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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete májusban és júniusban is tartott rendkívüli ülést. 2017. május 30-án az óvodaépületek
KEHOP pályázaton nyert támogatásból megvalósuló energetikai fejlesztése kapcsán született döntés,
melynek keretében önerőként bruttó 2.969.005,- Ftot biztosított a várható összköltségből (87.197.494,Ft). Az Északi településrész Kerékpárforgalmi Hálózati Terve a VEKOP pályázat segítségével készül majd
el, melyhez kiválasztotta a Testület kiktől kér be árajánlatot. (HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft.,
Mobilissimus Kft., Pro Regio Nonprofit Kft.)
2017. június 07-én dr. Papp Zsolt háziorvos kérésére hozzájárulását adta a Képviselő-testület ahhoz,
hogy egyéni vállalkozásához is bejegyzésre kerüljön
a rendelő címe, mint székhely. Dr. Deutsch Judit háziorvos hasonló kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, így a testület hozzájárulását adta az egyéni vállalkozásához székhelyként a Somogyi Béla utca 3.,
telephelyként a Fő út 34. sz. ingatlan bejegyzéséhez.
Néhány évvel ezelőtt döntött a Testület arról, hogy
az ún. „Öreg temető” ingatlanából mindkét egyháztól
területet vásárol. A Református Egyházközség területének rendezése most fog megtörténni, így a Képviselő-testület módosította korábbi határozatát és úgy
döntött, hogy a korábban már megvásárolt terület
mellett további 3741 m2 területrészt vásárol, melynek
költsége – 6.733.800,- Ft. Az Opál-ház felújítása nagy
ütemben folyik, de az előre meghatározott átadási időpont – az előre nem látható pótmunkák miatt – nem
tartható, így a Képviselő-testület az ÉPKOMPLEX
Kft-vel kötött kivitelezési szerződésének teljesítési határidejét 2017. július 31. napjában határozta meg. A
Képviselő-testület elnapolta döntését az Alsónémedi
Széchenyi István Általános Iskola intézményi feladatai között az egész napos iskola szerepeltetésének vonatkozásában, melyet a Monori Tankerültei Központ
kért, tekintettel arra, hogy az iskola pedagógiai programjában szerepel de a törzskönyvi nyilvántartásban
is szükséges ennek átvezetése. A május 30-i ülésen
hozott döntés értelmében Hivatalunk árajánlatokat
kért be a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésére. A beérkezett ajánlatok alapján a munkát a Pro
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Regio Nonprofit Kft-t (1146 Budapest, Hermina út
17.) nyerte el legalacsonyabb, bruttó 1.397.000,- Ftos ajánlatával. Sajnos láthatjuk, hogy a platánsor fáival problémák vannak, így a 145 fa növényvédelmi
munkálataira is ajánlatot kért Hivatalunk. A munkát
az árban és feltételekben legkedvezőbb ajánlatot adó
Parkfavédelem Kft. végezheti el, 1.296.300,- Ft +
ÁFA összegért.
Az Opál-ház felújítása kapcsán szükséges a Dózsa Gy. tér felőli oldal térburkolása és csapadékvíz
elvezetése is, melynek kivitelezési munkálataira a
Hidrográd Kft-t (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2.)
került kiválasztásra, bruttó 6.594.479,- Ft összegű
ajánlata alapján. A fedezet az idei költségvetésbe már
be volt tervezve.
Korábban is volt szó a településképi arculati kézikönyvről, melynek elkészítésére ajánlatokat kért a
Hivatal. „Alsónémedi teljes közigazgatási területére
településképi rendelet (TKR), településképi arculati
kézikönyv (TAK) készítése és ehhez kapcsolódóan a
helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása” tárgyú
beszerzési eljárásról való döntést a Testület elhalasztotta, tekintettel arra, hogy a munkálatokra csak egy
ajánlat érkezett. Az idei költségvetési koncepció kapcsán felmerült, hogy a járdák építésére is ki kellene
dolgozni egy elképzelést, építési sorrendet. Látva a
rendelkezésre álló keretet, több járdaszakasz felújítására kér be árajánlatot a Testület, melynek megvalósításáról az árajánlatok figyelembevételével dönt. /
Halászy K. utca (Fő út-Sporttelep, bal oldal), Iskola
utca (Rákóczi u.- Sportcsarnok bejáró), Haraszti út
(Arany János u. – Toldi M. u. közötti szakasza, jobb
oldal), Fő út (Kisfaludi u. – Rákóczi u. közötti szakasz,
jobb oldal), Fő út (Rákóczi u. – Haraszti u. közötti szakasza, jobb oldal), Rákóczi u. (Kápolna u. – Széchenyi
u. közötti szakasza, jobb oldal)/
Kiírták a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázatot, melyen minden évben indul a Művelődési Ház. Az idei pályázaton az Opálház berendezésére lesz pályázat beadva asztalok és
székek vásárlására bruttó 4.000.000,- Ft összköltség
erejéig, melyből pályázati önerőként bruttó 1.000.000
Ft-ot biztosít a Testület az idei tartalék keret terhére.
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A Képviselő-testület felhatalmazta az ABÉVA Kft.
ügyvezetőjét, hogy az általános iskola esetében az
Elmű-Émász Energia Kereskedő Kft-vel 2017. július
l-től 2018. október l-ig tartó időszakra a gázszolgáltatásra szerződést kössön.
A Képviselő-testület 2017. június 28-án tartotta
legutóbbi soros ülését, melyet megelőzően mindhárom Bizottság ülésezett és a hatáskörükbe tartozó témaköröket véleményezte.
A Képviselő-testület elfogadta az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a
2016/2017-es nevelési évéről, az Óvodavezető vezetői programját és a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2016 -2017. tanévi
pedagógiai tevékenységéről szóló beszámolóját. Korábban már beszámoltunk a hulladékgazdálkodási
társuláshoz való csatlakozási kötelezettségről, mely
kapcsán a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba lép be, ahol a jelenleg szolgáltatást
végző Vertikál Nonprofit Zrt. is tagként van jelen. Kérés érkezett a Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ Szentjánosbogár
Katolikus Családi Napközi Hálózata által Alsónémediben működő családi napközi működésének további
támogatására. A Képviselő-testület a kérést támogatta
és július l-től a családi napközinek helyet adó ingatlan
fenntartási költségét is magára vállalja és felkérte az
illetékeseket, hogy a Központtal közösen dolgozzák
ki a feladat-ellátási szerződés megkötésének feltételeit is, hogy a bölcsődei ellátás a településen a jövő
évtől ilyen módon is biztosított legyen.
Az előző ülésen hozott határozat értelmében tárgyalta és fogadta el a Testület, hogy az Iskola egész
napos iskolaként szerepeljen az intézményi feladatok
között.
A Vásártér utcai útépítés telekalakításai kapcsán az
Alsónémedi 0315/83, 0315/84, 0315/85 és 0315/86
hrsz-ú ingatlanokat a település belterületéhez csatolja (lakóterület) a Testület, valamint tulajdonosi kérésre az Alsónémedi 061/45, 061/47 és 061/50 hrsz-ú
ingatlanokat is (iparterület). Az iparterülethez kapcsolódó 061/51 hrsz-ú közforgalom számára megnyitott magánutat térítésmentesen tulajdonba veszi az
Önkormányzat annak tulajdonosától.
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A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. módosítását, valamint módosította az egyes anyakönyvi
események engedélyezéséről és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletet, melynek legfőbb módosítása,
hogy az Opál-ház felújítása után polgári szertartások tartására kijelölt helyként szerepel majd.
A Testület elfogadta a Dabas és Környéke Vízügyi
Kft. 2016. évi Alsónémedi településen végzett víziközmű-szolgáltatásáról, valamint 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület több beruházás tervezőjéről,
kivitelezőjéről döntött, melyek rövidített megnevezéssel az alábbiak:
– Fő út 17. szám térségében járda és csapadékvíz elvezetés: Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u.
2/a.), nettó 3.267.110,- Ft + ÁFA + 5 %-os tartalékkeret,
– Halászy K. utca járda felújítás (Kántorház felőli oldal): Hidrográd Kft, nettó 10.697.148,- Ft + ÁFA + 5
%-os tartalékkeret,
– Haraszti út járda felújítás (Arany J. utca – Toldi M.
utca közötti szakasz): ZÖFE Kft. (1119 Budapest,
Than K. u. 3-5.), nettó 8.759.870,- Ft + ÁFA + 5 %-os
tartalékkeret,
– Iskola utca járda felújítás: Hidrográd Kft., nettó
7.378.286,- Ft + ÁFA + 5 %-os tartalékkeret,
– Rákóczi utca – Liliom utca csapadékvíz elvezetés
kivitelezése („Gyuri bolt környke”): Hidrográd Kft.,
nettó 5.647.468,- Ft + ÁFA + % %-os tartalékkeret,
– Iskola utca 0,4 kV-os hálózat áthelyezése: KisdunaVill Kft. (2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a.) javasolja nyertesnek nyilvánítani nettó 2.750.000Ft+ÁFA,
– Északi vállalkozói terület Tankcsapda út terve: az
Ép-Kert Kft. (2314 Halásztelek, Katona J. u. 45.), nettó
740.000,- Ft + ÁFA,
– Északi vállalkozói terület Vállalkozói út terve:
Rasztik Róbert (2365 Inárcs, Kakucsi út 4.) egyéni
vállalkozó, nettó 1.680.000,- Ft + ÁFA,
– Ványi út 5. sz. fő út és Szennyvíz telep közötti szakasz itatott makadám burkolat terve: Ép-Kert Kft.,
nettó 2.420.000,- Ft + ÁFA,
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– Templom utca burkolat megerősítés és hosszabbítás
terve: Rasztik Róbert, nettó 820.000,- Ft + ÁFA,
– Öregtó utca útépítés terve: Koberáció Kft. (2335
Taksony, Forrás sétány 26.), nettó 765.000,- Ft + ÁFA,
– Alsónémedi-Dunaharaszti kerékpárút tanulmányterv terve: Ép-Kert Kft. (2314 Halásztelek, Katona J. u.
45.), nettó 1.980.000,- Ft + ÁFA,
– Egyesített járda- és kerékpárút tervezés Szabadság tér-déli belterület határ terve: Ép-Kert Kft., nettó
1.542.000,- Ft + ÁFA,
– Járdaépítési koncepció elkészítése: Rasztik Róbert,
nettó 1.560.000,- Ft + ÁFA,
– “Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása”
c. projekthez kapcsolódó Szemléletformálási tevékenységek ellátása: Pro Regió Ügynökség (1146 Budapest, Hermina út 17.), 1.500.000,- Ft + ÁFA (VEKOP
pályázati támogatásból),
– „Épületenergetikai korszerűsítés a Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda Szent István téri és Rákóczi
utcai telephelyén” kivitelezésének műszaki ellenőri
feladatai: Szokoli Csaba (6000 Kecskemét, Ménes u.
32.), nettó 2.200.000,- Ft + 0 % ÁFA (KEHOP pályázati támogatásból),
– „Épületenergetikai korszerűsítés a Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda Szent István téri és Rákóczi
utcai telephelyén” projektmenedzser: Pro Régió Ügynökség, 945.000,- Ft + ÁFA.
Alsónémedi teljes közigazgatási területére településképi rendelet (TKR), településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése és ehhez kapcsolódóan a helyi
építési szabályzat (HÉSZ) módosítása” tárgyú beszerzési eljárásban nem érkezett be ajánlat, így a Testület
az árajánlatok újbóli bekérése kapcsán eltekint a beszerzési szabályzattól és felhatalmazta a Polgármestert
legalább 3 árajánlat bekérésére. Az Önkormányzat
szabad pénzeszközeiből 100.000.000,- Ft összegben, 6
hónapos lejáratú „Féléves Kincstárjegyet” vásárol a
Magyar Államkincstártól.
Ahogy fentebb olvasható, mindkét óvodaépület
energetikai felújítására pályázatot nyert Önkormányzatunk. A felújítás miatt szükséges óvodai csoportok
átköltöztetésére a Kossuth L. u. 60. sz. alatti (volt iskolaépület) ingatlant biztosítja majd a Testület. Korábban már tárgyalt a Képviselő-testület a 0261/2 hrsz-ú
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ingatlanra tervezett napelem-park létesítéséről, mely
kapcsán most úgy foglalt állást, hogy a helyi védelemmel érintett fenti ingatlan igénybevételével történő
napelem-park létesítése nem ellentétes az ingatlanra
vonatkozó kezelési tervben foglaltakkal.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 20132018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot
nem szükséges felülvizsgálni, a Programot a jelenlegi tartalommal hatályban tartja. A 2018-2023. időszakra új programot dolgoz ki, és egy szakmai Fórum összehívását kezdeményezi. Elnöke a Kulturális,
Egészségügyi és Szociális Bizottság mindenkori elnöke lesz, a tagokat is kijelölte, feladatait is meghatározta. A Pest Megyei Kormányhivataltól törvényességi
felhívás érkezett a települési adó kapcsán, mellyel a
Képviselő-testület nem ért egyet, így rendeletét változatlan tartalommal hatályban tartja. A Polgármester
beszámolóját is elfogadta a Testület az előző ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között
tett fontosabb intézkedéseiről.
Dr. Papp Zsolt vállalkozása (neve) megváltozott, így
szükséges volt az I. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződésének módosítása.
Zárt ülés keretében az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének határozatlan idejű kinevezéséről döntött a Testület. Az ügyvezető az egyetlen pályázó (a jelenleg is
ügyvezető) Horváth Miklós lett.
A Képviselő-testület 2017. augusztus 13-án ünnepi
ülést tart. A soron következő testületi ülés szeptember 27-én szerdán lesz, melyet megelőzően hétfőn a
TKMB, kedden a KESZB és PJÜTB ülésezik, de már
most látni, hogy július közepén szükség lesz rendkívüli
ülés összehívására is. Az ülések természetesen továbbra is nyilvánosak, így az ülésre bárki eljöhet, és első kézből értesülhet a döntésekről, de a napirendekhez kapcsolódóan kérdését is felteheti, hozzá is szólhat.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi
ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/static/
onkormanyzat), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
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FIGYELEM!!! MUNKARENDVÁLTOZÁS!!!
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY AZ ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
2017. július 24-28. között
IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ, az ügyfélfogadás szünetel!!!
Fenti időpontban a Gyáli Járási Hivatal Kirendeltsége sem lesz elérhető
a Polgármesteri Hivatalban!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
							

Polgármesteri Hivatal

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NAP VÁLTOZÁS!
2017. július 25-én (kedden) a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás elmarad!
A hulladékszállítási közszolgáltatást végző Vertikál Nonprofit Zrt. helyi ügyfélszolgálata a keddi napokon
16-18 óra között továbbra is az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Alsónémedi, Fő út 58.) elérhető.
Győrvári Istvánné
Alsónémedi Ügyfélszolgálat

Idén is megrendezésre kerül
a Magyarok Kenyere (2017) program
„A Magyarok Kenyere egy olyan karitatív program, melynek
keretei között a Kárpát-medence magyarlakta részeiről nemzeti
összefogással búzát gyűjtünk össze az adományozóktól, hogy azt a
magyar gyermekeket segítő szervezetek révén liszt és kenyér formájában juttassunk el a rászorulóknak. Szeretettel várjuk a búzaadományokat az alábbi gyűjtőpontokon: http://www.magyarokkenyere.hu/adomanyozas- 2/#mk .
Legközelebbi helyszín és elérhetőség: Ócsa, Polgármesteri Hivatal és Református templom közötti
tér, Kerepeczki Ferenc +36-30-911-2658
„A búza gyűjtéséhez igazodva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi egységei megyei búzagyűjtő napokat és kenyérünnepeket rendeznek. Idén augusztus 13-án kerül megrendezésre az Összeöntés Ünnepe, amelyre a Magyarországról és a határon túli területekről felajánlott búza egy jelképes
mennyiségét várjuk, melyet ünnepélyes keretek között egyesítünk. A legnagyobb esemény helyszíne
Pécs városa lesz, ahol augusztus 20-án a Központi Kenyérünnep keretében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és Korinek László professzor, a mozgalom elindítója jelenlétében megáldják a megőrölt
búzából készült Magyarok Kenyerét. A támogatást szeptember 20-án, a Gyermekek Világnapján, az
Adományozási Nap keretében osztjuk majd szét a rászorulók között.”
(http://www.magyarokkenyere.hu/.”
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Lakossági Tájékoztató
Felhívás árkok, átereszek tisztítására

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felhívást adott ki a
vízelvezetők karbantartására, a várható vízkárok megelőzése érdekében. Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági feladat!
A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd
burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő
növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék
eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.
A katasztrófavédelmi felhívás arra figyelmeztet, hogy a vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok és - használók tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és belvízelvezető rendszerek, árkok, patakok karbantartására, tisztítására. A munkálatok mielőbbi megkezdése a várható heves nyári esőzések, esetleges
áradások miatt fontos. Az árkokból, patakmederből és a mederoldalból (partfal) az oda nem való növényzetet
(gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell.
Kérjük, hogy a fenti munkálatok elvégzéséről mindenki gondoskodjon mind a saját ingatlana, mind a közösség
védelmében.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok
feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget
a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az
ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával
lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően
belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv
tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.
A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója kialakulását. A hatóságok június 30-át
követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni azon
földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e
2017. június-július

körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A
parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a
közérdekű védekezést belterületen a jegyző, ő látja el a
növényvédelmi hatósági feladatokat, külterületen, Pest
megye és Budapest területén Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és
talajvédelmi hatóság) rendeli el. A jegyző által elrendelt
közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók
végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban
felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. A
növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a
növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben
keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és
külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjed. A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület
(elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt,
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elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti
ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok. A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és
végrehajtással — kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül.
A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.)
Kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással illetve közös felelősségvállalással érhetünk el,
kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra
is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg kell őrizni.
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény- és Talajvédelmi Főosztály

TISZTELT LAKOSSÁG!
Előzetes egyeztetések történtek, majd 2017. április 26-án konkrét megbeszélés az illetékes vezetőkkel. Örömmel tudatjuk, hogy Ócsa város Polgármesterének Bukodi Károly Úr, Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetőjének Gere Imre tü. ezredes Úr, Dabas tűzoltóparancsnokság parancsnokának, Vad Tibor tü. őrnagy Úr
támogatásával az Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület létrehozását megkezdhetjük!

Célunk:
1., Olyan Tűzoltó Egyesület létrehozása, amely Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkáját segíteni tudja, mely együttműködési szerződés birtokában lehet!
2., Önálló beavatkozó egység jogát megkaphassa évenkénti minősítéssel!
3., Az egység a vonulást a riasztástól számítva 2 percen belül tudja megkezdeni!
4., Igény szerint a környékbeli településeket is védheti /Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony/!
5., Ócsa város életében, működésében aktív szerepet vállal.

HÁZIORVOSOK NYÁRI SZABADSÁGOLÁSA
időpont

szabadságon van

helyettesít

2017.07.17. – 07.28.

dr. Deutsch Judit

dr. Papp Zsolt és dr. Szlivka Gabriella

2017.07.31. - 08.04.

dr. Szlivka Gabriella

dr. Deutsch Judit és dr. Papp Zsolt

2017.08.07. - 08.18.

dr. Papp Zsolt

dr. Deutsch Judit és dr. Szlivka Gabriella

2017.08.28. – 09.01.

dr. Szlivka Gabriella

dr. Deutsch Judit és dr. Papp Zsolt

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pénteki napokon általában csak egy orvos rendel 8-12 között:
2017.07.07. és 14. dr. Deutsch Judit, 07.21. dr. Papp Zsolt, 07.28. dr. Szlivka Gabriella

FOGORVOS NYÁRI SZABADSÁGOLÁSA
időpont

helyettesít

2017.08.22. – 09.01.

Dr. Drahos Ildikó Bugyi, Sport u. 3.

VÉDŐNŐK NYÁRI SZABADSÁGOLÁSA
időpont

szabadságon van

helyettesít

2017.07.18. – 07.21.
(19-i tanácsadás elmarad)

Hornyák-Dénes Zsuzsanna

Bihari Lászlóné

A fenti időpontoktól való eltérés a rendelőkben, ill. a www.alsonemedi.hu honlap külön naptárjában lesznek olvashatók!
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TOBORZÓ
Reméljük, hogy hamarosan tagjaink között üdvözölhetünk! Sorainkba várjuk azokat az
Ócsa, Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, és környékbeli civil lakosokat, akiket érdekel
az Önkéntes Tűzoltó munka. Akik szeretnének segíteni bajba jutott embertársaiknak,
szívesen lennének tagjai az induló ÓCSAI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET-nek.
Nagy szeretettel várjuk volt, vagy jelenleg hivatásos Tűzoltó kollégáinkat is!
Jelentkezni az Ócsa Öte Facebook induló oldalon, privát üzenetben lehet,
vagy ocsaote@gmail.com

„Elmegyek világgá!”
ket, ne szorítsuk sarokba, ne büntessük és ne
fenyegessük meggondolatlanul csemeténket,
hiszen ennek szökés vagy egyéb tragédia lehet a
következménye.
Megoldás mindig van
Rácz Anett egészségfejlesztő, a Mátrix Közhasznú Alapítvány elnöke pozitív gondolkodásra int minden szülőt. Az elégtelen év végi
eredmény nem bélyeg, nem végérvényes, hiszen
javítható állapot. Ne szégyelljen a szülő a gyerBizonyítvány sokk
mekkel karöltve megoldást keresni, pl. korrepeA gyermekeltűnések szezonja az év végi bizotitort, óraadót, iskolai felkészítőt, tanuló közösnyítványosztás ideje. Rácz Anett, a Mátrix Községet, több szülői figyelmet, hogy a rossz eredhasznú Alapítvány elnöke óvva int minden szülőt
mények kijavítása után minden rendbe jöhessen.
attól, hogy aránytalanul komolyan vegye az év végi
tanulmányi eredményeket, hiszen a gyermekek
lelki és fizikai egészségénél nincs fontosabb. Jobb
Gyermekvédelem
megelőzni azt, hogy egy - egy gyermek ijedtséCsaládi veszekedés vagy dühkitörés vagy págében világnak szaladjon, hiszen még arra is van
nik után, ha a gyermek otthonról elmegy - eltűesély, hogy soha többé nem kerül haza.
nik, a helyzetet komolyan kell venni. A keresésbe
a hatóságokat a lehető leghamarabb be kell vonni, hogy a nagyobb bajt megelőzve a csemete a
Az év végi eredmények előzménye
leghamarabb, sértetlenül hazajuthasson. Mátrix
Gyermekünkkel legyünk kellően jó kapcsolatban, legyünk nyitottak és türelmesek. A tanulmányi eredmények körül gyülekező felhőket is- Közhasznú Alapítvány; weboldal:
merjük fel időben. Ha most nem sikerült, legkö- www.matrixalapitvany.hu ;
zelebb jobb lehet... alapon felesleges a helyzetet Centerke: www.centerke.hu ;
mindenféleképpen kilátástalannak feltüntetni. Telefonszám: 06-20-378-16-56
Egy a lényeg: ne lehetetlenítsük el gyermekün- Köszönettel és tisztelettel: Rácz Anett, elnök
2017. június-július
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A NYÁRI HŐSÉG IDEJÉRE AJÁNLJUK AZ ÖN FIGYELMÉBE!
- 11-15 óra között
lehetőleg ne tartózkodjunk a napon! A
déli órákat lehetőség
szerint töltsük zárt
helyen, sötétített helyiségben.
Zuhanyozzunk
langyos vagy hideg
vízzel, naponta akár
többször is.
- Érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni.
- Kánikulai időben fokozottan veszélyeztetettek a gyermekek, az idősek és a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők.
- A csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban
levegőztessük, ne sétáltassunk a hőségben kisbabát.
- Együnk kisebb ételadagokat, együnk gyakrabban.
- Ne fogyasszunk kávét,
alkoholos italt, cukros, illetve szénsavas üdítőt.
- Fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz
a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a levesek.
- Kerüljük a nehéz ételeket! Fogyasszunk inkább grillezett szárnyasokat, zöldségeket, salátát, gyümölcslevest,
rántás nélküli főzelékeket.
- Hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet.
Könnyű, szellős ruhát, viseljünk, ami minél nagyobb bőrfelületet takar és fejünket vékony sapkával, szalmakalappal védjük, esetleg napernyővel.

- A szabadban használjunk
bőrtípusunknak megfelelő fényvédő
krémet. Érdemes széles
karimájú kalapot, napszemüveget viselni. Fokozottan védje szemét
megfelelő UV szűrőfelületű napszemüveg használatával.
- Sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban.
- A hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére
vigyünk - ha lehet hűtő táskában - megfelelő mennyiségű
folyadékot.
- A nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon
megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetők még inkább
türelmetlenebbek, indulatosak.
- Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő spray-t és gázöngyújtót, mert ezek tüzet
okozhatnak.
- A nagy melegben vélhetően sokan keresik majd fel a
vízpartokat, felhevült testtel ne ugorjunk be a hideg vízbe,
ne ússzunk teli hassal vagy ittasan.
- Bánjunk takarékosan a vízzel és az energiával!

KÖSZÖNTŐ

Alsónémedi Önkormányzata nevében nagy szeretettel köszöntjük a 90. életévét betöltő Mári Pálné, Bai Etel nénit. Adjon Isten jó
egészséget, és még hosszú boldog életet családja körében. Családja
az alábbi verssel köszönti Etus nénit:
„Olyan ez az élet, mint a gyorsvonat,
túl sebesen száguld, túl gyorsan halad,
de hiába a nagy-futás, minden hasztalan,
mert szívünkben a megélt szépnek
már örök nyoma van.
Az-az emlék, aminek örök nyoma van,
lerombolhatatlan az időviharban,
mert a szív erős bástyája addig védi azt,
míg égi ösvényt nem nyitnak életutunknak.”
						(Kun Magdolna)
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SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Széchenyi István Általános Iskola
Összefoglaló a 2016-2017. évi iskolai tanévről
Hosszú idő telt el a
szeptember 1-jei tanévkezdés óta, mire ezek
a sorok megjelennek a
gyermekek már megérdemelt pihenésüket töltik, és élvezik a nyár örömeit.
Tavaly augusztus végén
megkezdtük a tanév előkészítését: kijelöltük céljainkat,
feladatainkat.
Hosszú lenne felsorolni, hogy a tanulás mellett milyen egyéb programokat szerveztünk tanulóinknak,
ezért a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat emelném ki.
Év elején örömmel fogadtuk, hogy a tanév programjait az Országos Széchenyi Emlékév kapcsán iskolánk névadójához köthetjük, valamint az örökös
ÖKO-iskolai cím elnyeréséhez. Szeptember 21-én
Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából „a legnagyobb magyar” előtt tisztelegtünk.
Az emlékműsort követően a felsősök projektnapon
vettek részt.
Októberben megemlékeztünk az aradi vértanukról, az ünnepi műsoron kívül „13+1” emlékfutást
is rendeztünk. Ugyancsak ünnepi műsor keretében
tartottuk az október 23-i iskolai és községi megemlékezést is. Az ősz folyamán immár hagyományosan
iskolánk adott otthont a Bolyai matematika-, majd
a Bolyai magyar csapatversenynek, ahol tanulóink
eredményesen szerepeltek.
Egy új ötlet nyomán hatalmas adventi naptárt készítettünk, amely az aula falán jelezte az ünnep közeledtét. Nagy lelkesedéssel figyelték tanulóink az ablakok
kinyitása után előbukkanó érdekes alkotásokat.
Decemberben járt nálunk is a Mikulás, megrendeztük a Mikulás-kupát, sütöttünk mézeskalácsot, és lelkesen készültek gyerekeink a karácsonyi ünnepre is.
Január a félévzárás és a felvételik időszaka. Ebben a tanévben került először sor az un. intenzív hét megtartására
a nyolcadikosok számára. Ezen a héten nekik csak a fel2017. június-július

vételi tárgyakból tartottunk órákat nagy számban. Utána
elégedettségi kérdőíveket töltöttek ki a tanulók, ezt kielemeztük és megállapítottuk, hogy nagyon hasznosnak
ítélték meg a kezdeményezést.
A megmérettetések után egy vidámabb időszak következett: a farsangok ideje. Nagyon ötletes, sőt szép
jelmezekbe öltöztek a tanulók, és egy jót buliztak a
jelmezes felvonulás után. Mint oly sok más programon, most is nagyon sokat segítettek a lelkes szülők
is a készülődésben és a lebonyolításban.
Településünk idén ünnepli 950 éves évfordulóját,
ennek az ünnepségsorozatnak volt nyitóműsora a
Széchenyi Napok ünnepélyes megnyitója, ahol a 6.
évfolyamosok életképek segítségével idézték fel a
régi szokásokat, hagyományokat. A műsor további
részében érdekes falutörténeti ismertetőt hallhattunk Jobbágy Ilona előadásában. A következő napon
került sor a Falutörténeti akadályversenyre, melynek
során tanulóink bejárták a falu nevezetes pontjait.
Az állomásokon felkért előadóktól tudtak meg érdekességeket a helyszínről, majd számot adtak a hallottakról. Úgy gondoljuk, hogy lakóhelyünk megismertetése az itt élő tanulókkal igazán értékes feladat,
ezért szeretnénk hagyományt teremteni a négy évenkénti falutörténeti akadályversenyből.
Ebben a tanévben már harmadszor került megrendezésre a Pénz7 – a pénzügyi tudatosság hete. Iskolánk a kezdetektől csatlakozott a kezdeményezéshez.
Diákjaink egy-egy órát foglalkoztak a témával.
Márciusban szép, színvonalas műsorral készültünk
nemzeti ünnepünkre, március 15-ére.
Szerveztünk még a tanév során népdaléneklő, majd
szavalóversenyt is. Kihasználva jó adottságainkat
több sportesemény, sportverseny is iskolánkban került megrendezésre.
A tavasz elején a leendő első osztályosok és szüleik
számára megtartottuk az „Iskolahívogatót”. Amíg a
kicsik játékos foglalkozásokon vettek részt, szüleik
tájékoztatást kaptak az iskoláról, és az iskolakezdésről. 51 kis elsőst írattak be iskolánkba. Két osztályt
indítunk: szülői igények szerint egy hagyományos és
egy egész napos un. „iskolaotthonos”osztályt. Ezt az
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oktatási formát nálunk tavaly vezettük be, és a szülői visszajelzések szerint jó kezdeményezés volt, elégedettek ezzel a szervezési formával. Ezt igazolja az
is, hogy míg tavaly a leendő elsősök harmadának a
szülei kívántak élni ezzel a lehetőséggel, idén már a
szülők fele igényelte ezt.
Az ÖKO program keretében Zöldőrjáratot szerveztünk, megalakult a Zöldszakkör, mely egész évben egy lelkes kis csapattal végezte a munkatervében
meghatározott feladatokat. Megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról, a Takarékossági Világnapról, a
Víz Világnapjáról, a Madarak és fák Napjáról, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából pedig Zsin Géza
tanár úr megtartotta három részes előadássorozatának utolsó részét. Előadásai a közvetlen környezetünkben fellelhető madarakról, a természetvédelemről és a környezettudatos magatartásról szólt. Alsó
tagozatosaink tavasszal erdei iskolában jártak, ahol
természetes környezetben ismerkedhettek a növény
és állatvilággal.
Idén is megszerveztük a papír- és az elektronikus
hulladékgyűjtést, valamint a falutakarítást.
Új színfolt, hogy az idén a felsősök mellett a 3-4. évfolyamosok is részt vettek a „Világ Legnagyobb Tanórája” c. programon, ahol megismerkedtek a Globális célok a fenntartható fejlődésért témakörrel, amely
kapcsolódik az ÖKO-iskolai céljainkhoz is.
A tanév hivatalosan június 15-én befejeződött. A
következő napon került sor az iskolai élet egyik legna-

gyobb szabású eseményére, a ballagásra. Idén a ballagókkal egyetértésben kicsit más hangulatú volt a búcsúzás: felidéztük az elmúlt 8 évük legvidámabb perceit, a
ballagók és a vendégek nagy megelégedésére.
Ez úton szeretnék köszönetet mondani SzotyoriKozma Mártának, a szülői munkaközösség elnökének, aki 8 éven át volt segítségünkre. Mivel gyermeke a ballagó tanulók között volt, így mi is búcsút
vettünk egymástól, legalábbis egy időre! Mártira
mindig, mindenben számíthattunk. Aktívan közreműködött az iskolai dokumentumok véleményezésében, a rendezvények szervezésében, támogatásában.
Jó példát mutatva a többi szülőt is sikerült bevonnia
a munkába.
Búcsúzunk Jakab Mária kolléganőtől is, aki 40 éves
pedagógusi munka után családi okok miatt nyugdíjba vonul. A lelkes, színvonalas tanítói munkája
mellett nagy odaadással végezte gyermekvédelmi
munkáját is hosszú éveken keresztül. Köszönjük
munkáját, jó egészséget, békés, boldog nyugdíjas
éveket kívánunk neki családja körében!
Végezetül köszönjük a KLIK Monori Tankerületének, Önkormányzatunknak és az ABÉVA Kft.-nek,
hogy biztosították az iskola zavartalan működéséhez
szükséges feltételeket.
Szép nyarat, kellemes pihenést kívánok mindenkinek!
Sticzné Szántó Ilona
igazgató

Elismerések, kitüntetések, versenyeredmények a 2016/2017. tanév végén
Márványtáblára kerülő tanulók: a tantestület döntése alapján a nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt elérő tanulók kapják, akiknek példamutató volt a magatartása és a szorgalma.
Abonyi Anna, Balázs Bence, Benkó Bernadett, Borbás Renáta, Dean Andrea, Nagy Emília, Szabó Nikolett
Széchenyi Emlékplakett: „Jó tanuló, jó sportoló”
címet adományozzuk azoknak a nyolcadikos tanulóknak, akik jó tanulmányi eredményük mellett
kiemelkedő sporteredményekkel rendelkeznek. A
2016/17-es tanév kitüntettjei:
Benkó Bernadett, Czili Dávid, Kotán Tímea, Szabó
Nikolett
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Egyéb elismerések: ebben az évben először került
sor azoknak a tanulóknak az elismerésére, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett különböző versenyeken, rendezvényeken való szerepléssel
szereztek dicsőséget iskolánknak:
Abonyi Anna, Damjanovics Míra, Ladányi Viktória,
Nagy Emília, Rácz Dávid, Takács Ferenc, Varga Dominika, Várhegyi Dorina
Alapítványi pénzjutalom
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért
Közalapítvány kuratóriumának határozata alapján
az iskolai szervezésű megyei, illetve országos szintű
versenyeken I.-II.-III. helyezést elért tanulók, csapatok pénzjutalomban részesülnek.
2017. június-július
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Tanuló neve

Verseny megnevezése

Helyezés

Acsai Dániel 3.a

Tankerületi Szép- és Helyesíró Verseny

III.

Szabó Ágnes 4.c

Tankerületi Szép- és Helyesíró Verseny

II.

Czabai Petra 5.a

megyei rajz

II

Gerstenbrein Nóra

megyei rajz

II.

Farkas Emese 6.a

megyei rajz

I.

Tüske Zsolt 6.b

megyei német

II.

Krasnyánszki Réka 6.b

megyei német

II.

Balázs Bence 8.a

Fizika-kémia (megyei Tollforgató)

II.

BankVelem, PénzOkos! (országos)

II.

Vigyázz! Kész! Pénz! (országos)

III.

Dean Andrea 8.a

Vigyázz! Kész! Pénz! (országos)

III.

Benkó Bernadett 8.a

Vigyázz! Kész! Pénz! (országos)

III.

Szabó Levente 8.b

Vigyázz! Kész! Pénz! (országos)

III.

BankVelem, PénzOkos! (országos)

II.

Vigyázz! Kész! Pénz! (országos)

III.

BankVelem, PénzOkos! (országos)

II.

Rácz Dávid 8.b

megyei német (Litteratum)

I.

Damjanovics Mira 8.b

megyei német (Litteratum)

II.

Takács Ferenc 8.b

megyei német (Litteratum)

III.

Várhegyi Dorian 8.b

Tanulmányi versenyeredmények:
„Észforgató” területi tanulmányi csapatverseny 3. hely: Damjanovics Luca, Dima Levente, Gödöllei Kincső, Jakab Viktor, Molnár Kinga, Molnár Klaudia, Sós Ádám, Szarka Natália
Bolyai Magyar csapatverseny területi 3. hely 4. b: Abonyi Csaba, Denke Lili, Kiss Csenge, Zoltán Leila
Bolyai Matematika csapatverseny területi 6. hely 4. c: Bálint Martin, Imre János, Juhász Tamás, Keresztény Botond
Megyei komplex tanulmányi verseny Kiss Csenge 4. b 7. hely
Megyei komplex tanulmányi verseny Szántai Anna 4.c 7. hely
Az országos német nyelvi verseny a helyi fordulójának szervezésére január 12-én került sor. Rácz Dávid
dolgozatát küldtük tovább, aki a megyei Cegléden megrendezésre kerülő versenyre 6.-ként jutott tovább és
a megyei versenyen a 8. helyezést érte el.
Sport:
Diákolimpia: körzeti futsal döntő IV. korcsoport fiú 2. hely; Körzeti futsal döntő, III. korcsoport fiú megyei
4. hely; Kézilabda IV. korcsoport lány területi 2. hely; Kézilabda III. korcsoport lány körzeti 2. hely; Janák
Kupa Kézilabda Emléktorna 1. hely; Jobbágy Tamás Labdarúgó Emléktorna 1. hely
Nagyné Ligetfalvi Magdolna
igazgatóhelyettes
2017. június-július
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Szlovákiai kirándulásunk
Május 31-én, reggel 6:30-kor útnak indultunk Szlovákia felé.
Mivel még elég korán volt, halkan ültünk a buszban, ami tőlünk
nem megszokott. Szép lassan magához tért a társaság, előkerült
a jókedv és a mosolygós, nevetős arcok.
Első utunk az Aggteleki Baradla-barlanghoz vezetett, ahol az
úgynevezett vörös-tói középtúrán vettünk részt. A túra hossza
2300 m volt, közel 100 percet töltöttünk a csodaszép barlangban. Sok, számunkra még ismeretlen érdekességet tudhattunk
meg és csodaszép cseppköveket láthattunk. Következő állomásunk Betlér, azon belül az Andrássy-vadászkastély volt, ahol
egy idegenvezetővel egy órát töltöttünk a vadászkastély csodaszép falai között. Betekintést nyertünk a régi grófi életbe, korabeli bútorokat, szobabelsőket, sőt még múmiát is láthattunk itt.
Ezután már a Stara Lesna (magyarul: Felsőerdőfalva) nevű
kisfaluba vezetett utunk. Amikor megérkeztünk, a fiúk segítségével kipakoltuk a buszból a bőröndöket, táskákat és mindenki
elfoglalta a szobáját. A nagyon finom és kiadós vacsorát egy közeli étteremben kaptuk meg.
Este mindenki jelentkezett a szüleinél, hogy épségben megérkeztünk, és hogy minden rendben van. Fürdés után senkinek
sem kellett meleg tej, hogy elaludjunk, mindenki elfáradt.
Másnap enyhén hideg időre ébredtünk. Megreggeliztünk és
mindenki összeszedte a túrához szükséges dolgait. Felszálltunk
a buszra, ami felvitt minket a Csorba-tó környékére. A tótól
egyenesen a Poprádi-tóhoz vezetett túránk. A Tátrában túrázni
csodálatos volt! A hegyoldalakon apró patakok és folyócskák
csordogáltak. Amikor felértünk a tóhoz, csodaszép látvány tárult elénk. A tó tisztasága, a friss levegő mindenkit elbódított.
Pihentünk és gyönyörködtünk a tájban. Ezután elmentünk a
szimbolikus temetőbe, ahol a Tátrában elhunyt túrázóknak állítottak emléket. Mikor lefelé tartottunk a hegyről, szó szerint
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futottunk le a hegyoldalon, abban a tudatban, hogy vár ott egy
busz, amin pihenhetünk. Mire leértünk a hegyről, mindenkinek sajgott a talpa. Miközben a busz felé sétáltunk, lehetőség
adódott arra, hogy hűtő mágneseket és hasonló kis ajándékokat
vásárolhassunk.
A túra végeztével Késmárk lett az új célállomás. Itt megnéztünk egy Evangélikus Fatemplomot és egy új Evangélikus
templomot. Az utóbbiban megtekintettük Thököly Imre sírját
is. Mikor visszaértünk a szállásra a fiúk, a tanárok és a szülők
kimentek a közeli focipályára focizni, a lányok pedig egy szülő felügyelete alatt a szálláson maradtak. A fenséges vacsorát
ugyanabban az étteremben fogyasztottuk el, mint az előző napon. Az utolsó nap reggelén mindenki sietősen pakolt össze.
A reggeli után mindenki bepakolt a buszba, majd útnak indultunk Besztercebányára.
Besztercebánya főterén csoportokra osztottak a tanárok minket és a városra vonatkozó feladatokat kellett megoldanunk. Az
ott élőktől kellett segítséget kérnünk, így angolul, németül is
kipróbálhattuk magunkat Utunk utolsó állomása már Magyarország volt, az Aquaworld. Egy szép, hosszú út után mindenki
boldogan szállt ki a buszból, amikor a fürdőhöz értünk. Nagyon sokat csúszdáztunk és úszkáltunk. Szomorúan jöttünk ki
a medencékből és mentünk átöltözni.
Visszaszálltunk a buszra és az iskoláig meg sem álltunk, ahol
szülők már izgatottan vártak ránk. Ezért érdemes volt szorgalmasan tanulni! Köszönjük az Alsónémedi Önkormányzatnak
ezt a lehetőséget! Minden gyerek nevében mondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat és nagyon hálásak vagyunk, amiért el tudtunk jutni ilyen csodaszép helyekre!
A 6.a osztályosok nevében: Farkas Emese, Tóth Lídia
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„Vigyázz, Kész, Pénz!” - Országos döntő
A K&H Csoport hetedik alkalommal hirdetette meg a elnevezésű
pénzügyi vetélkedőt, melynek célja a
gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése. A verseny feladatai - elsősorban (de nem kizárólag) az „Ez kész!
Pénz!” című rajzfilm anyagához
kapcsolódnak. Iskolánk három évvel
ezelőtt kapcsolódott be a versenybe.
Akkor tanulóink a regionális középdöntő harmadik helyéig jutottak.
Ebben a tanévben ősszel, a Takarékossági Világnaphoz kapcsolódóan
foglalkoztunk a felső tagozaton a
versenyfeladatokkal. Végül három
csapat nevezett a versenybe, melyet
négy kategóriában írtak ki. Mindhárom csapat továbbjutott a második
fordulóba, innen azonban már csak egy nyolcadikos csapatot hívtak be a regionális középdöntőbe, Budapestre. A
verseny március 30-án volt a K&H székházban, melyet a
„Friends” nevű csapatunk nyert, így bejutott az országos
döntőbe, ahol hét másik csapattal kellett megküzdenie.Az
országos döntőre június 13-án került sor a Larus rendezvényközpontban Budapesten. Nagy izgalommal készültünk erre az alkalomra. Felfrissítettük ismereteinket az
„Ez kész! Pénz!” című rajzfilm ismételt megtekintésével,
mely a gyerekek nyelvén, szórakoztató, informatív módon
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mutatja be a pénz működését, gazdaságban betöltött szerepét. Az idei
tanévben a vetélkedő fókusztémája
az e-bank és a mobilbank témaköre
volt. Ehhez is kaptunk segítséget oktató videók formájában. A döntőn öt
feladatot kellett megoldani a csapatoknak. Ezek közt volt, ami konkrét
pénzügyi fogalmak ismeretére épült,
voltak matematikai számításokat
igénylők és játékos feladatok is.
Éreztük, hogy szoros a verseny, minden csapat jól felkészült, hiszen itt
már az ország nyolc legjobb csapata
versenyzett. Végül csapatunk büszkén állhatott fel a dobogó harmadik
fokára, s így elnyerték az ország harmadik legjobb pénzügyese címet!
A csapat tagjai: Balázs Bence, Benkó Bernadett,
Dean Andrea 8.a, valamint Szabó Levente és Várhegyi
Dorina 8.b osztályos tanulók.
Bízom benne, hogy a gyerekek nem csak egy díjjal gazdagodtak, hanem a felkészülés során szerzett ismereteiket a mindennapi életben is hasznosítják majd a pénzügyi
döntéseik során.
Horváthné Szabó Csilla
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STARLIGHT DANCE COMPANY

Starlight Dance Company - 2016-2017-es tanév
Nagyon mozgalmas és eseménydús tanévet zárt a
Starlight Dance Company tánciskola. Nem volt hiány
fellépésben és versenyben sem. A gyerekek szeptembertől egészen júniusig nagy lendülettel készültek a
versenyekre, amelyeket kimagasló eredményekkel
zártunk idén is. A csapatok folyamatos részt vevői a
Street Dance Cup, Hip hop Unite Hungary, Zuglói
Táncfesztivál és MTMSZ országos és nemzetközi hip
hop szövetségek versenyeknek.
Az óvodás csoport, a Starlight Micro Steps részt
vett az Alsónémedi Családi Sportnapon, a tánc világnapja rendezvényen, és a tánciskola januári és júniusi gálaműsorán, ahol színvonalas műsorral ajándékozták meg a szülőket. Csapattagok: Garai Amira,
Sárvári Fruzsina, Sárvári Rebeka, Varga Zsófia, Varga Lili, Végh József és Végh Eszter.
Gyerek korosztályú formáció, a Starlight Mini’s
januártól- júniusig minden hónapban megméretette magát hip hop versenyeken, ahonnan háromszor
elhozták az aranyérmet, de az ezüst és a bronz is szépen csillogott számukra. A tánciskola januári és júniusi gáláján, az Alsónémedi Családi sportnapon, a
tánc világnapján és a soroksári majálison is bemutatkoztak. Csapattagok: Bálint Martin, Motos Kornél,
Bodacz Katalin, Bigai Jázmin, Grössing Tamara, Demeter Luca, Jobbágy Edina, Józan Nóra, Farkas Nikolett, Molnár Levente, Nagy Edina, Pintye Hanna,
Pinty Lili, Surányi Jázmin, Dézsi Bianka.
Starlight Rainbow serdülő formáció a tánciskola
egyik legsikeresebb formációja. Nagy változást hozott a csapat számára az idei tanév, mert először versenyeztek serdülő mezőnyben, ami nagy kihívás volt
számukra, de fantasztikusan megállták a helyüket a
nagyobbak között is. Büszkék lehetünk rájuk, mert
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az idei év bajnok formációja és kiscsoportja címet is
elnyerték és az évadzáró Zuglói Táncfesztiválon és a
tánciskolát egyedül képviselve a legeredményesebb
egyesület címmel a zsebükben tértek haza, amire a
tánciskola nagyon büszke. Csapattagok: Bunás Blanka, Barta Sabrina, Juhász Adrienn, Demeter Lili,
Nagy Emília, Oláh Vivien, Tungli Eszter, Takács
Csenge, Pelsőczi Dalma, Tóth Lídia, Varga Dominika, Krasnyánszki Réka és Ladányi Viktória.
Október elején a világhírű Macskák című musical Magyarországon is bemutatta csodás előadását,
melynek beharangozó videójában a Starlight tánciskola 600 táncosa, köztük az Alsónémedi táncosok
szerepeltek egy közös flash mob keretein belül. Nagy
megtiszteltetésben volt részünk december elején,
ugyan is az RTL klub legnépszerűbb műsorában, az
X-FAKTORBAN táncolhatott 9 Alsónémedi táncos:
Demeter Luca, Demeter Lili, Bigai Jázmin, Surányi
Jázmin, Grössig Tamara, Oláh Vivien, Tungli Eszter, Józan Nóra és Takács Csenge, de egy korábbi
előadásban edzőjük Marosi Brigi is táncolt a remek
hangú Fejes Szandra produkciójában. Nyáron az Államalapító zenés színpadi játékban is részt fognak
venni a Starlight táncosok, melyre már nagyon készülnek! Reméljük, hogy a jövő tanév is ilyen eredményes lesz a csapatok számára. Ezúton szeretné a
tánciskola háláját kifejezni a szülők felé, mert az ő
támogatásuk nélkül a gyerekek nem juthatnának el
ilyen magas szintre.
Szeptembertől ismét lehet a tanfolyamok helyszínein jelentkezni, aki szeretné magát kipróbálni és
tagja szeretne lenni egy fantasztikus közösségnek.
Marosi Brigitta
vezetőedző, koreográfus
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STARLIGHT DANCE COMPANY

Képek a Starlight Dance Company-ról
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ÉVFORDULÓ

1957- 2017.
60 éves évfordulók
Ez évben volt 60 éve annak, hogy ballagtunk és konfirmáltunk.
Szeretettel emlékezünk dr. Jakos Lajos lelkipásztorunkra, akinél
a mi évfolyamunk konfirmált utoljára Alsónémedin, 1957. május
12-én. Ezt követően május 14-én családjával elhagyta Magyarországot és Hollandiába költözött.
Emlékezünk Juhász Sándor esperes úrra és családjára is, aki 60
évvel ezelőtt jött Alsónémedire szolgálni, s akinél mi vehettük fel
első Úrvacsoránkat.
Szeretettel köszöntjük Miskolcziné Gy. Tóth Etelka tanárnőt,
aki velünk kezdte tanári pályáját, mi akkori másodikosok voltunk

első tanítványai. További jó egészséget és boldog életet kívánunk
neki!
Szeretettel köszöntünk minden osztálytársunkat, akikkel
együtt ballagtunk és örülünk, ha találkozunk az utcán, orvosnál
vagy bárhol, és emlékezzünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk, de mindig emlékezetünkben maradnak.
Jó egészséget és boldog életet kívánok minden osztálytársunknak!
Szabó Zsigmondné

1957-ben konfirmáltak csoportképe
Felső sor balról jobbra: Oláh József, Nyáradi Balázs, Molnár Béla, Kerekes Miklós, Acsai Sándor, Deli János, Jobbágy István; Második sor: Kiss Jenő, Fejszés
Dániel, Nagy Balázs, Kozma Károly, Kardos Balázs, Gödöllei Gedeon, Somogyi János, Marosi Boldizsár; Harmadik sor: Vörös Rozália, Kerekes Etelka, Krizsa
Etelka, Szabó Eszter, Kiss Lídia, Bernáth Julianna, Jobbágy Berta, Turóczi Terét, Juhász Ilona, Varga Rebeka, Marosi Margit; Alsó sor: Marosi Zsuzsanna, Korcz
Rebeka, Lukácsi Mária, nt. Jakos Lajos lelkipásztor, Gerda néni, a felesége, Edit, a lánya, Kerekes Etelka, Borbély Rozália, Szabó Etelka

Kirándulók Figyelem!
2017. július 28-30. között a Magas Tátrába hívom a kirándulást kedvelőket!
Ellátogatunk a Csorba tóhoz és a Poprád tóhoz. Lanovkával felmegyünk
a Lomnici-csúcsra, ahol gyönyörködhetünk az elénk táruló természetben.
Ellátogatunk Demén-völgybe is, ahol többek között a Szabadság cseppkőbarlangot nézzük meg.
2017. augusztus 26-27-én észak-magyarországi kirándulásra hívom
az érdeklődőket.
Első utunk a szerencsi csokoládé fesztiválra vezet. Délután Miskolctapolcára utazunk, ahol csónakázhatunk vagy lubickolhatunk a hűs habokban. Aggteleken a barlangban pedig megcsodálhatjuk a csodás cseppkő
képződményeket. Útban hazafelé pedig Hatvanban a Grassalkovich kastély vadász múzeumát nézzük meg.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: 0629/ 337-861; 0620/426-4153
Üdvözlettel, Szántó Erzsébet
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„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott.” (Arany János)

Szeretettel várjuk Alsónémedi minden lakosát a településünk fennállásának
950. évfordulójára rendezett községi ünnepségünkre!
JUBILEUMI ÜNNEPI PROGRAMOK - 2017. augusztus 13-20.
Díszvendég: ft. Tőkés László püspök, EP képviselő, Eminenciás Főtisztelendő Dr. Beer Miklós a Váci Egyházmegye püspöke, Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke
Vendégeink: Nagyajta (Székelyföld), Colletorto (Olaszo.), Demír Capija (Macedónia), Pelplin (Lengyelo.) és
Xgħajra (Málta) képviselői
Augusztus 11. péntek- augusztus 15. kedd
Olasz, lengyel, máltai, macedón vendégek látogatása.
Augusztus 12. szombat
Nagyajta elöljáróságának megérkezése.
Augusztus 13. vasárnap
10.00 óra - Ünnepi Hálaadó Szentmise Eminenciás Főtisztelendő Dr. Beer Miklós a Váci Egyházmegye püspöke
részvételével, a Református Gyülekezeti Kórus és a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Vegyeskar közreműködésével a római katolikus templomban, ünnepi Istentisztelet a református templomban ft. Tőkés László püspök,
EP-képviselő részvételével.
11.00 óra – A római katolikus templomtól közös séta a felújított Halászy Károly Művelődési Házhoz.
11. 15 óra – Ünnepi műsor Alsónémedi 950. évi fennállásának tiszteletére.
Ünnepi beszédet mond: ft. Tőkés László püspök, EP képviselő. Közreműködik: Magyarok Nagyasszonya Róm. Kat.
Vegyeskar, Református Gyülekezeti Kórus, Nagyajta testvérfalunk küldöttsége, Boróka Néptáncegyüttes, NYWYG
Hagyományőrző Egyesület, Széchenyi István Általános Iskola tanulói, Napfény Mazsorett csoport, Fantázia Művészeti
Iskola, Vatya Népe Hagyományörző Egyesület, Kiskunlacházi Fúvószenekar
12.30 óra – A felújított Halászy Károly Művelődési Ház, a Kiss Ernő Galéria ünnepélyes átadása, avató beszédet mond:
Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Vincze József polgármester.
13.00 – 17.00 óra - A Kiss Ernő Galéria valamint a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár közösségi tereiben
nyílt kiállítások megtekintése.
13. 00 óra - Vendéglátás
14.00 óra – Jubileumi Ünnepi Képviselő-testületi Ülés
20.00 óra – Államalapító címmel zenés színpadi játék az István a király c. rockopera zenei anyagának felhasználásával.
Szabadtéri előadás a Nagygödörben, helyi és vendégelőadók közreműködésével.
Kiállítások a Halászy Károly Művelődési Házban augusztus 13-20.
Kiss Ernő életmű kiállítás
Hommage a’ Kiss Ernő – Kortárs művészeti kiállítás
Dr. Lugosfalvy Ervin természetfotói
Csipkekiállítás – Turós Éva és a Nywyg Íjász és Hagyományőrző Egyesület Galagonya Kézműves Köre
Alsónémedi Régi képeslapokon – Szegvári Tibor képeslap gyűjteménye
„Akkor és Most” fotópályázat díjnyertes munkái
„Lakóhelyem a 950 éves Alsónémedi” - Szivárvány Napköziotthonos Óvoda rajzpályázata
Augusztus 16. szerda – augusztus 21. hétfő
A Nagyajtai Gazdag Miklós Polgári Daloskör látogatása.
2017. június-július
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Augusztus 14-18. hétfő-péntek, Faluház
Kézműves hét - 10-14 óra
Hétfő – Fazekasság – vez. Juhász Borbála keramikus
Kedd – Csipkeverés – Turós Éva csipkekészítő és a Nywyg Íjász és
Hagyományőrző Egyesület Galagonya Kézműves Köre
Szerda – Fafaragás –Varga Zoltán fafaragó
Csütörtök – Nemezelés – Nagy Adél tanítónő
Péntek – Bútorfestés – Barabás Mihály, a nagyajtai Kriza János Ált. Isk. ny. igazgatója, Nagy Adél tanítónő, 14
órától kiállítás a Kézműves hét munkáiból.



Augusztus 19. szombat, Öreg-tó
10.00-17.00 óra – Íjászfesztivál - íjásztalálkozó és íjászverseny a Nywyg és a Galagonya Kör szervezésében
18.00 óra – A Lovasíjász című film vetítése a Halászy Károly Művelődési Házban



Augusztus 20. vasárnap, 9 óra Római Katolikus Templom, 10 óra Református templom
Ünnepzáró Ökumenikus Istentisztelet a templomokban
A nagyajtai Gazdag Miklós Daloskör, Magyarok Nagyasszony Róm. kat. Vegyeskar és a Református Gyülekezeti Kórus
közreműködésével
17.00 óra, vasárnap – Szent István tér
Községi Ünnep - Szent István és az Államalapítás Napja
Ünnepi beszédet mond: Vincze József polgármester
Ünnepi műsor: Gazdag Miklós Polgári Daloskör, Nagyajta testvérfalunk küldöttsége
Az ünnepségre érkezik Ócsa város kerékpáros delegációja köszönteni a 950. éves Alsónémedit, majd Alsónémedi
biciklisek csatlakozásával folytatják a Szent István napi kerékpártúrájukat.
Vendéglátás
Kérjük, értesítse a falunkból elszármazott rokonait és ismerőseit, és hívja haza erre az ünnepi alkalomra!

Köszöntő falunk 950. születésnapjára
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Adjon Isten minden jót,
Érző szivet, dobogót,
Bort, búzát, békességet,
Minden házba tisztességet!

Megéltünk itt sok sikert és háborút,
Lelkünkben még gyakran bánat köti a koszorút.
Mi, akik szorgos ősök utódai vagyunk,
Istenünkhöz alázattal így imádkozunk.

Őseinknek hazát adott e Föld,
Akiket az ellenség sokszor üldözött és gyötört,
Megtelepedtek a Duna és a kanyargós Tisza közén,
Szép hazánk fővárosa tövén.

Urunk és Teremtőnk! – kérünk add meg nekünk,
Hogy könnyezve félni sose lássuk gyermekünk!
Téged Urunk könyörögve kérünk,
A mindennapi kenyerünket is add meg nekünk!

Leltek itt jó termő földet,
Hűs vizet és dús füvű legelőt.
Övéiknek megteremthették
A mindennapi betevőt.

Legyen bő a termés szorgos munkánk nyomán,
Nyakunkat ne húzza többé rabiga lánc.
Egymást minden ember itt úgy szeresse,
Mintha a mi falunk egy család lenne.

Később a nép szántott, vetett,
Majd érett, lengő kalászt aratott.
Kérges kézzel, hajlott derékkal
Dolgozták végig a hosszú napot.

Adj nekünk önzetlen, szerető szivet,
Hogy az elesettnek nyújthassunk segítő kezet.
Kérünk Tőled erőt, tartós egészséget,
Hogy bizton nevelhessük az új nemzedéket.

Így teltek az évek, évszázadok,
Falunk pedig szépen, lassan gyarapodott.
Együtt építettek, sírtak és nevettek,
Amíg csendesen, nyugalmasan megöregedtek.

Ők szüntelenül a tudás várát ostromolják,
Legyen belőlük sok jó orvos, mérnök és tanár.
Unokáink minket követve az igaz szót vallják,
Áldott legyen ez a Föld, mely az Ő hamvaikat is takarják!

Nőtt a mi szülőfalunk, vele a temetőnk.
Született, elhunyt az új nemzedék,
950 éven át szüntelenül így forgott,
Csak forgott az Időkerék.

Alsónémedi, 2017. febr. 22.				
Surányi Lászlóné ny. tanár
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JUBILEUMI KUPA – 2017. június 17.

Községünk 950 éves évfordulójának programsorozatához kapcsolódva 2017. június 17-én az ASE pályán
megrendezésre került a kispályás labdarúgó csapatok
jubileumi futballbajnoksága.
A megnyitó után a Napfény Mazsorettek táncbemutatója következett, majd a csapatok mérkőzései, miközben
a gyermekeknek szumó, társasjáték és színezés biztosított
szórakozási lehetőséget.
Különlegesnek mondható, hogy éppen településünk
950 éves évfordulójának évében ünneplik sportkedvelőink a kispályás csapatok megalakulásának 40. évfordulóját, hiszen 1977-78-ban született e kezdeményezés. Az
akkor megalakult három csapat a mai napig rendszeresen részt vesz a kispályás labdarúgó kupákon: a Gödör,
a Szent István tér (régen Lenin tér) és az Alszeg csapata.
A később létrejött Borozó, Iskola és a Chek-Nisszá csapat
küzdött meg idén a Jubileumi kupáért.
A nemes versengés az Iskola csapatának győzelmével ért
véget. A második helyen a Gödör végzett, míg harmadik helyen a Chek-Nisszá csapata állhatott dobogóra. Az
Alszeg negyedik, a Borozó ötödik, a Szent István tér a
hatodik helyen szerepelt.
Érdekesen alakult a verseny a Gólkirály és a Legjobb játékos cím elnyeréséért, mivel mindkettőt Bérces Attila
az Iskola csapat játékosa érdemelte ki. Az első helyezett,
a Gólkirály és a Legjobb játékos jutalma Juhász Borika

2017. június-július

keramikus által készített kupa volt. A csapatok oklevelet, pezsgőt kaptak, az 1-3 helyezett csapat játékosai pedig
egy-egy plakettet.
A mérkőzések után a sportolók és a közönség a három,
bográcsban készült étel közül választhatott. A finom ebéd
az utolsó cseppig elfogyott köszönhetően a kiváló szakácsoknak és segítőiknek: Vincze József polgármester, Végh
Károly, Mészáros Zoltán, Végh Balázs, Péter Sándor, Józan Károly, Garai István.
Köszönjük a Kispályás focicsapatok lelkes szereplését,
a közönség szurkolását, a szakácsok finom főztjét és a
rendezvényen tevékenykedők munkáját!
Győrvári Istvánné
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NYWYG

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2017 nyárelőn Alsónémedin

II. Nyárköszöntő Fesztivál – Öregtó, Alsónémedi 2017.06.17.
Úgy gondoltuk, hogy minden jó hagyományt és lélekmelengető programot folytatnunk kell,
ezért az idén is belevágtunk a szervezésbe. A tavalyi résztvevők közül sokan hasonlóan bátrak
voltak, és az idén is csatlakoztak hozzánk. Támogatóink szintén sokat segítettek így: az Öregtó
Horgásztó Sport és Szabadidő Központ, az Alsónémedi Községért Közalapítvány, a Halászi Károly
Művelődési Ház, a Kockamalac étterem, az Alsónémedi Sport Klub Utánpótlás csapata, az Aerobic klub, a Cserkészek, és legnagyobb létszámmal a Cseppek Néptánccsoport Szarka Ágnes
vezetésével! Nagyon köszönjük támogatásukat, részvételüket, szereplésüket és a műsorukat,
csak így együtt volt szép, tartalmas és értékes ez a nap!!
A terület rendezése és a sátrak felállítása külön kihívást jelentett, amelyet tagjaink lelkesen vállaltak. Az Utánpótlás Foci Kupa után, rögtön
Budai László edző és a Közalapítvány kupákkal díjazta az idény legügyesebb gyerekeit. Bata Ambrus Őrnagy Úr rövid előadását hallgatták a
fiatalok az internet veszélyeiről. Folyamatos készültek a kézműves remekek a gyerekek keze alatt - agyagos, kosaras, csipkeverő szakértők felügyeletével. A térjátékokon folyamatosan pörögtek és gyűjtötték a nyomdákat, amelyeket majd ajándékokra tudtak becserélni. Az íjászatot
is mindenki kipróbálhatta, majd felröppentek a sárkányok is igen magasra. A nap fénypontja a Cseppek Néptánc csoport fellépése volt, két
részletben igen szép és tartalmas műsort láthattunk a két óvoda közös csapatától. Később az Aerobik csapat bemutatója következett, majd a
helyi cserkészek mozgatták meg a gyerekeket. Befejezésül egy teljesen kezdő íjászversenyt tartottunk- mindenki nagy örömére! Ilyen szélben
még nem mozogtunk ennyit együtt, örömmel fáradtunk el! Külön köszönet Bodó Annának az esemény kitalálójának és fő szervezőjének és a
Nywyg egyesület minden családjának! Jövőre veletek ugyanitt!!

Országos Suli Íjász Bajnokság, Döntő Budapest 2017.06.18.
A fesztivál másnapján már indultunk is SIB döntőre. Most egy hét fős lelkes csapattal vágtunk neki a küzdelmeknek, ebből 3 diáknak ez volt
az első döntője, így számukra ez külön izgalmat is jelentett! Voltak tagjaink, akik igen szorgalmasan gyakoroltak az elmúlt hetekben ☺, ennek
meg is lesz az eredménye. Egyéni értékelések: - Lilla figyelme és koncentrációja példa értékű, Tavasszal kezdett olimpiai íj kategóriában lőni
és szép eredményt ért el. Laura- igazán felszabadulva versenyzett, örült a jó lövéseknek és nem csüggedt el egy kevésbé sikerült találatnál
több, mint 100 pontot javított. Koppány - Szépen halad előre, még pár pont neki is meglesz a győzelem. A felkészülés során többet gyakorolva
előrébb léphet. Gergő és Miki egymás mellett lőve és egymást bíztatva szépen haladt, Gergő több, mint 30 pontot tudott javulni. Laci szintén
jobban figyelt élete első döntőjén és ő is több, mint 30 pontot fejlődött. Becse a tavalyi döntő után, már rutinosan lőtt 20 méterre, igazán a
szél sem zavarta. Eredmények: Gyerekek: Dézsi Lilla OL 1. hely, Serdülő OL: Szabó Koppány 2. hely, Kolosy Becse Ifi TR 3. hely , Kerekes Miklós
gyerek INR 6. hely. Összesítésben 1 arany, 1 ezüst és 1 bronz érem és egy helyezés a nap nywyges termései!!

NYWYG , 2017-es további tervei Alsónémedi 950 éves jubileumi évében
A Nywyg Galagonya kör program tervei:

A NYWYG Íjászat Tervei:

Július 3-7.

Nywyg Nyári tábor az Öregtónál

Július 3-7.

Nywyg Tábor az Öregtónál

Augusztus 19.

Íjászfesztivál és családi nap az Öregtónál

Augusztus 19.

Íjászfesztivál

Augusztus 21-26

Napközis Tábor a Faluháznál

Szeptember 23.

Pörkölt Fesztivál

Szeptember

Őszi Íjászversenyek

December 03.10-17 -ig

Adventi Készülődés

December 03.

Karácsonyi Gyertyagyújtás

December 16.

Karácsonyi Kaláka

Mindenkit szeretettel
várunk az edzéseinkre!
Hajrá Nywyg!
Az edzéseket folytatjuk
a Schuller Csarnokban
2017. Augusztus 18.-ától!
Pénteken 18 órától
és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor
a NYWYG elnöke
06-70-43-64-194
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