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A közelgő Anyák Napja alkalmából
szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!

A címlapon és fent: a Cseppek Gyermektánccsoport tagjai, vezetetőjük: Szarka Ágnes óvónéni
Legutóbbi fellépésük: Községi Nőnap. Köszönjük a Nyugdíjas Klub vendéglátását! Fotó: Kecskeméti Viktória
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POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;
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esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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„Ha emlegettek: köztetek leszek.
Ha imádkoztok: veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk Korcz Menyhért (67) temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban velünk éreztek.
a Gyászoló család
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi ülését 2016. március 30-án tartotta.
A napirend elfogadása után Dabas Város Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadta el a Képviselőtestület, mely kapcsán határozatában is kinyilvánította
köszönetét a parancsnokság vezetői és beosztottai felé az
élet- és vagyonvédelem területén kifejtett áldozatos munkájukért.
Soron következő napirenden a Fábry Ügyvédi Iroda
írásos beszámolóját tárgyalta a Testület, mely kapcsán
a Polgármester is beszámolt. Új felszámoló van a Hungária Zrt-nél, akitől új kimunkálás várható kártalanítás
ügyében, ezért rendkívüli ülés összehívása várható majd
a továbblépések előtt.
Harmadik napirenden a II. számú háziorvosi körzet
háziorvosi praxisjogáról, pontosabban dr. Tholt Mária
háziorvos helyére pályázó Doktornő meghallgatása történt, mely kapcsán a végleges döntés a 2016. április 27-i
testületi ülésen fog megtörténni.
A Képviselő-testület az éves munkaterv elfogadásakor
beszámolót kért Kozma Miklós alpolgármestertől, aki a
kérésnek erre az ülésre eleget tett.
Soron következő napirenden főépítészünk Király Noémi beszámolója szerepelt, melyet a Polgármester úr
előterjesztésében tárgyalt a Képviselő-testület. Beszámolójában a megbízási szerződés szüntetésére is kitért a
Főépítész, s egyben kezdeményezte megbízásának megszüntetését.
Törvényi kötelezettségének eleget téve tárgyalta a Testület a belső ellenőr 2015. évi ellenőrzési jelentését, melyet elfogadott.
Szintén törvényi kötelezettség alapján fogadta el a Testület Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évre szóló, módosított belső ellenőrzési ütemtervét, munkatervét, melyet már az új belső
ellenőrzéssel megbízott cég készített.
Az ABÉVA Kft. 2015. évi beszámolóját jelen ülésen
tárgyalta a Képviselő-testület, melyet a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadott. A Kft. természetesen szükség
szerint, de negyedévente mindig beszámol a Pénzügyi,
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság előtt.
Belágyi Tamás ügyvezető a háromoldalú szerződés
felülvizsgálatát javasolta, mely az iskolaépület használatára vonatkozik, így javaslattal fordult a Testülethez.
A Képviselő-testület az ügy megnyugtató rendezésére
úgy döntött, hogy az Önkormányzat, az ABÉVA Kft.,
a KLIK jogászai, Erdődi Zoltán könyvvizsgáló és az
ABÉVA Kft. FEB Elnöke alakítsanak ki közös álláspon2016. április

tot a háromoldalú megállapodás megfelelő módosításának érdekében.
A DAKÖV Kft. kezdeményezésére tárgyalt a Testület
az Önkormányzat és a Kft. közötti üzemeltetési, bérleti
szerződésről, melynek díját módosította (víz közművagyon bérleti díja 3.000.000,- Ft/év, szennyvíz közművagyon bérleti díja 9.627.508,- Ft/év).
A Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú úton átmenő gépjárműforgalom zavaró hatásának csökkentése, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében döntött a testület az út szilárd burkolattal és
vízelvezetéssel való kiépítésének előkészítéséről, mely
kapcsán felkérte a Polgármestert a finanszírozás megosztásáról tárgyaljon az érintett telkek tulajdonosokkal, ill.
az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével megbízta
az ÉP-KERT Mérnökiroda Kft-t (2014 Halásztelek, Katona József u. 45.) 460.000,- Ft+ÁFA tervezési díjért.
A Józan Kft. a Fő út 165. sz. alatti ingatlanon raktár és
bemutató terem építését tervezi, ezért az Önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévő 1702 hrsz-ú ingatlanra
közútkezelői hozzájárulást kért, melyet a Képviselő-testület megadott.
A Könyvtár költözése miatt szükséges volt tárgyalni
a Kossuth Lajos utcai iskola felújításáról, melyhez az
általános tartalék terhére 3.500.000,- Ft+ÁFA keretet biztosított a Testület. Mivel sürgős felújításról van szó, így
a szükséges beszerzéseket kiveszi a Beszerzési Szabályzat
hatálya alól, de minimum három, lehetőleg helyi vállalkozótól kér ajánlatot, s a Polgármester a kedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést a munkálatok mielőbbi
elvégzésére.
Az Alsónémedi Református Egyházközség területrendezése ügyében fordult a Képviselő-testülethez, tekintettel arra, hogy a Kossuth utcai iskolánál nem a földhivatali nyilvántartásnak megfelelően történik a területhasználat. Tekintettel arra, hogy az ingatlanrész cseréje,
eladása a későbbiekben akadályozhatja az Önkormányzatot az ingatlanon való építkezésben, ezért a kb. 40-45 m2
területet 5 év időtartamra térítésmentesen az Egyházközség használatába adja.
Törvényi kötelezettségének tett eleget a Képviselő-testület azzal, hogy elfogadta a 2016. évi összesített Közbeszerzési Tervét, melyben az Opál-ház felújítása és a Gyermekorvosi rendelő átalakítása, bővítése szerepel. Természetesen a terv módosítására évközben sor kerülhet.
Szintén törvényi kötelezettségnek tett eleget a Képviselő-testület a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításával.
Hosszú „vajúdás” ért véget ezen az ülésen a tervezett
bölcsőde megépítésének kapcsán. Már az előző Hírmon3
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dókban olvashattak a felmerült lehetséges helyekről, míg
végül jelen ülésen névszerinti, 5 igen, 4 nem szavazati
aránnyal a Fő út 73-75. sz. alatt található, régi Művelődési ház és a Kékesi-féle ingatlanok mellett tette le
voksát a Képviselő-testület. Ennek kapcsán a 889 és 890
hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolását –egyszerűsített
eljárással – is megindítja.
Mivel a pályázat előkészítése e döntés után felgyorsul, döntés született arról is, hogy 2 csoportszoba épül
a szükséges helyiségekkel, valamint gyermekfelügyeleti
szoba fektető terasszal, melegítőkonyhával és sószobával.
Tárgyalt a Testület az Önkormányzat megtakarításainak elhelyezéséről is, mely kapcsán a Magyar Államkincstárnál „Értékpapír nyilvántartási számlát” nyit és a
szabad pénzeszközökből 450.000.000 Ft-ért 6 hónapos
lejáratú, un. Féléves Kincstárjegyet vásárol a Magyar Államkincstártól.
Az Opál-ház és a Gyermekorvosi rendelő felújítása
kapcsán is újabb szükséges tervezési teendők merültek
fel, mely kapcsán a korábbi tervező – Triskell Kft. – árajánlatát elfogadta a Képviselő-testület és felhatalmazta
a Polgármestert a szükséges szerződések megkötésére
(tervezői művezetés 45.000,- Ft/mérnök/alkalom, Opálház emeleti szint klimatizálási terve 450.000,- Ft+ÁFA,

rendelőhöz kapcsolódó ügyfélparkoló és zöldfelület rendezési terv 750.000,- Ft+ÁFA, a bölcsőde létesítési pályázaton való induláshoz tanulmányterv készítése
950.000,- Ft+ÁFA).
Tekintettel arra, hogy a zárt ülésen szereplő napirendet
nem tartotta szükségesnek a Képviselő-testület, így utolsó napirenden a Polgármester beszámolóját fogadta el
(előző ülésen hozott határozatok végrehajtása, fontosabb
intézkedések).
A Képviselő-testület soron következő ülését 2016. április 27-én tartja, melyet megelőző héten (hétfő-kedd) a
bizottsági ülésekre is sor kerül. Az ülések továbbra is nyilvánosak, így bárki részt vehet az ülésen 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/onkormanyzat/),
ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
pénzügyi vezető munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, közgazdasági, pénzügyi, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,
• pénzügyi, számviteli beosztásban - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. május 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percze Tünde jegyző nyújt,
a 29-337-101-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 2.
Részletes pályázati kiírás megtalálható a http://www.alsonemedi.hu/palyazatok/
menüpont alatt, ill. a KÖZIGÁLLÁS honlapon.

A DAKÖV KFT KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT a vezetékes vízrendszer tavaszi hálózatmosatását 2016. április
18-22. között végzi. A mosatás következtében előfordulhat, hogy a víz zavarossá válik, de ülepítés után természetesen
fogyasztható. Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!

											DAKÖV KFT.
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• K
 özépiskola/gimnázium, 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 19. feladatkör
II. besorolás szerinti végzettség,
• közigazgatásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 6.
Részletes pályázati kiírás megtalálható a http://www.alsonemedi.hu/palyazatok/ menüpont alatt, ill. a
KÖZIGÁLLÁS honlapon.

TÖBBEKET ÉRDEKEL
Avar és kerti hulladék égetésének lehetősége

Alsónémedin területén az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell, de a 10/2015.
(VI. 25.) sz. önkormányzati rendelet alapján lehetőség
van annak égetésére – a rendeletben meghatározott ünnepnapok kivételével – az alábbi időszakokban:
– minden év április 01-től október 31-ig hétfőtől péntekig 8-20 óra, szombaton: 8-14 óra között,
– minden év november 01-től következő év március
31-ig-ig hétfőtől péntekig 8-16 óra, szombaton: 8-14 óra
között.
A fentieket szabályozó rendelet teljes terjedelemben olvasható a Polgármesteri Hivatal folyosói hirdetőtábláján,
valamint honlapunkról is letölthető.
(http://alsonemedi.hu/files/statics/rendeletek/2015_01_01_tol/avar_es_kerti_hulladek_egetese.pdf)

Házhoz menő lomtalanítás
A Vertikál Nonprofit Zrt. évente 1 alkalommal biztosítja - az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban - a háztól történő, háztartásban keletkezett
lom elszállítását. Pl. feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb
elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek
elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék,
hűtőgép…);

2016. április

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék!
Lomtalanítási igényt a 06-24-535-535 telefonszámon
lehet bejelenteni.
(A telefonáláskor azonosító számra szükség lesz, mely a
számlán vagy a csekken megtalálható!)

Kedvezmények, mentességek a hulladékszállításban
Önkormányzatunk 3/2014. (II.25.) sz. rendeletének 16.
§-a alapján a hulladékszállításban az alábbi kedvezmények vehetők igénybe, kérelem benyújtása után: A
használt edényre számított, mindenkori hulladékszállítási díj 50%-át kell fizetnie:
– a 60. életévét betöltött egyedülálló személynek, az
életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója (tehát egyedül van bejelentkezve az ingatlanba és egyedül is lakik ott!!!!)
– a kétszemélyes háztartásnak, melynek mindkét tagja
a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követő hónap elsejétől (tehát itt sem
lakik más rajtuk kívül az ingatlanban!!!)
Mentességben részesülhet az az ingatlantulajdonos,
akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy
jogi személy, és életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki.
Amennyiben a fenti kedvezményre nem jogosult az
ingatlan használója, úgy haladéktalanul jelezze a helyi ügyfélszolgálaton, ne várja meg a felszólítást!
Győrvári Istvánné,
Polgármesteri Hivatal
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
AZ ERDŐ- ÉS SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉRE
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak
szabadtéri programot és tevékenységet,
ennek során fokozottabb figyelmet kell
fordítani a szabadban keletkező tüzek
megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben kön�nyen és gyorsan terjed a tűz, különösen
erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka
az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi
okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar
és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben
is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az
égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell
a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz
állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk
a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek
forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását,
továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten
a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság
tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen
akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is
–, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő
vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a
tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://
www.katasztrofavedelem.hu,
http://…..katasztrofavedelem.
hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.
erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató
kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_
video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_
video_index2&vid=32
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS – KÉMÉNYTŰZ
KÁRESEMÉNYEK MEGELŐZÉSE
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban
megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő
tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya.
A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak
jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító
és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján
háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi
hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak
keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek
új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és
ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő
emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb
hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti
a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket,
tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre,
ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj
tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás
képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza.
A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz
magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást
a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az
égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, – illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel.
A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás
egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet
különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A
kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szen�nyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi
javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a
kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését,
tisztítását!
Katasztrófavédelem

2016. április

Intézményeink

Komposztáljunk!
– Zöld javak a háztartásban
A kukába kerülő háztartási hulladéknak az egyharmada olyan alapanyag,
amelyből - minden különösebb fáradság nélkül - a kerti- és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen tápanyag, komposzt készíthető. A konyhából kikerülő zöldség, gyümölcs
maradványokat, a kertben képződő
faleveleket, levágott füvet, elszáradt
virágot kidobhatjuk a kukába, így szemét lesz belőle.
Vagy kezelhetjük értékes alapanyagként, zöld javakként, melyekből a talajban lakó milliárdnyi apróbb-nagyobb élőlény „állítja elő” a humuszt vagy más szóval
komposztot. Ha hagyjuk.
A természet mindig kéznél van
Meglepő, de egy maréknyi földben több az élőlény,
mint ember a földön. Gondoljunk az erdei avarra: a természetben nap, mint nap a mi beavatkozásunk nélkül
folyik a komposztálódás, azaz a szerves anyagok lebomlása és a humusz keletkezése. Ott nincs is más feladatunk, mint megcsodálni a természet működését. A
saját kertünkben viszont nekünk kell megteremtenünk
a minél jobb minőségű komposztképződés feltételeit.
A komposzt tulajdonságai:
- Javítja a talaj szerkezetét, ami segíti annak levegőzését.
- Sötét színe elősegíti a talaj felmelegedését
(tavasszal gyorsabb csírázás).
- Jelentős a vízmegkötő képessége (nyáron nem
kell annyit öntözni).
- Elősegíti a talajban lakó élőlények aktivitását.
- Növekszik a növények betegségekkel, kártevőkkel szembeni ellenálló-képessége.
- Biztosítja, hogy a nehezen oldódó ásványi
tápanyagok, mikroelemek a növények számára
felvehetővé váljanak.
- A gyorsan kioldódó műtrágyával szemben lehetővé teszi a különböző tápanyagok folyamatos
felvételét (teljes értékű táplálék a növényeknek).
- A talajban esetleg előforduló méreganyagokat
megköti.

meg a saját növényeinket, a saját talajunkat, a saját virágainkat, a saját kertünket ettől az értékes tápanyagtól és kiváló talajjavító anyagtól? A legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás a házi komposztálás.
Mivel az Önkormányzat támogatni kívánja azt,
hogy minél többen éljenek a házi komposztálás lehetőségével, a Humusz Szövetséggel közösen komposztprogramot indít!
Várjuk azon családok jelentkezését, aki szeretnék elkezdeni a házi komposztálást. A program indításaként 25
család részére szervezünk egy kb. 2-3 órás tanfolyamot
és egy darab 1 m x 1 m-es fa komposztkeretet osztunk
ki számukra. A programra bárki jelentkezhet, aki vállalja, hogy részt vesz az oktatáson és legalább 5 évig rendeltetésszerűen használja a komposztkeretet.
Az oktatásra és a keretosztásra 2016. május 7-én
szombaton 10 órától a Polgármesteri
Hivatalban kerül sor.
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2016. május 2-án 16 óráig jelezze Zagyva Gabriellának a Polgármesteri Hivatalban a 337-101/11-es melléken, vagy a
zagyva.gabriella@alsonemedi.hu e-mail címen.
Jelenleg maximum 25 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Túljelentkezés esetén igyekszünk újabb képzést
szervezni egy későbbi időpontban.
Zagyva Gabriella, környezetvédelmi referens

Nem érdemes hát sem a szemétbe dobni, sem elégetni
a kerti hulladékot, fanyesedéket, avart. A pénztárcánk
és a környezetünk is jobban jár, ha komposztálunk.
Ehhez igénybe vehetjük a Vertikál Zrt. szolgáltatását,
akik márciustól novemberig havonta egy alkalommal
elszállítják a kerti zöld hulladékot, de miért fosztanánk
2016. április
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TISZTELT SZÜLŐK!
Az Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvodában
a 2016–2017. nevelési évre a gyermekek beíratása
2016. május 09-től /hétfő/ május 11-ig /szerda/.
Helye: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Alsónémedi, Szent I. tér 8. - óvodavezetői iroda
Hétfő, Szerda: de.800 –1400 óráig
Kedd: du.1200-1600 óráig
A beíratást a szülő (gondozó) személyesen kérheti, gyermekével együtt.
Szükséges iratok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcím kártyája
- gyermek TAJ kártyája
- gyermek oltási könyve
- szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
- gyermek orvosi igazolása, amelyben a gyermekorvos igazolja, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!
Szabó Éva, óvodavezető

Értesítjük kedves Olvasóinkat és Községünk Lakosságát, hogy a Halászy Károly Művelődési Ház
és Könyvtár felújítása alatt a Kossuth úti Iskolába költözik.
A könyvtár előre láthatólag május 30-án, hétfőn a megszokott időpontban nyit az új helyen.
A Művészeti Iskola és a Falugazdász is ezen a helyen működik
tovább a felújítás végéig.
Reméljük, 2017 őszén már a
kibővült és megújult Művelődési Házban és Könyvtárban találkozunk, addig is várjuk szeretettel a
Kossuth Lajos u. 83.szám alatt.
a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói
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SZÉCHENYI NAPOK
2016. március 30 - április 1.
Az idei tanévben csendesebben ünnepeltük a Széchenyi Napokat. Az első nap rövid, méltóságteljes megemlékezéssel kezdődött. Megemlékeztünk iskolánk tragikus körülmények között elhunyt tanulójáról, Jobbágy
Tamásról. Az Ő tiszteletére taksonyi, dunaharaszti és

alsónémedi focicsapatok részvételével megrendeztük
a „Jobbágy Tamás Emléktornát”. Az eredményhirdetés után a vendégcsapatok és iskolánk tanulóinak jelenlétében felavattuk a Tomi emlékét őrző emlékfalat,
melynek a sportcsarnok előtere ad helyet.

A megemlékezést követően tanulóink több program közül választhattak. Míg a műfüves pályán zajlottak a focimérkőzések, a sportcsarnokban a kézilabda csapatok mérkőztek egymással a Janák kupa keretében.
2016. április
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A két napos rendezvényen az egyik napot az iskolai programok töltötték ki, a másikon pedig tanulmányi kirándulást
szerveztünk Budapestre: „Széchenyi nyomában” címmel.
Játékos akadályversenyt rendeztünk azoknak a tanulóknak, akik a sportversenyeken sem résztvevőként, sem szurkolóként nem vettek részt. Az egyes állomásokon hegymászásról kaphattak érdekes információkat, zumbázhattak a nyolcadik évfolyamos lányok vezetésével, activity és élő malomjátékban vehettek részt. A vegyes korcsoportú csapatokban
5-8. évfolyamos tanulók együtt versenyeztek.
A napot játékos ügyességi sportversenyekkel zárták felsős diákjaink.
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Az alsósokat is gazdag, tartalmas programok várták. Négy helyszínen különféle akadályokkal birkóztak meg, melyek
között sportos, ügyességi és gondolkodtató feladatok is voltak. A gyerekek Széchenyi István életéhez kapcsolódó képekről készítettek montázst különböző technikákkal. A Faluházban régi használati tárgyakat kellett felismerniük, versenyeztek kukoricamorzsolásban és zsákban futásban is. Sorversenyekben és labdajátékokban mérték össze erejüket az
osztályok. Nagyon élvezték.

2016. április
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Tudományos Akadémia, az Országház, a Halászbástya, a Széchenyi Gyermekvasút és a Budai vár megtekintése.

Köszönjük az Alsónémedi Önkormányzatnak azt a jelentős anyagi támogatást, amellyel hozzájárult a Széchenyi Napok megrendezéséhez. A „Széchenyi nyomában” című iskolai szintű kirándulás költségeihez 500.000 Ft-ot, a rászoruló
gyerekek támogatásához további 110.000 Ft-ot biztosított. A Gyáli Tankerület 60.000 Ft-tal járult hozzá az Emléktornák
megrendezéséhez, az érmek és kupák megvásárlásához. Külön szeretnénk megköszönni Szabó Bence felajánlását, az
emlékfal táblájának elkészítését.
A tantestület nevében: Sticzné Szántó Ilona
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Anyák napja alkalmából

Maderspach Károlyné, született Buchwald Franciska (1804-1880)
Egy német ajkú, de magyar szívű anya tragédiája

Maderspach Károly és felesége
,,Az volt a bűnöd, hogy forrón szeretted,/ Forrón és híven a magyar hazát!/ Hogy meghallgattad fájó panaszát,/
S érte küzdőt oltalmadba vetted!/ Az volt a bűnöd, hogy két fiadat/ Harcolni küldted...te pedig magad/ A bujdosókhoz, árvákhoz hajoltál,/ S szegény honvédek édesanyja voltál”
(Ábrányi Emil)
Ruszkabánya kis vasipari település volt Erdélyben, a
határőrvidéken, Hátszeg és Karánsebes között, amely
1848-ban a forradalom és szabadságharc idején fontossá vált az ott működő olvasztókohó és vasgyár
miatt. A bányavállalat főmérnöke és résztulajdonosa
Maderspach Károly mérnök volt, német anyanyelvű,
de jó magyar hazafi. Családjával együtt szívvel-lélekkel a magyar szabadságharc mellé állott. Ruszkabánya
és vidéke a harcok idején a hazafias mozgalom központjává vált, köszönhetően a Maderspach-háznak. A
férj Bem számára, Nagyenyed védelmére ágyúkat küldött, ezen kívül lőszereket és lándzsákat. Bem tábornok 1849. áprilisában magához hívatta a főmérnököt,
hogy kikérje véleményét, miként lehetne ezen a vegyes lakosságú vidéken a Bécshez húzó, helyi magyar
lakosságot gyilkoló és fosztogató oláhokat lecsendesíteni, és egy ,,megbékélési tervezetet” létrehozni. Jó
diplomáciai érzékkel volt megáldva Maderspach, így
végül sikerült felfüggeszteni az oláh martalócokkal
a hadiállapotot. Kineveztek oláhul beszélő bírákat és
csökkentették a só árát.
Közben a történelem kereke nagyot fordult, jött
a debreceni Függetlenségi Nyilatkozat (1849. április 14.), orosz csapatok törtek be Erdélybe, Bemnek
200.000 főnyi jól felszerelt muszkával kellett szem2016. április

benéznie. A politikai és a hadi helyzet sötétebb,
váltakozó szerencsével vívott küzdelmek, védekező
harcok jönnek. A 1849. július 31. segesvári, majd az
augusztusi temesvári csatavesztés megpecsételte az
ország sorsát, Görgey letette a fegyvert augusztus 13án Világosnál.
A feloszlott sereg foszlányai közül sokan Ruszkabánya
felé menekültek, mert innen lehetett a legbiztonságosabban Havasalföldre jutni. Bem nem akarta feladni a
reményt, sikerült összegyűjtenie 30.000 embert, de serege egyre fogyott, majd csapdába került. Ruszkabányán
a jól ismert családnál néhány órára megpihent, majd
továbbment embereivel. Maderspach Károly tartott attól, hogy az osztrákok az egész családon bosszút állnak:
,,mihelyt behunyom a szemem akasztófákat látok magam körül”- mondotta. Maderspachné írja naplójában:
,,Az orvosnak segítettem Bem táskáit becsomagolni,
kenyeret, hideg sültet, teát, cukrot, gyümölcsöt adtam
hozzá, ez volt minden, amit adhattam, sőt fehérneműt
is, mert azt kevésnek láttam, hamarjában tépést is készítettem a nyílt sebekre. A búcsúzás szívszaggató voltminden, minden veszve.”
Két nap múlva egy csapat osztrák könnyűlovas vonult be Ruszkabányára. Vezérük, Gröber százados
az ott lakó császárpárti Hertl családhoz szállt, ezek
13
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ellátták ,,információval” Manderspachékat illetően.
Ezért aztán házkutatást tartottak, és letartóztatták
Maderspach Károlyt, de munkásai igen erélyes tiltakozására elengedték. Másnap férje távollétét kihasználva Maderspachnét fogták le, és a plébánossal
együtt Karánsebesre hurcolták. Ott egy tőből kivágott
fa megmaradt csonkjához kötötték, melyen korábban nemzetiszínű zászló lobogott, a százados térdre
parancsolta a nagyasszonyt. Két katona lefogta a kezeit, ruháját letépték, négy másik pedig nyírfagallyból kötött vesszőt forgatott kezében. A továbbiakban adjuk át a szót Maderspachné naplójának: „Mit
akarnak önök velem? - kiáltottam a százados felé.
Nem fogja merni, hogy engem ily módon meggyalázzon! De ez az ember csak a legalávalóbb szitkokkal felelt, iszonyodva rémülten hátráltam, kezeimet
összekulcsolva fordultam a századoshoz: - Önnek is
van édesanyja. Tisztelje azt bennem! Édesanyja megátkozza önt, ha meghallja, mit művelt a fia. Halálos
órájára emlékeztetve könyörgöm önnek, ne sértse
meg ennyire egy nő méltóságát és becsületét. Hisz
bennem minden nőt, édesanyát gyaláz. Mindhiába.
Lefogtak, meztelen testemen vertek végig mindenki
szeme láttára, oh Isten! Nem hagytál meghalni szégyenemben!” Eszméletlenül vitték vissza a kocsiba.
Mikor öntudata visszatért, arra gondolt, így meggyalázva nem léphet többé férje elé, meg kell halnia.
Otthon volt mérge, azzal majd véget vethet életének.
A városi börtönbe zárták. Hat katona szuronyt szegezve állt ajtaja mellett. Tisztek jöttek, hogy megbámulják, ,,mint egy vadállatot”, szidták Ruszkabánya
hazafias lakosságát, s a magyar nemzetet. Könyörgésére az egyik tiszt eljuttatta levelét Walmoden tábornokhoz a helyőrség emberséges parancsnokához,
aki szabadon engedte. Reggel 5 órakor ért haza, egy
bányavállalati tiszttől tudta meg, hogy férje meghalt.
Fia, az akkor 9 éves Livius tollából ismerjük meg, mi
történt. Maderspach Károly, amikor inasától meghallotta a történteket, bezárkózott irodájába, iratait
rendezte. Mindenkit került. Majd elsietett az ólomolvasztó felé. Kisfia utána lopakodott, de visszakergette. ,,Körülbelül egy órára reá hatalmas lövés dördült el, felriasztva a helységet és a munkás népet. Aztán hozták apa szétroncsolt testét. Egy mozsárágyút
vitt az ólomolvasztóból saját kezűleg a Kiskálváriára
vagy ahogyan később nevezték Mozsárhegyre. Megtöltötte, az ágyúcsőre fejét ráfektetve elsütötte.”
Az árva család feje fölé újabb viharfelhők kezdtek
tornyosulni e tragikus események után. Legnagyobb
fiukat, Jánost a fegyverletétel után, miután végigharcolta a szabadságharcot, besorozták közkatonának az osztrák hadseregbe, s jó messzire, Triesztbe
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vezényelték. Az özvegy erejét a sok csapás megacélozta, felutazott Pestre, s kihallgatást kért fia ügyében Haynaunál. Kisebbik fia, Livius elkísérte anyját.
Mint szemtanú írja le a történteket: ,,Egyszerre lármát, szitkozódást hallunk a szobából, egy segédtiszt
odarohan, s karjába fogja ájuldozó anyámat, aki az
öklével hadonászó Haynau elől menekül.” ,,Ti átkozott magyar némberek”,- így kiabált a vérbíró- „ti
csináltátok a forradalmat!”
Maderspachnét nem bátortalanította el a Haynautól
elszenvedett durva bánásmód. Az ügy kivizsgálása és
ártatlansága kivizsgálása végett felkereste azt az őrnagy hadbírót, aki a 13 aradi vértanú ellen a vádiratot
szerkesztette. Ez is a legmerevebben visszautasította, tajtékzott a magyargyűlölettől:,,Helyesen történt
mindnyájuknak, akiket elítéltettek, azért ön árulója
a császárnak, és úgy, mint ön, olyanok mind a magyar asszonyok, és mindnyájukért ön lett büntetve.
A férfiakat ellenállásra buzdították, és lelkesítették, és
amit tehettek ez átkozott háborúért, azt megtették...”
Tizenkét év telt el,1861-ben az országgyűlés is összeült, Maderspachné elérkezettnek látta az időt, hogy
a világ tudtára adja, ami történt. Memorandumát
Deák Ferenc elolvasta, s ezzel vigasztalta: „Alkalmasabb időt kell bevárnunk. A haza érdeke talán azt
követelné, hogy fátyolt borítsunk a múltra, hiszen
még szörnyűbb kegyetlenségek történtek, mint az
öné. Hadd vigasztalja az a tudat, hogy szenvedett a
hazáért.”
Az özvegy belenyugodott Deák szavaiba, s gyermekeit, fiait és lányait ,,nemzete üdvére, hasznára” nevelte.Özvegyen nevelte fel öt gyermekét. A halálba
is oly észrevétlenül suhant, mint, ahogy élte utolsó
éveit élte. Pesten, a lányánál halt meg 1880-ban.Koporsóját gyermekei és közvetlen hozzátartozói állták
körül. Az utókor azonban igazságot szolgáltatott a
hős asszonynak,1909.október 10-én Ruszkabányán
két emlékművet állítottak fel. A megvesszőzés helyén egy terméskőből összerótt oszlopot, márványtábláján ezzel a felirattal: ,,Vándor állj meg! És emelj
/Kalapot! Mert ez a hely/Maderspachné Golgotája!”
A Mozsárhegy oldalában, ott ahol férje agyonlőtte
magát, síremlékszerű márványtalapzaton két görög
oszlop között állt a mártír-nagyasszony mellszobra.
A két oszlopot tartó márványíven ez volt olvasható:
,,Hős nemzetünk nagy vértanúi közt/Emléke áldott
és dicső marad.”
A két emlékmű ma már nem áll, de a Maderspach
család és e hős Édesanya emlékezete kitörölhetetlenül szívünkbe van vésve.
Bálint István János
2016. április

Kulturális programok

„A tánc a lélek rejtett nyelve.”

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a Tánc Világnapján rendezett táncdélutánunkon,
melyen vendég- valamint helyi tánciskolák
és tánccsoportok mutatkoznak be.

Helyszín: Általános Iskola Aulája
Időpont: 2016. április 24. vasárnap 15 óra

2016. április
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Sport

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2016 kezdetén Alsónémedin

Nyergestető -1849. Ojtozi-szoros
Most egy kis történelmi kitekintő, (ezt találtam a netten) „Kevés
olyan ókori esemény van, amelyre iskolai tanulmányainkból
szinte mindannyian emlékszünk. Leonidász király és 300
spártai katonájának a Thermopülai-szorosban véghez vitt hősi
cselekedete ezen kevesek közé tartozik. Meglehet a többség
még az „Itt nyugszunk. Vándor vidd hírül a spártaiaknak:
/ megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.” sírversre is
emlékszik. Pedig, ha úgy nézzük, nem történt más ott, mint
300 spártai – árulás révén – elvesztett egy csatát a hazájukat
fenyegető perzsák ellen. A szorosban csatát vívó spártaiakra
ma az egész világ, mint hősökre emlékszik.
Ha azt mondom, Nyergestető, talán csak nagyon
keveseknek jut eszükbe bármi is. Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc utolsó napjaiban vagyunk. 200 ezres orosz
haderő lépi át az ország keleti határát. Bem tábornok, az
erdélyi magyar csapatok vezetője döntő vereséget szenved
Segesvárnál. Mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, ekkora
túlerő ellen nem lehet felvenni a harcot. Konok emberek a
székelyek, ha valamit elhatároznak, a világ minden kincséért
sem tágítanak tőle. Ilyen volt a magyar szabadság ügye is.
Tuzson János őrnagy és 200 székely katonája fejébe vette,
hogy a Csíkszereda felé előrenyomuló többezres orosz
hadtestet megállítja az utolsó, stratégiailag védhető ponton.
A Nyergestetőn, amely a Háromszéki-medencét és a Csíki
medencét összekötő átjáróban helyezkedik el. A 895 m
magasságban lévő nyereg, hágó az utolsó védhető hely az
Ojtozi-szoroson áttörő csapatok ellen. A sokszoros túlerőben
lévő orosz sereg nem bírt a székelyekkel. Tuzson János
honvédei 1849. augusztus 1-jén többször is visszaverték az
orosz támadást. Mígnem egy áruló a védők hátába vezette az
ellent. Kányádi Sándor Nyergestető című versében így ír erről:
„Végül csellel, árulással / délre körülvették őket, / meg nem
adta magát székely, / mint a szálfák, kettétörtek. / Elámult az
ellenség is / ekkora bátorság láttán, / zászlót hajtva temette
el / a hősöket a hegy hátán.”

Íjász Terem Országos Bajnokság Kecskemét, 2016. március 19. szombat
Elérkezett a várt nap. Komoly felkészülési programot
valósítottunk meg együtt. Minden versenyzőnk kisebb nagyobb
intenzitással dolgozott az edzéseken és otthon is. A tavalyi OB
helyszínéhez képest jelentős előre lépést tettek a szervezők.
Kecskeméten, két helyszínen tágasabb sportcsarnokokban
jobban elfért a népes mezőny. Az ország íjászainak korosztályos
élmezőnye megjelent ezen a verseny. Tudtuk, hogy nem lesz
könnyű jó eredményt elérni, hiszen egészen más az edzés és a
verseny. Minden résztvevőnk derekasan küzdött és egy igazi
nehéz versenyen állt helyt. Volt, aki délelőtt, volt, aki délután
került sorra. Többen összeszedettek voltak és az utolsó sorozatig
nagyon szépen dolgozottak, ugyanakkor a tét súlya is nyomta
őket. Így több tényező is befolyásolta az eredményt: a délután, a
zsúfoltság, a többiek teljesítménye, és az eddigi könnyed sikerek
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miatti elvárás együtt adták ezt a hatást. Mindezekre próbáljuk
őket felkészíteni.
Ezért jó a sport - jobban megismerjük magunk határait és
jobban örülünk, amikor átlépjük azokat. Jön a szabad tér - szél,
hideg-meleg, napfény, újabb lehetőségek és versenyek!
Eredmények:
Gyereklány VR: Dézsi Laura 4. hely, Gyereklány BB: Dézsi Lilla
2. hely, Serdülőlány BB : Újvari Csenge 2. hely, Serdülő fiú
Olimpiai : Szabó Koppány 8. hely, Történelmi: Tőzsér László
2. hely . Felnőtt Nő VR Gündert - Virágh Csilla 4.hely ,Szenior
Férfi BB Nagy László 6. hely - Gratulálunk, ügyesek voltak!
Összesítésben 3 ezüstérem és 3 helyezés a napi Nywyg
eredménye – innen lépünk tovább!
Mindenkit szeretettel várunk az edzéseinkre! Hajrá Nywyg!
Az edzéseket folytatjuk a Schuller Csarnokban!
Péntek 18 órától,és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor a NYWYG elnöke
06-70-43-64-194

2016. április

Sport

Kyokushin karate csapat beszámolója
Az alsónémedi Kyokushin karate csapat néhány tagja részt
vett az IKO Kyokushin Formagyakorlat Magyar Bajnokságon
és három bronzéremmel gazdagodva tértek haza. Szabó Márk
és Lukácsi Kata életük első versenyén remek teljesítményt nyújtott szép formagyakorlatokkal szerezték meg a harmadik helyet.
Kata ráadásul egy korcsoporttal feljebb indult! Szabó Attila
senpai a verseny legerősebb kategóriájában szintén harmadik
helyen zárt, mégpedig úgy, hogy az első két helyet a tavalyi Világbajnokságon bronzérmet szerzett kata csapat két tagja foglalta el. (A formagyakorlat japánul „kata”.)
Márciusban övvizsgát tett az egész csoport. Shihan Halász
Károly (5 dan IKO Kyokushin Hungary vezetője) vizsgáztatott.
18 narancs övet és 3 kék övet kaptunk, Három fő megerősítette a
7. kyut. Ők nyáron vizsgázhatnak citromsárga övre, és a Shihan
leellenőrizte, hogy haladnak a csapattagok a felkészülésben.
A csoport életét az izgalmas edzéseken kívül időnként egyegy fontos esemény is felrázza. A tagok lelkesek, kitartóak és
nagyon ügyesen haladnak előre az övlétrán. Kicsitől a nagyig,
mindenki megtalálja a kikapcsolódást szerda és péntek esete.
Erősödnek, ügyesednek, önvédelmi képességük minden alkalommal fejlődik. Az edzésekről magabiztosan távoznak. Gratulálunk az újabb eredményekhez.
Rákosi Dalma

A Birkózó Szakosztály legújabb eredményei
2016. 03. 25-én rendezték meg a Budapest és Pest megye körzeti szabadfogású birkózó bajnokságát
gyermek korosztályban az FTC birkózó csarnokában.
Helyezettek kisgyermek korosztályban: Dudás Rómeó - I. helyezett;
Pieczka Marcell - II. helyezett
Kovács László, edző
2016. április
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fotó: Tornyai Ádám

