Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Meghívó
„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
(Juhász Gyula)

Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett községi megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond: Vincze József polgármester
Ünnepi program:
8 óra – Reggeli zenés ébresztő huszár kísérettel
10 óra – Ünnepi Szentmise és Istentisztelet a község templomaiban
10.45 óra – Koszorúzás az emléktáblánál a Kossuth Lajos utcában
11 óra - Községi ünnepség a Szabadság téren
12 óra – Koszorúzás az Emlékműnél és a kopjafáknál
12.30 óra – Koszorúzás Alsónémedi helyi mártírjai: Halászy Károly, Veresmarthy
József és Garay Ferenc sírjánál
Az ünnepi műsort a Széchenyi István Általános Iskola 7. évfolyama adja, felkészítő
tanárok: Vásárhelyiné Nagy Éva, Molnárné Hirmann Judit
Közreműködik a Fantázia Művészeti Iskola citerazenekara Szlama László vezetésével
Ünnepeljük együtt dicső hőseinket és a magyar szabadság nagy napját!

XXIII. évfolyam
2013. március – Ünnepi szám

Alsónémedi
Hírmondó

Lomtalanítás

LOMTALANÍTÁS 2013.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a húsvét előtti szokásos lomtalanítást a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tartjuk.

2013. március 21. csütörtök –azokról az ingatlanokról, ahol a hétfői napokon van a szemétszállítás.
2013. március 22. péntek –azokról az ingatlanokról, ahol keddi napokon van a szemétszállítás.
Kérünk mindenkit, hogy a jelzett napokon reggel 6 óráig a megunt, használhatatlan tárgyaikat tegyék ki az ingatlanok elé,
mert a vállalkozó ekkor indul azok begyűjtésére.
Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a lomtalanítási akció nem arra szolgál, hogy kommunális hulladékot rakjanak ki, mert azt ez
alkalomból nem viszi el a szolgáltató (azok a rendes hulladékgyűjtési napokon díjazás ellenében kell, hogy kikerüljenek portáink elé).
Ugyancsak nem viszi el a szolgáltató – mert nem a lom kategóriájába tartoznak – a veszélyes hulladékokat, az akkumulátorokat,
a gumihulladékokat, a tavaszi kertmegújításból származó hulladékokat (gaz, fagally, nyesedék, stb.), építési törmeléket stb..
Kérjük tehát Önöket, hogy mindezeket szem előtt tartva az olyan lim-lomokat tegyék ki lomtalanításkor, amelyek
valóban elszállíthatók a lerakóra.

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve
a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon: 1/301-6969 (vonalas
telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról
ez a szám javasolt). Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472
MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:
Bodó Zoltán 06-30-503-6739; Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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„Ártatlan vagyok, Istenem áldd meg e szegény magyar hazát!”
1848-1849. forradalom és szabadságharc alsónémedi hősei
Halászy Károly honvédszázados,
Garay Ferenc bíró és Veresmarthy
József lelkipásztor emlékezete
,, Téged megőrzött őseid Istene…/Mindenható kar méri ki sorsodat,/Kar,
mellyen ég s föld sarkai forganak,
Kar, mely dicsőül őseidnek/ Rettenetes
hadait vezette./ Bízzál, virágzóbb századokat remélj./ Elődeidnek szép kora
visszatér;/ Csak lelkeden tartsd: men�nyi sok szent/ Vérbe került az igazi dicsőség.” (Berzsenyi Dániel)
Werbőczy István írja a Tripartitum előszavában:,, A szittya harciasság nem önmagáért való, nem,, sportszerű”, hogy köznapi, de
világító kifejezéssel jellemezzük, hanem a legmagasabb eszmény
szolgálatában áldozza magát… Valódi hős a szittya harcos: nem
zsoldosvezér, nem kalandor. Szent eszméért áldozza vérét, s az a
magyar, az igazi tagja a nemzetnek, aki ilyen.”
Illyés Gyula vallja, hogy a sors a magyart ,, szabadságra ítélte”.
Szerinte a magyarság ,, létét” vakmerő harcainak köszönheti.
A nemzet látja, hogy nekiugrása csak kudarccal végződhetik
s mégis, újra és újra nekiugrik Góliátnak. 1848-1849-ben és
1956-ban is. Valami rejtély van itt azok számára, akik nem tudnak néplélekben olvasni.
Halászy Károly rektortanító honvédszázados
Garay Ferenc falubíró
Veresmarthy József ref. lelkipásztor
Halászy Károly 1811-ben született Rákoscsabán, iskolái elvégzése után szülőfalujában, majd Veresegyházán tanítóskodott. Alsónémedi Református Egyházközség presbitériuma
1839 áprilisában hívta meg tanítónak. A szabadságharc kitörése falujában érte a kiválóan munkálkodó rektortanítót. Mivel
tanult ember volt a nemzetőrség századosává emelték, Kossuth
és a forradalom lázas, lelkes híve. A falu férfilakosságát fegyverfogásra szólította fel, és igen jelentős szerepet vállalt a szabadságharcra buzdító nyomtatványok terjesztésében is. A szabadságharc utolsó heteiben egy osztrák vértes szakasz vonult át
Alsónémedin, s vezető tisztjük, Tallián lovassági százados a falu
bírájától 50-60 előfogat kiállítását követelte. Garay Ferenc bíró,
az izzó magyar és hazafi ezt önérzetesen visszautasította, megtagadta, mire házkutatást rendeltek el házában. Mivel fegyvereket találtak nála (feleségével maga hozatott elő egy kétcsövű
puskát, és egy sárgaréz pisztolyt), letartóztatták. És nyomozni
kezdtek úgymond ,, Kossuth hívei” után. Az árulók vallomása
alapján letartóztatták Halászy Károlyt, Veresmarthy Józsefet
és Garay Ferenc bírót. Mindhármukat Ócsára, a császári főhadiszállásra szállították, szekéren, vasra verve. Részlet a terhelő
tanúvallomásból: ,,… Ő, és a református lelkész Veresmarthy
József az oka, hogy minket, a császáriakat(!) a Kossuth-pártiak
oly iszonyúan üldöztek. Amint januárban megérkezett a felszólítás, hogy a fegyvereket be kell szolgáltatni, buzdította az embereket, hogy azokat ne adják be. Ha valaki halált érdemel, úgy
Halászy Károly az.”
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Mindezek után kész Juhász Gyula: Március idusára
is volt a vád a rektortaVannak napok, melyek nem szállnak el,
nító ellen.
Az 1849. július 25-én De az idők végéig megmaradnak,
felvett jegyzőkönyv- Mint csillagok ragyognak boldogan
ben a Haynau által alá- S fényt szórnak minden születő tavasznak.
írt ítélet így hangzik: ,, Valamikor szép tüzes napok voltak,
Őfelségének az október Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
3-i és november 7-i ki- Ilyen nap volt az, melynek fordulója
áltványa alapján ha- Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
zaárulásért, felkelésre
való bujtogatásért és Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
zendülésben való rész- És lángoló Petőfi szava zengett,
vételért hóhér hiányá- Kokárda lengett és zászló lobogott;
ban golyó általi halálra A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
ítéltetik.”
Halászyt az ítélet felol- Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
vasása után egy előre Szépség, igazság lassan megy előre,
kiásott gödör elé ve- Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.
zették, letérdepeltették. Utolsó szavai ezek De azért lelkünk búsan visszanéz,
voltak: ,, Ártatlan va- És emlékezve mámoros lesz tőled,
gyok, Istenem áldd Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
meg e szegény ma- Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
gyar hazát!”
Kontra Sándor, ócsai Mely új remények ibolyáját fontad.
kántor a hatóság en- Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
gedélyével még aznap Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!
este 10 óra tájban kiásta, és kivitték az ócsai
temetőbe. Jeltelen sírban nyugodott 1865-ig a haza nagy fia,
ekkor emeltek neki márvány síremléket.
Az önérzetes férfiút, Garai Ferenc bírót két év könnyű vasban
letöltendő sáncmunkára ítélték.
A család a mai napig őrzi a fogságból feleségének és gyermekeinek írt leveleit.
A tíz havi vasban töltendő börtönbüntetésre (Pest, Olmütz)
ítélt Veresmarthy József lelkipásztor, később jegyezte fel megpróbáltatásait társaival egyetemben.
.,,Midőn 1849. év július 24-ik napjáig folytattam volna a szent
hivatalt, történt a mondott napon, hogy egy császári-királyi
vértes katonaság [Alsónémedi] helységben megszállván, az
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azt vezénylő főtisztnek pedig két helybeSokszor valál már életedben
liek által rektorommal
Veszendő, oh szegény hazám!
[Halászy Károllyal] és
Tatár, török és német gyilkolt
a helység református
S haldoklál fényes rabigán:
bírájával együtt, Garay
Mi lesz majd sorsod a jövőben?
Ferenccel,
bevádolKi tudja azt; sötét titok;
tattam. Minek folytán
De most, de most, ha rád tekintek,
azonnal Ócsára gyalog
Csak sírok és csak sirhatok.
és hosszúvason az ott
állomásozott altáborNem gyáva bú e könnyek anyja,
nagy, báró Bectoldhoz
Haragom sirja azokat;
magam igazolása végett
Beszélünk hangos, büszke szóval,
katonák által elkísértetS hazánk még csak névben szabad.
tem, de ahelyett, hogy
Nem csüggedés e könnyek anyja,
kihallgattattam volna,
Rajtok tettek villáma ég;
miután gróf Teleki DoVersengünk puszta semmiségen,
mokos-féle ház udvaS fölöttünk mind borúsb az ég.
rán mintegy hat óra
hosszat éhen-szomjan,
Hah mennyi gúny! győzelmi hymnus
mint valami nyilvános
Harsog körűlbe mindenütt,
gonosztevő kikötve- keS a vértől megszentelt mezőkre
zemmel nemzeti zászlót
Szabadság fényes napja süt.
tartva - hajadon fővel
Nekünk e hang tán síri dal lesz,
az égető Nap alatt folyS a szent sugár tán búcsufény,
tonos gúny és köpköVéres felhőben elhunyó nap,
dések között tartattam.
Halottak gyászos mezején.
[...] Tizednapra különböző fogva tartások
Inkább halál, mint gyáva élet,
után az Újépületbe viIgen, vesszünk, ha veszni kell,
tettem. [...] Ugyanazon
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz
év szeptember 14-ik
És vérezzünk dicsően el.
napján a magyar forraLesz legalább a történetben
dalmi proclamatioknak
Rólunk egy nagy emlékezet
szószékből parancsolt
Egy büszke nép élt meggyalázva,
felolvasásukért haditörDe dicsőn halt, mint született.
vényileg tíz havi vasban
töltendő porkoláb fogságra ítéltettem el: de amely szigorú büntetést-szeretett híveim
többszöri folyamodása következtében Haynau [...] megszüntetett, és én a szent hivatalt tovább folytatni az 1850.év elején, az
Úrnak nevében, ez idő szerint már megtört erővel ismét megkezdettem.”
Szabó Géza ócsai református lelkész 1899-ben Halászy Károly
temetésén mondta el versét, közvetlenül Vargha László némedi
lelkész gyászbeszéde után.
A nagylélegzetű költemény előtti bevezető sorokból:
Halászy Károly Alsó-Némedi 1849-dik év július hó 26-án reggeli
4 órakor Ócsán mártyrhalált (agyonlövetett) szenvedett ev.ref.
tanítója volt.
Gyulai Pál: Hazám

rünk! Amíg itt e földön élünk! Édes
hazánk szent földére! Erős várunk Te
légy nékünk! Ámen.”
Alsónémedi hőseink hajdani kiállása, március idusán emelje fel
rájuk emlékezve könnyáztatott szívünket, de ugyanakkor vigasztalásunk is legyen, egy jobb kor reménye felé.
(Bálint István János, Faluház)

„Örök! Isten! Világoknak Mindenható Ura s Atyja! Az időknek
rendét, sorát, a Te kezed igazgatja…
Áld meg e sírt… amely alatt, Ifjú szolgád alszik mélyen…
Aki meghalt:,, a hazáért...” Valamikor... egyszer... régen Ötven éve
épp ma éppen! Hogy kiömlött piros vére, Édes hazánk szent földére. Ím, eljöttünk! Ím, itt vagyunk! Jubilálunk sírva, ríva Jertek,
jertek, boruljunk le, Oh, erre mohos sírra Áztassuk meg könnyeinkkel Most már szabad megsiratni/ Koszorúkat reá rakni... Áldd
meg Uram mindazokat, Akik e sír körül állnak, Akik Téged, amíg
élnek, Magasztalva s áldva áldnak. Légy oltalmunk! Légy vezé-
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HÚSVÉT

Feltámadás ünnepe
(Húsvét)
A karácsonyi ünnepeket már elborította a vásárlási láz, mégis a sok ajándék mögött felsejlik
a Gyermek-Jézus arca. Valami még megmaradt
az ünnep keresztyén jellegéből. Húsvétra mindez szinte teljesen eltűnik. Már a név is mutatja,
hogy nem a feltámadásra várunk, hanem arra,
hogy ehessünk végre húst. Az ünnepet ugyanis
egy negyven napos böjti idő előzi meg. A katolikus egyházban hamvazószerdán kezdődik,
amikor a papok és a hívők ősi szokás szerint
hamuból keresztet rajzolnak a homlokukra a
múlandóságra való emlékezés és a bűnbánat jeleként. Böjt a protestáns egyházakban is van, a
reformátorok nagyon komolyan vették. „A böjt
a szentek imádságának és minden erénynek támasza.” – írja a II. Helvét Hitvallás.
A Bibliában gyakran böjtölnek. A mózesi
törvény rendelkezik böjtről a nagy engesztelési

ünnepen, de máshol is látjuk, hogy a hathatós
imádságot böjt előzi meg. Eszter királyné három napos teljes böjtöt tartott, mielőtt bement
Ahasvérus királyhoz, hogy népe életéért könyörögjön. Jézus korában a szigorú vallásos zsidók
rendszeresen böjtöltek, az őskeresztyének is
böjtöltek rendkívüli alkalmakkor, amikor szükség volt a buzgó imádságra. Jézus azonban nem
dicséri meg azokat, akik a böjtnek csak a testi részét tartják, mert ez csak külsőség. Az igazi böjt
istentisztelet! Célja, hogy elvonjon a földi dolgoktól és a mennyei, lelki értékek kerüljenek előtérbe. Ha így gondolkodunk húsvét előtt, akkor
már nem az lesz fontos, hogy ajándékot vegyünk
a gyermekeinknek, hogy mit főzzünk, hanem
az, hogy „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az
írások szerint. Eltemették, és feltámadt a harmadik napon, az írások szerint.” (I. Kor.15.3-4)
Így a keresztyén ember számára a legnagyobb ünneppé nagypéntek és húsvét vasárnap
válik, amikor is megtörtént a világ megváltása.
Az ide vezető úton Jézus töretlenül megy végig.
Az út nehéz, mert tele van buktatókkal, veszélyekkel, de az útnak vannak örömteli szakaszai
is. Bár sokan nem hittek benne, kigúnyolták, az
életére törtek, nagyon sok csodát tett, és tanított az Isten országáról. Mennyi szeretet kellett
ahhoz, hogy elhordozza a közvetlen tanítványait is, akik gyakran nem értették. Sokan mást
vártak, egy királyt, aki megszabadítja a zsidó
népet a római uralom alól, de „…az én országom nem e világból való” (János18.36) - mondta Jézus arra utalva, hogy ő a szív állapotában
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akarja az uralom megváltozását. A bűn fogságából akar kiszabadítani, és megtanítani arra,
hogy mi az Isten szerinti keresztyén élet, ahol a
szeretet uralkodik.
A bűn az Édenkertben jött be a világba. Isten megteremtette az embert, és egy gyönyörű
kertbe helyezte, ahol minden fáról ehetett, csak a
jó és gonosz tudásának a fájáról nem. Ha mégis
eszik róla, meg kell halnia. Az emberpár megszegte a szabályt, mert Istenhez hasonló akart
lenni, evett a gyümölcsből, és mivel nem kért
bocsánatot, el kellett hagynia a kertet, nehogy
szakítson az élet fájáról is, és örökké éljen ebben
a bűnös állapotában. A halál az Istentől való elszakadást jelenti lelki értelemben.
Azóta is ez minden bűn forrása: nem kérek
Istentől tanácsot, és én akarom eldönteni azt,
hogy mi a jó és mi a rossz. „A bűn zsoldja (fi-

zetsége) a halál” a Biblia szerint (Róma 6.23),
de Isten elfogadja a helyettes áldozatot. Évezredeken keresztül állatokat kellett áldozni ezért.
A zsidóknál nagyon szigorú szabályai voltak
ennek. Minden évben legalább egyszer felment
a család a jeruzsálemi templomba a törvényben
előírt áldozati báránnyal. Az apa rátette a kezét
az állat fejére, elsorolta a család bűneit, melyek
jelképesen rászálltak, majd megölték, mert „…
vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat”(Zsidó
9.22). A 12 évesnél idősebb fiúk is ott voltak a
szertartáson és mindegyikük tudta, hogy helyette halt meg az állat. Isten még az Édenben megígérte, hogy elküldi a Megváltót, akit évszázadokon keresztül vártak a zsidók. Jézus Krisztus volt
az, egy egyszerű ács fia, akiben Isten maga jött
le a földre, hogy magára vállalja a bűneinket és
meghaljon a kereszten. A megfeszítés látszólag
kudarc, valójában azonban győzelem, mert így
vált lehetővé a világ megváltása.
Mivel bűntelen volt, halálával kifizette a jogos
büntetést. Meghalt, de feltámadt és él, innen
tudjuk, hogy a bűneink meg vannak bocsátva.
„…drága véren váltattunk meg.” (1. Péter 1.19.)
Jézus „…az Isten báránya, aki elveszi a világ
bűneit. (János 1.29) Minden embernek helyet
készített a mennyben az (Atyaistennel való közösségben), aki hisz benne, és kész neki engedelmeskedni. Nagypénteken gyászolunk, mert
Jézust megfeszítették, de húsvét vasárnap örömünnepet tartunk.

Túrmezei Erzsébet: Húsvét hajnalán
Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír fele hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé ... Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttük ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe
és suhog a korbács és csattog az ostor,
hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? - Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra: csakúgy ... úgy mint régen.
Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, aki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír fele hárman,
nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban.
Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!
Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.
Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón, búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állani feltámadottan.

(Részlet egy internetes keresztény hírportálról)
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Paul Verlaine: Álmodom egy nőről
Álmodom egy nőről, akit nem ismerek,
forró és különös, áldott, nagy Látomás,
aki sohasem egy, s aki sohase más,
aki engem megért, aki engem szeret.
Mert ő megért. Neki, ó jaj, csupán neki
bús, áttetsző szívem többé már nem talány,
sápadt homlokomnak verejték-patakán
frissítve omlanak az ő szent könnyei.
Barna, szőke, vörös? Ó, nem tudom én, nem.
A neve? Emlékszem: lágyan zendül, mélyen
mint kedveseinké ott lenn, a sírba, lenn.
Nézése hallgatag szobrokénak mása,
szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen:
mint elnémult drága szavak suhanása.
		

(Ady Endre átköltése)

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a lányokat, asszonyokat Nőnap alkalmából,
Legyenek mindig kedvesek, vidámak, gondoskodásukkal és szeretettükkel aranyozzák be napjainkat!
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében
Vincze József polgármester

Pártoktól, szervezetektől, magánszemélyektől kérjük,
hogy a Március 15. Községi Ünnepségre koszorúzási szándékukat jelezzék
a Polgármesteri Hivatalban személyesen Győrvári István Lászlónénál
vagy az alábbi elérhetőségek egyikén:
gyorvarine@alsonemedi.hu 06-29-337-101/11-es mellék; 06-30-547-1246

Képviselő-testületi beszámoló
Tisztelt Olvasók!
A Képviselő-testület az előző beszámoló óta rendkívüli
és soros ülést is tartott.
2013. február 12-én reggel rendkívüli ülésre került sor,
tekintettel a határidők betartására. A napirend elfogadása
után a sportcsarnok építés és iskolabővítés szavatossági
kivitelezési munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési
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eljárás lezárása keretében nyertest hirdetett. A munkákat
a Citypark Kft. fogja végezni (2330. Dunaharaszti, Rózsa
u. 22.), 34.853.793.- Ft + ÁFA összegért. Második és harmadik helyezett is hirdetve lett (így visszalépés esetén is
biztosított a kivitelezés). Mivel ekkor az idei költségvetési
rendeletet még nem fogadta el a Képviselő-testület, így az
összeg biztosításáról külön határozatban döntött a Képviselő-testület (46.460.000,- Ft-ot biztosított az Abéva Kft.
részére).
2013. március

Képviselő-testületi beszámoló

Korábban hallhattak már róla, hogy Önkormányzatunk
több épületét is korszerűsíteni szeretné. Két határozat keretében született döntés épületeink energiahatékonyságának növeléséről (hőszigeteléséről, nyílászárócseréjéről
stb., hol mi szükséges). Ezek között szerepel a két óvodaépület, a két művelődési célú épület, az iskola régi része,
valamint az ABÉVA Kft. épülete. Önerőként 14.172.550,Ft-ot biztosított a Képviselő-testület, míg a teljes bekerülési összeg az előzetes ajánlatok alapján 94.483.666,- Ft. A
pályázatok a döntésnek megfelelően benyújtásra kerültek,
s reméljük, kedvező elbírálásban részesülnek.
A Képviselő-testület soros ülését 2013. február 26-án
tartotta. Első napirend keretében a 2012. évi költségvetési
rendelet utolsó módosítását, majd az ülés fő napirendjeként az idei költségvetési rendeletét fogadta el a Képviselő-testület. (A részletes beszámolót majd a zárszámadási
rendelet elfogadásával olvashatják költségvetésünkről.)
A Képviselő-testület az idei évben is kiírja a civil szervezetek támogatására pályázatát, melyet jelen Hírmondóban
(és honlapunkon) jelentetünk meg.
Törvényi kötelezettségének tett eleget a Képviselő-testület
azzal, hogy elfogadta az Önkormányzat vagyonáról szóló
rendeletet és közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét.
Szintén a törvényi módosítások miatt vált szükségessé a
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda és az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása, illetve a közszolgálati tisztviselők teljesítmény-követelmények alapját képező célokat
meghatározta.
A Képviselő-testület az Alsónémedi Községért Közalapítvány élére előző ülésén új kuratóriumi elnököt választott.
Ezzel és egyéb törvényi változásokkal szükséges volt az alapító okirat módosítása, melyet a Képviselő-testület elfogadott. Az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány ügye is többször napirendre került, míg végül a
Képviselő-testület a megszüntetés mellett döntött.
A Felsőerdősor utca egyirányúsításának megszüntetését
még a tavalyi évben kérték az ott lakók. A szakértő vélemény figyelembevételével – újabb szükséges beruházások,
balesetveszély stb. – a Képviselő-testület úgy döntött, hogy
egyirányú marad az utca. Mivel többen is jelezték, hogy
a tiltás ellenére mindkét irányból elhaladnak a járművek,
ezért itt hívjuk fel az arra közlekedők figyelmét, hogy rendőreink a közlekedési rend betartását többször ellenőrizni fogják!
Soron következő napirenden a Polgármester szokásos beszámolóját fogadta el a Testület.
Az egyebek napirend keretében több témáról is szó esett.
Első téma a Penny Market előtt elmenő út (057 hrsz) tervezésére érkezett ajánlatok tárgyalása volt, mely kapcsán
Rasztik Róbert EV. ajánlatát fogadta el a Képviselő-testü2013. március

let (1.400.000,- Ft +ÁFA) és a Polgármestert felhatalmazta a tervezési szerződés aláírására.
A Széchenyi István Általános Iskola több kérést is benyújtott a Képviselő-testület felé, melyekről hosszas tárgyalás folyt az ülésen (pedagógusok törvényen felül biztosított
jubileumi jutalma és egyéb korábbi, személyi juttatásainak
Önkormányzat részéről történő kifizetése). A Polgármester és a Jegyző is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jelenleg nincs törvényi lehetőség ezen juttatások kifizetésére,
miután a pedagógusok 2013. január 01-től nem állnak az
Önkormányzat alkalmazásában. A Képviselők őszre vis�szatérnek fenti kérések tárgyalására.
Sebességlassító jelzőtábla kihelyezését is kilátásba helyezte a Képviselő-testület a Haraszti úton, melyről majd a
szakvélemények beérkezése után döntenek.
A Faluháznál vizesblokk kialakítása is többször szóba került, melyet most pályázati pénz felhasználásával meg lehet
majd valósítani. A Testület a részletes felmérés és árajánlat
beérkezése után dönt a konkrétumokról.
Ismét bagoly jelent meg a temetőben, mely sírokat piszkít
be. A Madártani Intézethez fordul majd a Hivatal segítségért, hogy ezt az áldatlan helyzetet megszüntesse.
Zsin Géza képviselő egy anyagot adott be a Természetvédelmi Kezelési Tervdokumentációhoz, mely a tervező részére továbbításra kerül.
Képviselői indítványra a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén merült fel Nagyajtai testvértelepülésünk művelődési házának felújításához 500.000,- Ft-os
céltámogatás biztosítása (az évi szokásos 500.000,- Ft-os
támogatáson felül). Mivel a Bizottság nem hozott támogató
döntést az ülésen, a civil szervezetek támogatásánál kerül a
támogatás ügye a Testület elé.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vagyonnyilatkozatok formai vizsgálatát elvégezték, mindenki rendben eleget tett
kötelezettségének.
Zárt ülés keretében személyi ügyről és vagyongazdákodást
érintő témákról tárgyalt a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület soron következő ülését 2013. március 26-án 15 órakor tartja, melyen minden érdeklődő
részt vehet. A testületi és bizottsági ülések pontos időpontjáról és tervezett napirendjéről az Önkormányzat hirdetőtábláin és a település honlapjáról értesülhetnek. Amen�nyiben a honlapon keresztül regisztrálnak e-mailban is
megkapják az ülésekre szóló meghívót, illetve más fontos
információról is értesülhetnek.
A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rendeletek a település honlapján (www.alsonemedi.hu) megtalálhatók, ill. rendeletink a Polgármesteri Hirdetőtábláján is
teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári István Lászlóné
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TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT 2013-BAN
Ezúton tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2013-ban is sor kerül településünkön tüdőszűrő vizsgálatra,
2013. MÁRCIUS 08. – MÁRCIUS 25. között.
Hétfő, szerda: 12:15 és 17:50 között
– Kedd, csütörtök, péntek: 8:00 és 13:50 között
A Polgármesteri Hivatal személyes értesítést nem küld!
A helyszín továbbra is az ALSÓNÉMEDI, FŐ út. 73. sz. épületben lesz
A vizsgálatra hozzák magukkal: TAJ KÁRTYA, SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY, LAKCÍMIGAZOLÓ KÁRTYA,
ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRÉSI KISKÖNYV!
A tüdőszűrő most sem kötelező és a távolmaradást sem kell igazolni.			
Polgármesteri Hivatal

Határidők!!!
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2013. március 18. a gépjárműadó, építményadó, iparűzési adóelőleg 2013. évi I. féléves részletének megfizetésének határideje.
2013. április 02. a 2012. évi talajterhelési díj bevallási nyomtatványok benyújtásának és megfizetésének határideje. Kérjük az érintett adózókat, hogy figyelmesen olvassák át a nyomtatványokat, mivel a 2012. évről két időpontnak megfelelően kell megállapítani a talajterhelési díjat. 2012.01.01.-2012.01.31-ig, valamint külön a 2012. 02.01.2012.12.31-ig elfogyasztott vízmennyiség alapján.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a településen működő
civil szervezetek 2013. évi működési támogatására.
Az elkülönített keret: 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 18. (hétfő) 12.00 óra
Helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal (2351 Alsónémedi, Fő út 58.)
RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (és a szükséges nyomtatványok)
a TELEPÜLÉS HONLAPJÁN MEGTALÁLHATÓK vagy a Hivatalban beszerezhetőek!
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatási mértékéről a helyi Képviselő-testület
– a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – 2013. március 26-i ülésén dönt.

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Alsónémedi, Fő út 91. szám alatti, 1709 hrsz-ú, lakóház, udvar elnevezésű, 282 m2 nagyságú ingatlanát
ÉRTÉKESÍTÉSRE NYILVÁNOSAN MEGHIRDETI
Az induló eladási ár 10.500.000,- Ft.
A képviselő-testület a legmagasabb vételi ajánlatot adó pályázóval köt szerződést.
Pályázati feltételek:
1./ A pályázatokat zárt borítékban „Alsónémedi, Fő út 91. szám pályázata” megjelöléssel a hivatal titkárságán kell
leadni.
Beadási határidő: 2013. április 8. (HÉTFŐ). 16.00 óra
2./ A szerződéskötéskör a vételár 50 %- át, míg a fennmaradó részt maximum 1 év belül meg kell fizetni.
3./ Az ajánlatok bontására a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül sor a beadási határidőt követő 15 napon belül. A bontásra
az ajánlattevőket meg kell hívni. A pályázat eredményét a képviselő-testület állapítja meg.
4./ Azonos ajánlat esetén helyszíni licitálás dönt
5./ Szerződéskötésre az eredményhirdetést követő 15 nap áll rendelkezésre.
6./ A testület a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
7./ Amennyiben a megadott határidőn belül pályázat nem érkezik, úgy új beadási határidővel a pályázatot újra ki kell
írni és meg kell jelentetni a honlapon, valamint a hírmondóban.
8

2013. március

Önkormányzati hírek

Köszönetnyilvánítás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és a Halászy Károly Művelődési Ház tisztelettel megköszöni a Trifólium
Kft. vezetőjének, Kovács László Úrnak és dolgozóinak, hogy voltak szívesek a Művelődési Ház részére egy új dobogót
felajánlani, s azt felállítani, hogy rendezvényeinket színvonalasabb körülmények között tudjuk megtartani.
Köszönjük, hogy a március 15-ei ünnepségekre is minden évben elkészítik a dobogót.
Alsónémedi községért tett nemes fáradozásukat ezúton is megköszönjük.
										
Jobbágy Ilona
										
intézményveztő

Ismét a szelektív hulladékgyűjtésről
Ahogyan azt a korábbi Hírmondóban már megírtuk - az
önkormányzattól és a szolgáltatótól független okok miatt ismét változott a szelektív gyűjtés rendszere. Az átállásnál
most is adódtak nehézségek, ezekért elnézésüket kérjük,
igyekszünk a hibákat minél hamarabb orvosolni, reméljük,
hogy a szerdai szállítási napokra való átállás után - amikor
már egy tömörítős kocsival fogják begyűjteni a hulladékot
- kialakul a szállítás rutinja és újra zökkenőmentes lesz a
zsákok begyűjtése. Ami szintén változni fog az az, hogy a
jövőben sem a szolgáltató, sem az önkormányzat nem fogja biztosítani a zsákot. Tudom, hogy ez a változás sokakban
ellenérzést kelt, ezért szeretném a döntés hátterét is leírni.
Az új Hulladéktörvény és az önkormányzat Környezetvédelmi Programja is kiemelt jelentőséget tulajdonít - többek
között - két alapelvnek: a megelőzés elvének és a szennyező
fizet elvének. Mit jelent ez? Azt, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy elkerüljük a hulladék termelődését. Azzal
óvhatjuk leginkább, leghatékonyabban és legolcsóbban a
környezetünket, ha úgy alakítjuk fogyasztási szokásainkat,
hogy ne is keletkezzen hulladék. Ha mégis keletkezik, akkor
azt próbáljuk meg minél nagyobb arányban újrahasznosítani, hogy minél kevesebb kerüljön égetésre, lerakásra. Ami
hulladék mégis keletkezik, annak az ártalmatlanításának,
újrahasznosításának az árát az fizesse meg, aki megtermelte
a hulladékot, aki olyan terméket vásárolt, melynek a csomagolásából szemét lenne. Nem a gyártó cég, hanem a vásárló,
a fogyasztó az, aki ebben az értelemben hulladékot termel,
tehát ő az a szennyező, akinek fizetnie kell.
Ezeknek az elveknek a gyakorlati megvalósulását szolgálja az
úgynevezett lerakási járulék is, melyet 2013-tól meg kell fizetnünk, és ezt szolgálja a termékdíj is, mely az olyan termékek, illetve csomagolóanyagok árába van beépítve, melyek
újrahasznosíthatók. Részben ebből a termékdíjból, részben
az előállított másodnyersanyag árából lehet finanszírozni a
szelektív hulladékgyűjtést, az újrahasznosítást. Ezért lehet
- elvileg - a szelektív gyűjtés ingyenes a lakosságnak. Ezek
az elvek. A gyakorlat sajnos nem működik ennyire gördülékenyen. A másodnyersanyagok piaca - részben a gazdasági
válságnak köszönhetően, részben a hazai feldolgozás hiánya
miatt - nem tudja felvenni a begyűjtött hulladékot, illetve
nem tud annyit fizetni érte, hogy a szolgáltatóknak megérje
a begyűjtés. A termékdíj visszaosztását koordináló Országos
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Hulladékgazdálkodási Ügynökségnél akadozik a kifizetés.
Az új Hulladéktörvény végrehajtási rendeletei nem készültek el a törvény hatályba lépésének napjáig, így a szabályozás
átláthatatlan, végrehajthatatlan.
A szolgáltatótól elvárni, hogy amellett, hogy ingyenesen
begyűjti és elszállítja a hulladékot, még a zsákot is biztosítsa
- ilyen körülmények között - nem lenne korrekt megoldás. A
szemétszállítási díjba nem építhető be ez a költség a díjmeghatározás előírásai miatt, a kommunális hulladék szállítójára
pedig nem lehet ráterhelni. Fizesse meg az önkormányzat?
Az önkormányzat mi, magunk vagyunk. Az önkormányzat
bevételei a mi adóforintjainkból származnak vagy közvetlenül, vagy közvetve. Hol jelenne meg a szennyező fizet elve,
ha mindenki adójából kellene azok költségeit állni, akik
megtermelik azt a hulladékot?
Az önkormányzat fizeti a lerakási díjat és a lerakási illetéket a kommunális hulladék után. A lakosságtól beszedett díj
nem fedezi ezt az összeget. Amit kifizetünk a szemét lerakása után, azt az oktatástól, az útépítésektől, a beruházásoktól,
a kulturális programoktól, az egészségügyi ellátástól kell elvonni.
Én azt gondolom, hogy - bár nehéz elfogadni azt, hogy
fizetnünk kell valamiért, amiért korábban nem kellett - be
kell látnunk, hogy semmi sincs ingyen. Ha pedig valamiért fizetni kell, fizessen az, aki élvezi annak a terméknek,
vagy szolgáltatásnak az előnyeit. Aki meg tudja venni a
PET palackos üdítőt, ásványvizet, a dobozos sört, vagy
energiaitalt, annak legyen pénze a nejlon zsákra is. Így
legalább valóban odafigyel majd mindenki arra, hogy
csak az kerüljön a zsákba, ami oda való, az is laposra taposva. Vagy már a vásárláskor gondoljon arra, hogy valóban szüksége van-e arra a termékre, és olyan csomagolóanyagban szükséges-e megvennie, ami nem visszaváltható. Mert azt gondolom, nem arról a pár 10 Ft-ról van szó,
ami ezzel a változással megterheli a pénztárcánkat, hanem
valóban a megelőzésről és a szennyező fizet elvéről, illetve
arról, hogy nem elég az elveket hangoztatni, gyakorlatilag is
ezek szerint kell élnünk.
Köszönjük, hogy eddig is szelektíven gyűjtöttek, köszönjük, ha ez után is ezt teszik!
Zagyva Gabriella,
környezetvédelmi referens

9

Önkormányzati hírek

Szarkacserregés vagy madárdal?

Miért választanunk kell? Lassan ott tartunk, hogy igen.
A környezetünkben beállt változásokra az egyes állatfajok nem egyformán válaszolnak. – ha tudnak válaszolni.
A szarka tudott. Szépen, csendesen az eredetileg ligeterdőkkel, fasorokkal, gyümölcsösökkel tarkított területeken fészkelő madárfajból falu – sőt városlakó madárfaj
lett. Ok: diverzitáscsökkenés. Ennek következménye: a
táplálékkínálat beszűkülése, relatív táplálékhiány.
Így van ez Alsónémedin is. Először az Öregtemetőben
jelent meg, mint fészkelő, majd az általános iskola udvarán illetve a település több más helyén. Fészkét – különösen lakott helyen igyekszik a lehető legmagasabbra
építeni, a fák koronájának felső részébe. A fészek viszonylag nagyméretű faágakból rakott tetővel rendelkezik. A
tetőrész funkciója főleg a ragadozó madarakkal szembeni
védekezés. A fészek belülről sárral kitapasztott és több bemeneti nyílással rendelkezik.
Évente egyszer költ. A felnevelt fiókák száma 4-8 között
mozog. A fészket és annak környékét már a költés megkezdése előtt is más fajokkal és különösen saját fajtársaival szemben erősen védelmezi.
Állandó madárnak nem tekinthető, mivel az őszi-téli hónapokban kisebb-nagyobb távolságokra elkóborol. A kóborlás mértékét a táplálékhiány mértéke illetve az időjárási
viszonyok szabják meg. A téli hónapokban nagyobb laza
csapatokba is állhat. Ezek a laza csapatok sok esetben közös éjszakázó helyeket keresnek maguknak, mely éjszakázó
helyeken többszáz példány is összegyűlhet. Ilyen éjszakázó
hely Alsónémedi határában az un. Vízház melletti remíz
illetve Kóhalma területén egy sűrű bokros facsoport. Táp10

láléka magvakból (pl. kukorica),
gyümölcsökből, különböző rovarokból, férgekből, sáskákból,
szöcskékből, bogarakból, kisebb
gyíkokból, egerekből áll. És ami a
legsúlyosabb: előszeretettel fosztogatja kisebb énekesmadarak,
rigók, gerlék fészkét, és fogyasztja
el tojásaikat, fiókáikat. A téli hónapokban elhullott állatok tetemét
sem veti meg, ezért magas egyedszáma állategészségügyi szempontból is problémás.
Lakott területen már kis létszámú jelenléte esetén is az énekesmadarak látványos csökkenését
figyelhetjük meg. Sőt parkok,
egész falurészek területén szűnhet meg a madárdal a szarkák megjelenésének következtében. Jellemző, hogy egy
szarkapár már az öklömnyi tollasodó galambfiókákkal is
egy pillanat alatt képes brutális módon elbánni.
Ez a sajnálatos folyamat figyelhető meg mostanság Alsónémedin is.

Akkor most szarkacserregés vagy madárdal? Véleményem szerint mindkettő, csak a szarkákat, amennyire lehet, szorítsuk ki a belterületről. Hogyan?
Ennek szakszerű módja: a speciális élve fogó csapda.
E feladat elvégzését vállalta megára a Széchenyi István
Általános Iskola élővilág szakköre a Kóhalma Vadásztársaság segítségével.
Ha úgy érzi, hogy kertjében, környezetében a kelleténél
több szarka található, kérem, telefonáljon Zsin Géza biológia tanárnak a 06/70-771-2385-os telefonszámon.
Zsin Géza, a Petényi Sámuel élővilág szakkör vezetője
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Kémény problémák – Kéménytűz és kátrány
„A következő probléma állt elő a kéménnyel kapcsolatosan.
A fatüzelésű kazán kéményéből a begyújtást követően nagy
mennyiségű kondenz víz folyik le a kémény aljába. Olyan
mennyiségű a víz, hogy a kémény ablak alatti szakaszon teljesen eláztatta a falat, illetve kátrány szerű anyag csapódott ki a
falon, ami több helyen a vakolaton is áthatolt...”
Általában ilyen problémákkal hív fel a legtöbb fa-, vagy széntüzelésű fűtőkészüléket használó lakos a fűtési szezon vége
felé, akinek hagyományos tégla kéménye nincs kibélelve.
Mi okozza ezt a problémát?
Alapvetően 5 dolog miatt lehet ilyen
probléma:

		
		
		

1. A
 kéményre túl nagy teljesítményű készüléket kötöttek
2. N
 em megfelelően kiszárított vagy gyantás/ragasztós fa tüzelőanyag
3. Fojtott tüzelés
4. Nem megfelelő levegő utánpótlás
5. Megfelelő béléscsöves védelem hiánya

Minden készüléknek van egy meghatározott huzatigénye
és füstgáz tömegárama. Ezek a készülék típusától és teljesítményétől függően változóak. A lényeg röviden annyi, hogy
egy nagyobb teljesítményű készülék általában több füstgázt
bocsájt ki. Ha nincs elég hosszú kémény és/vagy elég nagy
kémény átmérő, akkor általában a kéményben (de sokszor
már a kazánban is) kátrányos lerakódások keletkeznek és
sok esetben a kazán is gyakran „visszafüstöl”! Ilyenkor a gázok nem tudnak megfelelően eltávozni, a kondenzvíz lecsapódik, és kátrány rakódik le a kémény falára. Ha ez a folyamat elindul, akkor a helyzet rohamosan romlik, mivel egyre
szűkebb lesz a kémény és a füstcső.
Ha a fa nincs eléggé kiszárítva (akácfa esetén minimum
2 év), akkor egyrészt nem tudunk olyan magas hőmérsékleten tüzelni, mivel az égetés során a fában lévő víztartalom
gyakorlatilag folyamatosan „oltja a tüzet”, valamint vízgőz
szabadul fel, ami lekondenzálódik és kátrányos anyag folyik
le, majd rakódik le a kéményben és átáztatja a falakat.
A fojtott tüzelés ugyan megakadályozza, hogy a fa gyorsan leégjen és a vízhőmérséklet az egekbe
szökjön, csak ezzel hasonló problémát idézünk elő, mintha túl nagy
készüléket kötnénk rá a kéményre.
Így gyakorlatilag a fa nem tud elég
oxigént kapni az égéshez és a tökéletlen égés gyakorlatilag ugyanúgy
kátrányos lerakódáshoz vezet. Kiváló megoldás a felfűthető tárolók
alkalmazása, mivel a kazán így szinte folyamatosan nagy teljesítményen tud üzemelni, kevésbé tökéletlen az égés a me-
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leg víz pedig eltárolható addig, amíg szükség
nem lesz rá.
Az égéshez levegő kell. Kandalló estében egy
kilogramm fa eltüzelése esetén kb 8-9 m3 levegő utánpótlást kell biztosítani. Ez persze
készülékenként eltérő lehet. Ha nincs megfelelő levegő utánpótlás, jól záródó nyílászárók vannak, esetleg még páraelszívó is be
van építve, akkor gyakorlatilag nem tud égési levegőt kapni
a kazán, növelve így a visszaáramlás és a lerakódás veszélyét
és a kémény falának átázását.
Mi a megoldás?
Egyrészt figyelni kell a fenti 5
pontra, hogy kerüljük el! Másrészt
a megfelelő béléscsöves védelem
alkalmazása. A kör alakú béléscső
jobb huzatot biztosít, mivel a kör
keresztmetszet áramlás szempontjából kedvezőbb, valamint felülete is simább, ami szintén nagyon
sokat javít a huzaton. A pontos
illesztések miatt nem tud sem a
füstgáz kiszivárogni, sem pedig a
kátrányos folyadék átfolyni rajta.
Nem beszélve arról, hogy a jelenlegi kémény szabványok is ezt követelik meg (nem véletlenül).
A béléscső sok esetben meg tudja védeni a tégla kémény szerkezetét egy esetleges kéménytűz esetén, amikor akár 1000
°C-os hőmérséklet is lehet a kéményben, emiatt rendkívül
tűzveszélyes jelenség. Ha ilyet tapasztal – és Ön alsónémedi
lakos -, azonnal hívja a dabasi tűzoltóságot: 06/29/560-020,
06/29/360-105. Valamint értesítse a helyi kéményseprő vállalatot: 06-40-918-025 - 231. mellék
Ha egyszer kiégett a kémény, akkor az esetek nagy részében
várható a kátrány és füst átszivárgása is a falon,aljzatokon,
aminek utólagos helyreállítása jelentős költség, megéri tehát
odafigyelni!
Sokorai Péter
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Ki támogassa a gazdaságokat?
Gazdálkodásból megélni sohasem volt könnyű mesterség. Manapság sem az és a jövő kilátásai sem adnak okot a túlzott optimizmusra. A gazdák nem csak az időjárásnak, a természetnek
kiszolgáltatottak, hanem a piacnak, a jogi szabályzásnak, a nagytőke érdekeinek, a szabadkereskedelmi megállapodásnak, az EU
támogatási politikájának is.
Miközben a fogyasztók is kiszolgáltatottak, hiszen legtöbbször
nem tudjuk, hogy honnan és hogyan kerül az asztalunkra, amit
megeszünk.
Már a ’60-as években felmerült annak az igénye Japánban, hogy
a háziasszonyok közvetlen kapcsolatba kerüljenek a termelőkkel és egy bizalmi viszonyon alapuló rendszerben vásárolják
meg a zöldséget, gyümölcsöt. Az utóbbi 50 évben ez az igény
egyre több helyen jelent meg és sorra alakultak olyan közösségek, melyeknek közvetlen kapcsolatuk volt a termelőkkel,
közvetlenül támogatták a gazdálkodást. Innen ered a Közösség
Által Támogatott Gazdálkodás (CSA, AMAP) elnevezés is.
A rendszert ma már Magyarországon is alkalmazzák, több helyen, némileg eltérő formában, de számtalan külföldi példát is
találhatunk jól működő rendszerekre.
A kezdeményezők többnyire a gazdák voltak, akik megelégelték azt hogy a komoly ráfordításokkal, kemény munkával megtermelt termékeiket gyakran nem tudták eladni. Nekik kellett
vállalni az összes termelési-piaci kockázatot. Ezért kerestek
olyan családokat, akik hajlandóak voltak részt vállalni ebből
a kockázatból annak fejében, hogy biztosak lehessenek abban,
hogy minőségi termékek kerülnek az asztalukra.
A rendszerben részt vevők szerződést kötnek egymással, az
igények felmérése után közösen döntik el, hogy miből mennyit
termeljen a gazda. Ezek a gazdaságok többnyire biogazdaságok,
de elfordul hagyományos termelés is. A fogyasztók előre kifizetik az egész éves termelési költséget. Az ár meghatározásánál
nem szempont a piaci ár, de a tapasztalat az, hogy olcsóbban
tudják így beszerezni a zöldséget-gyümölcsöt, esetenként tejterméket húsárut, tojást, mézet, mintha biopiacon, vagy akár
szupermarketekben vásárolnának. A rendszerben helye van
a szolidaritásnak, a szociális érzékenységnek is. Aki nem tud
előre fizetni, az fizethet részletekben is, sőt, van olyan eset is,
amikor a szociálisan rászorultak kevesebbet, vagy semennyit
sem fizetnek.
Tavasztól őszig általában heti rendszerességgel történik a szállítás, a téli hónapokban havonta egyszer. A szétosztásnak is
több módja lehet. Van, ahol a fogyasztó megy el a termékekért,
van, ahol elosztópontok vannak, van aki házhoz szállítást kér.
Van, ahol előre felcímkézik a kiporciózott adagokat, van, ahol
az elosztópontokon kiírják, hogy a heti termésből mennyi az
egy adag és mindenki maga válogathatja össze a maga dobozát, kosarát. Ez utóbbi rendszert használják a szigetmonostori
Biokertben is, mivel így minden elosztáskor személyesen is találkozhatnak a közösség tagjai és a gazda is. Beszélgethetnek,
kicserélhetik tapasztalataikat.
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A személyes találkozásokra persze egyéb lehetőségek is adódnak. A fogyasztók látogatást tehetnek a gazdaságban, közös
programokat szervezhetnek, részt vehetnek a munkában is.
Egy osztrák farmon a CSA rendszert kombinálják a közösségi
kertekkel. Itt a gazda 1-1 sort vet mindenféle növényből, a föld
teljes hosszában. Nagyjából májusig ő végez el minden munkát.
Májusban a földet kb. 10 m-enkét felosztják, minden családnak
egy parcella jut, amit őszig ők gondoznak, ők takarítják be a
termést is. Ősszel aztán a zöldség helyére búza kerül, következő
évben egy másik területet osztanak fel hasonló módon.
Ennek a rendszernek az alapja is a bizalom, a kölcsönös kockázatvállalás és az összetartó közösség. Ezek azok az értékek, melyek igazán támogatni tudják a gazdákat, a gazdálkodást. Nem
az állam, nem az EU. Csak a helyi kisközösségek. Külföldön és
itthon is. Akár Alsónémedin is.

Zagyva Gabriella
környezetvédelmi eladó

Biokert, Szigetmonostor: http://biokert.info/
Évkerék Ökotanya, Szeged: http://evkerek.blogspot.hu/
Tudatos Vásárlók Egyesülete: http://tudatosvasarlo.hu/
cikk/zoldseg-ami-osszehozza-embereket
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Óvodai - iskolai beíratás

TISZTELT SZÜLŐK!
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodában a 2013–2014. nevelési évre
a gyermekek beíratása 2013. május 13-tól /hétfő/ május 17-ig /péntek/ lesz.
de: 8 – 15 óráig
Helye: Szent I. tér 8.
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!

az Óvoda vezetősége

A tanköteles korú gyermekek általános iskolai beíratásának várható időpontja: 2013.
április 8 - 9.
(Tanköteles korú az a gyermek, aki 2013. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét.)
A beíratáshoz szükségesek:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– óvodai szakvélemény
– a gyermek lakcímkártyája
– társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ)
A beíratás pontos időpontjáról hirdetményben értesítjük az óvodát és a a kedves szülőket.
Mayer Istvánné
igazgató

Kirándulók,
Színházlátogatók figyelmébe!

Kedves Szerkesztőség!
Szép kerek számú volt a múlt évben településünk születésnapja: 945 év.
Szeretném, ha versem a Hírmondóban megjelenne. 1993-ban írtam, 20 évvel ezelőtt, a 925.
évfordulóra. Bálint Melinda mondta el a Faluház
megnyitóján. Nem valószínű, hogy a 950. évfordulót megérem, hiszen a 80. évem vége felé
járok. A vers mondanivalója mindig időszerű.
Alsónémedi, 2013. január 1.
Surányi Lászlóné, Erzsi néni
ny. ált. isk. tanár

Köszöntő a 945. születésnapra
Adjon Isten minden jót,
Érző szívet, dobogót.
Bort, búzát, békességet,
Minden házba tisztességet!
Őseink, kiknek hazát adott e Föld,
Kiket ellenség oly sokszor üldözött, gyötört,
Megtelepedtek a Duna – s kanyargós Tisza közén.
Leltek itt jó földet,
Hűs vizet és dús legelőt.
Övéiknek megteremthették
A mindennap betevőt.
Később a nép szántott, vetett,
Majd lengő kalászt aratott.
Kérges kézzel, hajlott derékkal
Dolgozták végig a hosszú napot.
Így teltek az évek, évszázadok,
Falunk pedig szépen gyarapodott.
Együtt építettek, sírtak és nevettek,
Amíg lassan, csöndesen megöregedtek.
Nőtt a mi falunk, vele a temetőnk,
Született, vérzett az új nemzedék,
945 éven át szüntelenül csak forgott,
Forgott az Időkerék.

2013. március 23-án, szombaton Cserkeszőlőre megyünk kirándulni. Délelőtt Kecskemét néhány nevezetességét nézzük meg, délután pedig a fürdőben frissülünk fel!

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

2013. április 13-án, szombaton este a Madách Színházban a „Csoportterápia”
című előadást nézzük meg. Főbb szereplők: Balla Eszter, Szente Vajk, Simon Kornél,
Dobos Judit, Polyák Lilla

Uram!- Kérlek, add meg nekünk,
Hogy könnyezve félni sose lássuk gyermekünk!
Téged Urunk könyörögve kérünk,
A mindennapi kenyerünket is add meg nekünk!

2013. május 4-én egész napos kirándulásra hívom az utazni vágyókat a Bécs mellett található Schlosshof kastély megtekintésére. Ez Ausztria legszebb és legnagyobb,
vidéki kastélylétesítménye. Délután pedig tovább utazunk Pozsonyba, ahol megnézzük a Nemzeti Múzeumot, a Szent Márton Székesegyházat, a Prímáspalotát, a Mihály
kaput, stb.
Remélhetőleg igazi tavaszi napsütésben tölthetünk el egy szép, emlékezetes, élményekben gazdag napot!
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 337-861; vagy
06-20-426-4153
Üdvözlettel, Szántó Erzsébet

2013. március

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.
Adj nekünk önzetlen, szerető szívet,
Hogy az elesettnek nyújthassunk segítő kezet!
Kérünk Tőled erőt, egészséget,
Hogy nevelhessünk olyan újabb nemzedéket,
Akik szüntelenül a tudás várát ostromolják,
Lesz belőlük sok jó orvos, mérnök, tanár.
Unokáink, kik minket követnek,
Csak az igazat vallják.
S áldott legyen ez a Föld,
Mely az Ő hamvaikat takarják.
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Kulturális programok

Stralight Dance Company

A Starlight Dance Company tánciskola 2009
óta működik Alsónémedin a Halászi Károly Művelődési Házban. Négy korásztály számára nyújt
táncolási lehetőséget a tánciskola, Mini (óvodás),
Gyerek (kisiskolás), Serdülő (felső osztályosok) és
Felnőtt. Az edzések Hétfői és szerdai napon vannak a Művelődési Ház tükrös nagytermében.
– 16-17 óráig Mini formáció (4-8éves)
– 17-18 óráig Gyerek formáció (9-13éves)
– 18-19 óráig Serdülő formáció (14-20éves)
– 19-20 óráig ZUMBA és Felnőtt dance csoport
A Mini Formáció 2012 októberében alakult
meg, ahol ma már 20 manócska tanulja a Tánc
rejtelmeit és mozdulatait. Az első versenyük 2013.
márc. 10-én, Mendén lesz. Csapattagok: Pieczka
Zsuzsanna, Péter Cintia, Újvári Csenge, Molnár Petra, Cotoi Annamária, Nyárádi Jázmin, Varga Szandra, Szabó Ágnes, Gröszin
Tamara, Szlovicsák Kíra, Bunás Blanka, Beke Bettina és a fiúk
Tüske Zsolt, Bálint Nándor, Józan Gergő, Pocskai Tamás, Bálint
Martin, Barizs Tamás, Farkas Kristóf, Horváth Bence.
A Gyerek Formáció, azaz a Starlight Rainbow 2010-ben alakult, és mai napig töretlen sikerrel működik, versenyeken és fellépéseken vesz részt! A tavalyi év abszolút bajnoka volt a Start
Dane Cup Hip-hop versenyen, ahol a kupasorozat végéig a dobogó legfelső fokán végeztek. A csapat 23 szorgos tagból áll. Csapattagok: Ladányi Viktória, Juhász Adrienn,Kotán Tímea,Varga
Dominika,Kiss Nikolett,Takács Csenge,Krasnyánszki Réka, Tóth
Lídia, Pelsőczi Dalma, Demeter Lili, Pap Flóra, Szarka Patrícia,
Bálint Virág, Bálint Bianka, Boszkovics Kitti, Nyárádi Dorina,
Laczik Lotti, Jakab Georgina, Golej Kata, Szűcs Boglárka és a
csapat két szem fiú tagja Juhász Bálint és Korcz Attila.
Az Alsónémedi csapatok közül a legrégebb óta működő
csapat a White Heroes elnevezésű serdülő hip hop formáció.
A csapat 2009-ben alakult meg és a Tánciskola egyik legrégebbi és leglelkesebb csapatává nőtte ki magát. Tudni kell, hogy a
csapat igen vegyes, mert járnak Bugyiról, Dunaharasztiról és
Ócsáról és természetesen Alsónémediről is táncolni. Tagok: Bá-
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lint Réka, Nagy Klaudia, Bélteki Zoltán, Nagy Barnabás, Fodor
Liliána, Bocskovics Szilvia, Tóth Fanni,Bagó Boglárka, Herczeg
Tamás, Tarnavölgyi Zsófia és Pisztrok Szintia.
Starlight Mothers kiscsoport, mely 2012 januárjában alakult
meg. Anyukákból álló csoport nagyon lelkes és minden fellépési lehetőséget megragadva szerepelnek a táncosok világában. Az
első fellépésük az Alsónémedi Szülők báján volt, mint meglepetés fellépő. Továbbá a Start Dance Cup versenyeken és az Alsónémedi Traktorfesztiválon is megmutatták tudásukat. A csapat
9 lelke és szorgalmas anyukából áll: Korcz Attiláné, Demeterné
Pap Tímea, Simon Szilvia, Csere Krisztina, Kovács Krisztina,
Papné Kármán Erika, Juhász Bálintné, Ladányiné Takács Márta,
Takács Balázsné.
A tánciskola a tánc oktatása mellett fontos hangsúlyt emel az
test és a lélek egyensúlyának tökéletes kialakítására, ezért 2012 év
elején elkezdett a Zumba Fittnesz oktatásával is foglalkozni. 2012
szeptemberében tanfolyamot indítottak Alsónémedin is. Folyamatosan lehet csatlakozni és kipróbálni az órákat!
Köszönjük a rengeteg felkérést, és hogy mindig bemutatkozhatunk a falu rendezvényein.
Aki szívesen becsatlakozna a tánciskola életébe és kedvet kap
egy kis mozgáshoz és testedzéshez, azt szeretettel várjuk az óráinkon. Egészen a kicsiktől a legidősebb korosztályig lehetőséget
nyújt a Starlight Dance Company.
Marosi Brigitta

2013. március

Kulturális programok

Halászy Károly Mûvelôdési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Tel.: 06/29-337-198
E-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

A Községi Könyvtár hírei
„A szellemből anyag, majd újra szellem: ímé a könyv e köznapi csoda. Elérhető lesz az elérhetetlen, ha fölveszed, s le nem teszed
soha.” (Csorba Győző)
Könyvtári nyitva tartás

A könyvtár egyéb szolgáltatásai

Hétfő – 14-19.
Kedd – zárva
Szerda – 14-19.
Csütörtök – 10-15.
Péntek – 14-19.

– színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás
– szkenelés
– faxolás
– gépi lapvágás
– spirálfűzés
– laminálás
– internethasználat
– CD, DVD kölcsönzés
– Zenehallgatás, DVD-VHS filmnézés, televízió csatornák

Szépirodalom, szakirodalom, művészeti könyvek, gyermek-és
ifjúsági irodalom széles választékával állunk az olvasni,
művelődni szeretők szolgálatában.

Ízelítő Alsónémedi 2013. évi
kulturális programjaiból

Időpont

2013. március

Esemény

Helyszín

március 19. kedd

Kézműves Kedd - vesszőfonás

Opál-ház

március 21. csütörtök

Gézengúz együttes fellépése

Óvodák

március 26. kedd

Kézműves Kedd-tojásfestés

Opál-ház

április 1. hétfő

Húsvéti Bál

Opál-ház

április 11. csütörtök

Faluházi esték IV. – Költészet napja

Faluház

április 12. péntek

Halmos Béla muzsikál, filmvetítés

Faluház

április 28. vasárnap

A Tánc Világnapja
Tavaszi Zsongás – kézműves nap, népi tánc a
Faluház udvarán

Aula
Faluház

május 5. vasárnap

Anyák napja

Opál-ház

május 10. péntek

Halmos Béla muzsikál

Faluház

május 24-27. között

Községi Gyermeknap

Nagygödör

június 4. kedd

Trianoni emlékünnep

Szabadság tér

június 22. szombat

Szent Iván éji mulatság fiataloknak, szabadtéri
koncert

kültéri

július 8-12

Úszó tábor

Csepeli strand

augusztus 13-17.

Nyári napközi a Faluház környékén

Faluház

augusztus 20. kedd

Községi ünnep és családi nap
10 éves a NYWYG

Szent István tér

szept. 17-22.-ig

Nagyajtai dalárda vendégfogadása

szeptember 21-22. szombat-vasárnap

Falunapok, Szomszédoló, Pörköltfesztivál,

Aula és Faluház

szeptember 28. szombat

EDDA koncert

Sportcsarnok

október 5. szombat

Szüreti Bál

Aula

október 6. vasárnap

Mécses gyújtás az aradi 13-ak kopjafájánál

Szabadság tér

október 11.péntek

Halmos Béla

Faluház

Október 13. vasárnap

Idősek napja
Pálfy Margit: Különvonatban
Erzsébet, magyar királyné versei

Opál-ház
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ASE

ASE 2013. tavasz
2013 márciusában indulnak a Pest megyei bajnokságok tavaszi küzdelmei. Ajánlónkkal szeretnénk segíteni szurkolóinknak,
sportbarátoknak szabadidejük kellemes eltöltéséhez.
Labdarúgás
− Pest megyei I. / FELNŐTT - 13. hely, U19 - 4. hely
2013.03.03.

14.30

Kisnémedi MSE – Alsónémedi SE

2013.03.10.

14.30

Alsónémedi SE – Örkény SE

2013.03.16.

15.00

Budakalászi MSE – Alsónémedi SE

2013.03.24.

15.00

Alsónémedi SE − Verőce SE

15.00

Törökbálinti TC – Alsónémedi SE

13.00

U19: Törteli KSK – Alsónémedi SE

2013.04.06.

15.30

Alsónémedi SE – Veresegyház VSK

2013.04.14.

15.30

Hévizgyörki SC – Alsónémedi SE

2013.04.21.

16.00

Alsónémedi SE − Halásztelek FC

2013.04.28.

16.00

Péceli SSE – Alsónémedi SE

2013.05.01.

16.30

Felsőpakony KSE – Alsónémedi SE

2013.05.04.

16.30

Alsónémedi SE − Tárnok-Bolha KSK

16.30

Gödöllői SK – Alsónémedi SE

14.30

U19: Fóti SE – Alsónémedi Se

2013.05.19.

17.00

Alsónémedi SE − Újlengyel DSE

2013.05.25.

17.00

Gyömrői SE − Alsónémedi SE

2013.06.01.

17.00

Alsónémedi SE – Pilis LK-Legea

2013.03.30.

2013.05.11.

(A fenti időpontok a felnőtt mérkőzések kezdő időpontjai,az U19 mérkőzései előbb 2 órával kezdődnek.)
Megjegyzés: U19 2 mérkőzése elkülönül a felnőtt mérkőzésektől,táblázatban megjelölve!
− Ócsai körzet U15 - 10. hely
2013.03.16.

10.00

Alsónémedi SE – Örkény SE

2013.03.24.

10.00

Dömsödi SE − Alsónémedi SE

2013.03.31.

10.00

Alsónémedi SE – Ráckeve VAFC

2013.04.07.

10.00

Táborfalva KSE − Alsónémedi SE

2013.04.13.

10.00

Alsónémedi SE − FC Dabas

2013.04.21.

10.00

Dunaharaszti MTK – Alsónémedi SE

2013.04.27.

10.00

Alsónémedi SE – Taksony SE

2013.05.04

10.00

Újlengyel DSE − Alsónémedi SE

2013.05.12

10.00

Alsónémedi SE − Dunavarsányi TE

2013.05.18

10.00

Lúrkó SE-Gyál – Alsónémedi SE

2013.05.25

10.00

Alsónémedi SE − Gyáli BKSE

− Ócsai körzet U13 - 2. hely
Az U15 és U13 bajnokságok programegyeztető értekezletére a lapzárta után kerül sor.
A fenti tervezethez képest az elmúlt évek tapasztalatai alapján valószínű, hogy néhány mérkőzés esetében lesz változás ill. U13
esetében még a tervezet( szintén 11 forduló) nem adták ki.
− U7, U9, U11
A három korosztály együtt, egy helyszínen és időpontban fog játszani. A részletes program a körzet programegyeztetőjén lesz
véglegesítve. Az őszhöz hasonlóan a csapatok várhatóan 3 torna keretében mérkőznek meg.
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2013. március

Alsónémedi Karate Sportegyesület
Női kézilabda Pest megyei B. csoport - 3. hely

2013.03.03.
2013.03.10.
2013.03.17.
2013.03.23.
2013.04.08.

17.00
18.00
18.00
16.00
20.00

Csömöri KSK – Alsónémedi SE
Gödöllő – Alsónémedi SE
Alsónémedi SE − Csömör KSK
Bugyi SE – Alsónémedi SE helyszín:Dabas
Mogyoród KSK − Alsónémedi SE

Az alapszakasz a fenti öt mérkőzés lejátszásával lezárul. A bajnokság lebonyolítási rendje a tavalyi évhez hasonló. A jelenlegi
helyezés megtartásával a csapat a felsőházi rájátszásban
(1-8.hely) folytathatja a küzdelmeket. A csapatok végső helyezései „play-off ” rendszerben alakulnak ki,várhatóan három odavissza mérkőzés alapján.
ASE Vezetősége

Az Alsónémedi Karate Sportegyesület téli eseményei
2012. december 8-án az iskola sportcsarnokában nemzetközi versenyt rendeztünk, a Mikulás-kupát. Ennek a versenynek már számos országban jó híre van. A rendezvény színvonalát jellemzi, hogy még a zord időjárás ellenére is Szlovákiából, Horvátországból
(450km) és Lengyelországból (650km) távolságból is érkeztek versenyzők. A 110 karatés látványos kemény küzdelmeket vívott.
Január 21-én a központi edzőteremben klubvezetőnk Fris Ferenc övvizsgát tartott, ahol Alsónémediről 6 harcos sikeres övvizsgát
tett. Az idei első versenyünk január 26-án Budapesten volt. Itt 3 versenyző képviselte Alsónémedit. Szép sikerek születtek:
Gazi Dávid ifi kategóriában kata I. hely küzdelem I. hely.
Győri Tamás serdülő kategóriában kata III. hely küzdelem I. hely.
Kiss Krisztofer gyerek II. kategóriában kata II. hely, küzdelem II. hely.
Várpalotán február 23-án a diákolimpián Gazi Dávid képviselte egyesületünket, küzdelemben a III. helyet szerezte meg. A sikerekért itt is szorgalmasan, keményen meg kell dolgozni. Siker az is, ha valaki nem versenyző, hanem saját korlátait átlépve erőnlétét,
állóképességét javítja. Az edzések továbbra is kedden és csütörtökön 18-19.30-ig, vannak.
Györgyövics Attlia

2013. március
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NYWYG

A NYWYG
A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2012/2013 telén Alsónémedin
NYWYG évzáró családi találkozó, 2012.december 28.
Örömmel számolok be a legutóbbi családi találkozónkról. Közel 40-en gyűltünk össze az Alsónémedi Művelődési ház emeleti nagy termében. Nagyon vidám 3 órát töltöttünk együtt. Jó volt így
együtt a sportoló fiatalokkal és szüleikkel. Kötött programunk kevés volt, barátkoztunk, beszélgettük. A fiatalok súlyát és magasságát is újra megmértük , láthattuk, hogy mennyit nőttek és erősödtek egy év alatt. Több kategóriás csocsó bajnokságot hirdettünk. A büfében mindenki kedvére
ehetett, sok zsíros kenyér, sütemény és gyümölcs fogyott.
Beszélgettünk a 2012-es évről, az egyesületünk működéséről, a következő versenyünkről és a terveinkről. Megválasztottuk „A Nywyg 2012-es év ifjúsági versenyzőjét” Az a diák kapta ezt az elismerés aki az évfolyamán a legtöbb fontos versenyen (OB, Diákolimpia) vett részt és ott több dobogós
helyezést ért el és az év végi szavazáson a legtöbb szavazatot kapta., és „A Nywyg 2012-es év ifjúsági sportolóját” Az a diák kapta ezt az elismerés aki már legalább egy éve az egyesület tagja és az
évfolyamán a legtöbb edzésen vett részt, ott szorgalmasan dolgozott , jelentős fejlődést ért el, és az évvégi szavazáson a legtöbb szavazatot
kapta. Eredmények: Az év ifjúsági versenyzője 2012-ben : Nyenyestyán Balázs 2. Laczik Máté és Suplicz Áron, 3. Suplicz Gergely Az év ifjúsági sportolója 2012-ben: Kruppa Ádám 2. Prém Dominik 3. Ettl Dominik,Többek visszajelzése az volt, hogy jól sikerült a rendezvényünk.
Remélem, hogy jelenlévők is ezt igazolják. Tavasszal újra szervezünk hasonló családi találkozót. Nagyon köszönöm a Művelődési háznak a
helyszínt és mindenkinek a hozzájárulását, a részvételt!
Budapest Bajnokság Terem íjászverseny 2013. január 19.
Hála az Úrnak elkezdtük a 2013-as versenyeinket! A Budapest Bajnokság mindig is egy jó kiinduló pont volt, egy jó kezdett, amelyről lehet
majd tovább lépni. Most így indultunk a csapattal és érkeztünk meg a dobogó különböző fokaira. Sajnos kadet csapatunk csak részben tudta
magát képviselni, hiszen ez nap volt a központi középiskola felvételi, de többiek helyettük is jól igyekeztek. 8 fős Nywyg-es indulóból 3 főnek
ez volt az első teremversenye! A rendkívüli időjárás miatt a résztvevők is kevesebben voltak, de sportorvosi lehetőséggel sokan éltek.
Facsar Gergő és Poroszlay Richi első versenyükön ügyesen helyt álltak , a szabályok alkalmazása és beíró lapok is lekötötték figyelmüket, de
több szép oldást és sorozatot is elértek. Egy szem leányunk Kruppa Viki – aki szintén első megmérettetésen vett részt- nagyon ügyes volt!
Petrával a Pilisjászfaluiak bajnokával került egy táblára , és sokáig tartotta vele a lépést. Várjuk a még a lányokat ebben a szép spotban, nekik
is köztünk van a helyük !Kruppa Ádám és Dávid is jól versenyezett a 10 méteres távon, ez nekik az utolsó ilyen lehetőség volt, hiszen már kadetként tovább kell lépniük a 18 méteres távra a következő versenyen. Bence most egyedül képviselte a Nywyg kadet csapatát és igyekezett.
Áronnak az Ifi csigások között sikerült meglőni a minősítő szintet, ezt kell megismételni Mogyoródon és már ott is van a Terem OB indulói
között!! Eredmények: Gyerekek: Kruppa Viktória VR 2. hely, Poroszlay Richárd Tradi 1.hely, Facsar Gergely Tradi 2.hely Serdülők: Kruppa Ádám
LB 1.hely, Kruppa Dávid 4. hely, Ettl Dominik VR 1. hely Kadet: Urda Bence 2.hely, Ifi: Suplicz Áron 2. hely
V. NYWYG Kupa Terem íjászverseny Alsónémedi 2013. Február 19.
Tavalyi saját versenyünket 2012 március elején szerveztünk - ugyanott a Suzuki csarnokban- Többen gondolkodtunk szabad-e, lehet-e újra
belevágnunk a szervezés és lebonyolítás nem könnyű feladatának. Végül a csapat döntése és az új tagjaink egyértelmű kérése az volt, hogy
legyen NYWYG verseny. Így elindultunk megkértem a szükséges engedélyeket, az Ábéva Kft-től és Magyar Íjász Szövetségtől. Elindítottuk a
hirdetést. Kértünk és kaptunk 3D-s célokat a harasztiaktól és Kevékétől. Facsar család készítette az okleveleket, Prém Gabi az érmeket készítette. Pénteken a csapat apraja és nagyja a haraszti barátaink segítségével költözött és pályát épített. Az asszonyok pedig tisztává varázsolták a
helyszínt. Este még megkaptuk a Művelődési háztól a padokat és asztalokat. A Büfé és ebéd elkészítése is gőz erővel haladt.
Hála az Úrnak szombaton hűvös, de derült időre virradtunk. Kruppa Edina és Ibolya,és Nyenyestány Edina a regisztrációnál állt helyt. Urda Szilvi és asszonyok a büfét irányították. Győri Józsi és a többi apuka a technikai és a beírási feladatokban segített. Kruppa Laci a zenét szolgáltatta.
Vali és István nagyon finom gulyást főzött mindenkinek. Tünde a szép okleveleket írta. Minden pontosan és szépen, időben történt! Ez alapján bátran állíthatom, hogy a NYWYG csapat jelesre vizsgázott !!Nagyon köszönjük az Művelődési ház és az Abéva kft támogatását!
Még egyszer köszönöm részvételeteket és munkátokat! Mindenki nagyon sokat tett közös versenyünkért!
Edzések a Schuller Csarnokban péntek 18 órától, vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran! Üdvözlettel :Suplicz Zsolt A NYWYG elnöke 70-43-64-194
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