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Kirándulás Nagyajtára
2011. július13-18. között településünkrõl küldöttség utazott a székelyföl-
di testvértelepülésünkre, Nagyajtára, abból az alkalomból, hogy Nagyajta

ez évben ünnepli elsõ írásos említésének 800. évfordulóját.
Bihari Edömér polgármester úr és Nagyajta egész lakosságának megtisz-
telõ meghívásának tettünk eleget. Alsónémedi Nagyközség delegációját
Vincze József polgármester úr és a Képviselõ-testület több tagja vezette.

Alsónémedirõl kb. 50 személy vett részt az ünnepségsorozaton.
Isten éltesse Nagyajta népét még 800 évig és azon túl is!

Tartsa meg és erõsítse meg barátságunkat!
Legyen testvére magyar a magyarnak!

A kirándulásról fényképes beszámolót közlünk a következõ Hírmondóban.

Testületi beszámoló
Tisztelt Olvasók!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete az utolsó Hírmondó óta négyszer ülésezett. 2011. május 23-
án, május 26-án, június 17-én a rendkívüli, majd június 28-án a
rendes testületi ülésén az alábbi határozatok születtek:
A májusi elsõ rendkívüli testületi ülésen elfogadta a Képvise-
lõ-testület az Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi te-
vékenységérõl szóló, a „Kertváros” Gyáli Kistérség Gyer-
mekjóléti és Családsegítõ Szolgálatának beszámolóját, va-
lamint az Abéva Kft, illetve az Airvac Kft üzleti beszámoló-
ját, eredmény kimutatását.
Ezt követõen a testület hozzájárulását adta a „Birgejárás”-nál
lévõ útcsatlakozás, valamint a szervizút továbbépítéséhez
szükséges tervek elkészítésére való felhatalmazáshoz a TP Terv
Mérnöki Iroda Kft-vel kötendõ szerzõdéshez, valamint az „Al-
sónémedi, Magyari utca és Templom utca továbbépítés kivi-
telezése” elnevezésû pályázat eredményét hirdette ki, a nyertes
ajánlattevõ a ZÖFE Kft nettó 22.157.533 Ft-os átalányárral.
Május 26-i rendkívüli ülésen a testület újratárgyalta az elõzõ, 23-i
ülésen hozott – a szemétbányával kapcsolatos – határozatokat.
Döntött a Képviselõ-testület az ingatlan visszaadásáról Acsai
Károly ajándékozó részére, továbbá a döntés értelmében a
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kere-
tében benyújtandó pályázaton való távolmaradásról.
Kezdeményezésre került a Földhivatalnál a sitt-telep tulaj-
donjogának – azaz az ajándékozási szerzõdés felbontásának –

visszaadása, a Környezetvédelmi Felügyelõségnél pedig az
üzemeltetõ, ill. rekultivációra kötelezett megváltozása az Ön-
kormányzat helyett Acsai Károly személyére.
Rendkívüli ülés keretében döntött a Testület az „Utólagos hõ-
szigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában tárgyú építés kivitelezés” tárgyú
hirdetmény közzététel nélküli egyszerû közbeszerzési eljárás
lezárásáról. Az eljárást a Testület eredményesnek nyilvánítot-
ta, nyertes ajánlattevõnek a D’Door Kft-t nevezte meg net-
tó 33.320.759 Ft + Áfa összegben, ugyanakkor önrészként a
Képviselõ-testület 9.968.529 Ft-ot biztosított.
2011. június 28-i ülésen a Képviselõ-testület a Kulturális,
Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jo-
gi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslatára elfogadta a
Széchenyi István Általános Iskola, a Szivárvány Napköziott-
honos Óvoda és a Fantázia Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény 2010-2011. nevelési évrõl szóló beszámolóját.
Következõ napirenden az önkormányzati részvételû alapítvá-
nyok beszámolója szerepelt, mely keretében a Képviselõ-testü-
let elfogadta a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapít-
vány, az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Alapítvány, az
Alsónémedi Községért Közalapítvány, az Alsónémedi Gyer-
mekekért és Anyákért Közalapítvány, valamint a Dabas és Kör-
nyéke Üdülõtábor Alapítvány 2010. évi beszámolóját. A Testü-
let döntött az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közala-
pítvány további fennmaradásáról. A következõ testületi ülésen
kuratóriumi tagot választ a lemondott tag helyére.
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A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára
a Képviselõ-testület elfogadta Alsónémedi Nagyközség Ön-
kormányzatának 2011-2014 közötti idõszakra vonatkozó
Középtávú Sportfejlesztési Koncepcióját, melynek kivona-
tát újságunkban is elolvashatják a Tisztelt Olvasók.
A Testület elfogadta a Daköv Kft 2010. évi mûködésérõl be-
számolóját is.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági
Bizottság javaslatára a testület egyetértését fejezte ki az irány-
ban, hogy az Önkormányzat részt vegyen a „Környezet és
Energia Operatív Program 2.2.3 A Vízbázis-védelem” kereté-
ben benyújtandó, sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai
vizsgálata címû pályázaton, ehhez kapcsolódóan a pályázat-
ban részt vevõ településekkel társulást köt.
Ugyanezen bizottság javaslatára a csapadékvíz-elvezetési
koncepció tervének, valamint a közlekedési koncepció ter-
vének elkészítésével a testület a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft-t
bízta meg, melyhez a szükséges keretösszeget a Pénzügyi Bi-
zottság határozata értelmében biztosította.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javasla-
tára döntött a Képviselõ-testület a Széchenyi István Általános
Iskolában 4 órás álláshely létesítésérõl, az ezzel összefüggõ
bér-, és járulékokat az intézmény saját költségvetésébõl kell,
hogy kigazdálkodja.
A bizottság döntése értelmében keretösszeget biztosított a
zöldterület kezelés szakfeladaton felmerülõ többletmunkák
elvégzésére, továbbá 6 órás álláshely létesítésérõl a Polgár-
mesteri Hivatalban, illetve ennek járulékos költségeinek biz-
tosításáról.
A bizottság határozatát figyelembe véve döntött a Képviselõ-
testület a köztisztviselõk béren kívüli juttatásainak módo-
sításáról, a cafetéria-keret csökkentésérõl, a jutalomkeret
változásáról.

Ugyanezen bizottság határozata értelmében a Hírmondó ed-
digi nyomdai szolgáltatásait végzõ társasággal a szerzõdést
felmondásáról döntött a testület, a jövõben a Hírmondó
nyomdai munkálatait a PRESSMAN Nyomdaipari Bt-vel
kívánja elvégeztetni az elõzetes árajánlatok, referenciamun-
kák áttekintése alapján.
A Képviselõ-testület döntése értelmében az eddigiektõl elté-
rõen 2011-ben a búcsú a Nagygödörben kerül megrendezés-
re. Ahelyszín a Nagygödör, mint önkormányzati tulajdonú te-
rület lesz, ahol egy szabályozott formában, meghívott szol-
gáltatókkal, a Mûvelõdési Ház, az Önkormányzat (a Kulturá-
lis Bizottság elnökének koordinálásával) és a Katolikus Egy-
házközség közremûködésével létrejövõ rendezvény bonyolít-
ható le. Az Önkormányzat a rendezvényhez 500.000 Ft-ot is
biztosított. Cél egy olyan búcsú megvalósítása, mely a rég-
múlt idõben is volt: a családok együtt látogassanak ki az ide-
látogató rokonokkal, barátokkal és jó érzéssel térjenek haza a
búcsúban eltöltött kellemes percek után.
A Felsõerdõsor utca szilárd burkolattal való ellátására és
csapadékvíz elvezetésére hirdetmény nélküli egyszerû eljárás
megindításáról döntött a testület, s felhatalmazta a Polgár-
mestert, legalább 4 kivitelezõ meghívására a pályázaton törté-
nõ részvételre.
A jegyzõi poszt újbóli megüresedése miatt kiírásra került az
állás betöltését célzó pályázat, mely megtalálható a honlapon.
Kedves Olvasóink!
A Hírmondóban megjelenõ testületi hírek rövid, tömör össze-
foglalói az üléseknek. A teljes körû jegyzõkönyveket, határo-
zatokat elolvashatják községünk honlapján, valamint ügyfél-
fogadási idõben a Polgármesteri Hivatalban.

Szerkesztõ Bizottság

Tisztelt Alsónémediek!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az idén a búcsút új
helyszínen rendezi meg. Természetesen, a döntés elõtt a Ró-
mai Katolikus Egyházzal is megtörtént az egyeztetés.
A szeptemberben megrendezésre kerülõ búcsú helyszíne a
Nagygödör lesz, tekintettel arra, hogy ott található arra alkal-
mas, nagyságában is megfelelõ terület.
Miért is döntöttünk így?
Szeretnénk, ha a rendezvény kulturált körülmények között
zajlana. Ezen az önkormányzati tulajdonú területen meg-
hívott szolgáltatókkal, nívós, kézmûves termékek árusításá-
val kívánjuk biztosítani a felhõtlen, jó hangulatú kikapcsoló-
dást. Szeretnénk elérni, ha olyan búcsú valósulna meg, mely a

régi idõkre emlékeztet, azaz a vasárnapi – búcsúi – ebéd után
a családok, és vendégeikkel együtt, településünk utcáin
sétálva látogatnák meg a rendezvényt. (Ezen kívül természe-
tesen arra is gondoltunk, hogy kiszûrjük a jókedvet megza-
varható, nem kívánatos személyeket.)
Az Önkormányzat fentiek megvalósítására anyagi forrást is
biztosított.
Szeretettel hívjuk, várjuk Alsónémedi apraját-nagyját a
rendezvényre!
Hívják el rokonaikat, barátaikat, ismerõseiket és töltsünk el
együtt egy felhõtlen délutánt!

Képviselõ Testület

Tisztelt Képviselõtestület!
Az Önkormányzat Képviselõtestülete megkereste a Római
Katolikus Egyházközség egyháztanácsának tagjait a temp-
lombúhcsú megrendezésével kapcsolatban, melyben érdek-
lõdtek, hogy mennyire kötõdik az ünnepünk a jelenlegi búcsú
területéhez, illetve tájékoztattak minket, hogy azt a területet,
melyen a hinták szoktak állni, az ASE gyakorló pályának sze-

retné használni. Érdeklõdtek továbbá a búcsúval kapcsolatos
hagyományaink iránt. A megkeresésre az Alsónémedi Római
Katolikus Egyházközség Egyháztanácsa a következõ állás-
foglalást kívánja elõterjeszteni:
Az Alsónémedi katolikus mûemléktemplom Szent Kereszt
fölmagasztaltatása tiszteletére van felszentelve (1751), a
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Tisztelt Alsónémedi Polgárok!
Eltelt a 2011. esztendõ fele, így szeretném tájékoztatni Önö-
ket arról, hogy mit végzett az Önkormányzat az év elsõ részé-
ben, illetve az év második felében milyen feladatot próbálunk
megoldani.
Elkészült és a próbaüzem után átadásra került a római katoli-
kus templom díszkivilágítása. A díszvilágítást az Önkor-
mányzat készíttette el, cserébe az Egyház hozzájárult a temp-
lomtoronyban egy átjátszó berendezés elhelyezéséhez, ami a
kamerarendszer mûködéséhez szükséges.
Elkezdõdött a tejüzem bontása, mely egy kis kellemetlensé-
get is okoz a por, és a zaj miatt a környék lakóinak, akiktõl
ezúton is elnézést kérek. Remélem, ha elkészül majd az új or-
vosi rendelõ, feledteti a kellemetlenségeket. A tejüzem terüle-
téhez mintegy 800 m2 terület megvásárlását is kezdeményez-
tük (folyamatban van az adásvétel bonyolítása).
Elkészült az iskola parkolójának világítás felújítása, így sötéte-
dés után is jól lehet közlekedni az Iskola utcában. Folyamatban
van a parkoló áttervezése. Az átépítés után az Iskola utca egy-
irányú lesz a Deák F. utca felõl, így biztonságosabb lesz a közle-
kedés az iskola elõtt.
A Damjanich utca vízelvezetõ árka be lett kötve a Halászy K.
utcai vízelvezetõ árokba, így az itt keletkezõ csapadékvíz a tele-
pülésrõl kivezetésre kerül. A játszótér környezetében is javult a
helyzet, mert megszûnt a teret körülvevõ posvány, szúnyog- és
baktériumtenyészet.
Kitisztításra került a településbõl kivezetõ két övcsatorna.
Ezek utógondozása az év második felében kerül elvégzésre.
A Felsõerdõsor utca lakói útépítési társulás létrehozását kez-
deményezték. Az utcában lévõ ingatlantulajdonosok több
mint 2/3-a kezdeményezésére az Önkormányzat rendeletet
alkotott, mely így kötelezi a többi tulajdonost is a hozzájáru-
lás befizetésére. A Felsõerdõsor utca aszfaltozási terve elké-
szült, a lakosokkal egyeztetve lett. Jelen pillanatban a közbe-
szerzési eljárás folyik, az útépítés augusztus 20 körül kezdõ-
dik és terveink szerint 30 nap alatt készül el. Az aszfaltot

mindkét oldalon süllyesztett szegély támasztja meg, így az út
jóval tartósabb lesz. Az építésügyi hatóság az építési enge-
délyt csak úgy adta ki, hogy az utcában egyirányú forgalom
lehetséges 3 hónapig. Ezután, ha az utcabeliek többsége kéri,
akkor az utca forgalma kétirányúsítható.
Folyik a településrendezési eszközök felülvizsgálata. Ez a te-
lepülésfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv és a
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatát jelenti. A
felülvizsgálatot egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt a
most hatályos eszközök aktualizálása teszi szükségessé.
Olyan szabályrendszert akarunk kialakítani, mely kapcsán a
területek nagymértékû felértékelõdésébõl a település egészé-
nek részesednie kell. A teljes felülvizsgálat, hogy jó minõség-
ben és magas színvonalon készülhessen el, fõépítész alkalma-
zásáról döntött a Képviselõ-testület.
Az Önkormányzat által vásárolt birgejárási területekre a sza-
bályozási terv, és az átminõsítés folyamatban van. Ha elké-
szül, akkor iparterületként eladhatóvá válik.
Megtörtént az aszfaltos önkormányzati utak kátyúzása. Fo-
lyamatosan újítjuk fel a murvás utakat. Eddig 15 kamion mur-
vát terítettünk el. Ahol szükséges, ott a padkák és a vízelveze-
tõ, -szikkasztó árkok karbantartását, javítását is elvégezzük.
A Halászy utcában az átereszek egy részét átépítjük, mert
nem megfelelõ szintben vannak.
Egy csomagban elkészítjük a következõ utcákra is az engedé-
lyes terveket: Mátyás király u., Zrínyi Miklós u., Ó u., Vörös-
marty u., Diófa u., Kölcsey u., Bajcsy-Zs. u., Nyárfa u.,
Aranyág u., Kinizsi u., Jókai u., Szent István tér és környéke.
Ezen utcák aszfaltozása a 2012-2014-ben várható. A sorrend
kialakításánál elsõbbséget élveznek azok az utcák, amelyek
lakói befizetik a lakossági hozzájárulást, vagy útépítési társu-
lás megalakítását kezdeményezik az Önkormányzatnál. Ké-
rem a felsorolt utcák képviselõi keressenek meg ez ügyben.
Szerzõdést kötöttünk a vízelvezetési koncepcióterv, valamint
a közlekedési koncepcióterv elkészítésére. Ezek a tervek a

templombúcsút tehát a Szent Kereszt ünnepét (szeptember
14-t) követõ vasárnapon tartjuk. Ez az egyik legnagyobb he-
lyi szintû, templomhoz, egyházközséghez kötõdõ ünnepünk,
mely egy ünnepélyes szentmisébõl áll, majd ezt követi az ün-
nepi körmenet, melyet a templom körül tartunk.
A búcsúhoz kötõdõ kirakodóvásár történetét illetõen segítsé-
gül hívtuk a Magyar Katolikus Lexikont. „Egyes települések
templombúcsújának ünnepén megtartott kirakodó- és állatvá-
sár, a szervezett árucserének az Egyház liturgiájához kapcso-
lódó alkalma. - Vásár minden olyan helyen és alkalomkor ki-
alakul, ahol és amikor megfelelõ számú nép jön össze... E vá-
sárok általában elvesztették vallásos jellegüket, nem külön-
böznek a szokványos árucsere-alkalmaktól. A mindennapos
piacok, a hetivásárok rendszerének kialakulásával az évi egy
búcsúvásár a legtöbb helyen feledésbe merült. A mai temp-
lombúcsúk alkalmával összegyûlt, korlátozott választékú vá-
sár független a templombúcsútól.”
A helyi hagyományokat illetõen segítségül fordultunk az idõ-
sebb testvéreinkhez. Elmesélték, hogy Alsónémedin eleinte a
templom közvetlen környékén kerültek megrendezésre ezek
a kirakodóvásárok. Késõbb – a II. világháború után – átkerült

a Dózsa György térre, majd a Halászy Károly utcába helyezõ-
dött át. Ennek indokaként szerepelt az is, hogy minden évben
Alsónémedin, kinn a Vásártéren rendezték a foci bajnokságot
és így minden ott kerüljön egy területen megrendezésre. Az
1970-es évek közepén, több éven keresztül áthelyezték a vá-
sárlóbódés, hintás mulatságot a Lenin, ma Szent István térre.
Ekkor lakossági megkeresésre került újra vissza a Halászy
Károly utcába. Egyéb helyi jellegzetességrõl, szokásról ezzel
kapcsolatban nem emlékeztek meg a megkérdezettek.
A katolikus egyházközség ünnepe tehát a szûken vett (temp-
lomban és a templom körül zajló) ünnepi eseményekbõl áll.
Rögzíteni kívánjuk továbbá, hogy természetesen mi is támo-
gatjuk a helyi sportéletet és az ASE célkitûzéseit.
A Katolikus Egyháztanács nem tud véleményt nyilvánítani a
kérdésben, hogy hol célszerû megtartani a rendezvényt azért
sem, mert önkormányzati területekrõl lévén szó nem ismere-
tesek elõttünk az önkormányzat különbözõ közterületeinek
hasznosítására vonatkozó elképzelések sem.
A további jó együttmûködés reményében tisztelettel
Alsónémedi, 2010. november 14.

Alsónémedi Egyházközség Képviselõtestülete
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település további fejlõdéséhez nélkülözhetetlenek. A közle-
kedési koncepció elkészítése után az átmenõ utak forgalom-
csillapítására teszünk intézkedést. A településen, gyalogosan
és kerékpáron közlekedõk biztonságos közlekedését lehetõvé
kell tenni. A forgalmas utakon gyalogátkelõhelyeket, járda-
szigeteket, forgalomlassító mûtárgyakat kell építeni. El kell
érni, hogy az átmenõ forgalom lelassuljon, illetve nagy része
elkerülje a települést.
Elkezdõdött az iskola hõszigetelése. A homlokzati hõszigete-
lés mellett a tetõtér hõszigetelésére, a tetõtéri ablakok cseréjé-
re és a homlokzati nyílászárók külsõ festése is megvalósul. A
tervek szerint szeptember közepére készül el a felújítás. A be-
ruházás nagyrészt támogatási pénzbõl valósul meg.
Hosszú kényszerpihenõ után folytatódik a templom körüli tér
felújítása. Július közepére befejezõdik a beruházás. A Taka-
rékszövetkezet Elnök Asszonyától kértem, hogy a közterület-
használatért cserébe újítsák fel a Plébánia Hivatal elõtti jár-
dát, melyhez az Elnök Asszony hozzájárult, a járda elkészült
és szép része lett településünk központjának. Ezúton is köszö-
nöm az Elnök Asszonynak.
A Képviselõ-testület döntött a szemétbánya tulajdonjogának
visszaadásáról. Az Önkormányzat nem kíván a rekultiváció-
ban részt venni. Sajnos, elõreláthatólag ez a terület még soká-
ig a település szégyenfoltja lesz. Ebben a kérdésben jó döntést
nem lehet hozni! A lerakat kialakulását kellett volna megaka-
dályozni, ezt a 2000-2004 között mûködõ Testület elmulasz-
totta. 2006-ban az Önkormányzat, föld eladásával hozzájárult
a lerakó további növekedéséhez. Külön kell választani azt a
folyamatot, ami a mostani állapot kialakulásához vezetett, a
kialakult helyzet kezelésétõl. Véleményem szerint, célszerû
lett volna a rekultiváció elvégzése. Az esztétikai seben kívül
óriási környezeti veszélyt jelent a rekultiválatlan bánya. A ta-
valyi évben például több mint 40.000 m3 csapadékvíz mosta
át a halmot. Ennek nagy része a talajvízbe került. Reményke-
dünk, hogy a talajvíz gyors áramlása miatt kellõen felhígul a
talajba jutott szennyezõdés, és nem fog veszélyt jelenteni a
környék és Alsónémedi kertészeti gazdálkodására. Azt még
megjósolni sem lehet, hogy az Önkormányzatnak kerül-e, il-
letve mennyi pénzébe fog kerülni az egész bányaügy.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be atlétikai pálya építé-
sére. Az igényelt támogatás 20 millió forint. Az elbírálás júli-
us végén lesz. Egy jól összeállított pályázatot nyújtottunk be
és bízunk a kedvezõ elbírálásban. A pálya az iskolaudvarban
a mûfüves pálya körül épülne meg, így teljessé válna az isko-
lai sportoktatási lehetõsége.
A külterületi utak forgalomszabályozása keretében 26 db
„Mindkét irányból behajtani tilos!” tábla került ki, „Kivéve
engedéllyel” kiegészítõ táblával a település Gyál felõli olda-
lán. Ez egyrészt az illetéktelenül ott tartózkdó autók kiszûré-
sét és szankcionálási lehetõségét, másrészt a prostitúciót
igénybevevõ autósok büntethetõségét teszi lehetõvé. Ha be-
válik ez a megoldás, a település teljes külterületére kiterjeszt-
jük ezt az akciót.
A Képviselõ-testület támogatta azt az elképzelést, hogy a bú-
csú régi színvonalát és értékét visszaadjuk. 2011-ben a Nagy-
gödörben kerül megrendezésre, szigorúan szabályozott for-
mában. Bízom benne, hogy a rendezvényre úgy, mint régen,
ebéd után családostul kimegyünk és egy nagyszerû délutánt
töltünk el. Ez a búcsú a némedi lakosoknak és rokonaiknak
kell, hogy kikapcsolódást, szórakozást nyújtson!!! Kérek
mindenkit, hogy a sikeres megvalósítás érdekében ezt tudato-
sítsák környezetükkel is!

Beadásra került a szennyvíztisztító bõvítése és felújítása c.
pályázat. Reménykedünk a pályázat kedvezõ elbírálásában.
Ez esetben cca. 380 milliós támogatáshoz jutna a település.
Sajnos a településen vannak olyan személyek, akik az életü-
ket tették fel arra, hogy negatív módon tüntessék fel ezt a pá-
lyázatot. Félremagyarázva, riogatják a lakosokat, hogy emiatt
fog emelkedni a szennyvízkezelés lakossági díja. A pályázati
anyagban szereplõ számok csak tájékoztató jellegûek. Nem
ismerjük a beruházás teljes összegét sem, csak terv szinten.
Ezt a beruházást mindenképpen meg kell valósítani. A nagy
összegû bírságoktól csak az ment meg bennünket hogy befo-
gadott pályázatunk van. Ha nem vennénk igénybe a pályázati
pénzt, akkor vennénk ki a némedi lakosok zsebébõl azt a 380
millió forintot. Takarékos gazdálkodással lehet legjobban
kordába tartani az árakat nem pedig a pályázati pénzek kiha-
gyásával.

Sajnos negatívumukról is be kell, hogy számoljak. Egyik
ilyen kérdés a külföldi állampolgárok magas száma a telepü-
lésen. Bár számuk jelentõsen csökkent, sokan közülük a
szomszédos településekre (Ócsára, Bugyira ) költöztek át, de
még mindig a szükséges minimumtól többen vannak. Nem ér-
tem azokat az embereket, akik a pillanatnyi haszonszerzés
miatt a településünk jövõjét veszélyeztetik.
Nem sikerült a Dabasi közlekedésen javítani, bár a VOLÁN
vezetésétõl többször kaptam erre ígéretet. Természetesen a
küzdelmet nem adjuk fel, és addig harcolunk, amíg el nem ér-
jük a település számára kedvezõ döntést.
Sajnos a KMB-sek leterheltsége miatt még mindig kevés a
rendõri jelenlét a közterületeken.
Nagy és gyors az átmenõ forgalom. A hatalmas forgalom mi-
att nagy a balesetveszély, a rossz, repedezett burkolat miatt
óriási a zajterhelés. Ennek a szabályozása, csillapítása nélkü-
lözhetetlen, ha élhetõ települést akarunk építeni. Sajnos az or-
szágos közútkezelõ a minimális karbantartásokat is csak sok-
szori levélváltás után végzi el.
Az utcai frontot sokan nem tartják rendben, méteres gaz nõ
sok helyen. Sok embernél az igényesség a kerítésig terjed.
Van olyan telektulajdonos, aki már 5-6 felszólítást kapott eb-
ben az évben. A türelmi idõ lejárt, ezeken a helyeken kény-
szerkaszálást fogunk elrendelni, és kiszámlázzuk annak költ-
ségét.
Kezdõdik a termelõknél a mosási szezon. Itt hívom fel az
érintettek figyelmét, hogy a mosóvizet sem a közterületi
árokrendszerbe, sem a szennyvízrendszerbe nem lehet bele-
engedni.
Továbbra is gondot jelent a határban illegálisan elhelyezett
szemét, építési törmelék, vegyszeres doboz, mûtrágyás zsák,
stb. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ezekre is legyünk igé-
nyesebbek. Óvjuk, védjük környezetünket, hisz minden nap
szembesülünk ezekkel a problémákkal.

Tisztelt Alsónémediek! Röviden ezekrõl a dolgokról tudok
Önöknek beszámolni. Remélem, döntéseink a falu fejlõdését
fogják szolgálni.
Kérdéseikkel keressék a választott képviselõket. Közösen
szebbé, jobbá tudjuk tenni környezetünket, településünket.
Kívánok Önöknek kellemes nyarat, jó egészséget, és sikeres
esztendõt.

Vincze József
polgármester
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Sportkoncepció
A Képviselõ-testület június 28-i ülésén elfogadta a Középtá-
vú Sportfejlesztési Koncepcióját a 2011-2014-es idõszakra
vonatkozóan.
A koncepció alapján elmondható, hogy a Testület kiemelt
hangsúlyt kíván fordítani a településen élõk sportolási lehetõ-
ségeinek támogatására, fejlesztésére.
A közelmúltban megépített sportcsarnokban a felmerülõ igé-
nyek szem elõtt tartásával lehetõség lesz a kulturált, színvo-
nalas sportrendezvények lebonyolítására, edzések, különórák
megtartására.
Községünkben élõ gyermekek és felnõttek részére biztosított
a korábban megépült sportpályák, mûfüves pálya használata,

a tervben szereplõ atlétikai pálya, késõbbiekben létesítendõ
uszoda reményeink szerint mind-mind nagy mértékben hoz-
zájárulnak a lakosság megfelelõ egészségi állapotához.
A közös sportolás, a rendezvények célja többek között az em-
beri kapcsolatok összekovácsolása, erõsítése, korunk rohanó
világában a személyes kontaktus – szemben az internettel,
számítógéppel, ami bár hasznos, sokszor elengedhetetlen –
megerõsödésének elõsegítése.
A Sportfejlesztési Koncepció teljes szövege elolvasható hon-
lapunkon (www.alsonemedi.hu/önkormanyzat) és a Polgár-
mesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben.

Szerkesztõ Bizottság

KÖSZÖNET
Az Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testületének dön-
tése alapján az Alsónémedi Polgárõr Egyesület 970.000 Ft tá-
mogatást kapott járõrautó vásárlásra. Ez az autóvásárlás 2011
júniusában megtörtént, július 4-én szolgálatba is állt.
E sorok alatt engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk a Kép-
viselõ-testületnek és minden Alsónémedi Lakosnak, hogy se-
gítséget nyújtottak az autó cseréhez, és köszönetet mondunk
azoknak az embereknek, akik abban segédkeztek, hogy a jármû
elnyerje szolgálatra alkalmas, hivatalos formáját.

Bízunk abban, hogy tevékenységünk hozzájárul a közbizton-
ság javulásához, a lakosság biztonságérzetének erõsítéséhez
és ennek alapvetõ feltétele a megbízható szolgálati autó.
Köszönjük minden Alsónémedi Lakosnak!

Tisztelettel:
Alsónémedi Polgárõr Egyesület

Vezetõsége
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Dabasi Polgári Védelmi Iroda tájékoztatója

Mi a teendõ a nyári - rendkívüli - meleg esetén?
(lakossági tájékoztató)

A globális klímaváltozás a XXI. század egyik legfontosabb
környezeti problémája. A föld felszínének átlaghõmérséklete
az utóbbi 25 évben 0.4 Celsius-fokkal emelkedett. A klíma-
változás több oldalról veszélyezteti az emberi egészséget: ká-
rosítja a környezetet, a gazdaságot és a társadalmat. A klíma-
változás ezen hatásokon túl befolyásolja az élelmiszer bizton-
ságot, megváltoztathatja betegségek térbeli és idõbeli elõfor-
dulásának jellemzõit, növeli az extrém idõjárási helyzetek, pl.
a hõhullámok gyakoriságát. A “hõhullám” definíciója: a 97%
gyakorisággal mért napi átlaghõmérséklet feletti átlaghõmér-
sékletû napok (26,6oC). Hõhullám = 3, egymást követõ napon
a napi átlaghõmérséklet 26,6 C feletti.

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket,
rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett
csoportok. Ilyenek például a csecsemõk és a fiatal kisgyerme-
kek, a 65 évnél idõsebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és
magas vérnyomásban szenvedõk, fiatalok. Hõhullám, magas
hõmérséklet okozta káros egészségi hatások: bõrkiütés, fáradt-
ság, görcs, hirtelen ájulás, kimerülés, stroke. A legtöbb hõség-
gel összefüggõ betegségek (kivéve a bõrkiütés és a görcs) a lé-
nyegi következményei annak, hogy különbözõ súlyú elégtelen-
ségek következnek be a hõszabályozó rendszerben. Ráadásul,
számos más un. prediszponáló tényezõ felgyorsíthatja a magas
testhõmérséklet kialakulását. Prediszponáló tényezõk: kor, akk-
limatizálódás hiánya, dehidratáció (csökkentett tápanyag és fo-
lyadékbevitel, vizelethajtó tabletták, alkoholfogyasztás),
gyógyszerszedés, mozgás hiány, túlsúly, fáradság, alváshiány,
hosszú, magas intenzitású edzés, védõruha.

Az élõ szervezet hõhullám alatti, kánikulában végzett tevékeny-
sége fokozott folyadékvesztéssel jár, aminek pótlása életfontos-
ságú lehet. Ilyen külsõ körülményekben javasolt az átlagosnál
(napi 2-3l, amibõl legalább1,5-2l folyadék formájában, aminek
fele lehetõleg víz legyen) több folyadék fogyasztása, mint a
csapból folyó ivóvíz, ásványvíz, tea (lehetõleg cukor nélkül),
szénsavmentes üdítõk, paradicsomlé, aludttej, kefír, joghurt, és
a levesek. Ne igyunk kávét, alkohol tartalmú italokat, magas
koffein és cukortartalmú szénsavas üdítõket.

Testünk normális körülmények között az izzadás által hûl le,
de nagyon nagy hõségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyen-
kor gyorsan emelkedik a test hõmérséklete, ami hõgutát okoz-
hat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szer-
veket, esetenként akár halálos kimenetelû is lehet. A hõguta
tünetei a vörös, forró és száraz bõr, a szapora pulzus, lüktetõ
fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha
valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentõket. Addig
is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehûtése. Vigyük
árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg
vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük.
Érdemes gyakrabban nyomon követni a hírmûsorokat, idõjárási
elõrejelzéseket, vagy akár az internet adta információs lehetõsége-
ket használjuk is, pontosabban tájékozódhatunk a várható meteo-
rológiai eseményekrõl, ezáltal felkészülhetünk azokra, óvintézke-

déseket tehetünk az esetlegesen bekövetkezõ nagyobb baj megelõ-
zése, illetve hatásainak csökkentése érdekében.

Megelõzés lehetõségei a fent említett veszélyeztetett cso-
portok körében:

1. Csecsemõk és fiatal kisgyermekek
Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy meleg-
ben! Lehetõleg éjjel szellõztessen! • Széles karimájú kalap-
pal, napszemüveggel és naptejjel védje magát és gyermekét! •
Csecsemõket, kisgyermekeket árnyékban levegõztessünk.•
Ne sétáltassunk a hõségben kisbabát! • Sose hagyjunk gyer-
mekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellõzés nélküli parkoló au-
tóban! • A babák különösen sok folyadékot igényelnek a
szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk õket tiszta vízzel, vagy
pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!

2. 65 évnél idõsebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és
magas vérnyomásban szenvedõk
Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fo-
gyasszanak elegendõ mennyiségû folyadékot, azaz a szoká-
sosnál egy literrel többet a forró napokon! • A 65 évnél idõ-
sebbek, különösen a szívbetegségekben és magas vérnyomás
betegségben szenvedõk a melegben fokozódó panaszaikkal
azonnal forduljanak orvoshoz! • Nagy melegben zuhanyoz-
zon langyos vagy hideg vízzel akár többször is! • Ha van
elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! • Káni-
kulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni
órákat töltse otthon, besötétített szobában, viszonylag hûvös-
ben! • Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra idõzítse a
piaci bevásárlást!

3. Fiatalok
Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran hûtsd magad
és fogyassz legalább 3-4 L folyadékot! Fontos a só pótlás is! •
Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd magad a nap
égetõ erejétõl! • Könnyû, világos színû, bõ szabású, pamut
alapanyagú ruhát hordj forró napokon! • Bõrtípusodnak meg-
felelõ fényvédõ krémmel naponta többször kendd be bõrödet!
(Ha nagyon világos a bõröd, kék a szemed, használj 10 faktor
feletti napvédõ naptejet!) • Nagy melegben zuhanyozz lan-
gyos vagy hideg vízzel akár többször is! • Tölts 1-2 órát lég-
kondicionált helységben!

TANÁCSOK NAGY MELEG ESETÉRE
• Ne hagyjunk gyermeket, házi kedvencet tûzõ napon álló au-
tóban, mert pár perc alatt is 50-60 fokra melegedhet fel az au-
tó, és a benne ülõk hõ sokkot kaphatnak.
• Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal
mûködõ spray-t és gázöngyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.
• A nagy melegben vélhetõen sokan keresik majd fel a vízpar-
tokat, felhevült testtel ne ugorjunk be a hideg vízbe, ne
ússzunk teli hassal vagy ittasan.
• Akirándulók mindig gondoskodjanak elegendõ folyadékról,
és ne térjenek le a turistaútról.



8 Önkormányzati hírek

• Ha magas az UV-index, a bõrgyógyászok szerint 11 és 15
óra között ne tartózkodjuk napon, mert megnõ a leégés miatt a
bõrrák kialakulásának veszélye .

Ne feledje el: nagyon fontos, hogy mindig fel kell készülni a
lehetetlennek tûnõ eseményekre is. Nem szabad felkészület-
lenek lenni, ezért fontos, hogy a felkészülési idõszakban is
tegyen az állampolgár a saját biztonsága érdekében. Tehát:
készüljön fel, hogy ha a baj bekövetkezett, akkor higgadtab-
ban és precízebben tudjon magán és környezetén segíteni.

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni
órákat - ha teheti - töltse otthon, viszonylag hûvösben, besötétí-
tett szobában! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hi-
deg vízzel akár többször is! Alkalmazzunk mentolos törlõken-
dõt arcunk, karjaink felfrissítésére. Korlátozza a szabadlevegõn
való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-
22 óráig)! Ha tehetjük, halasszuk el a szabadban való játszást,
munkavégzést. Ha muszáj kánikulában szabad térben dolgoz-
nia, tartson gyakrabban pihenõt, amit árnyékban legjobb ár-
nyékban tölteni. Árnyékos helyen próbáljon pihenni napköz-
ben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon leg-
alább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a
szervezet lehûl, és ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse
a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást,
ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befõzést, azt is ál-
landó szellõztetés mellett! A hajzuhataggal rendelkezõk fonják
varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot belõle. Így nem
fog beizzadni, s a hát is szellõzhet. Kerülje a szélsõséges kör-
nyezeti hõmérsékletváltozást. A tetõterekben kialakított lég-
kondicionálót nélkülözõ hálószobákban inkább hánykolódás az
éjszaka, mint pihentetõ, fõleg, ha a tetõ nem kellõen hõszigetelt.
Ha teheti valamilyen módon ellenõrizze a családjának, a baráta-
inak, szomszédainak azon körét, akik nem rendelkeznek lég-
kondicionálóval, egyedül élnek, vagy akik nagyobb valószínû-
séggel vannak kitéve a nagy meleg egészségkárosító hatásai-
nak. Természetesen, akik állatokat tartanak ne feledkezzenek
meg róluk, az õ igényeikrõl sem, hiszen õket is legalább annyira
gyötri, veszélyezteti a kánikula.

ÉTKEZÉSI TANÁCSOK
Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal és
párolgással leadott folyadékveszteség jelentõsen megnõ.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folya-
dékveszteség mellett fokozott sóveszteség is jelentkezik. Ve-
rejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20%-os sótartalom veszteség-
gel számolhatunk. Ebben az esetben jelentõs szerepet tölte-
nek be a megfelelõ ásványianyag-tartalommal rendelkezõ fo-
lyadékok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell pótolni, ha-
nem a káliumot, magnéziumot és kalciumot is. Ne fogyasszon
olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tar-
talmaz - ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folya-
dékot vonnak el a szervezettõl! Igaz ez a nyáron oly közked-
velt sörre is, amely dehidratálja a szervezetet. Étrendünk le-
gyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben
gazdag (kerüljük a „magyarosan” fûszeres nehéz húsétele-
ket!). A forró napokon még most is kedvenc a behûtött görög-
dinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban
vízbõl áll. Együnk kisebb ételadagokat, együnk gyakrabban.
Fogyasszunk fõétkezésként is salátaféléket. Emésztésük nem

veszi igénybe túlságosan a szervezetünket, ezenkívül tartal-
mazzák az immunrendszerünk erõsítéséhez szükséges vita-
minokat és ásványi anyagokat. Fagyizáskor lehetõleg a
gyümölcsfagyikat válasszuk. Fanyar, savanykás ízük kelle-
mesen hûsítõ hatású.

ÖLTÖZKÖDÉSI TANÁCSOK
Könnyû, világos színû, bõ szabású, pamut alapanyagú ruhát
hordjunk forró napokon! A nagy melegben - átmenetileg - fe-
lejtsük el a szûk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk in-
kább laza, könnyû lenvászonból készült felsõrészeket, bõ szárú
nadrágokat, szellõs blúzokat. Idõsek se viseljenek ilyenkor sötét
színû, fekete ruhát, fejkendõt! Mezítláb cipõben járni kényel-
mes, de a lábunk gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipõbe
frottírból készült talpbetétet. Aki hajlamos a verejtékezésre, az
viseljen nagy keretû napszemüveget (még ha nem is divatos!),
amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához.

UTAZÁSI, KÖZLEKEDÉSI TANÁCSOK
Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy ho-
gyan. Ahirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is.
Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan
nem számolnak azzal, fõleg az idõsek, hogy a nagy meleg,
még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fárad-
tat, kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva
autóba ülnek, és a városokon kívül, túrázni, ill. strandolni in-
dulnak. A fúvott gumiabronccsal rendelkezõ jármûvek (gép-
jármûvek, kerékpár) esetében a jármûvezetõk a nyári idõ-
szakban, a nagy meleg miatt gyakrabban ellenõrizzék jármû-
veik kerekének a légnyomását. A hosszabb útra indulunk a
gépkocsiban utazók részére vigyünk - ha lehet hûtõ táskában -
megfelelõ mennyiségû folyadékot. A szeszesital fogyasztása
a nyári melegben a jármûvezetési képességet még súlyosab-
ban rontja. A nagy kánikula a jármûvezetõk szervezetét is na-
gyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetõk még inkább
türelmetlenebbek, indulatosak, Nyári idõszakban meglévõ jó
útviszonyok ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra meg-
engedett legnagyobb haladási sebességet. Ha hosszabb utat
kell megtenni, érdemes két-három óránként, vagy szükség
szerint pihenõt tervezni és tartani.

TANÁCSOK STRANDOLÁSHOZ
A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhetõ el leginkább,
azonban ez felelõtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszé-
lyessé is válhat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyo-
morral! Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által befo-
lyásolt állapotban tartózkodjon a fürdõzéstõl! Napozás után tes-
tét zuhanyozással, vagy más módon hûtse le, felhevült testtel
soha nem menjen a vízbe! Szív és érrendszeri-, légzõ-, továbbá
mozgásszervi betegségben szenvedõk egyedül soha ne fürödje-
nek! Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható
fürdõeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetõleg ne
aludjon el! A napvédõ készítményt annak elõírásai szerint hasz-
nálja. Fokozottan védje szemét megfelelõ UV szûrõfelületû
napszemüveg használatával. A szemünk védelme a strandolá-
son kívül is fontos, ezért erõs, hunyorogtató napsütésben (akár
télen is) indokolt lehet a napszemüveg viselete.
Összeállította:

Mihályi Sándor
a Dabasi Polgári Védelmi Iroda vezetõje
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Tisztelt Alsónémediek!
Mint arról már hírt adtunk,

2011. augusztus 27-én Traktorfesztivált szervezünk Alsónémedin.
Tervezett programok:

- Traktoros felvonulás - Gépbemutatók - Traktor verseny /ügyességi pálya, szántó verseny,
pótkocsi tologatás, gyorsulási és erõverseny/ - Gyermek programok /kézmûves foglalkozás/

- Fõzés

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Várjuk a vállalkozó szellemû traktoros gazdák jelentkezését a felvonulásra és a versenyekre!

Jelentkezni lehet telefonon vagy személyesen: Bálint Sándor: 06-30-966-7037; Szabó Dániel: 06-70-611-9711
Végvári Miklós: 06-30-351-7446; Kiss Miklós: 06-20-323-8743

Tisztelt Alsónémedi Lakosok, Szent István tér körzetében lakók,
Óvodába járó Gyermekek Szülei!

A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság nevében szeretnénk tájékoztatni Önöket és megértõ
türelmüket kérjük az ügyben, hogy a Szent István tér Deák Ferenc utca – Orgona utca összekötõ szakaszának aszfaltozása az
idei évben elmarad annak ellenére, hogy a költségvetésben erre elkülönítésre került a keretösszeg.
A Bizottság és a Képviselõ-testület is egyetértett azzal az elképzeléssel, hogy e „kis beruházás” helyett egy nagyobb cél
kerüljön megvalósításra, azaz a fenti szakasz mellett még 11 földes utca burkolásának és csapadékvíz elvezetésének
(szikkasztásának) engedélyezési tervei készülnek el. Ha ilyen terveket készíttet a település azzal azonnal indulhat egy
esetlegesen megjelenõ pályázaton és több utca együttes kivitelezése esetén nagyobb esély van támogatás elnyerésére.
Megértésüket és türelmüket kérjük abban a reményben, hogy pár éven belül az egész településen szilárd burkolatú úton
járhatunk.

Szerkesztõ Bizottság

Pályázat cigány származású fiataloknak
Pályázatot nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmé-
nyek nappali tagozatán elsõ, második vagy harmadik évfolya-
mán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem köte-
lezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanul-
mányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a
fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételek-
nek kell eleget tennie:

– magyar állampolgárság;
– magyarországi lakóhely;
– büntetlen elõélet;

a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendõrtiszti Fõiskolá-
ra való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követõ je-
lentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szüksé-
ges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, vala-
mint ezt követõen a hivatásos szolgálati viszony vállalása;
szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a
tanulmányok ennek megfelelõ – a szakiskolai tanulmányok be-
fejezését követõ tanévben történõ – folytatásának vállalása;
kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában;
a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élõk-
nek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását nem veszélyezteti;
egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmas-
ság pályázat elbírálása során történõ, valamint a támogatás

idõtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok
írásban történõ vállalása;
írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak kezeléséhez, va-
lamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés
megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülmé-
nyeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat elõ-
zetesen, és a támogatási szerzõdés hatályának tartama alatt a
Rendõrség bármikor megvizsgálhatja.
A támogatás formája, mértéke és egyéb tudnivalók a Polgár-
mesteri Hivatal folyosóján elhelyezett hirdetõtábláján, illet-
ve a www.alsonemedi.hu honlapon olvashatók.

A pályázatot 2011.. július 31-ig kell a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság vezetõjének megküldeni.
(1139. Budapest XIII., Teve u. 4-6. vagy 1557 Budapest,
Pf.: 20.)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Némethné Fiel Gabriella
Dabasi Rendõrkapitányság Humánigazgatási fõelõadója ad:
- személyesen: PmRFK Dabasi Rendõrkapitányság,
2370. Dabas, Szent István tér 1/b., vagy
- telefonon: PmRFK Dabasi Rendõrkapitányság,
Tel.: 06-29/360-107.
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Ismét virágzik a Szarvas bangó
(Ophrys scolopax) Alsónémedi határában

Miért, már virágzott? Mikor? Mi az a
szarvas bangó? – teheti fel a kérdések
egész sorozatát a Kedves Olvasó.
A bangók az orchidea-félék családjába
tartozó ritka színpompás növények.
Egyik elõfordulási területük a nedves
láprétek, melyek Alsónémedi határát is
jellemezték – turjánok – s foltokban ma
is fellelhetõk. Ezek a csodálatos növé-
nyek a turjánok jellegzetes lakói voltak
egészen az 1960-as vízrendezésig, ek-
kor a talajvíz erõteljes csökkenése miatt
(különösen a Duna-Tisza-csatorna hatá-
sa) számuk megfogyott, majd évekig
nem virágoztak. Ekkor tûnt el a szarvas
bangó is egy másik fajjal, a pókbangó-
val egyetemben, mely valamikor töme-
gesen virágzott településünk határában.
Bár a pókbangó a csapadék mennyisé-
gétõl függõen meg-megjelent.
Nem árt tudnunk – legyünk rá büszkék –
az országban egyetlen település Alsóné-
medi, ahol a pókbangónak népi elneve-
zése is ismert. A némediek így hívják:
bárányvirág.
A szarvas bangóra visszatérve: Az
1960-as évekbeli eltûnése után – melyet
nagy szomorúan vettek tudomásul a bo-
tanikusok – az 1990-es években kiadott
„Vörös könyv” a következõket írja:

„Hat ismert hazai elõfordulása közül ma
csak három helyen van meg. Veszprémi
adata kétszáz éves, azóta nem találták.
Egykori budai termõhelye elpusztult,
minden bizonnyal erre a sorsra jutott az
alsónémedi állomány is.”
Azóta évtizedek teltek el, s egyszer csak
2011 tavaszán újra megjelent a szarvas
bangó egy a településünkhöz közeli tur-
jánfoltban, ráadásul viszonylag nagy tö-
megben.
120-130 virágzó tõ – ez jelenleg az or-
szág leggazdagabb termõhelye!
Mi hozhatta ezt a pozitív változást?
Például a 2010-es rendkívül csapadékos
esztendõ. Vagy épp az Önkormányzat
kezdeményezésére elindult vízvissza-
tartási program.

A fotót készítette: Zsin Géza
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A bangók életmódja nagyon különleges. Megporzásuk rovar-
megporzás. A megporzó rovarokat különös módon csalogat-
ják. Bársonyosan szõrös és általában sötét alapszínû mézajkai
rovarra emlékeztetik az embert. A mézajak az orchideák bel-
sõ lepelkörének tagja, mely a többi lepellevélnél rendszerint
nagyobb, valamint eltér azoktól színezetében, mintázatában
és szõrözöttségben. A hasonlóság nem véletlen. Kizárólagos
megporzóik a vadméhek és kaparódarázs-fajok hímjei, me-
lyek a nõstények által kibocsátott csalogatóanyagok un. ivari
feromonok útján keresik párjukat. A bangók ezt a jelenséget
használják ki, ugyanis mézajkaik fonákján a feromonokhoz
hasonló illatanyagot választanak ki. Az ily módon „lépre-
csalt” rovarhímek leszállnak a virágra, megpróbálnak páro-
sodni vele, közben akaratlanul is beporozzák. Ugyanakkor
tudnunk kell azt is a bangókról, hogy virágzásuk évekig, sõt
évtizedekig is kimaradhat. A turjánok buja növényzetében a
nem virágzó tövek felismerése bizony nem gyermekjáték!

Virágzás esetén pedig a következõ esztendei virágzás feltétele a
virágzás ideje alatt hullott csapadék. Ha ez elmarad, elmarad a
virágzás is, lehet évekre. Ezt a jelenséget nevezik lappangásnak.
Hazánkban a Washingtoni Egyezményt aláíró többi országgal
együtt az orchideák valamennyi faja törvényes védelem alatt áll.
Természetvédelmi értéke: 50000 Ft.
Orchideáink igazi szépsége természetes élõhelyeiken bonta-
kozik ki igazán.
Amennyiben sikerül egy-egy példányukra bukkanni, gyö-
nyörködjünk bennük, fényképezzük le! De soha ne ássuk ki,
ne tépjük ki õket!

Legyünk büszkék településünk természeti értékeire, véd-
jük, s próbáljuk megõrizni az utókornak!

Zsin Géza
biológia tanár

Óvodai Gyermeknap
Az idei évben a ballagások miatt június 1-én tartottuk óvodánk-
ban a Gyermeknapot. Csoportonként különbözõ sport és játék
tevékenységet ajánlottunk fel a gyermekeknek. Lehetett tekéz-
ni, ugróiskolázni, célba dobni kis és nagylabdával, karikával
különbözõ mozgásokat végezni, padokon egyensúlyozó járás-
ban haladni, kötelet húzni, közlekedési játékot játszani.
Minden csoportban ajándékot kaptak a gyermekek, amit haza
vihettek. Tízórai után kezdõdtek a programok ahol minden
óvodás kedvére választhatott a tevékenységek közül. Akik el-
fáradtak hûsölhettek a plédeken vagy papírsárkányt barká-
csolhattak. Örömünkre szolgált, hogy az Önkormányzat is
erre a hétre tervezte a gyermeknapi rendezvényét, melyen az
egész óvoda részt vett. Köszönjük a sok színes programot: a
hintákat,ugráló várat, ügyességi játékokat, zsákbamacskát és
az élményekben gazdag kutyás bemutatót.
Volt olyan csoport, aki erre az alkalomra Lovas kocsival érke-
zett. Köszönet érte Marosi Rezsõ nagypapának, aki örömmel
teljesítette az óvónénik kérését a gyermekszállításra.
Szeretnénk megköszönni Csermák Miklósnak a fagyizást,
amellyel minden évben megörvendezteti a gyermekeket.

Meglepetésünkre az idei évben az Alsónémedi OMV ben-
zinkút is ajándékkal kedveskedett minden gyermeknek. Kö-
szönjük Csomor Attilának és munkatársának az óvodás
gyermekeinknek hozott ajándékokat.

Óvodai Nevelõtestület
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„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, s minden elérhetõ,
ha van benned bátorság,Remény, s Szeretni erõ.”

(Goethe)

Óvodai Ballagás 2011
Immár 3-4 éve annak, hogy az idei évben ballagó Gyermekek
Szülei bizalommal beíratták gyermeküket az óvodába, és
ránk bízták nevelésüket szeretetteljes légkörben, a családok-
kal együttmûködve intézményes keretek között. Az elsõ ne-
velési évben a cél a gyermekek közösségbe való beillesztése,
szocializációja, a saját önkiszolgálás önállósítása, az életkori
sajátosságok kihasználásával a „játék elõsegítése”, mint cél,
módszer, eszköz. A következõ években lehet célul kitûzni a
játékos fejlesztést, és az óvodai életmód keretei között a tanu-
lást. A gyermekek nagycsoport év végére elérik azt a fejlettsé-
gi szintet, hogy képesek a közös, vagy akár az önálló vers-
mondásra, zenei fejlettségük alkalmas a zenés-dalos körjáté-
kokra,táncos betétekre. Képesek a közös csapat munkára, az
együttes, élményszerû alkotásra és önkifejezésre. A gyerme-
kek iskolai életmódra való felkészítésének eredményét a Ta-
nító nénik is láthatták, megtisztelték jelenlétükkel leendõ el-
sõs Tanítványaikat, Szüleiket és természetesen az Óvodát is.
2010-2011 nevelési év végén 64 kisgyermek búcsúzott el az
óvodától színvonalas évzáró és ballagó mûsorral a Kacsa,Sü-
ni,Õzike,Delfin,Mókus és a Maci csoportból. A gyermekek a
maguk nyelvén mondták el versekben, hogy milyennek látják
a Felnõtteket, a maguk gyermekvilágából nézve milyen fel-
nõttekké szeretnének válni, milyen foglalkozást választaná-
nak maguknak.

A Ballagások szervezése 3 idõpontban történt, a gyermekek
létszáma és a helyi adottságok miatt. A ballagások színvona-
las megszervezéséhez szükség volt technikai eszközökre.
Szeretnénk köszönetet mondani a Trifólium vezetésének és
munkatársainak a színpad biztosításáért és felállításáért, Var-
ga Lászlónak a technika beszereléséért, valamint az Önkor-
mányzatnak és technikai munkatársainak köszönjük a han-
gosító berendezés biztosítását, valamint az eszközök szállítá-
sában való segítségnyújtást.
A Szülõknek szeretnénk megköszönni a sok támogatást,
amit az óvodai évek alatt nyújtottak akár természetbeni segít-
ségnyújtással, vagy anyagi támogatással, köszönjük az aktív
részvételt az óvodai életben és a rendezvényeken.

„Nemes önbizalom,de ne az önhitség rugói lelkedet nagy cél-
ra feszítsék; Legnagyobb cél pedig itt a földi létben, Ember
lenni mindig, minden körülményben!”

(Arany János)

Szabó Éva
óvodavezetõ helyettes

„Kincs a gyermek családnak, nemzetnek, értékes egyede
az emberiségnek. Letéteményese emberi jövõnknek…”
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�

Kirándult az óvoda
�

Hagyományainkhoz híven, mint minden évben a nevelési
évet az óvodai csoportok év végi kirándulásával tesszük még
élményszerûbbé.
Kilenc csoport óvónõi (Pillangó, Maci, Õzike, Nyuszi, Mó-
kus, Delfin, Katica, Kacsa, Süni)már évközben olyan kirán-
dulásra alkalmas helyszínt keresnek, ahol nemcsak a játék,
hanem a korosztályoknak megfelelõ a játékos „tanulás” ész-
revétlenül is helyet kap a nap folyamán.
A csoportunk szülõkkel és testvérekkel együtt 53 fõvel június 17.-
én a reggeli órákban Kecskemétre indult egy kényelmes, panorá-
más busszal. Mindenki jól megbirkózott a kb. 60 km-es távval.
Elsõ állomásunk a Természet Házába vezetett, egy környe-
zetismereti foglalkozáson vettünk részt. A gyermekek megis-
merkedtek a Kiskunság állatvilágával. Az állatok nyomait ke-
resték és hangjukat azonosították képeikkel. A foglalkozás
folyamán megerõsítést nyert a gyermekekben az az elhatáro-
zás, hogy a természetben járva csak a lábnyomukat hagyják
maguk után.
A Természet házából az óvódások legkedveltebb színhelyére
sétáltunk. A jól felszerelt játszótér egy fákkal, bokrokkal öve-
zett környezetben helyezkedett el. Benépesítettük pillanatok
alatt. Szandálokat, cipõket hátrahagyva élvezték a játék adta
lehetõségeket a Sünisek. A felhõtlen játékot követõen nehéz
szívvel kerekedett fel kis csapatunk.
Jóízûen fogyasztottuk el az ebédet Kecskemét szívében, a
Kisbugac Étteremben.
A jól megérdemelt kétfogásos ebéd után a közelben lévõ Pla-
netáriumba vezetett utunk. Élményekben gazdag elõadáson
vettünk részt. A csillagász, a gyermekek életkori sajátosságai-

nak megfelelõen bevezette õket az égtájak és naprendszerünk
rejtelmeibe. A sok kisgyermek érdeklõdését rendkívül felkel-
tette a valóság dús elõadásmód. Ezt megkoronázta a Kecske-
mét-3 kisrakétának a szódáspatronnal való kilövése.
Haza utunk során kitérõt tettünk egy lajosmizsei cukrászdába,
a gyerekek nagy örömére fagyiztunk.
Kirándulásunk során a felhõtlen jókedv mellett rengeteg isme-
rettel gazdagodtunk. Tapasztalatunk szerint a gyermekek és a
szüleik egyaránt jól érezték magukat, szeretnénk, ha kellemes
gondolatokkal emlékeznének vissza csoportunk kirándulására.
Ezúton szeretnénk megköszönni Lakatosné Zakar Nikolettá-
nak SZMK anyukának szervezésbeli segítségét.

Balogh Ferencné,
Kerekesné Gyõrvári Andrea

Óvónõk

Tanévzárás a Széchenyi István Általános Iskolában
A tanévzárás az összegzés, a számvetés ideje.
Pedagógusok, szülõk, tanulók értékelik az eltelt 10 hónap
eseményeit, mérlegre teszik az eredményeket. Be kell látni,
hogy a számok, minõsítések mögött ott van a tanulói hozzáál-
lások mikéntje, az idõ- és energia-befektetés elégségessége
vagy elégtelensége, és olykor talán ott van a külsõ körülmé-
nyek hatása is. Az összegzés csak így lehet igazán hiteles, a
következtetések csak így lehetnek igazán hasznosak a jövõre
vonatkozóan.
A2010/2011 tanév végén 428 tanuló kapta kézhez a bizonyít-
ványát.
Az elsõ évfolyamosok szöveges értékelés, a második évfo-
lyamtól a tanulók osztályzatok formájában kaptak számot a
követelmények teljesítésérõl. Gyermekeink többsége komo-
lyan vette a tanulást, melyhez megfelelõ szülõi háttér is szol-
gált.
Minden tanév egyaránt fontos, de a legnehezebb az elsõ és a
nyolcadik évfolyam.
Az óvodás évek nyugalma és játéka után az iskola világát, a
csengõszóra induló és végzõdõ tanórák rendjét, a tanuláshoz
szükséges fegyelmet megszokni és tartani nem volt mindenki
számára könnyû feladat.

A betûk, a szavak, a számok világa egyre többek érdeklõdését
felkeltette, így már könnyebbé vált az a feladat, amit tanulás-
nak nevezünk.
A nyolcadikosok eredményük és érdeklõdésük alapján új is-
kolát választottak. A sikeres felvételi eredmények büszkeség-
gel töltik el intézményünk minden pedagógusát.
A végzett 64 tanulóból

32 fõ gimnáziumban
25 fõ szakközépiskolában
4 fõ 4 éves szakmai képzésen
3 fõ szakmunkásképzõben folytatja tanulmányait.

A tanulók többsége az elsõ helyen megjelölt iskolatípusba
nyert felvételt. Ez igen jó eredmény, mely dicséri a tantestület
munkáját, és körültekintõ pályaválasztásra utal.
Kiemelt középiskolák is várják szeptembertõl az alsónémedi
diákokat.
Így: Eötvös József Gimnázium, Karinthy Frigyes Kéttannyelvû
Gimnázium, Német Nemzetiségi Gimnázium, Apáczai Csere Já-
nos Gyakorló Gimnázium, Puskás Tivadar Távközlési Technikum
Intézményünk emeletén elhelyezett márványtáblára azoknak
a tanulóknak a neve kerül fel, akik 8 évig kitûnõ bizonyítvá-
nyukkal, példamutató magatartásukkal ezt kiérdemelték.
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Ebben a tanévben: Fazakas Anna, Ladányi Mónika, Mráz
Renáta, Révész Boglárka, Sedlák Richárd, Szappanos
Benjámin, Viski Nóra, Gyõrvári Tibor, Kiss Fruzsina,
Tóth Zsanett.

A „Jó tanuló, jó sportoló” Széchenyi Emlékérmet Gyõrvári
Tibor és Kotán Tamás vehette át, jó tanulmányi eredményük
és a sportban nyújtott kiváló teljesítményük alapján.

A tanévzáró ünnepélyen nevelõtestületi dicséretet kapott 18
tanuló, könyvjutalmat adtunk át mindazoknak, akik tanulmá-
nyi eredményük, szorgalmuk, közösségi munkájuk alapján
erre rászolgáltak.

Ebben a tanévben nevelõ-oktató munkánk középpontjában a
tantárgyi követelmények elsajátíttatásán túl az Ökoiskola
cím elnyerésére kiírt pályázatra való felkészülés állt.
A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elis-
merését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten,
rendszerszerûen foglalkoznak a környezettudatosság, fenn-
tartható fogyasztás és fejlõdés pedagógiájának gyakorlati
megvalósításával, a környezeti neveléssel.
Célunk az volt, hogy a tanév végére e témákban megsokszo-
rozzák diákjaink tudásukat, s az egyes programokat ne teher-
ként éljék meg, hanem érdekes, hasznos információszerzés-
nek tekintsék, s elmerüljenek egy-egy témakörben.
A háromnapos kulturális rendezvénysorozatunk ÖKO napi
igényes, értékes programjai kellemes élményt nyújtottak ki-
csiknek-nagyoknak, szülõknek és minden érdeklõdõnek.
Munkánk eredményeként a Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
um és a Vidékfejlesztési Minisztérium által közösen szer-
vezett ünnepségének keretén belül vehettük át 2011. június 4-
én az ÖKOISKOLA címet bizonyító oklevelet.
Köszönet illeti a pályázat elõkészítésében, az egyes progra-
mok lebonyolításában közremûködõ kollegák, szülõk értékes
munkáját.
Év közben a sportot kedvelõk focizhattak, kézilabdázhattak,
úszásoktatásban részesülhettek, tartásjavító gyógytornára jár-
hattak. Az alsó tagozatosok erdei iskolai oktatás keretén belül
sajátítottak el egy-egy tananyagot természetes környezetben.
A német nyelvet tanulók Ausztriában tölthettek el egy hetet,
ahol iskolai keretek között szaktanárok irányításával gyako-
rolhatták nyelvtudásukat.

Fejlesztõ, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások,
korrepetálások segítették a tananyag mélyebb elsajátítását. A
felvételi vizsgára készülõk középiskolai elõkészítõ foglalko-
záson vehettek részt.

A 2010. évi kompetencia-mérés eredményeirõl szeretném
Önöket tájékoztatni.
Iskolánk hatodikos és nyolcadikos tanulói 2010-ben is részt
vettek az országos kompetenciamérésben. A felmérés a diá-
kok szövegértési képességét és a matematikai eszköztudást
mérte. Elsõsorban azt vizsgálta, hogy a tanulók képesek-e a
tudásukat az életben hasznosítani, alkalmazni és további is-
meretszerzés céljára felhasználni, vagyis birtokában vannak-

e annak az eszköztudásnak, amely a továbbhaladásukhoz nél-
külözhetetlen. A felmérés tesztjei ezért alapvetõen nem a tan-
tervi követelmények teljesítését mérték, hanem azt, hogy a di-
ákok mennyire képesek a tanultakat aktivizálni, valódi prob-
lémákat, helyzeteket megoldani.
Újdonság, hogy évfolyamtól független skálákat vezettek be.
A képességpontok 500-ról 1500-ra változtak. Mindkét évfo-
lyamon ugyanazokat a képességeket mérik. A korábbi felmé-
rések során alkalmazott négy képességszint helyett most hetet
mérnek. A hatodik évfolyamon a minimum a harmadik, a
nyolcadikon pedig a negyedik szint elérése. A mérési azono-
sító 2008-as bevezetése lehetõvé teszi, hogy a tanulók fejlõ-
dését személyenként is vizsgáljuk. Ezen azonosító segítségé-
vel a tanulók megnézhetik saját teljesítményûket, fejlõdésü-
ket. A mérés alkalmával meg kell adni a tanulók elõzõ év végi
matematika, illetve magyar érdemjegyét is, így azt is meg le-
het vizsgálni, hogy a legjobban teljesítõknek vajon milyen
osztályzata volt az elõzõ tanévben.

A hatodik osztályos tanulók átlageredménye

Alsónémedin
A községi
általános

iskolákban

A nagyköz-
ségi általános

iskolákban
matematika 1469 1446 1453
szövegértés 1438 1422 1435

A nyolcadik osztályos tanulók átlageredménye

Alsónémedin
A községi ál-
talános isko-

lákban

A nagy köz-
ségi általános

iskolákban
matematika 1589 1572 1577
szövegértés 1569 1524 1533

A fenti eredmények is igazolják az intézményben folyó érté-
kes nevelõ-oktató munkát.

A2009/2010-es tanévre meghirdetett tanulmányi versenyt
az 5. b osztály nyerte. Õk, képviselõ-testületi határozat alap-
ján kiránduláson vehetnek részt önkormányzati hozzájárulás-
sal egyik szomszédos ország magyarlakta területén.

A Széchenyi István Általános Iskola Igazgatósága és Nevelõ-
testülete nevében köszönetet mondok Önkormányzatunk
Képviselõ-testületének, hogy támogatták kéréseinket, bizto-
sították a zavartalan mûködés feltételeit.
Köszönettel tartozom a Szülõi Munkaközösség vezetõségé-
nek, és minden szülõnek, akik segítettek rendezvényeink le-
bonyolításában, részt vettek az osztály- és iskolai programok
szervezésében.
Köszönöm Kiss Miklósnak valamint a Polgárõrség tagjainak
az iskolai rendezvények ideje alatti felügyeletet.
Köszönettel tartozom a Széchenyi István Általános Iskolá-
ért Alapítvány Elnökének, Gyõrvári Pálnénak, a kuratórium
tagjainak, az ABEVA Kft dolgozóinak, a Trifolium vezetõi-
nek és dolgozóinak az iskolai kérések támogatásáért.
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Végül, de nem utolsó sorban, köszönettel tartozom iskolánk
minden pedagógusának, technikai dolgozójának, hiszen
mindannyian hozzájárultak a sikeres, eredményes munkához.

Kívánok minden kedves Olvasónak kellemes nyarat, jó
pihenést!

A szeptember 1-jén 8 órakor kezdõdõ tanévnyitóra szeretettel
várom iskolánk minden tanulóját.

Iskolai ügyelet:
Július 5-én (kedd) 8 – 12-ig
Augusztus 3-án (szerda) 8 – 12-ig
Augusztus 22-tõl naponta 8 – 12-ig

A tanévkezdéssel kapcsolatos részletes információkat au-
gusztus 24-én tesszük közzé!

Mayer Istvánné
igazgató

Veres Csilla: Kezdõdik a vakáció
Kezdõdik a vakáció
szõhetsz bátran terveket,
iskolánkban nyár kisasszony
bezárta a termeket.

Pihenhet a leckefüzet,
nem köt már a tanulás,
felelések izgalmával
vekker se kelt hat után.

Száll a labda, vár a tábor,
hûs vizével hív a tó,
habjaiban megfürödni,
versenyt úszni, jajj, de jó!

Elköszön a pad, a kréta:
jó nyaralást gyerekek!
Szeptemberben kipihenten
találkozunk veletek!

ÉVZÁRÓ

BALLAGÁS
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A XX. Közép-magyarországi nyílt területi Twirling alapú
valamint Amatõr mazsorett verseny ALSÓNÉMEDIN

A mazsorett mozgalom közel ötven éve létezik Magyarorszá-
gon. /Nem összetévesztendõ az amerikai cheerleaderrel ,
amely akrobatikus elemekkel dolgozik./A mazsorett is szö-
vetségi kereteken belül mûködik, mint minden sportág.
Ma Magyarországon több száz mazsorett csoport mûködik. A
tevékenység fõbb részei amatõr mazsorett, twirling alapú, ba-
lett alapú twirling, menettánc, show tánc. A tevékenységet
végzõ csoportok a mazsorett minden ágát tudják mûvelni,
amely során a gyerekek érdeklõdése, tehetsége rendezi, hogy
melyik ágában tud személyisége kiteljesedni.
Napjaink rohanó életmódja, a technikai fejlõdés – a sok pozi-
tívum ellenére – kétségtelenül kórosan befolyásolja a gyer-
mekeink mozgásfejlõdését, visszaszorítja az egészséges moz-
gásigényüket. Ezért nagy a felelõssége a szülõknek, pedagó-
gusoknak, hogy még idejében hintsék el a mozgásszeretet
magvait a kisemberekben, legyen az sport, tánc vagy
mazsorett. Ha a kisgyermekeket szép esztétikus mozgásra ok-
tatjuk, az egész személyiségére hatunk.
A küzdeni tudás erõpróbája a verseny. Természetesen minden
úgy kerül megoldásra, hogy a versengés minden versenyzõ-
nek és résztvevõnek élményt, örömet jelentsen. Remek alka-
lom volt erre a közel múltban, május 21-én megrendezett
verseny Alsónémedin.
A versenyt, amelynek az elmúlt évben épült Sportcsarnok
adott otthont, Vincze József polgármester úr nyitotta meg
és kedves szavakkal köszöntötte a több településrõl érke-
zett csapatokat. Szakemberekbõl álló zsûri értékelte az
egyéni, páros és csapat számokat Bán Csabáné az országos el-
nökség tagja, Kutni Róbert érdemes balett mûvész.
A délelõtt folyamán 41 csapatszám, délután 73 egyéni és pá-
ros szám indult, így a pontozó bíráknak igen sok dolga akadt.
Ebédszünet után 320 mazsorett vonult Alsónémedi utcáin, ze-
nei kísérettel. Az igényesen játszott dallamokat Varga Nor-
bert és fúvószenekara szolgáltatta. Pedig ma már nem csak a
zene és a koreográfia, hanem a bemutatott elemek nehézsége
is szerepet játszik a versenygyakorlatok pontszámának kiala-
kításában, a helyezések elnyerésében. A versenyszabályok
kiterjednek a versenyzõk ruházatára is.
Csoportunk ruháit Szalai Irma varrónõ igényes, precíz mun-
kával készíti, így biztosak lehetünk a legmagasabb pontszám-
ban, amit az öltözékünkre kapunk. A Napfény Mazsorett lá-
nyai az alábbi kategóriákban kiváló eredmények értek el.

Tradicionális fúvószene

1 bot, 2 bot egyben
Napfény Mazsorett Mini

nagy-

csapat
1. hely

Tradicionális fúvószene

1 bot, 2 bot egyben
Napfény Mazsorett Junior

nagy-

csapat
1.hely

Pom-pon Napfény Mazsorett Mini
nagy-

csapat
1. hely

Pom-pon Napfény Mazsorett Senior
nagy-
csapat

2. hely

Twirling 13 elem Napfény Mazsorett Junior
nagy-

csapat
1. hely

Miss Twirling 5 elem Szabó Mónika Cadett szóló 6. hely

Miss Twirling 10 elem Józan Anikó Cadett szóló 2. hely
Miss Twirling 10 elem Szakál Zsanett Cadett szóló 3. hely
Miss Twirling 10 elem Salamon Viktória Cadett szóló 5. hely
Miss Twirling 10 elem Nagy Klaudia Cadett szóló 3. hely
Miss Twirling 10 elem Antos Alexandra Junior szóló 1. hely

Miss Twirling 10 elem Kovács Nikolett Junior szóló 2. hely

Miss Twirling 10 elem
Kovács Nikolett-

Antos Alexandra
Junior páros 1. hely

Miss Twirling 13 elem Dura Veronika Junior szóló 2. hely
Miss Twirling 13 elem Polyák Viktória Junior szóló 1. hely

Miss Twirling 13 elem
Dura Veronika-

Hornyák Réka
Junior páros 1. hely

Miss Twirling 15 elem Nagy Bernadett Senior szóló 2. hely
Miss Twirling 16 elem Hornyák Réka Junior szóló 2. hely

Miss Twirling 17 elem Galambos Brigitta Junior szóló

1. hely

Miss

Majoret

te

Miss Mazsorett egyéni
1 bot és 2 bot egyben

Hornyák Réka Junior szóló 5. hely

Miss Mazsorett páros
1 bot és 2 bot egyben

Szabó Mónika-
Szabó Fanni

Cadett páros 3. hely

Miss Mazsorett páros
1 bot és 2 bot egyben

Salamon Viktória -
Nagy Klaudia

Cadett páros 2. hely

Miss Mazsorett páros
1 bot és 2 bot egyben

Galambos Brigitta -
Gál Alexandra

Junior páros 2. hely

Pom-pon Bonomo Kamilla Mini egyéni 1. hely

Pom-pon Szabó Fanni Cadett egyéni 2. hely

A verseny magas színvonalú megrendezéséhez nagyon sok
segítséget kaptam a szülõktõl: Köszönet érte!
Segítõk: Tana Béla és családja, Józanné Leiner Edit és család-
ja, Sraga Béla és családja, Cseh Attila és családja, Némedi
Rezsõ és családja, Gál Benjámin, Szabó Dániel, Juhász Lász-
ló, Szakálné Boruzs Mariann, Nagyné Varga Ágnes, Dura
Miklósné, Antos Gyuláné, Dencsik Gyuláné, Galambos
Bertalanné, Nagy Orsolya, Petranyi Balázs, Kovács Gergely-
nek.
Szabó Dániel fotói és felvétele örökítette meg az izgalmas
versenyt. Köszönjük.
A hangtechnikát kitûnõen biztosította Kohán Gergely és
Nagy Dávid.

Köszönetem szeretném kifejezni a Képviselõ-testületnek,
az Önkormányzatnak a verseny helyszínének biztosítását,
a polgárõrségnek, rendõreinknek, lelkes és biztonságos
felügyeletét.
Verseny lenyûgözte a közönséget, vendégeinket. Elismerésü-
ket fejezték ki a csapatok vezetõi, a verseny zökkenõmentes
lebonyolításáért. Bíztattak a folytatásra, sõt lehetõséget kap-
tunk egy országos verseny megrendezésére. Bízom abban,
hogy a nálunk elsõ alkalommal megrendezett megyei ver-
seny, maradandó élményt nyújtott a versenyzõknek szülõk-
nek és a versenyre ellátogató nézõközönségnek.

Juhász Lászlóné
A Napfény Mazsorett vezetõje
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Világbajnok program
Mi kell ahhoz, hogy egy igazi „világbajnok program”-on
vegyünk részt? Íme a recept:
– végy egy ötletekben gazdag tanítónénit (esetünkben Juhász

Lászlóné Magdi nénit),
– egy csapat lelkes gyereket (mondjuk az alsónémedi Szé-

chenyi István Általános Iskola 4.b osztályát),
– egy másik lelkes csapatot (a szülõk támogatását),
– néhány vállalkozó szülõt, aki fuvarosként áll helyt,
– végül, de nem utolsó sorban egy kis jó idõt.
2011. június 10-én Magdi néni szervezésével motorozási le-
hetõséget kaptak gyermekeink a hernádi Talmácsi ringen.
Hogy minél nagyobb legyen az öröm, ezért a gyerekek elõtt
titokban tartottuk a szervezkedést. Pénteken reggel a 4.b. osz-
tály egy tanév végi, lazább tanulási napra készült az iskolá-
ban, tekintve, hogy év vége ide vagy oda, nem úszták meg és
reggel könyvekkel megrakodva kellett suliba indulniuk. A
meglepetés az elsõ óra után jött, mert Magdi néni levezényel-
te õket az iskola elé, mondván: itt bizony erõpróbára lesz
szükség, mert az utóbbi idõben a gyerekek nagyon elkényel-
mesedtek. Persze az iskola elõtt várakozó néhány szülõ látvá-
nya találgatásokat indított el, mígnem Magdi néni megkönyö-
rült rajtuk és elárulta a meglepetést: irány a Talmácsi ring,
irány a motorozás! A hatalmas ováció az iskolai csengõt is
túlszárnyalta! Hamar odaértünk, és mondhatom, nemcsak a
gyerekek, de mi szülõk is izgatottan szálltunk ki az autókból.
A fákkal övezett, gondozott ringen kanyargós, de biztonságos
pálya fogadott bennünket. A fõépületben világbajnok moto-
rosunk, Talmácsi Gábor és testvére, Gergõ trófeáit, motorjait,
ruháit tekinthettük meg. A pályavezetõk segítségével a gyere-
kek igazi versenyzõi szerelésben, térd- és könyökvédõkkel,
bukósisakkal léptek pályára. A vagány motorok mûködésé-
nek rövid bemutatója után minden gyerek néhány próbakört
tett meg. Miután mindenki elsajátította a motorozási techni-
kát, zöld utat kaptak a kis versenyzõk. Egymás után rótták a
köröket, mi pedig nem gyõztünk fényképezni. A megtett kö-
rök számának növekedésével egyenes arányban nõtt a gyere-

kek ügyessége is. Volt, aki közben néha már integetett is, má-
sok a kanyarokat döntögették egyre jobban, de olyan is akadt,
akinél a motor sebességét kellett visszavenni. És hogy ne csak
a fényképezõgép mögött álljunk, lehetõséget kaptunk arra,
hogy mi, felnõttek is kipróbálhassuk a járgányokat. Mondha-
tom, fantasztikus élmény volt! Rögtön átéreztük a gyerekek
lelkesedését és hozzájuk hasonlóan nehezen szálltunk le a ro-
bogókról. A délelõtt gyorsan elrepült és mi sajnos a program
végére értünk. A gyerekek nehezen váltak meg a ruháktól és a
motoroktól. Minden gyerek hatalmas élménnyel gazdagodott.
Bizonyítja ezt az is, hogy a kísérõ szülõk már a helyszínen, a
több szülõ pedig otthon szembesült gyermeke rajongásának
új tárgyával. Néhányan szívesen hazavitték volna az egész
Talmácsi-ringet, néhányan „csak” a motorokat, de abban min-
denki egyetértett, hogy ez egy „világbajnok program” volt és
bármikor szívesen részt vennének rajta újra. Nagyon köszön-
jük a Talmácsi ring tulajdonosainak és dolgozóinak azt, hogy
lehetõséget biztosítottak a pálya és a motorok kipróbálására, a
kiállító terem megtekintésére, köszönjük a szívélyes fogadta-
tást, a profi irányítást. Hajrá Talma!

Szakálné Borúzs Marianna
(szülõ)

Nyári napközi a Mûvelõdési Házban
Kedves Szülõk! Kedves Gyerekek!

A Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
nyár végi napközis tábort szervez a nyári szünet utolsó napjaira!

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen vesznek részt kézmûves foglalkozásokon, vidám
sport és ügyességi vetélkedõkön, van kedvük egyet kirándulni, strandolni.

A napközis tábor idõpontja:
2011. augusztus 22-26, délelõtt 9-15 óráig

Hétfõtõl-péntekig: a program egy egésznapos kirándulást
és egy strandnapot is magába foglal.

Helyszíne: Faluház, Halászy Károly Mûvelõdési Ház
illetve külsõ helyszínek.

A teljes hét programköltsége: 6 000 Ft/fõ
Jelentkezni lehet a Mûvelõdési Házban augusztus 1-jétõl,

illetve a 70/771-2692. telefonszámon.
Várunk Benneteket, hogy tartalmasan teljenek a szünet utolsó napjai is!
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Faluház Fesztivál 2011.

2011-ben ünnepeljük a Faluház megépülésének 15. évfordulóját. Ez alkalomból megrendezzük a há-
romnapos Faluház Fesztivált, 2011.szeptember 23-25. között, melyre sok szeretettel várjuk Alsónémedi
egész lakosságát és a környezõ települések érdeklõdõ közönségét.
Ízelítõ a készülõprogramból:

2011. szeptember 23. péntek
Halmos Béla, Sebõ Ferenc és a Zenemûvészeti Egyetem Népzenei Tanszékének fellépése,

borkóstoló és borászati elõadás

2011. szeptember 24. szombat
Délelõtt helytörténeti séta és vetélkedõ az iskolásoknak, délután Nosztalgia-szüreti fel-

vonulás, este szüreti bál a tornacsarnokban

2011. szeptember 25. vasárnap
Pörkölt Fesztivál, helyi és vendégcsoportok bemutatói, népmesemondó verseny,

este a Ghymes együttes koncertje a Tornacsarnokban

Nosztalgia Szüreti!
„ A gyönyörût szaporítani vágyunk,
Hogy örökké így rózsálljon a Szép,
s emlékét, ha hull érettebb virágunk,
Õrizhesse a zsenge ivadék.”

(Shakespeare)
Milyen léleknyugtató, mikor az estékbe hajló csöndben visszarévedhet az ember a
régi emlékekre, melyek egyszer voltak, s megmaradtak mostanáig.
„ A nép életébõl lassan, de kérlelhetetlenül írtja a hagyományt maga az élet.”
Az elõzõ sorokban olvasható gondolattal szinte szembe szállva, 25 évvel ezelõtt,
kicsi, ámbár lelkes csapattal felelevenítettük némedi szüreti hagyományait. Teltek,
múltak az évek, s a millennium évében 200 népviseletbe öltözött gyermek és fel-
nõtt vonult végig Alsónémedi utcáin.
Az idei év jubileumi, hiszen huszonöt éve már, hogy újra újult ez a szokás. Sze-
retnénk méltón megünnepelni 25. évfordulót.
Igazán jól esett, amikor felkértek, hogy aktív részese, szervezõje legyek a jubileumi
szüreti megrendezésében, a hivatalos munkatársakkal együtt. Várom mindazok
õszinte jelentkezését, akik részesei szeretnének lenni egy régi szép hagyománynak!
/Jelentkezni lehet; csõszlánynak, csõszlegénynek, betyárnak, lovasnak, bohócnak,
és akik vállalják, hogy, lovas kocsival, fogattal szállítják a felvonulókat…/
Cím: e-mail: nosztalgiaszureti2011@freemail.hu Tel.: 06-29-337-198 vagy
személyesen a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.

Juhász Lászlóné

Kirándulók, Színházlátogatók

figyelem!
2011. július 23-án szombaton egésznapos
Balatonkörnyéki kirándulásra hívom a für-
dõzést kedvelõket. Úti célunk Siófok, melyet
a Balaton fõvárosának is neveznek, hiszen a
legnagyobb üdülõhely. A város nevezetessé-
geinek megtekintése után a vízparton töltjük a
délutánt. Érkezés haza az esti órákban.
Augusztus 6-án este a városmajori sza-
badtéri színpad színészeinek elõadására hí-
vok mindenkit, az elõadás címe: Noel
Coward: Vidám kísértet. Nagysikerû, zenés
komédia, mely biztosan felhõtlen szórako-
zást nyújt minden korosztálynak.
Augusztus 13-án egész napos kirándulásra
hívok minden érdeklõdõt Gyõrbe. A város
nevezetességeit tekintjük meg délelõtt, ezu-
tán a nap hátralévõ részét a fürdõben töltjük.
Augusztus 14-én, vasárnap délelõtt szintén a
városmajori színpadra hívom elsõsorban a
gyerekeket (szülõ nélkül is lehet), de természe-
tesen a felnõtteket is. Az elõadás címe: Holle
anyó. Szereplõk: Halász Aranka, Csonka Haj-
nalka, Darvasi Cecília és még sokan mások.
Augusztus 19-én Szegedre, a szegedi sza-
badtéri színpad mûvészeinek elõadására in-
vitálom Alsónémedi lakóit. Radványi Géza
és Balázs Béla azonos címû filmje alapján
készült musicalt nézzük meg, melynek címe
“Valahol Európában”. Fõbb szereplõk:
Szõcs Eszter, Tompos Kátya, Mácsai Pál,
Géczi Zoltán. Utazás külön autóbusszal, de
természetesen egyénileg is lehetséges.
A felkínált programokra várom szeretettel a
jelentkezõket! Telefon: 06-30/357-1441
vagy 06-29/337-861
A nyárra mindenkinek, aki a szabadságát tölti,
tartalmas, felüdülést hozó pihenést kívánok!

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Közhírré tétetik!
2011. szeptember 24-én (szombat)

az Alsónémedi Önkormányzat Szüreti felvonulást
és bált rendez, melyre szeretettel várja

a nagyközség lakosságát!

„Bõ szüretet, nagy csizmát, bort, búzát, békességet!”
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2001. szeptember 25-én,19 órai kezdettel
a Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnokában

a Kossuth-díjjal kitüntetett GHYMES Együttes koncertezik,
a nagy érdeklõdésre való tekintettel még idõben jelezzék

részvételi szándékukat a Halászy Károly Mûvelõdési Házban!

A Ghymes eddigi pályafutását 4 arany- és 8 platinalemez fémjelzi, legutóbb pedig maga a köztársasági elnök fogott kezet a
Szarka testvérekkel egy koncertjük után. A népzene és a világzene határán mozgó “Szikraszemû” lemezbemutató koncert re-
ményeink szerint Alsónémedin is nagy sikert arat, s mellette felcsendülnek a jól ismert és szeretett régi Ghymes számok.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a számos kitüntetéssel és nagy rajongótáborral rendelkezõ Ghymes zenekar elfogadta
meghívásunkat. Nagy szeretettel és reményekkel várjuk õket Alsónémedire, mely még sosem rendezett ilyen rangos és nagy-
szabású koncertet Sportcsarnokában. Örülünk, hogy az elkövetkezendõ koncertek sorát a Kárpát-medencei magyarságot
összekapcsoló együttes fellépésével nyithatjuk.
Számítunk a falu egész lakosságának érdeklõdésére és közremûködésére!

Kérjük hívja fel ismerõseinek, barátainak figyelmét
a Ghymes együttes alsónémedi koncertjére!

Néhány szó a Ghymes együttesrõl
AGhymes együttes Szarka Gyula vezetésével olyan felvidéki magyar zenészekbõl alakult a Nyitrai Pedagógiai Fõiskolán
1983-ban, akik elõtte rockot, komolyzenét, régizenét játszottak. Elsõ táncházaikat és népzenei koncertjeiket a Nyitra mel-
letti Gímes (régi írással Ghymes) községben rendezett ifjúsági táborban tartották, innen ered a Ghymes név, amit 1984-
ben vett fel a zenekar. A népzenei elemek alkotói elképzeléseikhez simultak és megszületett a “GHYMES ZENE”. A rit-
musok még feszesebbé, keményebbé váltak, a hagyományos népi hangszerek mellet (hegedû, brácsa, cimbalom, duda,
bõgõ, lant, koboz, tökcitera, tárogató) elõkerült a szaxofon, a dobfelszerelés.A “Ghymes zene” magyar, valamint közép-
és kelet európai népzenei gyökereken táplálkozik.
2002-ben az együttes a Magyar Rádió eMeRTon díját nyerte el az év határon túli magyar együttese kategóriában, a 2001-
ben újra kiadott Üzenet album pedig a MAHASZ Arany Zsiráf díj nyertese lett a legjobb hazai jazz/word music
kategóriában.
Ebben az évben a Rege, a Smaragdváros és A nagy mesealbum lemezek platina, a Bennünk van a kutyavér és a Tûzugrás
aranylemez minõsítést értek el. A Bennünk van a kutyavér albumot - amely elsõsorban gyermekeknek készült - 1999-ben
oktatási segédanyaggá nyilvánította az Oktatási Minisztérium. A Héjavarázs címû 8. Ghymes-album 2002 novemberé-
ben jelent meg az EMI kiadásában. A Héjavarázs alig három hónap alatt platinalemez lett és elnyerte a 2003-as MAHASZ
Arany Zsiráf díjat is az év hazai jazz vagy world music albuma kategóriában.2004 tavaszán Szarka Gyula Alku, Szarka
Tamás Anonymus címmel jelentetett meg szólóalbumot. Az együttes ez év novemberében megjelent Éghymese lemeze
2005-ben elnyerte a MAHASZ Fonogram díját, azonos címû koncertjük pedig az Év produkciója elismerést kapta az
ARTISJUS-tól. 2005-ben Csak a világ végire címmel jelent meg a második Ghymes gyermekalbum. Az együttes 2006.
szeptember 6-án megjelent Messzerepülõ címû lemeze két hónapon belül érte el a platina minõsítést. Szintén platinale-
mez lett a Bakaballada és a Csak a világ végire, az Éghymese album pedig arany minõsítést szerzett. A zenekart Bartók
Béla-emlékdíjjal, majd 2011. március 15-én Kossuth-díjjal tüntették ki.
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A BATTHYÁNY-CSALÁD
“Quisque suae fortunae faber.”
(Mindenki saját szerencséjének kovácsa.)
Batthyány Lajos gróf rendkívül büsz-
ke, öntudatos és magabiztos személyi-
ség volt, ezt fejezte ki a jelmondata is:
“Saját utamat járom.” Egyéni képessé-
gei, ismeretei és tapasztalatai mellett
családi körülményei - a Batthyányak

történelmi neve, vagyona és hagyományai - szintén jelentõs
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a fõrendi ellenzéket
1839-ben megszervezõ, majd az 1840-es években az egyesü-
leti mozgalom élére álló fõúr 1846-47-ben a magyar liberális
reformellenzék pártelnökévé, 1848 tavaszán pedig az elsõ fe-
lelõs kormány miniszterelnökévé válhatott. A császári titkos-
rendõrség már 1840-ben - röviddel Batthyány Lajos politikai
színre lépése után - hangsúlyozta, hogy a gróf jelentõs mér-
tékben nevének és családja rangjának köszönheti tekintélyét,
befolyását. Kossuth Lajos 1842-ben akként méltatta Batthyá-
nyt, hogy a “nevéhez nagyszerû históriai emlékezetek” kö-
tõdnek, 1847-ben pedig “egy szeplõtlen históriai nevû család
ivadéka”-ként jellemezte.-
Batthyány Lajos gróf születésekor családja már mintegy 400
éves múltra tekinthetett vissza, õ maga pedig a hírneves famí-
lia tizennegyedik generációjának volt a tagja.
A Batthyányak õsei a középkori Rátót nemzetség kõvágóörsi
(pontosabban felsõörsi) ágához tartoztak. Örs vezérig vezet-
ték vissza családfájukat. Ebbõl a Zala megyei ágból szárma-
zott Kõvágóörsi “Kis” György esztergomi várnagy, aki 1397-
ben zálogként, két évvel késõbb pedig adományként kapta
meg Zsigmond királytól a család névadó birtokát, a Fejér me-
gyei Battyánt, majd György fiai, Albert és László felvették, il-
letve meghonosították a Batthyány nevet. Batthyány Lajos
õsei leginkább harctéri vitézségükkel alapozták meg a család
felemelkedését, katonai szolgálatukkal szerveztek maguknak
vagyont és hírnevet.
A Batthyány család két évszázadon keresztül, egészen a fel-
szabadító háborúk végéig, kiemelkedõ szerepet töltött be a tö-
rökellenes harcokban. Tagjai magas katonai méltóságokat vi-
seltek, birtokaik jövedelmének jelentõs részét váraik megerõ-
sítésére és magánhadseregük fenntartására fordították.
A família tagjai közül elsõként Albert unokája, az 1452 és
1520 között élt Batthyány I. Boldizsár viselt magas országos
méltóságokat, 1481-ben õ kapta Mátyás királytól a család
közismert - és 1500 decemberében II. Ulászló által is megerõ-
sített - címeradományát.
A kiterjesztett szárnyú fehér pelikán, mely csõrével a mellét
tépve, vérével a fiókáit táplálja, a megújulás õsi, egyetemes
szimbóluma, egyúttal szemléletes megjelenítése annak az ön-
feláldozásnak is, amellyel a família számos tagja - szinte min-
den generációban akadtak ilyenek - a tágabb közösség, az or-
szág, a nemzet egészének ügyét szolgálta.
Ez jutott kifejezésre a család késõbbi jelmondatában is: “Hû-
séggel és bátorsággal.”
Házasságaikkal természetesen a Batthyányak is igyekeztek
elõsegíteni a család társadalmi érvényesülését és gazdagodá-
sát. Az elsõ nevezetes, történelmi nevet viselõ feleséggel az
1588-ban elhunyt Batthyány III. Boldizsár büszkélkedhetett:
õ a szigetvári hõs, Zrínyi Miklós lányát, Dorottyát vette fele-
ségül. Fia, Batthyány II. Ferenc feleségének, a cseh arisztok-

rata családból származó, mûvelt és lel-
kes protestáns Lobkovitz Poppel Évá-
nak történelmi szerep jutott: saját gyer-
mekei mellett õ nevelte férje elárvult
unokaöccseit, Zrínyi Miklóst, a késõbbi
költõt és hadvezért, valamint annak test-
vérét, Pétert is. A család legrangosabb
házasságát maga Batthyány Lajos, a ké-
sõbbi miniszterelnök kötötte 1834. december 4-én, feleségül
véve a cifferi Zichy Károly gróf lányát, Antóniát.
Ami a família gazdálkodását illeti, Batthyány Lajos felmenõi
közül Batthyány I. Ádám kitûnõ gazdának bizonyult, birtoka-
in nagy gondot fordított a gazdálkodás megszervezésére a
XVII. század derekán. A korabeli nagybirtokok gazdasági ad-
minisztrációjához képest igen fejlett írásbeliséget vezetett be
az uradalmaiban, tiszttartóit részletes utasításokkal látta el, és
pontos jelentéseket kért tõlük. Az 1814-ben elhunyt Batthyá-
ny Károly gróf stájerországi uradalmában, Burgau mezõvá-
rosban angol mintára pamutfonó gyárat alapított; állítólag ez
volt a Habsburg Monarchia elsõ fonógyára.
Batthyány Lajos gróf csaknem két évtizednyi visszaesést kö-
vetõen, 1831-ben átvette a gazdaság irányítását, rendkívül tu-
datosan fogott hozzá birtokainak racionalizálásához. Vetés-
forgót alkalmazott, áttért az istállózó állattartásra, takarmány-
és kapásnövényeket termesztett, eperfákat ültetett, hogy se-
lyemhernyót tenyésszen és selymet gombolyítson, végül pe-
dig cukorrépát vetett, és ikervári birtokán cukorgyárat alapí-
tott. Mindezt alig hét-nyolc év alatt érte el, magánéletét te-
kintve tehát kifejezetten sikeres “gazda”, illetve mezõgazda-
sági és élelmiszeripari vállalkozó lehetett. Szemere Bertalan
visszaemlékezése szerint a gróf a késõbbiekben “igen pontos
háztartást” vitt, évente mindig az elõzõ esztendõ félretett jö-
vedelmét használta fel kiadásainak fedezéséhez.
Batthyány Lajos gróf õsei múltjához méltó, kiemelkedõ poli-
tikai pályát futott be. Õsei kevés kivétellel udvarhû, lojális
arisztokraták voltak, Batthyány Lajos viszont lázadó termé-
szeténél, valamint rendkívüli öntudatánál és büszkeségénél
fogva elzárkózott az elõl, hogy állami tisztséget viseljen és
közösséget vállaljon a regnáló kormányhivatalnokokkal. —-
Noha Batthyány Lajos sohasem kívánta elszakítani Magya-
rországot a Habsburg Monarchiától, az udvart felingerelte a
büszke gróf magatartása. Batthyány személye több szem-
pontból is szálka volt a Habsburgok szemében: egyrészt sze-
mélyes konfliktusaik miatt gyûlöletet ébresztett az uralkodó-
ház tagjaiban, kiváltképp Zsófia fõhercegnõben (Ferenc Jó-
zsef anyjában), másrészt politikai szerepvállalásával, az el-
lenzéki párt elnökeként és alkotmányos miniszterelnökként
egyaránt keresztezte a dinasztia érdekeit. Batthyány legin-
kább azzal tetézte “bûneit”, hogy 1848 tavaszán és nyarán a
nemzetõrség és a honvédség szervezõjeként megteremtette az
önálló nemzeti haderõ alapjait, szeptemberben pedig népfel-
kelést hirdetett Jellaèiæ hadai ellen, sõt lemondása után maga
is csatlakozott a népfelkelõkhöz. Noha egy szerencsétlen
lovasbaleset megakadályozta, hogy Batthyány részt vegyen a
hadmûveletekben, az udvar - mely korábban kétszer is elnézte
a Batthyányak hûtlenségét - már a fegyveres ellenállás kísér-
letét sem tudta megbocsátani a grófnak. Mint közismert, az
elsõ felelõs miniszterelnököt 1849. október 6-án kivégezték,
és minden vagyonát elkobozták.
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Faluházi kincseinkbõl
„Elhull a virág, eliramlik az élet…”

Alsónémedi magyar népélete régi fotográfiák, családi emlékek tükrében 1880-1945.

Kedves Alsónémediek!
Befejezõdött a gyûjtõmunka a készülõ album fényképanya-
gához. Alsónémedi képeskönyvében közel 400 régi fénykép
kapott helyet.
Aki még õriz otthon olyan fényképet, képeslapot, mely témá-
jánál illetve koránál fogva illene könyvünk anyagába július
25-ig szíveskedjék azt eljuttatni a Faluházba, mert ez idõpont
után már nem tudjuk azt benne elhelyezni.
A közel 800 éves magyar irodalom egyik legszebb sorát vá-
lasztottuk könyvünk fõcímének, kifejezve ezzel az Alföld
szívében fekvõ szülõfalunk, Alsónémedi iránt érzett szerete-
tünket, leróva tiszteletünket a múló idõ homályába veszõ elõ-
deink emléke elõtt.
ALSÓNÉMEDI KÉPESKÖNYVE egy közel 300 oldalas,
kb. 400 archív családi fényképbõl álló gyûjtemény, mely em-
léket állít Alsónémedi Nagyközség (az Árpád-korban
Nywyg) egykori lakóinak: szép-, ük-, déd- és nagyszüleink-
nek.
A magyar nép nemes jellemvonásai közé tartozik, hogy fel-

néz történelmi nagyjaira, büszke rég elhalt hõseire, õseire.
Azokra, akik megtartották ezt a települést a történelem vérzi-
vataros századaiban, megmûvelték, felvirágoztatták határát a
béke törékeny óráiban.

A Képeskönyv törzsanyagát a Faluház fényképgyûjteménye
adja, kiegészülve a családi albumokból rendelkezésünkre bo-
csátott csodálatos felvételekkel, melyekért ez úton mondunk
köszönetet.
Fotográfiáink az emberélet fordulóit követik nyomon a böl-
csõtõl az elmúlásig az 1880-as évektõl kezdõdõen a második
világháború végéig.
Fõ válogatási szempontunk az volt, hogy Alsónémedi mai né-
pe a képekben megtalálja gyökereit, minél szélesebb panorá-
mát kapjon a régi világ sokszínû hétköznapjairól, veretes ün-
nepnapjairól, egyházi életérõl, családokról, a katonaéletrõl,
bálokról, mulatságokról, egyesületekrõl stb. erõsítve ezzel a
szülõföldhöz való kötõdését, szélesebb vonatkozásban pedig
magyar nemzeti öntudatát.
Alsónémedi Képeskönyvét ötszáz példányban adjuk ki, a ki-
adás költségeinek megteremtéséhez várjuk szponzorok és
elõfizetõk jelentkezését.
Mindazok, akik akár elõfizetéssel, akár szponzori felajánlás-
sal segítik a kötet megjelenését számozott, nevükkel ellátott
tisztelet-példányt kapnak.

Bálint István János
Faluház
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ASE HÍREK
AZ ASE SERDÜLÕ CSAPATA
Nehéz megítélni az „U 16” – os korosztályt, mivel a sokak ál-
tal „túlsztároltnak” ítélt csapat az önmagukhoz képest 1 évvel
idõsebb serdülõ bajnokságot igen egyértelmû fölénnyel nyer-
te meg. Evvel párhuzamosan pedig hétrõl hétre 6-8 játékossal
segítette az ifjúsági csapatot (így a felnõtt csapatot is), hogy
egyáltalán ki tudjon állni. Ezek mellett az iskola színeiben a
teremlabdarúgó Diákolimpia Országos Döntõjében VI. he-
lyezést ért el. Ez a többszörös megterhelés okozta fizikai és
szellemi fáradtság érezhetõ volt a bajnoki év vége felé.
A legnagyobb érdem, hogy mindig CSAPAT volt, akár sike-
rek, akár kudarcok érték!
A fejlõdés ebben az évben is látható volt, de erre szükség van a
jövõben is, ezért pedig az ASE labdarúgó szakosztálya a felelõs.
Végül köszönetet szeretnék mondani, hogy az elmúlt több
mint egy évtizedben, ebben a közösségben dolgozhattam, se-
gíthettem a gyerekeknek a fejlõdésben és a sikerek elérésé-
ben. Nagyon sokan támogattak ebben, köszönet érte a szülõk-
nek, a gyerekeknek és az elnökségnek. Tiszta lelkiismerettel,
de szomorú szívvel távozom az ASE labdarúgó életébõl. Csak
remélem, hogy akiknek örömet okoz a távozásom, mostantól
megsokszorozott erõvel végzik majd a munkájukat, biztosít-
va evvel az utánpótlás csapatok további magas szintû mûkö-
dését.

A serdülõ bajnokság végeredménye:

Hely CSAPAT M GY D V
Lõtt
gól

Ka-
pott
gól

Gólkü-
lönb-
ség

Pont

1. ALSÓNÉMEDI SE 22 20 1 1 89 15 74 61

2. Pereg SE 22 12 1 9 52 39 13 37

3. Ócsa VSE 22 11 2 9 67 53 14 35

4. Felsõpakony SK 22 11 0 11 72 52 20 33

5. Kiskunlacháza SE 22 10 3 9 65 62 3 33

6. Ráckeve VAFC 22 9 3 10 54 58 -4 30

7. Bugyi SE 22 8 5 9 47 39 8 29

8. Halásztelek FC 22 7 3 12 51 53 -2 24

9. Diósd TC 22 6 4 12 49 83 -34 22

10. Gyáli BKSE 22 5 0 17 51 143 -92 15

Akik ezt az eredményt elérték:
JÁTÉKOSOK: BEZJIAN ROBERTO, BOLNOVSZKY BA-
LÁZS, GYÕRVÁRI TIBOR, KEREKES GÉZA, KOTÁN
TAMÁS, KOVÁCS BENCE, KOVÁCS MÁTÉ, KULCSÁR
OLIVÉR, KULCSÁR ROLAND, LAKATOS ÁDÁM, MÉ-
SZÁROS MÁRK, MÉSZÁROS MÁTÉ, MÉSZÁROS RÓ-
BERT, SARUDI LÁSZLÓ, SÁNDOR ÁDÁM, SÁNDOR
BALÁZS, SZALAI JÓZSEF, VARGA MÁRTON,
ZSEBEDICS FERENC.
EDZÕK: KOTÁN MIKLÓS, LACZIK CSABA

Kotán Miklós
edzõ

GONDOLATOK ÉS BESZÁMOLÓ AZ ASE TOVÁBBI
LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS CSAPATAIRÓL.

„U7” (2004.01.01. után születettek):
Ez a korosztály magja 2 éve játszik már egyût, gondolok itt
Németh Benjamin, Mozsár Miklós, Széles Levente, Fürst Ar-
túr, Kiss ikrekre Gergõre és Dávidra. Illetve idén került mellé-
jük Horváth Bence, Borbás Bálint, Szlovicsák Attila. Ebbõl a
9 fõbõl egyszerre 4 volt a pályán, akikkel a bajnokságot végig
játszottuk. Edzésen rendszeresen képviselte a kisebbeket
Gombor Imike. A többiek vagy jöttek, vagy nem így a fejlõ-
désük sem töretlen. Átlagban edzéseken 10-12 fõ jelent meg.
Eredményes Õsz produkált a társaság 9 mérkõzésbõl 8 gyõze-
lem 1 döntetlen gólkülönbség 26-2. Tavasszal is hasonló jó
teljesítményt produkáltak, 9 mérkõzés 6 gyõzelem 2 döntet-
len mellett sajnos 1 vereség is becsúszott. Számításaink sze-
rint megelõztük Õrkény, Dabas, Újlengyel csapatát a Bozsik
programban (amit csak sport csokival díjaztak L).
Rengeteg gólt szerzett Mozsár Miklós, Kiss Gergõ (csak fõ-
ként õsszel), Németh Benjamin (csak fõként tavasszal).
Ezek a gyerekek már rendszeres játéklehetõséghez jutottak az
U9-ben is ahol megállták helyüket. Jövõre ebben a korosz-
tályban teljesen új csapatot kell építeni, hisz szinte mindenki
feljebb lép egy korosztállyal.

„U9” (2002.01.01. után születettek):
Lyukas korosztály Némedin ez ezt az elmúlt 2 év is bizonyít-
ja. A csapat nagy része most kezdettel játszani vagy a játék-
hoz visszatérni. A tavalyi ovifociban is inkább az egy évvel fi-
atalabbak játszottak. Legalább létszámban az idén elõre lépés
érezhetõ már 10-12 fõ jár rendszeresen edzésre és mérkõzés-
re. A lemaradás látszott az eredményeken is az õsz siralmas
volt, tavasszal azonban már gyõzelem is akadt! Kiemelkedõ
teljesítményt nyújtott Zsebedics Márkó és Rácz Dávid. Rend-
szeresen jött és játszott Häger Attila, Jobbágy Tibor, Varga
Csaba, Nagy Gergõ, Kecskeméti Péter, (végére eltûnt: Jóna
Gábor, Szabó Alex, Korcz Attila).

„U11”(2000.01.01. után születettek):
Az idei U11-es csapatunk a tavalyi bajnok U9-es csapatra
épült. Sajnos az idei bajnokságra átszervezték a teljes után-
pótlás bajnokságokat melynek az lett a következménye hogy
játékosaink sokkal kevesebb játék lehetõséghez jutottak. Ezt
úgy kezeltük, hogy a diákolimpián kívül sok tornára vittük el
õket. A tavalyi bajnoksághoz képest valamelyest lassult a fej-
lõdés, de nem állt meg.
Ez a lassabb fejlõdés a kevesebb tétmérkõzésnek tudható be.
Eredményességben fõleg a tornákon való szereplés ad szebb
jövõképet, mert a diákolimpia nem igazán sikerült úgy, mint
ahogy azt szerettük volna. Ez avval is magyarázható talán,
hogy ott az Ócsai játékosaink nem szerepelhettek.
Ezen korosztály legtehetségesebb játékosai: Szlovicsák Csa-
ba, Mikulecz Zakariás, Balogh Ádám.

Az évzáron régi szokások szerint különdíjakat adtunk át. A
díjazottak: Szlovicsák Csaba gólkirály, Jobbágy Tamás leg-
hasznosabb játékos, Farkas János legtöbbet fejlõdött játékos.
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„U13”(1998.01.01. után születettek):
Csapataink idei bajnokságokra történõ nevezésekor a legtöbb
problémát ez a csapat jelentette, mivel az egyesületnél 3
1998-as és 5 1999-es születésû játékos van leigazolva. Felve-
tõdött a gondolat, hogy ezt a csapatot el sem indítjuk.
A játékosaink ráérezhettek erre a dilemmára és végig határta-
lan lelkesedéssel játszva sikert sikerre halmoztak a fiatalab-
bakkal kiegészülve.
Diákolimpián csak a gólkülönbségen múlott, hogy nem jutot-
tak országos döntõbe. Az elsõ ízben kiirt „Sport-szelet „ Ku-
pát megnyerték. A bajnokságban 2. helyet szereztek. A sze-
zon során több meghívásos tornán szerepeltek és ott is igen
szépen helyt álltak.
A korosztály legtehetségesebb tagjai: Bezjián Albertó, Somo-
gyi Sándor, Szabó Bence.
A szezon díjazottjai: Bezjián Albertó, gólkirály, Szlovicsák Csaba
leghasznosabb játékos és Hajdu Ákos legtöbbet fejlõdött játékos.

Hajdu Gusztáv
edzõ

BAJNOK AZ ASE!
Nagy örömünkre szolgál tájékoztatni a Tisztelt Olvasóközön-
séget, hogy sportegyesületünk felnõtt labdarúgó csapata a
2010/11 évi bajnokságban megszerezte az I. helyezést. Ezen
eredmény következményeként a következõ bajnoki idényre
jogosultságot szerzett a megye I. Osztályban történõ indulás-
ra. Nagy kihívás ez mindannyiunk számára.
Abajnoki aranyérmek és a kupa átadása a bajnokság utolsó fordu-
lójában lejátszott ASE-Bugyi mérkõzés után történt meg, a csapat,
a vezetõség és a szép számú közönség legnagyobb örömére.
Az éremátadást megelõzõen községünk polgármestere, Vincze
József köszöntötte a bajnok csapatot az alábbi gondolatokkal:
„Tisztelt bajnokcsapat, tisztelt vezetõség, kedves szurkolók,
kedves közönség.
1999-ben nyerte meg a felnõtt futballcsapat az akkor még
Ócsai Körzeti Bajnokságnak nevezett bajnokságot, ezzel el-

nyerve a megyei osztályba történõ felkerülést. Sajnos a követ-
kezõ bajnoki szezonban már ki is esett az egyesület és az
Ócsai Körzeti Bajnokságban folytatta a szereplését.
Igazi áttörés 2004-ben volt, amikor az egyesület felkerült a Me-
gye II. Osztályba. Ez esetben az ASE 2. helyezett lett, de miután
az 1. helyezett Bugyi nem vállalta a szereplést, így kerültünk fel
helyettük. Innentõl kezdve már nem estünk ki a Megye II. Osz-
tályból, bár voltunk közel a kieséshez, de végül is mondhatjuk,
átvészeltük a nehéz idényeket és bennmaradtunk.
A 2008/2009-es bajnoki idény kifejezetten jól sikerült, az ASE
a Megye II. Osztályban a 4. helyen végzett. Ekkor a Pest Me-
gyei LabdarúgóSzövetség átalakította a bajnoki rendszert és
létrehozta a Megye II. Osztályban az élenjáró, erõsebb csapa-
tok számára a Megye I/B. Osztályt.
Ezen osztályban figyelemmel a 4. helyezésünkre indulási jo-
gosultságot szereztünk.
Ezzel eljutottunk napjainkhoz, hiszen a 2010/2011. évi bajno-
ki szezonban az ASE megszerezte a bajnoki címet és az álta-
lunk ismert történelme során elõször a Megye I. Osztályban
szerepelhet.
Ehhez a kimagasló eredményhez csak gratulálni lehet. Min-
den jó szereplés után kellemes az évadzárás. Bajnokság meg-
nyerése, viszont csak keveseknek adódik. Keveseknek, és csak
a legjobbaknak. Ugyanakkor szeretném megköszönni mind-
azon személyeknek, akik munkájukkal, és-vagy anyagi támo-
gatásukkal hozzájárultak ehhez a szép eredmény eléréséhez.
Fontosnak tartom a sport támogatását. Ennek szellemében
emelte a képviselõtestület 40%-al az ASE támogatását a
2011. költségvetési évben.
Fontos a jó eredmény a felnõtt csapatnál, mert az motiválja a
fiatalokat is az eredményes szereplésre. Az utánpótlás csapa-
tokban több mint 80 gyerek játszik a különbözõ korosztályok-
ban. Ez a nagy szám, valamint az utánpótlás jó eredményei
alapján joggal gondolom, hogy az eredményesség, hosszú tá-
von is biztosítva lesz.
Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és sikeres munka-
végzést.”
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Utoljára Dr. Tüske Zoltán az Alsónémedi SE elnöke az aláb-
biak szerint szólt a nagyszerû eredményrõl.
„Tisztelt Sportolók! Tisztelt Szurkolók és Sportbarátok!
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Barátaim!
Az Alsónémedi Sportegyesület elnöksége nevében szeretettel
köszöntök mindenkit eme nagyszerû alkalmon.
Amai nappal beteljesült egy álom! Becsüljük meg ezt a ritka pilla-
natot, hiszen a sportegyesület a rendszerváltás óta eltelt, több mint
két évtized alatt a legnagyobb sikerét érte el! Megszerezte a Pest
Megye I/B. Osztály bajnoki címét és jogosultságot nyert a Pest
Megye I. Osztályú bajnokságában történõ szereplésre.
Anélkül, hogy a részletekbe menõen idõigényesen taglalnám,
hogy vajon hogyan jutottunk el ehhez a szép sikerhez, az alkal-
mat inkább a köszönetnyilvánításra szeretném felhasználni.
Ez a siker nagyon sok ember önzetlen, munkájának, segítsé-
gének köszönhetõ. Köszönhetõ olyanoknak, akik ingyenes
munkavállalással, pénzügyi támogatással, a tagsági igazol-
ványok megváltásával, szurkolással, vagy csak egyszerûen jó
szóval, és jóindulatú hozzáállással segítették az egyesület, il-
letõleg a felnõtt labdarúgó csapat mûködését, munkáját.
Erre a csapatmunkára, a legkisebb segítségre is szükség volt,
ezért mindenkinek, akit illet köszönetet mondok és mindenki
tettének elismerése mellett, szeretnék néhány személyt külön
is kiemelni.
Rend és nyugalom volt a hazai mérkõzéseken. Köszönet a
megújult hazai rendezõ gárdának, illetõleg az õket szervezõk-
nek, így Törõcsik Lajosnak és Szabó Miklósnak.
Jókat ehettünk a hazai mérkõzések után, köszönet Dobocziné
Icának, serdülõ korba lépett, épp csak a 70. életévét betöltött
férjének, Doboczi Imrének és Tüske Menyhértnének. Persze
nem feledkezhetünk meg a hasunkra gondolva Acsai Mátyás-
ról és Józan Károlyról sem.
A büfére is számíthattunk minden alkalommal, köszönet
Berkó Ferencnek fõbüfésünknek és beugrójának, Bényei
Andrásnak, aki összességében, minden nehézség ellenére
egyébként sportlétesítményüket is rendben tartotta.
A futballpálya megújításánál nyújtott önzetlen kiemelkedõ segít-
ségéért köszönet illeti Dura Miklóst és Zsebedics Ferencet is.
Köszönöm az elnökség munkáját. Lassan majd mi is bajno-
kok leszünk.
Nem feledkezhetünk el a hirdetõinkrõl és támogatóinkról, így
elsõk között a némedi Önkormányzatról, akik pénzügyi támo-
gatása nélkül ugyancsak nem lehetnénk
itt. Jelzem mindenkinek, hirdetõtáblá-
nak még van hely.
Külön kiemelném Andrásik Sándor urat,
aki bár nem vállalta a labdarúgó szakosz-
tály vezetését, mégis edzésrõl edzésre,
meccsrõl meccsre figyelemmel kísérte,
szervezte a csapatot és ezen túl olyan meg-
határozó segítséget nyújtott, mely nélkül e
bajnoki címet az ASE nem érhette volna el.
Önzetlen segítéségét az ASE elnöksége ne-
vében köszönöm! Az elnökség köszönete je-
léül Andrásik Sándor urat tiszteletbeli el-
nökségi taggá választotta.
Engedjétek meg, hogy az errõl szóló
díszoklevelet átadjam Sanyinak. Nagy
tapsot kérek!

Végezetül, de nem utolsó sorban hadd emlékezzek meg azokról,
akik feltették az „I”-re a pontot. A játékosokról és edzõkrõl.
Mert hát lehetünk nekünk szép pályánk, gyönyörû öltözõnk, ha
nincs, aki használja azokat és lehet nagyon sok futball labdánk,
ha nincs aki futballozzon a labdával és gólt rúgjon. Azt gondo-
lom, hogy a 2010/11 évi bajnoki szezonban lelkiismeretes, céltu-
datos, tartósan jó színvonalú futballt láthattunk csapatunk ré-
szérõl, olyan futballt amely nekem mindig sokkal izgalmasabb
és élvezetesebb volt, mint a TV-ben közvetített, sokszor álmosító
NB/1-es mérkõzések. Megkockáztatom, hogy az ASE elmúlt 20
éves történetének legjobb csapatát láthattuk, láthatjuk. Miatta-
tok sok sportbarát visszatért a pálya és csapat mellé, példát ad-
tatok az alsónémedi gyerekeknek, hogy van valami, amiért hittel
és kitartással lehet dolgozni.
Köszönöm nektek az eredményt és az élményt, jó volt bennete-
ket látni. Gratulálok kiváló teljesítményéhez minden játéko-
sunknak. Köszöntöm a BAJNOK csapatunkat!!! Hajrá ASE!”
Az aranyérmeket a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség részé-
rõl Fekete Miklós sporttárs, a szövetség társadalmi elnöke és
Vincze József polgármester úr adta át.
Az ünnepséget jó hangulatú vacsora zárta.
Kérjük szurkolóink és szimpatizánsaink további támogatását
és jelenlétét a mérkõzéseken.
A község minden lakójának kellemes nyaralást és jó pihenést
kívánunk a nyárra! És még egyszer hajrá ASE!
Alsónémedi, 2011. június 15.

Az Egyesület Elnöksége

AZ ALSÓNÉMEDI SE NÕI KÉZILABDA CSAPATA
Nõi kézilabda csapatunk elsõ idényét zárta. Az alapszakasz-
ban 12 mérkõzésen léptünk pályára és sajnos csak 2 gyõzel-
met sikerült szereznünk, ezzel 8-as csoportunk 7. helyén vé-
geztünk. A tavaszi rájátszásra már egy jóval összeszedettebb
játékot tudtunk produkálni és a 8 mérkõzésbõl 5 gyõzelmet és
1 döntetlent szereztünk, ezzel a 15 csapatos bajnokság felsõ-
házába jutottunk és ott a 7. helyet értük el. Az eredménnyel
maximálisan elégedettek lehetünk, talán kicsit nagyobb rutin-
nal az elsõ 4 hely valamelyikét is elcsíphettük volna. Köszön-
jük szépen szurkolóink bíztatását, reméljük jövõre még jobb
játékkal tesszük vonzóvá ezt a hétvégi programot.

Kotánné Borka Csilla
játékos-edzõ
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X. Chek-Nisszá Fesztivál
2011. július 02-án került megrendezésre immár a tizedik al-
kalommal a Chek-Nisszá Fesztivál az ASE pályán, mely a
visszajelzések szerint idén is nagyon jól sikerült.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eljöttek,
részt vettek az említett rendezvényen, és ezzel növelték a
hangulatot, a jókedvet!
Aki esetleg nem hallott még e rendezvényrõl, annak szeret-
nénk tudtára adni, hogy a Chek-Nisszá Fesztivál a környék
legnagyobb csapatszámú –16 férfi csapatból és 4 nõi csapat-
ból álló – egész napos focikupája, mely idõtartama alatt a
gyermekek is kedvükre játszhatnak, a felnõttek fõzõverse-
nyen vehetnek részt, majd este mindenki kitáncolhatja a kupa
fáradalmait egy belépõmentes buliban.

Mint minden évben, idén is díjaztunk minden résztvevõ
csapatot oklevéllel és egy-egy üveg pezsgõvel, mind a lá-
nyoknál mind a fiúknál a dobogósok érmeket, a bajnokok ku-
pát kaptak, jutalmaztuk a legjobb kapust, a legjobb mezõnyjá-
tékost, a gólkirályt, valamint legsportszerûbb csapatot is vá-
lasztottunk. A döntõ után büntetõrúgásban is bizonyíthatták
tudásukat a játékosok, mely végén a hetesrúgóverseny gyõz-
tesét is megjutalmaztuk.
A kupa alatt a gyermekek részére ingyenes játékokkal ké-
szültünk, a Magyarok Szövetségének köszönhetõen felállí-
tott jurta sátorban gyöngyöt is lehetett fûzni, valamint a
jurta mellett egész nap lovagolhattak az arra vágyók. Kö-
szönjük a Magyarok Szövetségének és Varga Ferencnek!
A gyermekek részére az arcfestés is ingyenes volt. (Köszön-
jük Saci a közremûködést!)
Az egész nap folyamán díjmentesen lehetetett használni a
rodeó bikát és a felfújható légvárat.
Az idei évben is megmutathatták a gasztronómiát kedvelõk
egy fõzõverseny keretében, ki hogyan tud fõzni. Bátran

mondhatjuk, hogy minden résztvevõ gyõztesen tért haza, hi-
szen nagyon nehéz volt kiválasztani a finomabbnál finomabb
ételek közül a gyõztes fõztet, amelynek készítõjét természete-
sen meg is jutalmaztunk értékes fõzéshez kapcsolódó nyere-
ménnyel.
Az eredményhirdetés és estebéd után a hangulatot MC Atti-
ka növelte, akivel minden mulatni vágyó órákon keresztül
együtt énekelte a legismertebb slágereket, jónéhányan pedig
táncra is perdültek.

A mulatozás után 22 órakor kezdõdõ belépõ nélküli bulin az
idei évben is a retro hangulat uralkodott, valószínûleg ezért
aratott igen nagy sikert ez a buli, nemcsak a huszonéveseknél,
hanem a ’30-as ’40-esek körében is. Az egész buli során
projektor segítségével kivetítõn keresztül láthatóak voltak az
idei, illetve a korábbi években készült kupák képei. A vendégek
felhõtlenül, egy táraságként szórakoztak egészen reggelig.
A nap eseményeit fényképek formájában Surányi Attilának
köszönhetõen sikerült megörökíteni. Köszönjük Attila!
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, akik hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalasan létrejö-
hessen!
A Chek-Nisszá Fesztivál fõ támogatói:
Alsónémedi Önkormányzat
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi Adidas bolt
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!

Reméljük, jövõ nyáron is ilyen remek lesz a hangulat, min-
denkit szeretettel várunk!

A Chek-Nisszá Fesztivál szervezõi
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A NYWYG
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei

Íjászat 2011 év nyarán Alsónémedin
Íjászati bemutatók és gyakorlások
Egyesületünk az eddigi hagyományaihoz híven szívesen vesz
részt minden közösségi és sport rendezvényen. A résztvevõk
számára lehetõséget biztosítunk az íjászat megismerésére és
lövések kipróbálására. Ilyen rendezvényünk számos volt az
elmúlt idõszakban.
- Széchenyi Napok keretében a tónál, Református Sportnap,
Polgárõrnap,
- Kóhalmai Vadásznap, Gyereknap a Nagygödörben - To-
vábbra is várjuk ezen kéréseket !

Budapesti Íjász Diákolimpia 2011.május 15. Malév pálya
A szorgalmas edzés munka jutalmául, a NYWYG Diákolim-
piai válogatott tagjain kívül is lehetõséget biztosítottunk min-
den érdeklõdõ fiatalnak, hogy a pályaíjászatot közelrõl is
megismerje. Többen éltek is ezzel ,így a versenyre a legna-
gyobb létszámú csapattal - 14 fõvel érkeztünk! Az elõzõ na-
pokban élénken figyeltük az idõjárás jelentést, esõs- felhõs
idõt jósoltak. Hála Istennek csak a felhõs rész igazolódott! Iz-
gatottan figyeltünk , hogy a versenytársak is eljönnek –e.
Megérkeztek õk is, így minden kategóriában erõs és színvona-
las verseny ígérkezett. Labdarugó pályán egyik felén voltak fel-
állítva a célok, így a többi részén – a bemelegítés részeként- már
vidáman rúgta a labdát a Nywyg csapat. Különösen bátorítottuk
az elsõ versenyes tagjainkat, így Laczik Mátét, Jaksi Mihályt,
Prém Dominikot, Urda Szabolcsot, és Bélteki Zoltánt.
Szépen folytak a belövések , majd elindult a verseny. Minden-
ki írogatta a pontokat és számolgatott, figyelte az ellenfeleket.
Próbáltam õket terelgetni, hogy a lövésre és a lövés örömére
koncentráljanak, de a verseny izgalom , a gyõzni akarás néha
ezt felülírta. Több technika szünet is volt, amikor a kipattant
vesszõk miatt újra lövés következett. A végére jól elfáradtak a
gyerekek és a szülõk is. Eredmény hirdetésig még egy felsza-
badító foci azért belefért.
Eredmények:
Gyermek Tradi: 5. Urda Szabolcs
Gyermek Vadászrefi: 3. Ettl Dominik 4. Laczik Máté, 6. Prém
Dominik, 7. Jaksi Mihály
Serdülõ Tradi: 1. Urda Bence, 2. Nyenyestyán Balázs, 4. Haj-
dú Kálmán, 7. Bélteki Zoltán
Serdülõ Tradi leány: 1. Tóth Eszter Serdülõ VR: 1. Suplicz
Gergely, 2. Némedi Márk
Kadet Tradi: 2. Mozsár Gergely
Kadet VR: 1. Suplicz Áron
Összesítve: 4 Arany, 3 Ezüst, 1 Bronz, 4 helyezés !!!

Közép Dunántúli Regionális Diákolimpia 2011. május 28.
Tatabánya
A több fordulós verseny sorozat részeként- a döntõ elõtti utol-
só állomásként- most Tatabánya következett. Két edzést is

tartottunk a héten és lestük az idõjárás elõre jelzést is. Éjszaka
nem jött a vihar és reggel ragyogó napsütésben bizakodón in-
dultunk. Rajtunk nem fog múlni! Már szemerkélt az esõ ami-
kor a helyszínt keresgéltük, a cím pontatlansága és az apró
jelzés ellenére is megérkeztünk. Látszott , hogy ezen a terüle-
ten még ilyen szintû versenyt nem rendeztek. A célok igen
zsúfoltak voltak, így a versenyzõk és a nézõk is gyakran„szo-
rongtak”.Sokan eljöttek az igazi vetélytársak közül, így jó
verseny és jobb eredmények ígérkeztek. Hát az idõjárás ezt a
tervünket keresztül húzta.
Már az a verseny elején elõ kerültek az esõkabátok és folya-
matos szitálás mellett nem tágított az esõ. Ezen kívül órán-
ként kiderült ez ég, majd újból kiadósan megáztunk.
Új kérdések jelentkeztek:
- Esõkabátban lehet- e ugyan úgy lõni?- Mit tegyünk ha elázik
a beírólap?
- Mi lesz ha célról a fújja a szél a lõlapot?- Hogyan húzzuk ki
a táblába szoruló csúszós vesszõket a zuhogó esõben? Ehhez
hasonló „apróságokkal „ is küzdöttünk. A szünetet mindenki
az autókban szárítkozva töltötte. A büfében megjelent a forró
tea is és a szülõk hosszú sorokban állva hozták a bátorítást a
gyerekeknek.
A NYWYG csapat minden tagja derekasan helyt állt, és na-
gyon jó helyezések születtek.
Lacik Máténak és Etll Dominiknak 9 ellenfele volt és jól küz-
döttek. Asok gyakorlás meghozta eredményét Máté 46 pontot
javult az elsõ versenyéhez képest, Máté az 5. , Dominik 7. lett
az Irányzék nélküli Reflex (INR) gyermek kategóriában.
Suplicz Áronnak nem volt jó az esõ kabátja és versenytársak
is a másik táblán lõttek , így a jobb pontokra még várni kellett.
INR kadet kategóriában a 4. lett. Mozsár Gergõt nem zavarta
az idõjárás , a legutóbbi eredményét megismételve Tradi Ka-
det kategóriában a 3. helyezést érte el! Suplicz Gergõ és
Némedi Márk is megszenvedte a helyzetet. Egy vesszõ elgör-
bült, 4-rõl leázott a toll, de így is Gergõ az elsõ és Márk a má-
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sodik helyet érte el a serdülõ INR kategóriában! A legna-
gyobb csata a Tradi serdülõknél volt. Itt mutatkozott meg leg-
inkább, hogy teher alatt nõ a pálma vagyis akkor lehet jó ered-
ményt lõni ha van kihívás, méltó ellenfél. Tóth Eszti a fiúkkal
lõtt egy táblán és az idei legjobb eredményével megnyerte ezt
e versenyt pedig az eddigi legügyesebb lányok voltak az el-
lenfelei! Urda Bence ügyesen küzdött és jobban bírta a vizet,
mint a többiek és ezzel gyõzött. Hajdú Kálmán pedig szinte
„esõmenõként száguldott” és a kitûnõ ezüst érmet szerezte
meg!!

Országos Íjász Diákolimpiai Döntõ
2011. június 4. Budapest , RTK Pálya
Az új rendszerû DO kiírás szerint, minden diák és edzõ erre a
napra készült. Az elõzõ hat regionális versenyen elért legjobb
eredménnyel érkeztek a versenyzõk. Az Íjász Szövetség is
tervezete, hogy több száz sportoló fiatal tölti meg a pályát, ez
így is történt 70 céltáblánál közel 300 fiatal lõhetett.
A Rákosmenti Torna Klub rákoscsabai sporttelepén közel há-
rom nagy focipályányi területen ragyogó napsütésben verhet-
tünk tábort. Szó szerint, hiszen az eddig tapasztalatok alapján
vittük a napsátort és nap- esernyõket is bõséggel. A fizikai,
technikai és szellemi felkészülés mellett most az volt a kér-
dés, hogy a tûzõ napot, a meleget és az izgalmakat ki hogyan
bírja. NYWYG DO csapat ebben is derekasan helyt állt, sok
új és nagyon ügyes ellenfélen is bártan küzdöttek a fiúk!
A szülõi és edzõi segítséggel, sok bátorítással és vizes sapká-
ban, nedves pólókban igen jó eredmények születtek. Össze-
tett eredmények:
Mozsár Gergely a legutóbbi eredményét felülmúlva 17 indu-
lóból TR Kadet kategóriában a 8. helyen végzett. Suplicz
Áron végre összekerült egy táblára korosztálya legjobb lövé-
szeivel, egyéni csúcsával INR Kadet csoportban 4. lett.
Történelmi Serdülõ fiúk
- Urda Bence , szintén egyéni legjobbjával – alig lemaradva a
dobogóról – 4. helyett érte el.
- Hajdú Kálmán is jól helyt állt – 13 versenyzõ közül a 8. lett.
- Nyenyestyán Balázs – aki Mogyoródon országos csúcsot
lõtt – most sajnos betegség miatt nem tudott eljönni. Olyan
erõs ez a mezõny ebben a szezonban 4x is megjavították az
Országos csúcsot!
Hajrá fiúk jövõre újra versenybe szálltok, sõt Gyõri Tomi is
csatlakozik hozzátok!
Történelmi Serdülõ Leány Tóth Eszti biztos érem esélyesként
sajnos betegség miatt szintén hiányzott, most nélküle a mások
gyõztek, de lesz visszavágásra még több lehetõség is.
Irányzék nélküli Serdülõ Fiúk
Suplicz Gergely – aki szintén Mogyoródon Országos csúcsot
lõtt- most a többszörös csúcstartóval került egy táblára, s vé-
gül az ezüst érmet szerezte meg!!
Némedi Márk- elsõ Diákolimpia sorozatában- a nagyon jó 4.
helyett érte el.
Ebben a kategóriában is 3x új országos csúcsot lõttek a fiúk.
Irányzék nélküli Gyerek Fiúk Két legfiatalabb csapat tagunk
Etll Dominik és Laczik Máté mindent megtett életük elsõ
döntõjén. Nagyon ügyesen versenyezetek 30 résztvevõ közül
Dominik 9. , Máté 10. lett

Összesítve:
2011-ben újabb alapokra helyeztünk a NYWYG-nél az
utánpótlás nevelést. Keveházi Zoltán edzõ segítségét is
kértük ebben a munkában. Hála Istennek, hogy a sok gya-
korlás és edzések meghozták a jó eredményeket! Külön
köszönöm, az Önkormányzati , Iskola orvosi és szülõi tá-
mogatást, Zoltán következetes és kitartó edzõi munkáját!
Szeptembertõl folytatjuk az „Íjászsulit”, de addig is minden
pénteken és vasárnap edzés!!

Nyílzápor 2011, Jöttünk, Láttunk, és Lõttünk
Ópusztaszer 2011. Június 24-25
Már az elõkészületekbõl is tudni és érezni lehetett, hogy vala-
mi rendkívüli készül. A Nywyg csapat is történelmének leg-
nagyobb seregével készült megemlékezni a gyõztes pozsonyi
csatáról. Két csapatban igyekeztünk bevenni a helyszínt. Az
elõõrseink már pénteken elfoglalták a kemping egy részét és
felverték sátrainkat. A nomád élethez kevésbé szokott harco-
saink itt edzõdtek, kipróbálhatták a hidegvízben fürdést és az
éjszakai lárma közötti szendergést.
Így röpke pár órás alvás után szép napsütéses reggelre virrad-
tunk szombaton. A már elõkészített díszruháinkat- kaftán,
ing, öv, tarsoly, süveg, csizma - magunkra öltve indultunk a
beléptetéshez. Közben seregeink többi része is megérkezett,
igaz néhány ellenséges úttorlasz megpróbálta feltartóztatni
õket, de pár óra alatt sikeresen átverekedték magukat.
Már a próbákra teljes létszámban felvonultunk, pont a fõka-
punál kaptunk helyett, láthatták fényes csapatunkat. 19 fõvel
vettünk részt a történelmi küldetésben, 4 fõ segítõ családtag
aktív támogatásával. Idézet a helyi krónikából:

Csaknem ezerhatszáz íjász részvételével újabb nyílzáporrekor-
dot döntöttek Ópusztaszeren; Az ötödik alkalommal megrende-
zett hagyományõrzõ programnak több mint hétezer nézõje volt.
A négy részbõl álló programban negyven lovas és több mint
másfél ezer gyalogos vett részt. Elsõként, a harci dobok hangjá-
ra a 907-ben lezajlott pozsonyi gyõztes csatát imitálták egy sá-
tortáborban a résztvevõk. Ezután a „pergõtûzben" azt mutatták
meg, milyen lehetett az ostromlottak számára, amikor a magyar
hadak folyamatos nyíláradat alatt tartották õket. Ennek során a
felsorakozott hadak elsõ sorában állók kilõtték nyilukat, majd
hátrafutva a második emberek léptek helyükbe és õk is lõttek.
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Ezzel a módszerrel folyamatosan biztosított volt a tûzerõ. A be-
mutató idén újabb elemmel egészült ki: a szekérre célba lövés
versenyében az volt a cél, hogy a magasra kilõtt nyílvesszõ a
mintegy ötven méterre kihelyezett szekerekbe essen bele. A név-
re szóló nyílvesszõk összeszámlálásakor gyorsan kiderült, hogy
a feladatot tucatnyian teljesítették, köztük több nõ is. A csaknem
egyórás bemutató végén az 1580 résztvevõ egyszerre feszítette
meg íját, és lõtte ki nyílvesszõjét – az ellenség ezt egykor úgy lát-
hatta, hogy elsötétül az ég a magyarok nyilaitól.
A teljességhez hozzátartozik, hogy a legjobb 12 lövész közé
aki beletalált a szekerekbe Suplicz Gergely nevét is felolvas-
ták. Gratulálunk!
Négy évvel ezelõtt érkeztünk elõször erre a rendezvényre ak-
kor még nézõként. Már akkor is éreztük, hogy nekünk is részt
kell vennünk a Nyílzáporban. Hála Istennek most is ott lehet-
tünk Ópusztaszeren az Íjászok ünnepén, és emlékeztünk a tör-
ténelmi eseményekre meg arra, hogy milyen volt egykoron
magyarnak lenni és milyen jó most!
HAJRÁ NYWYG!! HUJ – HUJ- HAJRÁ!

Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától ,
Vasárnap 16 órától

Gyertek Bártan!

„Mi is az íjászat maga? Egy sport, ami örökre rabul ejt, akár
szabadidõs tevékenységként, akár versenyszerûen ûzöd.
Szellemi sport, amihez nem nyers erõ kell, hanem technikai
felkészültség, okos taktika. Bármennyit is foglalkozol az íjá-
szattal, akkor is nyertes leszel, hiszen szabadidõdet gyönyörû
környezetben,jó levegõn töltöd el, jó társaságban, jó barátok
között.”

Üdvözlettel :
Suplicz Zsolt

A NYWYG elnöke
70-43-64-194

www.nywyg.shp.hu

Alsónémedi Tigris Dojo Kyokushin Karate SE hírei
2011 januártól sok-sok év szünet után ismét van karate edzés
Alsónémedin. 12 lelkes tanítvánnyal kezdõdtek az edzések. A
rövidesen 20 fõre bõvült csoportnak pont megfelelõ az általá-
nos iskola tornaterme. Vannak közöttünk 8-10 éves, 12-14
éves gyerekek, 18-19 éves fiatalok és lelkes felnõttek, apukák
is. A kedd, csütörtök 5 órától kezdõdõ edzéseken szeretném
minden korosztállyal megismertetni és megszerettetni ezt a

karate stílust. Ehhez segítséget kapok a Budapesten három
helyen edzést tartó Tigris Dojo-tól és klubvezetõnktõl sensei
Fris Ferenc, 4 danos mestertõl. Örülök, hogy az önkormány-
zat fontosnak tartja a sportolásra, testedzésre nevelést, a sport
támogatását. Köszönjük a támogatást, amibõl remek védõfel-
szereléseket tudtunk vásárolni. Az elsõ félévünkben sok ese-
mény történt. Május 7-én Bösárkányban gyerekversenyen
nyílt lehetõség egy megmérettetésre. Négy harcossal indul-
tunk és szép sikereket értünk el. Kezdõk: Györgyövics Ákos
kata 1. hely, Györgyövics Zoltán kata 3., küzdelem 3. hely,
Kiss Krisztofer küzdelem 3. hely. Serdülõk: Györgyövics
Zsolt kata 1., küzdelem 2. hely. Sok tapasztalattal, sok érem-
mel boldogan indultunk haza. A következõ verseny május 28-
án Szlovákiában, Keszegfalván volt. Itt egy harcos,
Györgyövics Zsolt képviselte az alsónémedi csapatot. Ezen a

versenyen formagyakorlat nem volt, Zsolt kemény, szoros
küzdelmekkel a 3. helyet szerezte meg. Június 7-én sensei
Fris Ferenc övvizsgát tartott az alsónémedi csoportnak. Itt
mindenki megmutathatta tudását, felkészültségét. Kilencen
szerezték meg az elsõ fokozatot és két régi harcos magasabb
övre vizsgázott. Június 13-án a Tigris Dojo családi napot tar-
tott Alsónémedin, az Öreg-tónál. Ez jó lehetõség arra, hogy a
4 különbözõ helyen edzõ 120 karatés jobban megismerje egy-
mást. Megtiszteltetés, hogy polgármesterünk, Vincze József
úr készítette el számunkra a nagyon finom ebédet, Mészáros
Zoltán segítségével. Köszönjük szépen! Különbözõ játékok-
ra, ügyességi versenyekre volt lehetõség. Az íjászatot is ki le-
hetett próbálni, köszönjük a NYWYG segítségét. Sokan eljöt-
tek, örülök neki, hogy kicsit megismerték Alsónémedit és jó
szívvel gondolnak majd vissza erre a napra és erre a községre.
Akit érdekel ez a sport, életforma, bátran jöjjön el, nézze meg,
álljon be, kortól, nemtõl, súlytól függetlenül.

Edzõ:
Györgyövics Attila
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