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TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Alsónémediek!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-

testülete 2009. április 24-én tartotta soron következõ testületi
ülését.

A napirend elfogadása után a Képviselõk meghallgatták a
helyi egészségügyi szolgáltatók írásos beszámolóinak szó-
beli kiegészítését, majd elfogadták a szolgáltatók, háziorvos-
ok, orvosi ügyelet, fogorvosi szolgálat, védõnõk 2008. évrõl
szóló beszámolóját. Ezúton szeretnénk felhívni a Tisztelt La-
kosság figyelmét a prevenció (megelõzés) és az idõnkénti
szûrõvizsgálatok fontosságára.

A következõ napirend keretében Testület elfogadta az Ön-
kormányzat, valamint a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcé-
lú Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálatának 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységérõl
szóló beszámolóját.

Soron következõ határozataival szintén elfogadta a 2008.
évi belsõ ellenõrzésrõl szóló, valamint az ASE 2008. évi
mûködésérõl és az önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolókat.

Ezt követõen az Önkormányzathoz a helyben mûködõ ci-
vil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek elbírálá-
sa és a támogatások odaítélése történt meg. A döntések ered-
ményeképpen az Alsónémedi Cseppek Gyermektánccso-
port 130.000,- Ft-os, az Alsónémedi Napfény Mazsorett
tánccsoport 250.000,- Ft-os, az Alsónémedi Lovasnap
2009. szervezõi 160.000,- Ft-os, a Chek-Nisszá Fesztivál
szervezõi 100.000,- Ft-os, a Némedi Parádé szervezõi
100.000,- Ft-os támogatást kaptak.

Az önkormányzati támogatás ügyében beérkezett – nem
helyi – alapítványi kérelmekre (10 kérelem érkezett) 20.000,-
Ft/alapítvány összegû támogatást adott a Képviselõ-testület.

A Testület úgy döntött, hogy az alapítványok támogatásá-
ra 2009. évben betervezett 500.000,- Ft-os összegbõl
200.000,- Ft támogatási összeget biztosít a helyi Nywyg
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület mûködéséhez, illetve
az Egyesület Galagonya Kézmûves Körének beadványá-
ban megfogalmazott rendezvények Halászy Károly Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár szervezésében való megvalósítását tá-
mogatja úgy, hogy annak fedezetére 200.000,- Ft-ot biztosít
a tartalék terhére.

Ezen megalapozott és átgondolt „költekezés” után a 2008.
évi Önkormányzat által benyújtott pályázatok értékelésére
és az errõl szóló beszámoló elfogadására került sor. A
Magyari-Hõs utca burkolat megerõsítésére, az óvodai torna-
szoba elkészítésére, a szennyvíztisztító-telep korszerûsítésére
és bõvítésére kiírt pályázat elsõ fordulóján pályáztunk sikere-
sen. Sajnos többi pályázatunkat elutasították (iskolabõvítés,
településközpont fejlesztése, belterületi utak fejlesztése).

A soron következõ határozatokkal az EU-s jogharmonizá-
ciónak megfelelõen igazított alapító okiratok – Széchenyi
István Általános Iskola, Szivárvány Napköziotthonos Óvoda,
Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Polgármesteri

Hivatal – módosítását fogadta el a Képviselõ-testület. ATes-
tület jóváhagyta fenti intézmények és a Polgármesteri Hiva-
tal között kötendõ együttmûködési megállapodást is.

A Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédel-
mi Bizottság javaslatainak keretében egy, az Önkormányzat
által létesített vízvisszatartó gát részleges visszabontására
irányuló kérelmet a Testület okafogyottá nyilvánított – az
idõközben bekövetkezett száraz, esõmentes idõjárás miatt.
Ezért a gát most is eredeti állapotában maradt.

A községünkben tartózkodó, általunk – és mások által is –
rendkívül túl soknak tartott „megélhetési turista” miatt
tárgyalt a Testület arról, tehet-e a „turisták boldogítása” érde-
kében valamit, így felhatalmazta Rozgonyi Erik jegyzõt,
hogy készítse elõ a szeszesital fogyasztásának és a dohány-
zásnak a tiltásáról, és ezen tilalmak betartásának ellenõrzésé-
rõl szóló rendelet tervezetet. A rendelet elfogadása esetén
az abban foglaltak betartásának ellenõrzéséhez a Képviselõ-
testület egy közterület-felügyelõi állást biztosít, a tartalék
terhére.

Ezt következõ napirenden a Polgármester két ülés között
tett fontosabb munkájáról és a határozatok végrehajtásáról
szóló számadására került sor, melyet a Képviselõ-testület el-
fogadott.

A Képviselõ-testület elfogadta a Kisdunáért Önkormány-
zati Társulás Alapító Okiratának módosítását.

Döntés született, miszerint az Alsónémedi Hírmondó
elsõdlegesen az Önkormányzat hivatalos tájékoztató lapja
és jelenleg a leközölni szükséges anyag nagy terjedelmû,
mely miatt a megjelentetési költségek jelentõsen megnõttek,
a továbbiakban verseket és a Bizottság – a Polgármesterrel
történõ egyeztetés után – egyéni elbírálás alapján egyéb
cikkeket sem jelentet meg.

Az adódó pályázati lehetõségeket kihasználva a Képvise-
lõ-testülete úgy határozott, hogy a Közép-Magyarországi
Operatív Program - „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”
(KMOP-2009-2.1.2.) keretében „Alsónémedi kerékpárút-
hálózatának fejlesztése” címmel pályázatot nyújt be. A
Képviselõ-testület a felmerülõ költségeket vállalja, és a szük-
séges önerõt a 2009. évi költségvetésben a pályázati önerõke-
ret terhére biztosítja. Egyben a Képviselõ-testület felhatal-
mazta a Polgármestert a pályázat és a csatolandó dokumentu-
mok aláírására. A pályázat elkészítésével a Regio Compass
Kft-t bízta meg – az elnyert vissza nem térítendõ támogatás
összegének 4%-a + ÁFA megbízási díj ellenében –, a szerzõ-
dés aláírására pedig ugyancsak Polgármestert hatalmazta fel a
Testület.

Döntés született arról is, hogy a házi segítségnyújtást
mindaddig térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat va-
lamennyi alsónémedi lakos számára, amíg annak a „Kertvá-
ros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása ál-
tal megállapított díja 270,- Ft/óra. Ebben az évben az átvállalt
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térítési díjat a költségvetés tartalékának terhére biztosítja a
Képviselõ-testület.

Ezen testületi ülésen rendeletalkotás is történt, mégpedig
a Pénzügyi Bizottság által is tárgyalt 2008. évi zárszámadás
elfogadása, valamint azon helyi rendeletek jogharmonizáci-
ós célú módosítása, mely rendeletek módosítására az elmúlt
idõszakban nem kellett sort keríteni.

A Testület végezetül zárt ülés keretében az Önkormány-
zatot érintõ vagyoni ügyekrõl, személyi ügyrõl – a
Kisdunáért Önkormányzati Társulás igazgatójának megvá-
lasztása –, valamint az ezévi lakásépítési támogatások oda-
ítélésérõl és összegszerûségérõl döntött.

A Képviselõ-testület 2009. május 04-én rendkívüli ülést
tartott, melyen az iskolabõvítéssel kapcsolatban kiírt közbe-
szerzési eljárás eredményérõl, valamint az iskolabõvítéssel
kapcsolatban szükséges egyéb dolgokról is döntött. Nagy
öröm, hogy 2009 májusában elkezdõdhet a régen áhított is-
kolabõvítés, melynek keretében a bõvítés mellett elkészül a
tornacsarnok és egy aula is.

Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv sze-
rinti legközelebbi rendes ülését 2009. június 26-án, pénte-
ken 14 órakor tartja. Kérjük, minél többen jöjjenek el a tes-
tületi ülésekre, mivel itt közvetlenül értesülhetnek a kö-
zösség fontos ügyeirõl.

TÁJÉKOZTATÓ és JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Néhány gondolat útjaink és természeti környezetünk védelmében
Az alsónémedi gazdák egyre modernebb, egyre nagyobb tel-
jesítményû gépei a szakavatott kezek vezetése mellett tökéle-
tes munkát végeznek. Azonban a jobb minõség és tökéletes-
ség felé való törekvés idõnként túlzásokba csap át.
A pontos területhatárokig történõ mûvelés sok esetben az út-
szegélyek, más szóhasználat szerint, mezsgyék felszámolását
is eredményezi. A mezsgyék eltûnése pedig egyúttal az utak
széleinek megbontását is jelenti.
Eltûnik az út melletti kis árok, mely a hirtelen jött nagy

mennyiségû csapadék elvezetésére szolgálna, így az útsza-
kasz leromlik, kátyúsodik, tönkremegy.
Ott pedig, ahol az út vége aszfaltútra dõl, fokozódik a sárfelhor-
dás, a milliókért létrehozott aszfaltút idõnap elõtt tönkremegy.
Agyógymód egyszerû, meg kell védenünk – útjaink védelmé-
ben – az árokszegélyeket és mezsgyéket, idõben ki kell emel-
ni a tárcsát és az ekét az útfordulóknál, védve ezzel az útsze-
gélyt és az utat is.
Ugyanígy kellene védeni a még megmaradt turjánfoltokat, er-
dõsávokat is.
Tudom, hogy ezek nagy része a földkimérések idején a mû-
velhetõ területhez lett csapva – sajnos ez a rendszerváltás után
országos problémaként jelentkezett.
A turjánfoltok Alsónémedi határának kedves színfoltjai, me-
lyek általában közeli talajvizet jeleznek. Esõsebb években
közvetlen környékük a magas talajvíz miatt amúgy sem mû-

velhetõ, csak kidobott pénz (gázolaj) minden évben kissé bel-
jebb araszolva körülszántani õket.
Tudni kell azt, hogy helyi jelentõségû természetvédelmi terü-
letek, növényzetük pedig ritka, védett fajokkal tûzdelt. Ezek
természetvédelmi eszmei értéke igen magas is lehet, így tönk-
retételük, elpusztításuk természetvédelmi szabálysértés, sú-
lyosabb esetben bûncselekmény.
Így tehát egy feladatunk marad: õrizzük meg turjánjainkat az
utókornak!
Hazánkban az 1950-es, 60-as években erdõsáv telepítõ prog-
ramot hajtottak végre.
Ennek célja a talajvédelem volt. Értõ kezek, az uralkodó szél-
irányt figyelembe véve, arra keresztirányban telepítették az
erdõsávokat, felfogva vagy gyengítve a szél erejét. Ezáltal
megvédve értékes termõterületeket a szél pusztító munkájá-
tól, védve a növényeket a homokveréstõl.
Ezen erdõsávok ritkítása, szegélyük fokozatos termõvé tétele,
tehát egy-egy szelesebb idõszakban visszájára sülhet el.
A drága pénzen nevelt palántákat vagy éppen korai burgonyát
a tavaszi pusztító szelek tehetik semmivé.
Ne bántsuk tehát erdõsávjainkat, sõt ha lehet, gondozzuk,
ápoljuk azokat!

Zsin Géza
a Településfejlesztési, Mezõgazdasági

és Környezetvédelmi Bizottság nevében

Termõföldvételi, haszonbérleti ajánlatok a világhálón
Tisztelt Alsónémediek!
Alsónémedi Polgármesteri Hivatala is eleget tesz a 225/2008. (IX. 9.) Kormány rendelet elõírásainak, így a Polgármesteri Hi-
vatal hirdetõtábláján kifüggesztett termõföldvételi, illetve haszonbérleti ajánlatokat elektronikus formában közzéteszi a Kor-
mányzati Portálon annak érdekében, hogy a termõföldet, valamint tanyát érintõen elõvásárlási-, illetve elõ-haszonbérleti jog-
gal rendelkezõ személyek minél szélesebb köre értesülhessen a hirdetõtáblára kifüggesztett ajánlatokról.
A szolgáltatási díj befizetésén kívül kérjük Önöket, hogy a hirdetmény kitételére vonatkozó nyomtatvány minden adatát pon-
tosan töltsék ki – általában a haszonbérleti díj, ill. a vételi ár hiányzik –, hiszen az adatokat továbbítani kell a központi elektro-
nikus szolgáltató rendszer keretében mûködõ kormányzati portálra.
A beérkezett hirdetményeket a http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu webhelyen nézhetik meg az érdeklõdõk. Így nem kell
bejönni a Polgármesteri Hivatalba a hirdetményeket megtekinteni, hanem a jelzett portálon rákereshetnek a meghirdetett
Némedi földekre (elég, ha a „Keresendõ kifejezés” rovatba beírják az Alsónémedi szót). Így természetesen bármely település-
re rá lehet keresni. Az adatok folyamatosan frissülnek, így a lejárt hirdetmények nem találhatók meg az oldalon.

Polgármesteri Hivatal
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Alsónémedi Polgármesterének ünnepi beszéde a Nagyajtával kötött
testvértelepülési megállapodás ünnepélyes aláírása alkalmából

Tisztelt Vendégeink, kedves Alsónémediek!
Európát építeni, közös úgynevezett európai megoldásokat ta-
lálni e vén kontinenst napjainkban érintõ problémákra csak
úgy lehet, ha az e földrészen élõ emberek, az egyes nemzetál-
lamok szervezetei és intézményei együttmûködnek egymás-
sal, tanulnak egymástól, új gyakorlatot teremtenek.
A nemzetközi kapcsolatok építésének egyik legelterjedtebb
formáját jelentik immár több évtizede a testvérvárosi,
testvértelepülési kapcsolatok!
E kapcsolatok legújabban megnyitják az utat a települések
számára a nemzetközi programokban történõ részvételre is és
új lehetõségeket teremtenek a fiatalok számára.
A testvértelepülési kapcsolatok a polgárok kezdeményezésé-
re épülnek, - ez nálunk is így történt a 90-es évek elején - és
bár a hivatalos együttmûködés kereteit az önkormányzatok
képviselõ-testületei alakítják ki, - s így lesz ez ezután közöt-
tünk is - csak azok a kapcsolatok bizonyulnak életképesnek és
hoznak eredményt, amelyben a lakosság, a civil szervezetek,
olykor a vállalkozások is aktívan vesznek részt és amelyeket
magukénak éreznek.
A testvértelepülési kapcsolatok nem pusztán cserekapcsola-
tok, ugyan is segítik az emberek egymás mellett élését, a szo-
lidaritást, valamint közelebb hozzák és egymás iránt megér-
tõbbé teszik a különbözõ országokban, az eltérõ kultúrákban
élõ embereket.
Tisztelt Ünneplõ Magyarok!
A testvérvárosi eszme Nyugat-Európából ered, s mind a mai
napig az Európai Unió területén, annak tagországaiban talál-
ható a legtöbb testvértelepülés.
Már az elsõ világháború után Európa települései közül, sokan
törekedtek közvetlen kapcsolat kialakítására más nemzetek-
kel. Így elsõként francia - belga, francia - angol, svájci – né-
met kapcsolatok alakultak.
Ezek a kapcsolatok fõként az együtt átélt és fõleg háborús tra-
gédiákon, a közös emlékeken alapultak.
A települések igazi testvérkapcsolatai csak a második világ-
háború befejezésével szélesedtek ki, de ezúttal már új akarat-
tal, új dimenzióval: közösen részt venni a béke és ezáltal Eu-
rópa építésében.
A mi településeink kapcsolata én úgy gondolom egészen más
motiváció nyomán alakult ki. E testvértelepülési kapcsolat-
ban a közel 90 esztendeje szétszakított magyar nemzet fiata-
labb és idõsebb fiai, lányai keresik s találják meg egymást.
Ékes bizonyítéka ennek az a tény, hogy mindenféle hivatalos
papír aláírása nélkül is élõ ez a kapcsolat Nagyajta és Alsóné-
medi, illetve a két iskola között is immár közel 20 éve!
Az Európai Parlament 1988-ban hívta fel a figyelmet arra az
igen komoly hozzájárulásra, amelyet a testvértelepülési moz-
galom tett az „európai tudat” kialakításáért. Nemcsak az ör-
vendetes fejlõdést húzta alá azonban, hanem a negatívumokat
is. A földrajzi távolság, a nyelvi korlátok, több település sok-
szor kicsiny mérete gyakorta bizonyult akadálynak.
Ami kapcsolatunkban nincsenek akadályok, nyelvi nehéz-
ségek, s bár én már a 4. polgármesterrel találkozom 1991 óta a
segítõ készségünk, tenni akarásunk, szeretetünk az Ajtaiak
irányába nem csökkent!
Napjainkban Európa szerte lehetünk tanúi a helyi ügyek iránti
érdeklõdés növekedésének.A demokrácia sarokköve éppen

az, hogy a polgárok egyre szabadabban vehetnek részt azok-
nak a problémáknak a kezelésében, megoldásában, amelyek a
legjobban érinti õket. Ez elsõsorban egyes települések ügyeit
jelenti. A települési önkormányzatok autonómiája elengedhe-
tetlen a városok, falvak felvirágzásához, jövõjéhez.
Az országainkkal mára kibõvült Európai Unió vezetõi tudatá-
ban vannak annak, hogy mindez tükrözõdik a „polgárok Euró-
pája” gondolatban. Az Unió állítólag sokat tesz azért, hogy a
polgárokat és a választott képviselõket bekapcsolja az európai
integráció e nemes vállalkozásába, ezáltal az integrációnak egy
olyan teret adva, amely talán még biztos, hogy hiányzik belõle.
A települések lakóinak bevonása a határokon átívelõ kezde-
ményezésekbe alkalmas lehet arra, hogy erõsödjön az állam-
polgárok európaiság tudata, fejlõdjön a különbözõ kultúrájú
népek közötti párbeszéd.
Ez utóbbira esetünkben semmi szükség hiszen egy nyelvet
beszélünk, azonos kulturális gyökerekkel bírunk és sorol-
hatnám napestig, hogy mi minden közös még bennünk, –
szinte minden!
Ugyanakkor a testvértelepülési kapcsolatok manapság meg-
nyitják az utat a települések számára a nemzetközi progra-
mokban történõ részvételre, és ami különösen fontos, pers-
pektívát adhatnak a mai fiatalok számára is.
Jelenleg Tisztelt hallgatóság már közel húszezer európai te-
lepülés – a falutól a nagyvárosig – vesz részt a testvérvárosi, –
települési kapcsolatok építésében, fenntartásában.
A települési önkormányzat jelentõs kompetenciája e kapcso-
latok létesítése és ápolása.
A tesvértelepülési kapcsolatok folyamatos gondozása, mûkö-
dése nagyon fontos.
Mondhatom igazi közszolgáltatási feladat: hiszen felkínálja a
lakóknak a részvételi lehetõséget a kapcsolatokban, a gondo-
lat megszületésétõl a határozatok meghozatalán át egészen a
megvalósításig.
Az önkormányzat feladata az is, hogy biztosítsa a mûködõ
kapcsolat anyagi hátterét.
Az önkormányzat kiemelkedõ szerepét jelenti a testvértele-
pülési kapcsolat irányításában az a legelfogadottabb nemzet-
közi gyakorlat, hogy a civilek, az egyesületek, társadalmi
szervezetek és intézmények képviselõinek bevonásával
testvértelepülési bizottságot hoznak létre.
Nálunk Alsónémediben ezt a feladatot eleddig a mindenkori
Kulturális Oktatási Bizottság látta el, karöltve a Széchenyi
István Általános Iskolával, köszönet érte!
Kedves Vendégek, Tisztelt Vendéglátók!
Megtisztelve érzem magam amiatt, hogy 18 évvel ezelõtt is
én köszönthettem a Nagyajtai népes küldöttséget elõször
településünkön és azért is, hogy ma ugyancsak Én írhat-
tam alá a hivatalos Testvértelepülés-i okmányt!
Ugyanakkor nem feledkezhetem meg arról a két személy-
rõl akiknek tulajdonképpen köszönhetjük e máig virágzó
kapcsolat létrejöttét!
Õk ketten: Kulinyák Rezsõné, a könyvtáros Vera néni és
Barabás Mihály Igazgató úr!
Köszönjük!!
Én bízom abban, hogy utánunk is mindig lesznek szép
számmal olyanok akik megtartják s ápolják ezt a magyar-
magyar kapcsolatot!
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Európai Parlamenti választás 2009. június 7-én
Tisztelt Alsónémediek!
A Hírmondó legutóbbi számában tájékoztattuk Önöket arról,
hogy Magyarországon 2009. június 7-én lesz az Európai
Parlamenti képviselõk választása, melyen a választáson in-
duló pártok listáira lehet szavazatot leadni. Ezen a válasz-
táson is lehetõség van arra, hogy a magyar választópolgárok
választójogukat más országban gyakorolják. Ennek egyik
formája, hogy az uniós tagállamok illetékes szervei értesítik
az Országos Választási Irodát arról, ha ott élõ magyar válasz-
tópolgárok más tagállamban kívánnak szavazni, így az adat-
szolgáltatás alapján ezen választópolgárok a névjegyzékbõl
törölve lesznek. Emellett lehetõség van arra is, hogy a szava-
zásra nyitva álló idõn belül a külföldön tartózkodó magyar
állampolgárok az illetékes ország magyar külképviseletén
szavazzanak. Ehhez szükség van arra, hogy személyesen
vagy teljes bizonyító magánokiratba foglalt meghatalma-
zással 2009. május 22-ig kérjék a Helyi Választási Irodától a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Polgármesteri
Hivatalban beszerezhetõ formanyomtatványon, illetve úgy,
hogy a kérelem ajánlott levélben 2009. május 22-ig a Polgár-
mesteri Hivatalba megérkezzen.
Természetesen lehetõség lesz arra is, hogy aki a szavazás
napján nem állandó lakóhelyén tartózkodik, a korábbi
években megszokott módon igazolást kérjen a Helyi Válasz-
tási Irodától választójogának gyakorlásához. Amennyiben az
igazolás kérése belföldre szól, azt személyesen vagy megha-
talmazott útján június 05-én 16 óráig kérhetik meg, ajánlott
levélben pedig úgy, hogy az legkésõbb június 02-án megér-
kezzen a Polgármesteri Hivatalba. Aki igazolást kért, nem
szavazhat másutt, csak ott, ahová az igazolás szól. Aki még-
is meggondolja magát és állandó lakhelyén kíván választójo-
gával élni, annak legkésõbb június 04-én a korábban kiadott
igazolás leadásával egyidejûleg kérnie kell a névjegyzékbe
való felvételét a Polgármesteri Hivatalban. Valamennyi
Alsónémediben igazolással szavazó választónak a 2. sz. sza-
vazókörben kell leadnia szavazatát, azaz a Polgármesteri
Hivatal épülete van ezen célra kijelölve. Fontos, hogy min-
denki ellenõrizze a kapott értesítõ alapján névjegyzékben va-
ló szereplését, ugyanis a szavazás napján a Szavazatszámláló
Bizottság még érvényes igazolványok alapján sem vehet fel
senkit a névjegyzékbe.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen azon mozgá-
sukban gátolt választópolgárok, akik szavazatukat szeret-
nék leadni, kérhetik a választás napján a mozgóurnás sza-
vazás lehetõségének biztosítását, melyet kérjük, minél
elõbb jelezzenek.
A Szavazatszámláló Bizottságokba a parlamenti pártok má-
jus 29-ig delegálhatnak megbízottakat.
A szavazás 6 és 19 óra között lesz, míg a külképviseleteken a
helyi idõ szerinti 6 és magyar idõ szerint 19 óra között bonyo-
lítják, néhány kivételtõl eltekintve, melyrõl a külképviseleti
névjegyzékbe felvett állampolgárokat külön tájékoztatjuk.
A szavazás Alsónémediben a megszokott 5 szavazókörben
fog zajlani.

Szavazni kizárólag személyesen, a kopogtatócédulán fel-
tüntetett szavazókörben lehet, a következõ igazolványok
bemutatásával:

– érvényes lakcímet tartalmazó személyiazonosító iga-
zolvány,

– lakcímigazolvány és
– személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január 01. után kiállított vezetõi engedély

vagy
– sorkatona esetén katonai igazolvány vagy
– tartózkodási engedély.

Célszerû indulás elõtt ellenõrizni a fenti érvényes okmányok,
valamint szükség esetén a szemüveg meglétét és kérjük, hogy a
Szavazatszámláló Bizottságok munkájának megkönnyítése ér-
dekében a kopogtatócédulákat is vigyék magukkal.
A személyazonosság igazolása után a Szavazatszámláló Bi-
zottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot, melyet bé-
lyegzõlenyomattal lát el. A szavazólap átvételét az állampol-
gár a választói névjegyzék aláírásával igazolja. Szükség ese-
tén a Szavazatszámláló Bizottság elmagyarázza a szavazás
módját, mely azonban agitációt nem tartalmazhat. A szavazó-
lap kitöltéséhez szavazófülke áll rendelkezésre, melyben a
szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkod-
hat. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetõleg testi fogya-
tékossága vagy valamilyen más ok akadályozza a szavazás-
ban, akkor más választópolgár – ennek hiányában a Szavazat-
számláló Bizottság két tagjának – segítségét igénybe veheti.
Érvényesen szavazni a szavazólapon a pártok megnevezé-
se felett található körök egyikébe tollal írt két egymást
metszõ vonallal lehet (pl.: + vagy X). Ha a választópolgár a
szavazólap kitöltését elrontotta, a Szavazatszámláló Bizott-
ságtól a rontott szavazólap átadásával egy alkalommal új sza-
vazólapot kérhet. A szavazólap kitöltése után a választópol-
gár azt borítékba teszi és a Szavazatszámláló Bizottság elõtt
az urnába helyezi.
19 óra után az urnába – és ez vonatkozik a mozgóurnára is –
szavazatot elfogadni nem szabad, ezért kérjük, hogy a moz-
góurnára vonatkozó igényüket legkésõbb a szavazás nap-
ján 12 óráig jelezzék annak érdekében, hogy meg tudjuk
szervezni délután a mozgóurna szállítását.
A választással kapcsolatos teendõkrõl a Polgármesteri Hiva-
talban az alábbiak szerint lehet érdeklõdni: névjegyzékkel és
a mozgóurnával kapcsolatban Bebesi József Ferencnét
(email: bebesine.magdi@alsonemedi.hu), minden egyéb
esetben Rozgonyi Eriket a HVI vezetõjét (e-mail:
jegyzo@alsonemedi.hu) és Tornyainé Horváth Katalint a
HVI vezetõ-helyettesét (e-mail: tornyaikati@alsonemedi.hu)
keressék. Tel.: 29/337-101, 29/337-362.
További információk találhatók a www.valasztás.hu
weboldalon.

Rozgonyi Erik
a Helyi Választási Iroda vezetõje
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FELHÍVÁS PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!!!
A 2007. évi XVI. tv. tovább szigorította a parlagfû elleni vé-
dekezést, illetve annak elmulasztása esetén az ellenõrzést és a
megteendõ intézkedéseket, melynek eredménye már a koráb-
bi években is érzékelhetõ volt. Ennek következtében belterü-
leten a Polgármesteri Hivatal, külterületen pedig a Növény
és Talajvédelmi Szolgálat jogosult eljárni, míg a fertõzött te-
rületek felkutatása ezen hatóságok mellett a földhivatalok, a
lakosság és a civil szervezetek feladata is. Az érintett hatósá-
gok rendszeres határszemléken fogják ellenõrizni a parlagfû
elleni védekezést.
A törvénymódosítás kapcsán az elsõ legfontosabb határidõ
minden évben június 30., mert ezen idõpontig minden ingat-
lanon (azaz nem csak a termõföldön, hanem belterületen, te-
lephelyeken, lakóingatlanoknál) el kell végezni a védekezés
elsõ lépcsõfokát, azaz le kell kaszálni vagy gyomirtózni a fer-
tõzött területet. Ez azonban már azt jelenti, hogy a parlagfû
virágbimbójának kialakulását is meg kell akadályozni és ezen
idõpont után folyamatosan fenn kell tartani ezt az állapo-
tot, azaz legalább 2-3 alkalommal kaszálni, esetlegesen
gyomirtózni szükséges. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás
serkenti a parlagfû szaporodását, ezért azokra a területekre,
ahonnét már betakarították a terményt, különösen indokolt
odafigyelni.

A módosítás már kötelezettségként írja elõ a hatóságok szá-
mára, hogy az önként el nem végzett védekezést hatósági ha-
tározat alapján akár zárt ingatlanon is el kell végezni, illetve
bizonyos esetekben a haszonnövények között megbúvó par-
lagfû, – esetlegesen a haszonnövénnyel együtt történõ – levá-
gatásáról is gondoskodni kell. A hatósági védekezés teljes
költségét a föld használójának kell megtérítenie, s e mellett
20.000 és 5 millió forint közötti növényvédelmi bírsággal is
számolni kell. Ezen említett költségek meg nem fizetés esetén
adók módjára behajthatóak.
Mind az állam, mind településünk lakossága azt várja ezen
szigorú szabályoktól, hogy jelentõsen csökkenjen a parlagfû-
vel fertõzött terület nagysága. Ehhez a földhivatali és a nö-
vényvédelmi szolgálat által elrendelt ellenõrzések mellett a
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelõje Bodó Zoltán,
valamint mezõõreink munkája a garancia és kérjük a lakos-
ságot, hogy legyen segítségünkre a fertõzött területek felderí-
tésében. Kérjük Önöket, amennyiben olyan területrõl tudnak,
ahol a parlagfû elleni védekezés nem történt meg, úgy azt be-
azonosítható módon jelezzék a Polgármesteri Hivatalba és mi
akár saját hatáskörben, akár a társhatóságok értesítésével a
szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni.

Rozgonyi Erik jegyzõ

Természetvédelem
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Az utóbbi idõben hivatalunkban több lakos élt panasszal az-
zal kapcsolatosan, hogy a tulajdonukban lévõ földterületen
természetvédelmi területet jelölõ tábla lett elhelyezve, holott
õk nem tudnak róla, hogy a földjük természetvédelmi oltalom
alatt állna. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány tanácsot adni
az érintetteknek.
Elõször is érdemes utánajárni, mi okból kerülhetett a tábla a
földjükre. Ez ügyben a Dabasi Földhivatalnál érdeklõdhetnek,
kikérhetik a tulajdoni lapot, amin fel van tüntetve, hogy földte-
rületük természetvédelmi oltalom alatt áll-e. Amennyiben ez a
helyzet, úgy nem árt tisztában lenniük a védett természeti
területekre vonatkozó szabályokkal, amiket a természet védel-
mérõl szóló 1996. évi LIII. törvény határoz meg. Ebbõl kiragad-
va a lényeget, az alábbi pontokra hívom fel figyelmüket.
38.§ (1) Védett természeti területen a természetvédelmi ható-
ság engedélye szükséges különösen:
a) kutatás, gyûjtés, kísérlet végzéséhez;
b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözé-
séhez, legeltetéshez, használáshoz;
c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának
megváltoztatásához;
d) termõföldnek nem minõsülõ földterület rendeltetésének,
termõföld mûvelési ágának a megváltoztatásához;
e) az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló törvény hatálya alá
nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelõn lévõ fa kivágásá-
hoz, telepítéséhez;
f) nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, gyep- és par-
lagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és ki-
épített tûzrakóhely kivételével - erdõterületen tûz gyújtásához;

g) növényvédõ szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek,
valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok
felhasználásához;
h) horgászathoz;
i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportver-
senyhez, technikai jellegû sporttevékenység folytatásához.
Tehát ezekhez a tevékenységekhez a hatóság (Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség) engedélyét kell kérnie a föld tulajdonosának is.
Továbbá:
41.§ (1) A tulajdonos, vagyonkezelõ, használó köteles tûrni a
természetvédelmi hatóságnak a védett természeti érték és terület
oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett
tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megköze-
lítését, bemutatását, õrzését, állapotának ellenõrzését, és a hatósági
tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését.
(2) A tulajdonos, vagyonkezelõ, használó köteles tûrni, hogy
a természetvédelmi hatóság a természeti érték oltalma,
tudományos megismerése érdekében ingatlanát idõlegesen
használja, arra használati jogot szerezzen, vagy tulajdonjogát
egyébként korlátozza.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tevékenységek-
kel okozott tényleges kárt meg kell téríteni.
Ez alapján, akinek a földje védett természeti terület, tolerálnia
kell az ott elhelyezett tábla jelenlétét.
További információért forduljanak hozzám bizalommal!

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi referens

Polgármesteri Hivatal
cz.agnes@alsonemedi.hu
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Közlekednénk a határban is…
Tisztelt Alsónémediek!
Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, hogy a Képviselõ-testület Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környe-
zetvédelmi Bizottsága legutóbbi ülésén célként tûzte ki az önkormányzati tulajdonú és kezelésû külterületi utak
állagának fenntartását és megóvását. Ennek érdekében a közterület-felügyelõnk és mezõõreink fokozott figyel-
met fognak fordítani a földterületek megközelítését biztosító utak járhatóságára.
Kérjük, hogy a tartsák tiszteletben a földtulajdonosok közös érdekét, ami a szántóföldek megközelítéséhez fû-
zi mindannyiukat. Ez a kérés egyaránt vonatkozik a szántásra és egyéb földmunkákra, valamint a locsolásra is,
amelyekkel – tapasztalhattuk már – hajlamosak az egyébként sem túl széles földutak jelentõs részét néhány perc
alatt járhatatlanná tenni.
Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 60.§-a felhatalmazza a Hivatal közterü-
let-felügyelõjét, hogy az utat gondatlanul megrongáló szabálysértõvel szemben helyszíni bírságot szabjon ki,
mely 30.000,- Ft-ig terjedhet. Amennyiben szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor, úgy a bírság összege már
50.000,- Ft-ig növekedhet. Mivel szerencsétlen esetben akár baleset is származhat a út nem megfelelõ állapotá-
ból, a büntetõ törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 184.§-a az út rongálását, azon akadály létesítését a köz-
lekedés biztonsága elleni bûncselekménynek minõsíti.
Természetesen a Hivatalnak sem a szankciók alkalmazása az elsõdleges célja, hanem annak elérése, hogy a külte-
rületen gazdálkodók tekintettel legyenek egymásra és a határban járókra.

Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM! MUNKAREND
VÁLTOZÁS!

2009. július 1-jén (szerdán)
Köztisztviselõk Napja lesz,

így a
Polgármesteri Hivatal zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett ide-
genforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.

2009. május 31. a 2009. évi iparûzési adó bevallásának és az
esetleges különbözet megfizetésének határideje. A bevallás-
hoz szükséges nyomtatvány kitölthetõ Önkormányzatunk
honlapján, a www.alsonemedi.hu címen, az Ügyintézés cím-
szó alatt, illetve letölthetõ szintén ugyanitt. Kérem ne felejtsék
el a kinyomtatott bevallást aláírni és lepecsételni, mert így ér-
vényes. Akinek nincs internetes hozzáférése az a Polgármesteri
Hivatalban kérésre megkaphatja a bevallási garnitúrát.

2009. május 29. a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra va-
ló jelentkezés, illetve jelölés határideje.

2009. június 30. a parlagfû elleni védekezés kapcsán ezen
idõpontig minden ingatlanon (kül- és belterületen egyfor-
mán) el kell végezni a védekezést, azaz a parlagfû virág-
bimbó kialakulását meg kell akadályozni és ezen állapotot
a vegetációs idõszak alatt folyamatosan fenn kell tartani!

2009. július 31. a 2009. évi mezõõri járulék befizetésének
határideje. A fizetési kötelezettségrõl mindenki levélben ér-
tesítést és a befizetéshez csekket is kap. Mivel csak egy csek-
ket küldünk, így kérjük az értesítésben szereplõ összeget fi-
zessék be, az értesítésben szereplõ névre. Itt hívjuk fel fi-
gyelmüket arra, hogy a járulékfizetést érintõ változást (bérleti
szerzõdés, adás-vétel, öröklés, címváltozás stb.) 30 napon be-
lül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalban.

2009. július 31. a 8. osztályt befejezett tehetséges tanulók
támogatására vonatkozó kérelmek benyújtási határideje.

Polgármesteri Hivatal

MEZÕÕRSÉG 06-30-508-6827
KÖTERÜLET-FELÜGYELÕ 06-30-931-3783
POLGÁRÕRSÉG 06-30-484-7658
RENDÕRSÉG 107, 112

vagy körzeti megbízottak:

Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21
Dernóczi Zoltán r. törzszászlós 06-30/317-68-16
Elek Zoltán r. törzszászlós 06-20/489-67-26

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy
cselekmény esetén azonnal hívják a megfelelõ
telefonszámot!
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Értékeink - Anyák napi gondolatok
Április hónap az óvodánkban az anyák napi készülõdéssel te-
lik el. Kiemelt esemény, a legszebb ünnepünk. Elõször a meg-
hívókat készítik el a csoportban a gyermekek segítségével.
Majd az óvónénik mûsort állítanak össze, amit 1 hónapig gya-
korolnak. Minden gyermek ajándékot készít az anyukájá-
nak és a nagymamának. Nem önállóan, természetesen segít-
séggel. A külsõségekre is jut figyelem, teremdíszítés, szép ün-
neplõ ruha, esetleg az anyukák, nagymamák megvendégelése.
A különbözõ korosztályok, természetesen más szinten tudnak
szerepelni. A kiscsoportosok rövid versikéket, 1-2 éneket ad-
nak elõ közösen, de van olyan 2-3 hete beszoktatott kisgyer-
mek aki az anyukája ölében ülve az ajándékot nyújtja át. A
középsõsök már ügyesebbek. 6-8 gyermek verset mond, éne-
kel, körjátékozik és a köszöntõ verseket közösen mondják. A
nagyok szép koreográfiával táncolnak, 3-4 gyermek hosszabb
verset mond, és több számban is szerepelhetnek. Egyedül ver-
set mondatni óvodással módszertani hiba. Részint sztárolás,
részint stressz a gyermeknek, az életkorához képest. Errõl az
a kislány jut eszembe, aki egy mûsorban ahol jelenetet adtak
elõ /ekkor természetesen egyedül mondja el a szerepet, de a
többi szereplõ körülötte van/, bár a próbákon tudta a szöveget
a mûsoron nem szólalt meg. Ilyenkor az óvónéni elmondja
helyette, nincs tragédia. De a mûsor ismétlésekor a két barát-
nõjét odaállította az óvónéni, hogy fogják a kezét, nem mond-
ták vele, csak vele álltak és hiba nélkül elmondta a szerepet.
A gyermekek pontos utasításokat kapnak, arról, hogy anyu-
kádra nézel, jól viselkedsz és pontosan megtanulod a szöve-
geket, hol kell állni, hangosan kell beszélni,mert a mama le-
het hogy nem hall.
A készülõdés során természetesen nagyon sokat beszélget-
nek a gyermekek, arról, hogy egy édesanya mennyi min-
dent megtesz a gyermekéért és ezt nem lehet megköszön-
ni, de megpróbáljuk.
Ügyesen sorolják az óvodások, hogy fõz, mos, takarít, ápol,
nevel az anyuka.
Ilyenkor kezdeményezzük azt a beszélgetést, hogy mi az ér-
ték. Néhányan, inkább a fiúk pontosan tudják, hogy az autó,

maga a ház, a bútor, TV az értékes berendezés. De az arany
ékszert, pénzt, biciklit is felsorolják. Érdekes, hogy egy fel-
adatlapon ahol az üvegpohár, vagy bögre szerepelt a gyerme-
kek nagy része bejelölte nagyon értékesnek, mert ha összetö-
ri, akkor az anyuka nagy felháborodást csap. Sokan tartják
nagy értéknek a kenyeret. De a rajzlapot, papírlapot is, mert
az óvodában arra szoktatjuk a gyermeket, hogy rajzolja tele,
ne egy firka után dobja ki.
Egy kislány azt mondta a legnagyobb érték anyukám, de
egy kisfiú a baba testvérét tartja legértékesebbnek gondolom,
azért mert a család életében most körülötte forog mindenki.
Sajnos tudja pár gyermek, hogy az egészség is nagyon fontos,
ahol esetleg beteg mama, rokon van.
Nincs tudatukban viszont a gyermekeknek, hogy a család, a
rokoni összetartozás a legnagyobb értékek közé tartozik.
Beszélni kell errõl, akár olyan összefüggésekben is, hogy ho-
va tartozunk, járunk valakikkel. /családi szálak: szülõk, test-
vérek, nagyszülõk, keresztszülõk, unokatestvérek; környezet:
szomszéd, barát; vallási felekezet, sportkör/. Azért kell szó-
ban is megemlíteni ezt, mert a gyermekek érzik az összetar-
tozást, ha még nem is tudják megfogalmazni, de néhány
egyszerû szóból megértik, kerüljön a helyére. Volt egy olyan
gyerek, aki megfogalmazta, hogy a családjukban szeretetet
termelnek, ha megfogják egymás kezét! Milyen óriási erõ-
tudat, biztonság ez egy gyerek számára! Sajnos azok a gyer-
mekek, akinek a szülei elváltak, vagy egyedül neveli az anya,
ezeket jobban megérzik. Tudni kell minden gyermeknek,
hogy a család a legnagyobb érték. Intézményünkben 224
gyermekbõl 36 kisgyermek él úgy, hogy átélte a válást, vesze-
kedést, szétköltözést vagy az egy szülõs nevelést. Ha a szülõk
/sajnos sokszor a gyermek feje felett/ vitatkoznak, veszeked-
nek, ami természetes a mai rohanó, követelményekkel teli vi-
lágban, mindig tudják, hogy ki lehet békülni.
Kívánom anyák napja alkalmából, hogy ezt minden család és
felnõtt is tudja, ne csak óvodásaink.

Mikusné Végh Magdolna
óvodavezetõ

TANULJUNK KÖZLEKEDNI !

Óvodánk a Haraszti út mellett van és sajnos az a tapasztala-
tom, hogy egyre veszélyesebb a közlekedés.
A TV-ben gyakran látunk megdöbbentõ képeket, halálos köz-
úti gyermekbalesetekrõl.
Ebbe nem lehet beletörõdni. Tenni kell ellene, tennünk kell,
közösen, pedagógusok és szülõk összefogásával.
A rohanó világ és a változó társadalmi szokások miatt a gye-
rekek már nem gyalog vagy biciklivel jönnek óvodába, ezért
nincs megtapasztalt élményük. Különleges a gyermek kap-
csolata a közlekedéshez. Résztvevõje, holott kialakulatlan a
közlekedéshez szükséges képességbázisa, nincs szabályisme-
rete.
Az óvodában környezetismereti foglalkozáson tapasztaltat-
juk és ismertetjük a gyermekekkel a közlekedést. Megpróbál-

juk megalapozni a gyermekek közlekedési magatartását, is-
merkedünk jármûvekkel, szabályokkal. A nagyobb gyerekek
vízi, légi, szárazföldi osztályokba sorolják a közlekedési esz-
közöket, és néhány jelzõtáblával is megismerkednek.
A gyermekek ismerõi a jármûveknek. A motorizáció elterje-
désének eredménye, hogy az óvodás már hangjáról típusmeg-
jelöléssel ismeri fel az autókat, motorkerékpárokat. Az óvo-
dás korosztály számára a bicikli a megfelelõ jármû. Ne en-
gedjük õket olyan jármûvekkel közlekedni, amik nem felel-
nek meg életkoruknak, ne tegyük õket felnõtté. Ez nagyon ve-
szélyes!!!
Helyette ajánlok közlekedési játékokat, szabály játékokat.
Sajnos kevés a helyes közlekedéses szabályjáték, melyet meg
lehet vásárolni, de mi is készíthetünk, kitalálhatunk gyerme-
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künknek ilyen témájú játékot. Pl.: egy versenyautó képét fel-
vágjuk6-8 darabra, és kérdéseket teszünk fel a gyereknek, pl.:
Milyen színû a közlekedési lámpa? Hogy kell átmenni a zeb-
rán? Mi a járda? stb.
Minden helyes válaszért kap a gyermek egy részt az autót áb-
rázoló képbõl amit összeragaszthat. Olyant is kérdezzünk,
amit a gyerek nem tud, de megkérdezheti a helyes választ szü-
lõtõl, testvértõl, óvó nénitõl. Mire összeáll a kép a gyermek
sok hasznos információval lesz gazdagabb.
Lépegetõs közlekedési játékot is rajzolhatunk, rajzlapra. Utat,
dugófigurákkal, dobókockával, az összes társasjáték mintájá-
ra.
A gyermekek sokat utaznak. Az autóban unalmasan telik az
idõ, de közben meg lehet õket tanítani a közlekedési táblákra.
Akár úgy, hogy találják ki, hogy melyik tábla mit jelent. Ha
tévednek, kijavítjuk, így az idõ gyorsabban és hasznosan te-
lik. Az utazások alkalmával a gyerekek tapasztalják a durva
közlekedési morált, és ezt megjelenítik a játékban.

Az óvodában az udvaron van közlekedéses játék. A gyerekek
kis biciklivel, triciklivel, rollerrel közlekednek. Sajnos elég
durván és gyorsan. Nehezen tartják be a szabályokat. Itt már
megjelenik az, amit tapasztalnak az utakon.
Az óvodáskorban tanulnak meg a gyermekek kétkerekû bi-
ciklivel közlekedni, de csak a szülõvel gyakorolhatók az önál-
ló közlekedés mozzanatai.
Érdemes idõt fordítani erre a témára gyermekeink biztonsága
érdekében, és akkor nem is említettem a személyes példa-
adást, ami minden szülõ kötelessége. Nem elég az iskolában,
óvodában közlekedési morált tanítani, a legeredményesebb a
szülõi példamutatás.
Magyarországon évente általában 1500 gyermek (0- 18 év)
baleset van.
Mi Alsónémedin élõk tegyünk azért, hogy ez a statisztika ne
legyen ilyen tragikus.

Szántó Károlyné, Ramóna óvónéni
Rákóczi úti óvoda

KURULTAJ rendezvénysorozat

Alsónémedi, 2009 június 8-13.
Szervezõk: Magyarok Szövetsége

Június 08.-án (hétfõ)
18 órakor CSILLAGÖSVÉNYEN I.

filmvetítés

az Opálház felsõ termében

a filmklub keretén belül.

Június 09.-én (kedd)
18 órakor CSILLAGÖSVÉNYEN II.

filmvetítés

az Opálház felsõ termében.

Június 10.-én (szerda)
RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEM ÓRA

a Széchenyi István Általános Iskolában.

8 órakor a 3-4. osztályos tanulóknak

9 órakor a 5-8 osztályos diákok számára.

Elõadó:

Kelemen Zsolt hagyományõrzõ, lovas íjász.

18 órakor CSILLAGÖSVÉNYEN III.

filmvetítés

az Opálház felsõ termében.

Június 11.-én (csütörtök)
18 órakor KURULTAJ

filmvetítés

az Opálház felsõ termében.

Június 13.-án (szombat)
16 órakor

Íjászat – a Nywyg íjász és hagyományõrzõ egyesület

és

Baranta – Tradicionális Magyar Harcmûvészet –

bemutató a Nagygödörben.

18 órakor LAKOSSÁGI FÓRUM

az Opálház felsõ termében.

Téma:

Magyarok Szövetsége, célok, eszközök,

lépések egy élhetõ Magyarország életében.

A programokról érdeklõdni lehet

Szántai Mihálynál

(06-70-458-9367)
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Hírek iskolánk életébõl
Tisztelt Olvasók!

A Széchenyi István Általános Iskolában április hónapban is-
mét mozgalmas és tartalmas élet folyt.
Sikerrel zárult iskolánk hagyományõrzõ kulturális rendez-
vénysorozata a Széchenyi Napok.
Köszönjük mindazoknak a Szülõknek, Képviselõknek, Ven-
dégeknek, akik megtiszteltek bennünket megjelenésükkel.
Mindhárom nap igen értékes, tartalmas programot biztosított
tanulóinknak és az érdeklõdõ felnõtteknek.
Rendezvénysorozatunk középpontjában a természet- és kör-
nyezetvédelem állt.
A színvonalas nyitómûsor, az akadályverseny, az állatkerti
vetélkedõ a Föld szeretetére és értékeinek megóvására hív-
ta fel a tanulók figyelmét.
Külön öröm számunkra, hogy záró rendezvényünkön került
sor az erdélyi Nagyajta és Alsónémedi közötti testvér-tele-
pülési kapcsolat hivatalossá tételére. Mindez igen felemelõ és
bensõséges keretek között zajlott.
Külön köszönjük a katolikus énekkar tagjainak, hogy õsi
énekekkel még meghittebbé tették e rendezvényt.
A 8. osztályos tanulók „fergeteges” palotás táncát a közönség
vastapssal jutalmazta.
Köszönettel tartozunk a szülõi munkaközösségnek, s azoknak
az anyukáknak és nagymamáknak, akik finom süteménnyel
kedveskedtek vendégeinknek. Köszönjük az erdélyi családo-
kat vendégül látók szeretetét, együttmûködését.

Iskolánk tanulói megyei versenyeken vettek részt.
Pest megyei iskoláiból a legjobbakat nevezték be, 180 tanuló
mérte össze tudását.
Alsótagozatos megyei komplex tanulmányi verseny ered-
ménye:
4. évfolyam: I. helyezett: Szlovicsák Béla

VI. helyezett: Gyõrvári Noémi

Idegen nyelvi megyei versenyek:
Német: 6. évfolyam II. helyezett: Sedlák Richárd

III. helyezett: Révész Boglárka
V. helyezett: Szlovicsák Benedek

7. évfolyam: IV. helyezett Bodó Fanni
VI. helyezett: Rigó Kitti

Angol: 6. évfolyam: V. helyezett: Gyõrvári Tibor
VII. helyezett: Pap Adrienn

8. évfolyam: VI. helyezett: Végh Miklós

Tanulóink nemzetiségi iskolákkal vették fel a versenyt, ezért
is öröm számunkra e kiváló teljesítmény.
Szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2008-as országos kompe-
tencia-mérés eredményérõl.
Minden év májusában az ország összes általános iskolájában
a tanulók tudását mérik, és elemzést végeznek oktatási szak-
emberek. Az alábbi táblázatok értékeibõl kitûnik, hogy tanu-
lóink teljesítménye kiváló. Különösen a 8. évfolyam mate-

matika eredménye kimagasló, valamennyi vizsgált cso-
port értékeit felülmúlja.
Dicséret illeti a pedagógusok munkáját és a tanulók kiváló
teljesítményét.

8. évfolyam matematika

Országos átlag 497

Iskolánk átlaga 531

Községi általános iskolák átlaga 473

Városi általános iskolák átlaga 485

Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga 511

Budapesti általános iskolák átlaga 512

8. évfolyam szövegértés

Országos átlag 506

Iskolánk átlaga 518

Községi általános iskolák átlaga 478

Városi általános iskolák átlaga 496

Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga 520

Budapesti általános iskolák átlaga 524

Tájékoztatjuk a kedves Szülõket, hogy a 2008. és 2009-es
szülõk bálja bevételébõl új, komplett hangtechnikai beren-
dezést vásároltunk 1. 400.000 Ft értékben, melyért köszönet-
tel tartozunk.

Külön köszönjük Bartos Sándor ócsai lakosnak e berende-
zés megvásárlásához nyújtott 200.000 Ft-os anyagi támoga-
tást.

Köszönettel tartozunk Dr. Nagy Vilmosnak, aki a berendezés
megvásárlásában és beüzemeltetésében segítséget nyújtott.
.
Köszönjük Mindazoknak, akik a személyi jövedelemadó-
juk 1%-át iskolánk Alapítványa számlájára utaltatták át,
evvel is hozzájárulnak fejlesztéseinkhez.

Mayer Istvánné
igazgató

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft.

Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901

Engedély szám: B/PHF/792/P/91
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Kulturális hírek

Április 3-án pénteken Dr. Szurmainé Silkó Mária az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium fõosztályvezetõ asszonya nyi-
totta meg a Mûvelõdési Ház nagytermében a „Szabó Magda
életútja” címû kiállítást, mellyel a Költészet Napja” elõtt is
tisztelegtünk. Turcsányi Béla festõmûvész és Juha Richárd
szobrászmûvész alkotásainak segítségével egy képzeletbeli
utazást tehettünk a kiváló költõ és író életében.

Szabó Magda 1917. október 5-én született Debrecenben. A
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában
érettségizett, majd latin-magyar szakos tanári és bölcsészdip-
lomát szerzett a debreceni egyetemen. Rövid ideig tanított.
1949-ben megkapta a Baumgarten díjat, majd egy év múlva
visszavették tõle, állásától megfosztották, és 1958-ig nem is
publikálhatott. Az eredetileg költõként induló Szabó Magda
dráma- és regényíróként tért vissza. A FRESKÓ és AZ ÕZ cí-
mû regények hozták meg a régen várt sikert. Önéletrajzi regé-
nyeiben - ÓKÚT, RÉGIMÓDI TÖRTÉNET, FÜR ELISE – a
saját életét és a huszadik századi Debrecent varázsolja az ol-
vasók elé. Számos mûvében – DANAIDA, PILÁTUS - foglal-
kozott a nõi sorsokkal. 1985 és 1990 között a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület fõgondnoka és zsinati világi alelnöke
volt. Alapító tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti
Akadémiának és a Digitális Irodalmi Akadémiának. A világ
több országában is megjelentek mûvei. 2007. november 19-én
keresztfiánál Kerepesen néhány nappal kilencvenedik szüle-
tésnapja után hunyt el.

Könyvtárunkban Szabó Magda mûveinek számos példánya
kölcsönözhetõ. DVD lemezen és hangos könyv formájában is
kölcsönözhetõk mûvei.

�����

Április 23-án újra találkozhattunk Halmos Bélával, aki ked-
ves vendégeket is hozott magával. Szomjas György filmren-
dezõ aki a „Muzsikusportrék” címû filmsorozat rendezõje
volt megtisztelte jelenlétével az érdeklõdõ alsónémedieket.
Megnéztük a sorozat záró részét, melyet Amerikában forgat-
tak. A keleti parttól a nyugati partig átutazva Amerikán keres-
ték a magyar népi kultúra nyomait. Hála Istennek találtak ér-
tékeket, melyek láttán és hallatán talán nagyobb szeretettel
fordulunk ezután népünk irodalmi, zenei, népmûvészeti,
táncmûvészeti értékei felé.

�����

Május 3-án „Anyák napján” Berecz András mesemondó
önálló mûsorát hallhatta az érdeklõdõ közönség a mûvelõdési
ház nagytermében. Ízes beszéde, kiváló elõadókészsége ma-
gával ragadta a jelenlévõket. Meséi inkább a felnõtt korosz-
tálynak szóltak, de a jelenlévõ gyermekeket is sokszor meg-
kacagtatta.

Berecz András az elsõ dalokat édesanyjától tanulta, aki a hí-
res kunhegyesi táncos, tréfafa és nótafa, Tanka Gábor lánya-
ként sok ilyet tudott. Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, So-
mogyban, Nagykunságban, Nyírségben… dalokat, meséket,
tréfákat gyûjtött. Idestova huszonöt éve lett embertársai örö-
mét keresgélõ énekes, mesemondó. Ezt írja magáról: „…óvo-
dásoktól nyugdíjasokig, nevelõintézettõl parókiáig mindenfé-
le rendû és rangú ember „használ” – hazám az elszakadt ré-
szekkel, és a diaszpóra is. Kedves dalaim és meséim a honát
keresõ és a nagyon szerelmes ember hallomásai, látomá-
sai…”
Sok lemezt, kazettát, CD-t, rádió- és televízió felvételeket ké-
szített itthon, Európában, USA-ban, Kanadában is. Tanított
magyar népzenét Kalotaszentkirályon, Jobbágytelkén, Sop-
ronban, a torontói York egyetemen, kanadai, amerikai tábo-
rokban. Mesét mondott tolmácsok segítségével kanadai, észt,
francia, holland közönségnek. És hála Istennek május elsõ
vasárnapján nálunk Alsónémediben is.

Kulturális program ajánlatok

Május 18-án hétfõn találkozhatunk újra a Filmklubban 18
órakor a Mûvelõdési Ház nagytermében.
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Május 23-án szombaton az Öregtóhoz (régi Acsai–tó)
„Gyermeknapra” hívjuk az érdeklõdõ alsónémedi gyerme-
keket és barátaikat szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.

Tervezett programok:

• 10 órától íjászat, kézmûves játékok
• 15 órától az alsónémedin mûködõ közösségek bemutat-

kozása
Fantázia Mûvészeti Iskola

– citera, gitár, irodalmi színpad
Cseppek néptánccsoport
Óvodás dob-együttes
Széchenyi István Általános Iskola

elsõ osztályos színjátszói
Széchenyi István Általános iskola táncosai

• 17 órától Gézengúz Együttes elõadása
• 18 órától táncház elõtáncoló néptáncosokkal

A rendezvény szervezõi a NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ
Egyesület, az egyesület Galagonya Kézmûves csoportja, a
Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Geigerné Moldvai Marianna
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Jól szórakoztunk
2009 március 29-én 14 órától meghirdettük a kuckófonás
programunkat. Vesszõgyûjtés során segítségemre volt Gyõri
József és Varga Ferenc. Köszönöm segítségüket. Az elõké-
születek során mesélték, hogy az Alsónémediek nagy meste-
rei a vesszõseprû készítésének, és a környék is bõvelkedik az
erre a célra alkalmas növényben a vörösgyûrûs somban. A ko-
sárfonásra is alkalmas „ rekettye „ kisebb számban fordul elõ.
Mivel kosarakat nem készítenek belõle, már folyamatosan
nem vágják vesszõi sem igazán alkalmasak a fonásra. Kosár-
fonó mesterek mesélték, hogy közel 700 fûz fajtát jegyeznek.
Közülük számomra a legérdekesebb az energiafûz, amelyet
fûtési célra termesztenek. Vesszõik igen gyors és erõteljes nö-
vekedésûek. Vágással, szecskázással, szárítással, kötegelés-
sel készítik elõ felhasználásra. Kalóriaértéke a barnaszénnel
közel azonos.
A program napján szép napsütéses idõre ébredhettünk, de
csakhamar bebizonyította az idõjárás, hogy milyen változé-
kony is tud lenni. Így hát sajnálatunkra nem tudtuk befejezni
kis kuckónkat. Túlzottan nem keseredtünk el, majd jövõre új-
ra megpróbáljuk!
Az esõ bekényszerített a Faluházba bennünket. Itt már vendé-
günk Némethné Kozma Ilona kosárfonó (aki ebben az évben
készül mestervizsgájára és a szomszédok Ócsán él) már javá-
ban készítette kis kosárkáját a fürkészõ szemek és kifogyha-
tatlan kérdések közepette. Láthattuk miként kel életre ez az
egyszerû anyag a vesszõ és mitõl is lesz mesteri és használha-

tó darab. Láttuk a kezdetet és a befejezést. Ilona megajándé-
kozott bennünket az elkészült kosárkával, a Faluházban meg-
tekinthetõ.
Nem maradhattak a gyerekek sem ki a vesszõfonás örömébõl.
Karton alapra tûztünk rattan vesszõket és ezt az alapot fontuk
kosárkává. Volt ki vesszõit fonallal szõtte át. Az alap techni-
kát mindenki saját ízlése szerint használhatta. Az így elké-
szült darabok között láthattunk kosárkát, sátrat és madárkalit-
kát is. Sokat beszélgettünk, hallgattuk a mestert és Ica néni
meséit, készültek a mesterdarabok. Igazi kis mûhelymunka
folyt kellemes kis környezetben.
Húsvét közeledtével készítettünk vesszõbõl kopogtatót, dí-
szítettük csuhé nyuszival és kartonból piros tojással. A kis to-
jásunkra csuhéból fontunk díszítést.
Köszönjük szépen Az Önkormányzat által nyújtott anyagi se-
gítséget, nélkülük nem jöhetett volna ez a program sem létre.
Köszönjük, a Faluháznak és a Mûvelõdési Háznak, hogy tá-
mogatta programunkat és helyt adott számunkra. Köszönöm
Némethné Kozma Ilona idejét és fáradságát, hogy megosztot-
ta velünk ezt a napját, köszönjük, hogy megajándékozott ben-
nünket munkájával. Köszönöm mindazoknak, akik ellátogat-
tak hozzánk, ezen a napon és jól érezték magukat velünk. To-
vábbra is várunk gyerekeket és felnõtteket programjainkra.
Nywyg Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület Galagonya Köre
nevében:

Bodó Anna, Tánya néni

Íjászverseny Alsónémedin 2009. május 30-án, szombaton,

örömíjász versenyt rendezünk Alsónémedin,
a NON-STOP Horgásztónál.

Program:
Nevezés: 8. 30.-9. 30.
Versenykezdés: 10. 00.
1. forduló: 10. 00-12. 00
12. 00-14. 00: ebéd, csikósbemutató, íjászbemutató
2. forduló: 14. 00-16. 00 Csapatverseny
Eredményhirdetés: kb. 16. 00.
Befejezés: kb.16. 30.

Kategóriák: Tradicionális, long- bow, vadászreflex.

Nevezési díjak:
Tiszteletreméltó (51-): 2800 Ft,
Felnõtt (19-50): 2800 Ft,
Ifjú (15-18): 2000 Ft,
Gyerek (11- 14): 1000 Ft,
Kisgyerek (7 -10): 600 Ft,
Pöttöm (- 6): Ingyenes.

Fontos! Meleg ebédet csak elõnevezés ellenében tudunk biz-
tosítani a versenyzõknek és vendégeiknek. A nevezési díj ma-
gában foglalja az ebédet is. A vendégek 600 forintért tudnak
étkezni.

A verseny jellege:
1. forduló: 12 cél, 12x3 lövés érdekes célokra.
2. forduló csapatverseny: 5 fõs csapatok jelentkezését várjuk,
egyenes kieséses csapatverseny lebonyolításához.
A verseny jellege:
Lufilövõ váltóverseny.
Mindenki egy távról lõ, 12 méterrõl.
A váltóversenyt külön díjazzuk.

Díjazás: érem, oklevél, népesebb kategóriákban kupa.

Öltözékre nincs kikötésünk, viszont a büszkén viselt korhû
ruházat nemcsak színesíti a versenyt, hanem tisztelgés õseink
elõtt, példa eleinknek.

Elõnevezés: picinkebt@monornet.hu vagy Suplicz Zsolt 06-
20-313-94-71
Szeretettel várjuk régi és leendõ barátainkat, íjásztársainkat
és az érdeklõdõket!!

Baráti üdvözlettel:
Suplicz Zsolt,

a NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke
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Gyakorlati tippek, hogy távol tartsák a betörõket
A betörõk egyre szemtelenebbek, világos nappal és éjsza-
kánként egyaránt tevékenykednek, mind nagyobb káro-
kat okozva a házakban és a kertekben. Összegyûjtöttük
azokat a megoldásokat, amelyekkel olvasóink megnehe-
zíthetik a tolvajok dolgát.
Idegenek – Figyeljen fel arra, ha ismeretlenek lõdörögnek
az utcán, ha gyanúsan viselkednek, értesítse a rendõrséget!
Kapuk és kerítések – Aház mögötti magas kerítés elijeszthe-
ti a betörõt. Ellenõrizze, melyek azok a gyenge pontok, ame-
lyeket egy betörõ esetleg kihasználhat. A kerítés mentén
ültetett tüskés sövény hasznos lehet, elijesztheti a betolakodó-
kat. De bizonyosodjon meg arról, hogy a ház fõbejárata az ut-
cáról jól látható maradjon, így a betörõ nem tevékenykedhet
észrevétlenül.
A kisablakok – Nagyon fontos a legkisebb ablakok, mint pél-
dául az alagsori ablakok, világító ablakok, illetve a fürdõszoba-
ablakok mindenkori zárva tartása. Ne felejtse, egy betörõ befér
a legkisebb résen, amely alig nagyobb, mint egy emberi fej.
Az ajtók, megerõsített zárak – Szereltessen fel biztonsági zá-
rat az ajtó belsõ tokjára illesztve (emelõkaros, hevederes). Egy
ilyen biztonsági zár, csak saját kulcsával nyitható. Ha a betörõ a
zár kitörésével próbálkozna, az még belülrõl sem sikerülne
neki. Ám ha a betörõ az ablakon keresztül mégis bejutna a
lakásba, az ajtón keresztül akkor sem tud semmit kivinni.
Leveles szekrények – Soha ne helyezzen el leveles szekré-
nyében tartalékkulcsot. Ajánlott a levélbedobó nyílás mögé
az ajtó belsõ oldalára egy kis doboz felszereltetése, így meg-
akadályozhatja azt, hogy a betörõ kívülrõl próbáljon meg be-
nyúlni a zárak meglazítása érdekében.
Automata biztonsági zár – Ez is automatikusan zár, amikor az
ajtó becsukódik, belülrõl nem, kívülrõl csak kulccsal nyitható.
Ablakok – Az ablakok általában kulccsal nem zárhatóak hazánk-
ban. A kulccsal mûködtetett zárakat ajánljuk mindenfajta ablak-
hoz. Ezek a zárak arra kényszerítik a betörõt, hogy törjék be az
üveget, amivel viszont azt kockáztatják, hogy a hang miatt felfi-
gyelnek tevékenységükre. Gondolja végig, érdemes-e rétegelt
üveggel ellátni ablakait, ezeket még nehezebb betörni, vagy éppen

betörésvédõ belsõ fóliát felragasztani ebbõl a célból.
A világítóablakokhoz olyan fémmel ellátott tolózárat ajánlunk,
amely az ablakot kitoló fémkar nyitását akadályozza meg.
Alacsonyan elhelyezkedõ ablakokhoz olyan zárakat ajánlunk,
amelyek csak kulccsal nyithatók. Ezek lehetnek olyan zárak,
amelyek két ablakot zárnak egybe. Sokkal diszkrétebb változata,
ha a zárat egy fakeretbe süllyesztik. Létezik azonban olyan zár is,
amely csak egy bizonyos mértékig engedi az ablakot kinyílni.
Világítás – A célzott világítás is elijesztheti a betörõt. Hasz-
nos lehet a kültéri mozgásérzékelõ, vagy infra-fényû világítás
használata. Kaphatóak olyan lámpák, amelyekben a szenzo-
rok önmûködõen sötétedéskor, vagy mozgáskor felkapcsol-
ják a világítást.
Léteznek olyan kapcsolók, amelyek beállított idõben auto-
matikusan felkapcsolják a világítást.
Riasztók és széfek – Amennyiben értékes vagyontárgyai
vannak, vagy otthonában sok készpénzt tart, érdemes elgon-
dolkozni a riasztó felszereltetésérõl, illetve a széf használatá-
ról. Kaphatók ilyen berendezések az olcsó változatoktól az
egészen kifinomult rendszerekig. A jó minõségû riasztó be-
rendezések valószínûleg elijesztik a betörõt. A vezeték nélkü-
li riasztórendszerek felszerelése nagyon egyszerû. Ezek szen-
zoros érzékelõvel rendelkeznek, és rádióhullámok kibocsátá-
sával biztosítják a védelmet. Felszerelésük 3-4 órát vesz
igénybe. A vezetékes riasztórendszerek felszerelése körülbe-
lül egy nap. Ha riasztót szereltetett fel, akkor jelöljön ki egy
személyt, akinél mindig van egy kulcs, ha Ön nem tartózko-
dik otthon. Így a riasztó esetleges meghibásodásakor azt ki
tudja kapcsolni, és az eseményt jelenti a rendõrségnek. Min-
dig kérje ki szakértõ véleményét és szerezzen be referenciá-
kat. A biztonsági rendszert szakembernek kell felszerelnie.
Ha biztonságról van szó, mindenki gondolja végig, milyen
esélye van annak, hogy tûz üt ki a lakásában, és milyen mene-
külési lehetõsége van. Szereltessen fel füstérzékelõt, amely a
szabványnak megfelel, és a költségeket már különösebben
nem növeli.

Folytatódik a „Tiszta udvar, rendes ház” program
Ebben az évben is folytatódik a „Tiszta udvar rendes ház” program. A Kulturális és Oktatási Bizottság és a Képviselõ-
testület ezzel is szeretné elõmozdítani, hogy falunk tiszta, rendezett, virágos legyen.
Jutalmazásra kerülnek azok, akik idõt és energiát fektetnek saját portájuk és az utcafront rendbetartására, ezáltal az egész
falukép javításának is tevékeny részesei.
Természetesen most sem a befektetett pénz nagysága lesz díjazva, hanem a tiszta és rendezett állapot folyamatos fenntartása,
virágokkal való díszítése falunk jellegének megõrzése mellett. Részt vehetnek a „versengésben” mindazok, akik jelentkeznek
és azok is, akiket mások vagy a közterület-felügyelõ javasol.
Az arra legérdemesebb porta tulajdonosa (lakói) elõzetes dátumegyeztetéssel 1 hétre térítésmentesen veheti igénybe a falu
tulajdonában lévõ gyulai üdülõlakást.
A programban meghirdetésre kerül a „Legrendezettebb utca” pályázat is. A nyertes utca díja 30 tõ muskátli lesz.

A jelentkezés határideje: 2009. május 29. (péntek 12 óra)
Helye: Polgármesteri Hivatal.

A nyertesekrõl a Kulturális és Oktatási Bizottság 2009. június 26. napjáig dönt.
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Nyíl röpte - az élet szimbóluma”

A NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ
Egyesület hírei

Mit is jelent a NYWYG ( ejtsd Nivig) szó jelentése?

Alsónémedi a legrégebbi Pest megyei települések közé tarto-
zik. Elsõ okleveles említése 1067-ben - Nywyg néven - tör-
tént. De már jóval ezt megelõzõen, mintegy négyezer éve la-
kott hely – ahogy azt a régészeti leletek is igazolják. A telepü-
lés története az újkõkorig vezethetõ vissza.
1067-tõl 1696-ig sokféle alakban jelent meg településünk ne-
ve: Nywyg, Neveg, Neueg(i), Nemeg, Neweg, Nevege,
Nyuig, Nemigh, Nemeg(i), Nemegh, Nemeg, Nemeghi,
Nemegy, Nÿmegh, Nymegh, Alsó-némedi, Alsónémedi.

2009. április 11. Ezüstnyíl röpte Örömíjász verseny
(Dabas, Lazi-tó)

A hirtelen nyári hõségre forduló tavaszunkban, a Húsvét kü-
szöbén néhány új tagunkkal indultunk útnak a közeli hely-
színre.
Új versenyzõink Tóth Milán, Tóth Eszter, Lukács Miklós és
Carsten Stebahne voltak. Szeretettel köszöntjük õket sikeres
csapatunkban! A felfedezés öröme és kétségei kísérnek ben-
nünket minden új helyszín esetén. Így volt ez most is. Leendõ
versenyrendezõként, értékeljük (magunkban) a célok minõ-
ségét, környezetét, a vesszõkeresés nehézségeit, és legfonto-
sabb szempontként a lõirányok biztonságát. Hát… mindig ta-
nulunk és majd igyekszünk jobbat kialakítani. Most is hatal-
mas csapattal indultunk útnak ,19 fõ nevezett és - jó hagyo-
mányainkhoz méltón - a következõ érmeket hoztuk el:

Név Kategória Korcsoport Helyezés

Tóth Milán Tradi Mini II.

Gyõri Tamás Tradi Gyerek fiú II.

Suplicz Áron LB Gyerek fiú I.

Mozsár András Tradi Gyerek fiú III.

Mozsár Gergely Tradi Ifi fiú I.

Bálint Betti Tradi Ifi lány I.

2009. április 18. Ü.SZ.I.CS. Örömíjász verseny
(Bugyi, Vadászház)

A jó idõ beköszöntével sikerült egy derekas csapatot össze-
gyûjtenünk. 7 autóval és egy lóval vágtunk neki a kb.20 per-
ces autóútnak, így szinte otthon voltunk a szomszéd várban.
20 fõvel neveztünk. Új versenyzõnk Laczik Máté volt, régen

versenyzõ tagjaink közül pedig örömmel üdvözöltük Gyõri
Timit, Jobbágy Lacikát, Tüske Palcsit, Tüske Zolit, Suplicz
Erikát és Györgyövics Attilát.
Három csoportban indultuk útnak. Az elején még kicsit nyug-
talankodtunk az elveszett vesszõk miatt, de lassan belerázód-
tunk az új és ismerõs célok láttán. Tavaly is itt arattuk az elsõ
jelentõs csapat sikert, az idén pedig 10 érmes helyezésünk
lett !! Külön gratulálunk Esztinek, aki elsõ aranyérmét sze-
rezte és Attilának, aki az elsõ felnõtt gyõzelmünket vívta ki.

Név Kategória Korcsoport Helyezés

Laczik Máté Tradi Mini II.

Tóth Eszter Tradi Gyerek lány I.

Mozsár Bálint Tradi Gyerek fiú II.

Gyõri Tamás Tradi Gyerek fiú III.

Suplicz Gergely LB Gyerek fiú I.

Suplicz Áron LB Gyerek fiú II.

Hajdú Kálmán LB Gyerek fiú III.

Mozsár Gergely Tradi Ifi fiú I.

Györgyövics Attila LB Férfi I.

Suplicz Zsolt LB Férfi III.

2009. április 19.Nywyg családi délután
Némedi Öregtó

Ismét összegyûlt Nywyg nagy csapatunk egy vidám együtt
létre, házi versenyre. megbeszéltük terveinket.

A 19. oldalon láthatják csoportképünket.

Suplicz Zsolt

A NYWYG
elnöke

www.nywyg.shp.hu




