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Tájoztató Bizottsági beszámoló
Tisztelt Olvasó!
Alsónémedi Képviselõ-testülete rendkívüli testületi ülést tar-
tott 2009. október 13-án a sitt-telep pályázattal történõ re-
kultivációja érdekében és az alábbi határozatokat fogadta el:
– 234/2009. (10. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy együttmûködési megállapodást köt az Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással a késõbb önkor-
mányzati tulajdonba kerülõ 081/34-35 és 081/91 hrsz-ú hulladék-
lerakó rekultivációjának pályázattal történõ megvalósítása érdeké-
ben az elõterjesztett megállapodás-tervezet alapján azzal, hogy an-
nak 1. pontjából kihúzásra kerül az alábbi szövegrész: „amelyben a
jelen együttmûködõ önkormányzat, mint hulladéklerakóval ren-
delkezõ tagönkormányzat érintett.”
– 235/2009. (10. 13.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert a
234/2009. (10. 13.) sz. önkormányzati határozatban megfo-
galmazott együttmûködési megállapodás megkötésére, vala-
mint az együttmûködési megállapodás teljesítéséhez szüksé-
ges valamennyi dokumentum aláírására.
– 236/2009. (10. 13.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete úgy döntött, csak akkor vállalja a 234-235/2009. (10.
13.) sz. önkormányzati határozatban megfogalmazottakat,
amennyiben a tervezett rekultivációval érintett ingatlanok tu-
lajdonosa (Acsai Károly) és felesége a Társulás által a csatla-
kozás feltételként Önkormányzatunknak küldött levelében le-
írtakat határidõre saját finanszírozásukban teljesíti, azaz
1.) a 081/34-35 és 081/91 hrsz-ú ingatlanokat térítésmentesen
vagy jelképes összegért, mûvelés alól kivett, hulladéklerakó
megnevezéssel per-, teher- és igénymentesen a pályázatban
szereplõ útvonaltervben vállalt határidõkre önkormányzati
tulajdonba adja,
2.) a rekultivációs program és a pályázat fenntartási idõszaká-
nak lezárása után – jelenlegi tudomásunk szerint 20 év – az
Önkormányzat egyoldalú nyilatkozata alapján ellenszolgálta-
tás nélkül tulajdonukba visszaveszik,
3.) amennyiben a sitt-lerakó rekultivációhoz nyert pályázati
összeg nem nyújt fedezetet a lerakó – hatóságok által – elõírt
teljes rekultivációjához, úgy Acsai Károly és felesége vállalja
a hiányzó összeg teljeskörû biztosítását a pályázati elõírásnak
megfelelõ ütemezésben,
4.) Acsai Károly és felesége vállalja, hogy az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásba történõ önkor-
mányzati belépéshez szükséges egyszeri 50,- Ft/fõ csatlako-
zási díjat és a Társulásnak fizetendõ éves tagdíjakat – 2009-
ben 120,- Ft/fõ – az Önkormányzat társulási tagságának
idõszaka alatt teljes egészében megfizeti, valamint a pályázat
és a rekultiváció kapcsán az összes felmerülõ, elõre nem lát-
ható, Önkormányzatra háruló költséget finanszírozza.
A fenti határozatokat a Képviselõ-testület Józan Sándor kép-
viselõ javaslata alapján névszerinti szavazással hozta meg és

az egyes képviselõk az alábbi szavazatokat adták le, minden
határozat esetében ugyanilyen módon:
Bai Sándor igen
Bálint Sándor nem
Józan Sándor nem
Györgyövics Károly igen
Kerekes Miklós igen
Kozma Márta igen
Morvai János igen
Szabó Endre igen
Szántó Erzsébet igen
Zsin Géza igen
Dr. Tüske Zoltán tartózkodó
Dr. György Balázs igen

(Dr. Tüske Zoltán tartózkodásának oka – aki egyébként a
döntéssel egyetértett –, hogy Józan Sándor képviselõ úr hang-
súlyozta az üggyel kapcsolatos elfogultságát, ugyanis indok-
lása szerint, aki korábban Acsai Károlynak jogi megbízásokat
teljesített, nyilván nem lehet elfogulatlan az ügyben. Ezzel
szemben dr. Tüske Zoltán képviselõ is felhívta Józan Sándor
képviselõ figyelmét arra, hogy köztudott a községben Acsai
Károly iránt érzett személyes ellenszenve, ezért hasonlókép-
pen tõle sem várható el elfogulatlan döntés az ügyben. Ezt kö-
vetõen dr. Tüske Zoltán képviselõ – bár kijelentette, hogy az
ügyben egyáltalán nem elfogult –, mégis tartózkodott, míg
Józan Sándor figyelmen kívül hagyta elfogultságára vonatko-
zó figyelmeztetését, leadta szavazatát.)
Nyilvánvaló, hogy az Acsai-féle szemétbánya községünk
utóbbi évtizedének egyik sikertelen, mondhatni szégyenteljes
jelensége, és sajnálatosan a Képviselõ-testület többsége nem
látja annak realitását, hogy Acsai Károly úr a szükséges re-
kultivációt valaha is saját maga megvalósítaná. Acsai Károly
úr eme magatartását, a Képviselõ-testület egésze helyteleníti.
Mindazonáltal a jövõre nézve a Képviselõ-testület többsége
véleménye szerint feltétlenül szükséges a sitt-telep jogsza-
bály szerinti rendbetétele, hogy eme „gyönyörûség” végre el-
tûnjön mind a falu lakói, mind pedig az idelátogatók szeme
elõl.
A fenti határozatok figyelmes átolvasásával látható, hogy az
Önkormányzat költségráfordítás nélkül – gyakorlatilag koc-
kázatmentesen – egy környezetvédelmi társulat tagjaként
megvalósíthatja a sitt-telep rekultivációját.
Ebben a helyzetben a Képviselõ-testület tagjainak választanai
kellett a község javát szolgáló racionális gondolkodás és az
Acsai Károly úrral kapcsolatos személyeskedõ, de eredményt
aligha hozó gondolkodás között. Az elsõ gondolkodásmód
többsége esetén a sitt-telep rekultivációjának megtörténte re-
álisan várható, míg a második esetben néhány évig vagy évti-
zedig vélhetõen nézhetjük a szemétbányát mai állapotában.
A fenti névszerinti szavazás alapján leszögezhetõ, hogy a
Képviselõ-testület többségét az a gondolkodásmód vezette,
amely a rekultivációt reálisan eredményezheti.
Remélhetõleg a fentiek figyelmes és részletes elolvasása után
a Tisztelt Olvasónak is hasonló lesz a véleménye, hiszen egy-
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értelmûen és világosan leszögezhetõ, hogy községünk jól fel-
fogott érdeke ezt kívánja.
Alsónémedi Képviselõ-testülete 2009. október 16-án tartot-
ta soron következõ õszi ülését, melyen a következõ döntések
születtek.
A Testület a napirend elfogadása utáni elsõ döntésével – Cser-
mák László és Józan Menyhért kérésére – hozzájárult az alsó-
némedi 061/8 hrsz-ú erdõ végleges kivonása érdekében az
alsónémedi 0314/25-26 hrsz-ú ingatlanokon történõ csereer-
dõsítéshez.
A Farkas Építésziroda Kft. által elkészített, a Testület ké-
rései szerinti módosításokkal kiegészített, a településköz-
pontra vonatkozó terveket elfogadta a Képviselõ-testület.
Ezen tervekre Alsónémedi Önkormányzatának hosszú távú
fejlesztési elképzeléseinek megfelelõn azért van szükség,
hogy, lehetõvé téve az esetlegesen kiírásra kerülõ ilyen témá-
jú pályázatokon való részvételt.
A Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatára a Képviselõ-testület elfogadta a Polgár-
mester beszámolóját a 2009. évre tervezett beruházások ed-
digi teljesülésérõl.
A Képviselõ-testület ezután fontosnak tartva településünk ha-
gyományait és tekintettel arra, hogy az állattartás tradicionáli-
san megélhetési lehetõség volt Alsónémedin –, ezért úgy dön-
tött, hogy az új állattartási rendelet-tervezetben javasolt ál-
latlétszámokat megduplázza, valamint engedélyezi a termé-
szetes szaporulat 3 hónapig történõ tartását is a „régi” telepü-
lésrészen. Ez azt jelenti, hogy a Vt-1 építési övezetben, vala-
mint a Nyárfa utca – Toldi utca vonalától észak – északnyuga-
ti irányban fekvõ területen (Árpád utca 75.-tõl 95.-ig, 22-tõl
32-ig, Határ utca, Nefelejcs utca, Tulipán utca, Ibolya utca,
Jácint utca, József Attila utca, Haraszti út 120.-tól 156.-ig,
113-tól 127-ig, Kistói utca), a Vásártér és Veresmarty utcában
macska, kedvtelésbõl tartott állatok, 2 db házõrzõ eb, 1db ló
vagy szarvasmarha, valamint a háztartás saját felhasználására
legfeljebb 2 db sertés, birka vagy kecske tartható, valamint
ezek természetes szaporulata 3 hónapos korig. Az elõzõ be-
kezdésben fel nem sorolt területeken tartható legfeljebb 10 db
nagy állat (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly), 20 db
kisállat (sertés, juh, kecske), 100 db baromfi vagy egyéb szár-
nyas állat, 40 db egyéb kisállat (nyúl, nutria, pézsma, hör-
csögfélék), valamint egyéb kedvtelésbõl tartott állatok, leg-
feljebb 4 db eb, valamint ezek természetes szaporulata 3 hó-
napos korig, amelyek elhelyezésére és kiszolgálására szolgá-
ló melléképületekkel és fõépülettel beépített alapterület nem
haladja meg a lakótelek alapterületének 30 %-át. Szintén a
fentiekhez kapcsolódva az új állattartási rendelet-tervezet 1.
sz. mellékletében a nagyállatok esetében a szomszéd ingatla-
nok lakóépületének védõtávolsága új építések esetén 8 méter-
ben, a rendelet hatálybalépésekor már meglévõ állattartó épü-
let esetén 6 méterben került meghatározásra. A 200 méteres
lakóterületi védõsáv betartásával szabályozásra került a kül-
területi állattartás is.
Köztudomású – legalábbis az érintettek körében – hogy Alsó-
némedin és a környezõ külterületeken jelentõsen csökkent a
talajvíz magassága, tehát sokkal mélyebbrõl lehet felszi-
vattyúzni a vizet a kútból, akinek öntöznie kell. Az idei nyá-

ron elõfordult nagyméretû erõs fák kiszáradása is a talajvíz el-
tûnése miatt következett be. Ezért már évekkel ezelõtt a meg-
felelõ vízelvezetõ árkokban vízvisszatartó gátak készültek
a faluban a határban képzõdõ esõvizek elfolyásának gátlásá-
ra, a talajvízszint emelés érdekében. Az esõzések során emel-
kedõ vízszint miatt azonban az érintett gazdák, akiknek e víz-
szintemelkedés miatt valós vagy vélt „kára” keletkezett,
mindig a gátak elbontását, de legalábbis részleges lebontását
kérik, ezért most is a visszabontott állapotú gátat a 2009. feb-
ruári magasságban állítatta vissza a Képviselõ-testület,
egyidejûleg pedig a vízvisszatartás ügyében környezetvédel-
mi-vízügyi szakértõt kér fel.
A Képviselõ-testület többször tárgyalt már azon jogos és lo-
gikus lakossági felvetésrõl, kérésrõl, hogy az Önkormányzat
szervezze meg a településen keletkezõ zöldhulladék – fû, fa-
ágak, avar stb. – szervezett begyûjtését, elszállítását. A Pol-
gármesteri Hivatal tájékozódása szerint ennek megszervezése
túl drága lenne! A Képviselõ-testület szerint a lehetséges és
ésszerû megoldások közül a legjobban a komposztálást tar-
taná legcélravezetõbbnek és ez nem is kerülne semmibe a la-
kosságnak (a hulladékból biohumuszt készíteni jobb, mint
mûtrágyákat használni) és ez nem is kerül semmibe a lakos-
ságnak. A másik jó megoldás annak érdekében, hogy ne kell-
jen külön költséges gyûjtést szervezni használják ki a heti
rendszerességû hulladékszállítást. A kukába, a nagy kuka
mellé tegyék ki a Kovács-Dust Mann Kft-tõl megvásárolt
zsákban a zöldhulladékot. Így is maradna az önkormányzati
támogatás, hiszen ebben az esetben is az elszállítás díjának je-
lentõs részét az Önkormányzat fizeti (minden évben több mil-
liós összeget tesz a lakossági díjak mellé az Önkormányzat a
szemétszállításhoz és elhelyezéshez). Kérjük tegyék maguké-
vá a javaslatokat és éljenek valamelyik lehetõséggel.
Ezután a mezõõrség még hatékonyabb mûködésének érdeké-
ben a Képviselõ-testület 1 db éjjellátó távcsõ vásárlását en-
gedélyezi a tartalék terhére.
Ezután bizottsági felkérés miatt a Testület tájékozódott a he-
lyi iskolai hitoktatás mai helyzetérõl és az Igazgató Asszony
tájékoztató levelét figyelembevéve úgy ítélte meg, hogy a he-
lyi hitoktatás mindkét vallási felekezet tekintetében az iskolai
keretek között megfelelõ módon történik. Egyben azt is ja-
vasolta a testület, hogy amennyiben a problémakör felvetõje
úgy ítéli meg, hogy mégsem megfelelõ, akkor forduljon a tör-
ténelmi egyházak helyi képviselõihez, akik szükség szerint
egyeztessenek az iskola vezetésével.
A település 2009-2013. évekre vonatkozó Sportfejlesztési
Koncepcióját is elfogadta a Testület, abban a megfelelõ mó-
dosításokat eszközölve (pl. az óvodában már van tornaszoba
és szertár).
Az óvodai nyitva tartással kapcsolatos egy évvel ezelõtti szü-
lõi kérést és az ide vonatkozó önkormányzati döntést a gya-
korlat, a valós igény megcáfolta. Nem mindenkinek volt meg-
lepõ, hogy nem volt gyermek, illetve szülõ, aki élt volna a 18
óráig tartó nyitva tartással és a nyári hónapokban is szükség-
telennek bizonyult a csupán négy hétre zsugorított nyári szü-
net. Voltak napok, amikor több felnõtt (dajka és óvónõ) volt
az óvodában, mint gyermek. Ezért az elmúlt egy év tapaszta-
latai alapján a Képviselõ-testület az óvodai nyitva tartás felül-
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A legnagyobb adófizetõink 2008-ban (a TOP 10)!
Az elsõfokú adóhatóság, azaz a Polgármesteri Hivatal adó-
ügyi dolgozói kérésemre – kielégítve sokunk kíváncsiságát –
a 2008. évi lezárt adatok alapján idén is összeállította az ipar-
ûzési-, gépjármû-, valamint építményadó befizetésekbõl a
legnagyobb adózók ún. TOP 10-es listáját. Itt írom le, hogy
valamennyi közölt táblázat abc sorrendben van készítve,
nem pedig a befizetett adóösszegek nagyságrendje szerint,
ugyanis az adótitok! Összességében idén is leírható, hogy a
3 adónembõl képzett TOP 10-es listákban csak néhány válto-
zás történt.

Iparûzési adó (2 % az éves korrigált nettó árbevétel után)
AL-KO Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
BUS-OXY Kft.
CBA Kereskedelmi Kft.
DALTEX GOLDEN Pyramids Kft. (új)
GLS Hungary Kft.
PENNY MARKET Kft.
PFENNING Kft.
SPENGLER Kft.
VLG Kft. (új)

Természetesen az elsõ 10-bõl kiszorulók sincsenek túlságo-
san messze a 10. helytõl, így tehát õk is a jelentõs adófizetõk
közé tartoznak. Az iparûzési adó vonatkozásában kettõ cég
(a Raklap és Tüzép Kft. és a REWE Kft.) „esett ki”. Helyettük
a VLG és a DALTEX GOLDEN Pyramids Kft. került be az
elsõ tízbe.

Az építményadónál a 450.-Ft/m2-es kategóriában – mert
csak errõl a kategóriáról készült a 10-es lista –, hátrébb került
a BETABÓ, a Jantos Gumi Kft. és ifj. Kiss Tamás egyéni vál-
lalkozó, helyükre a a GLS, a VLG és a Schlosser Kft jött föl.
Építményadó

AL-KO Kft.
BALU-Transzport Kft.
BUS-OXY Kft.
CAFÉ+CO Kft.
CBA Kft.
GLS Hungary Kft. (új)
Kiss Pál vállalkozó
REWE Kft.
Schlosser Kft. (új)
VLG Kft. (új)

A gépjármûadót fizetõk között a tízes listából kettõ a kiesõ
és így két új feljutó van. Kiesett, tehát hátrébb szorult a Ko-
vács Dust-Mann Kft. és a Zwick Kft., feljutók az Ásványvíz
Transzport Kft. és a Varga Árufuvarozó Kft.
Gépjármûadó

Ásványvíz Kft.
Ásványvíz Transzport Kft. (új)
CBA Kft.
Immánuel Transz Kft.

Józan Kft.
PFENNING Kft.
PENNY MARKET Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
SPENGLER Kft.
Varga Árufuvarozó Kft. (új)

E háromszor 10 adózó (látható, hogy van közöttük olyan, aki
többször is szerepel a különféle listákban) fizette e három
adónembõl az összesen 2008-ban befolyt (597,315 millió)
adó 67,25 %-át (2007-ben ez 68,3 % volt). A 2008-ban be-
folyt adók közül az iparûzési adó 69 %-át (tavaly 71 %-át),
az építményadó 84 %-át (tavaly 83 %-át) és a gépjármûadó
50 %-át (tavaly 48 %-át) a most felsorolt 3 x TOP 10 fizette.

E három kategória összesített adataiból képezhetjük az aláb-
bi tízes listát (ez is abc sorrendben):

AL-KO Kft.
BUS-OXY Kft.
CAFÉ-CO Kft.
CBA Kft.
GLS Hungary Kft.
PENNY MARKET Kft.
PFENNING Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
REWE Kft.
VLG Kft.

2008-ban egy helyen változott ez az ún. TOP-TOP 10! Kike-
rült az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet helyére be-
került a 2007. év végén újonnan ide települt VLG Kft. Megfi-
gyelhetõ, hogy ez a lista most elõször nem teljesen azonos az
iparûzési adónál kialakult listával!
Számunkra továbbra is több szempontból örvendetes látni
ezeket a listákat:
– Több más, körülöttünk lévõ településsel együtt, Alsónéme-
dibe az elmúlt 18 esztendõben sok olyan nagy céget sikerült
letelepíteni, akik láthatóan már évek óta igen jelentõsen hoz-
zájárulnak – hozzánk befizetett adójukkal – mindenkori
éves költségvetésünk teljesüléséhez (50 % körül).
– Utólag is helyes döntésnek bizonyult, hogy településünk
északi és déli részén az 5. sz. fõút két oldalán, valamint ké-
sõbb az ún. Öregországút mentén alakítottuk – ki még a múlt
század utolsó évtizedében – vállalkozói területeinket. A listá-
kon szereplõ cégek és vállalkozások többsége ugyanis az em-
lített vállalkozói területeken folytatja tevékenységét, és jelen-
létükkel remélem továbbiakat is vonzanak oda.
Amikor a háromszor 10 legnagyobb (helyi) adófizetõrõl írok,
nem feledkezek meg arról a több ezer a tízes listán utánuk el-
helyezhetõ adózóról sem, akik becsületesen megfizetett adó-
forintjaikkal szintén jelentõs mértékben hozzájárultak és
reméljük a jövõben is hozzájárulnak településünk fejlõdésé-
hez. Köszönet érte valamennyiüknek még akkor is, ha tud-
juk, adót fizetni igazán egyikünk sem szeret!

Dr. György Balázs polgármester
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Dr. Répás József Kiskunlacháza polgármesterének nyílt levele Bajnai Gordon Úrhoz
a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez.

Nyílt levél Bajnai Gordon Úrhoz, a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kiskunlacháza polgármestereként és magyar nemzetiségû magyar állampolgárként fordulok Önhöz levelemmel. Le-
velem megírásához a düh, a végsõ kétségbeesés és a tehetetlenség érzése vezetett. Az érzés, hogy magyar emberként
egyre inkább másodrendû állampolgárként kell élnem saját Hazámban, és a tudat, hogy mivel nem vagyok roma szár-
mazású, és nem tartozom egyetlen meleg jogvédõszervezethez, vagy egyesülethez sem, nem kapok meghallgatást és
védelmet. Magyarként én és honfitársaim csak megbélyegzést kapunk. Magyarként nem hallok mást csak azt, hogy
rasszisták, idegengyûlölõk és kirekesztõk vagyunk. Ezt hirdetik külföldön és Hazánkban is. Ma Magyarországon in-
tézményesült a magyarellenesség, s ennek élén az Ön Kormánya áll. Sokmilliónyi magyar honfitársam nevében te-
szem fel Önnek a kérdést: miniszterelnökként kiket képvisel Ön?
Kiskunlacháza az elmúlt évben számtalanszor szerepelt különféle médiumokban, s a község lakossága nem elõször
emeli fel a szavát az egyre durvuló erõszakhullám ellen. Cserébe mit is kaptunk? Segítség helyett megbélyegzést.
Itt Kiskunlacházán ebben az esztendõben a nehéz gazdasági helyzet ellenére 30 millió forintot költöttünk a közbiz-
tonság javítására. Felújítottunk és átadtunk egy új, nyolc fõs KMB-s csoport elhelyezésére szolgáló épületet, ennek
egész éves rezsiköltségét finanszírozzuk. Megkezdtük a térfigyelõ kamerák kiépítését, éjszaka a polgárõreink mellett
szolgálatot teljesítõ rendõrök fizetését biztosítjuk, megkezdtük a romos ingatlanok felvásárlását, lehetõségeink szerint
közmunkát biztosítunk az itt élõ romáknak. Megerõsítettük a mezõõrséget. Felvettük a kapcsolatot és megállapodást
kötöttünk helyi cigány szervezetekkel. Az erõszak mégis folytatódik Kiskunlacházán. Az elmúlt hetekben egy kis-
gyermeket vertek meg úgy hogy kórházba került. Egy élelmiszerüzlet tulajdonosát - aki rendszeresen hitelt ad cigány
családoknak- vertek meg azért, mert kérte a tartozást, és erõszakkal fenyegették meg, ha feljelentést tesz. Fiatalkorú ci-
gány gyerekek fizetés nélkül távoztak a benzinkútról, majd a rendõrség hosszas üldözés után kapta csak el Õket. Nem
rég egy cigány ember kaszát szúrt egy magyar hátába, mert Õ számon merte kérni rajta erõszakos viselkedését, majd
egy hölgyet vertek félholtra, mert nem adott gyógyszert nekik. Hány Olaszliszka kell még?
A rendõröket arra kötelezik, hogy a cigányok által lakott településrészeken rendszeresen járõrözzenek. Mi ránk akkor
ki fog vigyázni? Egy magyar ember élete Önöknek nem ér annyit, mint egy cigány emberé? Mi is emberek vagyunk!

Kérdezem Öntõl: Mit kell még tennem, hogy Községem polgárai ne félelemben, hanem biztonságban élhesse-
nek? Ezek már nem „gyerekcsínyek”!

Bennünket agyonverhetnek, gyalázhatnak és mocskolhatnak büntetlenül, értünk sem Ön, sem Kormányának egyetlen
tagja nem emeli fel a szavát. Ön egyetlen cigány által meggyilkolt, vagy agyonvert magyar temetésére nem megy el,
miközben a cigány áldozatok temetésén minden liberális jogvédõ szervezet és Kormányának tagjai is ott vannak. Kér-
dezem Öntõl: ott lesz-e a Pesterzsébeten, a cigányok által halálra rugdosott magyar polgártársa temetésén? Ön miért
nem állt ki a nagy nyilvánosság elé és ítélte el ezt az embertelen gaztettet?
Tudja-e, hogy mi a valóság a mai Magyarországon, melynek Ön a miniszterelnöke? Cigányok rugdosnak halálra em-
bereket, láncfûrésszel fenyegetik a magyar gazdákat, mert azok meg akarják védeni a tolvajoktól a terményeiket. Ma-
gyar embereket tartanak egyes cigányok rabszolgasorban, gyerekeket vernek meg a mobiltelefonjukért, és hogy
elvegyék a kis zsebpénzüket. Idõs, munkában megõszült emberek rettegnek cigány tizenévesektõl, akik kaszákkal tá-
madnak azokra, akik szót emelnek az erõszak ellen, és akik orvosokat fenyegetnek meg, hogy kábító hatású gyógysze-
reket írjanak fel részükre.
Az Ön Kormánya mindent megtett, hogy a Magyar Gárdát betiltsa, mondván, hogy félelmet kelt és gyûlöletet szít, de
miért nem tiltja be a cigány szabadcsapatokat, akik felfegyverezve egész megyéket tartanak rettegésben, akik még a
rendõrökre is rátámadhatnak büntetlenül? Ami ma Hazánkban folyik, arról az emberek már nem annak függvényében
foglalnak állást, hogy jobb- vagy baloldalinak vallják magukat, mert az erõszak nem válogat. Minden becsületes ma-
gyar és cigány ember azt akarja, hogy végre rend legyen Magyarországon! Magyarországon erõs rendõrségre és szigo-
rúbb büntetõ jogszabályokra és hatékony jogszolgáltatásra van szükség, hogy a nyugalom és társadalmi béke helyre
álljon. Ahol az igazságos törvénykezés és a többségi társadalom érdekei találkoznak. Ez az Ön felelõssége.
Ön felesküdött a Magyar Köztársaság Alkotmányára. Arra a törvényre, melynek 35. § (1) bekezdés a) pontja ki-
mondja: „A Kormány védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jo-
gi személyiséggel nem rendelkezõ személyek jogait”

folytatás a következõ oldalon
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Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Ön Kormánya történelmet írt egy esetben. Precedenst teremtettek, melynek Önök nem örülnek. A Kiskunlacházi
gyermekgyilkosság esetében az Igazságügyi és Rendészeti miniszter, valamint az Országos Rendõrfõkapitány együt-
tes sajtótájékoztatóján etnikai alapon azonosították az elkövetõt. Ott kijelentették - Kormányának jelenlévõ minisztere
elõtt és nevében-, hogy az elkövetõ nem cigány, hanem magyar származású volt. Ez azt jelenti, hogy a késõbbiekben
minden egyes bûncselekmény esetében az igazságszolgáltatás köteles az elkövetõ etnikumát megjelölni.
Engem és egyre több polgármester társamat, kik felemeljük a szavunkat az ártatlan emberek védelme érdekében, a sok
igazságtalanság és a többségi társadalommal szembeni kirekesztõ magatartás miatt, folyamatosan lerasszistáznak és
véresszájúznak. Önök megbélyegzik azt, aki az igazságról beszél, és tenni akar azért, hogy egy-egy településen végre
rend legyen. De mi akkor sem adjuk fel! Egy európai társadalomban az õszinte beszéd a jövõ építésének alapja. Gyö-
keresen át kell alakítani a szociális ellátórendszert, és érvényt kell szerezni az alapvetõ társadalmi normáknak. Ennek
elvégzése az Ön feladata. Most már nem kérünk, hanem követelünk! Erõsíteni kell a rendõrséget, nem szembefordítani
a társadalommal. Mi felesküdtünk arra, hogy megteszünk mindent községeink, városaink biztonsága érdekében. S ez
az eskü kötelez bennünket, s kötelez a lelkiismeretünk is, még ha meghurcolnak is érte. Emberek milliói rettegnek a ci-
gányság egy része általi állandó erõszaktól. Az elmúlt hét esztendõben százmilliárdok mentek el különbözõ, a cigány-
ság integrációját és felzárkóztatását elõsegítõ programokra. Hol van ez a pénz, és hol van ennek az eredménye? Miért
nem az Önkormányzatok kapták meg, akik ésszerûen és hatékonyan tudták volna felhasználni? Ehelyett ellopták azok,
akik feleltek ezek elosztásáért. Véleményem szerint a cigányság felzárkóztatását nem az segíti elõ, ha kettõszáz cigány
diplomás embert felvesz a közigazgatásba, hanem ha érvényt szerez annak, hogy a cigány családok a gyermekeiket
rendszeresen járassák iskolába.
Mi polgármesterek tesszük a dolgunkat. Kérem Önt, Ön is tegye a magáét, értünk és ne ellenünk, esküjéhez híven,
hogy Magyarországon végre béke legyen!
Kiskunlacháza, 2009. szeptember 26.

Tisztelettel:
Dr. Répás József

Kiskunlacháza polgármestere

Színházlátogatók és kirándulók figyelmébe!
2009. november 14-én ismét színházba hívom közös-
ségünk érdeklõdõ lakóit. A Játékszín mûvészeinek elõ-
adásában a „Miért nem marad reggelire?” címû
nagysikerû darabot nézzük meg, Balázsovits Lajos
rendezésében. Fõbb szereplõk:
Lukács Sándor, Goztola Krisztina, Jánosi Ferenc.
Az elõadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom!

November 14-én délelõtt a Fõvárosi Nagycirkusz-
ban a „Jubileumi gála ráadás” címû mûsort nézzük
meg. A porondon az artistákon, bohócokon kívül lá-
tunk majd afrikai elefántokat, tevéket, lámákat, zebrát,
kígyót, majmot és kengurut is.
Aki önfeledten szeretne nevetni, kikapcsolódni, je-
lentkezzen!

November 28-án, szombaton egész napos kirándulás-
ra megyünk Esztergomba. Délelõtt megnézzük a Bazi-
likát és a várost, délután pedig a szép új fürdõben ön-
feledt lubickolással tölthetjük majd az idõt.
A fenti programokra várom szeretettel a jelentkezõ-
ket! Telefon: 30/357-1441 vagy 29/339-861
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának

Képviselõ-testülete a 2009. évi közmeghallgatását
2009. december 07-én (hétfõn) 18 órakor tartja

A Polgármesteri Hivatal tanácstermében
(2351 Alsónémedi, Fõ út 58.)

melyre minden érdeklõdõt tisztelettel meghívunk!
A közmeghallgatás keretében – szokásainkhoz híven –
napirend elõtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szerveze-
tek (tûzoltóság, rendõrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV
Kft., AIRVAC Kft., stb.) rövid beszámolóját hallgatják
meg és képviselõikhez kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormány-
zat 2009. évi költségvetésének várható teljesülésérõl,
valamint a 2010. évi elképzelésekrõl, lehetõségekrõl.
A szennyvíztisztító telep bõvítése és intenzifikálása
(technológiai váltás) ügyében részletes tájékoztatást
kapnak az érdeklõdõk a projektmenedzsmenttõl, a
Polgármestertõl és az AIRVAC Kft. ügyvezetõjétõl.
Amennyiben elõre tudja, hogy mit szeretne kérdezni –
akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Képviselõ-testület
tagjaitól vagy a polgármestertõl, szívesen vennénk, ha
azt elõre írásban (levélben vagy a 337-250-es fax
számra) vagy e-mail (alsonemedi@monornet.hu) útján
eljuttatná a Polgármesteri Hivatalba.

Dr. György Balázs polgármester
a Képviselõ-testület nevében
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Nálunk is megtörténhet!
TISZTELT BUGYI LAKOSSÁG!
Szeretnék elmondani egy történetet, amely remélem, hogy tanulsággal szolgál majd MINDENKINEK!
Nyesõ Zsolt vagyok, közel 30 éve lakom Bugyin, az Erzsébet királyné utca 50-ben.
A velem szemben lévõ ingatlan tulajdonosa „bölcsen” a nagy profit reményében kiadta az épületet román származású
állampolgároknak, akiknek a létszáma szép lassan 15-20 fõre nõtt. Gondolom mindenki be van jelentve mert „ugye ez
így becsületes”.
Ezek a „kedves” lakók a folyamatos hangoskodással, az éjszakába nyúló jövés-menéssel, az udvarukon található
kosszal, rendetlenséggel jelzik, hogy itt vannak, ami természetesen zavaró mind az én családom, mind a szomszédok
számára is, akik fõleg idõsebb, özvegy emberek, s nem mernek szólni senkinek.
Most én azért szólok, mert olyan történt velem, amit nem hittem volna.
Történt, hogy augusztus 8-án éjjel 23 órakor körülbelül 50-60 román állampolgár jelent meg a szomszédságban, az ut-
cán és az udvaron. Folyamatosan kiabáltak és hangoskodtak. Az egy éves kislányom is felébredt a hangoskodásra – hi-
szen az ember nyáron, ha lehet nyitott ablaknál alszik – vettem a bátorságot és az ablakon kiszóltam, hogy fejezzék be
a hangoskodást. Jött is a válasz, hogy én fejezzem be, mert megszurkálnak. Ezután hívtam ki a rendõrséget, akik kijöt-
tek, de egy EJNYE-BEJNYE után távoztak. Közben elmentem az ingatlantulajdonos lányának az üzletéhez, hogy jöj-
jön el és szóljon a „kedves lakóinak” – aki volt olyan kedves és még csak ki sem jött tudván azt, hogy mért kerestem.
Ezután köszönöm meg nekik ezt!
Reggel 6 órakor visszamentem a boltba, ahol találkoztam a „Panzió” tulajdonosával, aki ígért fût-fát és mondta, hogy
beszél a „turistákkal”. Sajnos nem így lett. Természetesen 9-én éjszaka is megismétlõdött az egész éjszakán át reggelig
tartó hangoskodás, aki reggel arra járt azt hiszem látta az a 10-15 autót az utcánkban.
Ezek után 10-én az éhes „turisták” délután átjöttek az általam üzemeltett étkezdébe, ahol egy darabig nem is volt gond,
de mikor 6-7 gyerek és 5 árus asszony volt bent, egyszer csak „véletlenül” összetört egy asztalom, valamint pár darab
pohár. Természetesen nem tudták megmondani, hogy ki volt az, mert szerintük már így volt amikor õk átjöttek. Ezek
után heves szóváltás közepette elküldtem õket.
Nemsokára a jó szomszédságot példázva, miután bezártam átjött hozzám 5 nagyon „bátor turista” és közölték, hogy
tisztességesen beszéljek a „kedves” rokonokkal, mert megnevelnek. Természetesen mind a két fenyegetéssel kapcso-
latban tettem feljelentést. Az étteremben okozott kárt sem a „kedves vendégek” sem a „Panzió tulajdonosa” nem térí-
tette meg. Ezt elfelejtették!
Nos itt tartunk! A saját udvaromban többször is megfenyegetnek a Romániából érkezõ „turisták”. Azt hiszem sok bu-
gyi lakossal együtt én is csak nyugodtan, békében szeretnék élni és nevelni a családomat. Úgy gondolom sok emberrel
együtt engem is felbõszít az ilyen hozzáállás és magatartás, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. A tanulság nekem
az, hogy a falunkban pár ember pénzéhsége miatt – akik kiadják az üres ingatlanukat „Panziónak”, ahol nem ritka,
hogy 10-20 mindenféle, számunkra ismeretlen „vendég” van elszállásolva. Idáig süllyesztik a falunkat és persze saját
magukat is. Hiszen Bugyin most is van olyan román lakos, aki nemrég szabadult Romániában a börtönbõl, erõszakos
bûncselekmény miatt, de milyen emberek is lehetnek azok, akik mindenféle MINIMÁLIS KOMFORT ÉS HIGIÉ-
NIÁS IGÉNY NÉLKÜL ÉLNEK EGYÜTT 10-20-an. Az ilyen „Panzió tulajdonosoknak” el kellene gondolkodni-
uk azon, hogy az õ hasznuk mellett mennyi kárt okoznak az szomszédoknak és a falu más normális lakójának, és nekik
nem emelt fõvel, hanem szemlesütve, lehorgasztott fejjel kellene közlekedni a faluban. Nekik is van gyermekük, uno-
kájuk és nem hiszem, hogy nyugodt szívvel kiengednék az utcára õket. Persze most nem azokról beszélek, akik mun-
kát, szállást adnak, bejelentik õket, fizetnek az ilyen munkások után és VÁLLALJÁK A FELELÕSSÉGET a náluk la-
kó és dolgozókért, hiszen ilyen is van, csak sajnos kevés.
Szeretném kérni a Tisztelt Polgármester Urat és a választott Képviselõ-testületet, hogy foglalkozzanak ezzel a súlyos
problémával. Jó volna egy erõsebb éjszaka is járõrözõ polgárõrség, akár a helyi rendõrökkel kiegészülve is, akik iga-
zoltathatnák az éjjel is „munkát” keresõket. Tudom, hogy ez az anyagi gondok miatt nehéz, de szerintem a falu bizton-
ságáért sok VÁLLALKOZÓ, vagy HELYI LAKOS is áldozna.
Jó lenne létrehozni egy, a falu biztonságáért lévõ alapítványt, amelybõl ezt lehetne finanszírozni. Ígérem, én leszek az
elsõ, aki pénzt ad erre és az elsõ éjjel én leszek, aki kimegy az utcára. Biztos vagyok benne, hogy lenne olyan, aki kö-
vetné a példámat, hiszen Bugyi községben bõven van bátor, erõs, felelõsséggel élõ férfi.
Ha lehetõség volna egy aláírás gyûjtést szervezni, hogy a falu lakói, hogy állnak ehhez a „vendégözönhöz”, vagy egy
nyílt lakossági fórumot összehívni. Jómagam is szívesen megszervezném, vagy részt vennék benne.
Lehet, hogy ezzel az írásommal most sok haragosom lesz, de meg kell értetni mindenkivel, velük is, hogy a falunkban
csak minimális „vendég” legyen, akik bejelentett munkahellyel rendelkeznek, ne csak alkalmi munkából vagy munka
nélkül lézengjenek az utcákon. Remélem lesz aki egyetért velem, aki hasonlóan gondolkodik és támogatna egy esetle-
ges összefogást Bugyi község lakóiért.
Várom ilyen emberek jelzéseit akár név nélkül is.

Köszönettel,
Nyesõ Zsolt

Jelen cikk a szerzõ engedélyével került közlésre.
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kor az annyi idõs gyerekek, mint ti, szüleik tiltása ellenére kiszöktek az utcára, gyártották a Molotov-koktélokat, és
dobták a szovjet tankok lánctalpai alá, vagy szaladtak a puskaropogásban, vitték a híreket az ellenállási csoportoknak,
õk sem értettek mindent a körülöttük zajló eseményekbõl. Ám ha bármelyiket megkérdezték, miért nem ül otthon a
biztonságot jelentõ, meleg szobában, akkor azt felelték: mert a szabadságért, édesapámért, édesanyámért, a nõvére-
mért, a bátyámért, a hazámért harcolok.
Hála Istennek rátok nem ilyen véres küzdelmek várnak. Tanácsot is nagyon nehéz adni, mit tegyetek a hazátokért, de
amikor eljön a pillanat, jól döntsetek!
Amikor el kell dönteni, elmentek-e dolgozni külföldre álomszép fizetésért, vagy itthon maradtok szolgálni hazátokat,
ha kell szegénységben…
Ha el kell döntenetek, nagyapáitok üresen maradt házába befogadtok-e pénzért olyanokat, akik csak szétrombolják,
tönkre teszik örökségeteket, de ti modernkori rabszolgatartók módjára néhány forinttal többet tesztek zsebetekbe, ki-
használva mások nyomorúságát, s nem gondolva saját falutok jövõjére…
Ha magyar áru helyett inkább a kicsivel olcsóbb külföldivel tömitek meg a bevásárlókocsit…..
…..akkor gondoljatok egy pillanatra 1956 fiatal hõseire, az õ döntéseikre.
Ne hagyjátok cserben a hazátokat, amelyért õk életüket adták, és nektek azt megõrizték!
Nektek jól kell dönteni!
Ne feledjétek, a Szovjetunió, mely 1956-ban letiporta Magyarország ifjúságát, és velük a jövõt, melyet õk építettek
volna fel, már nem létezik. De Magyarország még itt van a Kárpát-medencében. És Gyerekek, rajtatok múlik, hogy ez
100 év múlva is így legyen. Ez lesz a ti nagy harcotok, melyet becsülettel, békés munkával, okosan, és nagykitartással
meg kell vívnotok. Nem szabad engednetek, hogy kiszoruljunk saját hazánkból! Nektek kell mûvelni a földet, dolgoz-
ni a gyárakban, sétálni a parkokban, játszani a játszótereken, mert a tiétek…… nektek építették a szüleitek, nagyszülei-
tek, értetek hullt az õsök vére. Nem prédálhatjátok el!

Kedves Honfitársaim! Emberek, aki nem pártokban, hanem nemzetben és hazában gondolkodtok! El kell mondanom
Önöknek, Nektek, hogy a harcnak még közel sincs vége. Csapataink jelenleg is harcban állnak. Semmivel sincs
könnyebb dolgunk, mint akkor, amikor az orosz tankok csövével kellett szembe nézni. Mert akkor tudtuk, hogy ki a
barát és ki az ellenség. De most az ellenség az, akinek a nevét nem szabad kimondani. És orvul támad, õ a nagyon sok-
féle kígyóbõrt magára húzó és azt rendszeresen váltogató Globalizáció, vagy nem is tudom, minek nevezzem… akit
nem lehet néven nevezni, mert az akkor a demokrácia ellen való vétek lenne, és azt a törvény bünteti. Az ellenség az,
aki nem által szent eszmékbe bújni, és humánumról, demokráciáról, emberiségrõl, világbékérõl, toleranciáról, emberi
jogokról papol, de ha felemeled a szavad a hazugságai ellen, tiltakozol vagy esetleg meg akarod védeni magad, a csalá-
dodat, a hazádat, könnyen rád fogják, hogy rasszista, antiszemita, intoleráns, esetleg demokráciaellenes soviniszta
vagy, pedig dehogy is. Csak nem akarsz mosolyogva, feltartott kezekkel a falhoz állni vagy nem akarod tétlenül végig-
nézni, hogy kifosztják, feldúlják, megvásárolják a hazádat, kozmopolita hontalanná formálják a gyerekeidet, elveszik
a földedet, kitúrnak az otthonodból. Rezervátumot akarnak csinálni Magyarországból, ahol mi magyarok, eltengõdhe-
tünk ugyan, míg ki nem pusztulunk, de igyekeznek ezt a folyamatot kissé meg is gyorsítani (Csak zárójelben jegyzem
meg, 2008-ban ismét 20 000 fõvel csökkent Magyarország lakossága.) Nagyon veszélyes és alattomos harc folyik ma
Magyarországon, melynek demokrácia és szabadság az álneve. És nem tudjuk, hol van pontosan az ellenség, ki az, mi
magunk is saját ellenségünk vagyunk? Csak vaktában csapkodunk.
De kedves honfitársaim, még nem adtuk fel. Csapataink még harcban állnak.
És ne feledjétek, tartozásunk van! Tartozásunk van 56 elesett áldozatainak, a külföldre kényszerített 100 ezreknek, a
börtönben és a bitófa árnyékába zárt tízezreknek, a kivégzett ezreknek. Be kell fejeznünk a harcot, amit elkezdtek, sõt
gyõzelemre kell vinnünk, addig nincs nyugalom, addig nincs megbékélés, addig csak tartozás van, ami a lelkünkön ül
nyomasztóan, amit meg kell adni. Harcunk nehéz és nem fegyverekkel vívjuk. Szorosra kell zárni sorainkat és nem en-
gedni, védeni kell, aki és ami magyar. 56 szelleme ad erõt, kitartást és bátorságot, nincs több esélyünk.
1956 szabadságharcosai olyanok nekünk, mint a székelyeknek Csaba királyfi. Visszatértek közénk a csillagösvényen
ezekben a nehéz idõkben, és sorainkat erõsítik. A hazánkért, a gyermekeink jövõjéért küzdünk, végig kell vívnunk a
harcot, mely 1956-ban elkezdõdött. Ne keseredjünk el, ne adjuk fel, van remény! Mert csapataink még harcban állnak,
hiszen MINDEN NAP 56.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Alsónémedi, 2009. 10.22.
Jobbágy Ilona
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Elektronikus Lakossági Bûnmegelõzési Információs Rendszer (E L B I R)
OKTATÁSI HÍRLEVELE – 2009. OKTÓBER

Óvja és készítse fel gyermekét az Internet világára!
Amit az Internet veszélyeirõl tudnunk kell!

Tiltani? Korlátozni? Engedni?
Manapság már szinte nem is lehet létezni Internet nélkül, ez
nem is lenne baj, ha az mindig biztonságos lenne. Egyes
weboldalakon a fiatalok olyan tartalmakkal találkozhatnak,
amelyek veszélyt rejtenek számukra. Afelnövekvõ nemzedék
napról-napra otthonosabban mozog az Internet világában,
elõszeretettel igénybe vett alkalmazásaik között nem csupán
a tartalmi szolgáltatások megtekintése áll, hanem a chatelés
és az E-mail küldés is.
A védelemben szoftveres szûrõprogramok is segítségünkre le-
hetnek, azonban a technikai megoldások soha sem helyettesít-
hetik a szülõi felügyeletet. Ennek érdekében az Internetet hasz-
náló gyermek szüleinek tisztában kell lenniük annak használa-
tával és tartalmával. Így válhatnak felkészültté arra, hogy meg-
beszéljék azokat a kérdéseket és problémákat, amelyet a gyer-
mek is észlel, illetõleg így lesz képes megelõzni a bajt.
A tisztességes tartalmú weboldalak mellett ugyanis könnyen ta-
lálkozhatunk olyanokkal, amelyek megtévesztõ, hamis, vagy a
gyermekek egészséges erkölcsi- és szellemi fejlõdésére káros
információkat (pornográfia, erõszak, szektatanok) közölnek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülõk ugyan megtanítják a
gyerekeket arra, hogy miként kezeljék, ha az utcán találkoznak
egy rosszindulatú emberrel, de az Interneten zajló hasonló szi-
tuációk elkerülésére õk sincsenek felkészülve. Nagyon fontos,
hogy az ilyen oldalak elkerülése érdekében a szülõ irányítsa
gyermeke internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklõdését, le-
gyen a segítségére felfedezni azokat a honlapokat, amelyek szá-
mára érdekesek, hasznosak és szórakoztatóak.

Fontos tudnivalók a világháló használatához:
- Ha a szülõ jól ismeri gyermekét, annak napirendjét, továbbá
bizonyos szabályokhoz és tevékenységekhez köti a számító-
gép, az Internet használatát, akkor nagyban megelõzhetõ az
Internet-függõség és egyéb problémák kialakulása.
- Nagy segítség lehet, ha a számítógépet nem a gyermek szo-
bájában, hanem egy közös helyiségben tartják.
- A rendszeres, közös családi programok megtartásával szin-
tén csökkenthetõ az Internet-függõség veszélye.

Miért a bûnözök paradicsoma az Internet?
Az Internet fantasztikus találmány, ám anonimitásából adó-
dóan a bûnözök kedvelt területe, pl. a pedofiloknak a világhá-
ló ideális hely az ismerkedésre.
Azok a deviáns személyek akik ilyen jellegû bûncselekmé-
nyeket követnek el, az Internetet elsõsorban:
– ismerkedésre,
– kapcsolattartásra,
– tiltott pornográf felvételek, videó anyagok közzétételére

használják.

Az igazán „profik" titkos oldalakon cserélgetik és kínálják el-
adásra a képeket és videókat, emellett pedig a net anonimitá-
sának köszönhetõen férkõznek a gyerekek közelébe. Gyakran
másnak adják ki magukat. Sokan hosszú heteken, hónapokon
át „vadásznak” és férkõznek áldozataik bizalmába, várják az
alkalmat a személyes találkozásra, amit igyekeznek akkorra
idõzíteni, amikor a gyermek zaklatott lelki állapotban van,
ugyanis ilyenkor még sebezhetõbbek a fiatalok, akik naivan
besétálnak a számítógépes „barát” (elkövetõ) csapdájába.

Miért büntetik?
A pedofíliát - a kiskorúakkal történõ nemi kapcsolatot - a mai
közfelfogás elítélendõnek, bûnösnek tartja. A mai társadalmi
felfogás szerint a gyermek szellemileg éretlen, nemisége for-
málódó, szexualitása kialakulatlan, ezért nem képesek helye-
sen értékelni a szexualitást. Bármilyen módon (erõszak, kész-
tetés) történõ ráhatás testi és szellemi fejlõdésüket negatívan
befolyásolhatja.

A jelenlegi büntetõjog nem használja a pedofília fogalmat
A Büntetõtörvénykönyv (Btk.) azt a cselekményt rendeli bün-
tetni, mely sérti a gyermekek helyes erkölcsi, nemi fejlõdését,
szabadságát. A bûncselekmények közül így lehet leg-
könnyebben a tiltott pornográf felvétellel való visszaélést az
Interneten megvalósítani.
A Btk. 204.§ a tiltott pornográf felvétellel visszaélés. A jelen-
legi szabályozás büntetni rendeli a kiskorú személyekrõl ké-
szült pornográf videó, film, vagy képfelvétel, illetõleg más
módon elõállított képfelvétel
– megszerzését, tartását;
– kínálását, átadását;
– készítését, forgalomba hozatalát,
– azzal való kereskedelmet, illetve
– nagy nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tételt.
Ezen felül büntetni rendeli még a pornográf jellegû mûsorban
kiskorú szerepeltetését, valamint azt, ha valaki anyagi eszkö-
zöket szolgáltat készítéshez, forgalomba hozatalhoz, kereske-
delemhez, nagy nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tétel-
hez, illetve mûsorban való szerepeltetéshez.

„BIZTONSÁGOS BÖNGÉSZÉS PROGRAM” itthon
Mit is jelent ez a program?
Civil kezdeményezés, összefogás a gyermekek védelmé-
ben.
– Ajánlásokat tartalmaz a gyerekeknek és a szülõknek a

biztonságos internetezéshez.
– Nem korlátozza az információszerzést.
– Programtiltó modult, keresõszavas szûrést és chat-

szûrést alkalmaz.

A biztonságos internetezéshez használható programok:
1. www.biztonsagosbongeszes.hu
2. www.biztonsagosinternet.hu
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A chat, mint találkozóhely
Chatelés:
A chatelõk virtuális „szobákban” való találkozása elsõsorban
írásban, esetenként már tematikus csoportosításban valósul-
hat meg, illetve a felhasználó beállítást választhat, hogy az
üzeneteit a többi chatelõ is tudja olvasni, vagy -ha privát kap-
csolatot nyit- csak egy személy.

Viselkedés a chatszobában
A legtöbb chat-rendszerben névtelenül, vagy álnéven kerül-
nek egymással kapcsolatba a résztvevõk. Az ember adhat ma-
gának egy becenevet. Az anonimitás alapján olyan emberek
kerülnek egymással kapcsolatba, akik a normális életben so-
sem ismerkednének meg. Itt, ha valaki nem akarja, nem kell
megadnia a kort, nemet, vagy más jellemzõket.
Ha a gyermek chatszobákban beszélget vagy ismerkedik, fon-
tos annak tudatosítása, hogy az ilyen beszélgetés alkalmas le-
het arra, hogy valaki olyat állítson magáról, ami nem is igaz.
Lehet az is, hogy sértõ, bántó gondolatok jelennek meg.
Ilyenkor a legjobb elhagyni a chatszobát, vagy éppen jelezni
kell azt a moderátornak, akik a sértõ beszélgetést folytatót ki-
zárhatja, letilthatja. Szükséges megemlíteni, hogy a
chatszobák alkalmat adhatnak arra is, hogy a résztvevõk egy-
mást személyes találkozóra invitálják, ezért abban az esetben,
ha a gyermekünk egy eddig ismeretlen személlyel készül ta-
lálkozóra, -a veszély elkerülése végett- a legjobb elkísérni õt.

Jó tanácsok!
Szoktassa hozzá a gyermekét, hogy az internetezés lehet kö-
zös program is és nem csak elvonulva, az egyedüllét titkossá-
gában lehet élvezni!

– A szülõ mindig legyen érdeklõdõ akkor, ha a gyermek vala-
milyen, általa felfedezett netes újdonságról számol be,
vagy éppen valami olyanról, amely a számára nem tetszõ.
Az ilyen beszélgetések segíthetik az igényes internetezés
kialakítását. Ezen alkalmak lehetnek jók arra is, hogy a
gyermekben tudatosuljon: a zavaró, nem tetszõ oldalakat
csak egyszerûen hagyja el, hiszen az internetezés szabadsá-
ga éppen arra jó, hogy azt tekintse meg, ami számára hasz-
nos és helyes.

– Készítse fel gyermekét az Internet világára!
– Használjon megfelelõ szûrõprogramokat!
– Ajánljon megfelelõ alternatív elfoglaltságot a számítógé-

pes játékok és az internetezés túlzott használata helyett!
– Amennyiben tudomására jut, hogy a gyermekét bármilyen

formában zaklatják az Interneten keresztül, forduljon a
rendõrséghez!

A témával kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya „Az Internet
vonzó, de veszélyes!” címmel készített kiadványt. Az anyag
átfogja azokat a veszélyforrásokat, melyek a világhálón a fia-
talokat fenyegetik.

A kiadvány fejezetei:
Bevezetõ – Internetrõl általában – Nem kívánatos számítógé-
pes játékok – EMO egy divat – A bûnözõk paradicsoma –
Pedofil bûnözõk az Interneten – Törvényi szabályozás – Biz-
tonságos böngészés – Tettenérések.

Egyszerûsödött az üzletnyitás engedélyezési eljárása
A kereskedelmi törvény módosítása folytán 2009. október 01-tõl
változtak az üzletek mûködési engedély kiadásával kapcsolatos
szabályok. Ezentúl a kereskedelmi tevékenységet nem csak mû-
ködési engedéllyel rendelkezõ üzletben lehet végezni.
Fõ szabály, hogy – mint eddig is – a kereskedõnek a tevé-
kenység megkezdését be kell jelenteni a kereskedelmi ha-
tóságnál /a jegyzõnél/, de fontos változás, hogy ezt követõen
– termékkörtõl függõen – meg lehet kezdeni az árusítást
mûködési engedély nélkül, melyek esetében a nyilvántartás-
ba vétel után az ellenõrzõ szakhatóságoknak 22 munkanap áll
rendelkezésre az üzletek ellenõrzését illetõen.
Bizonyos termékeket továbbra is mûködési engedéllyel ren-
delkezõ üzletben lehet árusítani /pl. dohánytermékek, egyes
festékek, lakkok, növényvédõ szerek és hatóanyagaik, fegy-
ver, lõszer stb./. Az engedélyköteles tevékenység esetén az el-
járás nem változik, a kereskedelmi hatóság keresi meg a
szakhatóságokat és csak a hozzájárulásuk megléte és a mû-
ködést engedélyezõ határozat jogerõssé válása után foly-
tatható a tevékenység.
Fontos tudni, hogy ha az üzlet mûködtetõje a tevékenységére,
forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó
jogszabályi elõírásoknak nem tesz eleget vagy a hatályos jog-

szabályi feltéteknek nem felel meg, az észlelt hiányosságok
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a tevékenységet a ha-
tóság megtilthatja vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.
Az üzletekrõl a jegyzõ publikus nyilvántartást vezet, mely
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal honlapján
/www.alsonemedi.hu/.
További részletes tájékoztatást ügyfélfogadási idõben /H;Sz;P;/
a hivatal ügyfélszolgálatán Bebesi Józsefnétõl személyesen, a
06 29 337 101-es telefonszám 16-os mellékén vagy a
bebesine.magdi@alsonemedi.hu e-mail címen kérhetnek.

Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg
idõ beálltával a házi vízvezeték, vízmérõhelyek fagy elle-
ni védelmérõl takarással, illetve a víztelenítõ fõcsapok el-
zárásával szíveskedjenek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a vízmérõ el-
fagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának megfizetésétõl, il-
letve a vízmérõpótlás költségétõl nem tudunk eltekinteni!

DAKÖV KFT
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Figyelem! Változnak az állattartási szabályok!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete az
1997. óta hatályban lévõ állattartási rendelet helyett új rendeletet
alkotott, melynek indoka elsõsorban a település ingatlanainak ál-
lattartási szempontból történõ, életszerû kategorizálása volt,
szem elõtt tartva Alsónémedi falusias jellegének megõrzését. E ve-
zérelv alapján állattartási szempontból két, eltérõ szabályozás alá
esõ övezet alakul ki. Egyik a település törzsét alkotó, hagyomá-
nyos beépítésû és hasznosítású központi belterülete, másik pedig
az utóbbi 10-20 évben kialakított, új építésû ingatlanokkal benépe-
sült területek, utcák. (Ezek pontos meghatározását a 2009. novem-
ber 1-én hatályba lépõ rendelet tartalmazza.) A két övezet között
elsõsorban az ott tartható állatlétszámban van különbség.

Módosultak (csökkentek) továbbá a korábbi rendeletben
még felsõbb jogszabály alapján meghatározott, lakó- és állat-
tartó épületek közötti védõtávolságok.

Szintén jogszabályváltozás – a veszettség elleni védekezés
részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rende-
let 2009. január 1-i hatálybalépése – okán szükséges volt a
rendelet ebtartásra vonatkozó külön szabályainak módosítá-
sa, mivel az ebek veszettség elleni védelmével kapcsolatos
kötelezõ önkormányzati nyilvántartási hatáskörök meg-
szûntek, a hatósági és magán állatorvosokhoz kerültek át. Így
a jövõben veszettség elleni védõoltások meglétérõl szóló iga-
zolásokat nem kell a Polgármesteri Hivatalban bemutatni,
azokat az állatorvosok kötelesek nyilvántartani és ellenõrizni.

A fent leírt változások tájékoztató jellegûek, ezért kérjük,
hogy konkrét esetekben elõforduló kérdéseikkel forduljanak
a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve a www.alsonemedi.hu
honlapon olvassák el a teljes rendeletet.

Kit fenyeget a HPV?
A HPV: egy vírusfajta, humán papillomavírus, aminek sok
változata van.
Közülük néhány fertõzi meg a nemi szerveket és azok kör-
nyékét. Bizonyos típusok méhnyakrákot, hüvelyrákot
okozhatnak. Más típusok nemi szemölcsök létrejöttéért fe-
lelõsek, akár fiatal korban is. A legtöbb nõnél 35-55 éves
kora között diagnosztizálják a méhnyakrákot. A lányok a
testi fejlõdésük idején - tizen-huszonéves korukban –van-
nak leginkább kitéve a HPV-fertõzés kockázatának. A
HPV könnyen továbbadható. Bármilyen nemi érintkezés-
sel járó intim kapcsolattal terjeszthetõ, nem csak közösülés
során. Mivel eleinte nincsenek jelei és nem okoz tüneteket,

sokan nem is tudnak arról, hogy fertõzöttek-és hogy ter-
jesztik.
Ezért van nagy jelentõsége a megelõzésnek, amely védõol-
tás formájában rendelkezésre áll.
A 14 év feletti lányok beoltása javasolt a HP vírus által ter-
jesztett betegségek kivédésére.
3 oltás, 6 hónap alatt adja meg a védettséget, mai tudásunk
szerint örökre. Fontos a rendszeres nõgyógyászati szûrõ-
vizsgálat igénybevétele, higiénés szabályok betartása, óv-
szer használata, mert mindentõl az oltás sem véd meg.

Dr. Jákli Györgyi
gyermekorvos

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

Nappali idõszakban kérjük
Dernóczi Zoltán r. törzszászlóst hívják a

06-70/607-96-01-es telefonszámon!

vagy körzeti megbízottakat:

Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21
Szadai Attila r. törzsõrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelõ telefonszámot!

FIGYELEM, HATÁRIDÕ!!!
Az iparûzési adóelõleg feltöltésének határideje

2009. december 20.
A befizetett elõleget a ténylegesen fizetendõ adó legalább
90%-ig kell feltölteni.

2009. november 30. az állami krízisalap támogatáshoz
való kérelmek beadási határideje.

Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi
adó bevallásának és befizetésének határideje.

Rozgonyi Erik
jegyzõ
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Hírek iskolánk életébõl
A Széchenyi István Általános Iskola nevelõtestülete a
2009/2010-es tanévet az augusztus végén tartott tanévnyitó
értekezleten A CSALÁD ÉS A BIZTONSÁG Évének nyil-
vánította.
A választott jelmondat:
„Nem kell egyedül élned a világban, hisz ott van a családod”

(Albert Sweitzer)
Nevelõtestületünk tudatosan alapozta meg az elõzõ évek ne-
velési programját, melyre építettük ez évi munkatervünket.
Visszatekintve, az elmúlt két tanévben az „Ép testben ép lé-
lek” jelmondat jegyében az egészségrõl, az egészség megõr-
zésérõl, az egészséges életmódra való törekvésrõl igyekez-
tünk meggyõzni a szülõket és tanulóinkat.
Ezt követõen a lelki egészség fontosságára helyeztük a hang-
súlyt: morál, hazaszeretet, becsület, tisztesség kérdését jártuk
körül példát véve nemzeti királyaink, hõseinek életérõl.
A 2008/2009-es tanév jelmondata: Otthonunk a Föld.
Felhívtuk a figyelmet a saját felelõsségünkre, a környezetvéde-
lemre, szûkebb és tágabb környezünk megbecsülése területén.
A2009/2010-es tanévben szûkítjük az otthon fogalmát. A társa-
dalom legkisebb, de alapvetõ csoportjának, a családnak a fon-
tosságát szeretnénk hangsúlyozni, kiemelni. Közismert megál-
lapítás, hogy a jól mûködõ családok építik fel a jól mûködõ tár-
sadalmat. A gyermek születése pillanatából a családban nevel-
kedik, és az ott tanult mintát követi felnõtt élete során.
Sajnos kevés ez a felismerés, ha az élet mindennapi gyakorla-
ta azt tükrözi, hogy a családokban egyre több a probléma,
egyre nehezebb fenntartani a családi biztonságot.
Szeretnénk ebben a tanévben olyan élményteli programokat
biztosítani, amelyek tudatosítják a család fontosságát, pótol-
hatatlanságát.
Szem elõtt kell tartanunk, hogy bár településükön még ma is
erõsek a családi kötelékek, mûködik a családi összetartás, de
sajnos növekszik a válások száma, s ezáltal sérül a gyermekek
személyisége.
Mennyire igaz az alábbi Bródy János által megfogalmazott
gondolatsor:
„Minden felnõtt volt egyszer gyerek, és felnõ majd az új
gyermeksereg.
Többet s jobban törõdjetek velünk, mert eljön majd a
nap, amikor mi is felnövünk”
Meggyõzõdésünk, hogy legnagyobb örökségként boldog em-
lékeket hagyhatunk gyermekeinkre.
A fent vázoltak meghatározzák mindennapi feladatainkat.
Vendégelõadókat hívunk a gyermekközösségekbe, szülõi fó-
rumokra, akik interaktív formában hívják fel a figyelmet a
családi élet helyes mûködésére, segítenek felfedni a problé-
mákat, lehetõséget mutatnak a gondok megoldására.
Minden évfolyamon megkezdõdtek a családi életre nevelés-
sel kapcsolatos elõadások, a tanulók életkorának megfelelõ
szinten.
Szeptemberben vendégünk volt Prof. Dr. Bagdy Emõke
pszichológus. tanszékvezetõ egyetemi tanár, aki a Család- és
iskolai kompetenciák fejlesztésérõl tartott elõadást.

Az elhangzott gondolatok iskolánk honlapján olvashatók,
melyet ajánlok mindenki figyelmébe!
Minden osztályközösség saját programmal indul az új tanév
kezdetén, melyek tartalmukban illeszkednek az éves munka-
tervi feladatokhoz.
A biztonság fogalmába tartozik az is, hogy felhívjuk tanuló-
ink figyelmét a helyes közlekedés szabályaira és azok betartá-
sára.
A kerékpáros közlekedés szabályait elsajátítók: kerékpáros
jogosítványt szerezhetnek.
Kiemelt szerepet kap ebben a tanévben is kulturális rendez-
vénysorozatunk a Széchenyi Napok, melyet a Sportcsarnok
átadásával egyidõben szeretnénk megrendezni.
Az ünnepségen megemlékezünk névadónk Széchenyi István
halálának 150. évfordulójáról és csatlakozunk a Széchenyi
Társaság által meghirdetett programokhoz.
Bízunk abban, hogy a 2009/2010-es tanév is eredményekben,
sikerekben gazdag lesz.
Nagy örömmel vesszük birtokba iskolánk új épületszárnyát,
hiszen évtizedes álmunk válik valóra, hogy iskolai közössé-
günk egy épületben nyer elhelyezést, s a kor igényeinek meg-
felelõ technikai berendezés várja és fogadja tanulóinkat.
Köszönet érte!

További híreink:
Október elején tartottuk az iskolai szülõi munkaközösség vá-
lasztmányának összejövetelét, melyen a napirendi pontok kö-
zött szerepelt az SZM elnökének megválasztása.
A szülõk szavazata alapján a 2009/2010-es tanév SZM elnö-
ke: Kozma Márta.
Gratulálunk és bízunk abban, hogy együttgondolkodva,
együttmûködve sikeres, eredményes munkát végezhetünk.
Október 16-án rendeztük meg iskolánkban az országos Bo-
lyai matematika verseny körzeti fordulóját.
A környezõ településekrõl érkezõ tanulókat örömmel láttuk
vendégül.

Tisztelt Szülõk! Kedves Olvasók!
Az iskolaátadási ünnepségre szeretnénk iskolatörténeti kiállí-
tást rendezni, melyhez kérjük az Önök segítéségét is!
Gyûjtünk régi fényképeket, iskolánkkal kapcsolatos doku-
mentumokat, kiállítható tárgyakat, emléktárgyakat! Örül-
nénk, ha az összegyûlt anyag hûen tükrözné iskolánk fejlõdé-
sét, 1945-tõl napjainkig.
Segítségüket elõre is köszönjük!
(Telefonegyeztetés: 337-140 titkárság)
Kérjük Önöket, látogassák iskolánk honlapját, kísérjék figye-
lemmel iskolánk életét, rendezvényeinket, sikereinket, ered-
ményeinket!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit iskolánk átadási
ünnepségére, egyéb iskolai rendezvényeinkre!
A Széchenyi István Általános Iskola nevelõtestülete nevében:

Mayer Istvánné
igazgató
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„ Mi a könyvek titka?
Az, hogy minden bennük van. Nemcsak a tündérek, manók, ki-
rálykisasszonyok, gonosz boszorkányok; hanem én is te is;
örömeinkkel, gondjainkkal, vágyainkkal, bánatainkkal;
benne van a jó meg a rossz, az igaz és a hamis, a természet, a
világmindenség; ez mind, mind elfér a könyvekben.
Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled minden titkát.”

(Janikovszky Éva)
Az olvasás - kapcsolatteremtés
Az õsz már csalhatatlanul beköszöntött. A jó meleg szobában,
egy kényelmes fotelben, puha, meleg takaróba burkolózva,
egy finoman illatozó teát kortyolgatva milyen remek idõtöltés
egy remek könyv társasága.
Az olvasás ismeretszerzés, tanulás – ezt valljuk a leggyakrab-
ban. Bizonyára így is van! Abba azonban ritkán gondolunk
bele, hogy egyúttal ez is egyfajta kapcsolatteremtés. Ilyenkor
egy korábban nem létezõ kapcsolat jön létre.
Olvasás közben vagy utána gondolkodóba esünk, hátha mégis
a fõhõsnek van igaza? Valóban így kell cselekedni ilyen hely-
zetekben?
Az a jó, ha a könyveknek „utóélete” van bennünk, érzéseink-
ben, cselekedeteinkben. Hatással vannak ránk, s ezáltal mi is
hatással vagyunk másokra, változunk.
Az olvasás kikapcsolódás, pihenés, szórakozás, kaland – szól az
ugyancsak közkeletû vélekedés. S mindez hogyan? Kilépek sa-
ját korábbi, hétköznapi világomból, találkozom régmúlt korok
híres embereivel, részt veszek csatákban, háborúkban, csodála-
tos középkori helyszíneken kalandozik képzeletem. Fantaszti-
kus ûrkalandokban lehet részem, vagy éppen az ezredforduló
kamaszainak gondjaival, tetteikkel, gondolatikkal, céljaikkal az
általuk képviselt értékekkel, érzelmeikkel találkozom. És ez
már ismét egy új kapcsolat rendszer.
Kik voltak õk? Mit akartak? Tudok velük azonosulni? Hason-
lítanak gondjaik az enyémhez? Ajtókat, ablakokat nyitnak, s
néha éppen egy „tükör” villan felém. A versek, a történetek, a
helyzetek, mások tetteinek, érzelmeinek átélése; a magunk
tudattalan feszültségeinek képekké, gesztusokká, szavakká
formálásához ugyancsak mással nem pótolható eszközöket
kínál az O L VAS Á S.
Szülõi, pedagógusi, pszichológusi tapasztalatokból jól tud-
juk, hogy a kiegyensúlyozott, érett személyiséget többek kö-
zött a megfelelõ szintû önismeret, a konfliktustûrés és konf-
liktusmegoldó készség magas szintje jellemzi.
Olvasás közben eljuthatunk legmélyebb önmagunkhoz.
Szaknyelven szólva: átjárhatóvá lesz a tudatos és a tudattalan
világ közötti korábban áttörhetetlen fal.
Ehhez csak néhány percnyi csendre, befelé, a nyomtatott szó
felé, a másik ember felé forduló figyelemre, töprengésre, ol-
vasására van szüksége minden embernek, gyereknek, felnõtt-
nek egyaránt.
E gondolatok szellemében igyekszik iskolai könyvtárunk a
hozzánk forduló diákok „mindennapi olvasásához” ötleteket,
javaslatokat tenni. Ehhez igazán jó alapot szolgál a folyama-
tosan bõvülõ, Iskolai Könyvtár gazdag könyvállománya.
Minden diákunknak kiemelten ajánlom, hogy használja rend-
szeresen a könyvtárat.
Nyissuk hát ki azokat a könyveket, s kívánom, hogy legyen
mindenki részese az általuk kínált titkoknak, csodáknak.
2009 õszén

Káli Erika iskolai könyvtáros

Elnöki 2009 éves beszámoló
Minden ilyen összefoglaló hálás feladat, mert van kinek, van
miért és van kivel hálát adnunk!
Ma az Úr 2009. évében Magvetõ havában él és mûködik a
NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesületünk Alsóné-
medin. Ez köszönhetõ az Úristenek és a tagok, barátaink
szorgalmának, közösségünk és az Önkormányzat támo-
gatásának!
Hogyan is jöttünk létre?
Voltak lelkes pedagógusok Jobbágy Ilona és Zsin Géza, akik a
hagyományok és a természet szeretetét ültették el bennünk és
gyermekeinkben. Voltak lelkes hozzáértõk Bodó Anna és Varga
Ferenc, Gyõri József, akik a maguk ismereteit és szorgalmát
hozták el közénk. Voltak bátor szülõk, akik megértették, hogy
lehet egészséges fiatalságot nevelni a magyar hagyományok
tiszteletén keresztül is. Volt egy Önkormányzat és Mûvelõdési
ház, aki akarta és tudta támogatni törekvéseinket.
Közel egy évvel ezelõtt alakultunk meg a Faluházban és az el-
telt idõszak alatt rengeteg jó dolgot tettünk, éltünk át együtt.
Sok kalandban, izgalomban és örömben volt közös részünk.
Sikerült elindítunk egy új közösséget, amelynek a gyökerei és
hagyományai már megvoltak Némedin. Nem mi találtunk ki
helyileg a hagyományõrzést, az íjászatot, a kézmûvességet,
de mi is meg tudtunk- önkormányzati támogatással –szólítani
sok család apraját és nagyját. Számos jó és hasznos idõt töl-
töttünk a szabadban, sportolással. Szellemi, testi és lelki táp-
láltatásban részesültek az ifjaink és felnõttjeink.
2009 januártól az önkormányzatunktól kapott üres ipari csar-
nokban télen is íjászhattunk, gyakran heti háromszor is.
Külön köszönjük,hogy a jó idõ beálltával az Alsónémedi
Öregtó – horgásztó bérlõje Tarjáni Tamás megengedte, hogy
a tó mögötti szép füves- fás területen nyári íjászszálásunkat
berendezzük. Eredmények nem is maradtak el!
2008 szeptemberétõl napjainkig 28 íjászversenyen vettünk részt:
40 aranyérmet, 38 ezüstérmet, 40 bronzérmet szereztünk!
Legfontosabb, hogy az Országos Íjász diákolimpián tradi-
cionális gyermek kategóriában az I. és II. helyet, a serdü-
lõknél pedig a II. és III. helyet hoztuk el!
Megismerték a NYWYG és Alsónémedi nevét a megyében és
országos rendezvényeken is. Szorosra fontunk a többi helyi tár-
sadalmi szervezettel is a kapcsolatot. Megrendeztünk elsõ ver-
senyünket az elsõ Némedi Lovasnap keretében, majd Október-
ben az I.NYWYG Kupát, amelyen közel 80-an versenyeztek.
Számos bemutatón vettünk részt az ország különbözõ területin.
A helyi megemlékezéseken ott voltunk, diákjaink mindig a tör-
ténelmi zászlókkal õrséget állnak ezen ünnepségeken, lelkesen
és büszkén, hogy ez által õk is részesei az élõ múltnak.
A NYWYG Galagonya kör is rendkívül szorgalmasan tevé-
kenykedett. Bodó Anna vezetésével a lányok, asszonyok kéz-
mûvesedtek . A tavaly év végi ádventi készülõdés után az idén
legnagyobb rendezvénye a május végi gyermeknap volt, ahol
rengeteg gyermek és szülõ is megfordult.
Egyesületünket bejegyezték, adószámunkat is megkaptuk. Pá-
lyázhatunk és tagjai lehetünk a Magyar Íjászszövetségnek!!
Várjuk tagjaink közé minden korosztály képviselõjét, ta-
pasztaltakat és ifjakat egyaránt!
Nagyon Köszönöm!
Üdvözlettel:

Suplicz Zsolt
A NYWYG Elnöke




