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Szarvas bangó (Ophrys scolopax)

kosborfélék, orchidaceae
magyarországon fokozottan védett. eszmei értéke: 100 000 Ft
alsónémedin hosszú évtizedek után tavaly nyáron zsin Géza a Széchenyi istván általános iskola biológia tanára 
talált ismét nagyszámban virágzó példányokat. megfogyatkozásuk oka a túlzott legeltetés, valamint a talajvíz 
hiánya. Virágzása: május – június hónapban.
Leírása: 20-50 cm magas faj. hosszúkás-tojásdad vagy lándzsás levelei lekerekített csúcsúak. nyúlánk virágza-
tában 2–12, ritkábban húsz virág áll lazán. a külső és belső lepellevelek egyaránt rózsaszínűek, ritkán fehérek. 
a külső lepellevelek keskeny elliptikus-tojásdadok, általában enyhén homorúan hátrafelé, ritkán előre hajlanak. 
az oldalsó, belső lepellevelek 3–7 mm hosszúak, szőrösek. a gesztenyebarna-sötétbarna, olykor enyhén lilás, 
6–15 mm hosszú, mélyen három karéjú mézajak hosszan előrenyúlik. a középső karéj a hátrahajló szélektől 
erősen domború, felülnézetben elliptikus, végig szőrös, csak a keskeny, sárgás szegélye csupasz. 
a világos szegélyű, barnás-lila, fémfényű rajzolat kiterjed a mézajak hátulsó részére, körülveszi az alapi mezőt, 
folytatódik az oldalsó karéjok öbleiben és néha a mézajak elülső részén is. tövétől két „szarvacska” nyúlik hosz-

szan előre (ezekről kapta 
a nevét), csúcsáról rövid, 
sárgás függelék lóg. az 
oldalsó karéjok szétállók, 
sűrűn szőrösek, a tövük-
nél dudor. a mézajak dudorok feketések.
Élőhelye: mészkedvelő; pusztafüves lejtőkön, száraz töl-
gyesek és bokorerdők szélein és tisztásain, mocsárrétek 
és homoki rétek kontaktzónájában, valamint szikes réte-
ken él.               Címlapfotó: Zsin Géza

MEZŐŐRSÉG  06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658 
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:

Bodó Zoltán 06-30-503-6739; Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:  
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve  

a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).

Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  1/301-6969 (vonalas 
telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról  

ez a szám javasolt).  Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472

KÖRZETI MEGBÍZOTT:  Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény  
esetén azonnal  hívják a megfelelő telefonszámot!
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Új helyre költözik a NAV Észak-budapesti központi ügyfélszolgálata
Június 4-étől a Dózsa György úton lehet ügyet intézni 

A XIII. kerület Petneházy utca 6-8. szám alatt megszűnik, és új helyre költözik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
Észak-budapesti Adóigazgatóságának központi ügyfélszolgálata. 
Június 4-én, új, európai színvonalú irodaházban folytatja működését az Észak-budapesti Adóigazgatóság Központi Ügyfél-
szolgálata; az adózók a főváros XIII. kerületében, a Dózsa György út 128-130. szám alatti Spirál irodaház B. épületében 
intézhetik ezentúl ügyeiket, változatlan nyitva tartás mellett.
A NAV törekvése, hogy az ügyfelek fogadásához kulturált körülményeket biztosítson, ezért a jelenleginél (Petneházy utcai-
nál) tágasabb, a mai modern kor követelményeinek megfelelő központi ügyfélszolgálattal áll az adózók rendelkezésére.
Az új központi ügyfélszolgálat több tömegközlekedési eszközzel is megközelíthető. Az adózók a Dózsa György út 128-130. 
szám alatti irodaházat elérhetik például a 75-ös és a 79-es jelzésű trolibusszal, illetve a 14-es villamossal.

A félfogadás rendjéről, valamint az ügyfélszolgálatokon intézhető ügyek köréről bővebb tájékoztatás  
a www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/regiok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgálatok internetes felületen található.

                                                     
Nemzeti Adó- és Vámhivatal             

                                                           Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(Az újságban rövidített tájékoztató került közlésre!)

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
májusi lapszám óta egy ízben,  2012. május 22-én ülésezett. Az 
ülésen az alábbi döntések születtek:

➡  A gyermekvédelmi törvény alapján megtárgyalta és elfogad-
ta a 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló átfogó 
beszámolót, értékelést. Az előterjesztés két részből: egyrészt a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Köz-
pontja Gyermekjóléti Szolgálata, másrészt a Polgármesteri 
Hivatal gyermekvédelmi területet érintő munkájáról szóló be-
számolójából állt.

➡  A Rendőrségről szóló törvény alapján a Dabasi Rendőrkapi-
tányság elkészítette beszámolóját Alsónémedi Nagyközség 
Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról. 
A napirend kapcsán a testületi tagok tájékoztatást kaptak 
a közterület-felügyelő munkájáról is. A képviselő-testület 
megköszönte a rendőrség és közterület felügyelők erőfeszíté-
seit, munkáját és az írásos beszámolót  Kocsis István r. alez-
redes kapitányságvezető szóbeli kiegészítésével és válaszaival 
együtt elfogadta.

➡  Módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata. A módosítás 3 területet érintett:

–  A testületi ülések hanganyagainak kezelésére vonatkozó 
rész kikerült a rendeletből,  miután az Egységes Irattári 
Szabályzat rendelkezik a hanganyagok kezeléséről, se-
lejtezési szabályairól.

–  A testületi ülések összehívása kapcsán pontosításra ke-
rült a meghívók tartalma, a meghívottak köre, az elő-
terjesztések megküldésének szabályai.

–  A rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésének szabá-
lyai új szakasszal egészítik ki az SZMSZ-t.

(A jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ren-
deletet a település honlapján www. alsonemedi.hu megta-
lálják az érdeklődők.)

➡  Az új államháztartási törvény, valamint végrehajtási rende-
lete módosította a költségvetési szervek jogállásának sza-
bályait, emiatt felül kellett vizsgálni intézményeink alapító 
okiratait, melynek kapcsán módosításra került:

-  a Széchenyi István Általános Iskola,
-  a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda,
-  a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvár, valamint 
-  Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata.

➡  Az előzőekben jelzett jogszabályi változás miatt el kellett ké-
szíteni a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő, de 
gazdasági szervezettel nem rendelkező 3 intézményünk közti 
munkamegosztási megállapodásokat, melyeket a testület az 
előterjesztés szerinti formában elfogadott.

➡  A képviselő-testület áttekintett az ebben a ciklusban hozott 
határozatait, melynek eredményeképpen az aktualitásukat 
vesztett határozatait hatályon kívül helyezte, ill. a határozat-
tól eltérő formában teljesített döntéseit végrehajtottnak mi-
nősítette.

➡  Jóváhagyta a DAKÖV KFT. törzstőke emelését.

➡  Elfogadta a polgármester két ülés közti eseményekről, va-
lamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentését.

➡  Küldöttet  delegált  Némedi Rezső személyében a vízgazdál-
kodási társulásba. 

dr. Percze Tünde jegyző

A Képviselő-testület lapzárta után – 2012. május 30-án – 
rendkívüli ülést tartott, melyről soron következő számunk-
ban adunk részletes tájékoztatást. – Szerkesztő Bizottság

Testületi hírek
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2012. májusi lapszámunk 3. oldalán sajnálatos elírás történt. 90. születésnapján Galambos Jánosné sz: Nyárádi Teréz köszöntésére került sor, 
az alábbi fotón ő látható Polgármester Úr társaságában.
Az alábbi sorokkal kérünk elnézést Teri Nénitől, a családtagoktól, ha szándékaink ellenére az elírással fájdalmat okoztunk.
Önkormányzatunk nevében kívánunk neki, de egyúttal településünk minden szép kort megélt lakosának még nagyon  sok örömet, bol-
dogságot és jó egészséget!

  Dr. Percze Tünde jegyző

„A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol, 
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. 
Nem lenni bús, reménye vesztett,
Csendben viselni el a keresztet, 
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit. 

Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje. 
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd.
Nem vagy olyan, mint azelőtt. 

S járni amellett szép vidáman,
Istentől rád szabott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erősen hisszük,
Hogy teher, amit vinni kell,
Az égi honra készít fel.
Ez csak a végső simítás
A régi szíven, semmi más.
Ez old fel minden köteléket, 
Ha a világ még fogna téged. 

Az Úr nem szűnik meg tanítani,
Ezért kell sok harcot vívni,
Idősen is, míg csendesen a szív
az Úrban megpihen és kész vagy

az Ő kezéből venni, hogy minden Ő -
S te sem vagy semmi.
S akkor lelked kegyelmes atyja
A legszebb munkát is megadja. 

Kezed imára kulcsolod -
ez mindennél dicsőbb dolog.
Áldást kérsz szeretteidre -
Körülötted nagyra és kicsinyre.
S ha majd munkád betellett, 
S a végső óra elközelgett,
Engedsz az égi szent hívásnak,
Enyém vagy, jöjj, el nem bocsájtlak.”

(Sík Sándor: A legszebb művészet)

Beszámoló a közbiztonsággal foglalkozó közterület-felügyelő munkájáról
A közrend, a közbiztonság érdekében tett intézkedések:
Alsónémedi területén a szolgálat ellátása során folyamatos járőrszolgálat biztosítása. Kapcsolattartás a lakossággal, a helyi, dabasi és 
a környező települések rendőreivel. Polgárőrséggel és mezőőrökkel való együttműködés, szakmai tanácsadás.  A lakosság szubjektív 
biztonsági érzetének növelése. Szükséges intézkedések megtétele szabálysértés illetve bűncselekmények észlelése esetén.  

2011-ben az alábbi intézkedéseket hajtottam végre: 
- Bűncselekmény elkövetésén tetten ért illetve körözött személy elfogása, átadva rendőrséghez: 9 fő
- Bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy rendőrség elé állítása: 8 fő
- Szabálysértési feljelentés : 78 fővel szemben  / prostitució miatt – eljáró hatóság rendőrség/
- Helyszíni bírság: 68 fővel szemben 960 000 forint (elsősorban prostituáltak, külföldiek)
- Igazoltatás, Figyelmeztetés: 276 fővel szemben
- Fokozott ellenőrzés rendőrséggel együtt: 112 esetben
- Szálláshely ellenőrzés : 41 esetben
- Külföldi személyek igazoltatása elszámoltatása rendőrséggel való közös szolgálatban : 316 esetben.
(Érdekességképpen szeretném megjegyezni, hogy az elfogásom között szerepelt olyan személy is aki ellen elfogató parancs volt 
érvényben 62 rendbeli fegyveres rablás miatt, de volt közöttük gépkocsifeltörő, lakásbetörő, csaló, pénzhamísító is) 

További feladataim ismertetése: 
A településen én látom el a nappali polgárőr szolgálatot is . A lakosságtól naponta átlagosan 2 - 3 bejelentés érkezik  melyeket ellen-
őrizni kell. 2011-ben közel 800 esetben kért intézkedést tőlem a lakosság, melyre minden esetben reagáltam. A bejelentések zöme 
leggyakrabban idegen, gyanús személyek, valamint házalókról érkezik, melyek ellenőrzése, elszámoltatása szükségszerű. Elmond-
hatom, hogy ennek köszönhetően mindennapi jó kapcsolatban vagyok az itt élőkkel. A telefonom 24 órán keresztül elérhető. Gyak-
ran megesik, hogy az éjszakai, hajnali órákban hétvégén is keresnek. Feladataim közé tartozik a településen működő térfelügyeleti 
rendszer felügyelete. Munkám során kb. 4  illetve 6 órát töltök a monitor előtt. Az általam észlelt eseményekre azonnal reagálok. A 
rendszernek köszönhetően több bűnözői kör is fel lett derítve, be lett azonosítva. 2012. április 15-től a szabálysértési eljárás hatáskör 
elkerült az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz. Ez a változás a közterület-felügyelők munkáját is nagyban befolyásolja. A 
közterület-felügyelők helyszíni bírságolási lehetősége megnövekedett, több esetben lehet majd feljelenteni szabálysértést elkövető-
ket az új törvény alapján. 
A közvetlen munkakapcsolat helyett a közterület-felügyelők azonban csak hivatalos iratban tudják megkeresni majd a szabálysértési 
előadót. Az elsődleges információk szerint telefonon kell időpontot egyeztetni a kormányhivatallal, amennyiben tanúmeghallga-
tásra lesz szükség. A feljelentésekhez tanúkutatásokat, jegyzőkönyveket kell készítenünk. Az országos szabálysértési nyilvántartási 
rendszerhez is lesz hozzáférési jogosultsága az önkormányzatnak, mely szintén a feljelentések előkészítéséhez szükséges. Eddigi 
munkánk során nem volt ekkora adminisztrációs feladatunk, amennyiben számítógép használatára volt szükségünk, kollégákat 
kértünk meg, had használjuk az ő gépüket, vagy írják meg helyettünk a feljelentéseket. Amennyiben erre lehetőség lenne, szeretném 
jelezni, hogy a jövőbeni munkám ellátásához egy számítógépre lenne szükségem a szükséges tartozékokkal, mely a hivatali rend-
szerre lenne csatlakozva, internet elérhetőséggel az országos nyilvántartás elérése céljából. 

Alsónémedi, 2012. május 15. 
Dernóczi Zoltán közterület-felügyelő

H E L Y E S B Í T É S
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BESZÁMOLÓ
Alsónémedi nagyközség közbiztonságának helyzetéről (részletek a 16 oldalas anyagból)

A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 15 település tartozik az alábbi megoszlásban: 4 város /Dabas, Gyál, 
Örkény és Ócsa /, 2 nagyközség /Alsónémedi és Bugyi/, valamint 9 község /Felsőpakony, Hernád, Inárcs, Kakucs, Pusztavacs, 
Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán és Újlengyel/.

SZEMÉLYI, TECHNIKAI HELYZET
Az állomány körében a fluktuáció igen jelentős volt, 15 fő hivatásos távozott és 50 fő érkezett, 3 fő közalkalmazott távozott és 2 fő 
érkezett. Az állomány megszaporodó létszáma ellenére kevés a nagy tapasztalattal, rutinnal rendelkező idősebb kolléga, az új fel-
vételt nyert kollégák 1 kivételével még nem képzett rendőrök. A hivatásos állomány életkora nagyon fiatal, az átlag életkor 29,83.

Létszámadatok 2011. december 31-én:

Rendszeresített létszám: Meglévő létszám:
Tiszt:                                 36 Tiszt:                                      25
Tiszthelyettes:                   81 Tiszthelyettes:                        79
Közalkalmazott:                19 Közalkalmazott:                     23
Összesen::                       136 Összesen:                             127

2011-ben a gépjármű parkunkban jelentősebb változás nem következett be, 1 db (lízingelt) új (stabil lámpás) szolgálati gépkocsit 
kaptunk, és helyette ugyancsak stabil lámpás szolgálati gépkocsit leadtunk. A szolgálati gépjárművek száma 2011. december 31-én 
18 db, ebből 15 db lízingelt, a szolgálati motorkerékpárok száma 2 db és van egy saját tulajdonú VW Transporter is. A 2011. évben 
összesen 578.323 kilométert tettünk meg (48.194 km/hó).  Pozitívum, hogy több helyszínelő eszközzel bővült a technikai ellá-
tottságunk, mérőléccel, digitális keréknyomás és profilmérővel, így színvonalasabb munkát tudunk ellátni a balesetek helyszínén, 
és a bűnügyi technikusok is egy új, 162.980 Ft értékű fotó technikai eszközzel végzik tevékenységüket.     

BŰNÜGYI HELYZET
Az egyenes iktatás adatai alapján 2416 bűncselekmény vált ismertté tavaly, míg az azt megelőző évben 2445, mely 1,2 %-os csök-
kenést jelent. (29 bűncselekmény) 
A bűncselekmények struktúráját tekintve – az ENYÜBS adatai alapján – továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a magha-
tározóak, számuk a 2011-es évben 1481 volt. Figyelemre méltó ezen a területen az a folyamatos és jelentősen csökkenő tendencia, 
amely az elmúlt 5 évben bekövetkezett, mivel 2007-ben még 2228 bűncselekmény vált ismertté, addig a 2011. évi 1481-es eset-
szám egy 33,5 %-os csökkenés eredménye. Az elmúlt egy évben 236-tal csökkent ezen bűncselekmények száma, mely 13,7 %-os 
csökkenésnek felel meg. 
Ezen bűncselekmények aránya az összbűnözésen belül 53,9 %.
Állam és emberiség elleni bűncselekmény nem történt.
A személy elleni bűncselekmények száma jelentősen csökkent, hiszen a 2011-es évben 143 bűncselekmény vált ismertté, míg a 
2010-es évben 248 (- 42,3 %). Az összbűnözésen belüli aránya 5,2 %.E bűncselekmény kategórián belül a legnagyobb gyakoriság-
gal a súlyos testi sértések fordulnak elő, az esetek száma 2010-ben 113 volt, míg 2011 évben egy jelentősebb (- 50,4 %) csökkenést 
követően 56 bűncselekmény vált ismertté. A felderítési mutatónk ezen a területen magasnak mondható (82,14 %), az elmúlt 5 
évben mindig kiemelkedő felderítési eredményességet tudtunk elérni annak ellenére, hogy minden évben az egyik legmagasabb 
esetszámmal kell dolgoznunk Pest megyében.

DABASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2370 Dabas, Szent István tér 1/b,  
Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 

Tel.: (29)360-214, BM : 30-484
e-mail: dabasrk@pest.police.hu
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A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások száma stagnált, a 2010-es 895 esetről  2011-re  892-re (- 0,2 %) változott 
a bűncselekmények száma. A betöréses lopások száma sem emelkedett jelentősen (+5,2%) 325-ről 342-re.
A rablások számánál jelentős mértékű csökkenés volt megfigyelhető, hiszen a 2010 évben elkövetett 19 rablással szemben 2011-
ben 10 rablás elkövetése vált ismertté (- 47,3 %). 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma  nagyobb mértékű csökkenést mutat, 79-ről 64-re 
csökkent ezen bűncselekmények száma (- 19 %).

A közrend elleni bűncselekmények számában kiugróan magas emelkedés figyelhető meg, számuk 275-ről 756-ra nőtt. (+ 275 %). 
(Járulékos bűncselekmények) 

A közlekedési bűncselekmények száma kis mértékben, 192-ről 186-ra csökkent (- 3,1 %). Ezen belül az ittas járművezetések száma 
teljesen megegyezik a tavalyi adatokkal, a számuk 118. 

A bűnügyek településenkénti megoszlását tekintve legfertőzöttebb továbbra is Gyál, ahol az ismertté vált összes bűncselekmény 
27,6 %-át követték el (760 bűncselekmény), majd a rangsorban  Dabas következik, ahol 17.3 %-os az elkövetési arány (419 bűn-
cselekmény). Ez az összes bűncselekmény 44,9 %-át jelenti, ugyanakkor meg kell említeni, hogy a két városban él a lakosság 44,2 
%-a illetékességi területünkön.

Alsónémedin az ismertté vált bűncselekmények száma 2011-ben 109 volt, amely az előző évi 138-hoz képest 21 %-os  csök-
kenést jelent.   
A személy elleni bűncselekmények száma 31.58 %-kal csökkent, ami összesen hat bűncselekményt jelent, 19-ről 13-ra. Ezen belül 
a testi sértések száma két bűncselekménnyel 50 %-kal, 4-ről 2-re csökkent. 
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények terén a 1-ről 5-re változott, amely 400 %-os emelkedést jelent. 
A közrend elleni bűncselekmények száma  kedvezően alakult, hiszen 41.66 %-kal, az előző évi 12 esetről 7-re  csökkent az ismertté 
vált bűncselekmények száma. Ezen belül a 2011. évben egy garázdaság bűncselekménye vált ismertté, míg 2010-ben ilyen jellegű 
bűncselekményt nem követtek el a településen. 
A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a regisztrált bűncselekmények legjelentősebb részét Alsónémedin is a 
vagyon elleni bűncselekmények képezik. E bűncselekményi kategóriában szintén csökkenés (- 13 bűncselekmény  - 15.11 %) 
figyelhető meg. Az összes bűncselekményeken belüli aránya 73 %, amely 2010-ben 62 % volt.  
A kategórián belül a lopások és a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások (betörések) a meghatározók. A lopások száma 2010-
hez képest 4 bűncselekménnyel csökkent, amely 8.33 %-os csökkenést jelent. A betöréses lopásoknál még kedvezőbb a helyzet, 
ugyanis a 2010. évi 22 bűncselekményről 15-re  csökkent a számuk, amely szintén jelentős 31.8 %-os csökkenésnek felel meg. 
A csalások száma  a 2010. évi  5-ről  7-re, két bűncselekménnyel ( 40 % ) emelkedett. 
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény 2010-ben 3 ilyen eset volt, míg az elmúlt évben egyel csökkent a számuk, ugyanis két 
ilyen bűncselekmény vált ismertté hatóságunk előtt ( -33.3 % ). 
A nagyközségben 2010-ben 2 kiemelt bűncselekmény történt, 2011-ben pedig egy, amely zsarolás bűntette volt. 
A közlekedési bűncselekményeken belül is jelentős pozitív változás ( - 7 bűncselekmény ) figyelhető meg, amely 54 %-os  csök-
kenésnek felel meg. A közúti jármű ittas vezetése bűncselekmény vonatkozásában ugyanannyi esetszám figyelhető meg, mint egy 
évvel korábban (5-5 bűncselekménnyel).   
 

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG
A beszámoló elején már szó volt arról, hogy kapitányságunk területe közel 800 négyzetkilométer, és a lakosok száma meghaladja a 
90.000 főt. A körzeti megbízotti hálózat kiépítésével is megpróbáltuk elérni, hogy minél több egyenruhás kollégát tudjunk a köz-
területre vezényelni. Az Önkormányzatok szolgálati lakások biztosításával segítik, hogy minél több Körzeti Megbízott teljesítsen 
szolgálatot, jelenleg 1 hiányunk van a lehetséges 19-ből.

Közrendvédelmi állomány intézkedési mutatóinak alakulása
Az elfogások száma 129 fő volt, az előző évi 103 fővel szemben, ami 25.25 %-os növekedést jelent.
Az előállítások száma az előző évhez képest 34.7 %-kal növekedett  268-ról 361-re. 
A közlekedési szabálysértési feljelentéseink száma 1343-ról, 17.1 %-kal 1114-re csökkent.  
A bírságolt személyek száma 30.7 %-kal nőtt, 1871-ről 2446-ra. A kiszabott bírságok összege összesen a Kapitányságon 18.8 %-kal 
nőtt 36.561.500 Ft.-ról 43.446.000.-forintra. Az 1 főre jutó átlagos bírság a Közrendvédelmi Osztályon 2010-ben 7424 Ft., míg 
2011-ben 7.147.-forint volt. 

2011-ben az előző évihez képest 7.8 %-kal nőtt az átkísérések száma, 527-ről, 568-ra emelkedett. A többi intézkedési mutató ala-
kulásánál figyelembe kell venni, hogy a közterületi szolgálattól ezek az intézkedések vonják el legjobban az állományt.
A tavalyi évben a Közrendvédelmi Osztály által önállóan befejezett közlekedési balesetek száma a korábbi évhez képest 70.6 %-kal 
csökkent, 102-ről 30-ra, míg a baleseti helyszínelőnek átadott esetek száma  25.9 %-kal csökkent, 81-ről 60-ra.
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Az elrendelt elővezetések száma 33.9 %-kal csökkent, 192-ről 127-re. A végrehajtott elővezetések száma 64-ről 51-re, 20.3 %-kal 
csökkent. Az elrendelt elővezetések 40.1 %-át hajtottuk végre.
Alkoholszondás ellenőrzést 2742 alkalommal hajtottunk végre, 8.9 %-kal kevesebbet, mint  2010-ben. Átlagosan minden 25. meg-
szondáztatott személy esetében hozott az ellenőrzés pozitív eredményt. Az alkoholszondás ellenőrzések 194 alkalommal (- 28.1 %) 
hoztak pozitív eredményt. A Közrendvédelmi Osztály 109 (-34.3%) ittas vezetővel szemben kezdeményezett eljárást. 

334 alkalommal hajtottunk végre akciót, ami 57.5 %-os emelkedést jelent a 2010. évi 212-höz képest.
44 alkalommal hajtottunk végre rendezvénybiztosítást csakúgy, mint egy évvel korábban. A rendezvénybiztosítások számában így 
változás nem történt.
A Közrendvédelmi Osztály a 2011. évben 67 esetben tett büntető feljelentést, 8.1. %-kal többet, mint 2010-ben (62). A 2011. év 
során a jelentős hangsúlyt fektettünk a bírósági hatáskörű szabálysértések miatti eljárások kezdeményezésére. Tiltott kéjelgés 195 
esetben (+ 38.3 %) kezdeményeztünk gyorsított eljárást. A járművezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés elkövetése miatt 50 
(+ 42.8 %), tulajdon elleni szabálysértés miatt 41 ( + 272.7 %) esetben kezdeményeztünk gyorsított eljárást. Összesen 286 (+ 52.1 
%) gyorsított szabálysértési eljárás került lefolytatásra – Kapitánysági szinten – a Dabasi Városi Bíróságon.  
A nagyközségben teljesít szolgálatot Tóth Gábor r. törzszászlós, valamint Szadai Attila r. főtörzsőrmester körzeti megbízottak, 
akik munkájukat nagy odaadással, lelkiismeretesen végzik.  Tevékenységüknek is köszönhető, hogy Alsónémedin az elmúlt évben 
csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma.
 Hosszú idő óta ápolunk jó kapcsolatot a településen működő polgárőr szervezettel, akiktől 2011-ben is sok segítséget kaptunk. 
Számos esetben vettünk részt közös rendezvénybiztosításokban.  

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI HELYZET
Kapitányságunk közlekedésbiztonsági helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy két főútvonal és egy autópálya halad át terüle-
tünkön. Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területén 2011. évben 21 közlekedési baleset történt, ez 16 %-os csökkenést jelent 
a 2010. évi 25-ös baleseti számhoz képest.
A személyi sérüléses balesetek száma 9-re, 28.58 %-kal emelkedett a 2010. évi 7-ről. A sérüléses statisztikát kimenet szerint vizs-
gálva a következő a helyzet. 2010. évben 1 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt, míg az elmúlt évben ilyen baleset nem 
történt..
Súlyos sérüléssel 3 közlekedési baleset végződött, míg 2010-ben 2 (+50%).  A könnyű sérüléssel végződő balesetek terén minimális 
a balesetszám növekedés, mivel 2010-ben  5 könnyű sérüléses baleset történt,  2011-ben pedig 6, ami,  20 %-os   növekedést jelent.
Anyagi kárral végződött balesetnél az elmúlt évben 12 alkalommal történt rendőri intézkedés a településen, az előző évi 17 esethez 
képest ez jelentős csökkenésnek  ( -29.4 % ) mondható. 
Figyelemmel arra, hogy a településen az egyik legjelentősebb baleseti ok az elsőbbség meg nem adása mellett a sebesség nem meg-
felelő megválasztása, ezért a megjavított sebességmérő berendezésünket rendszeresen üzemeltetjük a jövőben a nagyközség főbb 
útjain. Fontos megemlíteni, hogy a település közigazgatási területéhez tartozik az 5. számú főút egy jelentősebb szakasza, amely 
baleseti szempontból mindig kiemelt kockázatú útnak számított. Szerencsére 2011-ben ezen a szakaszon összesen egy könnyű 
sérüléssel végződött baleset történt, míg 2010-ben két baleset következett be, melyek mindegyike halálos áldozattal járt.
Baleset-megelőzési munkánk 2010. évhez képest stagnált. Heti rendszerességgel jelen vagyunk a Dabas Rádióban, mely lefedi a 
Kapitányság illetékességi területét. Riportokkal, közlekedési aktualitásokkal, ellenőrzések, akciók eredményeinek ismertetésével 
színesítjük műsoraikat. A Rádió munkatársai készséggel állnak rendelkezésünkre, ha közérdekű közölnivalónk akad. 2008-ban 
kezdte meg működését a MAG televízió, újhartyáni székhellyel. Alkalomszerűen itt is megjelenünk, inkább magazin jellegű ripor-
tokkal, kampányokhoz, rendezvényekhez köthető riportokkal, mint napi aktualitásokkal.

ÖSSZEGZÉS
A Dabasi Rendőrkapitányság egyik fő célkitűzése, hogy rendőrei az eredményes és hatékony működés mellett minél jobban 
megfeleljenek a lakosság, illetve a civil szervezetek által támasztott követelményeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy ka-
pitányságunk a nehéz körülmények között – vezetőváltások, gazdasági nehézségek, kedvezőtlen létszámhelyzet – egész évben 
nyújtott egyenletes jó teljesítményével, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való együttműködéssel, valamint a 
lakossággal folytatott párbeszéddel eleget tett ezen elvárásoknak.  Munkánkat a hatályos jogszabályok és normák betartása, vala-
mint a megyei szakirányítás mellett önállóan végeztük, jó színvonalon. Felderítési eredményességünk összességében és a kiemelt 
bűncselekményi kategóriákban egyaránt jónak mondható, a közrendvédelmi állomány intézkedési aktivitása a legmagasabb Pest 
megyében, az igazgatásrendészeti területen gyorsan, szakszerűen és kellő szigorral járnak el kollégáink, közútjainkon a balesetek 
száma pedig évről évre csökken. 
Ezen elért eredmények megtartása és a fenti tendenciák továbbvitele a 2012-es év egyik fő célkitűzése kell legyen mind a vezetők, 
mind a végrehajtó állomány számára. 

Dabas, 2012. április 25.      

Kocsis István r. alezredes,  kapitányságvezető
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A Tudatos Vásárlók Egyesületének kezdeményezésére 
idén márciusban újabb Ökokörök indultak országszerte. A 
kezdeményezéshez csatlakozott Alsónémedi is, így 2-3 he-
tente találkozunk, hogy beszélgessünk arról, mit tehetünk 
azért, hogy környezettudatosabban élhessünk, hogy a ház-
tartásunk minél kevésbé jelentsen terhet a Földnek. Az első 
alkalom a pénzről, a gazdaságról szólt. Első halásra talán 
furcsának tűnik, hogy miért beszélünk a pénzről, hiszen azt 
szoktuk meg, hogyha környezetvédelemről van szó, akkor 
szemetelésről, energiatakarékosságról, klímaváltozásról és 
légszennyezésről hallunk leginkább.

Csakhogy ezek már mind következmények. A növeke-
désre épülő gazdaságunk, az úgynevezett jóléti társadalom 
a fő oka a környezeti problémáknak. Sokat beszélgettünk a 
saját háztartásunk gazdasági kérdéseiről, arról, hogy vajon 
tudatában vagyunk-e egyáltalán annak, hogy mire mennyit 
költünk? Vajon hány házasszony vezet még háztartási nap-
lót? Vajon mennyi pénzt dobunk ki felesleges kiadásokra és 
hogyan tudjuk eldönteni, hogy mikor és milyen feltételek-
kel érdemes hitelt felvenni? De ha meg szeretnénk érteni a 
gazdaság működését, azt, hogy hogyan is működik a pénz, 
miért vagyunk rákényszerítve az állandó növekedésre és mi 
lehet a kiút, érdemes elolvasni az alábbi, Gyulai Iván ökoló-
gussal készült interjút:

„Mi a gond alapvetően a mostani pénzrendszerrel?
 A pénz alapvető eszköze a társadalmi munkamegosz-

tásnak, nélkülözhetetlen a gyors árucsere lebonyolításához.  
Amíg a csere nem a pénzen keresztül történt, addig mind 
a halásznak, mind a gabonatermelőnek sürgős volt a csere, 
mert unalmas lett volna mindig csak halat vagy kenyeret 
enni, másrészt mindkettő egyaránt romlandó. Amikor a 
pénz megjelenik, mint közvetítő jel, akkor sem a halásznak, 
sem a péknek nem sürgős a halért vagy kenyérért kapott je-
let elcserélnie. 

Mivel a pénz jól eláll, ezért értékesebb jószág, mint az, 
amely megromlik. Ez az extra tulajdonság követelte ki a ka-
matot, vagyis a pénz fölényét az áruval szemben a kamatban 
ismerték el.  

Hogyan hat a kamat az emberek jövedelmi viszonyára?
Az emberek úgy gondolják, hogy csak akkor fizetnek ka-

matot, ha hitelt vettek fel a banktól. Pedig kamatot mindenki 
fizet, az is, aki soha nem folyamodott hitelért. Hiszen ele-
gendő, ha a cipőgyár hitelből létesült, mert ilyenkor a hitel 
összege és a fizetendő hitelkamat megjelenik a cipő árában, 
és ha veszek egy cipőt, már magam is fizettem kamatot. 
Belátható, hogy közvetlenül, vagy közvetve mindent terhel 
kamat, és nem is gondoljuk, hogy minden harmadik dollá-
runkat vagy eurónkat kamatra költjük. Az állam adósságát is 
mi fizetjük ki adók, járulékok formájában.  A bank elvileg a 
hitelt a betétesek pénzéből nyújtja, akik ezért betéti kamatot 
kapnak. Egyszerűen belátható, hogy a betéti kamat, vagyis 
a kamatjövedelem mások befizetett hitelkamatjából szárma-
zik. Ez az egyik kiváltó oka annak, hogy a legjobban azoknak 

nő a jövedelme, akik a pénzüket forgatják. Sajnos azonban 
ez a társadalmi különbségek folytonos növekedéséhez vezet, 
egyre több szegényt, és egy kisszámú, de egyre gazdagabb 
társadalmi réteget termel ki. 

Miért vezet önkéntelenül is válságok sorozatához a je-
lenlegi pénzrendszer?

A fenntarthatatlanságnak két fontos tünete van. Az egyik 
a társadalmi igazságtalanság, amelynek a kapcsolatát a pénz-
zel az előbb szemléltettük. A másik a környezet degradálása 
és leromlása. Ez is szorosan kapcsolódik a fenti fejtegetéshez. 
Azok, akiknek ki kell termelniük a magas kamatokkal nyúj-
tott hiteleket, vagy összébb húzzák a nadrágszíjukat, vagy 
kénytelenek növekedni. Az eladósodott állam is hasonlóan 
cselekszik, mert muszáj megadni az adósságait. Aki a másik 
oldalon a betéti kamatból, befektetéseiből gyarapítja tőkéjét, 
ő is a növekedésben érdekelt, hiszen felhalmozott pénzét 
még tovább óhajtja gyarapítani. A növekedés azonban elvá-
laszthatatlan a környezeti terhelések fokozódásától, még a 
legnagyobb hatékonyság mellett is. 

Előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy a természeti tőkejavak 
nem tudnak lépést tartani a pénztőke növekedésével, mivel 
nem képesek megújulni. Hogy a kamatos kamat léte meny-
nyire nincs összhangban a környezet adta lehetőségekkel, 
arra nagyon jó példa a József fillér felkamatolódása. Ameny-
nyiben Szent József egyetlen pfenniget Jézus születésekor 
5%-os kamatra betett volna a bankba, akkor 1990-ben a ke-
letkezett pénzvagyonból 134 milliárd aranyból lévő Földet 
(bolygót) vásárolhatott volna. A pénzvagyon exponenciális 
növekedésének azonban látható módon nincs fedezete. 

Minél magasabb kamattal terhelt egy hitel, annál nagyobb 
a kockázata annak, hogy nem lehet majd visszafizetni. Ezért 
a hitel kockázati felára is nő, és ezért lesznek magasak a tel-
jes hiteldíj mutatók. Egy idő után sem a bankoknak, sem a 
befektetőknek nincs bizalma, hogy viszontlátják pénzüket, 
viszont a fogyókúrára fogott társadalom sem tud drága hi-
teleket felvenni, sőt, mivel a fogyasztását is kénytelen vissza-
fogni, a növekedési modell sem tud működni. 

Milyen más, alternatív pénzrendszereket lehetne elkép-
zelni?

Silvio Gesell svájci-német közgazdász 1916-ban írt, „A 
természetes gazdasági rend” című könyvében javasolta a 
szabadpénzt, vagy forgásbiztosított pénzt. 

A szabadpénz működését a legjobban a Wörgl-i „csoda” 
szemlélteti. Wörgl kis város Tirolban, ahol a nagy gazdasági 
világválság idején próbálták ki Gesell javaslatát. A Schillin-
get a helyi önkormányzat betette a bankba, és helyette pénz-
helyettesítőt bocsátott ki, amely negatív kamatozású volt. A 
gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy egy papírlap egyik 
oldalán a névérték volt nyomtatva, a másik oldalán pedig 12 
üres négyzet. Minden hó végén lejárt a pénz, és a névérték 
1%-ának megfelelő bélyeget kellett venni az önkormányzat-
nál, és a papírt érvényesíteni kellett. Ha ezt nem tették meg, 
akkor lejárt, teljes értékét elvesztette. 

Pénz - áldás, vagy átok?
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Önkormányzati hírek

Ki ne ismerné ezt az örökérvényű mondatot? 
Amióta világ a világ, amióta a földön emberek élnek, az 

együttélés megköveteli az alkalmazkodást.
Különböző korok, a különböző kultúrák más és más eszkö-

zökkel próbáltak érvényt szerezni az együttélés kapcsán előbb-
utóbb szükségessé váló magatartási szabályok, normák betartá-
sát és betartatását illetően.

A mindennapi hivatali munkában sok  problémás ügy kelet-
kezik az un. szomszédjogok vagy birtokviták, az ebből eredő 
összetűzések, nézeteltérések  miatt.

Nagyanyáink idejében is voltak szomszédok, voltak akik jó-
ban voltak, voltak akik akkoriban is örökösen a bíróhoz, jegy-
zőhöz jártak.

Ma sincs ez másként, de az elmúlt években, évtizedekben 
mégis mintha elfelejtettünk volna beszélni, beszélgetni egy-
mással, szomszéd a szomszéddal. 

Igaz ez akkor is, ha tudjuk: közben a világ, a környezet is 
megváltozott.

Mindezek fényében és ismeretében mégis azt állítom, hogy 
a legtöbb probléma kezelhető és megelőzhető lenne, ha időben 
-  lehetőleg előtte  - megbeszélnénk az érintettel amennyiben:

-  kerítést szeretnénk építeni,
-  fel kívánjuk újítani házunk szomszéd felőli oldalát,
-   a telekhatárhoz közel kívánunk ültetni olyan bokrot, cser-

jét, fát, mely az idő múlásával nem lesz tekintettel a telek-
határra,

-   ha a működő kereskedelmi egységünkbe zenés-táncos ren-
dezvényt kívánunk tartani

     (csak megjegyzem, hogy ezt hivatalunk felé is jelezni szük-
séges!) vagy

-   bárminemű hangoskodást tervezünk olyan időpontban, 
amikor a legtöbben már alszanak ill. aludni szeretnének,

-   ha  hatósági határozatban megállapították részünkre a  zaj-
kibocsátási határértéket és újabb „zajforrást” tervezünk,

-   vagy ha állatot akarunk tartani, ami a mennyiségénél, az 
állat jellegéből adódóan zavaró  tényező lehet a környeze-
tünk számára.

De általában nem a jószomszédi viszonyt erősíti az sem, ha 
pl. hétvégén hajnali 5-kor vágunk füvet, kapcsoljuk be a beton-
keverőt vagy éppen 3-4 kutyát tartunk, melyeket elfelejtünk 

megkötni, zárt helyen tartani vagy éppen megetetni. Annak 
sem szoktunk örülni, ha a szomszéd telkén másfél méteres a fű, 
vagy ha – enyhe túlzással – aratni lehet  a parlagfüvet. 

S ha előfordul, hogy a szomszédunkban vagy környezetünk-
ben lakó van olyan gerinces és egyenes ember, hogy nem hiva-
talunkhoz vagy éppen közvetlenül a bírósághoz szalad abban 
az esetben, ha mindezekkel problémája van, akkor ezt talán jó 
néven kellene venni.

De legalább el kellene gondolkodni: lehet hogy van valami 
jogalapja, lehet, hogy engem is zavarna fordítva ugyanez? Le-
het, hogy engem nem zavar, mert nem vagyok allergiás, de sze-
gény szomszédom majd megfullad, mert nem bírja abbahagyni 
a köhögést? 

Hogy miért is? Mert ezeket a problémákat legegyszerűbben, 
leggyorsabban és a legolcsóbban egymás között lehet rendezni. 

Ráadásul - ha ez sikerül - ,  még azt is elérhetjük, hogy nem 
mérgesedik el a szomszédi viszony, nem kell elfordítani a fejün-
ket ha találkozunk az utcán s talán szükség esetén ő lesz az, aki 
segítségünkre lehet.

 
Sok esetben nagyobb gondosság kellene a potenciális zavaró 

oldaláról és sok esetben nagyobb tolerancia, alkalmazkodás a 
másik oldalról.

Egy vidéki településen a vidéki életnek vannak hagyományai 
és velejárói.  A ló nyerít, a kutya ugat, a traktor zúg  és így to-
vább. 

Ha tetteinknél nem feledkezünk meg annak végig gondolásá-
ról, hogy vajon zavarunk-e másokat, vajon bennünket ugyanez 
zavarna-e, vajon nem kellene-e elviselnünk a falusi élet termé-
szetes velejáróit, s az igen válasz esetén baráti, de mindenkép-
pen minimum emberi hangnemben tisztázzák egymással  ezt  
az érintettek, nagyon sok későbbi problémát, félreértést elke-
rülhetnek.

Mert hát  a SZOMSZÉD az, aki közel van, aki a leggyorsab-
ban észreveheti és segíthet, ha rászorulunk mi vagy akár csa-
ládtagjaink, mert

„Jobb a közel való szomszéd a messze való atyafinál.” 
 Dr. Percze Tünde jegyző

„Rossz szomszédság, török átok”

Két azonnali következmény lett. Az egyik, hogy mindenki 
igyekezett megszabadulni a papírtól, hogy ne nála „romol-
jon meg”. Ezért a pénzforgás sebessége felgyorsult, hússzor, 
harmincszor gyorsabban forgott, mint ma. A másik, hogy a 
kamatos pénzzel szemben a betéti kamat nem az egyén va-
gyonát gyarapította, hanem a pénz érvényesítésére befizetett 
illeték az önkormányzatot illette. Ebből pedig közmunka 
programokat kezdtek, járdát, felvonót, stb. építettek. A vál-
ságban rövid idő alatt felszámolták a munkanélküliséget, 
a helyi gazdaság fellendült. Mielőtt még a környék lakosai 
csatlakoztak volna, a jegybank betiltotta a kísérletet, mint 
ahogyan az a közel harminc amerikai város  is erre a sorsra 
jutott, ahol hasonló kísérletekbe kezdtek a válság idején. 

Mire adhatna még megoldást egy ilyen pénzrendszer?
Egy ilyen pénzrendszernél megszűnik a spekulatív tőke: 

a pénz a valós szükségletek kielégítését, nem a spekulációt 

szolgálja. Nem lehetne pénzzel pénzt keresni, megszűnne 
a jövedelem átrétegződése, és egyszerűbb, kisebb kockázat-
tal terhelt lenne a hitelezés. Nem lenne mindenáron folyó 
növekedési kényszer, mert nem keletkeznének megadhatat-
lan adósságok. A növekedési hajsza megszűnése jelentősen 
hozzájárulna a környezet erőforrásainak megkíméléshez, 
takarékos felhasználásához. De szerintem a legfontosabb az, 
hogy egy ilyen közösségi pénz teljesen más értékrendet su-
gall, és képes lenne változtatni azon az erkölcsi hanyatláson, 
amely az önzésben nyilvánul meg.”  
Gyulai Iván ökológus, a miskolci székhelyű Ökológiai Intézet a Fenn-
tartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója.
Forrás: http://penzcsinalok.transindex.ro/penzpiac/cikk/14016

Zagyva Gabriella
környezetvédelmi előadó
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Idén ismét megünnepeljük a Magyar Szabadság Napját. 
De mire is emlékezünk minden egyes év június utolsó szombat-
ján immár 11. esztendeje? 
Az Országgyűlés 2001. május 8-i ülésén döntött erről az emlék-
napról. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet 
csapatok kivonása Magyarországról. 1944. március 19-e óta elő-
ször nem állomásozott idegen katona magyar földön. Az 1990. 
március 10-én Moszkvában megkötött magyar-szovjet kor-
mányközi egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a kivonulás 
befejezéseként, a szovjet alakulatok távozása azonban a tervezett-
nél két héttel hamarabb megtörtént.  A hazánkban állomásozó 
Déli Hadseregcsoport 1990 márciusában kezdte meg kivonulását 
Magyarországról. A felszereléseket, harcászati eszközöket és a le-
bontott laktanyák épületelemeit a záhonyi átrakó pályaudvaron 
létesített katonai rakodóbázison tették át a magyar szerelvények-
ből a szovjet vagonokba. A több mint egy éves művelet során 
a szovjet fél végig tartotta a „menetrendet”: a katonák naponta 
egy-egy szerelvényt indítottak útnak a szomszédos ország közeli-
távoli vidékeire. A személyi állomány kivonása ezzel párhuzamo-
san zajlott. Az első, szovjet katonákat hazaszállító katonavonat, 
amely a Veszprém megyében szolgálatot teljesített harckocsiez-
red egy gépesített lövész zászlóalját vitte a Szovjetunióba, 1990. 
március 13-án hagyta el Magyarország területét.  A következő 
15 hónap folyamán összesen másfélezer, katonákat és eszközöket 
szállító szerelvény távozott az országból. A hatalmas mennyiségű 
eszköz és személy szállítása nagy munkát, de jelentős árbevételt 
is hozott a MÁV-nak. Az 1991. június 16-án elindult utolsó kato-
navonat a felszámolt rakodóbázisok felszereléseit vitte magával. 
Az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy, a hazánkból 
kivonult Déli Hadseregcsoport parancsnoka 1991. június 19-én 
15 óra 01 perckor a záhony-csapi hídnál lépte át a magyar határt. 
Mindezeknek emléket állítva az Országgyűlés 2001. május 8-án 
elfogadta az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről 
és a Magyar Szabadság Napjáról szóló koalíciós előterjesztést, 
amely június 19-ét - az utolsó idegen megszálló katona Magyar-
országról történt távozása emlékére - nemzeti emléknappá, júni-
us hónap utolsó szombatját a Magyar Szabadság Napjává nyil-
vánította. 

A megemlékezés keretében országszerte rendezvényeket, a fő-
városban Budapesti Búcsú néven többnapos programsorozatot 
tartanak. Gödöllőn, az Alsóparkban álló Világfa előtt 1991-óta 
tisztelegnek e neves esemény előtt. A Magyar Szabadság Napja 
Alapítvány a Millenium évében megalapította a Magyar Szabad-
ság Napja Díjat. A díjat olyan személyek kaphatják meg, akik az 
elmúlt évtizedekben nagyban hozzájárultak Magyarország füg-
getlenségéhez, önállóságához, a magyarság megmaradását szol-
gáló alkotások létrehozásához.
Eddigi díjazottak:
2000. Nemeskürty István; 2001. Antall Józsefné; 2002. Makovecz 
Imre, Kormorán együttes; 2003. Csoóri Sándor; 2004. Dr. Csedő 
Csaba István, Csíkszereda polgármestere; 2005. Duray Miklós; 
2006. Pozsgai Imre
2007. Sebestyén Márta; 2008. Grosics Gyula; 2009 . Tempfli József 
nagyváradi megyés püspök és Rózsás János, a Gulágot megjárt író; 
2010.  Bánffy György színész; 2011. Markó Béla az RMDSZ elnöke

Bertók László: Ahogy az árnyék odébb megy
1991. június 30. Ma van a szabadság napja. Ma ünnepli az or-
szág, hogy kimentek az oroszok. Június 19-én elment az utolsó 
katona (valamivel előbb, mint ígérték), ezt a mai napot már tavaly 
kijelölték, de most már tényleg nincs itt egy se. Megszólalnak a 
harangok, többféle felhívás is volt, hogy szólaljanak meg, s hogy 
minél hosszabban, hangosabban szóljanak ma az egész ország-
ban. Szóljanak, igen! Ez nem nándorfehérvári győzelem, nem 
temetés, sokkal inkább az istentisztelet harangja. Hogy menjünk 
a templomba, önmagunkba, hálát adni, emlékezni, reménnyel és 
erővel megtöltekezni. 
Hiszen nem mi győztük le őket, nem mi zavartuk haza őket, bele 
a jó édesanyjukba, hanem „maguktól mentek”, mert a végüket 
járják. Mert a világ velük szemben álló része megerősödött, na-
gyon erős lett, megijesztette, megrogyasztotta őket, mert hazug-
ságra, propagandára, erőszakra épült a moszkovita birodalom, s 
úgy látszik, vannak pillanatok, amikor a gyenge is vehet levegőt, 
nevethet, nagyot ugorhat, táncolhat, amikor az igazság győz. Ad-
junk ma ezért hálát az Úrnak!
 Jobbágy Ilona

A Magyar Szabadság Napja

2012. június

Így kapták ......... ......... és így hagyták
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Klebelsberg Kuno gróf boldog emlékezete

,,Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi 
erőket megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent visz-
sza lehet szerezni…”(Klebelsberg Kuno)

Az Arad megyei Pécskán született, ausztriai grófi családból. Budapesten és a párizsi Sorbonne-on tanult. Egye-
temi tanár a Közgazdasági Egyetemen. Anyanyelvi szinten beszélt németül és franciául.1919-ben bujkált a bolse-
vikok elől. Belügyminiszter 1921-1922 között. Vallás és közoktatási miniszter 1921-1931. Meghalt 1932. október 
12-én, Budapesten, 56 éves korában.

Minisztersége alatt felépíttetett három egyetemet, a Pozsonyból menekült pécsit, a Kolozsvárról menekített 
szegedit és a debrecenit. Huszonegy klinikát, három főiskolát: a testnevelésit Budapesten, a szegedit és a soproni 
erdészetit, valamint a tihanyi Biológiai Intézetet. Óriási népiskola-építési programot indított el az Alföldön, ke-
vesebb, mint három év alatt 5784 tantermet és 2278 tanítói lakást, összesen 8062 új iskolai objektumot építtetett.  
A nemzeti jövedelem 15%-át fordította a kultúrára, oktatásra. Külföldön Collegium Hungaricumokat hozott 
létre, tudósutánpótlás biztosítására 1930-1931. Bécsben tanult 36 fő, Rómában 35 fő, Franciaországban 17 fő, 
Angliában 12, Genfben 4, Paviaban és Münsterben pedig 1-1 fő.

,,Mert miből fakad mindaz, amit tettem?”- írja egyik tanulmányában -  ,,Egy politika alapmeggyőződésből, 
abból, hogy a mostani helyzetünk javulását, sorsunk jobbra fordulását csak attól várhatjuk, hogy művelődési té-
ren fajsúlyosabbak leszünk, s hogy ezt a világ nemzetei elismerjék… Lehetséges egy másik alternatíva is, amelyre  
a magyar nemzet nem is mer gondolni, az hogy kitörölnek bennünket az önálló nemzetek sorából. Ha kultúr-
fölényünket elveszítjük, ez be is fog következni. Ez adta meg nekem a kétségbeesés elszántságát, hogy küzdjek 
azért, hogy a nemzet minél szélesebb rétegeit hassa át az a végzetszerű meggyőződés, hogy lenni és művelődni, 
vagy nem lenni ez nálunk teljesen egyértelmű! Meggyőződéses embert el lehet pusztítani, de meggyőződését 
eltávolítani nem lehet...”

Hitvallása: A gazdagok erkölcsi kötelessége, hogy többet teljesítsenek, a vagyonhoz csak akkor van alapjoguk. 
Ha erre nem képesek, a szociális lelkiismeret alapján 
kell segíteniük. Az emberek önként és készségesen csak 
azokat követik, akiknek elsőbbrendűségéről, fölényéről 
meg vannak győződve. Veszve van az a nemzet, amely  
a legfontosabb pozíciókba nem tud azok betöltésére 
legmegfelelőbb embereket állítani.

Egy alkalommal Széchenyit idézi egyik beszédében: 
„Nincs veszedelmesebb önhittség, mint másokat vezetni 
ahhoz való képesség nélkül...”

Klebelsberg Kuno gr. rendelkezett a szükséges ké-
pességekkel, s mellé a szerénység kegyelmi ajándéká-
val, hogy pozíciójából eredő hatalmával élni tudjon, de 
visszaélni soha. 

Bálint István János - Faluház

,,A LELKILEG ÖSSZETÖRT NEMZETNEK KIUTAT MUTATOTT...”

2012. június

Tisztelt Egészségügyi Dolgozók! Tisztelt Köztisztviselők!
Köszöntöm Önöket a Semmelweis Nap illetve a Köztisztviselők Napja alkalmából!
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében megköszönöm áldozatkész 
és fáradságos munkájukat, melyet a településünkön élő honfitársainkért végeznek. 
Közszolgálatuk ellátásához adjon Isten további erőt és kitartást!

                                                               Vincze József 
                                                                polgármester
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Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon szüle-
tett Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Semmelweis Ignác nevét orvostörténeti 
múzeum, emléktábla, és orvosi egyetem is büszkén viseli. Születésnapjának évfordulóján 
idén július 1-jén is koszorúzással emlékeznek meg az anyák megmentőjére a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeumban és a Semmelweis egyetemen is. Semmelweis Ignác, a gyer-
mekágyi láz okának és gyógymódjának feltalálója. Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat 
nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a 
fertőzést maguk az orvosok terjesztik: a boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják 
át a fertőzést vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klórmész-oldatos kéz-
fertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során süket fülekre talált. Halála 
után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph 
Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény 
Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma, a két módszer kombinációját alkalmaz-
zák a műtéti beavatkozások előtt. Nem csak megemlékezésekkel ünnepli Magyarország 
az anyák megmentőjének születésnapját, hanem országszerte elismeréseket osztanak az 
egészségügy dolgozóinak a Semmelweis nap alkalmából, s az egészségügyben dolgozók-
nak is e napon köszönik meg egész éves áldozatkész munkájukat.      

A magyar nyelvű népi egészségtan történetéből
Széchenyi Ferenc a Nemzeti Múzeum alapítójának, István apjának orvosa volt Kiss József (1765-1831). Ő írta az első magyar 
nyelvű, népi egészségtani könyvet: ,, Egészséget terjesztő katechizmus... a köz-népnek és az oskolába járó gyermekeknek szá-
mára. Először 1794-ben jelent meg Sopronban. Még két kiadása volt 1796-ban és 1797-ben. Tartalmára, nyelvére, felfogására 
közöljük a következő mondatot:,, ...aki mindig tsupa hússal, disznóhússal, szalonnával él, gyakran meg tsömöllik, sok epéje lesz, 
hagymázba esik. (lázba, a szerk.)
Az elsősegélynyújtásról szól Kováts Mihály doktor (1768-1851) Segedelem Táblák. Buda.1847.című könyve: ,, a vízbefúlt, meg-
fagyott, felakasztott ember, veszett kutya marása, mérgek által való megétetés, megégés, a torokban felakadt dolgok eltávolítása, 
az agyonnyomott kis gyermekek elevenítésére vonatkozóan tartalmaznak jó tanácsokat.”
Mayer István (1813-1879): Egészségtan  a Nép számára. Buda.1847. Azt írja könyvében az orvosdoktor: ,,a betegségeket ritkí-
tani a nép között. Mi a haszna az egészségnek, hogyan éljen és mire figyeljen az ember, hogy egészséges legyen.” Egészségtani 
tudnivalók leírása van a levegőről, ételről, italról, ruházatról, tisztaságról, mozgásról, munkáról, az otthontartandó (okvetlenül 
szükséges!) házi gyógyszerekről. 
A könyv abc sorrendben sorolja fel ,,a közönséges testi bajokat és azok gyógyszereit.”: ,,Ájult embernek ruháját oldozzuk fel, 
vigyük friss levegőre, locsoljuk friss vízzel, tartsunk orra alá friss borecetet vagy tormát. Bogárcsípést tűvel ki kell tágítani, ecettel 
kimosni, bekötni... Fogad naponként ujjaddal és tiszta vízzel mossad, porrázúzott kenyérhéj kormával s legföljebb hetenként 
egyszer dohányporral, tobákkal dörzsöld, és tisztán öblítsd ki. Fogad villával és tűvel sose piszkáld, mert megbánod, arra való 
a toll vagy fácska ...Metszett tagodat friss vízbe dugd, s ha már nem vérzik, a tojás fehérhártyájának nedves felét tedd a sebre...
Pálinka gyullad meg valakiben? Annak a szörnyű embernek szájába önts tejet, vagy száját szaporán tömd be friss földdel. Raga-
dós nyavalyájú beteg körül (milyenek a forró betegség, ha kiütése van, rüh, himlő, skarlát, vérhas, pestis vagy döghalál, bujakor) 
a szobát szorgalmatosan szellőztesd, éh gyomorra beteghez ne járulj, leheletét be ne szívd; mellette nyálodat ne nyeld; mellette 
ne egyél; ne félj semmit, légy vidám. Ragadós nagy haldoklás idejében... értelmes orvosok tanácsa: nyugodt szívűek legyünk.” 

Bálint István János - Faluház

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja 

2012. június
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Az idei évben is óvodás gyermekeink 2012.május 21.-25-ig 
tartalmas gyermekhetet kaptak sok felnőtt szervező, segítő, 
felajánló munkájának jóvoltából. A hétfői nap délelőttjén az 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő- testületének jóvoltá-
ból és a Művelődési Ház szervezésében, a Nagygödörben sok 
élménnyel gazdagodva kijátszhatták és mozoghatták magukat 
az ovisok a kitelepített játszó eszközökön. Délután a nagycso-
portosokat az iskolában a Török Lajosné és Surányi Lászlóné 
tanító nénik várták sport vetélkedővel és mazsorett bemutató-
val. Kedden Pap Ágnes óvónéni és családja jóvoltából a délelőtt 
folyamán ugráló várat vehettek birtokba a gyermekek, közben 
a helyi rendőrünk, Tóth Gábor hozta el a gyermek közelébe 
a rendőrök munkáját felszerelését. A nagycsoportosok nagyon 
kíváncsian figyelték a bemutatót. Szerda és csütörtök délelőtt a 
fagylaltozásé volt a főszerep, amennyire az időjárás ezt engedte, 
Csermák Miklós felajánlásából. A sornak még nincs vége,  a 
Művelődési ház Zengő ABC címmel zenés meseelőadást szer-
vezett június 1-jére a gyermekeknek, hogy ne csak a játék és 
a mozgás, sportolás gyarapítsa fizikai állóképességüket, hanem 
irodalmi-zene élménnyel is gazdagodjanak, épüljenek. Kö-
szönjük mindenkinek a munkáját, felajánlását, fáradozását, 
hogy óvodás gyermekeinknek igazi, élményszerű időszakot 
szereztek az ovis programok mellett.

Szabó Éva óvodavezető hely.
 az Óvodások nevében

GYERMEKNAP-GYERMEKHÉT

2012. június
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A fenti idézet igazságát megtapasztalhatták a hallgatók 2012. május 19-én a gyönyörű katolikus templomunk falai között. Itt találkozott a 
környező plébániák több éve tevékenyen működő egyházi énekkara. Úgymint: Örkény, Bugyi, Kakucs, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós és 
természetesen a mi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániánk női és férfikara, valamint A Református Egyházközség lelkes kórusa.

Aki ide eljött, olyan élményben részesült, amely nem a hétköznapok jelensége. Ünnep volt ez a néhány óra. Mind az éneklők, a kórusveze-
tők, a hívők, a miséző papok lelkivilágát bearanyozta. Érződött, hogy az előadók mindennapjait betölti az éneklés, az egyházi zene felemelő, 
Istent dicsőítő dallaminak szépsége és szeretete. Ez a különleges emberi törekvés kovácsolja Őket eggyé. A szeretet, az egyetértés az ilyen 
közösségek összetartó ereje. Mert: „Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.” – énekeltük a Szent Misén.

Számomra az Ő énekük olyan visszaemlékező sorozatot indított el, amely gyermekkorom máig emlékezetes, megható eseményeihez 
nyúlik vissza. Már elemi iskolás koromban a „kis misén” a kórusban énekeltem. Az orgona mellett álltam, figyelve Magyar Sándor és Lugosi 
Gyula kántor urak játékát. Olyan alacsony voltam, hogy csak lábujjhegyre emelkedve láttam le a templomot betöltő áhitatos lelkű hívekre. 
Innen indult el az én további énekkari pályafutásom, amely a kecskeméti Tanítóképző, majd a szegedi Tanárképző Főiskola ének tagozatára 
vezetett. Az első „Kecskeméti Napok”, majd az első „Szegedi napok” alkalmával találkoztam először Kodály Zoltánnal, aki díszvendége, az 
iskolák kórusai pedig köszöntői voltak a Katona József és a Nemzeti Színház színpadán a Mesternek. Ő vezényelte a Forr a világ című művét, 
majd Ferencsik János neves karnagyunk vezényletével Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricusát (Magyar Zsoltár), a Mátrai képeket, a Kállai 
kettőst, az Esti dalt és női kórusait énekeltük. Ezekből a művekből rádiófelvétel is készült, majd a Mester meghívására a Zeneakadémia szín-
padán csak Neki énekeltünk. Tapssal jutalmazta előadásunkat. Rendkívüli élmény volt.

Azután 36 éven át igyekeztem tudásom minden erejével megismertetni és megszerettetni a magyar és más népek dallamainak, valamint a klasz-
szikus zenének a szépségét a világhírű Kodály énektanítási módszer szerint. Az énekórák keretin túl az iskola kórusa, szólók, duók, triók sok al-
kalommal szerepeltek a szép hangú tanulók előadásában. Kórustalálkozók, megyei, körzeti Ki mit tudok voltak a sikeres szerepléseink színhelyei.

Kedves tanulóim részvételével alakult meg 1999-ben, az ezredforduló tiszteletére a Millenniumi énekkar néven ismert községi énekkar, 
immár felnőtté válásuk idején. Éneklésükkel színesítették 2000-ben a katolikus templomban átadásra kerülő szép települészászló és falunk 
történetét feldolgozó könyv megjelenését.

 5 éven át színvonalas műsorokat adtunk. Énekeltünk mindkét templomban Karácsonykor, a Széchenyi Napokon, Anyák Napján, a 
Nyugdíjas Klubban. Minden alkalommal nagy elismeréssel fogadták.

A katolikus és református egyházi kórusban számos kedves tanítványom énekel. Most, hogy láttam, hallgattam szép éneküket, úgy érzem, 
hogy sokévi oktató-nevelő munkám eredményes lett. Miközben szárnyaló dallamaikat hallottam, s a mód, ahogy figyeltek karvezetőjükre, 
nagyon meghatott.

A kórus vezetője Benkó Péter, templomunk kántora, iskolánk énektanára. Elkötelezettje a szép éneklésre nevelésnek. Gyönyörű ének-
hanggal áldotta meg a Teremtő, amely kevés embernek tulajdona. Ehhez párosul az Ő rendkívül szerény emberi magatartása, amit szakmai 
tudásával ötvöz. Küldetéstudat, áldozatos, kitartó munkája nyomán fejlődött énekkara ilyen magas előadói szintre. Énekeljenek Isten di-
csőségére, hallgatóik örömére békés együttműködéssel továbbra is! A magasba szárnyaló ékes dallamaiktól nyíljanak meg az Ég kapui és az 
angyalok kara is mosolyogjon szívből jövő énekük hallatán!

A hangszerek királynője az orgona. Nagy elismerés és dicséret illeti Lovas Imrét, aki kimagasló orgonajátékával tette szebbé a kórus szívet 
melengető előadását. A Ő magas zenei képességével, átélt előadásmódjával, önzetlen munkájával pótolhatatlan segítője a kórus vezetőjének. 
Látszik, hogy a zene szeretetén túl Őket még az igaz barátság jegyei is összekötik. Mindehhez szívből gratulálok, Imikém!

A kórustalálkozó minden éneklőjének, vezetőiknek áldozatos munkájukhoz a jó Isten adjon erőt, egészséget! A Mindenható kitüntető 
kegye folytán megélhettem azt a nagy örömet, hogy 80. életévemben a kórustalálkozót záró Szent Misén szeretteimmel együtt imádkozhat-
tam és énekelhettem a Boldogasszony Anyánk örökszépségű énekét és nemzetünk imáját, a magyar Himnuszt.
Alsónémedi, 2012. május 19. 

Surányi Lászlóné Erzsi néni - ny.tanár 

„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő másokét is.”  (Kodály Zoltán)

Az Alsónémedi Református Egyház Kórusa Az Alsónémedi Római Katolikus Egyház Magyarok Nagyasszonya Kórusa



a legutóbbi hírmondóban olvasott cikk a jelképekről adta 
az indíttatást, hogy megírjam gondolataimat, több nem ma-
gyar nyelvész véleményét, megállapítását a magyar nyelvről.
Csak egy párat sorolok fel. 
Jaspersen dán tudós szerint a magyar nyelv a legtökélete-
sebb nyelv, amely a legkevesebb szóval a legtöbbet tudja 
kifejezni.
mezzofanti olasz tudós azt állítja, hogy a magyarok nem is 
tudják, milyen kincset bírnak nyelvükben.
Sir John Bowring angol filológus, aki több mint 50 nyelven 
beszélt a következőket mondta: „a magyar nyelv eredete na-
gyon messzire vezet vissza. rendkívüli módon fejlődött és 
felépítése visszanyúlik arra az időre, amikor a jelenlegi euró-
pába, a jelenlegi nyelvek nem léteztek. egy olyan nyelv, mely 
szilárdan és határozottan fejlesztette magát, matematikai 
logikával, harmonikus összeilleszkedéssel, ruganyos és erős 
hangzatokkal.
 az angol nyelv eredetén kimutathatók a különböző nem-
zetektől származó rétegek, amiből kialakult. ezzel szemben 
a magyar nyelv egy „tömör kődarab”, melyen az idők vihara 
a legcsekélyebb karcolást sem hagyott.”  egy mai angol, ha 
eredetiben olvasná Shakespeare-t nem értené meg, míg mi 

tökéletesen megértjük a jóval korábban íródott halotti be-
szédet. a nem magyar anyanyelvű egyiptológusok megta-
nulnak magyarul, mert a magyar nyelv logikája szerint tudják 
megfejteni a hieroglifákat.
 kevesen tudják, hogy nyelvünknek köszönhető, logikai gon-
dolkozásunk eredményeként született annyi találmány. a vi-
lág összmagyarsága elférne egy nagyobb világvárosban, de 
tudjuk, hogy rengeteg tudóst, feltalálót adtunk a világnak. 
ennek titka nyelvünkben, a magyar nyelvben rejlik.
nyelvünk eredetét, s vele népünk kultúrájának, ma csak egy 
kirajzolódott körvonalait alig látjuk.
 a hiányzó részletek felderítése alapos összehangolt munkát 
igényelne, és igen időszerű volna.
 Sir John Bowring így folytatja: ”a magyar nyelv eredetisége 
csodálatos tünemény. aki megfejti majdan, isteni titkot bon-
col, annak is az első tételét: kezdetben vala az ige és az ige 
istennél volt s az ige istenné lett.”

Ébredjünk végre tudatára nyelvünk értékére, mellőzzük 
az idegen szavak használatát, mert nyelvünk nagyon gaz-
dag, sokkal gazdagabb, mint sokan gondolják.

Kulinyák Rezsőné könyvtáros

IsteNI tItoK: A mAgyAr Nyelv
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Június -  római istenségről, Junóról elnevezett hónap
Régi magyar neve: Nyárelő hava vagy Szent Iván hava.

Székelynaptár szerint: Napisten hava

A HÓNAP SZÜLÖTTE – Herman Ottó
  
Herman Ottónak, a magyar nép nagy fiának emlékezete
,,Legyünk büszkék arra, amik voltunk s igyekezzünk különbek, 
lenni annál, amik vagyunk…”

Herman Ottó (Breznóbánya, 1835. június 28 – Budapest, 1914. 
december 27.)
 Természettudós, etnográfus, polihisztor, politikus. Felvidéki 
szász családban született, apja orvos. 
Szülei 1847-ben települtek át a Felvidékről, a Miskolc melletti 
Alsóhámorba. A Erdélyi Múzeum- Egylet őrsegédje Kolozs-
várt, ahol preparátorként is dolgozott, itt hatott rá Brassai Sá-
muel, 31 éves ekkor.
1875-79/  A Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának őre. A Termé-
szettudományi Füzetek sorozatának elindítója. 1875-1881/ Ország-
gyűlési képviselő függetlenségi programmal. Többször felkereste 
Kossuthot Turinban (1887; 1892.) Felesége Borsnyay Kamilla (1856-
1916) írónő. Művei: Csóri és Móri, Seregély kisasszony kedvelt, bájos 
alakjai a magyar gyermekirodalomnak. 1883/  Megalapítja az Állat-
védő Egyesületet. 1894/ Magyar Ornitológiai Központot, és megin-
dítja az Aquila című folyóiratot. Ő a magyar etnográfia tulajdonkép-
peni megalapítója. Érdeklődése a magyar ősfoglalkozások felé von-
zotta, tanulmányútjain közvetlen szemlélettel szerezte a halászok, 
pásztorok életére vonatkozó adatait. Művei számos őstörténetünkre 
fontos nyelvi adatot tartalmaznak. Zamatos magyarsággal írt művei: 
Magyarország pókfaunája, 1876-79. I-III.  ebben 314 pókfajtát ír le. 
A magyar halászat könyve, I-II. 1887-88.  Az északi madárhegyek tá-
járól, 1894. A madarak hasznáról és káráról (német, angol nyelven 
is), Az ősfoglalkozások,1894.  Halászat és pásztorélet, 1898. A magyar 
nép arca és jelleme, 1902. A magyarok nagy ősfoglalkozása, 1909.A 

magyar pásztorok nyelvkin-
cse,1914. A phyloxera ügye, 
1877. A filoxera,1879. Elkészí-
tette a magyar állattartás tör-
téneti összefoglalóját és szak-
szótárát. 1892-től a  Magyar 
Néprajzi Társaságalapító tagja, 
elnöke A francia Becsületrend 
kitüntettje (1900) Sírja Miskol-
con található a Hámori temető-
ben. Herman Ottó egyik gyűj-
tőútján, Biharszentmiklóson 
írta le ezt a gyönyörű népdalt. 
Csikós nóta: Az én lovam sza-
badon jár,/ Nem bánja:/ Betyár 
lúra nem kell békó, /Sem pányva./El se lopják, más gazdára/ Se vá-
gyik, /Étlen szomjan egyet szolgál/ Halálig.
A Pásztorkultúra című tanulmányában írja:,,A ló nemcsak a 
magyar csikós vagy pásztor,hanem a vérbeli magyar ember 
szemében az állatok országának koronája. Noha a kirgiz lova a 
mi parlagi lovunkhoz képest csúnya, a kirgiz szemében mégis 
minden szépnek a foglalatja, amelyről semmi árért és semmiért 
sem válnék meg. Hogyne szeretné a magyar is, az egykori lovas 
nomád ivadék a maga szép lovát, amely minden körülmények 
között szeretetének tárgya marad, mert ez a vérében van. A ló a 
lovasbetyárt is megnemesíti.
A gyalogbetyár az,,kapcabetyár” s a lovasbetyár világában 
megvetés tárgya,holott a lovasbetyár a nép felfogásában elő-
kelőséget ölt s az ő cselekedetei csak a büntető kódex értel-
mében bűnök,ellenben a nép felfogása szerint virtus számba 
mennek,akárcsak a portyázó türkmén,vagy a barantázó kirgiz 
felfogása szerint ,,kirándulások.” A betyárnóták részleteiben, 
nem is egyszer a népies líra valóságos gyöngyszemeire akadhat-
ni, melyek a magyar lelkületre nemesen jellemzők: ,,Hej! egy se 
betyár,ki gyalog jár!/ Hej! ki bodor lovon nem jár!/
Lám az enyém bodor-deres:/ Egész világ engem keres...”
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Pünkösd hétfőn a kemence körül ünnepelt a Nyugdíjas Klub. Szívesen fogadjuk mindazokat a családokat, baráti 
társaságokat, akik eltöltenének egy délutánt vagy estét sütés-főzéssel, vidám beszélgetéssel. Jelentkezni lehet a Mű-
velődési Házban vagy a 70/771-2692 telefonszámon.

Úszótábor

2012. július 2-6. között úszótábort szervezünk  
a Csepeli strandon.

Jelentkezni lehet a Művelődési Házban  
valamint Szántó Erzsike tanító néninél.

Részletek felől érdeklődni lehet a szervezőknél.

Nyár végi napközis tábor indul a Művelődési Ház szervezésében 
2012. augusztus 13-17. között, érdekes programokkal, több helyszínen várjuk  

a szünet végén már kicsit unatkozó gyermekeket.
Jelentkezés: a Művelődési Házban vagy a 70/771-2692 telefonszámon.

Részletes program a következő Hírmondóban olvasható.

2012. július 1-31. között a Halászy Károly Művelődési Ház  
és Könyvtár nyári szünet miatt zárva tart.

A Halászy Károly  
Művelődési Ház és Könyvtár Hírei    

2012. június

Június 30-án szombaton egésznapos kirándulásra megyünk Kiskunmajsára. A nevezetességek megtekintése után a 
nap hátralévő részét a fürdőben töltjük.
Július 21-én a szombaton a Dobsinai Jégbarlangba (ami Szlovákia legérdekesebb és leglátványosabb képződménye) és 
a Betléri Andrássy kastélyba teszünk egynapos kirándulást.
Ebben az évben Szlovéniába hívom a kedves utazni vágyókat a Bledi tó mellé. Időpont: 2012. augusztus 17-20-ig. 
Utazás kényelmes autóbusszal.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/337-861 vagy 06-30/357-1441

Üdvözlettel Szántó Erzsébet

KIráNdulóK, sZíNháZlátogAtóK fIgyelem!
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FaLUház
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A Faluház gyűjteményeinek tudományos feldolgozása során, az 
Alsónémedi Képeskönyve és az Útitárs, helyismereti zsebkönyvecs-
ke megjelentetése ez év folyamán magával hozta a helytörténeti 
kutatásaink igényét és szükségességét. Következő számainkban 
részleteket közlünk az e tárgykörben folyó munkálatainkról is.   

Némedi falu nevének néhány változása az írott források tükré-
ben, eredeti helyesírásban: 
1067: Nywyg, 1268: Neveg, 1269: Neueg(i), 1276: Nemeg, 
1277: Neweg, 1297: Nevege, 1323: Nyuig, 1332:Nymig, 
1369:Nemigh, 1381: Nemeg(i), 1383: Nemegh, 1453: Nemeghi 
(Jakab fia Tamás), 1578: Nymegh alias Nemegj, 1668: Alsó-
némedi, 1696: Alsónémedi.

Nevének első előfordulása egy utólag megváltoztatott IV. Béla 
király által kiadott átírt oklevél (1267) szerint 1067 körül Aba 
nembeli Péter ispán Gubacson kívül Némedit is a százdi monos-
tornak (Borsod vármegye) adta 5 eke földdel és darab szántókkal. 
A Géza hercegtől kapott birtokok után sorolják fel. A Salamon ki-
rályunk uralkodása alatt (1063-1074) fogalmazott oklevél Néme-
dit érintő részei:,,…adom Gubach pusztát hét halásszal és a Du-
nán lévő szigettel, három ekével  és három szolgával, adom Nywyg 
pusztát öt ekényi földhöz való szántóvetőkkel együtt.” A település 
neve ,,Nywyg” a régi magyar nyelvben németet (?) jelent, a népne-
veket megörökítő korai településeink általában nem a birtokostól, 
hanem a lakosság etnikumától nyerték elnevezésüket. (Szabó Ist-
ván: A falurendszer kialakulása Magyarországon, Bp.1966. 47.) Ezt 
elsősorban mai névalakja támasztja alá. 

Más források: A Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótára. 
(II.1060. old.) igaz kérdőjellel, a „nyű, féreg lárvája, kukac, féreg” 
szóval hozza összefüggésbe. Mindezen feltételezések mellett a 
községben erősen tartja magát az a hagyomány, hogy a telepü-
lés neve személynévi eredetű. A fejedelem lovászmesterét hívták 
Nywygnek, aki az itteni füves pusztán vigyázta a fejedelmi mé-
nest, és a turjánvilágból kiemelkedő homokdűnéken alakította ki 
szálláshelyét. Ezt a feltevést írásos bizonyítékokkal egyelőre nem 
tudjuk alátámasztani. Községünk nevének említett 1067-es elő-

fordulását együtt említi a Bihar megyei Neveg (1208) falunévvel 
és annak 1291-ből származó változatával: Niueg. Az Árpád-kori 
oklevélben (1067) idézett terület Pest, Taksony és Üllő közti há-
romszögben fekszik és az Árpád-nemzetség birtokához tartozott 
a Csepel szigettel (Magna Insula) együtt. Alsónémedi határában 
még a XIII. században is találjuk nyomait királyi hírnököknek a 
tatárjáráskor elpusztult településére vonatkozólag. Üllő, Árpád fia, 
Fajsz, Tas és Taksony pedig unokái voltak. Taksony, az utolsó po-
gány fejedelmünk, nevét viselő község pedig fejedelmi szállás volt. 
Levente, az utolsó pogány Árpád nembeli herceg, még a XI. szá-
zad közepén is ide, pogány őse mellé kívánt temetkezni. Taksony 
955 körül lett fejedelem, s ezt követően állíthatta fel szállását a mai 
Taksony helyén, s a nyugati kalandozások végéhez közeledve az 
Árpádház hatalmi központját a Duna bal partjára akarta helyezni. 
A Taksony körüli birtokrészek a fejedelmi szálláshely szükségleteit 
elégítették ki, a délre fekvő Tárnok és Szántó községek a fejedelmi 
szolgáló népek telepeire utalnak. Feltételezhetjük, hogy az utolsó 
németföldi kalandozások során hazánkba hurcolt hadifoglyok egy 
részét a fejedelemnek ajándékozták, aki szolgálatra kötelezte lete-
lepítve őket. E feltevésnek  azonban ellentmondanak alsónémedi 
lakosságának antropológia jegyei, melyek többségükben a turanid 
rassz dominanciáját mutatják. Némedinek, mint fejedelmi major-
ságnak a létrejötte Taksony fejedelem telepítéséhez kapcsolódhat. 
Utána nem lehetett, mert Géza nagyfejedelem és Szent István ér-
deklődése már Fehérvár és Esztergom felé fordult, és ezek fejlesz-
tése vált uralkodói érdekké.
Az egykori Árpád-kori birtok, az Abák csillagának hanyatlása és 
Szent István ágának kihalása után , az Abák és a későbbi Árpádok 
közötti kapcsolatok lazulása miatt  távol eső Gubacsi - Némedi bir-
toktest elveszítette jelentőségét. Így tehát mint fentebb láthattuk az 
Aba nembeli Péter ispán könnyű szívvel ajándékozhatta Nywyg-et 
a százdi monostornak. IV. Béla király 1267-ben, mint említettük 
az Aba nembeli Pued ispán kérésére megerősíti Péter ispánnak a 
százdi monostort alapító oklevelét. Ebben maradt fenn tehát az 
1067-es már részletében idézett ősi oklevélszöveg.                                     

Bálint István János – Faluház

AdAlÉKoK AlsóNÉmedI NAgyKÖZsÉg tÖrtÉNetÉheZ
Nevének változásai a középkori magyar történelem századaiban

ALSÓNÉMEDI NEVÉNEK ELSŐ ÍRÁSOS FORMÁJA IV. BÉLA KIRÁLY 1267-BEN KIADOTT OKLEVELÉBEN
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Budapesti diákolimpia 
2012. április 22 Vasárnap
az idei szabad téri versenyidényünk következő állomása a Budapesti Diákolimpia volt rákospalotán.
Csapatunk felnőtt része néhány gyermekkel erősítve az ürböi  íjászversenyen vett részt és ott szerzett érmeket. Ugyanabban 
az időben rendezték meg a diákolimpiai versenyt is. 
ezen most 10 fővel indult a nywyg ifjúsági csapata,  4 új versenyzővel, ők először érezhették meg az íjász diákolimpia légkörét. 
Szép áprilisi időben  érkeztünk. a gyors nevezés, felszerelések beállítása  és bemelegítés után készen álltunk a küzdelemre.  
megjelentek az ügyesebb ellenfelek is, így kellő fegyelmet és figyelmet igényelt a  lövészet. Fiúk élesben is alkalmazhatták, 
amit gyakoroltak.  a célok tetején kis zászlók jelzik a szélirányt, volt olyan szakasz is amikor  teljes szélcsendben lőhettünk. 
így minden adott volt egy jó eredményhez.  ez csapat nagy részének sikerült is.
eredmények:
Gyerek reflex: 1. hely Laczik máté,  Gyerek tradicionális: 1. hely Urda Szabolcs, Serdülő reflex : 1. hely némedi márk 2. hely 
Bélteki zoltán, Serdülő tradicionális: 4. hely némedi Dávid, 5. hely kruppa ádám, 6. hely kruppa Dávid, 7. hely nagy ármin  
kadet tradicionális: 2. hely Urda Bence, kadet Csigás 3. hely Suplicz áron  
Közép magyarországi diákolimpia 
2012. május 19 Szombat, mogyoród
a 2012-es íjász Diákolimpa sorozatunk második állomása a mogyoródi verseny volt. Csapatunk minden tagja lelkesen készült erre a 
megméretésre is. heti edzéseken kívül tartottunk külön edzést is, a technikai és fizikai erősítésen kívül, a mentális felkészítés részeként 
a hullámvölgyek és nehézségek kezelését is gyakoroltuk. Figyeltük az időjárás alakulását és az ellenfelek nevezését is. rendkívül nagy-
számú  nevezés érkezett az idei versenyre - több,mint 120 diák állt a lő táblák elé. a nywyg a második legnagyobb csapattal, 17 fővel 
indult, minden kategóriában volt kellő számú ellenfél , volt olyan csoport ahol 9-10 fő is igyekezett elérni a legjobb szintet. 
eredmények:
Gyerek reflex: 1. hely Laczik máté,  Gyerek tradicionális: 4. hely Urda Szabolcs, Serdülő reflex : 2. hely Suplicz Gergely 4. hely 
némedi márk, Serdülő tradicionális: 4. hely nyenyestyán Balázs, 6. hely kruppa ádám  kadet tradicionális: 2. hely Urda Bence, 
4. hely Győri tamás kadet Csigás 2. hely Suplicz áron, 3. hely mezei richárd
Összesítésben: 1fő  első helyet, 3 fő második helyet , 1 fő harmadik helyet, és 5 fő helyezést ért el. Ügyesek voltak a fiúk és jól 
küzdöttek az  igen erős a mezőnyben is !  többen 5 ponttal maradtak le a dobogóról , volt akinek 5 pont kellett volna az első 
helyhez, de a  következő versenyeken még lesz javítási lehetőségük. Folytatjuk tatabányán! Hajrá Nywyg!! 
Íjász terveink a közel jövőben
2012. május 29. Tatabánya íjász Diákolimpai Dunántúli fordulója
2012 . Június 2.-án  Kaposmérő   Látogatás a kassai Lajos irányította Lovas íjászat világhírű központjába 
2012. Június 23.-án Budapesten  országos Diákolimpia döntő  
2012. Június 30.-án Ópusztaszeren  nyílzápor- országos íjásztalálkozó  és együttlövés!

Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre és ezen rendezvényekre is!!
hajrá nywyg! Folytatjuk! 

Edzések a Schuller Csarnokban Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!
Üdvözlettel :Suplicz Zsolt  – A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194 

A NYWYG

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2012  késő tavaszán Alsónémedin

Tisztelt csatornahasználók!
 

Nemrég községünkben megjelent egy cég, aki arra hivatkozva, 
hogy megjelentek a patkányok a csatornahálózatban, felajánl-
ja, hogy „jó pénzért” kitisztítja, fertőtleníti a szennyvízaknát, 
csatornaszakaszt.
Felhívnám a Tisztelt Alsónémedi lakosok figyelmét, hogy köz-
ségünkben kényszeráramoltatásos, ún.: „vákuumos” szenny-
vízhálózat üzemel.
Ennek sajátja, hogy zárt, szívott gerinchálózatból, és viszony-
lag rövid műanyag KG bekötővezetékekből áll össze a háló-

zat, amiben nem tudnak a rágcsálók megélni, elszaporodni.
Akár ilyen indokkal, akár azzal, hogy kéretlenül kitisztítják a 
csatornát, kérem ne fogadják el az ajánlatot, mert elképzelhe-
tő, hogy átverés és kifizettetnek egy borsos számlát, vagy így 
akarnak rossz szándékkal bejutni az udvarba, lakásba.
Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre 
munkaidőben a 33-88-33-as telefonon, egyébként pedig a  
30/9-657-813 vagy a 30/311-29-26-os mobilszámon.
Hibabejelentés éjjel-nappal: 30/9-197-250
Tisztelettel:    

Kozma Miklós



Ismét gazdagodott a sportélet Alsónémedin
A Belügyminisztérium 18 millióFt-os támogatásának, továbbá az Önkormányzat 4,5 millióFt-os önerő biztosításának köszönhe-
tően az iskola udvarán egy többfunkciós atlétikai pálya épült, melynek ünnepélyes átadására június 1-én került sor.  A korábban 
megépített műfüves sportpályát most már egy négysávos futó- és távolugró, súlylökő és kislabda hajító pálya egészíti ki, így a 
létesítmény több sportág befogadására vált alkalmassá. Az atlétika már az ókori olimpiákon is alapszáma volt a vetélkedéseknek, 
a „Sportok királynője” néven tisztelik a futó, ugró, dobó versenyeket. De tudjuk jól, nem csak a versenyek miatt fontos az atlétika, 
hanem az egészségünk, jó közérzetünk biztosítása érdekében is. Az atlétika az a sportág, mely nemcsak önállóan létezik, hanem 
minden más sportágban is megtalálható, mindenfajta mozgás alapjául szolgál. Minőségi oktatása és rendszeres gyakorlása nélkü-
lözhetetlen ahhoz, hogy versenyképes sportolókat és egy egészségesebb generációt neveljünk. Kisebb munkák - játszótér felállítá-
sa, parkosítás, füvesítés - még hátravannak, de kívánjuk, hogy mindenki örömmel használja az új pályát.

Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy kicsik és nagyok egy szép, az új sportcsarnokhoz is méltó, biztonságos pályán 
mozoghassanak!

Zagyva Gabriella, pályázati referens

Pillanatképek az új Atlétika Pálya avatásáról
Fotó: György Péter


