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Köszönjük, hogy bíztak bennünk. Erőnkhöz mérten igyekeztünk szülőfalunkat  
szolgálni. Békés, boldog jövendőt kívánunk Alsónémedi minden lakosának.
                          
      Alsónémedi Nagyközség leköszönő Képviselő-testülete

„Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.”
   Wass Albert
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Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:  
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve  

a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  1/301-6969 (vonalas 

telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról  
ez a szám javasolt).  Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472

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

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

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

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

EMLA
Megjelent a Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) új kiadványa “TELEPÜLÉSFEJ-
LESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS; Jogi útmutató civil szervezetek számára” címmel, mely a 
településfejlesztés, településrendezés kapcsán fogalmi elhatárolási kérdések és jogintézmények be-
mutatására törekszik, s különös hangsúlyt helyez a társadalom részvételére, a nyilvánosság bevoná-
sát szolgáló eljárásokra, továbbá a jogorvoslati lehetőségek ismertetésére. Az útmutató letölthető a 
www.emla.hu oldalról a “Kiadványok” menüpontból. 
A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás Támogatási Programja segítségével való-
sult meg.

A   DAKÖV  KFT.  KÖZLEMÉNYE

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT a vezetékes vízrendszer hálózatmosatását 
2014. október 13-16. (hétfő-csütörtök) között végzi. A mosatás következtében előfordulhat, hogy a víz zava-

rossá válik, de ülepítés után természetesen fogyasztható.  Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!
           DAKÖV  KFT.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
LUKÁCSI TIBOR temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek küldtek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

    Gyászoló család

A Gyászoló család köszönetét fejezi ki Szappanos Zoltán reformá-
tus lelkész úrnak, hogy Nagy Andrást, aki római katolikus vallású 
volt eltemette. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temeté-
sen részt vettek, a sírra koszorút, virágot hoztak és fájdalmunkban 

osztoztak. 
   Nagy András és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Szente Éva 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. 

Külön köszönjük az Orgona u. lakóinak, 
hogy fájdalmunkban osztoztak.

   Takács Benjámin és családja
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A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én rendkívüli ülést 
tartott. A nyilvános ülésen törvényi kötelezettségének tett 
eleget azzal, hogy megválasztotta a Helyi Választási Bizott-
ság tagjait:

Tagok: 
Marosi Boldizsár - 2351 Alsónémedi, Széchenyi út 46.
Krizsa Márta - 2351 Alsónémedi, Somogyi B. út 24.
Kiss Tibor - 2351 Alsónémedi, Haraszti út 52.
Póttagok: Horváth Miklós - 2351 Alsónémedi, Fő út 144.
Győrfi Gergely Józsefné - 2351 Alsónémedi, Somogyi B. út 3.

Zárt ülés keretében a szennyvízberuházással kapcsolatban 
hozott döntést a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület soron következő rendes ülését 2014. 
szeptember 10-én tartotta. A napirend kiegészítésének elfoga-
dása után jogszabályi kötelezettségének tett eleget azzal, hogy 
elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. fél-
éves teljesítéséről szóló beszámolóját, majd a 2014. évi költ-
ségvetési rendeletének II. módosítását.

A Képviselő-testület minden évben tárgyalja az önkormányzati 
alapítású vagy részvételével alapított alapítványok működéséről 
szóló beszámolókat, mely kapcsán a Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság javaslatára az alábbi alapítványok 2013. évi 
működéséről szóló beszámolók elfogadására került sor:

–  Alsónémedi Községért Közalapítvány

–  Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány

–  Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Közalapítvány

–  Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Ezt követően a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda be-
számolójának tárgyalására került sor, a tanévkezdés tárgyi és 
személyi feltételeiről, a nyári nyitva tartás tapasztalatainak té-
makörében. A Képviselő-testület a határozatával jóváhagyta az 
óvoda 2015. évi nyári nyitva tartását is, az alábbiak szerint: az 
intézmény 2015. június 15-től összevontan működik a Rákóczi 
úti épületben.
Nyári szünet 4 hét: 2015.07.27. - 08.21-ig, nyitás összevontan 
a Szent I. téren: 2015.08.24-28., nyitás mindkét épületben: 
2015.08.31-én.

Egy korábbi döntésében tett ígéretének tett eleget a Képvise-
lő-testület azzal, hogy az „Öreg temető” Alsónémedi Refor-
mátus Egyházközség tulajdonában álló 3.814 m2 területré-
szét is megvásárolja (költsége 7.000.000,- Ft, mely a tartalékot 
terheli).

Kérés érkezett a Szabadság tér 12/a. szám alatt található üz-
lethelység bérlőjétől, hogy a végrehajtott beruházások alapján 
bérleti díj elengedésben részesüljön. A Képviselő-testület 2 
havi bérleti díj elengedést hagyott jóvá. 

A 2706 hrsz-ú 942 m2 területű, út Önkormányzatnak törté-
nő térítésmentes tulajdonba és kezelésbe adásra érkezett meg-
keresés, melyet a Képviselő-testület a korábbi eljárási rendnek 
megfelelően térítésmentesen elfogadott és egyben felhatal-
mazta a Polgármestert a szerződés aláírására, a Fölhivatali el-
járás megindítására. 

Az önkormányzati konyhán megnövekedett adminisztratív 
feladatok ellátása miatt az Élelmezésvezető szükségesnek látja 
egy 4 órás álláshely biztosítását, melyhez a Képviselő-testület 
hozzájárult.

Annak ellenére, hogy településünkön nem lesz nemzeti-
ségi önkormányzati választás, a jogszabályi feltételeknek és a 
Nemzeti Választási Iroda „utasításának” megfelelően a Kép-
viselő-testület megválasztotta a nemzetiségi önkormányzati 
választás szavazatszámláló bizottságának tagjait az alábbiak 
szerint:

Győrvári Péter Márk - 2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 161.
Kiss Péter - 2351 Alsónémedi, Öreg-tó u. 15.
Morvai Péter -2351 Alsónémedi, Ady E. u. 19.
Mozsár András - 2351 Alsónémedi, Liliom u. 102/A.
Tornyai Ádám - 2351 Alsónémedi, Nap u. 2.

Ismét kérés érkezett a korábbi kollektív szerződés alapján az 
iskolában dolgozó pedagógusok részére a 35 éves jubileumi 
jutalom kifizetésére. A Képviselő-testület az 50 %-os jutalom-
keretet (bruttó, járulékokat is tartalmazó összeg: 2.217.200,- Ft) 
Nagyné Ligetfalvi Magdolna, Seregély Béláné és Surányi Má-
ria iskolai pedagógusok részére biztosította. Ennek kapcsán – 
ahogy azt a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság és 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolta – az 
intézmények jutalomkerete is emelésre került (Óvoda 
1.100.000,- Ft, Hivatal 1.713.000,- Ft). Fenti összegekkel a bér- 
és járulékai tartalék összege csökken.  
Ehhez hozzátartozik az is, hogy Kiss István Viktor alpolgármes-
ter úr javaslatát, mely a Polgármester jutalmazására irányult, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság leszavazta, így annak 
tárgyalását a Polgármester nem tűzte a Képviselő-testület na-
pirendjére.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy csatlakozik a 
2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer pályázati ki-
íráshoz és a pályázatot kiírja, ezzel is segítve a rászoruló to-
vábbtanuló fiatalokat. 
A pályázati kiírás jelen Hírmondóban olvasható, de honla-
punkon is olvasható az alábbi helyen: 
http://www.alsonemedi.hu/palyazatok/

A Polgármester részletes beszámolót tartott a ciklus fonto-
sabb beruházásairól és fejlesztéseiről, majd beszámolt az előző 
üléseken hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között 
tett fontosabb intézkedéseiről is.

A tavalyi évben már pályázott az Önkormányzat az „Itthon 
vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat megrendezé-
séhez pályázati pénzre, melyet az idei évben is megtesz. Mivel a 
pályázat előfinanszírozással történik (és nem tudni elnyerjük-e 
a teljes összeget), 530.000,- Ft-ot biztosított a Képviselő-testület 
fenti programok költségeihez, a tartalék terhére.

Nagy örömmel tárgyalhatta a Képviselő-testület azt a belte-
rületbe vonási kérelmet, mely a Penny Market Kft-től érkezett, 
hiszen telephelyük bővítését szolgálja majd a bővítés.

A Képviselő-testület korábban döntést hozott a szórako-
zóhelyek nyitva tartására vonatkozóan, így a Művelődési Ház 
Vezetője szükségesnek látta hozzájárulást kérni a rendezvény 
továbbtartása érdekében. A kérésnek eleget téve a testület hoz-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI BESZÁMOLÓ



2014. szeptember4

Önkormányzati hírek

zájárult a Falunapok rendezvényeinek 24 óráig, ill. a Szüreti 
bál esetében hajnali 4 óráig történő megtartásához. Kérjük 
ehhez a környéken lakók megértését! 

Zárt ülésen fiatalok lakásépítési támogatását tárgyalta a 
Képviselő-testület, ill. a szennyvíztisztító közbeszerzésével kap-
csolatban hozott döntést.
A Képviselő-testület várhatóan még rendkívüli ülést tart, de 
legközelebb már az új ciklus alakuló üléséről számolhatunk be 
Önöknek. 

A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rende-
letek a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/) megtalálhatók, ill. rendeleteink a Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terjedelemben olvashatók!

Győrvári István Lászlóné 
Polgármesteri Hivatal  

Tisztelt Alsónémedi Polgárok!

 Polgármesteri megbízatásom 4 éve a végéhez közeledik, 
eljött a számvetés ideje. Sokan elégedettek az elvégzett mun-
kával, és természetesen akadnak olyanok is, akik nem. Így van 
ez rendjén, hiszen bármi történik körülöttünk, bármilyen vál-
tozásra kerül sor, annak vannak nyertesei és lehetnek vesztesei. 
Az elvégzett munkákból a teljesség igénye nélkül a legfonto-
sabbak: 

■ A településközpont pályázat keretében elkészült a ka-
tolikus templom körüli térburkolat, a sportpálya kerí-
tése, világítás és a padok felújítása.

■ Díszkivilágítást kapott a katolikus templom.
■ Elkészült az iskola régi szárnyának hőszigetelése, a te-

tőtéri ablakok cseréje.
■ Atlétikai pálya épült az iskolaudvarban. Elkészült a 

belső udvar vízelvezetése, és térburkolása, a konyha 
felőli rész kivételével.

■ Az iskola előtti parkoló új burkolatot kapott, meg-
szűnt a nyílt árok, parkosítottunk.

■ Lecseréltük az iskola előtt a közvilágítást.
■ A régi óvoda előtt az árok helyén parkírozót alakítot-

tunk ki és kiépítettük a vízelvezetést.
■ Felújítottuk a régi óvoda csoportszobáit.
■ A faluháznál vizesblokk, kerítés, kemence, szaletli 

épült és fel lett újítva a nádtető.
■ A nagygödörben játszóteret és egy többfunkciós 

sportpályát építettünk.
■ Felújítottuk a közterületi padokat. Információs táblát 

helyeztünk el két helyen a faluban.
■ Tizenöt utca aszfaltburkolatot kapott, ezzel egy idő-

ben megépült az utak vízelvezetése.
■ Elkészült a tehéntelepi út kiszélesítése, felújítása.
■ A külterületi utak felújítása kapcsán elkészült a Ványi 

út, készül a Monori út.
■ Útalappal láttuk el az Öregtói utcát, kiépítésre került a 

közvilágítás is.
■ A Bajcsy utca mindkét végén meg lett erősítve a föld-

út.
■ Megépült a Nyárfa utcában a közvilágítás.
■ Egy Fiat kisteherautót vásároltunk.
■ Kommunális traktort szereztünk be, melyhez fűkasza, 

hótoló és más eszközök csatlakoztathatók
■ Elbontottuk a tejüzemet és telket vásároltunk hozzá.
■ Elkészültek az egészségház engedélyes és kiviteli ter-

vei, valamint parkterve is. Bármikor indítható a köz-
beszerzés a kivitelező kiválasztására.

■ Előkészítettük a szennyvíztisztító beruházást, lefoly-

tattuk az építés közbeszerzését. Szeptember közepén 
aláírásra kerül a kivitelezővel a szerződés, várhatóan 
2015 őszéig elkészül az új tisztító.

■ Az öregtemető területéből két hektár területet megvá-
sároltunk, mely ősszel fásításra kerül.

■ Fásítottunk a Szilágyi, a Damjanich utcánál, a Sár-
kánytónál, pótoltuk a Platánsor kiszáradt egyedeit.

■ Az előző testület által vásárolt iparterületre elkészítet-
tük a szabályozási és útcsatlakozási tervet.

■ Biztosítottuk az önrész nagy részét az ASE pályázatai-
hoz.

■ A vízi közmű vagyon törvény által előírt felmérése is 
elkészült.

■ A Szabadságtéren kiépítettük a tér öntözőberendezé-
sét. A téren egy kamera is elhelyezésre kerül, mellyel a 
környék távfelügyelete biztosítva lesz

■ Készülnek a Polgármesteri Hivatal bővítési, felújítási 
tervei.

■ Folyamatban van a Penny összekötő út (057-es út) épí-
tése.

■ A kerékpárút napokon belül új aszfaltburkolatot kap.
■ Hét utca /József A. utca, Róna utca, Tulipán utca, Ibo-

lya utca, Jácint utca, Nefelejcs utca,( Toldi M. utca - 
Határ utca közötti szakasz), Toldi M. utca (Árpád utca 
- Jácint utca közötti szakasz) / útépítési tervei és öt 
utca járdaépítési tervei készülnek.

■ Épül a járda a Rákóczi utcán a Fő út és a Haraszti út 
között.

■ Szeptember közepén elkezdődik a Haraszti utca men-
tén a járda felújítása. A Róna utca és Haraszti utca ke-
reszteződésében gyalogátkelőhely lesz kiépítve sebes-
ségjelző táblával.

■ Készül az Árpád utcai buszmegálló felújítási terve. 
■ Megrendelésre került a Fagyizóval szembeni területre 

vonatkozó koncepció a parkolási helyzet megoldásá-
ra.

Ezekre a beruházásokra, felújításokra 1,2 milliárd forintot for-
dítottunk. 

 Az előző ciklusban elkészült a tornacsarnok, és az isko-
labővítés. Ez a beruházás fontos a település életében. A beru-
házásra az előző ciklusban az önkormányzat 225 millió forintot 
fordított, a hiányzó részt az ABÉVA által kibocsájtott kötvény 
biztosította, mely 800 millió forint hitelfelvételnek felel meg. 
Az elmúlt négy évben a tőke és kamatfizetési kötelezettség 350 
millió forint volt. Ezen túl kifizettük az iskolai konyha építési 
költségét, mely 50 millió forint, és a kivitelezési árból, a ga-
ranciális javításokra visszatartott szintén 50 millió forintot. Ez 

Az elmúlt 4 év számvetése
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összesen 450 millió forint, ennyivel kevesebbet fordíthattunk 
beruházásokra a mostani ciklus alatt. A kötelezettség a követ-
kező testületek lehetőségeit is korlátozza, hiszen a következő 
öt évben 110 millió forintot kell kifizetni évente kamat- és tő-
ketörlesztés jogcímen. A kötvény 2024-ben jár le.  
 A megvalósult beruházásokhoz 140-150 millió forint 
állami támogatást használtunk fel, és 30 millió forint volt 
a lakossági hozzájárulás. A szennyvíztisztító telep felújí-
tásához, bővítéséhez közel 400 millió forint a támogatás.  
A beruházás 2015-ben elkészül. 
A folyamatban lévő és tervezett beruházások pénzügyi fedeze-
tét az alábbi bevételek biztosítják:

■ A befizetett adók, melyek kismértékű, de emelke-
dő tendenciát mutatnak.

■ A gazdálkodás során elért megtakarítások (K&H 
bank évente 7.5 millió forintot engedett el, az 
ABÉVA finanszírozásának átgondolásával évi 10 
millió forintot takarítunk meg).

■ A „szerzett pénzeszközök”, (az állam 63 millió 
forintot fizetett ki eddig az iskola használatáért, a 
PENNY Market kft. 60 millió forinttal, a Planzer 
Hungaria kft. 10 millió forinttal, a Megaplast Kft. 
2 millió forinttal járul hozzá az iparterületen meg-
valósított útépítésekhez). 

■ A 2014-15-ös tanév iskola bérlet megkötésére 
folynak a tárgyalások, amely végeredményeként 
újabb 35 millió forintra számítunk.

■ Az adósságrendezésben nem részesült települé-
sek beruházás támogatása jogcímen 2015-ben, és 
2017-ben 181-181 millió forint támogatásra szá-
míthatunk.

■ Pályázatokon való részvétel: Sajnos Alsónéme-
di egyrészt a területi elhelyezkedése, másrészt jó 
pénzügyi gazdasági helyzete miatt nagyon sok pá-
lyázatból ki van zárva.

Összegezve, ebben a négy évben az iskolabővítés miatti kö-
telezettséget is beszámítva 1.650 millió forintot fordítottunk 
beruházásra, mely több mint 410 millió forint/év. A beru-
házások megvalósítása mellett jelentősen nőttek a tartalékaink 
Jelenleg 400 millió forinttal több kincstárjegyünk van, mint 
2010 év végén.

Egészségügy: a településen fokozott figyelmet fordítunk az 
egészségügyi ellátás magas szintű biztosítására. Biztosítunk 
a keddi vérvételhez egy laboránst. Ingyenes szűrővizsgálato-
kat szervezünk. Olyan vizsgálatokat finanszírozunk, melyet az 
OEP nem támogat (18-40 év közöttiek tüdőszűrés, érrendszer 
vizsgálat, veszélyeztetett korosztály PSA szűrése). Ingyenes 
bejutást biztosítunk a Dél Pesti Kórházban tartandó szűrő-
vizsgálatokra.  Támogatjuk a méhnyak rák elleni védőoltást. 
Támogatjuk a nőorvos rendelését. Minőségi javulást hoz az 
ellátásban, ha megépül az egészségház.

Szociális ellátórendszer: biztosítjuk a szociális étkezést, a 
házi szociális gondozást, működik a jelzőrendszeres segít-
ségnyújtás. Biztosítjuk a Szoc. törvényben meghatározott se-
gélyeket. Önkormányzati segélyt biztosítunk, tűzifát adtunk a 
rászorulóknak. Támogatjuk a szociálisan rászoruló gyermekek 
étkezését, táborozásait, kirándulásait. Működik a közmunka 
program. Családsegítő- és gyermekvédelmi szolgálatot működ-

tetünk. Méltányossági közgyógyellátást biztosítunk a jogosul-
taknak. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevőket, a tehetsé-
ges gyermekeket, évek óta részt veszünk a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázaton.

Oktatás, kultúra: biztosítottak a magas szintű oktatás és ne-
velés személyi, és tárgyi feltételei  intézményeinkben. A Mű-
velődési ház szervezésében magas színvonalú kulturális műso-
rokat szervezünk. 

Család és ifjúság: önkormányzati támogatással működik a te-
lepülésen családi napközi. Játszótereket újítottunk fel. A Nagy-
gödör téren megépült játszótérnek és sportpályának köszönhe-
tően egy helyen az egész család kikapcsolódásához biztosított 
a helyszín.

Otthonteremtés: az ifjúházasok lakásépítési támogatást igé-
nyelhetnek. 

Sport, és szabadidő: több helyszínen biztosított a sportolás 
és kikapcsolódás feltételei. Megemeltük az ASE támogatását. 
Biztosítottuk a fejlesztéseihez az önrész nagy részét.

Közbiztonság: a környező települések közül Alsónémedi az 
egyik legjobb közbiztonsággal rendelkező település. Polgárőrség 
működik, melyet jelentős összeggel támogat az önkormányzat. 
Mezőőröket, közterület felügyelőt és településőrt alkalmazunk.  
A kamerarendszer bebizonyította jelentőségét, ezért tervezési fá-
zisban van a rendszer bővítése. Támogatjuk a körzeti megbízottak 
szolgálaton kívüli munkavégzését. A rendőrség megbízás alapján 
rendszeres migrációs ellenőrzéseket tart a településen.

Környezetvédelem, egészséges környezet: több ezer facse-
metét ültettünk el, helyi védelem alá kerültek a jelentős termé-
szeti értéket képviselő területek, pótoltuk a Platánsor kiszáradt 
egyedeit, területet vásároltunk a falu közepén parkosításra.

Beruházás ösztönzés: az Alsónémedin megtelepedni akaró és 
a már ittlévő vállalkozások beruházásait az önkormányzat tu-
lajdonába lévő infrastruktúra fejlesztésével támogatjuk.

§/§/§/§/§/§/§/§/

A leköszönő Képviselő-testület és Magam nevében köszö-
nöm megtisztelő bizalmukat!
Kívánunk Önöknek és családjuknak sok örömöt az életben 
és nagyon jó egészséget!

Vincze József 
polgármester

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.

Fábián István  Tel.: 06-20-317-0843

Egyéni és társas vállalkozások könyvelését 
bérszámfejtését vállalom.  

Tel.: 06-30-821-3273
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzete

2014.08.31-i állapot szerint BEVÉTEL KIADÁS
Eredeti előirányzat  1 804 118 000 Ft  1 804 118 000 Ft 

Módosított előirányzat  1 918 694 000 Ft  1 918 694 000 Ft 
Tény  706 401 000 Ft  736 197 000 Ft 

Költségvetési elszámolási számla 193 076 184 Ft
Vízi-közmű bevételi számla 11 521 406 Ft

Csatorna bevételi számla 73 041 189 Ft
Építményadó bevételi számla 1 385 890 Ft
Gépjárműadó fizetési számla 27 099 905 Ft
Iparűzési adó bevételi számla 3 703 224 Ft

Lakossági befizetések Szilágyi E. u. 1 287 572 Ft
Környezetvédelmi alap számla 1 705 252 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
2014. 08. 31.

FŐBB ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLÁK EGYENLEGE
2014. szeptember 17-én

Vásárlás ideje Lejárat ideje Vételár Lejárati névérték
30/01/14 15/10/14  283 642 512 Ft  293 570 000 Ft 
05/03/14 26/11/14  701 977 918 Ft  724 800 000 Ft 
Összesen  985 620 430 Ft  1 018 370 000 Ft 

KINCSTÁRJEGY 2014.09.17.

FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK

A KÖVETKEZŐ CIKLUST ÉRINTŐ KÖTELEZETTSÉGEK
2014. 09. 17.

ÖNOKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA

2009. 06. 24-én jegyzett 800 000 000 HUF tőkeösszegű
“Az évtized beruházása Alsónémedin” megnevezésű, 
az ABÉVA Kft által kibocsátott kötvény 
készfizető kezességvállalás

Megnevezés Önerő Támogatás

Elbírálás  alatt
Szennyvízberuházás  103 964 536 Ft  475 973 645 Ft 

KEOP energetikai fejlesztés  9 078 426 Ft  51 444 412 Ft
ÁROP szervezetfejlesztés  - Ft  15 980 000 Ft 

Bevételi tényadat azért ilyen alacsony,  
mert nem volt szükség a lejárt kincstárjegyek beváltására.

Megnevezés Összeg Partner
Szennyvíz beruházás 1 830 210 Ft 2012/15 Absolvó Kft.
Szennyvíz beruházás 2 730 000 Ft 2012/20 Lucsik és társa közbeszerzés
Szennyvíz beruházás 10 922 000 Ft 2012/14 K&K Mérnöki IrodaFIDIC mérnök
Szennyvíz beruházás 1 619 250 Ft 2013/130 Jogi szakértő
Szennyvíz beruházás építés önrész 103 964 536 Ft 122/2014.(VIII.14.) KT.határozat
AN 37A1 37A erdőrész erdőápolási munkái 1 073 912 Ft 2012/101Tölgy B J Bt.
Községháza tervezése 3 136 900 Ft 2014/34 Beta Kft.
Egészségház park és kertterv 3 343 275 Ft 2014/69 Beta Kft.
Egészségház belsőépítészeti terv 1 073 150 Ft 2014/70 Beta Kft.
Támogatás 2 750 000 Ft 2014/75 An. Sportegyesület
Támogatás 700 000 Ft 2014/76 An. Polgárőr Egyesület
Címzett kamattámogatás 16 000 000 Ft 2014/81 ABÉVA KFT
Pedagógusok jutalmazása támogatás 5 887 205 Ft 2014/89 Klebesberg Int. Fennt.
Szoftverfejlesztés ÁROP pályázat 762 000 Ft 2014/93 START I Kft.
5. kerékpárút eng.terv.szer. Erdőáttelepítés 571 500 Ft 2014/94 Tölgy B J BT
ÁROP pályázat 9 785 000 Ft 2014/97 Community-Solition Kft.
ÁROP pályázat 152 400 Ft 2014/98 Pharmacomm Consulting Kft.
ABÉVA finanszírozás 36 000 000 Ft 2014/105 ABÉVA Kft.
An parkjainak gondozása, növények 539 156 Ft 2014/115 Barizs Kert Kft.
5-ös út Árpád úti buszváró tervezése 330 200 Ft 2014/129 Beta Kft.
Műszaki ell. Út, ,járda, gyalogátkelő 5 864 798 Ft 2014/132 ÉP-KERT Mérnöki Kft.
Út- és járdaépítés tervdok. elkészítése 1 894 840 Ft 2014/133 ÉP-KERT Mérnöki Kft.
Út- és járdafelújítás tervdok elkészítése 2 675 382 Ft 2014/134 ÉP-KERT Mérnöki Kft.
Út- és járda tervezés 2 559 812 Ft 2014/135 Rasztik Róbert
Viacolor járda Deák F.úti Óvoda 1 066 857 Ft 2014/136 Hidrográd Kft.
Tehenészeti út szélesítése, javítása 15 614 359 Ft 2014/137 Hidrográd Kft.
Kerékpárút aszfaltozása 1,8km 15 390 527 Ft 2014/138 Hidrográd Kft.
Járda Rákóczi út (Fő u. -Haraszti u.) közötti sz. 8 887 310 Ft 2014/139 UNOBAU Kft.
Bajcsy II( Monori u) stabilizáció 5 472 925 Ft 2014/140 Hidrográd Kft.
057 szilárd burkolatú út, aszfaltozás 139 375 840 Ft 2014/141 Hidrográd Kft.
Konyha bérleti díj 2 667 000 Ft ABÉVA Kft
Sportcsarnok bérleti díj 9 144 000 Ft ABÉVA Kft
Iskola üzemeltetése 12 192 000 Ft ABÉVA Kft
Temető fásítás 431 800 Ft Kert-vonal Tervező Bt.
Temető terület vásárlás 7 000 000 Ft
Haraszti úti járda 13 500 000 Ft
Gyalogátkelőhely 1 800 000 Ft
GLS Európa utca kiépítése 12 000 000 Ft 95/2014.VI.24.) KT.határozat
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1. A pályázat célja

a Bursa hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa hungarica Ösz-
töndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső-
oktatásban való részvételének támogatása. 

2. A pályázók köre

a Bursa hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (iii.26.) 
kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag 
alsónémedi területén állandó lakóhellyel (a továbbiak-
ban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁ Z ATI  KI ÍR ÁS

az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hall-
gatók is. amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszo-
nya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tan-
év első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallga-
tók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási in-
tézményben a pályázás időpontjában szünetel. az ösz-
töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév 
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhet-
nek, akik:

a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-
gizettek; 

és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

a pályázatbeadáshoz a Bursa hungarica elektronikus 
Pályázatkezelési és együttműködési rendszerében (a 
továbbiakban: ePer-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz 
történő benyújtásának  

határideje: 2014. november 7.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a 
Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani a kötele-
ző mellékletekkel együtt. 

A részletes pályázati felhívás letölthető a www.
alsonemedi.hu/palyazatok oldalról.

Bursa Hungarica pályázat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján  

ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév 

második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

2014. szeptember
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Az Alapítványt 1992-ben hozta létre az Alsónémedi Önkor-
mányzat. 1993. január 1-jétől közhasznú minőségben végzi te-
vékenységét az Alapító Okiratban meghatározott célok szerint:
–   a község kulturális tevékenysége színvonalának emelése,
–   a bűnmegelőzés, vagyonvédelem és kármegelőzés elősegíté-

se érdekében technikai eszközök biztosítása, közösségi ösz-
szefogás támogatása,

–   a község környezetvédelmi érdekeinek támogatása.

A Közalapítvány bevételei önkormányzati, vállalkozások, ma-
gánszemélyek támogatásaiból, SZJA 1% felajánlásokból tevő-
dik össze, míg kiadásai javarészt a fent említett célok támoga-
tására fordítódnak.
Az alábbi összefoglaló táblázat a 2013. évi bevételeket és kiadá-
sokat részletezi egyszerűsített formában. 
2013-ban a bevételek/kiadások a következőképpen alakultak:

A 2012-ben magánbefizetésből beérkezett 1.353.000 Ft-ból 
(X-Faktor + Alsónémedi Képeskönyv) a Polgármester úr kérésére 
1.200.000 Ft 2013-ban átutalásra került a körzeti megbízottak MOL 
üzemanyag számlájára két részletben: 2013. május 15-ig 600.000 Ft, 
2013. szeptember 15-ig 600.000 Ft, a maradék 153.000 Ft-ot pedig 
az Önkormányzat az Alapítvány részére szabad felhasználásra bo-
csátotta. Ez a támogatás a 2013. évi beszámolóban csak a kiadási ol-
dalon szerepel (vagyonvédelem címszó alatt), mivel bevételére 2012. 
évben került sor, emiatt a tárgyévi mérleget ez a tétel negatív irányba 
tolta el (817.000 Ft veszteség). Emellett magánszemélyek támogatá-
sából további 38.000 Ft érkezett az Alapítvány számlájára.
A vállalkozások (GLS Hungary Kft.) támogatásával (1.650.000 Ft) 
2013-ban megvalósult Alsónémedi határában az 5-ös főút melletti 
platánsor pótlása.
A személyi jövedelemadó felajánlásokból 289.000 Ft érkezett 2013. 
évben.
A Közalapítvány a 2013. évet 817.000 Ft veszteséggel zárta.
Köszönetünket fejezzük ki minden Adózónak, akik személyi jöve-
delemadójuk 1%-át a Közalapítvány részére ajánlották fel.
A Közalapítvány eddig megvalósult tervei az előző beszámoló óta 
eltelt időszakban:
–   Az Alapító Okiratban célként meghatározott környezeti értékek 

megőrzése lehetőséget biztosított arra, hogy terveink közé vegyük 
fel az iskolai tisztaságverseny támogatását. Az Alsónémedi Köz-
ségért Közalapítvány ehhez a versenyhez kapcsolódva plakát- és 
rajzpályázatot hirdetett az osztályoknak: “Ezt tettem a környezete-
mért!” címmel. A nyertes munkákat készítők plusz pontokat sze-
rezhettek osztályuknak a versenyhez, és fődíjként - az Alapítvány 
támogatásával - egy buszos kiránduláson vehettek részt. Az első 
három helyezettet továbbá az Alapítvány egy-egy oklevéllel és tor-
tával jutalmazta.

–   A Közalapítvány Kuratóriuma létrehozta az Alapítvány facebook 
oldalát annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudja rek-
lámozni munkáját a fiatalok és az interneten elérhető közönség 
körében egyaránt.

–   Idén megrendezésre került a II. Alsónémedi Családi Sportnap az 

Alapítvány támogatásával és szervezői hozzájárulásával. Az ese-
mény sok sportolni vagy csupán kikapcsolódni vágyó helyi lakost 
vonzott a Sportcsarnokba, ahol a sportot, mint kulturális életünk 
fontos kiegészítőjét kívántuk népszerűsíteni a település lakói között.

–   A Széchenyi István Általános Iskola kerékpárversenyét támogatva 
Alapítványunk Kuratóriuma a biztonságos közlekedésre hívta fel 
a fiatalok figyelmét.

A Közalapítvány 2014. évi tervei között szerepel ismét több olyan 
kulturális illetve hagyományőrző esemény megszervezése és lebo-
nyolítása is, amelyek a településen élő közösségek összetartozását 
erősítik majd, s ezzel együtt Alsónémedi hagyományait, kultúráját, 
természeti értékeit ismertetik meg a fiatal és felnőtt generációkkal 
egyaránt. Ezek közül néhányat az alábbi felsorolásban ismertetek:
–   Ismét megrendezésre kerül a “Cibere hagyományőrző főzőfutam” 

a 10-15 éves és 15-20 éves korosztályú alsónémedi fiatalok számá-
ra, melynek elsődleges célja Alsónémedi kultúrájához tartozó ha-
gyományos ételek megismerése és elkészítése lesz. A főzőverseny 
a Pörköltfesztivál keretein belül lesz megrendezve. A két korosz-
tály nyertesei egyaránt értékes fődíjakban részesülnek majd (River 
Ride - városnéző vízibusz-kirándulás).

–   A tavalyi évben indult “Topeka Tangó” elnevezésű felnőtt tánc-
tanfolyam sikerességére alapozva az Alsónémedi Községért Köz-
alapítvány kedvezményes tánctanulási lehetőséget biztosít fiatalok 
részére is. A  társastánc tanfolyam ősszel indul a Széchenyi István 
Általános Iskolában felső tagozatos és gimnazista korosztályú fia-
talok számára.

Köszönet illet minden Kuratóriumi Tagot (Belágyi Tamás, 
Hägerné Molnár Mária  Ilona, Horváth Mária, Juhász Lászlóné, Kiss 
Menyhértné, Tóth Gábor) és Felügyelő Bizottsági Tagot (Józanné 
Vincze Katalin, Józan Menyhért, Marosi Boldizsár), akik munká-
jukkal és aktív részvételükkel hozzájárulnak az Alapítvány szabályos 
és eredményes működéséhez.
  

Dr. Nagy Vilmos
  a Kuratórium elnöke

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány közleménye
a 2013. évi gazdálkodás mérlegéről

2014. szeptember

2013. évi bevételek
(ezer Ft-ban)

Magánszemélyek támogatása       38
Vállalkozások támogatása  1.650
Önkormányzati támogatás         -
SZJA 1% felajánlás      289
Banki kamat          3
Összesen:    1.980

 

2013. évi kiadások
(ezer Ft-ban)

Könyvelés, könyvvizsgálat     158
Anyagköltség        41
Értékcsökkenés          -
Bankköltség        31
Támogatások:   2.555

Platánsor pótlás   1.408
Tánctanfolyam        60
Színház         41
Játékok         60

 Vagyonvédelem      986
Összesen:    2.797
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Évforduló – 100 éve halt meg az utolsó magyar polihisztor: Herman Ottó

Herman Ottó (Breznóbánya, 1835. június 26. – Bu-
dapest, 1914. december 27.) magyar természetkutató, 
zoológus,ornitológus, néprajzkutató, régész és politikus. 
Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisz-
tornak és a madarak atyjának is nevezték.

Népes családba érkezett, hiszen négy lánytestvére 
után elsőszülött fiú volt, majd később született még egy 
fiútestvére, valamint további két húga is. A természettu-
domány szeretete volt talán a legnagyobb öröksége, me-
lyet apjától kapott. Herrmann Károly ugyanis szerény 
jövedelméből, de tisztességben nevelte népes családját, 
és minden egyéb feladata mellett a természetnek is élt. 
A maga korában jelentős ornitológusnak számított, és a 

korszak vezető tudósaival, Christian Ludwig Brehmmel, 
Johann Friderich Naumannal és Petényi Salamon Já-
nossal tartott fenn levelező kapcsolatot.  Az ifjú Her-
man Ottóról hamar kiderült, hogy szilaj és vad termé-
szetű, aki, ha csak tehette, a természetet járta, ahonnan 
tücsköt-bogarat és pókokat is begyűjtött. Fára mászott 
megfigyelni a madárfészkeket, és apja mellett megtanul-
ta, hogyan kell madarat preparálni. Anyja persze min-
dentől óvta gyermekét, például egyszer télen eldugta a 
csizmáját azért, hogy hátha majd ezzel otthon tartja. Fia 
látva, mi történt, nem tudott mást tenni, mezítláb ment 
ki a jégre. Az ilyen esetek persze azzal jártak, hogy meg-
hűlések és apró sérülések nem kerülték el, és már egé-

2014. szeptember

„Igen tisztelt hölgyeim és uraim! Nem a tapsok 
aratása hozott ide, hanem az, hogy idegen nevem 
dacára igazi édes anya nevelt és mióta eszmélek, 
mindig csak egy eszmém van, a magyarság kifejtése, 
erősbítése.”(Herman Ottó)
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szen fiatalon romlani kezdett a hallása, idősebb korára 
pedig szinte teljesen megsüketült. 

Miskolcon kezdte iskoláit, és fiatal kora ellenére be 
akart állni az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
katonái közé. A szabadságharc leverése után a bécsi poli-
technikumban mérnöknek tanult, de Bécstől meg kellett 
válnia, mert nem jelent meg a kötelező sorozáson, ezért 
büntetésből 12 évre besorozták katonának, ahonnan csak 
nagy szerencsével tudott hamarabb leszerelni.
Bár nem volt diplomája, önszorgalmának köszönhetően 
korának egyik jelentős  természettudósa és a kiegyezés 
utáni magyar politikai élet fontos közszereplője lett. Új-
ságíróként és országgyűlési képviselőként Kossuth Lajos 
eszmei világát követte. Az autodidakta tudós gyűjtő-
munkái mellett rengeteget tanult és eredményeit rend-
szeresen közzétette. Talán legnépszerűbb műve: A ma-
darak hasznáról és káráról című könyv, amely rövid idő 
alatt több kiadást is megért, további jelentős művei:  A 
magyar halászat könyve I–II. és a Magyarország pók-fau-
nája I–III. kötetek. Nevéhez fűződik a magyar paleolit-
kutatás és a magyar tudományos barlangkutatás meg-
indítása, mivel a Miskolcon talált szakócák alapján ő 
állította elsőként, hogy éltek ősemberek  Magyarország  
területén. Termékeny természetrajzi írói munkássága 
mellett, mint tudományszervező is jeleskedett, hiszen 
1877-ben alapította és tíz évig szerkesztette a Termé-
szettudományi Füzeteket, továbbá 1893-ban alapította és 
haláláig szerkesztette a ma is megjelenő Aquila madár-
tani folyóiratot. Közzétett tanulmányai közül több mind 
a mai napig forrásként is használható. A Magyar Orni-
tológiai Központ alapító igazgatója, a Magyar Néprajzi 
Társaság alapító tagja, majd később elnöke. 1879 és 1886 
között az Országgyűlés  munkájában függetlenségi párti 
képviselőként vett részt. A természettudomány érdeké-
ben végzett munkássága elismerésre méltó, politikusi 
tevékenysége jelentős és mindezek mellett az igényes is-
meretterjesztés egyik magyarországi megteremtője volt. 
Politikusként is szót emelt a természettudományi isme-
retek terjesztéséért, mert elvei szerint a természetben 
felismert harmónia segíthet jobbá tenni a társadalmat. 
1883-ban jelentős szerepet játszott az Állatvédő Egye-
sület megalapításában, és 1885-ben rendezte meg híres 
halászati kiállítását is. 1891-ben nemzetközi ornitológus 
kongresszust szervezett. Bejárta az országot,Bugacot, a 
Nagykunságot, a Bakonyt, Somogy vidékét, Erdélyt 
néprajzi adatokért, de tárgyakat, preparált állatokat is 
gyűjtött. 1896-ban a millenniumi ünnepségeken nagy 
sikerű kiállítást rendezett, amely 1900-ban Párizsba, 
a világkiállításra  is kijutott.  A tárgyi néprajz magyar 
művelői egytől-egyig Herman Ottó tanítványai. Györffy 
István, Madarassy László az ő példáján lelkesültek, ami-
kor ősfoglalkozási kutatásaikba vágtak. Az ő nyomdoka-

in haladt Jankó János is, Malonyay Dezső nagy lángolása   
hatalmas kiadványsorozata a magyar nép művészetéről, 
de szelleme érződik  Bátky Zsigmond és Szilády Zoltán 
írásain is. Tanítványának vallotta magát az anatómus 
Apáthy István, Erdély kormánybiztosa 1919-ben, a nagy 
biológus Méhely Lajos, a madárvédelemben Bedőházy 
János, a régi magyar élet hangulatos mozzanatainak 
megörökítője az öreg hajdú Móricz Pál, az író. 
Íme, egy magyar tudós élete, aki mostoha egyéni sors 
ezernyi vesszőcsapása alatt görnyedve is megmutatta: 
mire képes egyetlen egyén. Aki tanszék nélkül is iskolát 
nevelt.

 „Herman Ottó elismerten egyik legnagyobb művésze a 
magyar nyelvnek. Aki a „Magyar Halászat Könyvé”-nek 
leíró fejezeteit vagy A madarak hasznáról és káráról írt 
kis könyvét olvasta - hogy cikkeiről, egyéb műveiről ne 
is szóljunk - annak mindenkor fülébe csengenek azok a 
tőrül metszett, zamatos magyarsággal megírt monda-
tok, amelyeknek mindeddig nyomába sem lépett senki. 
Ezekkel érte el a legnagyobb, a legmaradandóbb hatást. 
És e hatás magyarázata nagyon egyszerű: ő mindig a 
nép ajkáról merítette nemcsak tárgyát, de nyelvét is és 
az ellesett szavak, szókötések, szólásmódok tömkelegéből 
a nyelvművész intuíciójával meg tudta ragadni a legjob-
bat, a legtalálóbbat, a legcsengőbbet.” 

(Lambert Károly)

Igazi tudós ember volt, és csak idősebb korában emle-
gette többet azt a hiányosságát, amit édesanyja is megmon-
dott, hisz azt szerette volna, ha diplomát szerez, mert akkor 
lesz igazi ember belőle: „igaza is volt az én édes Anyámnak. 
Nem is lett belőlem ember. Se diplomám, se semmim…”
Hetvenöt éves korában a József körút és a Baross utca 
kereszteződésében a szinte már alig halló, gondolataiba 
feledkező tudóst elütötte egy villamos, 1914. december 
elején egy hideg téli nap délelőttjén megint közlekedési 
balesetet szenvedett, ekkor egy teherhordó szekér ütötte 
el a Múzeum körúton. Bal alsó lábszára tört el, ami nem 
lett volna magában végzetes, de lábadozás közben a sok 
fekvéstől tüdőgyulladást kapott, és szívbénulás következ-
tében december 27-én meghalt. 1914. december 29-én, a 
Földművelésügyi Minisztérium saját halottjaként, evan-
gélikus szertartás szerint Budapesten temették el.  Entz 
Géza mondta a búcsúbeszédet a Királyi Magyar Termé-
szettudományi Társulat, a Magyarhoni Földtani Társulat 
Barlangkutató Szakosztálya és a Magyar Földrajzi Társa-
ság nevében.  

1965-ben hamvait Miskolc város tanácsa elhozatta, 
hogy végakaratának megfelelően a felsőhámori közteme-
tőben helyezze el, hogy ott leljen örök nyugalomra. 

Bálint István János

2014. szeptember
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Anekdoták Herman Ottóról

Széltében el van terjedve az anekdota, hogy Herman Ot-
tót Tótszentpálon, egy fa tetején ülve „garabonciás diák-
nak” nézték. A történet Mikszáth Kálmánnak egyik pom-
pás kis karcolatára vezethető vissza, amely ekként mondja 
el Herman Ottó lenyíratását:
„Hát úgy esett a dolog, hogy a jeles természettudós a ma-
darak húzását ment megfigyelni a Balaton mellé. Szereti 
a furcsa öltözeteket az efféle kirándulásokhoz. Van azon 
ilyenkor mindenféle. Fején angolos parafa kalap, a lábain 
egész derékig érő csizmák, felső testét kurta ködmön fedi, 
a vállára akasztva ott lóg a kobak, egy tarisznya pogácsá-
val, sültekkel, egy messzelátó fekete zsinóron, egy csikó-
bőrös kulacs, egy kisebb kulacs cognacra, egy pléhdoboz 
láncon, jegyzetekre, a zsebből (hogy a nemzeti géniusz-
nak is elég legyen téve) egy kosból való dohányzacskó 
sallangjai fityegnek ki. 

Már most képzeljétek el ebben a ruhában Herman Ot-
tót. Ekképp ment el madárnézőbe a Balaton-partra. Ott 
a legsűrűbb gallyú fán csinált magának egy dúcot, s már 
hajnalban három órakor felült, s órák hosszáig, néha délig 
guggolt ott csöndesen figyelve, összehúzódva. A madarak 
jöttek-mentek, csipogtak, szálltak. Eszük ágában sem 
volt, hogy valaki kémleli őket. De Hermannak se volt esze 
ágában, hogy őt valaki kémleli. Pediglen már akkor erő-
sen szemügyre vették a somogyi juhászok és kanászok, s 
keresztet vetegetve, nézegettek a fára.
- Ugyan mi lehet?  
- Úgy néz ki, mintha ember volna.  
- Minden jó lélek dicséri az urat!  
- Amondó vagyok, hogy nagy csapás éri a határunkat. 
Esztendőre nem hozza meg a föld a füvet. Ez nem jó 
lélek!  
- Pedig olyan gúnya van rajta, mintha valami úr volna.  

- Bolond kend, bátya. Az úr a 
díványon ül ilyenkor, nem a fa te-
tejében. A garabonciás diák az, ha 
mondom.  
- Csakugyan az lesz. Mit csináljunk 
vele?  
- Üssük agyon!
A juhászok, kanászok legott kerí-
tettek vasvillákat s egész rohamban 
csörtettek a fához. Közel mégse 
mertek menni, messziről kiabáltak 
Hermanra:
 - Ki vagy? Ember-e, vagy lélek?
De az erdő manója nem értette 
meg, mivel igen rosszul hallott, 
hogy mit kiabálnak, s ahelyett, 
hogy megmagyarázta volna mi 
járatban van, még ő förmedt rá a  

           parasztokra:
- Mit akarnak velem?  
- Gyere le, majd megmondjuk!

Addig-addig csalogatták, hogy a jeles tudós végre lejött; 
hajrá, most... nekirohantak,  rávetették magukat, s addig 
el nem eresztették a kezükből, míg a hosszú hajsörénye, 
az ő legnagyobb büszkesége, s lengő rozsdaszín szakálla 
le nem hullott az olló éle alatt. Mivelhogy a garabonci-
ás diák haja becses jószág; némely birkabetegségnél nagy 
medicina, azonképpen a teheneknél, akik ha tőgyüket egy 
ilyen hajjal megcsiklandozzák, jól tejelnek, sőt magának 
az embernek sem árt, ha ilyenféle hajzatot visel a mándli 
gombja körül tekerve, mert az képessé teszi, hogy minden 
birkózásnál leverje az ellenfelét.”

*****************

MIÉRT írunk magyarul? Amikor Brehm Alfréd az Ál-
latok világa híres könyv szerzője 1879-ben Budapesten 
járt, sehogy sem akarta elhinni Herman Ottónak, hogy 
a kékcsőrű kacsa nálunk is költ a Mezőségen. Csak a be-
mutatott pelyhes fiókák győzték azután meg. - Hát mi-
ért nem publikálja ezt – kérdezte – hiszen ez nagyszerű! 
– Régen megtörtént már. – Hol? – A Magyar Akadémia 
kiadásában. – Magyarul? – Igen. – Hja, akkor el van vesz-
ve. Miért nem írnak önök németül? – Én részemről azért 
nem – felelte Herman Ottó tréfásan, mivelhogy nagy híve 
volt különben a többnyelvű publikálásnak, – mert többet 
akarok tudni a németeknél. Mi tudniillik mindent tu-
dunk, amit a németek írnak s azon kívül még azt is, amit 
magyarul írunk s amiről, mint ezt a ruca is bizonyítja, a 
németeknek fogalmuk sincsen. 



17

traktor  FeSztiVáL

2014. szeptember

Beszámoló a 4. Traktorfesztiválról…

Az idei évben megrendezett Trak-
torfesztivál, most sem okozott csaló-
dást a kilátogatóknak. 

Az időjárás is kedvező volt a rendez-
vény számára, és így közel 3000 ember 
vett részt az idei Fesztiválon. Köszönjük 
mindenkinek a kilátogatást és a részvé-
telt, nagy örömmel látjuk az évről évre növekvő létszámot. Ehhez 
a sikerhez nagymértékben hozzájárultak támogatóink, akiknek ez-
úton is köszönjük nagylelkű felajánlásukat, önzetlen segítségüket.

A rendezvény a hagyományt követő módon ismét a traktorok 
felvonulásával kezdődött, a fesztivál helyszínére érve, kezdetét vet-
ték a versenyszámok. A színpadon a megnyitót követően folyama-
tos programokkal szórakoztattuk a közönséget, és a legnagyobb 
érdeklődést az Irigy Hónalj Mirigy zenekar fellépése vonzotta. A 
főzősátor alatt ismét finomabbnál finomabb bográcsos, serpenyős 
ételek készültek, hogy a verseny izgalmai, szépségei után az éhség 
ellen is legyen ellenszer, majd a büfében mindenki leöblíthette az 
„út porát” egy jéghideg itallal. A Fesztivál záró programja, a gyor-
sulási verseny előtt, egy meglepetés műsorszám is volt, mégpedig 
a traktor tánc, amelyet nagyon rövid idő alatt, ám annál szebben 
adtak elő az ifjú traktoros gazdák. Ezúton is köszönjük Nekik, a 
lelkiismeretes felkészülést és a színvonalas előadást.

Reméljük, hogy minden korosztály talált magának érdekes 
programot, látnivalót és már türelmetlenül várja a következő, 
immáron jubileumi 5. Alsónémedi Traktorfesztivált.

Találkozzunk jövő augusztusban!
További részletek, képek, videók a fesztivál honlapján: 
www.alsonemeditraktorfesztival.eoldal.hu és Facebook olda-

lán: www.facebook.com/alsonemedi.traktorfesztival 

Indul a felvonulás Irigy Hónaljmirigy show

Korcz Attila Dominik a traktorverseny egyik győztese

Hogy éhen ne maradjunkVersenyben
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Galagonya beszámoló 1. rész
A Nywyg egyesület és a Galagonya kör immár 6. éve működik. A tava-
lyi évben közel 20 nagyobb helyi programot színesítettünk tevékenysé-
günkkel. Egyrészt anyagi támogatást felhasználva, másrészt tenni akaró 
szülők, ifjak önkéntes munkájával tudunk tevékenykedni. Ez évben is 
kaptunk anyagi támogatást az Önkormányzattól, amelyet nagyon szé-
pen köszönünk. Programjaink által, ez a támogatás eljut a falu apraja-
nagyjához megtoldva ötleteinkkel, megtöltve önkéntes munkánkkal, 
megfűszerezve meleg szeretetünkkel. „Együtt lenni jó!” mottó jegyében 
tesszük dolgunkat. Hiszünk abban, hogy rendezvényeink valós kapcso-
latok építését, ápolását szolgálják. 
Inárcs „Faluház megnyitó”  Az Inárcson működő „Polgárok Inárcs 
Községért Egyesület” közvetítésével jutottunk el a Zrubeczky Dezső 
Művelődési Ház „Faluház megnyitó” programjára. Vert csipke készítés 
kezdő fortélyaira tanítottuk a rendezvényre érkező ünneplőket. Taná-
runk Túrós Éva kiállítását is magunkkal vittük, elkészítettük a megnyitó 
ünnepségre. Fodor Mária, Páncél Rudolfné Éva és jómagam Bodó Anna 
vettünk részt az eseményen. A megnyitó ünnepi beszédekben kiemelten 
köszönték meg munkánkat, elismerően nyilatkoztak a Némedi Nywyg 
Egyesület segítő tevékenységéről. Öregbítettük falunk pozitív megítélé-
sét, hírét vittük Alsónémedi segítő szándékú polgárainak.  
Sportnap  Április 26-án családias keretek között rendezték meg a II. 
Alsónémedi Családi Sportnapot. Rajzverseny végig vezénylését bízták 
ránk. Az egész napos programot játékkal, kézműveskedéssel töltöttük ki. 
Mókás „Liliputi” olimpiai megmérettetést szerveztünk a gyerekeknek. 
Délután már többen csatlakoztak a játékokhoz, minden feladat elvégzé-
se után érmet (papírból) kaphattak. Vittünk különböző tornaszereket, 
ezeket szívesen próbálgatták a legkisebbek. 
Szeszfesztivál  Az Öreg tónál július 12-én megrendezett Szeszfeszti-
vál vendégeit szórakoztattuk. Íjászaink a kalandos kedvű látogatókkal 
foglalkoztak. Íjászat rejtelmeibe avatták be a őket. Jómagam kézműves 
foglalkozás keretein belül foglalkoztam a kicsikkel. Farúdon tornászó 
bohóc elkészítésével és festéssel kötöttem le őket.
Néprajzi Múzeum tábor  Egyesületünk hírneve már messzire eljutott. 
Talán legnagyobb elismerést zsebelhettünk be, amikor felkértek ben-
nünket, hogy a „Néprajzi Múzeum Gyűjtő Szakosztályának Tradíció 
táborában” vert csipke oktatást tartsunk.  Műhelyfoglalkozás alkalmával 
a bennünket és segítő munkánkat dicsérte a táborban elkészített első 
csipkék alkotóinak büszke mosolya. Nagy elismerést kaptunk. Jövőre is 
visszavárnak!. Felajánlották a Néprajzi Társasági tagságot jómagamnak, 
Bodó Annának.
Augusztus 20-ai Családi Nap  5 éve gondoltunk egy nagyot. Kimen-
tünk a Szent István térre augusztus 20-án, és a gyerekekkel egy kicsit 
agyagoztunk, játszottunk. Juhász Borika ötletét kiegészítve csatlakoz-
tam (Bodó Anna) az első évben. Évről-évre bővült a 
kis program, egyre többen maradtak a téren, az ünnepi 
műsort egyre többen várták velünk. 
 Az idén időjárás nem volt hozzánk kegyes. A napot 
még szemerkélő esőben sátor alatt kezdtük bábjáték-
kal. „Minden egér szereti a sajtot” című mesét adtuk 
elő. Köszönjük a három Némedi fiatalnak az önkéntes 
munkát, akik bábjátékkal szórakoztatták a közönséget: 
Farkas Zsuzsanna, Varga Kata és Bodó Fanni.  Kera-
mikus Varga Laura újra ellátogatott közénk. Agyag-
munka kis és nagy érdeklődőt is odavonzott.. Ezeket 
a munkákat Juhász Borika kiégette, hogy maradandó 

emlékként kerülhessen vissza a gyerekekhez. Íjászaink ezen a napon is 
felállították céltábláikat. Köréjük gyűlt társaságnak szívesen meséltek 
íjász élményeikről, fegyelemmel biztosítottak számukra próbalövések-
hez lehetőséget.
A rendezvényre érkező megfáradt gyerekek köreinkben mindig számít-
hatnak  egy kis ínyencségre. Györgyövicsné Szilvi és lánya Györgyövics 
Szilvia mellett Csurjánné Vámos Juli  részükre sütött finom falatokat, 
krumplit minden változatban. Köszönjük munkájukat!   Készült hasáb, 
spirál, rácsos, mely  a házi meggyszörp mellett igencsak jólesett a ven-
dégeknek. Györgyövics családtól ez évben a sütéshez, a tavalyi évben 
a vacsorához főzött paprikás krumpli készítéséhez kaptunk adományt, 
krumpli formájában. Köszönjük szépen a segítséget!  Vertünk csipkét 
az érdeklődőkkel. Ebben  új tagunk, aki Táborfalváról érkezett Zsóka 
nyújtott segédkezet. Köszönjük, hogy eljött közénk!  Térjátékok mellett 
mindig volt érdeklődő. Kicsik és nagyok egyaránt örömüket lelték a já-
tékokban. Lengő teke, hernyótalp, egyensúly játék és társai ezen a napon 
is jó szolgálatot tettek.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik ötleteikkel, elképzelésükkel gazda-
gítani tudják velünk a falu programjait, ki tudnak teljesedni e területen. 
(06-70-262-6220)  Várjuk az 2014-2015-ös évtől érettségiző fiatalokat, 
hiszen a kötelezővé tett önkéntes munkát velünk is teljesíteni tudják. Így 
nemcsak kötelezettségüknek tesznek eleget, hanem a falu értékeit is gaz-
dagítják, több egészséges ismeretségre tehetnek szert. (06-70-262-8220)  
Köszönjük a rendezvényeket felkereső Némediknek, hogy bennünket is 
megtiszteltek látogatásaikkal. 

 Suplicz Zsolt,               Bodó Anna (Tánya néni)
 Nywyg elnök                       Nywyg alelnök

Mindenkit szeretettel várunk íjász edzéseinkre is !! Hajrá Nywyg!

Az edzéseket minden időben a Schuller csarnokban tarjuk!! 
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától

Gyertek Bátran! 

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület és a Galagonya Kör hírei
2014  nyarán Alsónémedin


