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Alsónémedi
Hírmondó 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-  
testületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Eljött immár szép húsvétnak reggele. Feltámadásunknak édes ünnepe! 
Kint a tarka réten harmatvizet szedtem.  
Meglocsollak véle, áldjon meg az Isten. 
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alsónémedi nagyközség Önkormányzatának és képviselő-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. iSSn: 2063-0972

Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester
Szerkesztőbizottság elnöke: dr. György Balázs, a Pénzügyi, Jogi,  

Ügyrendi és tájékoztató Bizottság elnöke
a szerkesztőbizottság tagjai: Bálint istván János, Győrvári istván Lászlóné,  

Jobbágy ilona, Szabó Éva, török Lajosné
Elérhetőség, hirdetésfelvétel: alsónémedi nagyközség Önkormányzatának  

Polgármesteri hivatala, 2351. alsónémedi, Fő út 58.  
Győrvári istván Lászlóné tel.: 06-29-337-101/11;  

Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu
Felelős kiadó: Pressman nyomdaipari Bt. 

Nyomdai előkészítés: Pressman nyomdaipari Bt. Dabas
2371 Dabas, rozmaring u. 22. /www.pressman.hu; info@pressman.hu/

terjeszti:  alsónémedi nagyközség Önkormányzata
a cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri  
hivatal titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!

Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján 
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket  
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban  

van módunkban megjelentetni! 
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.

Alsónémedi
Hírmondó 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:

Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:

1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;  

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ: Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601

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

Szennyvíz ügyelet +36-30-9197-250
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:

Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587; Garai Miklós +36-30-857-6195;
Gödöllei Attila +36-30-423-2215; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;

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

Az Úr feltámadt! JÉZUS ÉL!
Hajnal van! Pirkadat és virágillat. A sír üres, a kő nincs a helyén. Minden csen-
des és rejtélyes. Alleluja! Az Úr feltámadt! JÉZUS ÉL!
A HÚSVÉT a legnagyobb keresztény ünnep. Jézus bűneinkért engesztelésül 
odaadta az életét, de harmadnapra feltámadt, legyőzve a halált. Isten szerete-
te diadalmaskodott a gonoszság felett. Mindezt értünk, érted! Nekünk is van 
esélyünk a Vele való feltámadásra! Az irgalmas Isten újra és újra megbocsájt 
a megtérőnek, örömét leli az atyai házba visszatéző gyermekének. Aki hisz 
Benne és bűnbánatot tart, annak örök élete van. Erre figyelmeztet bennün-
ket a Szent Negyvennap. Újítsuk meg életünk kilépve önzésünk börtönéből! 
Imaéletünket megízesítve és tudatos önmegtagadást vállalva jótettekben bő-
velkedni. Ahogy Ferenc pápa mondja: „Túllépni azon a balgaságon, hogy csak 
magunknak élünk, csak magunknak halmozunk fel abban a téveszmében élve, 
hogy így bebiztosíthatjuk a jövőt, ami nem is a miénk.” Ha ennek értelmét 
megsejtjük, akkor válik igazán boldoggá az életünk.
A megújulás lehetőségét kívánva áldott húsvéti készületet mindenkinek!

Fazekas Gábor diakónus

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, kedves 
rokonnak, jó szomszédnak, barátoknak, falubelieknek, akik 

özv. Molnár Sándorné temetésén a nagy hidegben  
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el  

és együttérzésükkel osztoztak fájdalmunkban.
Emléked őrizzük!   Gyászoló család
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület legutóbbi munkaterv szerinti 

ülését 2019. március 27-én tartotta, melyet megelő-
zően Polgármester Úr két rendkívüli ülést is összehí-
vott. 

A március 6-ra összehívott testületi ülés határozatkép-
telen volt, így Polgármester Úr a „Beszerzések, kivitelezé-
sek ajánlattevőinek kiválasztásáról szóló döntés újratár-
gyalása” c. napirendet (17/2019.(II. 27.) önkormányzati 
határozat módosítása) a március 19-i rendkívüli ülésre is 
beterjesztette. Polgármester úr az újratárgyalás indokaként 
azt jelölte meg, hogy a Hidrográd Kft. (2330 Dunaharasz-
ti, Akácfa u. 2/A.) kizárása az idei beruházások ajánlat-
tevőből sérti a település érdekeit, korlátozódik a verseny 
az ajánlattevők között, ill. az önkormányzatot a kizárással 
anyagi kár érheti, tekintettel arra, hogy a közelmúltban le-
folytatott eljárásokban a legjobb ajánlatot adó vállalkozás. 
A március 19-i ülés határozatképes volt, de a módosító 
javaslatot – a cég visszatételét a listába – a Képviselő-
testület nem fogadta el.

A március 27-i testületi ülés előtt minden bizottság 
kialakította véleményét az őket érintő ügyekben. Az 
ülés első napirendjén a 4/2019. (III. 28.) sz., a telepü-
léskép védelméről szóló 9/2018.(IV.27.) önkormány-
zati rendelet módosítása szerepelt, melyben a Szé-
chenyi út 20. szám alatti épület helyi védettségét 
törölte a Képviselő-testület.

A munkaterv szerint tárgyalta a Képviselő-testület 
Rumi Imre főépítész tevékenységéről szóló beszá-
molóját, melyet elfogadott.

Az ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének előterjesztésében 
került tárgyalásra az iskolai tornacsarnok beázásá-
nak problémája, mely kapcsán ajánlatok bekérésére 
kapott megbízást (bontási, állványozási, feltárási) 
munkálatokra, a beázás megszüntetésére és javításá-
ra, műszaki ellenőr megbízására) és a következő ülé-
sen kerül tárgyalásra a kivitelezésről való döntés.

A Testület visszavonta a 12/2019. (II. 27.) sz. hatá-
rozatát és az ABÉVA Kft-nek juttatott pénzeszközt 
az alábbi konstrukcióban hagyta jóvá:

-  Megemeli az ABÉVA KFT. törzstőkéjét 1.000.000 Ft-
tal.

-  Kamatfizetését célhoz kötötten 10.000.000 Ft összeg-
ben támogatja.

-  Tőketartalékba helyezés céljára 62.957.000 Ft pénz-
eszközt ad át.

Külön döntés született a Kft. törzstőke emeléséről 
és az Alapító Okiratának módosításáról is. 

A Felügyelőbizottság javaslatára az ABÉVA Kft. 
ügyvezetőjét 2018. évi tevékenységének elismerése-
ként 1 havi munkadíjának megfelelő összegű juta-
lomban részesítette a Testület.

A Képviselő-testület döntött az ABÉVA Kft. Ügy-
vezetőjének 2019. január 01-től történő béremelésé-
ről (330.000 Ft lett), valamint felkérte az Ügyvezetőt, 
hogy gondoskodjék az ABÉVA Kft. személyi állo-
mányába tartozó dolgozók 10%-os béremelésének 
végrehajtásáról is.

Soron következő napirenden a Polgármester ju-
talmazásának témaköréről tárgyalt a Képviselő-tes-
tület és úgy döntött, hogy részére 1 havi munkabé-
rének megfelelő összegű jutalom kifizetését rendeli 
el (bruttó 597.500- Ft).

Munkaterv szerint került napirendre az alpolgár-
mesteri beszámoló, melyet a Testület elfogadott.

Törvényi kötelezettség minden évben a közbeszer-
zési terv elfogadásra, melyet az idei évre vonatko-
zóan ezen az ülésen fogadott el a Képviselő-testület. 
E határozatban a Polgármester felhatalmazást kapott 
a megfelelő előkészítettségi állapotban lévő és pénz-
ügyi fedezettel rendelkező közbeszerzések elindítá-
sára, lefolytatására is azzal, hogy az eljárásokat le-
záró döntéseket a Képviselő-testület hozza majd meg.

Korábban döntött a Képviselő-testület arról, hogy 
a közterület-felügyelet létszámát megemeli – így 3 
közterület-felügyelőnk és 1 fő településőrünk lesz. – 
A Közterület-felügyelők munkájához 1 db Suzuki 
Vitara 1.4 GL+ 2WD 6MT típusú gépjárművet vá-
sárol, és meghatározta az ajánlatkérésre a kereske-
déseket. A településőr által használt Suzuki gépkocsi 
elhasználódott, így a Testület engedélyezte, hogy a 
gépjármű műszaki állapotától függően vagy eladás-
ra kerüljön, vagy bontóba kerüljön leadásra. Hozzá-
járult ahhoz is, hogy a megvásárolt Önkormányzati 
tulajdonba kerülő, a településőr által használt TO-
YOTA Corolla E12T személygépkocsi üzemeltetés-
re átadásra kerüljön a Polgárőr Egyesületnek.

Névszerinti szavazással hozta meg a Képviselő-testület 
a „Bölcsőde építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési 
eljárást lezáró döntését, mely eredményes volt. A nyer-
tes ajánlatot tevő az EU-ÉPÍTŐ KFT. 2750 Nagykőrös 
Szabadság tér. 10., vállalkozási díja tartalékkerettel nettó 
232 463 681 Ft. Az Önkormányzat saját kockázatára elin-
dítja a beruházást és akkor is megvalósítja, ha „Az Önkor-
mányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
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fejlesztésének támogatása Pest megyében című tárgyban 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018_1” pályázat eluta-
sításra kerül.

Szintén névszerinti szavazással hozta meg döntését a 
Képviselő-testület az „Alsónémedi - Halászy Károly utca 
és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban.  Az eljárás mindkét rész vonatkozásában 
eredményes volt, a nyertes ajánlat az 1., 2. részek vonatko-
zásában a Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelős-
ségű Kft. (2330 Dunaharaszti Akácfa Utca 2/a). Halászy K. 
utca: 69 619 205,00 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA, Rákóczi 
utca: 40 298 505,00 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA. 

Soron következő napirenden Nagyajta Község Pol-
gármesterének írásos beszámolóját tárgyalta a Testület a 
2018. évi támogatás felhasználásáról, melyet elfogadott a 
Testület.

Köztudott, hogy már a tavalyi évtől nem volt biztosít-
ható helyben az építéshatósági ügyintézés, így Gyál Város 
Önkormányzatával közös megegyezéssel megszüntetésre 
került az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézők fog-
lalkoztatása tárgyában korábban kötött megállapodás 
2019. január 1. napjával.

Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit a Ma-
gyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán 
keresztül helyezi el 258.400.000 Ft összegben, Ön-
kormányzati Magyar Államkötvényt vásárlásával. 

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve tárgyal-
ta a Testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv, valamint az önkormányzati, mint gazdasági 
szervezettel nem rendelkező intézmények közötti, 
módosított munkamegosztási megállapodást, me-
lyet elfogadott.

 Polgármester beszámolóját szóbeli kiegészí-
tésekkel együtt elfogadta a Képviselő-testület, 
mely kapcsán hosszasan tárgyalt a településen 
kedélyeket borzoló idegenek által okozott prob-
lémákról (betegségek, tömeges szállásolások, 
játszóterek-sportpályák állapotáról és haszná-
latáról stb.).

A Képviselő-testület soron következő ülése ápri-
lis 30-án (kedden) lesz, melyet megelőzően 29-én 
hétfőn minden bizottság ülésezni fog.

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, dönté-
sei, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülé-
sekről készült videofelvételek megtalálhatók a település 
honlapján (http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. 
rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes 
terjedelemben olvashatók! 

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal

      
      TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

          Tisztelt Gazdálkodók!

Az idei évben is elérkezett a TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS és az ehhez kapcsolódó támogatások be-
adási ideje.
A területalapú támogatást az idei évben is a MÁK (MVH) elektronikus felületén, számítógépen lehet 
beadni.
A támogatás igénylő időszak április elején kezdődik, május 15.-ig tart.  
Kérem a gazdálkodókat, hogy az idő rövidsége miatt minél hamarabb jöjjenek ügyet intézni!
Az ügyintézéshez IDŐPONTOT kell foglalni!
Az igényléskor mindenki hozza magával az általa használt területek pontos adatait (helyrajzi szám, 
terület nagyság) ill. tudni kell, hogy ezeken a területeken az igénylő legyen bejegyezve FÖLDHASZ-
NÁLÓNAK a FÖLDHIVATALBAN!
Hozzák magukkal a tavalyi kérelmet is, és amennyiben még nem igényeltek velem támogatást, akkor 
a 2009-es jelszót is.
Kérek mindenkit, hogy felkészülten jöjjön!
        Boity Orsolya
          falugazdász
                     06-30/428 24 42
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SZEMÉTSZEDÉS ALSÓNÉMEDIN „Ez jó mulatság, férfimunka volt!”

TeSzedd - sorsolás eredménye - 2019.03.25.

Bár a résztvevői létszám messze elmaradt az előzetes várakozásunktól, de gyönyörű tavaszi időben és nagyon lelkesen, jó-
kedvűen indult neki az alig több mint 50 fős csapat a nem kis feladatnak: megtisztítani a települést az út menti hulladékoktól.

reggel 8 órától gyülekezés és regisztráció a Polgármesteri hivatal udvarán, ahol az inci Játék-ajándék nagykereskedés 
jóvoltából a gyerekeket kis meglepetéssel várhattuk.
a hivatal dolgozói kávéval, pogácsával kínálták a kora reggel érkezőket, majd a kis csapatok elindultak a kijelölt területekre. 
Öröm volt nézni a megjelent gyerekeket, jó volt látni, ahogy a falu több pontján szülő-gyermek együtt szedi a szemetet, mert 
ezek a gyerekek felnőttkorban vélhetően nem a szemetelők táborát fogják erősíteni. Volt 3 éves és több senior résztvevő is, 
de olyan is akadt, aki a születésnapi előkészületeket áldozta fel szemétszedésre. több, nem alsónémedi településen élő sze-
mély is csatlakozott hozzánk. ez azért is meglepő, mert az itt élők közül sokan nem mozdultak meg felhívásunkra. Biztosak 
vagyunk, hogy a nap során új ismeretségek, barátságok is szövődtek. Jó volt hallani: „Legközelebb is itt leszünk!”
Tisztelet és köszönet valamennyi résztvevőnek, akik több ezerszer hajoltak le azért, hogy sok száz zsáknyi szeméttel ke-
vesebb legyen környezetünkben!
Köszönjük a helyi vállalkozásoknak az ajándékok felajánlását! időközben kisorsoltuk az ajándékokat és eljuttattuk a 
nyerteseknek. (Felajánlók és nyertesek lsd. lista!)
2019. április 13-án (szombaton) a tavaszi nagytakarítás folytatódik!
Várjuk az újabb jelentkezőket, önkénteseket reggel 8.00 órára a Polgármesteri Hivatal udvarára! 

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Felajánló Felajánlás Nyertes

Polgármesteri hivatal Filctoll  együd Bence József

Polgármesteri hivatal Színező török Lajosné

Polgármesteri hivatal Filctoll molnár Levente

Polgármesteri hivatal Filctoll Gombor hajnalka

Polgármesteri hivatal Filctoll Szotyori Dávid

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Lázár Csaba

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Letenyei-Strobl orsolya

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Gombor imre

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Szabó kálmán

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Dr. Borbásné Vékony zsuzsanna

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő horváthné kiss ágnes

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Győrvári istván Lászlóné

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Bebesi József

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő nagy László

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Gaál zsolt

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő nagy ibolya

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő kun oszkár

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő Szabó Gábor

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő együd zoltán tamás

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő nagy kálmán

zöld Sas Fűszer-csemege Pezsgő hajdú János

Silver festékbolt Férfi pipere csomag kiss attila

Silver Festékbolt női pipere csomag Szabóné Szikora Csilla

hudákné Varga Csilla (virágbolt) 2 db cserepes virág kerekes Sándorné

hudákné Varga Csilla (virágbolt) 2 db cserepes virág Suplicz zsolt

hudákné Varga Csilla (virágbolt) 2 db cserepes virág molnár noémi

hudákné Varga Csilla (virágbolt) 2 db cserepes virág Szántó Dezső

hudákné Varga Csilla (virágbolt) 2 db cserepes virág nagy katalin

Goods market Pipere csomag Borbély Vivien

Papírbolt Gyűrűs notesz Szabóné Bán Julianna
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kockamalac Bisztro 1.000 Ft-os  utalvány Szotyori-kozma márta

kockamalac Bisztro 1.000  Ft-os utalvány kováts Viktória

kockamalac Bisztro 1.000  Ft-os utalvány kováts katalin

kockamalac Bisztro 1.000  Ft-os utalvány molnár árpád

kockamalac Bisztro 2.000  Ft-os utalvány kozma-kövér szilvia

Pizzafor you 1 db családi pizza Lovas Lásztló

némedi Pékség 1.000 Ft-os utalvány Józan zsuzsanna

némedi Pékség 1.000 Ft-os utalvány Bálint zoltánné

némedi húsbolt 2.000 Ft-os utalvány Csap andrea

GörögÖröm 5.000 Ft-os utalvány molnár Dániel

Bor cukrászda 5.000 Ft-os utalvány Dura annamária

Betyár étterem 10.000 Ft-os utalvány molnár Sándor

alsónémedi Önkormányzat FŐDíJ 1 hetes gyulai üdülőhasználat molnár zsófia

Különdíjak:

Polgármesteri hivatal ajándéka  Lefiatalabb  résztvevőnek kk. Gombor Szabolcs

Polgármesteri hivatal ajándéka Senior résztvevőnek Dr. Borbás istván

Polgármesteri hivatal ajándéka Legügyesebb résztvevőnek Dura annamária

2019. április
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ÓVODAI BEÍRATÁS

TISZTELT  SZÜLŐK!

az alsónémedi Szivárvány napköziotthonos Óvodában a 2019–2020 nevelési évre a 
gyermekek beíratása:

2019. május 02-03. /csütörtök, péntek/
Helye: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Alsónémedi, Szent I. tér 8. óvodavezetői iroda

Csütörtök: 8:00 –16:00 óráig
Péntek:       8:00- 15:00 óráig

A beíratást a szülő (gondozó) személyesen kérheti, gyermekével együtt. A 2019-2020. nevelési évre óvo-
daköteles gyermek, aki 2019. 08. 31-ig betölti harmadik életévét. 
Szükséges iratok:

- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcím kártyája
- gyermek taJ kártyája
- gyermek oltási könyve
- szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
- gyermek orvosi igazolása, amelyben a gyermekorvos igazolja, hogy a gyermek közösségbe jöhet.

  (Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos ellátottjainak nem kell külön, személyenkénti igazolás, mert Doktor-
nő közös listában állítja ki.)

Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!
                                                                                                             Szabó Éva óvodavezető

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCiX. törvény 45. $ (1) 
bekezdése alapján – pályázatot hirdet 2 fő közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 alsónémedi, Fő út 58.
Pályázati feltételek:

•  Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium,
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•  B kategóriás jogosítvány, Fizikai és pszichológiai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•   Közigazgatási alapvizsga, közterület-felügyelői vizsga, közterület-felügyelői-legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat.
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.
a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percze tünde nyújt, a 0629/337-101 -os tele-
fonszámon. A teljes pályázati kiírás megtalálható: www.alsonemedi.hu vagy https://kozigallas.gov.hu/
pages/jobviewer.aspx?iD=zdci9ofmi6 

                                                                                             Dr. Percze Tünde
                                                                                             jegyző

ÁLLÁSHIRDETÉS 

2019. április
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oSztáLytaLáLkozÓ

40 ÉVES OSzTÁLyTALÁLKOzÓ

hála istennek 2019. 03. 16-án újra találkozhattunk 
a 40 éves osztálytalálkozónkon. a 1979-ben az al-
sónémedi általános iskolában végzett a és B osz-
tályos tanulók és tanáraik gyűltek össze egy közös 
beszélgetős vacsorára. Szarka Joli, ispán zsuzsi és 
kalmár rita fáradhatatlan szorgalmának köszön-
hetően 46 diák és 4 tanár eleveníthette fel a kö-
zös élményeket. így 50 év felett már sajnos ketten 
véglegesen hiányoznak a csapatból, de reméljük, 
mi többiek még sokáig köszönthetjük egymást.  
a házastársak is meghívást kaptak, így közel ki-
lencvenen nézegethettük   takács Balázs képgyűj-
teményét a régi némediről, majd csecsemőkori, 
óvodás, alsó és felsős képen próbáltuk egymást 

felismerni. tanáraink közül Dobosné margit néni, 
kotánné Julika néni és két osztályfőnök Ladányiné 
margitka és Sticzné ilona beszélt az akkori nyolc 
évről, tanulásunkról, a szülőikről és a kirándulá-
sainkról. elhangzott, hogy mi diákok is hálasak 
vagyunk szüleinknek és nevelőinknek a gyer-
mekévekért, minden támogatásért és szeretetért! 
amint a mellékelt képeken is látszik „fiatalodtunk 
és érettebbek” lettük, bizakodók vagyunk, hogy 
családunk, gyerekeink, unokáink és barátaink 
körében újra kezet foghatunk, majd mosolyogva 
nézhetünk egymás szemébe 5 év múlva is! 

Suplicz Zsolt ( 40 éve ballagott diák)

2019. április
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haLáSzy károLy műVeLŐDÉSi ház ÉS kÖnyVtár

2019. április

Gyermekfoglalkozások  
a Halászy Károly Művelődési Házban

„Játszom én és táncolok, /látszom én, mint sok dolog. / Lát-
szom fénybe és tükörbe, /játszom egyre, körbe-körbe.” (Kosz-
tolányi Dezső)

Lassan eltelik az új esztendő első negyed éve. Még alig 
köszöntöttük a 2019. évet, már itt járunk a húsvét küszö-
bén. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a Halászy Ká-
roly Művelődési Ház és Könyvtár már az első negyedévben, 
s aztán az év további hónapjaiban is tárt kapukkal várja a 
gyermekeket. Minden péntek délelőtt a Zenebölcsiben Cse-
riné Dénesi Kati óvónéni fogadja a kicsiket anyukájukkal 
együtt. Minden hónapban egyszer Bábos Mesekuckóval és 
szombati Mesedélelőttel várjuk szintén a kisebbeket. Péntek 
délután Berki-Tóth Emese gyermek jóga foglalkozásokat 
tart, keddenként Kecskeméthy Szilvia angol foglalkozáso-
kon várja a gyermekeket. Nagyon hasznosak és áldásosak 
Molnár Krisztina és Jobbágy Piroska fejlesztő foglalkozásai 
hétfőtől csütörtökig. Márciusban a Mazsola és Tádé bábelő-
adáson, hetenként könyvtári foglalkozásokon üdvözölhet-
tük az óvodásokat és kisiskolásokat. A Starlight Company 
táncfoglalkozásai sok gyermeket vonzanak. Az alsó tagozat 
Versmondó Versenyének is nagy örömmel adtunk otthont 
színháztermünkben. A felsőbb évfolyamos tanulók több-
ször is ellátogattak művelődési házunkba különböző pro-
jekt foglalkozásokra. Igazán nagyon jó dolog, hogy mind 
a könyvtárat, mind a művelődési házat magáénak érzi te-
lepülésünk minden korosztálya. Reméljük, így lesz ez az 
év további hónapjaiban is. Köszönjük. Ezért érdemes volt 
ennyit áldozni a közművelődésre Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának.

Jobbágy Ilona, a Halászy Károly Művelődési Ház  
és Könyvtár igazgatója



10

ÉVForDuLÓ

2019. április

A nagy háborút el-
vesztettük. A magyar 
állam gépezetén ijesz-
tően kezdtek lazulni 
a csavarok, s ebben 
az óráról órára nö-
vekvő zűrzavarban, 
a balsors e dermesz-
tő napjaiban a ma-
gyarságot olyan ve-
zetővel, gróf Károlyi 
Mihállyal, verte meg 
a forradalom kiszá-
míthatatlan és felelőt-
len szeszélye, akinek 
tehetségtelenségénél 
csak elbizakodottsá-

ga, vezetőszerepre való teljes alkalmatlanságánál csak 
kalandorszomja, politikai vakságánál csak elvtelensége 
és legjobb barátaihoz való hűtlensége volt nagyobb. Sig-
mund Freud naplóbejegyzése: ,,A magyaroknak sok okos 
grófjuk van, de pont a legbutábbat kellett választaniuk…” 
,,Midőn magához ragadta a legfőbb hatalmat” - írja  Her-
czeg  Ferenc -  „a nemzettel szemben azt a kötelességét 
vállalta, hogy meg fogja védeni az élet-és vagyon biz-
tonságát. Ő azonban csak egy emberi életet és egy va-
gyont védett meg szomorú bátorsággal: a magáét. Mire 
már tüzelni kezdett talpa alatt a magyar föld, és ő nem 
bízott már a vörös testőreiben, akiket az udvarias ,,szov-
jetkormány” bocsájtott a rendelkezésére, egy csomó kék 
bankjeggyel a bőröndjében a csehekhez szökött. Elmond-
hatjuk róla: nagyúrnak született, félbolond módjára élt 
és úgy tűnt le, mint egy kalandor.” Károlyi Mihály nevét 
a magyar történelem legfeketébb lapjára kell följegyez-
nünk. Hónapokon keresztül a pacifizmust és az antant-
tal való barátságot hangoztatta, a kicsiny és a nép széles 
rétegeiben úgyszólván ismeretlen radikális pártjával és a 
szociáldemokratákkal Nemzeti Tanácsot alakított. A bol-
sevizmus magyarországi szállítója Kun Béla, a kolozsvári 
Munkásegylet Betegsegélyező Pénztárának kifosztója, de 
szálláscsinálója Károlyi Mihály volt.
Katonáinkat nem a vesztett háború demoralizálta, hanem 
az a rettentő összevisszaság, fejetlenség, amely őket Bu-
dapesten fogadta. A fővárosi laktanyákban kötelességsze-
rűen jelentkező katonákat egyszerűen elzavarták. Linder 
Béla hadügyminiszter kiadta azt az adott körülmények 
között megbocsájthatatlan jelszót: ,,Nem akarok többé 

katonát látni!” A fővárost fegyveres rablóbandák lepték el. 
Fényes nappal húzták le a bundát a férfiakról, tépték ki a 
fülbevalókat a nők füléből. Egész utcasorokat raboltak ki. 
Százszámra törték fel az üzleteket, hasztalan ragasztották 
ki szegény kereskedők ezt a feliratot: „A Nemzeti Tanács 
védelme alatt!” Lakásokba is behatoltak, garázdálkodtak, 
ruhát, élelmet és pénzt követeltek.  Minthogy a rendőr-
séget is felbomlasztotta a forradalom, karhatalom és vé-
delem nem volt a fővárosban.  Amikor Károlyi Mihály 
1919. március 21-én átadta a hatalmat a bolsevikoknak, 
kevesen lehettek, aki gondolták, hogy magyar történe-
lem legnagyobb gonosztevői lépnek színre. Olyan fizikai 
és lelki terrort zúdítottak a háborúsveszteségeit gyászo-
ló magyarságra, amely kitörölhetetlen nyomot hagyott a 
nemzet egészének lelkében. És mindezek tetejébe hozta 
következményként Trianont, melyre rávetül Kosztolányi 
Dezső tételének igaz és megfellebbezhetetlen igazsága 
mind a mai napig: ,,Mindnyájan egy kicsit Trianonba ha-
lunk bele!” 
A proletárdiktatúra kikiáltásának kísérő zenéje, a Mann-
licher puskák dördülése, boltajtók feltörése, az éjfél leple 
alatt fosztogató banditák rekedt ordítozása volt. A tisztvi-
selők reggelre új hivatalfőnököket találtak munkahelyü-
kön, ismeretlen fiatalembereket, akik ,,népbiztos”-nak és 
,,elvtárs”-nak neveztették magukat. Az utcán száguldozó 
autók, bennük soha nem látott alakok, teherautók 20-30 
katonával megrakva. Dübörög az Andrássy út faburko-
lata, csikorognak a Rákóczi út és a körutak kőkockái, 
megremegnek a házak. Veszett nyargalás, iramodás min-
denütt. Küldöncök járják be a várost. Embereket hoznak, 
visznek. Hová?  Miért? Így kezdődött a szovjeturalom 
berendezkedése. A putrilakókból palotalakók lettek. A 
kültelek csatornáiból félelmetes ábrázatok bújnak elő. 
Napfényre merészkedik a földalatti Budapest. És mind-
nek fegyver a kezében. Sortüzek ropogtak a legsűrűbben 
lakott negyedekben. Fegyverkutatás címén erőszakos-

MEMENTO
A vörös kommün Magyarországon, 1919. március-augusztus

A 133 napos rémuralom emlékezete

gróf Károlyi Mihály

Kun Béla
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kodtak, raboltak, egész sor üzlet kirakata csörömpölve, 
mállott szét az aszfalton, az a kevés áru, ami még volt, el-
tűnt a bolsevista rablóbandák kezén. 

Március 22-én, szombaton reggel lepedőnagyságú plaká-
tok állítják meg az embereket. Cirkuszi reklámokól ismert 
vérvörös betűk hirdetik: Éljen a proletárdiktatúra! Éljen az 
orosz szovjettel szövetséges Magyar Tanácsköztársaság! 

Nagy vehemenciával vetette rá magát a Tanácsköztár-
saság közoktatásügyi népbiztossága az egyetemekre, az 
iskolákra, a vallásra, a színházra, az irodalomra, a művé-
szetekre. Be kell szüntetni a miséket, a ,,népbolondítást”, 
ki kell rúgni a papokat! – hangzott a jelszó – és a temp-
lomokban politikai gyűléseket, tudományos vagy inkább 
színházi előadásokat kell tartani. 

Az egész ország területén garázdálkodó terrorcsapatok 
viselt dolgai közül most csak a kelet-magyarországiról 
ejtünk néhány szót. A vörösterror fő figurája Szamuely 
Tibor, aki a hírhedt és rettegett páncélvonatán, több tu-
catnyi vörösőr és Lenin-fiú társaságában megjelent azo-
kon a tiszántúli és Duna-Tisza közi településeken, ahol 
szerinte az ,,ellenforradalom felütötte a fejét.” Ilyeneket 
mondott húsvét hétfőn elmondott beszédében: ,,A hata-
lom a mi kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatér-
jen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az 
ilyennek bele kell harapni a torkába…Ki fogjuk írtani ha 
kell az egész burzsoáziát!” Szamuely volt a proletárdikta-
túra mozgó-hóhéra. Minden ellenvéleményre ráhúzta az 
ellenforradalmárság vádját, s mint egykor a Caesarok, ő is 
hüvelyujjának lefelé mutatásával adta ki a ,,recipe ferrum” 
parancsot. Ettől a mozdulattól rostává lőtt embertestek 
zuhantak az előre megásott sírgödörbe, akasztófákká 
becstelenültek a nyárfák, akácok, szederfák, ettől a moz-
dulattól koros magyar férfiak nyakára hurkolódott a kö-
tél, ifjak szívét zúzta szét a golyó, ettől a mozdulattól vi-
gasztalan gyász, jajveszékelő pokol temette be a falvakat, 
nemesi udvarházakat. Férjeket a feleségük és gyermekük 
szeme láttára végeztek ki. Anyákat és lányaikat férjük, ap-
juk, bátyjaik szeme láttára becstelenítettek meg

Majd hirtelen, néhány hónap alatt kifulladt, végéhez ért 
az esztelen öldöklés. Tormay Cecile így idézi ezt az időt a 
Bujdosó könyvben: ,,Zörög a diktatúra pokolgépe. Vala-
mi töredezik benne. A munka megállt. A termelés meg-
szűnt. Az éhínség növekszik. Most már világos. A győz-
tes nagyhatalmak nem saját proletariátusuk nyomására 
álltak szóba Kun Bélával, hanem azért, mert lemondott 
annak az országnak a területi integritásáról, melyet tör-
ténelmi királyi Magyarországnak hívtak. Mindenkinek 
mondott valamit, de hetvenkedő hangja alól hallatszott 
foga vacogása. A diktatúra kapkod, hogy megfogódzzék.” 

És bekövetkezett, amit a legsötétebb rémálmában sem 
gondolt senki. Július 29-én éjjel az oláhok átkelnek a Ti-
szán, és megindulnak Budapest felé.

Kunékat aligha vigasztalja különösebben a nagy Vlagyi-
mir Iljics Uljanov, alias Lenin július végi távirata:,,Kedves 
Kun elvtárs! kérem ne nyugtalankodjék túlságosan, és ne 
essék kétségbe…Ismerjük a Magyar Tanácsköztársaság 
súlyos és veszélyes helyzetét, és minden tőlünk telhetőt 
megteszünk, de a gyors segítség néha fizikailag lehetetlen. 
Igyekezzenek minél tovább tartani magukat, minden hét 
drága.”

A sápadt és borotválatlan (mint rendesen - teszi hoz-
zá Kosztolányi Dezső) Kun Béla és hasonszőrű népbiztos 
elvtársai tartják magukat, de csak a gyors meneküléshez. 
Hamarjában meg is rövidítik az államkasszát 25 millió 
koronával az Osztrák-Magyar Bank budapesti főintéze-
téből. Az éber osztrák határőrségnek mindössze 478 ezer 
koronát sikerül elkoboznia tőlük, s raktárnyi mennyi-
ségű dohányt és szivart. A kelenföldi állomásról indult 
pullmann kocsi, a népbiztosokkal és családtagjaikkal dél-
tájban begördült a bécsi Ostbahnhofra. Mögöttük Váry 
Albert koronaügyészhelyettes hivatalos adatai szerint 590 
áldozat, és a magyar nemzet történelmének legnagyobb 
szégyene: 1919. augusztus 2.  Mikor a szedett-vedett ro-
mán csapatok megszállják Budapestet. 

Bálint István János

Lenin-fiúk
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Kedves Alsónémediek!

Sokan nem is tudjuk, mennyi 
híres ember él településünkön. 
Többek között lakótársunk 
Mohai Sándor, aki Magyaror-
szág legnagyobb Illés Együt-
tes relikvia-gyűjteménnyel 
rendelkezik. 17 éves kora óta 
gyűjti az Illés lemezeket, meg-

jelent plakátokat, újságcikkeket és egyéb emléktárgya-
kat.  Március 30- április 09. között mindez megtekint-
hető a művelődési házban. A kiállítás megnyitóján  a 
Nemcsak Berry Zenekar Illés Emlékkoncertet adott, 
fergeteges hangulatban volt része annak, aki ellátoga-
tott erre az eseményre. 

Az Illés-zenekar családi zenekarként alakult 1957-ben, 
a zongorán Illés Lajos, szaxofonon pedig testvére, Illés 
Károly játszott. A családi zenekarban további tagként 
Zsiga István gitározott. Az együttes a korszak ismer-
tebb külföldi dalait játszotta: dixielandet, olaszsláge-
reket, örökzöldeket, Shadows- és Hurricanes-dalokat. 
Fellépéseiket klubokban, az Alkotmány utcai techni-
kumban, középiskolai bulikban, egyetemi rendezvé-
nyeken tartották. 1962 és 1963 között a repertoárjuk 
a Beatles és a „luxemburgi” rádió hatására kibővült, 
a Bercsényi klubban tartottak előadásokat, emellett a 
Petőfi Sándor utcai Építők klubjában is rendszeresen 
felléptek. Ezeknek a fellépéseknek köszönhetően a 
fővárosban egyre népszerűbbek lettek, telt házas kon-
certeket adtak. Az 1963-as Sportcsarnok-beli ama-
tőr fesztiválon aranyérmet nyertek. 1964-ben Farkas 
Ádám gitáros egyik napról a másikra bejelentette, 

hogy kilép az együttesből, mert a diplomamunká-
ját kellett elkészítenie. A megüresedett helyre Koncz 
Zsuzsa Bródy Jánost ajánlotta. 1964-ben komoly vál-
ság következett be az együttes életében. Többen be-
fejezték egyetemi tanulmányaikat (köztük Illés Lajos 
is), a zenekar válaszút elé került: profi vagy amatőr? 
Az Illés testvérek Körmendi Jánossal együtt profiként 
zenéltek tovább, ugyanakkor a többi tag megalapította 
a Strings együttest. 1965-ben Illés Lajos úgy döntött, 
hogy meghívja Szörényi Leventét az együttesbe állan-
dó tagként, aki azonban csak úgy vállalta a tagságot, 
ha testvérét is felveszi az együttes. Az együttes hihetet-
len népszerűségre tett szert, 1967-ben sorban adták ki 
slágerszámaikat, szerepeltek az „Ezek a fiatalok” című 
Banovich Tamás rendezte filmben. Megszülettek az 
olyan számaik, mint a Nézz rám, Keresem a szót, Nem 
érdekel, amit mondsz.
 Az év végi Ifjúsági Magazin és Magyar Ifjúság sza-
vazatán az olvasók a legjobb zenekarnak választották 
meg őket. Aki többet is szeretne megtudni az Illés 
Együttesről, jöjjön el a művelődési házba Mohai Sán-
dor kiállítására.   

Jobbágy Ilona

A LEGENDA TOVÁBB ÉL!
Illés Együttes Emlékiállítás- és Koncert a Halászy Károly Művelődési Házban
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