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„Aki ember volt, küzdő, 
tiszta ember, változzék át 

bár porladó rögökké, 
az élőkben tovább él 

- mindörökké.”
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EMLÉKEZÜNK

Szeretteinkre emlékezünk november első napján, akik nemcsak voltak, hiszen szívünkben velünk él-
nek, kedves arcvonásaikat gyermekeink hordozzák.

„Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretet-
tel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, 
mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.” (Fekete István)

„Halottak napja - a békességé. Hiszen azok, akik, ha le is hunyták szemüket, de szeretetünkben meg-
maradtak, nem haltak meg. Bennünk élnek tovább. Senki se keresztelte el a halottak napját a szeretet 
ünnepének. Ez az elnevezés a karácsonyt illeti - és joggal. Ám valójában a halottak napja is a szeretet 
ünnepe. Azé az érzésé, amelyet nem tud eltiporni, nem tud megsemmisíteni maga a halál - az enyészet 
sem.” (Fodor Sándor)
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet helye: 

Ócsa, Szabadság tér 4. szám.
Az ügyelet elérhető az alábbi telefonszámokon: 104, 112 (1/301-6969)

RENDŐRSÉG: 107, 112;
Polgárőrség: 06-30-484-7658; 

Közterület-felügyelő telefonszáma: Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601
Településőrök telefonszáma: +3630-503-6739

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

Víz hibabejelentés (Nagy Tibor) +36-70-585-5510, 
(Morvai János) +36-70-437-3800
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Közvilágítás hibabejelentés: 06-80-383-940; 06-20-978-5611; 

06-30-978-5611; 06-70-978-5611
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI: 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!
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Az előző beszámoló óta két rendkívüli testületi 

ülésről tudunk beszámolni Önöknek.
Az első október 07-én volt, melyen zárt ülés ke-

retében vagyoni ügyről tárgyalt a Képviselő-testü-
let.

Amikor a tárgyalások végére pont kerül, termé-
szetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot a döntés-
ről.

A második munkatervtől eltérő rendkívüli ülést 
október 15-re hívta össze Polgármester úr. 

Az Önkormányzat és a  Váci Egyházmegye 
Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó 
Központ között 2020. június 22-én megkötött 
minibölcsőde ingatlan ingyenes használatba adá-
sával vegyes feladatellátási szerződés első mó-
dosítása miatt kellett összehívni a Pest Megyei 
Kormányhivatal véleményezése alapján a működé-

si engedély feltételeként (pl. törvények által előírt 
nyilvántartási, adatkezelési, panaszkezelési kötele-
zettségek részletesebb  kidolgozása, esetleges szer-
ződésszegés esetére kártérítési kötelezettség).

A Képviselő-testület és bizottságok október 
végi ülései – ahogy arról már az előző számban 
tájékoztattuk a lakosságot november 02-04. kö-
zött kerülnek megtartásra. Amennyiben Polgár-
mester úr szükségesnek látja, természetesen ismét 
rendkívüli ülést fog összehívni.

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, 
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei megtalálhatók 
a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri 
Hivatal belső hirdetőtábláján teljes terjedelemben 
olvashatók!                                 

Győrvári Istvánné

ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 
– 2019-2024.

Tisztelt Alsónémediek!

A Képviselő-testület a tavasszal bevezetett veszély-
helyzet ideje alatt nem tudta tárgyalni az Önkormány-
zat 2019-2024. évi gazdasági programjának tervezetét. 
Annak elfogadására a 2020. szeptember 30-án megtar-
tott ülésen került sor. Az alábbiakban a legfontosabb 
részeket szeretnénk a Hírmondó hasábjain keresztül 
a lakossággal ismertetni. A teljes tartalmú gazdasá-
gi programot megtalálhatják a www.alsonemedi.hu 
hivatalos oldalunkon, illetőleg azoknak, akik rendel-
kezésünkre bocsátották az e-mail címüket, kiküldjük 
hírlevélként. 

További célok

Önkormányzatunk a partnerség megerősítése céljá-
ból a további, nem ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó 
támogatásokat tervezi:

– Nyugdíjas Klub támogatása
– Katolikus és református egyház támogatása
– Sportegyesületek támogatása
– Fő út 63. szám alatti orvosi rendelő rendelkezésre 

álló helyiségeinek funkcióval való betöltése (szakor-
vosi rendelés, egészségvédelem stb.)

– Ifjúság megszólítása közösségi programokkal
– Civil szervezetek támogatása

Kötelező feladataink

Településfejlesztés

Alsónémedi belterületén az utcák aszfaltozása az 
utóbbi években szinte minden utcában megvalósult. 
Kevés olyan utca maradt, melynek aszfaltozásával 
még adósak vagyunk. Ezt az elkövetkező ciklusban 
mindenképpen pótolni szeretnénk, főleg, ha esetlege-
sen pályázati lehetőséget is tudnánk e célra igénybe 
venni.

A falu déli részén a korábban tervek között szereplő 
egyesített kerékpár- és gyalogút megépítése a lakosság 
kifejezett kérésére nem történt meg. Helyette felme-
rült az igény egy – a meglévő állapothoz könnyebben 
igazodó és mindenki megelégedésére szolgáló – járda 
megépítésére. Középtávú terveink között szerepeltet-
jük a járdaépítéseket a település több utcájában. (Jelen 
elképzelés szerint az említett Fő úton és a Vörösmarty 
utcában, továbbá a Haraszti út-Deák Ferenc utcától az 
5-ös útig tartó szakaszán.)

A Haraszti út forgalma mára elviselhetetlen terhet ró 
a környező lakosokra. A biztonságos gyalogos közle-
kedés érdekében egyrészt több gyalogos átkelőhelyet 
tervezünk a Haraszti út – Toldi utca kereszteződésében. 
Másrészt már kezdeményeztük az illetékes szerveknél 
ún. Véda kapu kiépítését a Haraszti út bejövő szaka-
szára.  Sajnos a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság 
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Időhorizont Tervezett fejlesztések 
Rövidtávú 
fejlesztési célok 

 Kossuth L.u.60/A bölcsőde befejezése (megvalósult) 
 Templom utca felújítása (megvalósult) 
 Önkormányzati konyha bővítése 
 Haraszti úti forgalom lassítása 
 Haraszti úton gyalogátkelőhelyek építése 
 Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése (Somogyi Béla u., Halászy K. u.) 
 Öregtó utca, Szilágyi Erzsébet utca aszfaltozása 
 A település parkolási kapacitásának növelése 
 Óvodai és bölcsődei kertépítés 
 Árpád utcai kereszteződés átalakítása 
 Külterületi utak folyamatos karbantartása 
 Fásítás 
 Komplett település marketing fejlesztése 
 Művelődési ház raktárhelyiség felújítása (megvalósult) 
 Iskola hátsó kapu, út felújítása 

Középtávú 
fejlesztési célok 

 Óvoda bővítése 
 Idősek otthona 
 Polgármesteri Hivatal építése vagy megfelelő épület e célra történő 

vásárlása és rendezvénytér kialakítása 
 Önkormányzati tulajdonú épületek hasznosítása 
 Park és játszótérépítés a falu „újtelepén” 
 Járdaépítések 
 Fedett kerékpár tárolók a buszváróknál és a központi orvosi rendelőnél 
 Térfigyelő kamerarendszer további fejlesztése 
 Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése a Haraszti-Rákóczi-Széchenyi 

utca viszonylatban 
 Alsónémedi és Dunaharaszti közötti kerékpárút kiépítése 
 Szennyvízcsatorna és vízvezeték rendszer bővítés 

 
 

Hosszútávú  
fejlesztési célok 

 Uszoda építése 
 

 

Tervezett beruházások, fejlesztések bemutatása

nem látta indokoltnak a véda-kapu kiépítését, mi-
vel szerintük alig van baleset az adott helyen és a 
Dabasi Rendőrkapitányság munkatársai megfelelő-
en fenntartják a rendet. Ez véleményünk szerint nem 
állja meg a helyét minden tekintetben, éppen ezért 
más műszaki megoldás igénybevételével próbáljuk 
a Dunaharasztiról községünkbe érkező gépjárművek 
sebességét csökkenteni.

A tavalyi évben elkészült és a lakosság nagy részé-
ben elégedetlenséget kiváltó 5.sz. Főút – Árpád utca 
kereszteződését át kívánjuk alakítani olyan megoldás-
sal, mely a biztonságosabb közlekedést lehetővé teszi. 
Rövidtávú terveink között szerepel e beruházás. 

Terveink között szerepel az új Polgármesteri Hi-
vatal megépítése, illetőleg a Hivatal elhelyezésére 

alkalmas építmény vásárlása és ezzel párhuzamosan 
egy rendezvénytér kialakítása. Célunk, hogy az 5-ös 
út forgalmát nagyobb községi eseményeink idején se 
kelljen lezárni.

Fontosnak tartjuk a Halászy Károly utca, Somogyi 
Béla utca csapadékvíz-elvezetésének kiépítését, to-
vábbá még ennél is lényegesebb a Haraszti úttól kez-
dődően a Rákóczi utcán és a Széchenyi utcán át az 
érintett rész csapadékvíz elvezetésének megvalósítá-
sa. Ez utóbbi beruházás alkalmas lenne arra is, hogy a 
Rákóczi utcai útfelújítás következtében kialakult he-
lyenként laza útpadkát megerősítsük és így az utat a 
közlekedés szemszögéből biztonságosabbá tegyük. 

Szennyvízcsatorna rendszer bővítésével, eddig el 
nem látott területek bekapcsolása a rendszerbe, amely 
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szintén jelentős összegű beruházás és hosszú távú cél-
jaink között szerepel.

Településrendezés

Alsónémedi településen az elmúlt kb. 10 évben 
sorra épülnek az új lakóházak, nagyközség belterüle-
tén az elmúlt néhány év folyamán megkezdődött egy 
olyan, súlyos következményeket okozó tendencia, 
mely mára azonnali intézkedések meghozatalát sür-
gette. A jelenlegi helyi építési szabályzat adta lehe-
tőségeket kijátszva, egyes vállalkozók felvásároltak 
építési telkeket és azokon a megengedettnél több la-
kást kialakítva tettek minél nagyobb haszonra szert. 
Alsónémedi mindenkori településvezetőségének ki-
fejezett szándéka az volt, hogy a túlzsúfolódást, az 
ebből adódó túlnépesedést akadályozzuk meg a lehe-
tőségünkre álló jogi és szabályozási lehetőségekkel. 
Az elmúlt néhány év ingatlanpiacának hirtelen és 
nagy mértékű megugrása és a nagymértékű kereslet 
arra késztetett vállalkozókat, hogy eme önkormány-
zati szándékot fi gyelemre sem méltatva beindítsanak 
egy nem kívánatos folyamatot. Ennek megakadályo-
zása érdekében Önkormányzatunk a HÉSZ-t módo-
sítja. 

Településüzemeltetés

Az Alsónémedi köztemetőnek híre van a környéken 
a rendezettségéről, a tisztaságáról, a ravatalozó álla-
potáról. Az urnafalat egyre többen veszik igénybe a 
hamvasztásos temetések alkalmával. A jövőben bőví-
teni kell az urnafalat.

A közvilágítási lámpák meghibásodása sajnos elég 
sok problémát okoz napi szinten. A hivatal munkatár-
sai rendszeresen ellenőrzik a működésüket, illetve a 
lakossági bejelentéseket minden esetben azonnal to-
vábbítjuk a megfelelő szervhez. Az idei évben néhány 
pótlási munkát is elvégeztettünk. Igény esetén ilyen 
működési kiadásra nagy valószínűséggel még szükség 
lesz. 

A településen nagy gondot okoz évek óta a parko-
lás biztosítása. Ennek érdekében több helyen parko-
ló építését tervezzük (Haraszti u. – Rákóczi u. sarok, 
Magyari – Templom u. sarok). Az ehhez szükséges 
területeket már megvásároltuk. 

A falu Dunaharaszti felőli részén (illetőleg a „fő-
szegen”) lakik jelenleg a legtöbb olyan család, ahol 
kisgyermekek laknak. Ezen családok igényeinek meg-
felelően – de természetesen a település bármely kis-
gyermekes családjának szólóan – bekerített játszóteret 
szeretnénk építeni. 

Egészségügyi alapellátás

A tavalyi évben elkészült orvosi rendelő jelenleg 
még üresen álló helyiségeibe a veszélyhelyzet után 
szakorvosi rendelési lehetőséget, illetve egészség-
megőrző szolgáltatásokat szeretnénk szervezni. Ez 
utóbbira már több érdeklődés volt, akik szeretnének 
helyiséget bérelni tőlünk, a szerződések megkötése 
folyamatosan zajlik. 

Folyamatosan szeretnénk a jövőben is szűrővizs-
gálatokat szervezni a lakosság minél magasabb szintű 
ellátása érdekében, illetve a véradásokat is ide szeret-
nénk majd megszervezni. 

Köztisztasági feladatok

A kommunális és szelektív hulladékgyűjtést végző 
DTKH Nonprofi t Kft-vel egyeztetni fogunk a szolgál-
tatás jelenleginél magasabb szintű ellátása érdekében, 
hiszen sok lakossági jelzés érkezik a szállítások hiá-
nyosságaival kapcsolatosan. Célunk, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés rendszere (a veszélyhelyzet miatt je-
lenleg fennálló technikai – személyi feltételek hiánya 
miatt) javuljon. 

A tavaszi hulladékszedési akció szintén a járvány 
miatt elmaradt. Bízunk benne, hogy a jövőben alkal-
mat tudunk még arra teremteni, hogy ezt pótoljuk. 
Ezen kívül a külterületen több helyen felhalmozódott 
hulladékhegyek elszállítására is kell anyagi áldoza-
tot vállalnunk, hiszen ez az Önkormányzat számára 
kötelező feladat. Az illegális hulladéklerakás meg-
akadályozása, a szabályszegők elleni fellépés érdeké-
ben Önkormányzatunk több vadkamerát helyezett ki 
a külterületre, melyek jelzésére mezőőreink azonnal 
tudnak reagálni. 

Soroksár és Alsónémedi polgármestere ez év júni-
usában szándéknyilatkozatot írt alá, miszerint a köz-
igazgatásilag egymással határos két település az illegá-
lis hulladéklerakással szemben közösen fog fellépni a 
hatékony megelőzés érdekében. Jelenleg folyamatban 
van a közös együttműködés kereteinek kidolgozása.

Óvodai ellátás

A lakosság növekedése és az ennek következté-
ben bekövetkezett gyermeklétszám növekedés mi-
att néhány éve problémát okoz a gyermekek óvodai 
felvétele. A napköziotthonos óvodánk bővítése a 
ciklusprogram részét képezi. Szeretnénk, ha minden 
Alsónémedin élő és itt lakcímmel rendelkező gyer-
meknek lehetősége lenne a kötelező óvodai ellátás 
igénybevételére. Jelen gazdasági program készítésé-
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nek időszakában már megkezdődött a Szent István téri 
óvoda udvarrendezése. 

Elképzeléseink szerint – mivel az uszoda megépí-
tésére az ügyben felkért szakértő is alkalmatlannak 
minősítette a volt MAGÉV területét – erre a több 
mint fél hektáros területre megvalósíthatnánk három 
csoportszobás óvodabővítést. Az óvodabővítés mel-
lett a terület alkalmas lehet egy sport- és játszópark 
kialakítására is a Szent István térhez hasonlóan. Úgy 
gondoljuk ez a helyszín kifejezetten ideális lenne erre 
a beruházásra, hiszen a község azon területéhez viszi 
közel az óvodai ellátást, ahol sok kisgyermekes család 
él és ahhoz a területhez viszi közel a sportolás és szó-
rakozás lehetőségét, amely terület ilyen szempontból 
eddig elhanyagoltnak mondható terület volt.

Közművelődési tevékenység, könyvtár

A közelmúltban elkészült új Művelődési Ház lehe-
tőséget biztosít arra, hogy Alsónémedin a közösségi 
élet nagyobb szerephez juthasson. Minden korosz-
tály számára tartanak foglalkozásokat, előadásokat a 
szervezők. Az Önkormányzat a jövőben is támogat-
ni kívánja a lakosság magas színvonalú és kulturált 
szabadidő eltöltését. Az immár hagyománnyá vált 
társadalmi események, rendezvények megrendezésé-
hez továbbra is segítséget nyújtunk. A művelési ház 
háttérmunkájának támogatásaként megtörtént a rak-
tárhelyiség felújítása. Önkormányzatunk megvásá-
rolta a Vörösmarty u. 1. szám alatti ingatlant, mely 
a művelődési ház közvetlen szomszédságában áll. E 
beruházással is a feladat ellátásához kívánunk további 
lehetőségeket biztosítani. 

Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

A településen egyre nagyobb igény van a bölcső-
dés korú gyermekek ellátására. A gyermeklétszám és 
az igények arra kötelezték Önkormányzatunkat, hogy 
bölcsődei ellátást biztosítson a helyben élőknek. 2020. 
szeptemberében terveink szerint elindulhat az addig-
ra elkészült Kossuth Lajos u. 60/A szám alatti négy 
csoportszobásra kialakított mini bölcsőde működése.  
A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intéz-
ményfenntartó Központjával a mini bölcsőde üzemel-
tetésére és a bölcsődei feladat, mint kötelező Önkor-
mányzati feladat ellátására szerződést kötöttünk. 

Szociális szolgálatások

Mint a fent kimutatott statisztikai adatok is tanú-
sítják, településünkön az országos tendenciával meg-

egyezően magas az idősek aránya. Régóta felmerült 
igényt szeretnénk kielégíteni azzal, hogy középtávú 
terveink között idősek otthonának építését tervezzük. 
Természetesen elsősorban a saját időseink kiszolgálá-
sára gondoltunk elsősorban. Szeretnénk megkönnyí-
teni mind a családok, mind az ő életüket azzal, hogy 
ha már saját otthonukban egyedül nem is tudnak fel-
ügyelet nélkül maradni, legalább itt, a saját falujukban 
gondoskodjanak róluk. A ciklus végére szeretnénk 
mindenképpen felépíteni az idősek otthonát. A pontos 
helyét illetően még nem született döntés. Bízunk ab-
ban, hogy esetleges állami támogatással mielőbb meg 
tudjuk valósítani ezt a tervünket. 

A szociális étkezést, az óvodai, iskola és bölcsődei 
étkezést kiszolgáló önkormányzati konyha kihasz-
náltsága már most jóval túllépte az engedélyében le-
hetséges főzésadagot. Elkerülhetetlen, hogy a tovább 
növekvő létszám miatt a konyha bővítését megvaló-
sítsuk. Erre mindenképpen rövidtávú céljaink között 
forrást kell majd biztosítani. 

Sport, ifjúsági ügyek

A nagy hagyományokkal rendelkező Alsónémedi 
Sport Egyesület (ASE) és az ifjabb szervezet, az 
Alsónémedi Vizilabda Egyesület (AVE) is a költ-
ségvetés külön rovatában kap az Önkormányzattól 
nagyobb összegű támogatást. Kiemelt hangsúlyt kap 
az Önkormányzat tervei között az alsónémediek spor-
tolási lehetőségének biztosítása. A sportcsarnokunk 
minden sportolni vágyó rendelkezésére áll. A bérleti 
díjak megállapításánál külön kedvezményben része-
sülnek azok a csapatok, sportszervezetek, melyek 
döntő többsége alsónémedi lakosból áll. Az Önkor-
mányzat hosszú távú tervei között szerepel uszoda 
megépítése a településen.   Az uszoda megépítése, 
mint az közismert, a választás során kampánytéma 
volt és azt gondoltuk, hogy az építés és működtetés 
feltételeinek a feltárása megtörtént. Sajnos ez nem 
így van, a hivatalba lépésemkor szembesültem azzal, 
hogy ilyen fajta felmérések egyáltalán nem történtek. 
Ennek következtében vált szükségessé az uszoda ha-
tástanulmányának megrendelése és elkészítése, amely 
összegszerűen 1,7 milliárd forintra tette az építés költ-
ségeit és a becsült bevételek levonása után évi 130-
140 millió forintra az üzemeltetés-fenntartás költsége-
it. Emellett a hatástanulmány azt is rögzítette, hogy az 
uszoda helyszínének kiválasztott volt Magév terület 
nem alkalmas az uszoda elhelyezésére. 

Ezen ismert adatok függvényében természetesen fe-
lelős átgondolást igényel az uszoda megépítése, hiszen 
a vírus következtében adóbevételeink is csökkentek és 
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tovább csökkenhetnek, illetve az Önkormányzat által 
fi zetendő szolidaritási adó összege emelkedhet. Arról 
nem is beszélve, hogy az uszoda megépülte után az 
üzemeltetési költség jelentős összege évről-évre ter-
helni fogja Alsónémedi költségvetését. Ettől függet-
lenül nem vetettük el az uszoda hosszútávú megépí-
tésének lehetőségét, ám jelenleg legelőször az uszoda 
megépítésére alkalmas helyet kell megtalálnunk.

Közreműködés a település közbiztonságának 
biztosításában

A településen működő térfi gyelő kamerarendszer 
további fejlesztése középtávú terveink között sze-
repel. A rendszert a dabasi rendőrkapitányságon is 
tudják kezelni, így azonnal hozzáférnek a szükséges 
adatokhoz. 

A közterület-felügyelet jelenleg egy 
közterületfelügyelő és kettő segédfelügyelő alkalma-
zásával működik. Szolgálatuk ellátásához 1 db Suzuki 
Vitara és 1 db Suzuki SX4 típusú, valamint 1 db To-
yota Corolla típusú személygépjárművet használhat-
nak. A hét minden napján jelen vannak a közterületen, 
kora reggeltől a késő éjszakai órákig. Terveink között 
szerepel a helyi polgárőrség megerősítése és újjászer-
vezése. 

A településen szolgálatot ellátó két körzeti megbízott 
rendőr 2020 elején új szolgálati helyre, a volt fogorvosi 
rendelőbe, egy sokkal tágasabb és korszerűbb irodába 
költözhetett. Munkájuk ellátásához havi üzemanyag 
költség támogatást fi zet Önkormányzatunk. 

Közigazgatás

A korábbi képviselő-testület által eltervezett tele-
pülésközpont keretében megépítésre tervezett új pol-
gármesteri hivatal megvalósítását úgyszintén át kell 
gondolni, hiszen a tervezői költségbecslés szerint csak 
a Polgármesteri Hivatal épületének megépítése bruttó 
742 millió forintba fog kerülni és akkor a Polgármes-
teri Hivatal mögötti rendezvénytérről, parkolókról és 
kiszolgáló épületekről még nem is beszéltünk. A fej-
lesztés iránya rövidesen eldől a takarékbank épületé-
nek megvásárlása ügyében folyamatban lévő tárgyalá-
sok függvényében. Kétségtelen tény, hogy a jelenlegi 
Polgármesteri Hivatal már korlátja a korszerű, a mai 
elvárásoknak továbbá a dolgozók és az ügyfelek igé-
nyeinek megfelelő módon történő kielégítésére. 

Vagyongazdálkodás

Az Önkormányzat jelentős forgalomképes ingat-

lannal rendelkezik, mind a település lakóövezetében, 
mind pedig az iparterületen. Az iparterületen elhe-
lyezkedő ingatlanok esetében elsődleges célunk azok 
értékesítése és ezáltal bevétel realizálása, valamint új 
adófi zetők letelepítése Alsónémedin. A lakóövezetben 
lévő ingatlanokat igyekeznünk kell elsődlegesen bér-
beadás útján hasznosítani, másodlagosan pedig – ha 
már ismertté válik a faluközpont fejlesztésének iránya 
– meg kell próbálni átépíteni, felújítani vagy szükség 
esetén értékesíteni. 

Összefoglaló

Jelen gazdasági program a 2019-2020. évekre vo-
natkozó önkormányzati fejlesztéseket, elképzeléseket 
részletezi. Készültekor a Covid-19 vírus okozta vi-
lágjárvány tartja befolyása alatt nem csak az embe-
rek egészségi állapotát, de a világgazdaság egészére 
is nagy hatást gyakorol. Így természetesen Magyar-
ország költségvetését is befolyásolja, mely kihat 
Önkormányzatunk gazdasági programjára. Azt már 
leszögeztük, hogy újabb pályázatokra nem igazán 
számíthatunk, hiszen az uniós forrásokat az elmúlt 
időszak alatt felhasználta Magyarország. Alsónémedi 
fejlesztésének lehetőségeit továbbá befolyásolja az a 
tény, hogy 5000 fő feletti önkormányzatként nagyon 
kevés a pályázati lehetőségünk, mivel a Magyar Falu 
program elsősorban az 5000 fő alatti települések fej-
lesztésére ad a jövőben lehetőséget. Megállapodással 
rendelkezünk e területen külsős céggel, amely a pá-
lyázati lehetőségeket kutatja, és adott esetben támo-
gatást nyújt Önkormányzatunknak. A vírus elterjedé-
se miatt 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet 
rendkívüli kiadásokra késztette Önkormányzatunkat. 
De nem is csak ezen váratlan kiadás, sokkal inkább az 
Országgyűlés által elrendelt és a jövőre nézve is még 
magasabb összegben várható elvonások ugyancsak 
bizonytalanná teszik a jövő megtervezését. Egyelőre 
nem tudni, a veszélyhelyzet meddig áll fent, és milyen 
további pénzügyi hatásai lesznek közvetlenül vagy 
közvetve Önkormányzatunkra. 

A fejlesztési elképzeléseket ennek érdekében rang-
sorolni volt szükséges, hogy működőképességünket a 
törvényi előírásoknak és Alsónémedi lakosainak tett 
ígéretünkhöz híven mindvégig fenntartsuk. Bízunk 
abban, hogy a ciklus végére sikeres gazdálkodási és 
fejlesztési eredményekről számolhatunk be a válasz-
tópolgároknak. 

Dr. Tüske Zoltán
 polgármester
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Tisztelt Alsónémediek!

Az Önkormányzat 2019-2024 évre szóló gazdasági 
programjában a hosszú távú fejlesztési célok között 
szerepel uszoda építés Alsónémedin. 

A korábban,  a volt MAGÉV telephelyre történő meg-
valósítás lehetőségének vizsgálata érdekében az Ön-
kormányzat elkészíttette az uszoda megvalósíthatósági 
tanulmányát. Ezen tanulmány tárgyalására a gazdasági 
programhoz hasonlóan a szeptemberi testületi ülésen 
került sor. A teljes tanulmányt a www.alsonemedi.hu 
hivatalos oldalunkon olvashatják az érdeklődők, illető-
leg hírlevélben megkapják azok, akik az e-mail címü-
ket a rendelkezésünkre bocsátották. 

Az alábbiakban azt az összefoglalót tesszük közzé, 
mely a hatástanulmánnyal együtt  a képviselők elé ke-
rült beterjesztésre. Ezen előterjesztés megtárgyalása 
után a testület döntést hozott az információk birtokában 
arról, hogy az eddiginél alkalmasabb, az uszoda számá-
ra megfelelő helyet kell keresni a településen. Az erről 
szóló határozatot szintén szó szerint közöljük Önökkel 
annak érdekében, hogy pontos információval rendel-
kezzenek a tervezett alsónémedi uszoda kapcsán. 

„Kontextus

A Királyterv Kft. elkészítette az Uszoda megvaló-
síthatósági tanulmányt, melyet még tavasszal tájékoz-
tatásképp megkaptak a képviselők, de a COVID-19 
okozta járványhelyzet miatt érdemben nem tudta tár-
gyalni a képviselő testület, a megfelelő jogkörök hiá-
nyában, illetőleg a járványügyi aktualitások elsőrendű-
sége miatt. 

A tanulmány műszaki-mérnöki paramétereinek 
vizsgálata, az alábbi ténymegállapításokat tárta 
fel:

 A bemutatott helyszínen az elkészített tervek nem 
megvalósíthatóak, jogszabályi és infrastrukturális 
akadályok miatt, az alábbiak szerint:

Nem került tervezésre a létesítmény működéséhez 
szükséges előírt parkoló, mivel azok elhelyezésére a 
telekingatlan adottságai nem adnak lehetőséget,

Közműfejlesztés szükséges az ivóvízhálózat és a 
szennyvízhálózat bővítésére, melyről az építészeti 
engedélyezési tervdokumentációban foglalt közmű 
egyeztetési jegyzőkönyv ugyan említést tett, azonban 
annak körülírása, a szükséges műszaki egyeztetések 
lefolytatása és a közműberuházások költségbecslése 
nem történt meg,

A bemutatott helyszín önállóan semmilyen for-
mában nem alkalmas egy ilyen volumenű ingatlan-
fejlesztésre, kizárólag a környezetében lévő (közös 
telekhatárral rendelkező) területekkel való esetleges 
összevonás után.

A tanulmány pénzügyi-gazdaságossági paramé-
tereinek vizsgálata, az alábbi ténymegállapításokat 
tárta fel:

Egy esetleges terület összevonás azonban további 
adásvételi és infrastrukturális költségekkel terheli a 
projektet és valószínűsíthető, hogy így is csupán egy 
minimumprogram tudna megvalósulni, ami közel sem 
ideális állapot a hosszú távú fenntarthatóság szempont-
jából.

A jelenlegi tervek tervezői költségbecslése 
1.300.000.000 Ft + ÁFA, melynek 30 %-át, Alsónémedi 
Önkormányzat saját erőből, míg a 70 %-át TAO támo-
gatásból kívánja megvalósítani. Ezen prognosztizált 
beruházási összeg azonban nem tartalmaz sem érdemi 
wellness részleget, sem rehabilitációs részleget, sem 
kültéri egységet, sem a szükséges telekvásárlás költ-
ségét, sem a közműfejlesztési költségeket, sem a par-
koló építés költségeit. Továbbá felhívjuk a fi gyelmet a 
jelenlegi ingatlanpiaci helyzetből levezethető általános 
alapanyag és bérinfl ációra, ami a tervezés és a kivitele-
zés között eltelt időszakra kivitelezési költség emelke-
dést eredményezhet.

A beruházási költség az elkészült építési engedélyes 
tervek szerint megfelelően ár-érték arányos, azonban 
ez a beruházási összeg nem, illetve nem megfelelő 
mértékben tartalmaz olyan alternatív energiatermelé-
si megoldásokat, amelyek érdemben csökkentenék a 
majdani működési költségeket, ezért a bekerülési költ-
ség további növekedése várható. 

A bemutatott tervek alapján a folyamatos működési 
költségek és a 3-5 évente felmerülő kisebb beruházá-
sok (kopó alkatrészek, gépészeti egységek), javítások, 
valamint a 10-12 év alatt felmerülő teljes gépészeti 
beruházások (pl: napkollektorok panel cseréje), cserék 
tovább rontják a projekt pénzügyi fenntarthatóságát.

Az uszoda-tanuszoda létesítmény fenntartása a mű-
ködési szakaszban várhatóan folyamatosan jelentős 
veszteséget termel, a jelenleg rendelkezésre álló ada-
tok és információk szerint mintegy -2 690 272 071 Ft 
fi nanszírozási igényt fog jelenteni az elkövetkező 20 
évben Alsónémedi Önkormányzat számára.

A pénzügyi fenntarthatóságot tovább rontja, hogy a 
környező települések saját uszoda kapacitásai (Gyál, 
Bugyi terv, Dunaharaszti terv) olyan vonzáskörzeteket 
képeznek, amelyek szintén piaci részesedés megszer-
zésére törnek, ezzel lerontva a fi zetőképes keresletet.

A terv nem tartalmaz olyan funkciót, ami akármi-
lyen többletbevétel generálásra lehetőséget biztosíta-
na (wellness, rehabilitáció, gőzfürdő és szaunapark, 
fi ttness, kültéri strand, csúszdák). Kültéri strand és 
csúszdák nem kerültek megtervezésre, így költség-
becslés sem készült, ám többletszolgáltatásból piaci 
alapon elérhető többletbevétel várható, amely a mű-
ködési időszakban cashfl owjavító tényező lehet. Tehát 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ALSÓNÉMEDIN 
TERVEZETT USZODÁRÓL
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mindenképpen elengedhetetlen olyan ingatlant helyszí-
nül kiválasztani és kijelölni, amelyen a bevételtermelő 
tevékenység, a település és körzetében való társadalmi 
igénynek megfelelő – és fi zetőképes keresletet odavon-
zani képes  wellness-rehabilitációs részleg megvalósít-
ható.

Az uszoda létesítmény megvalósítására a valós 
társadalmi igény nem dokumentált (nem történt 
adatszolgáltatás kutatási eredményekről, környezeti 
hatástanulmányról, lakossági igényfelmérésről, az ön-
kormányzat teherviselési képességéről).

A szakértői javaslat bemutatása

Az uszoda-tanuszoda koncepció átgondolásra 
javasolt, amennyiben a megvalósításhoz szükséges 
források rendelkezésre állnak, a megvalósítás optimá-
lis helyszínét és a működtetés feltételeit megteremtve 
társadalmi igényt tudna kielégíteni, igényes, XXI. szá-
zadi egészségmegőrző, rehabilitációs szolgáltatást és 
rekreációs és sportolási lehetőséget nyújtva a térség la-
kosai számára. Az épületet az előzetesen közölt, kizá-
rólag szigorúan műszaki és ergonómiai szempontokat 
fi gyelembe vevő funkcionális igények alapján alakítot-
ták ki, ezen túlmenően a hosszú távú gazdaságossági 
szempontból elvárt bővítési igényeknek nem felel meg. 
Mindenképpen szükséges azonban kihangsúlyozni, 
hogy egy ilyen volumenű uszoda beruházáshoz szakér-
tői vélemény alapján az alábbi alapvetések felmutatása 
elengedhetetlen a beruházási tevékenység felelősség-
teljes megkezdése előtt:

A. Kényelmes parkolási kapacitás - lehetőség sze-
rint 5 busz valamint minimum 60 személygépkocsi ré-
szére (minimum OTÉK szerint)

B. Alternatív energia telepítése – lehetőség szerint 
napkollektor, napelem, hőszivattyús fűtési rendszer, 
ami mérsékli az havi üzemeltetési költségeket

C. Piaci alapú bevételt termelő funkciók kialakí-
tása - wellness, rehabilitáció, fi ttness, kültéri strand, 
csúszdák, beltéri eladótér kialakításának a lehetősége, 
hiszen ezek a funkciók bevétel ágon erősítik a pénz-
ügyi pozíciót és hosszú távú fenntarthatóságot

D. Megfelelő méretű beruházási terület – legalább 
15 000 m2-es (1,5 hektár) egybefüggő, sík terület ki-
alakítása, a megfelelő zöldfelület, parolás és egyéb 
kapcsolódó keresztértékesítési lehetőségek telepítése 
okán

E. Közvetlen főútvonali csatlakozás – megköze-
líthetőség szempontjából az ideális egy olyan terület 
lenne, ami személygépjárművel, kerékpárral és gya-
logosan is könnyedén megközelíthető és közel van a 
fontosabb célcsoportokhoz pl.: iskola, óvoda

F. Jó infrastrukturális adottságok – csatorna, tűzi 
víz, szikkasztási feladatok lehetőségének teljes körű 
biztosítása, megoldása

G. Jövőbeli bővítési lehetőségek – egy hosszú távú 
beruházásnál érdemes úgy kialakítani a kapacitásokat 
és lehetőségeket, hogy akár további funkciók építésé-

vel, akár kiskereskedelmi egységek telepítésével, akár 
valamilyen egyéb sportfunkció kialakításával, akár 
egyéb speciális igények kielégítésével lehessen a ké-
sőbbiekben bővíteni az uszodát.

Összefoglalás

Mindezen lehetőségeket és feltételeket feltárva, az 
uszoda projekt kapcsán mindenképpen vizsgálandó 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat költségve-
tésének hosszú távú teherbíró képessége, hogy ab-
ban a sportolást és egészségmegőrzést szolgáló közcél 
megvalósításához milyen mértékű egyszeri (beruhá-
zási) valamint folyamatos (üzemeltetési) források 
állnak rendelkezésre. A fent megfogalmazott javasla-
tok fi gyelembevételével és kidolgozásával egy lénye-
gesen nagyobb, a projekt megvalósítására kedvezőbb 
adottságú és fekvésű ingatlan felkutatásával, továbbá 
energetikai, ergonómia és egyéb extra funkciók szem-
pontjából átgondoltabb terv kidolgozásával ez a nagy-
szabású sportlétesítmény megvalósítható. A fenti szem-
pontrendszert összefoglalva javasolt egy olyan, az 
uszoda-tanuszoda projekt megvalósításához alkal-
mas új, megfelelő közüzemi csatlakozási pontokkal 
rendelkező és minden feltételnek megfelelő adottsá-
gú terület felkutatása, amely alkalmas - egy későbbi 
második ütemként - a wellness-rehabilitációs rész-
leg, egyéb kereskedelmi egységek, kültéri medence 
és csúszda és a kiszolgáló infrastruktúra elhelyezé-
sére is.”

A Képviselő-testület a szeptember 30-án tartott ülé-
sén a hatástanulmány ismeretében és a fenti előterjesz-
tés alapján   az alábbi döntés született. 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem szavazat alapján az 

alábbi határozatot hozta:

168/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – a beérkezett ajánlat, valamint 
a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mező-
gazdasági Bizottság 31/2020. (IX. 28.), a Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 49/2020. 
(IX. 29.) és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoz-
tató Bizottság 108/2020. (IX. 29.) sz.  javaslatát 
fi gyelembevéve – felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az uszoda hatástanulmány következtetéseit 
fi gyelembe véve keressen olyan területet, ahol a be-
ruházást műszakilag biztonságosan meg lehet való-
sítani, valamint ezzel egyidejűleg az így felszabadult 
MAGÉV telepre keressen új olyan közösségi funk-
ciót, ami a település hasznára válik. 

Határidő: 2020. október 22.
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
Kapja: polgármester, műszaki csop.vez. 
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Bölcsődeavató
Dr Tüske Zoltán polgármester ünnepi beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy örömömre szolgál, hogy e mai ünnepélyes al-

kalmon, ezen a szép őszi napon ilyen sokan elfogadták 
meghívásunkat, és a koronavírus járvány ellenére je-
lenlétükkel megtisztelik községünket. Természetesen a 
rendkívüli helyzetre tekintettel mindenkit megértünk, 
aki a sajnálatos helyzet miatt bölcsődeavatónkon nem 
akar vagy nem tud részt venni. Köszöntöm először is 
Pánczél Károly Urat Országgyűlési Képviselőnket és 
Szabó István Urat, a Pest Megyei Közgyűlés Elnökét. 
Köszöntöm továbbá Bukodi Károly Urat Ócsa, Nagy 
András Urat Bugyi polgármesterét, Pálinkásné Balázs 
Tünde Asszonyt Dabas alpolgármesterét és munka-
társát, Jurácsik Andreát Dabas egészségügyi referen-
sét valamint a megjelent Alsónémedi Önkormányzati 
Képviselőket és Bizottsági tagokat. Köszöntöm Pálfay 
Gellért Urat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szol-
gálat vezetőjét és kolléganőjét, Spanyiel-Méhész Lilit 

a bölcsőde leendő vezetőjét. Külön köszöntöm Kiss 
Péter Urat, az Okmányiroda vezetőjét, Szappanos Zol-
tán nagytiszteletű Urat, Kelemen Zoltán Plébános Urat 
továbbá intézményvezetőinket, egészségügyi és hiva-
tali dolgozóinkat. Végezetül, de nem utolsó sorban hi-
szen nélkülük e mai alkalom nem jöhetett volna létre, 
Farkas Gábor Urat a bölcsőde tervezőjét, továbbá a 
kivitelező és a bölcsődét berendező cégek képviselő-
it, műszaki ellenőrünket és minden kedves érdeklődőt, 
aki ide szánta idejét. 

Nagyon hosszú út végére értünk a mai nappal, hi-
szen megépült és használatbavételi engedélyt kapott 
bölcsődénk. Rövidesen pedig a Váci Egyházmegye 
Szamaritánus Szolgálatával kötött feladatellátási 
szerződés alapján kiadásra kerül a működési enge-
dély is, és megkezdheti működését az intézmény. Ez 

az út több mint öt évvel ezelőtt kezdődött a bölcsőde 
helyének kiválasztásával, amely döntés meghozatala 
sok fejtörést okozott az előző ciklus képviselő-tes-
tületének, polgármesterének és bizottsági tagjainak. 
Végül 2018 elejére kiválasztásra került ez a helyszín, 
amelyet az akkor külsős bizottsági tagjaként és most 
polgármesterként magam is a legideálisabbnak tartok. 
Végig éltem tehát ezt az „érdemi” vitát, és köszönöm 
mindazok munkáját, akik e helyszín kiválasztását tá-
mogatták.

A döntés meghozatalának lendületet adott kormány-
zatunk bölcsőde építési programja, és az ennek alapjául 
szolgáló jogszabályi változások. Ennek köszönhetően 
a lehetőségekhez képest felgyorsultak az események a 
terv elkészítése, a pályázati dokumentáció összeállítá-
sa, a kivitelezői szerződés megkötése, az építőipari és 
kertészeti munkálatok elvégzése, melyek eredményét 
most itt láthatjuk.

 Egy település életében egy új intézmény át-
adása mindig jeles alkalom, és ez Alsónémedin a 
MINIBÖLCSŐDE átadásánál különösen így van, hi-
szen egy több évtizedes hiány pótlására került sor.

A három év alatti kisgyermekekről történő önkor-
mányzati gondoskodás igénye legalább két évtizede 
megfogalmazódott a község akkori vezetőségében, 
hiszen egy alapos és jogos lakossági kívánság volt 
ez. Sajnos az önkormányzat korabeli korlátozott, és 
emiatt a fontossági sorrendtől eltekinteni nem tudó 
lehetőségei a gyors választ nem engedték. Mégis a 
gondolat megszületett és már elhessegetni nem lehe-
tett, sőt folyamatosan előkerült. Ennek eredményeként 
több sikertelen vagy kevésbé sikeres kísérlet után vé-
gül megszületett az első kézzelfogható eredmény. Az 
első eredmény, hogy a Váci Egyházmegye Szamari-
tánus Szolgálat és az önkormányzat együttműködése 
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elvezetett oda, hogy 2015-ben megnyithatta kapuit a 
két csoportszobának helyet adó, 14 gyermek gondozá-
sát ellátó Családi Bölcsőde Alsónémedin. A második 
eredményt pedig itt láthatják a Kossuth Lajos utcai régi 
iskola teljesen megújult épületében a négy csoportszo-
bás, immáron 28 kisgyermek elhelyezésére alkalmas 
mini bölcsődét. A beruházási munkálatok több mint 
egy évig folytak, természetesen sok-sok zökkenővel, 
megoldandó problémával, nehézséggel. A bekerülési 
költség csaknem 270 millió forintra rúgott, tehát nem 
apró beruházásról beszélünk. A pénzügyi fedezetét 
részben önkormányzatunk költségvetése biztosította, 
de a jelentős összegű - 50 millió Ft - állami támogatás 
is hozzájárult a fi nanszírozáshoz a Pest Megye Terület-
fejlesztési Program keretében, a Pest megyei fejleszté-
si előirányzatból. Ezt a támogatást a képviselő-testület 
és községünk nevében ehelyütt is megköszönöm a tá-
mogatónknak.

Bár előszörre és talán másodszorra is soknak tűnik 
a beruházás összege, mégis amit kaptunk érte, kárpó-
tolhat bennünket. Egy a mai kor követelményeinek 
mindenben megfelelő, modern, gazdaságosan működ-
tethető és esztétikus, hiánytalanul berendezett épüle-
tet kaptunk, szép és rendezett környezettel. Az ideá-
lis tárgyi feltételek Alsónémedin véleményem szerint 
párosultak a meggondoltan, részletes gazdaságossági 
számításokkal alátámasztottan kiválasztott, a kötelező 
önkormányzati feladatellátást átvevő felelős egyhá-

zi intézménnyel, akik az elmúlt öt év során a Családi 
Bölcsőde üzemeltetésével a gyakorlatban is bizonyí-
totta megbízhatóságát és szakmai rátermettségét.

Így nincs kétségem afelől, hogy ez az intézmény és 
fenntartója képes lesz egy új némedi korosztálynak, 
jelesül a 3 év alatti gyermekeinknek megfelelő, egész-
séges, testi-lelki fejlődésüket, nevelésüket biztosító 
gondozást adni. Alappal bízom tehát abban, hogy ez a 
rövidesen kapuit megnyitó bölcsi hathatósan fogja se-
gíteni azon szülők életét, akiknek gyermekei itt kerül-
nek elhelyezésre. Ezzel párhuzamosan természetesen 
abban is bízom, hogy a bölcsőde kellemes napi szóra-
kozást biztosít a kisgyermekeknek és sikeresen fogja 
őket az első családon kívüli közösségbe bevezetni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végezetül szeretném 
megragadni az alkalmat a köszönetnyilvánításra. Elő-

ször is szeretném megköszönni a Református Egy-
házközségnek és vezetőségének, lelki vezetőjének az 
építkezés alatt tanúsított türelmét és segítőkészségét, 
ahogy ezt köszönöm a környéken lakóknak is. Kö-
szönöm a munkát Farkas Gábor tervező úrnak és iro-
dájának, a kivitelezői munkálatok hadát elvégző EU-
ÉPÍTŐ Kft. ügyvezetőjének, Simon János úrnak és 
minden munkatársának, a kertet megépítő Barizs-kert 
Kft. ügyvezetőjének, Barizs Tamás úrnak és csapatá-
nak, valamint az önkormányzat műszaki ellenőrének, 
Szokoli Csabának, az épületet és udvart berendező 
Iroda 2000 Kft. ügyvezetőjének, Papné Urbán Kata-
linnak és munkatársainak. Nem feledkezhetek meg a 
beruházásban részt vett hivatali dolgozókról sem, így 
köszönöm a munkát Rákosi László települési főmér-
nökünknek, Szabóné Bán Juliannának műszaki cso-
portvezetőnknek és Nagy Ibolya jegyzőnek, akik szin-
tén hathatósan hozzájárultak a bölcsőde elkészültéhez. 
Végül köszönöm immáron név nélkül ugyan, mert so-
kan voltak, de ugyanakkora tisztelettel mindazoknak a 
munkát, akik akár az előző ciklusban, akár most, akár 
többel, akár kevesebbel, de hozzájárultak a bölcsőde 
megnyitásához.
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Orvosok szabadságai, továbbképzései, pénteki készenlétek
2020. november-december Alsónémedi

Dr. Deutsch Judit háziorvos:
Továbbképzés:  November  19-20. (helyettesít dr. Papp Zsolt)

Szabadság: December 28-30.

Dr. Papp Zsolt háziorvos:
Továbbképzés: November 4. és 18. (helyettesít dr. Deutsch Judit)

Szabadság:November 9-13. 
December 21-23.

Dr. Szlivka Gabriella házi gyermekorvos:
Szabadság: November 23-27.

December 14-18. és 28-30.

Péntek délutáni SÜRGŐSSÉGI ügyeletet tartja (12-16 óráig):
November 6. Dr. Szlivka Gabriella
November 13. Dr. Deutsch Judit

November 20. Dr. Papp Zsolt
November 27. Dr. Deutsch Judit

December 4.  Dr. Szlivka Gabriella
December 11. Dr. Papp Zsolt

December 12.  CSAK ÜGYELET LESZ!
December 18.  Dr. Deutsch Judit

December 31. CSAK ÜGYELET LESZ!

A változtatás jogát fenntartjuk.

Gyógyszereket legalább 2-3 havi mennyiséget kiszámolva december 10-ig kérjük felíratni!

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK
2020. december 12-i szombati munkanapon a Polgármesteri Hivatal zárva tart! 

2020. december 24-január 03. között a Polgármesteri Hivatal zárva tart! 
(pihenőnap, ünnepnapok és igazgatási szünet)

Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás 
vonatkozik!

2021. január 04-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk Ügyfeleinket:
Hétfő: 8-12 és 13-17:30 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16 óráig

Péntek: 8-12 óráig
Polgármesteri Hivatal
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Köszöntő Idősek Világnapja 
alkalmából

Október elseje az Idősek Világnap-
ja, 1991 óta ezen a napon ünneplik, s 
köszöntik mindazokat az embereket, 
akik hosszú életük munkáját, tapasz-
talatait tudják maguk mögött. 

Az Idősek napja az idős emberek-
ről, az ő tiszteletükről, szeretetükről 
szól. 

Ez alkalomból köszöntötte Dr. 
Tüske Zoltán polgármester úr, a Le-
vendula Nyugdíjas Klub tagjait. A 
járványhelyzet miatt nem a Művelő-
dési Házban, hanem a Faluház udva-
rán ünnepeltünk egy verőfényes őszi 
napon. A szívélyes köszöntő után 
fi nom süteményeket, kóstolhatunk, 
melyet falunk jegyzőasszonya, Nagy 
Ibolya kínált nekünk. Az ünnepi kö-
szöntőben Polgármester Úr kiemelte. 
Társadalmunknak nagy szüksége van 
arra a sok élettapasztalatra, bölcses-
ségre, amivel csakis az idős emberek 
rendelkeznek. Az időskorúak életük 
folyamán sok mindent megtapasztal-
tak, ezért helyükön látják a dolgokat, 
tudják mi a jó, amit tovább adhatnak 
s mi a rossz, amit el kell kerülni a kö-
vetkező generációknak. 

A szép kort megéltek segítségé-
vel hosszú ideig ápolhatjuk hagyo-
mányainkat. Generációról- generá-
cióra szállhat a sok emlék, tudás. 

Rengeteg erőt sugároz nagyszüleink 
mosolya felénk, felbecsülhetetlen 
kincs mindenki számára kitartásuk 
és szeretetük. Beszéde zárásaként, 
jó egészséget, tartalmas, hosszú bol-
dog életet kívánt a jelenlévőknek.  A 
délután beszélgetéssel, a mellékelt 
vers felolvasásával, ifjúkori emlékek 
felidézésével folytatódott, és jóked-
vű nótázással zárult. A Levendula 
Nyugdíjas Klub nevében, kérem a jó 
Istent, adjon még sok-sok ilyen tes-
tet, szívet melengető, napfényes őszi 
délutánt számunkra!         

Juhász Lászlóné, L. NY. K elnök

„Amíg fi atal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.
Amíg fi atal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.
Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.
Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,

A Nyugdíjas Klub Hírei

Ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!”

(M. Legrand: Az idősek tisztelete)
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
Tolnai Zoltán, a Baktay Ervin Gimnázium történelem tanárának ünnepi beszéde

Tisztelt Megemlékezők! Kedves Alsónémediek!
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra 30 éve 

emlékezhetünk, mégis új ünnepként él bennünk. Ez talán 
azért lehet, mert másik forradalmunkat, az 1848-ast már 
generációk óta tanuljuk az iskolában. Mindannyian sza-
valtuk a Nemzeti dalt, hogy „rabok tovább nem leszünk”, 
és mindnyájan énekeltük, hogy „Esik eső karikára, Kos-
suth Lajos kalapjára”.56 kicsit más. Az idősek még itt 
élnek közöttünk, mindenki egy kicsit 
máshogy meséli az emlékeit. Ezt ma 
úgy mondjuk: oral history, elbe-
szélt, elmesélt történelem. Milyen is 
lehetne az ünnepi beszéd egy ilyen, 
sokak által megélt eseményről? Sok 
megemlékezést hallhattunk már, 
melyeknek stílusa autónk navigáci-
ós rendszerének stílusát idézte: 200 
m múlva forduljon jobbra, balra, a 
körforgalmat hagyja el a második 
kijáratnál,…és így tovább. A hang 
mindent elmond nekünk, amit egy 
adott útról tudnunk kell, de nem tud-
juk, hogy hol járunk, miért azt az utat 
választotta a rendszer, és hogyan is 
kerültünk a választott helyszínre. Én 
ezért most olyan képzeletbeli utazást 
ajánlok, ahol megpróbálom a hátte-
ret, az úgynevezett emberi tényezőt 
is megmutatni 1956-ról, és nem csak 
a szoborrá, történelmi tanulmányok-
ká vált személyeket láttatni, évszá-
mokat és eseményeket felsorolni. 
Próbáljuk együtt újra felfedezni ezt a régi-új ünnepünket, 
az 56-os forradalmat, melynek bukása után is emelt fővel 
lehetett magyarnak lenni az egész nyugati világban. Ab-
ban a nyugati világban, melynek polgárai rólunk, magya-
rokról a XX. század második feléig igazából két dolgot 
tudtak: azt, hogy ki volt Puskás Öcsi, és azt, hogy 1956-
ban fegyvert fogtunk a világ legnagyobb hadserege, a 
szovjet hadsereg ellen. És mikor ez tudatosult, akkor a 
gyakorta tapasztalt lesajnálás helyett elismerés csillant 
meg szemükben. Egy 2003-ban Glória victis (dicsőség 
a legyőzötteknek) címen megjelent kötetben 43 ország, 
5 földrész írói, költői állítanak emléket a felkelőknek. 
Ezt az elismerést pedig ŐK, ’56 hősei szerezték meg ne-
künk. Velük, az elbukott szabadságharc utáni megtorlást 
elszenvedőkkel szemben mi 2020-ban szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hiszen 64 éve nem volt háború 
az életünkben. Ezt a 64 évet 1956-tól számolhatjuk, mert 
ha ’56 őszén készült fényképeket látunk a budapesti ut-
cákról, akkor ezek a képek háborús pusztítást idéznek. 
Ha belegondolunk, hogy a forradalmárok nemzedékének 
csak 11 nélkülözéssel teli békeév jutott a második világ-
háború után, akkor még inkább hálát adhatunk a békés 
évekért.

Gondoljuk most végig együtt, mi is volt 1956. Még 

két hét szabadság sem jutott a forradalmároknak. Októ-
ber 23-án, kedden indult a tüntetés, és a rá következő hét 
vasárnapjának hajnalán már dübörögtek a szovjet tankok 
leverni a felkelést. Két hét szabadság, majd utána évti-
zedekig tartó rabság! Mi történt ’56 őszén, hogy voltak, 
akik mindenüket odaadták ezért a két hét szabadságért? 
Próbáljuk úgy megismerni a forradalom eseményeit, 
hogy betekintünk a történések mögé is! Magyarorszá-

gon a második világháború után 
egy szovjet típusú diktatúra épült 
ki, felszámolva minden nemzeti, 
vallási kötődést, rettegést, szoron-
gást ültetve a szívekbe. A korszak 
ikonikus alakja Rákosi Mátyás volt, 
aki Sztálin legjobb magyarországi 
tanítványaként irányította ezt az erő-
szakra, elnyomásra épülő rendszert. 
Az országban megszálló szovjet csa-
patok állomásoztak, egyetlen párt, 
a Rákosi vezette Magyar Dolgozók 
Pártja létezett, a rendszer ellensé-
geinek kikiáltottak közül bárki akár 
örökre is eltűnhetett az AVH börtö-
neiben. 1953 a remény éve volt eb-
ben a sötét elnyomásban: meghalt 
Sztálin, Magyarországon Nagy Imre 
lett a miniszterelnök, aki bő másfél 
éves kormányzása alatt széles körű 
amnesztiát adott az elítélteknek, fel-
számolta az internálótáborokat, az 
erőszakolt iparosítással szemben a 
mezőgazdasági beruházásokat nö-

velte, javította az életszínvonalat. Halvány reménysugár 
volt ez, és csak 1955-ig tartott. A miniszterelnök népsze-
rűségét fellépése, ízes magyaros beszéde, a pártzsargo-
noktól mentes megszólalásai is növelték. Nagy Imre 20 
hónapos miniszterelnöksége után ismét Rákosi és köre 
került hatalomra. Nagy Imrét minden tisztségétől meg-
fosztják, MTA tagságát, egyetemi katedráját elveszik, a 
pártból is kizárják. Népszerűségét mégis megőrzi, 60. 
születésnapján írók, művészek, tudósok keresik fel, vál-
lalva a megfi gyelést, felelősségre vonást. 1956 nyarát ír-
juk már, a párt vezetője Gerő Ernő lesz, a miniszterelnök, 
a harmincas éveiben járó Hegedűs András pedig minden-
re rábólint, mindent jóváhagy, a párt vezetőinek elvárása 
szerint működik. Hogyan is indul a forradalom? Hogyan 
lesz egy lengyelek melletti szimpátiatüntetésből fegyve-
res ellenállás? Olyan ellenállás, melyet a szovjet tankok 
megjelenése sem tud elfojtani kezdetben? A forradalom 
ezért forradalom. Nem logikusan levezetett matemati-
kai képletek mentén szerveződik. Az emberek szívüket, 
lelküket adták és minden keserűségüket, változtatni aka-
rásukat az utcára vitték. Egy független, orosz-szovjet 
megszállástól mentes, demokratikus berendezkedésű or-
szágban szerettek volna élni. És ezért mindent vállaltak. 
Tették ezt akkor, amikor egy nem engedélyezett tünte-
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tésért akár börtönbe is kerülhettek. Ők viszont október 
23-án ledöntötték a gyűlölt diktátor, Sztálin 8 méteres 
szobrát, követeléseik beolvasásáért a rádió épületénél 
a fegyveres harcot is vállalták. Így már nem csak for-
radalmárok, hanem szabadságharcosok is voltak. Hiába 
érkeztek az orosz harckocsik, pillanatok alatt felkelő cso-
portok alakulnak a Corvin közben, a Széna téren, a Tűz-
oltó utcában. Legendássá vált nevek lesznek az ellenállás 
vezetői: Iván Kovács László, Pongrátz Gergely, Szabó 
János (Szabó bácsi), Angyal István.

Úgy néz ki egy ideig, hogy ’56 forradalma, szabadság-
harca meghozza eredményét. Nagy Imre újra miniszter-
elnök lesz, többpárt-rendszer van, feloszlatják a gyűlölt 
AVH-t, kimondják Magyarország semlegességét, kilépé-
sét a Varsói Szerződésből, tárgyalnak a szovjet csapatok 
kivonásáról.

Mindez 12 nap alatt történik! Ám az eredményeket 
nem adják ingyen: az utcai harcokban Budapesten kb. 
2200 ember hal meg, október 25-én a Parlamentnél gyü-
lekező békés tömegre karhatalmisták nyitnak tüzet. 200 
halott marad a helyszínen. Nem véletlenül írja Tamási 
Lajos Piros a vér a pesti utcán című versét! Az sem vé-
letlen, hogy a harcok hősei a pesti srácok, akik 12-15-
18 évesen fegyverrel szállnak szembe a harckocsikkal, 
fogalommá válnak és a Time magazin 1956-ban az év 
embere címet a „pesti srácnak” adja. Nem véletlen ez, 
mert ők azok, akik nem csak bátran, de leleményesen is 
harcolnak. Molotov-koktéljaikkal hatékonyan pusztíta-
nak el számtalan tankot, sokszor úgy, hogy felfordított 
vaslábosokat raknak az útra harckocsiakna imitációként, 
s a lassító páncélost Molotov-koktéllal lángba borítják. 
De ők azok, akik november 4-én a budai várba vezető 
utat olajjal öntik le, megnehezítve ezzel a tankok feljutá-
sát. Sok-sok véres harc után, november 3-ára, szombatra 
megszűnnek a harcok, az ország már a november 5-i, hét-
fői újrakezdésre, a békés életre, a munka felvételére ké-
szül. A háttérben azonban már gyülekeznek a viharfelle-
gek. A szovjet pártvezetés, a csehszlovák, bolgár, román 
és jugoszláv vezetőkkel egyeztetve a fegyveres beavat-
kozásról dönt. Kádár János, aki október 30. és november 
4. között Nagy Imre kormányának a tagja és november 
1-én még „népünk dicsőséges felkelésének” nevezi a for-
radalmat, ekkor már úton van Moszkva felé, hogy onnan 
november 7-én, mint a szovjetek helytartója, a megtorlá-
sok irányítója térjen vissza Budapestre. A viharfellegek 
tornyosulásával a szabadságharc végjátéka is gyors és 
tragikus lesz. November 3-án az éjszakai órákban foglyul 
ejtik a Tökölön tárgyaló Maléter Pál honvédelmi minisz-
tert, a honvédség parancsnokát és hajnali 4-kor megin-
dul a Forgószél hadművelet. 5 óra 20 perckor Nagy Imre 
beszéde hangzik el a rádióban: „Itt Nagy Imre beszél, a 
Magyar Népköztársaság minisztertanácsának az elnö-
ke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak 
fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. 
Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt 
közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.” 
8 óra 7 perckor a Kossuth rádió adása megszakad! És ami 
utána következik: Kádár szovjet tankokkal Budapestre 
érkezik. Nagy Imrét, akinek büntetlenséget ígér, 1958 

június 16-án kivégzik. Megindulnak a megtorlások. 230 
embert végeznek ki, 22000 embert letartóztatnak. 170-
200000 ember menekül el az országból. A megtorlások 
1956-tól 1963-ig tartanak. Mondhatnánk azt, hogy tipi-
kus magyar tragédia, egy újabb vesztes szabadságharc. 
Volt már ilyen Rákóczi és Kossuth idejében is. Mégis ez 
a történet más. Nagy Imrét és mártírtársait 1989 június 
16-án 250000 ember részvételével ünnepélyesen újrate-
metik. Kádár János néhány héttel éli túl ezt az eseményt. 
Hogy min ment keresztül ez alatt az addigra már szétesett 
személyiségű politikus, az kérdéses, de halálos ágyához 
papot hívat, mert gyónni szeretne. Vajon hogyan tudott 
elszámolni viselt dolgaival? És itt véget is érhetne ün-
nepi megemlékezésem, ha nem lenne még egy történés, 
mely szervesen kapcsolódik 1956 forradalmához. Ab-
ban az évben még egyszer szembekerültünk a Szovjet-
unióval. De akkor már nem volt mindent elsöprő orosz 
túlerő, és nekünk, magyaroknak nem csupán a kudarcot 
sugalló reménytelen ellenállás jutott. Itt egyenlő pályák 
és egyenlő esélyek voltak. Ez a küzdelem 1956. decem-
berében a Melbourne-i olimpián történt. Vízilabdásaink 
kerültek szembe elődöntőt játszva december 6-án a szov-
jet vízipólósokkal. A mérkőzés sokkal több volt, mint 
sportesemény: revans. A jegyek sokszoros áron keltek 
el, a magyarokat hangosan éltették, a szovjetek minden 
megmozdulását füttykoncert kísérte. Már 4:0-ra vezettek 
a magyarok, amikor Valentyin Propokov szovjet center 
könyökkel teljes erőből Zádor Ervin arcát találta el. A vi-
zes testen lecsorgó vér láttán elszabadultak az indulatok 
a mérkőzést le kellett fújni, a szovjeteket kimenekítették. 
A meccs a Melbourne-i vérfürdőként vonult be a történe-
lembe. A magyar vízilabdások olimpiai bajnokok lettek. 
Megmutattuk a világnak, hogy ha adnak esélyt nekünk, 
akkor le tudjuk győzni a Szovjetuniót. Igaz, vér nélkül 
nem megy!  
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Füredi Ágnes: 
Leletmentés honfoglalás kori temetőkben

Nagy örömünkre 2020 őszén folytatni tudtuk a Pest 
megye déli részén immár egy évtizede indult hosszútávú 
régészeti kutatási programot, mely néhány éve a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete és 
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörté-
neti Témacsoportja vezetésével zajló Duna–Tisza-közi 
regionális honfoglalás kori terepi kutatásnak is fontos 
részévé vált. Az évek óta zajló nagyléptékű tudományos 
projekt több kisebb régió intézményeinek és kutatóinak 
tudományos munkáját fogja össze. A régió honfoglalás 
kori régészeti anyaga folyamatosan új lelőhelyekkel gaz-
dagodik, és friss tervásatások is növelik a felhasználható 
adatok mennyiségét. A folyamatosan bővülő adatbázis 
szisztematikus felgyűjtése és értelmezése, újabb célzott 
kutatásokkal kiegészítve elengedhetetlen részét képezi 
a korszak történeti és régészeti kutatásának, a Duna–Ti-
sza-közi 10. századi településtörténet kérdésére fóku-
szálva. A korábbi Dél-Pest megyei kutatásokhoz hason-
lóan az alább ismertetett három feltárás is a PPKE BTK 
Régészettudományi Intézete, a Közösségi Régészeti 
Egyesület és a Ferenczy Múzeumi Centrum együttmű-
ködésében, Füredi Ágnes (Várkapitányság NZrt. – ré-
gész, PPKE BTK – PhD hallgató) szervezésében és köz-
reműködésével valósult. meg. Az általában viszonylag 
sekély sírokat rejtő honfoglalás kori temetők java része 
nagy felületű mezőgazdasági művelés alá vont területen 
található, így azok fokozottan ki vannak téve a gyors 
erózió és a szántás okozta bolygatás együttes, romboló 
hatásának. Másrészt e „csupasz”, felszínre kerülő régé-
szeti jelenségeket és leleteket a rossz szándékú, rabló 
jellegű kincskereső tevékenység is fenyegeti, a tapasz-
talatok alapján egyre növekvő mértékben. A PPKE BTK 
Régészettudományi Intézet, a Ferenczy Múzeumi Cent-
rum és a civil együttműködőket összefogó Közösségi 
Régészeti Egyesület hosszútávú célja e veszélyeztetett, 
és tudományos szempontból kiemelkedő jelentőséggel 
bíró új lelőhelyek feltérképezése, felmérése, és meg-
mentése, valamint az elsődleges leletfeldolgozás mellett 
a kutatási projekt részeként a szűkebb régió honfoglalás 

kori leletanyagának teljes tudományos feldolgozása és 
közlése is (Füredi Ágnes készülő PhD disszertációjának 
keretében). Az eddigi, és az idei kutatások rávilágítanak 
arra is, hogy a közösségi régészet, a civil szféra szer-
vezett munkája nem csak a veszélyeztetett helyszínek, 
kisebb tervásatások esetében lehet „élet(lelet)mentő”, 
de a nagyobb volumenű, egyetemi, akadémiai tudomá-
nyos kutatások előrehaladásában is fontos szerepe van.
A lelőhelyek folyamatos felügyeletében, állapotuk fi -
gyelemmel kísérésében, és adott esetben a feltárások 
kezdeményezésében, szervezésében az Egyesület tag-
jainak kiemelkedő szerepe van, az idei kutatások elő-
készítésében nyújtott segítségükért Kosztolányi Gyula 
(Bugyi, Alsónémedi) és Steuer István (Törtel) nevét kell 
kiemelnünk köszönetnyilvánításunkban. Az ásatásokon 
nyújtott segítségükért köszönetet mondunk a Ferenczy 
Múzeumi Centrum Régészeti Főosztályának, a PPKE 
BTK Régészettudományi Intézetének, Kosztolányi Gyu-
la, Steuer István bejelentőknek (és „lelőhely-vigyázók-
nak”), a nagyszámú, és segítőkész összes önkéntesnek, 
régészhallgatónak, Alsónémedi és Törtel Önkormányza-
tának, Erdei László és Pásztor József helytörténészeknek 
(Törtel), valamint Füredi Ágnes régésznek.A kutatások 
a Tématerületi Kiválósági Program: Magyarország és a 
Kelet kapcsolatának régészeti kutatása - Keleti Öröksé-
günk PPKE Interdiszciplináris Történeti és Régészeti 
Kutatócsoport (TUDFO/51757-1/2019/ITM) pályázati 
program, valamint a Bölcsészettudományi Kutatóköz-
pont Magyar Őstörténeti Témacsoportjában futó Árpád-
ház Program (IV. 2. Az Árpád-ház elődeinek keleti kap-
csolatrendszere) támogatásával valósultak meg.

Bugyi-Felsővány:

A Bugyi nagyközség külterületén található lelő-
helyet  civilek fedezték fel, és jelentették a területi-
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leg illetékes múzeumnak 2011-ben. Az ekkor végzett 
feltárás során sikerült azonosítani, és hitelesíteni egy 
honfoglalás kori temető néhány sírját – köztük egy 
tarsolylemezzel, veretes övvel és íjászfelszereléssel 
ellátott előkelő férfi  részleges lovas temetkezését. Ké-
sőbb négy hetes tervásatás folyt a lelőhelyen, mely-
nek során a korábban feltárt 3 sír mellett további 19, 
a honfoglalás korára keltezhető sírt azonosítottunk, és 
tártunk fel. A nyugat-kelet tájolású sírok részben soro-
kat alkottak, a tarsolylemezes harcos temetkezése az 
addig feltárt temetőrész központjában helyezkedett el.
A feltárás és a felszínen gyűjtött leletek tanúsága sze-
rint a domb gerincén, a temető déli oldalán több más, 
gazdag férfi  és női sír is elpusztulhatott a talajerózió 
és a mezőgazdasági művelés következtében. A megta-
lált sírok döntő többsége is a humuszhatáron helyez-
kedett el, a jelek szerint csak a mélyebbre ásott sírok 
menekültek meg a pusztulástól. A lelőhely feltárása 
azonban ezzel sem volt teljesnek tekinthető, a veszé-
lyeztetett lelőhelyen a temető teljes megmentésére van 
szükség. Azóta helyi önkéntesek, illetve régész kollé-
gák rendszeres terepbejárásokkal monitorozták folya-
matosan a mezőgazdasági bolygatásnak kitett lelőhe-
lyet. A felfedezéstől kezdődően a felszínen, a szántás 
felső rétegéből folyamatosan kerültek elő a 10–11. 
századi szétszántott sírokból származó embercsontok, 
nagy számban aranyozott ezüstveretek, karikaékszerek 
stb. 2020. szeptemberében újabb régészeti feltárás in-
dult a lelőhelyen, melynek célja a még megmenthető 
korabeli temetkezések feltárása, és az egykori sírmező 
kiterjedésének vizsgálata volt. A korábbi szelvények-
hez, illetve a felszínen talált sírleletek helyzetéhez iga-
zodva, mintegy 800 nm újabb területen történt kutatás. 
A nagyszámú, több honfoglalás kori sír pusztulásáról 
árulkodó leletre (aranyozott ezüst ruhaveretek, övve-
retek, karikaékszerek) alapozott gyanú sajnos beiga-
zolódott, a felület régészeti vizsgálata alapján e sírok 
valóban szinte nyom nélkül elpusztulhattak a szántás, 
és az erózió következtében. Ennek ellenére kifejezetten 
eredményesnek tekinthető a kutatás. A vizsgált terüle-
ten szarmata régészeti jelenségek (árkok, rablott sírhe-
lyek) mellett megtaláltuk az elpusztult temetőre utaló 
régészeti nyomokat. A homokdomb tetején, humuszolás 

után egy klasszikus, szép, szinte ép 10. századi sírkerá-
mia (vonaldíszes kis fazék), illetve a közelében egy-
kori ruhaveret által zöldesre elszínezett bordatöredék 
jelezte egy elpusztult sír megközelítő helyét. Közvet-
len környezetében pikkelymintás, különleges korabeli 
aranyozott ezüst övvereteket is találtunk a bolygatott 
humuszban. A szelvény szélén, a dombtetőhöz közel 
pedig egy bolygatatlan 10–11. századi sír került elő, 
mely a temető egykori kiterjedésére vonatkozóan igen 
fontos információt jelentett. A szokványostól kissé elté-
rő tájolású (É/ÉNy–D/DK között) temetkezést egy kis, 
a korszakra jellemző kerek pityke datálta megbízhatóan 
a honfoglalás korára – a talán ezüstötvözetből készült 
veret a bal könyökhajlat belső oldalán volt, biztosan 
eredeti helyzetben.A feltárás során végzett folyamatos 

fémkeresős kutatásnak köszönhetően nagy számban 
kerültek elő a korábbi években a bolygatott felszínen 
fellelt ruhadíszek már ismert garnitúráihoz tartozó to-
vábbi leletek. Az utolsó nap ajándéka volt a domb al-
jában, a szántásban több darabban megtalált aranyozott 
ezüst lemezes hajfonatkorong. A biztosan a felsőványi 
temető egyik elpusztult, gazdag női sírjából származó 
lelet a tarsolylemezhez hasonló jelentőségű, kiemel-
kedő értéket képvisel a régió korabeli leletanyagában. 
Helyzete azonban rámutat a folyamatos eróziónak, és 
mezőgazdasági művelésnek kitett korabeli temetők sé-
rülékenységére, és a megmentésükre irányuló régészeti 
kutatások fontosságára.

Alsónémedi–Faluréti-domb:

Az Alsónémedi külterületén található ismert, régé-
szeti feltárással még nem kutatott lelőhelyen a közhi-
teles lelőhely-nyilvántartás adatai alapján a szántás már 
korábban is sírokat bolygatott, melyek szarmata és hon-
foglalás kori temetőre utalnak a kisebb, északnyugat-
délkeleti irányú dombon. Újabb, friss szántást követően 
a területről ismét 10. századi sírra (sírokra) utaló emberi 
vázmaradványok és fémleletek kerültek elő: ezüstöt-
vözetből öntött aranyozott ruhaveretek, kisebb lemez-
töredékek, karikaékszerek. A most elvégzett régészeti 
kutatás célja e helyszínen is a még megmenthető kora-
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beli temetkezések feltárása, és az egykori sírmező ki-
terjedésének vizsgálata volt. A felszínen talált sírleletek 
helyzetéhez igazodva két kutatószelvényt nyitottunk. A 
dombon vegyes összetételű volt az altalaj, ez a régészeti 
jelenségek megtartására is hatással volt. A kötöttebb ta-
lajú kisebb területen, a domb tetején-északkeleti oldalán 
(őskori gödrök mellett) megmaradt 5 kora-Árpád kori 
(10–11. századi) sír. Nagy részük melléklet nélküli volt, 
egy temetkezésben került elő a koponya oldalánál egy 
S-végű karikaékszer. A felszíni leletek, a feltárt sírok tá-
jolása, jellege, és e karikaékszer segített a sírok datálásá-
ban és a temető hitelesítésében. A vázak igen sekélyen, 
a humuszhatáron feküdtek. A lazább, homokos altalajú 
területeken e sekély temetkezéseknek nem találtuk nyo-

mait, bár a felszíni leletek helyzete itt is arról árulkodott, 
hogy egykor nagyobb kiterjedésű lehetett a sírmező a 
megtaláltnál. A homokosabb részeken azonban mind a 
szántás, mind az erózió hozzájárulhatott a 10–11. szá-
zadi sírok akár nyomtalan pusztulásához is. A feltárás 
során egy mélyebbre ásott, korábbi, 3. századi szarma-
ta férfi sír is előkerült, a homokos részen. Fejénél szép, 
vörösre festett füles edényt találtunk, nyakánál négyágú 
csillag alakú kis ruhakapocs volt, jobb combja mentén 
pedig hosszú harci kés feküdt. A néhány napos feltárás-
nak köszönhetően tehát megtaláltuk és hitelesítettük a 
10–11. századi temetőt, melynek különlegessége, hogy 
a Bugyi–felsőványi lelőhelytől csupán 800-900 m-re ta-
lálható légvonalban.
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Kedves Gyerekek! Itt az ősz, érik a gesztenye, a dió, a tölgymakk, szebb-
nél szebb levelek pompáznak, színes terméseket tálal fel 
a természet asztala. Gyűjtsétek össze, ami megtetszik, és 
készítsetek belőle kreatív ajándéktárgyakat, képeket, és 
amit csak képzeletek magatok elé varázsol. Adunk hozzá 
néhány ötletet.

Ha odakint esik az eső vagy fúj a szél, akkor kuckoljatok 
be egy fotelba, jó meleg kakaót és rágcsálnivalót maga-
tok mellé készítve, és olvassatok egy jó könyvet. Ajánl-
juk nagy szeretettel Marék Veronika: Kippkopp könyveit. 
A könyvtárból kikölcsönözhető valamennyi. Kippkopp a 
kedves gesztenyefi ú és Tipptopp a gesztenyelány számos 
izgalmas kalandba keveredik a napsütötte őszi erdőben. 
Miközben felfedezik a világot számos jó barátot szerez-
nek. Kippkopp és Tipptopp bejárja az egész erdőt. Játsza-
nak, beszélgetnek, mikor elfáradnak letelepszenek egy 
kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajt, felkapja 
a falevelet a magasba, és körbeutaztatja őket az egész vi-
lág körül. Lehet, hozzátok is bekukkantanak.

GYERMEK KUCKÓ
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Balogh István természet� lmjei a youtube csatornán

Szeretnénk felhívni az érdeklődők fi gyelmét Balogh István rendező, operatőr, forga-
tókönyvíró természetfi lmjeire, melyek egy részért Alsónémedi, Ócsa, Bugyi határában 
forgatta. A csodálatos felvételeken megismerhetjük közvetlen környezetünk természeti 
értékeit, betekintést nyerhetünk a gazdag növény- és állatvilág életének titkaiba.

A fi lmeket az Oxigén Produkció alatt találhatjuk.
Felejthetetlen élmény szembesülni azzal, hogy lakóhelyünk ennyi csodát rejt. A fi l-

meket megtekintve talán jobban vigyázunk majd a környezetünkben élő védett növényritkaságokra és a körülöt-
tünk élő állatvilágra.

A fi lmek megtalálhatók:     
https://www.youtube.com/results?search_query=oxig%C3%A9n+produkci%C3%B3

Kedves Olvasóink!
A Községi Könyvtár a nehéz koronavírusos 
időben is, az elrendelt szabályok betartása 
mellett, amíg lehet, nyitva tart.
Kérjük, fi gyeljék a kikölcsönzött könyvek 
lejárati határidejét, és időben hozzák vissza, 
hogy elkerülhető legyen a késedelmi díj 
fi zetése.    

Számos könyvújdonsággal várjuk Önöket a 
nyitvatartási időben!

IFJÚSÁGI KÉRDŐÍV
IFJÚSÁGI STRATÉGIA

Kedves Alsónémedi Fiatalok!
A Halászy Károly 

Művelődési Ház át-
fogó ifjúsági stratégia 
kidolgozásán munkál-
kodik. 

Azt szeretnénk szé-
les körben felmérni, 
hogy helyi fi ataljaink 
milyen Alsónémedin szeretnének élni.

Mi az a jövőkép, amit maguknak elképzelnek, és amit alsónémedi lakosként szeretnének megvalósítani.
Ahhoz, hogy községünk élhető, családbarát település legyen, hogy jó legyen itt élni, számos tényező összhangja 

szükséges, ez egy nagyon komplex kérdéskör. Sok egyéb mellett beletartozik a szabad idő tartalmas eltöltése is, a 
kulturális lehetőségek, melyek helyben megvalósíthatók. Ahhoz, hogy az Alsónémedin élő fi atalok igényeit adekvát 
módon felmérhessük, s ez alapján egy megvalósíthatósági stratégiát kidolgozzunk, elengedhetetlenül fontos, hogy 
minél pontosabban fel tudjuk ezeket mérni. Munkánkban nagy segítséget jelentene, ha minél többen kitöltenék a 
művelődési ház honlapján található ifjúsági kérdőívet, mely azt igyekszik feltérképezni, milyen kulturális igényei 
vannak a településünkön élő fi ataloknak. Az ifjúsági kérdőív megtalálható a művelődési ház honlapján:

https://muvhaz-alsonemedi.hu/kerdoiv/                                           
Köszönjük, ha segítitek munkánkat!

      Vajda Andrea ifjúsági referens  -  Jobbágy Ilona intézményvezető
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A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2020 őszén Alsónémedin

Kedves Barátaink!
Örömmel jelentjük, hogy Nywyg íjász egyesületünk 

csapata szorgalmasan dolgozik. Az őszi időszak mindig 
az alapozásé, a tanulásé, az új tagoknak pedig az alapok 
elsajá� tásáé.  Edzéseink folyamatosan zajlanak a Schuller 
csarnokban, ahol az Önkormányzat támogatásával 
megfelelő feltételek biztosíthatók!

Edzéseink 3 csoportban he�  négy időpontban zajlanak.  
Dr Borbás István veze�  az Íjász Sulit, amelyben alsós- 
kezdő és felsős- haladó csapatot is irányít. Többször 
kérdezték már tőlem a szülők, hogy hány éves kortól 
lehet elkezdeni az íjászat tanulását.  Hát ez nem csak az 
életkortól függ, de fi gyelem, - fegyelem- kis koncentráció 
mindenképpen szükséges hozzá.

(Unokámmal már gyakoroljuk ezt is. 😊) Így kb. 6 éves 
kortól – nagy csopor� ól bátran várjuk a nebulókat.

A versenyzőkkel (a jövőbeni versenyek lehetőségével) 
én foglalkozom, i�  vannak felsős, középiskolás és 
főiskolás tagjaink is.  

Még egy kis visszatekintés a nyárra…

A művelődési ház igazgatója kérésére az idén a Faluház 
udvarán állíto� uk fel a Közösségünk Jurtáját. 

Ez mindig jelentősebb szervezést igényel, hiszen a jurta 
szállításhoz, építéshez legalább 4-5 felnő�  szükséges.

A mellékelt képeken is látszik apraja és nagyja 
segítségével ez meg is valósult. Az elkészült Jurtát a nyári 
táborozók ve� ék örömmel birtokba, számos foglalkozás 
keretében. Jurtában lenni, o�  ülni, mesét- mondát 
olvasni, hallgatni- egy különleges élmény!! Ez nem egy 
virtuális valóság- nem egy közösségi háló vagy online tér, 
ez történelmünk, nemzetünk része. I�  érthetjük meg 
igazán, milyen mérhetetlenül gazdag közös kincsünk: a 
népdalaink, a népmeséink: a táltos paripa, az égiérő fa, 
a két bors ökröcske, a vitéz szabólegény és tündérszép 
királylány!

2010 májusában kaptuk a Jurtát és azóta is 
szolgálja faluközösségünket. Most több, mint két 
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hónapig állt a Faluház udvarán és reméljük jövőre 
ugyani�  láthatjuk! 

Egy- két gondolat a Nywyg egyesületről 
– ez i�  a reklám helye😊

„Egyesületünk kiemelt célja a hagyományőrzés • 
és történelem ismeret. Családjainkkal folyamatosan 
részt veszünk a közösségi rendezvényeken. 

VERSENYEK- Tagjaink a Magyar Íjász Szövetség • 
sportolóiként, a régiós és országos versenyeken vesznek 
rész terem, és szabadtéri pályaíjászaton egyaránt!

Egyesületünk 12 éves működése során több száz • 
érmes helyezésünk közül a magyar bajnoki győzelmeinkre, 
Európa bajnoki érmeinkre és a Diákolimpiai sikereinkre 
vagyunk a legbüszkébbek!

Te is Bajnok lehetsz! Gyere közénk!• 
Az edzésekhez kezdetén nem szükséges íj vagy • 

vessző, csak � szta szív és erős szándék! :)
Életed kalandja vár rád! Gyere hozzánk! Találj • 

célba te is!”

Mindenkit szerete� el várunk az edzéseinkre! 

Az edzéseket folytatjuk: csütörtökön és pénteken 18 
órától, vasárnap 17 órától!

Suplicz Zsolt Tibor, 
a NYWYG elnöke 
(06-30-1660107)


