
Tisztelt Kulturális Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Megrendült egészségi állapotom miatt sajnos nem vehetek részt a Kulturális Bizottság 
illetve a Képviselő-testület ülésén. 

Ezért a Művelődési Ház szervezésében bonyolódó Augusztus 20. Nemzeti Ünneppel 
és a szervezés közelsége miatt indokolt Községi Búcsúval kapcsolatos meglátásaimat írásban 
szeretném a Tisztelt Bizottság és Testület tudomására hozni. 

 

Augusztus 20. 
 
 Eredeti elképzeléseink szerint a Visegrádi Alap illetve az Európai Polgárokért 

Program pályázati támogatásában bízva nemzetközi művészeti tábor (Felvidék, 
Erdély, Lengyelország, Magyarország) keretében állítottuk volna színre az 
István, a király rockopera átdolgozott formáját. Sajnos nem sikerült pályázati 
támogatást nyernünk. 

 Így a következő elképzelés az volt, hogy akkor a lengyel partnerrel ezt 
egyeztetve idén ők nem jönnek, csak a magyar ajkú vendégek. 

 Miután bekövetkezett a Szent Anna-tónál a tragédia, nagyajtai testvéreinkkel 
abban maradtunk, hogy lelkileg nem tudják sem ők, sem mi vállalni az idei 
ideutazásukat. 

 Jelen állás szerint az István, a király előadást önerőből fogjuk színre vinni, 
miután már folynak a próbák és egyéb előkészületek. A Művelődési Ház saját 
költségvetéséből gazdálkodja ki a szükséges anyagi fedezetet. Mivel azonban a 
fényeffektek miatt sötétre van szükség, nem 20-án, hanem 19-én tartanánk, 
hogy ne ütközzünk a fővárosi tűzijátékkal. Ha a Kulturális Bizottság úgy 
kívánja, 20-án tartunk ünnepi megemlékezést a Szent István téren, de maga az 
István, a király előadás 19-én 20 órakor kerülne bemutatásra. 

 Ehhez kapcsolódik még, hogy a Felvidéki partnert, mely közel 10 fő 
középiskolásból állna mindenképp szeretnénk meghívni, melyhez nem kérünk 
külön keretet, hanem a Művelődési Ház sponzori támogatás igénybevételével 
oldaná meg az elszállásolást és étkezést. 

 
Kérem szíves támogatásukat! 
 

 Községi Búcsú 
 
Az előző Képviselő-testület egyik első döntései közé tartozott, hogy visszaállítják a némedi 
búcsúk letűnőben lévő színvonalát új helyszín, igényesen megválogatott árusok, biztonsági 
személyzet biztosításával. Az első évben a lelkes képviselők saját maguk szerveztek mindent. 
Második évben az akkori Kulturális Bizottság kérésére bekapcsolódott a Művelődési Ház 



vásárosok szervezésével. Harmadik évben már a biztonsági őröket is mi voltunk kénytelenek 
szervezni. Tavalyra már csak annyi maradt, hogy Kiss Viktor alpolgármester beszélt a 
hintásokkal, a s minden egyéb a Kulturális Bizottság elnökére és a Művelődési Házra maradt. 
Kérem tisztelettel a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy vegyék napirendre ezt a témát. 
Sehol egyetlen települése sincs az országnak, ahol Művelődési Ház szervezi a búcsút. Erre 
nekünk nincs megfelelő személyzetünk, és nem tartozik a közművelődési feladatkörbe. 
Mikor az előző testület határozatát meghozta, szó sem volt arról, hogy ez a Művelődési Ház 
feladata, hanem, hogy a Képviselő-testület magára vállalja, mely mögül szépen évről évre 
kihátrált. 
Kérem a Búcsú szervezésével és megtartásával kapcsolatos feladatokhoz a Kulturális 
Bizottság és a Képviselő-testület konkrét és gyakorlati segítségnyújtását vagy az egész 
témakör újragondolását.  
Ennek esedékessége, hogy július hónapban meg kell keresnünk a vásárosokat, hirdetéseket 
kell feladnunk az árusok jelentkezésére. Jelezném továbbá azt is, hogy az előző testület által 
lefektetett kézművesvásár de búcsús hinták konstelláció nem állta meg a helyét, mert a 
kézművesek nem akarnak jönni a Dodzsem és Szárnyas Fifi és egyéb nevű hinták tövébe 
árulni. És nem utolsó sorban az idelátogató közönség is inkább olcsóbb búcsúfiákat vásárolna 
a gyermekeknek, sem mint színvonalasabb de jóval drágább kézműves terméket. 
 
Kérem észrevételeim átgondolását és a megfelelő döntés meghozatalát. 
 
Alsónémedi, 2015. június 16. 
 
 
 
További jó munkát kívánva, tisztelettel: 
 

Jobbágy Ilona 
a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetője 


