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MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatását

2015. december 10-én (csütörtök) 17 órakor tartja
a Halászy Károly Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház
emeleti nagytermében (2351 Alsónémedi, Dózsa tér 2.),
melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
A közmeghallgatás keretében – a hagyományokhoz híven – napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó
szervezetek (posta, tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft., stb.) rövid tájékoztatást adnak és hozzájuk az közmeghallgatás résztvevői kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének várható teljesüléséről, valamint a 2016. évi elképzelésekről, lehetőségekről.
Amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Képviselő-testület
tagjaitól vagy a Polgármestertől, úgy köszönettel vennénk, ha azt előre írásban /levélben, a 337-250-es fax számra, vagy e-mail (alsonemedi@alsonemedi.hu)/ eljuttatná hivatalunkhoz.
Vincze József polgármester
a Képviselő-testület nevében

FIGYELEM!!!
MUNKARENDVÁLTOZÁS!!!
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Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. október 28-án tartotta. Napirend előtt a polgármester
úr a Képviselő-testület nevében megköszönte Bebesi
Józsefné Magdika áldozatos munkáját nyugdíjba vonulásának alkalmából.
A Képviselő-testület a napirend szerint meghallgatta a Fábry Ügyvédi Iroda beszámolóját a
Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával, az eddig megtett és jövőben várható jogi lépésekről,
esélyekről és lehetőségekről, majd elfogadta az
Ügyvédi Iroda által készített Memorandumot, a
további jogi lépések anyagi fedezetének biztosítása
érdekében a 2015. évi költségvetésében 20.000.000
Ft összeget elkülönített.
Az Önkormányzat az Opál-ház felújítására
181.000.000 Ft állami támogatást nyert. A felújítás engedélyezési terveit a Triskell Kft. elkészítette és bemutatta. A kiviteli és gépészeti tervek kapcsán a Képviselő-testület kérte, hogy a felső szint
klimatizálása is legyen biztosítva. Ugyancsak megtekintette a testület a gyermekorvosi és védőnői rendelő átalakításának terveit. Itt szintén kérte az épület klimatizálásának biztosítását, valamint döntött
arról, hogy az Ady Endre utcánál lévő közterületet
is bevonja a tervezési területbe parkoló kialakítása
érdekében. A beruházást a 2016. évi önkormányzati
fejlesztési pályázatból szeretnénk finanszírozni. Az
építkezés idejére a gyermekorvosi rendelő az I.sz.
háziorvosi rendelőbe (dr. Papp Zsolt rendelője) költözne be, míg a védőnői szolgálat ugyanott, a szolgálati lakásban kapna helyet. Az ehhez szükséges
felújítási munkák terveinek elkészítésével szintén a
Triskell Kft-t kívánja megbízni az Önkormányzat.
A Képviselő-testület módosította a helyi adókról
szóló rendeletét a törvényi előírásoknak megfelelően. Szintén törvényi előírások miatt vált szükségessé
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének áttekintése. A Képviselő-testület döntése szerint
2016. január 1-jétől továbbra is a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központtal kívánja elláttatni
a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását, valamint a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatra háruló feladatokat.
Elfogadta a Halászy Károly Művelődési Ház és
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2015. november

Döntött arról, hogy nem kívánja a továbbiakban
folytatni a védőnői nőgyógyászati szűrést, tekintettel arra, hogy az szakorvos által biztosított a településen.
Az ABÉVA KFT. részére 1.079.500 Ft összegű
pénzeszközátadást biztosított az iskola működési
költségeinek támogatása céljára, ezzel a Pénzügyi,
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság februári döntésének végrehatását biztosította.
Az előző testületi ülésen döntés született az építendő bölcsőde helyének kiválasztására. Most arról született döntés, hogy a projekt előkészítésével, a pályázati dokumentáció összeállításával, a megalapozó dokumentumok elkészítésével a Pro Regio
Nonprofit Közhasznú Kft.-t bízza meg 1.150.000 Ft
+ÁFA összegért.
Tekintettel arra, hogy a pályázat még nem került
kiírásra, így a feltételekről sincsen pontos információnk, a bölcsőde megtervezésére kiírt pályázatban
a Képviselő-testület nem hirdetett győztest, azt a
feltételek ismerete után újra ki fogja írni. Egyúttal
felkérte a jegyzőt, hogy a beszerzési szabályzat módosítását készítse el oly módon, hogy a tervezői szerződések esetében a Képviselő-testületnek lehetősége
legyen arra, hogy a magasabb árú ajánlatot fogadja el
abban az esetben, amikor egyéb, szubjektív tényezők
– településképbe való illeszkedés, esztétikai szempontok, stb. – ezt indokolttá teszik.
Szintén a közeljövőben várható energetikai pályázatra való felkészülés érdekében az előkészítő műszaki dokumentáció elkészítésére beérkezett legkedvezőbb ajánlatként az ENER-G Zrt. ajánlatát fogadta el
3 280 000 Ft+ÁFA összegért.
Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő – 081/85, 86, 88, 89 és 119 hrsz. - szántó
területek haszonbérbe adásának nyilvános meghirdetéséről döntött.
A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan a megvásárolandó csatornatisztító jármű többlet anyagi
fedezetét – 3.830.000 Ft + áfa összeget – nem az általános tartalék, hanem a csatorna bevételi számla
terhére biztosítja.
A Polgármester javaslatra a 117/2015. (VI.24.) sz.
határozatát visszavonta, tekintettel arra, hogy a tulajdonos saját költségére az erdő gallyazását elvégezte. Megtárgyalta a műszaki ellenőri tevékenység fe3
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lelősségbiztosításának kérdését és úgy döntött, hogy
2015. november 1-től kezdődően a nettó 1 500 000
Ft-ot elérő becsült értékű beruházások esetén a műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződésben elő
kell írni a megbízott részérő a beruházás értékére
vonatkozó felelősségbiztosítás kötését, ill. annak
meglétét.
Megtárgyalta továbbá a meglévő kerékpárút
nyomvonalával érintett ingatlanok megosztásának
ügyét és úgy döntött, hogy a telekalakítási eljárás
során kialakuló Alsónémedi 068/2, 068/3, 072/2 és
092/2 ingatlanokat tulajdonba és kezelésbe kívánja venni.
Elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről.
Egyebek napirendjében a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy Molnár Sándor jakartai Wushu Világbajnokságon történő részvételét 100.000 Ft-tal
támogatni kívánja.
Felmerült az igény, hogy nemzeti ünnepeinken
csak a magyar és az alsónémedi lobogó kerüljön
ki a zászlótartókba, az EU-s zászló ne. Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem írja elő az EU-s
zászlók használatát, a jövőben a jegyző gondoskodni

fog az eddigi gyakorlat megváltoztatásáról. A közintézményeknél az EU-s zászló a továbbiakban is kint
marad.
Zárt ülésen a Képviselő-testület vagyoni és szociális ügyekben hozott döntést.
A Képviselő-testület soron következő rendes ülését 2015. november 25-én 15 órakor tartja, melyet
megelőző héten hétfőn és kedden a Bizottságok üléseznek majd. természetesen amennyiben időközben
rendkívüli ülés összehívására is sort kell keríteni, úgy
– ahogy a soros testületi és bizottsági ülések időpontjáról és napirendjéről – település honlapján, illetve
hirdetőtábláinkról értesülhetnek az érdeklődők.
Az ülések továbbra is nyilvánosak, minden érdeklődőt hívunk és várunk! A Képviselő-testület és
Bizottságainak meghívói, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésen készült videófelvétel
a település honlapján - http://alsonemedi.hu/
onkormanyzat/ - megtekinthetők, illetve rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes
terjedelemben olvashatók!
						
Zagyva Gabriella
Polgármesteri Hivatal

KÖSZÖNTŐ
„Szívemet ma hála járja át, köszöntelek
édes nagymamám, aki szeretve
szolgáltál nekünk, megértő szívvel örülsz mivelünk.
Áldja meg az Úr
nemes szívedet, és jutalmazza szeretetedet!”
Szeretettel köszöntjük 90. születésnapján
Kozma Boldizsárné, Piróth Eszti nénit.
Adja a Jóisten, hogy még sok szép évet
érjen meg erőben, egészségben, családja körében!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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Jubiláló házaspárok köszöntése
				
„Az élet egy angolkeringő, mit eltáncolsz a sírig.
				
Sorsod csupán attól függ, hogy kivel táncolod végig.”
						
			
(Goethe)
Immár 4. alkalommal köszöntöttük az Idősek Napján különösen nagy tisztelettel azokat a párokat, akik az adott évben
ünneplik arany- és gyémántlakodalmukat.
Ötven évvel ezelőtt, 1965-ben 39 fiatal pár jelent meg az Alsónémedi anyakönyvi kerületben, hogy elhatározásukat a
közös életre hivatalossá tegyék. A 39 párból az ünnepségre 12 házaspár kapott meghívást, akik 2015-ben ünneplik aranylakodalmukat, házasságkötésüknek 50. évfordulóját.
1.

Pieczka Miklós és neje Ladányi Terézia
1965. február 27-én,

2.

Bálint Gyula
és neje Zupka Erzsébet
1965. április 30-án,

3.

Horváth Ernő és neje György Magdolna
1965. május 8-án,

4.

Kovács-Kaszala Ferenc és neje Garai Zsófia
1965 május 15-én,

5.

Szabó Gyula és neje Horváth Éva Ilona
1965. július 3-án,

6.

7.

Kiss József és neje Szlovicsák Borbála Mária
1965. október 16-án,

8.

Kránicz Albert és neje Surányi Julianna
1965. október 30-án,

9.

Dobóczi Imre és neje Varga Ilona
1965. november 6-án,.

10.

Györgyövics Miklós és neje Kiss Anna
1965. november 13-án,

11.

Józan Gábor és neje Gaál Margit
1965. november 20-án,

12.

Zsebedics Ferenc Pál és neje Takács Mária Magdolna
1965. november 20-án kötöttek házasságot.

Vitéz Lajos
és neje Varga Rebeka
1965. szeptember 22-én,

Az Alsónémedi anyakönyv 1955-ös, tehát 60 évvel ezelőtti bejegyzései 35 fiatal pár házasságát tanúsítják.
Közülük ebben az évben 2 gyémántlakodalmas párt szerettünk volna ünnepségünkön köszönteni.
Gyémántlakodalmas párjaink:
1.

Bálint Balázs
és neje Győrvári Mária
1955. január 8-án,

2.

Kerekes Balázs és neje Juhász Berta
1955. november 5-én házasodtak.

„Én a jóistentől már csak azt kívánom,
Tartsa meg sokáig az én drága párom,
S így éljünk mi most már, amíg sorsunk hagyja,
Egymásnak örülve, egymáshoz hajolva.”
Szeretettel kívánunk minden jót és szépet azoknak is, akik egészségi állapotuk miatt már nem tudtak jelen lenni az ünnepségen, őket igyekeztünk otthonukban felkeresni.
Kedves Jubilálók! Remélem, az ünnepi alkalom pillanatait szívükben szép emlékként hordozzák hátralévő életükben.
Szívből kívánom, hogy még nagyon sok örömben, boldogságban legyen részük s töltsenek sok-sok időt egészségben,
békességben szeretteik és párjuk körében.
Az ünnepség óta eltelt időszakban 3 jubiláló házaspár férfi tagja távozott el tőlünk.
Nem csak az ünnepi pillanatban, hanem az elmúlás fájdalmában is őszintén osztozunk!
Dr. Percze Tünde jegyző
2015. november
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KÖSZÖNTŐ
Sok éves közszolgálat után nyugdíjba
vonul szeretett kollégánk
Bebesi József Ferencné
sz: Varga Magdolna
a mi Magdikánk!
„Egy pálya útja véget ér.
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.”
(Bódi Irén: Az idő vonatán)

Sok szeretettel kívánjuk, hogy a vonat az átszállás után lassabb, nyugodtabb menetrend szerint közlekedjen, legyen
időd, módod nyugdíjas éveidet örömben, boldogságban,
egészségben élvezni családod körében!
„Csak az lesz a Tiéd, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér,
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Véled marad, s örökre elkísér”.
Kívánom és kívánjuk, hogy kapd vissza utazásod során
azokat a perceket, amelyekben másoknak örömet okoztál,
kapd vissza a kedvességet, amit mások irányába tanúsítottál, kapd vissza a sok szeretetet, amivel mások felé fordulsz!
kollégáid nevében
Dr. Percze Tünde jegyző

Tisztelt Alsónémedi polgárok és vállalkozások!
Az Alsónémedi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az idei évben először szervezi meg a település rászoruló lakossága számára a „cipős
doboz” és a karácsonyi adománygyűjtő akciót.
A cipős doboz akciót gyermekek részére szervezzük. A cipős dobozokban elsősorban játékokat, kifestőket, ceruzát, festéket, zsírkrétát, plüss
állatokat fogadnánk szívesen a 3-10 éves korosztály számára.
A tartós élelmiszereket (olaj, konzerv, liszt, cukor, tészta, rizs, karácsonyi édesség) a rászoruló családok és egyedül állók közt osztjuk szét.
Az adományokat 2015. december 16-ig, hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-12 óráig fogadjuk, Alsónémedi, Fő út 75. szám alatt.
Amennyiben az adományát nem tudja eljuttatni, kérem, az alábbi telefonszámon jelezze: 06-29-337-178
Köszönettel:
Seregély Lajosné és Poós Ferenc családgondozók

Köszönetnyilvánítás
A Cseppek és a Boróka Néptánccsoport nevében
szeretném megköszönni az Önkormányzat anyagi
támogatását, mely lehetővé tette új fellépő ruhák
varratását. A kis óvodás gyerekek a Faluházi ünnepen már új néptáncos ruhájukban táncoltak, s
a Boróka Néptánccsoport új tagjainak is így tudtunk ruhát biztosítani.
A varrást köszönjük Szabóné Farkas Mónikának,
aki gyönyörűen elkészítette ezeket a viseleteket
kicsiknek, nagyoknak egyaránt!
Ági óvónéni
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Működik az új szennyvíztisztító!
„A gép forog” az alkotó még nem pihen.
Legutóbbi beszámolóm óta jelentős változások
történtek a tisztítónkon.
Megépült valamennyi műtárgy, amiről már részletesen is írtam, a tisztító, technológiai, és kiszolgáló
építmények. Beépítésre került a gépészet, az irányítástechnika. Augusztusban elindult az ún. „sántaüzem”, ami azt jelenti, hogy az újonnan épült tisztítósorra átkormányoztuk a beérkező nyers szennyvizet.
Ezzel egyidejűleg megkezdődött a régi technológia
műtárgyainak a kitakarítása, felújítása, gépészeti
átszerelése, hiszen az új rendszerben ezek a műtárgyak más funkciót látnak el. A régi Biogest medencék (melyekben az SBR tisztítási technológia folyt)
anoxikus medence szerepet kaptak, míg az iszapsűrítő medence vésztározóként működik tovább.
Az új tisztító két eddig nem alkalmazott mechanikai szűréssel is gazdagodott: a beérkező szennyvízből
ezentúl nem csak az ún. rácsszemét kerül kiszűrésre, hanem a beérkező homok is, míg a megtisztított
víz a végső kibocsátás előtt egy nagyteljesítményű
homokszűrőn megtisztítva folyik ki a Duna–Tiszacsatornába. Sajnos itt kell megjegyeznem, hogy napi
szinten még a hosszú, csapadékmentes időszakban is
sok homok érkezik a tisztítóra, ami felveti az illegális
szennyvízbevezetés gyanúját.
2015. november

Az igazi változás azonban a két szűrő között történt. Az eddigi szakaszos üzemről áttértünk egy
átfolyásos rendszerű, folyamatos vízáramú technológiára. A régi műtárgyak felújításával és üzembe
helyezésével már megindulhatott a szennyvíztisztító
telep valamennyi építészeti és gépészeti berendezését érintő próbaüzem. A próbaüzem lefolytatásáért
a kivitelező a felelős, de az üzemeltetést végző munkatársaink hathatós bevonásával történik. Ez alatt
megismerkednek az új technológiával, megismerik
a megváltozott feladatokat, követelményeket. Számtalan új gép, berendezés, irányítástechnika kezelését, felügyeletét kell elsajátítani. A próbaüzem során
természetesen előfordultak problémák, de ezeket a
megrendelő, a kivitelező, az üzemeltető folyamatos
egyeztetéseivel sikerül megoldani.
Ennek köszönhetően a telep egyre inkább „beállt”
a tisztítás hatásfoka folyamatosan javult. Ezt a már
rendelkezésünkre bocsátott laboratóriumi eszközök
segítségével tudtuk folyamatosan nyomon követni, a
szükséges módosításokat, beállításokat elvégezni. A
próbaüzem (és egyben a támogatási projekt) sikeres
lezárásának feltétele, hogy legalább négy egymást
követő héten vett tisztított szennyvízminta, akkreditált laboratóriumi vizsgálatok eredménye szerint
a szigorú egyedi határértékeknek megfeleljenek. Az
7
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eddigi mérések alapján minden okunk megvan arra,
hogy sikerül teljesíteni e követelményt. Befejeződött
a régi kezelő épület átalakítása, melynek során a hatósági előírásoknak megfelelő „fekete-fehér” öltöző,
zuhanyzó, melegítő konyha került kialakításra.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a pályázat
keretében elnyert támogatásból megvásárolandó
két tehergépjárműből a préselt iszap elszállítására
szolgáló konténerszállító autó megérkezett, rendelkezésünkre áll, s bízom benne, hogy mire ezeket a
sorokat olvassák, már a csatornatisztító jármű is telephelyünkön lesz.
A beruházáshoz kapcsolódóan hátra van még egy
nagyobb feladat. A Közép- Duna- völgyi Vízügyi
Igazgatóság előírta a tisztított szennyvizet befogadó
8

Duna–Tisza-csatorna kotrását a kitorkolló műtárgy
közelében. Jelenleg ennek az előkészületei zajlanak,
és rövidesen a kivitelezésre is sor kerül. A kivitelező
részéről szennyvíztisztító telepen jelenleg tereprendezési, kertészeti munkák zajlanak, a próbaüzem során feltárt kisebb-nagyobb hibák javítása.
Lassan lezárul Alsónémedi életének egyik nagy beruházása. Nagyon sokan, nagyon sokat tettek azért,
hogy ez megvalósuljon. Elősegítve ezzel községünk
fejlődését, a környezet védelmét.
Köszönöm, hogy figyelmükkel végigkísérték ennek a megvalósulást.
Több hasonló, sikeres beruházást kívánok településünknek!
Kozma Miklós
2015. november
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Új beruházások településünkön
Gyermekorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat
Alsónémedi Önkormányzata elhatározta, hogy az Alsónémedi Ady E. u. 20. szám alatt található gyermekorvosi
rendelő, védőnői szolgálat és szolgálati lakás átépítésével gyermekgyógyászati központot kíván kialakítani. A tervezői
ajánlatok beérkezését követően a Triskell Kft.-vel kötöttünk szerződést az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésére. Az átépítést követően a jelenlegi épület tartószerkezetét megtartotta a tervező, de külső megjelenésében egy
karakteresebb épületet kaptunk, melyben helyet kap a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat.
Brabanti József, műszaki előadó

Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár felújítása
Régen várt álmunk válik valóra. Megújul és kibővül Művelődési Házunk és Könyvtárunk. Végre Alsónémedinek is
lesz több funkcióval bíró, széleskörű igényeket kielégítő kulturális központja, olyan épületkomplexum, mely méltó egy
ötezernél több lelket számláló településhez.
Az épület külsőleg megőrzi jelenlegi arculatát, de belső terei új funkcióval gazdagodnak. Az emeleten kap helyet
a kiállító terem, melyben állandó otthonra talál Kiss Ernő tanár úr életműve, s lehetőség nyílik időszaki kiállítások
rendezésére. Továbbá klub-és szakkörtermek, zeneszoba, táncterem áll a szabadidő színes és kulturált eltöltésére. A
földszinten egy bálterem kerül kialakításra, mely adott esetben átrendezhető színházteremnek, koncertteremnek, mozinak. A földszinten továbbá helyet kap nyugdíjas klub, ifjúsági klub illetve kibővített, megszépült környezetben várja
olvasóit a községi könyvtár.						
Jobbágy Ilona, közművelődési intézményvezető
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Látványkép a Dózsa György tér felől

A Művelődési Ház Vörösmarty utca felőli frontja
10
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Vertikál Nonprofit Zrt. Beszámolója
A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a
2014-es év óta látja el a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást Alsónémedi településen.
Társaságunk a hulladékok gyűjtése, szállítása, a hulladékudvarok, valamint a sárbogárdi és
a dömsödi regionális hulladékkezelő telepek üzemeltetése
mellett, kiemelten kezeli a településen élő lakosság környezettudatos nevelését. A szolgáltatás
biztonságos ellátásához megfelelő képzettségű szakemberekkel és megfelelő műszaki színvonalú eszközparkkal
rendelkezünk. A közszolgáltatás tartalma tekintetében a
közszolgáltatást Alsónémedi Nagyközség önkormányzati
rendeletében meghatározott és a közbeszereztetett műszaki tartalom szerint végeztük az elmúlt évben. A hulladékok
begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft.
(2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. (Szállítással
kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535.)
A rendeletben meghatározott gyakorisággal, a településen hetente, közszolgáltatási tevékenységként végeztük
a lakosságtól, a települési hulladék gyűjtését, a Rákóczi
utcától északra eső területen hétfői napon 06 órától, a
Rákóczi utcától délre eső területen minden keddi napon
06 órától. A sárga fedelű edényben összegyűjtött szelektív hulladék elszállítását kéthetente biztosítjuk a településen. A sárga fedelű kuka bevezetésével, az 1-2 fős
háztartásoknak lehetősége nyílt kisebb űrtartalmú - települési hulladék gyűjtésére szolgáló – edényzetre való áttérésre. A településen a lomtalanítást és a zöldhulladék
elszállítását a 2014-es évben évi 1 alkalommal végeztük.
A lakossági lomtalanításnál az év folyamán fokozatosan
vezettük be a házhoz menő gyűjtést végezzük úgy, hogy
az előre egyeztetett időpontban szállítottuk el az ingatlanok elé kihelyezett lomhulladékot.
A 2016-os évtől a zöldhulladékot évi 9 alkalommal szállítjuk el. Emellett évente egyszer megszervezésre kerül
az elektronikai hulladékok és külön a veszélyes hulladékok település szintű begyűjtése is.
A hasznosítható csomagolási hulladékok vonatkozásában (sárga fedelű edényzetbe gyűjtött szelektív hulladék) folytattuk a házhoz menő gyűjtést az idei évben is,
melyről év elején hírlevéllel és hulladéknaptárral értesítettük a lakosságot.
A sárga fedővel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:
-

műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos
doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklám

2015. november

táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény
műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);
-

papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék,
tiszta csomagolópapír);

-

Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva);

-

fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz);

-

porcelán (pl. törött tányér).

Amennyiben a sárga fedővel ellátott edényzet mérete
nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az
az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.
A hagyományos kukába kerül a biológiailag lebomló
hulladék:
-

fűnyesedék,

-

lomb,

-

kerti gyomok,

-

konyhai maradék,

-

egészségügyi hulladék

gyűjtése a már meglévő edényzetben történik a bevett
gyakorlat szerint, ezen biológiailag lebomló hulladék a
csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe
nem keverhető.
A településen végzett hulladékgazdálkodási fejlesztések közé sorolható tehát, a 2014.08.01-től bevezetett
kétkukás rendszer, mely a szelektív hulladék gyűjtésére és tárolására alkalmas, az ingatlanhasználók részére
díjmentesen biztosított 120 literes edényzet bevezetését jelentette. Az új edényzetben együtt kerül gyűjtésre
a műanyag, PET, fém, és papír csomagolási hulladék. A
bevezetést követően a települési hulladékot, - mely a
konyhai, kerti, biológiailag lebomló hulladékból tevődik
össze – az újrahasznosítható csomagolási hulladéktól elkülönítve gyűjtik a település ingatlanhasználói. Ezáltal a
településről gyűjtött szelektív hulladék minősége fokozatos növekedést mutatott az elmúlt időszakban.
További fejlesztéshez sorolható a matrica bevezetése a
lakosság és gazdálkodó szervezetek részére. A nem természetes ingatlanhasználók körében, már az elmúlt évben bevezettük a használt gyűjtőedényzeteken azt a kötelezően alkalmazandó jelölési módot, amely a szolgáltatási
szerződés szerint igénybevett edényzet méreteket tartal11
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mazó matrica felhelyezését jelentette. A 2014-es évben
bevezetett jelölési módot az idei évben kiterjesztettük
a lakossági települési hulladékot gyűjtő edényzetekre is.
A kötelező matrica alkalmazásával sikerült elérni a szolgáltatást igénybevevők körének teljesebbé tételét és a szerződések tartalmának pontosítását.
Kibővített fizetési módokkal tesszük kényelmesebbé az
ingatlanhasználók számára a közszolgáltatási díj befizetését. Társaságunk költségcsökkentés érdekében a 2015.
évben áttért a készpénzátutalási megbízások esetében
a fehér csekk használatára, illetve megkezdte annak bevezetését, hogy a postai úton kézbesített számla helyett
elektronikus számlabemutatás legyen igényelhető.
A hulladékgazdálkodás és a fenntartható fejlődés alapelveinek teljesülése érdekében Társaságunk arra törekszik,
hogy ártalmatlanításra csak olyan hulladék kerüljön,
melynek anyagában történő hasznosítására, vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, gazdasági feltételek még nem állnak rendelkezésre.
A 2014-es évben a településről összesen 1 363,191 tonna hulladékot gyűjtöttünk, amelyből
Ø 773 tonna települési hulladék,
Ø 519 tonna biológiailag lebomló hulladék
Ø 54 tonna csomagolási hulladék
Ø 14 tonna zöldhulladék 3 tonna
műanyag hulladék
Az egész évet érintő jelentős többletterhet és bevétel
kiesést eredményezett a működésünkben a rezsicsökkentés, a hulladéklerakási járulék, az elektronikus útdíj
rendszer, az éves felügyeleti díj - a település lakosság-

száma vonzatában - megfizetése, ennek ellenére a szolgáltatás minőségét megtartottuk és a fent részletezett
módokon javítottuk.
Alsónémedi településen 2015.09.01-től az új közbeszerzés lefolytatását követően változtak, azaz csökkentek a
településen alkalmazott lakossági közszolgáltatási díjak.
A működés során folyamatos problémát jelent Társaságunk számára a lakossági kintlévőség. A kintlévőség
növekedése folyamatos kezelést igényel, amit saját
munkaerővel, a jogszabályi változásokból adódó lehetőséggel élve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevonásával
láttunk el. Kihelyezett ügyfélszolgálatokat hoztunk létre
a személyes fogyasztói panaszkezelések ellátása érdekében. Alsónémedi településen az ügyfélszolgálat a Halászi
Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2351 Alsónémedi,
Dózsa György tér 2.) épületében működött az elmúlt időszakban. A lakosság számára minden hét keddi napján,
16:00 - 18:00 óráig állt rendelkezésre az ügyfélszolgálat,
a hulladékszállítási ügyekben felmerült kérdések, kérések vagy helyben megoldható problémák kezelésére.
Az iskolákban és óvodákban tavaszi és őszi időszakban
szokásos papírgyűjtések megszervezésére továbbra is nagy
hangsúlyt helyeztünk, tartós együttműködést építettünk
ki az intézményekkel. Kiemelten kezeljük továbbra is, az
ellátott településeken élő lakosság környezettudatos nevelését, szemléletformálását, ezzel is segítve, és biztosítva
az élhető környezet kialakítását, fenntartását. Hisszük és a
szemléletformálási filozófiánk alapja, hogy az ismeretterjesztést a gyermekeknél kell kezdeni, immár 5 éve folyamatosan működtetjük az ún. Öko-játszóház programot,
mellyel a hulladék mennyiségének csökkentését, illetve a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságát ismertetjük meg az
iskolásokkal, óvodásokkal.
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

ÚJ ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER KERÜLT KIHELYEZÉSRE
Tisztelt Alsónémedeik!
Lakossági kezdeményezés érkezett Hivatalunkhoz, a Liliom-Rákóczi utca sarkán lévő
Reál Élelmiszerbolthoz történő üveggyűjtő konténer kihelyezése érdekében.
A szolgáltatóval felvettük a kapcsolatot és mára már 6 helyen
van biztosítva a szelektív hulladékgyűjtés az öblösüveg elhelyezésére:
Ezek a helyek a következők:
CBA Cent parkoló (itt 2 db van), Ady E. u. - Iskola utca sarok, Bajcsy Zs. u. - Fő út sarok,
Liliom u. - Rákóczi utca sarok, Nagygödör, Dózsa Gy. tér.
								
Győrvári István Lászlóné
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Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Rendőr és tűzoltónap az óvodában

A biztonságos közlekedésre nevelés kapcsán először a
rendőrök munkájával ismerkedhettek meg a gyerekek. Az
előző 2 nevelési évben Tóth Gábor körzeti megbízott Úr
és munkatársai jóvoltából rendőrnapot szerveztünk.
Elsődleges célunk az volt, hogy a gyerekek beszélgessenek, kérdezzenek a rendőröktől az őket érdeklő, számukra
fontos témákban. A fizikai közelséggel és személyes kontaktussal közelebb hozzuk a rendőrséget, a rendőrök munkáját az óvodásokhoz, oldva ezzel az esetleges fenntartásokat, „félelmet”, tévhitet. Ezen a napon a gyerekek megfigyelhették a rendőrök speciális öltözékét, ruháját, a rendőri
felszerelést felpróbálhatták, megfoghatták. (rendőrmellény,
rendőrsapka, gumibot, bilincs) A rendőrautó és rendőrmotor minden kisfiú és kislány számára „varázslatos” és
hatalmas élmény volt. Többen beültek az autóba, s a Szent
István teret megkerülve együtt utazhattak a rendőrökkel,
használva a hangos bemondót is. A rendőrmotor villogó
lámpái, a sziréna mindenki számára felejthetetlen.
Köszönjük önzetlen segítségüket, mellyel hozzájárultak a biztonságos közlekedésre nevelés megvalósításához.
A jövőben továbbra is szeretnénk ezt a jó kapcsolatot
fenntartani.
Nagyon nagy örömmel fogadtuk 2015. szeptember elején a Szent István téren megvalósított Szivárvány Kreszparkot. Az avató-átadó ünnepségen gyermekeink nagyon
jól szerepeltek, tükrözve óvodapedagógusaink előzőleges
felkészítő munkáját. Egy jó hangulatú délutánt töltöttünk
el, aktívan közreműködve a több helyszínen megszervezett vetélkedőn, ahol a rendőrhölgy irányításával az
alapvető biztonságos közlekedéssel kapcsolatos elméle2015. november

ti és gyakorlati tudásukat mutathatták meg a gyerekek.
A rendőrautó és rendőrmotor kipróbálása valamint a
záró gyermekkoncert szintén felejthetetlen volt. A „Szivárvány” Kresz-park törekvéseink megvalósításához
nyújt segítséget, új és változatos lehetőséget. Jó idő esetén
minden alkalmat megragadunk, hogy kimenjünk, mert
aKresz-park a közlekedési ismeretek élményszerű tapasztalatszerzéssel egybekötött gyakorlására kínált és kínál
lehetőséget. Minden évben újabb foglalkozások megismertetésével bővítjük a gyermekek meglévő tapasztalatait. Most, 2015.őszén, a katasztrófavédelemmel, a tűzoltók
munkájával, felszerelésével ismerkedhettek a gyerekeket.
A kárelhárítással és tűzoltással, tűzmegelőzéssel kapcsolatosan hallhattunk fontos, figyelemfelhívó információkat
a hozzánk kivonuló tűzoltóktól. Megismertették a gyerekekkel a mindennapi munkájukat. Kötetlenül beszélgettek az óvodásokkal, megmutogatva a tűzoltáshoz használt
eszközöket, még a tűzoltójárműbe is bemászhattak a vállalkozó-kedvű óvodásaink. A gyerekek színezéssel, rajzos
kis meglepetésekkel kedveskedtek a tűzoltóknak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Dabasi Tűzoltóság Tűzoltóparancsnokának, Vad Tibor Úrnak és munkatársainak, hogy 2015. október elején a tűzoltó autóval
kivonultak s a gyerekek számára felejthetetlen élményt
nyújtottak.
A jó tapasztalatainkat felhasználjuk a mindennapi gyakorlati tevékenységünk során, ezzel is elősegítve a gyermekek egészségének védelmét, személyes biztonságtudatuk alakulását.
Borbélyné Kovács Andrea
óvodavezető helyettes
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2015 ŐSZ – Szüreti, Betakarítási hét programjai az óvodában

A Betakarítás évszázadok óta a növénytermesztők egyik
legfontosabb tevékenysége, az egész évi munkájuk legfontosabb része, hiszen, így jutottak hozzá azokhoz a növényi
részekhez, melyeket értékesíteni tudtak és a megélhetést
biztosította. Az emberek a növénytermesztő – betakarítótároló munka részeként gondoskodtak a szántóföldekről,
a megfelelő eszközökről, gépekről valamint a betárolás lehetőségéről. Ezek a munkafolyamatok az évszázadok alatt
folyamatosan változtak, fejlődtek, korszerűsödtek.
Szeptember 29.-Szent Mihály napjával megkezdődött
az ún. kisfarsang ideje: lakodalmak, szőlőszüret, kukoricatörés, az állatok legelőről való behajtása.
A szüret időpontja is e jeles naphoz kötődött szeptember 29.-október 28. A kisebb szőlőkben a család meghívott segítőkkel szüretelt. A házigazda vendégül látta
a szüretelőket. A bortermő vidékeken a szüreti munkát
mulatságokkal, felvonulásokkal, bálokkal zárták.
A betakarításnak megvoltak a maga jeles napjai, nemzedékről- nemzedékre hagyományozódtak, mára sokszor feledésbe merülnek. „Szerencsére” Alsónémedin
olyan természeti környezetben élünk, ahol élő- cselekvő
megtapasztalással biztosíthatjuk gyermekeink számara
ezen élményeket.
Pedagógiai programunk küldetés filozófiája is megállapítja, hogy az óvoda földrajzi fekvése lehetőséget ad
14

arra, hogy kihasználjuk tágabb környezetünk adottságait, gyermekeink természetes környezetben ismerkedhetnek a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel.
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Külső világ tevékeny megismerése kapcsán célunk,
hogy a gyermekek aktivitásuk és érdeklődésük során tapasztalatokat szerezzenek szűkebb és tágabb természetiemberi és tárgyi környezet viszonyiról. Óvodai szüreti
hetek feladata, hogy a gyermekek ismerkedjenek a szüreteléssel- betakarítással, feldolgozással, befőzéssel, csalamádékészítéssel, és ezzel kapcsolatos tevékeny- megtapasztaláson alapuló élményeket biztosítsunk számukra,
valamint értékközvetítésként felelevenítjük a népszokásokat. Ennek kapcsán sok óvodás kisgyermek és óvodai
dolgozó vett részt a községi Szüreti felvonuláson és Bálon. Minden gyermekcsoport óvodapedagógusa és dajka nénije tevékeny, aktív részese volt a program megvalósításának. A csoport óvodapedagógusai a gyermekek
életkori sajátosságait figyelembe véve állították össze a
szüreti- betakarítási hetek programjait, tevékenységeit.
A gyermekek növénytermesztéssel foglalkozó Családoknál szüreteltek, répát szedtek, kukoricát törtek, mogyorót szüreteltek. A szőlő, sárgarépa, alma levét préselték – egészséges életmódra nevelés keretében ivólét
készítettek, az őszi gyümölcsökből kompótot főztek, a
szedett sárgarépából más növényekkel (káposzta, ubor-
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ka, paprika, karfiol, hagyma) csalamádét készítettek,
amit üvegbe raktak és ajándékként meglepték vele szüleiket. Berkeinken belül, az óvoda udvarán diót, gesztenyét szedtek, gereblyézték az őszi faleveleket. A kerti,
szántóföldi munkálatok során ismerkedhettek a háztáji
és a szántóföldi termesztéssel, a betakarítási munkálatokkal, eszközökkel, gépekkel, ezáltal bővítették ismeretüket, szókincsüket. A képek tanúsága, hogy a betakarítási munkálatok kellő tapasztalatot, élményt – örömet
nyújtottak gyermekeink számára.
Köszönjük azon Családok segítségét, akik lehetőséget biztosítottak a gyermekek számára a betakarítás, feldolgozás, raktározás természetes környezetben
való megismerésében.
Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen természeti környezetben élünk, ahol természetes lehetőséggel biztosíthattuk számukra a megismerést, felfedezést.
Óvjuk, védjük, ápoljuk továbbra is természeti
adottságainkat, őrizzük az értékeket.
Szabó Éva
óvodavezető
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Osztálytalálkozó

35 éves
osztálytalálkozó

1980-ban ballagott el az Alsónémedi Általános Iskolából a 8. a. és 8. b. osztály,
osztályfőnökeik Szalkai Lászlóné és Szabó Zoltánné voltak.
Azóta a két osztály 5 évenként újra találkozik, így történt ez most is október 24-én szombaton a Betyár Étteremben. A pezsgős
koccintás után köszöntöttük a két osztályfőnököt, Magdi Nénit és Éva nénit. Nagy örömünkre Buncsák Gábor tanár úr is eljött,
mivel Ő is 1 évig az „a” osztály osztályfőnöke volt, míg Magdi néni betegeskedett. A finom vacsora után egy kis „mozit” szerveztünk. Az összegyűjtött régi óvodás, farsangos, „Ki Mit Tud”-os képeket nagy kivetítőn együtt nézhettük meg. Sokat nevettünk
azon, hogy néha még saját magunkat sem ismertük fel.
A desszert elfogyasztása után mindenki beszélhetett a saját életéről, örömeiről, sokan hoztak fényképeket is, amit szintén kivetítőn nézhettünk meg. Beszélgettünk, énekeltünk, örültünk egymásnak. Jó volt újra együtt lenni! Reméljük, 5 év múlva újra találkozunk!

Nevek lent balról: Bugyi Annamária, Horváth Mária, Krizsa Erzsébet, Surányi Katalin, Szalkai Lászlóné tanárnő,
Szabó Zoltánné tanárnő, Szarka Ágnes, Korcz Eszter, Juhász Ilona, Bálint Angéla
Fent balról: Országh István, Szántó Irén, Varga Sándor, Szabó László, Szöllősi Ferenc, Császár Emőke, Klajkó Attila, Nagy Lajos,
Horváth Dániel, Cseri László, Fülöp Vanda, Juhász Balázs, Buncsák Gábor tanár úr, Pelsőczi Tibor, Bai Tünde, Győrvári István,
Kozma Miklós , Kunovics Rezső, Kerekes Gyöngyi, Horváth Ernő
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Adventi programok
NYWYG-GALAGONYA
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
2015. november 29. vasárnap 10-17 óra
Művelődési Ház (Dózsa György tér 2.)

JÖN A MIKULÁS!
December 5-én, szombaton hintón
jön a Mikulás Alsónémedire, hogy
találkozzon a falu gyermekeivel.

Különböző kézműves foglalkozások,
adventi koszorú készítése,
meleg tea, süti várja az érdeklődőket!
Szeretettel várjuk közös adventi készülődésünkre!
Kerüljön adventi koszorú a családi asztalra!

Megállók:
17 óra Nagygödör
17.20 óra Árpád u - Deák F. u. sarok
17.40 óra Dózsa György tér
Az adventi koszorú anyagdíja önköltséges.

18 óra Szabadság tér

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 6-án, vasárnap 18 órakor
a Szabadság téri nagyfenyőfa alatt!
Közreműködnek a Cseppek
Gyermektánccsoport és
a Boróka Némedi Néptáncegyüttes
Élő népzene
meleg bor, tea, sült kolbász,
sült tök, mézeskalács
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A Községi Könyvtár új könyvei

„...Te csak most aludjál, Liliom...
...Öreg, komisz, szemtelen fiú...öreg, durva, komisz, édes,
drága... te csak most aludjál, Liliom... öreg, komisz, csibész fiú... én téged nagyon... most már megmondom...
úgyis tudtad... te csak most, Liliom.” (Molnár Ferenc: Liliom V. kép)
„ Te csak most aludjál ... te csak most aludjál, Liliom...”
címmel jelent meg a 2009. évi
Könyvhét során Fedák Sári elveszettnek hitt emlékirata a
Magyar Ház Kiadó gondozásában.
Fedák Sári Beregszászon született 1879. október 26-án.
Rákosi Szidi színiiskoláját végezte. 1899-ben a Magyar
Színházban a Gésák című
operettben lépett színpadra.
Egy évig Pozsonyban, majd a
Népszínházban, a Király, a Magyar, a Belvárosi Színházban
és a Vígszínházban játszott.
Külföldi színpadokon is többször fellépett: Berlinben,
Prágában és az Egyesült Államokban. Vérbeli operett
primadonna. Első nagy sikere a Bob herceg volt. Kacsó Pongrác-Petőfi Sándor
János Vitézét az ő játéka vitte
diadalra, Iluska szerepében
Medgyasszay Vilmát ünnepelhette a közönség. A magyar
színésznői pályafutások közt
különáll az övé. Valami kócos,
rakoncátlan őserőt hozott
magával. Itt vagyok, hirdette
minden taglejtése. Az operett
új csilingelését jelentette. A
vérmérséklete csupa szikra,
egyénisége garabonciás, taglejtése fiús, „fantázia, merészség, művészi ösztön, energia
együtt: Fedák Sári”, - írja róla a
nagy rendező Ditrói Mór. Első
drámai szerepe Gárdonyi Géza Fehér Annája volt.
,,Egy hisztérikus parasztlányt játszik itt az egyénisége
minden varázsával. A Vígszínházban, Molnár Ferenc
színművében a „Farsang”-ban egyszerre igazi arannyá
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váltja az operett fényes papírpénzeit, s minden képességét szolgálatába állítja egy nehéz és izgató lélektani
feladatnak.” Írta róla mindezeket Kosztolányi Dezső színikritikájában. Ady Endre Váradon versben ünnepelte:
„ Ez a lány a nagy mindennek/ Remekbe termett kicsi
mása,/ A hódító, tüzes, pogány vér/ Gyönyörű és szent
lázadása/ Ez a lány gyönyörűséges ember...”.
Fedák Sári 1942-1944 között az Új Magyar Színház vezető művésznője lett, főként jobboldali szemléletű írók
műveit szólaltatta meg, 1944 végén elhagyta az országot, s a bécsi Donausender rádió munkatársaként tevékenykedett. Az amerikaiak elfogták a németekkel való
együttműködés vádjával, s rabosítva hazaszállították.
1946. április 6-án tárgyalták ügyét, a hírhedt un. Népbíróság egy év börtönre ítélte. Emlékiratában leírja, hogy Markó utcai fogsága idején szem- és fültanúja volt Bárdossy
László miniszterelnök kivégzésének. Idézet emlékiratából:
„...Pont hat órakor szólalt meg
nagy csörgéssel a reggeli csengő. A folyosók sokkal csendesebbek voltak, mint máskor. Kiabálás sem volt, csak a reggeli
moslékot hozták egy fél órával
korábban. Valami ünnepélyesség, vagy inkább meghatottság
uralkodott mindenen. A vízhordást is nagyon sürgették. Akkor
még nem tudtam, mit jelent ez
a nagy sietség. A további gyilkosságok folyamán aztán azt
is megtanultam. Reggeli és vízhordás után az összes zárkákat
kulccsal zárták be. Az is szokatlan volt. Aztán nyomasztó csend
lett a folyosókon. Azokban a rettenetes percekben az
összes rabok szíve együtt dobogott. A priccsemen kuporogva imádkoztam. Egy arra rohanó házimunkás lány beszólt a kukucson: „Tessék tükröt tartani az ablaknál! Most
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fogják vinni Bárdossyt!” – és már rohant is a többieket
értesíteni. [...] A kis tükör megmutatta szegény Bárdossy
utolsó útját. Egy földszinti folyosón kellett végigmennie,
hogy a másik udvarba jusson, ahol a kivégzéseket hajtották végre. Akkor még nem tudtam, hogy hányszor fogok
még kistükröm segítségével utolsó útjukra menő kiváló
magyaroktól búcsúzni. [...] Bárdossy egyenesen ment
fegyőrei között, ingadozás nélkül, csak azért mégis olyan
volt, mintha árnyék lett volna. Egyenesen haladó, emelt
fejű árnyék. A feje búbján egy kis hajcsomó rendetlenkedett, azt jobb kezével lesimította, és nyugodt lépésekkel
ment a halálba. Azt hittem, menten lerogyok a lábaimról.
Eget verő ordítás jelezte, hogy a vesztőhelyre ért. Én még
olyat sohasem hallottam. De még csak el sem tudtam volna képzelni. Mindent túlszárnyalt a fékevesztett, megveszett tömeg őrjöngése. Elementáris erővel tört ki belőlük
a vadállat....a mámoros őrjöngés egyszerre félbeszakadt.
Halálos csend lett. A bíró felolvasta az ítéletet. Akik ott voltak a fogháziak közül, elmondták, hogy szegény Bárdossy
nem engedte bekötni a szemét. A bátor hős farkasszemet
nézett a halállal. „Mentsd meg, Istenem, Magyarországot
a banditáktól!” Ezek voltak utolsó szavai. Aztán tüzet vezényeltek. [...] Az örömrivalgást és a szerencsétlen hőst
gyalázó szavakat, köpködéseket nem bírtam hallgatni.

Levágtam magam a priccsre, és egy nagy takaróval befogtam a füleimet. Száz évesnek éreztem magamat. Mikor a vadőrjöngés végre elmúlt, imádkoztam Bárdossyért,
hogy egyenes úton érjen el az elé az Isten elé.”
Fedák Sári börtönbüntetése letöltése után Nyáregyházán élt teljes visszavonultságban. Budapestről kitiltott
személyként nem térhetett vissza a fővárosba. Mészáros Ági és Mednyánszky Ági színész kollégái többször
meglátogatták. Így történt ez 1954 karácsonyán is. A
nagy színésznő egy pár percig elnézésüket kérte, majd
megjelent egy valamikor gyönyörű de akkora már kissé kopottas királynői szerepköréből megmaradt kosztümjében, melyben Stuart Mária szerepét játszotta. Elszavalta a Szózatot, ahogy Jászai Maritól tanulta. A két
látogató megrendülve hallgatta.
1954-ben a Déryné Színház felkérte, játssza el Csíky
Gergely Nagymamáját, nagyon készült a visszatérésre,
de Honthy Hanna rivalizálásból ezt megakadályozta,
ebbe halt bele.
76 éves korában, 1955. május 25-én hunyt ki a csillaga
Magyarország egyik legnagyszerűbb színésznőjének,
haláláról csak néhány sor jelent meg a lapokban.
Másfél év múlva kitört a forradalom.
Bálint István János

Alsónémedi megszállása 1944. II. rész
A szovjet csapatok 1944 novemberének elején, Halottak
napja táján érkeztek Alsónémedire, s már bőven bent
jártunk 1945 márciusában, mikor elhagyták településünket.
Az a fél év nehéz, gyötrelmekkel teli időszak volt az itt
élők életében. Egyrészt a fronton harcoló szeretteik miatt
aggodalom emésztette a családokat, másrészt a faluban
kegyetlenkedő oroszok elviselése, ellátása rótt erőn felüli
terhet rájuk. Kecskés Jenőné Acsai Julianna 20 éves volt
akkoriban. Így emlékszik vissza a nehéz időkre:
- Az udvarunkra beállt egy orosz teherautó. Egy szovjet
katonanő is volt velük.
- Nő? Orosz nő, és mit akart.
- Bejött, mintha otthon lenne, a legnagyobb nyugalommal
begyújtott a sparheltbe. Az egyik
bombázásban a kéményünket levitte a légnyomás, nem
mertünk benne tüzet rakni, mi hátra hurcolkodtunk a
hátsó kisházba, elől nem is voltunk, mert féltünk, hogy
találatot kap a házunk. Az orosz nő fát szedett össze,egykettőre begyújtott, talált a konyhában a szekrényben egy
lábost, ahogy lobogott a láng üresen rátette a tűzhelyre
azt a szép új zománcozott lábost. A lábos szétégett,
mert annyira megrakta a tüzet, hogy a sparhelt majd
felrobbant, vizet meg egy csöppet sem öntött az edénybe.
Akkora nagy lyuk lett rajta, mint a fél tenyerem. Sajnáltuk
a lábasunkat anyámmal nagyon. Szitkozódtam, de anyám
azt mondta: hallgass, hallgass!
Észrevette a katonanő, hogy haragszom, mert szétégette
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az új lábasunkat, kiment a kocsihoz, és behozott egy
ütött-kopott, horpadt alumínium lábost, abba már töltött
vizet, és úgy tette fel a tűzre.
Én ki is mentem a konyhából, mert nézni se bírtam.
Annyi mindent tűrtünk zokszó, jajszó nélkül, de ez a
zománc lábas már utolsó csepp volt a pohárban. Ezt
megelőzően már voltak a Sóséknál (ott laktak a sarkon,
ahol most a Ligetfalvi tanárnőék laknak) is, kárpótlásul
a szovjet asszonyt hozott egy ruhát a lábosért cserébe.
Odaadta anyámnak. Megismertem, hogy ez meg a Jolán
ruhája, lököm neki vissza, nekem nem kell a más ruhája.
De igen erősködött, hogy fogadjam el, de mondtam vigye
vissza, ahonnan elhozta.
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Egyik nap három lovas kocsi állt be az udvarunkba,
a papírt odaadták apámnak. Három fuvar kukoricát
szedtek össze a padlásunkról. Minek kellett egy helyről
három szekérrel elvinni, amikor másutt is volt?
Néztem, kinek az aláírása van a papíron, hát egy némedi
illetőségű személy a községházáról. Később mondtam
neki - elöljáró volt a faluban - miért nem a maga házához
küldte őket, miért a mienkhez? Miért nem a maga padlását
hordták le? Nem ijedtem meg. Csak vonogatta a vállát. Azt
mondta, ő nem is nézte mit ír alá, mert megfélemlítették.
Hát ha az akasztófa alá kellett volna küldeni, azt is
aláírja?- kérdeztem tőle. Az orosz nem foglalkozott vele,
mit honnan szednek össze, csak meglegyen, amit akar,
odaadta a listát a községházára, és megmondta mikorra
legyen szállítva. Fiatal voltam, de nem voltam ijedős, jól
megmondtam a magamét. De nem tehetünk semmit, jól
kipucoltak bennünket. Bizony szenvedtünk.
- Hol főztek maguknak az oroszok vagy mindenkit az a
család látott el, akinél elszállásolták?
- Nem. A kórházra is főzni kellett. Csak a tisztek étkeztek
háznál. A Juhász Gáboréknál (Kossuth L. u.) rendezték be
a tábori konyhát, odahordták a disznót, baromfit, marhát,
krumplit, zöldséget, mit mikor, kinél mit találtak. Sok
volt a sebesültjük, hordták ki őket ide Pestről.
- Julcsi nénit nem osztották be krumplit pucolni vagy
valami munkára?
- Ki volt rám is vetve. Megmondták, melyik nap, hány
asszony menjen. De engem nem engedtek a szüleim, ha
rám került a sor, mindig édesanyám ment helyettem.
Öreg volt, őt nem forcírozták, mint a fiatalokat, morogtak
is eleget, hogy miért mindig anyám jön, én hol vagyok.
Hogy kicsit előrébb menjek a történetben,1944. március
19-én, vasárnap reggel foglaltak el bennünket a németek,
olyan zúgással jöttek a repülők, azt hittük itt a világ vége,
kiszaladtunk a konyhából. Apám mindjárt mondta,
bejöttek ránk a németek. Elöl ment egy őrs, két oldalt
innen is egy, onnan is egy, középen a sok repülő. Épp
mentünk volna Miklós bátyámhoz, aki katona volt a 10es helyőrségben Pesten. De így nem mentünk. Láttam
egyszer a TV-ben egy filmet a németek bevonulásáról.
Hát pont úgy volt, mert én eredetiben a saját szememmel
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láttam mindazt. Visszatérve az oroszokra, hát itten sokat
garázdálkodtak. Biza nagyon féltünk tőlük. Vitték, ami
megtetszett nekik. Apámnak is az egyik orosz le akarta
venni a fejéről a kucsmáját, apám meg levette az ő fejéről
a katonasapkáját, és visszavette a sajátját, mutatta neki: ez
a tied, ez meg az enyim.
-Tudjuk milyen csúnyán bántak a lányokkal, asszonyokkal.
-Hát igen, de én azt úgy nem tudom, ezekről senki
sem beszélt azután. Ami mással esett meg, azt én nem
akarom, nem kívánom elmondani. Én csak azt tudom,
hogy a Jakabéknál voltunk, akkor nem volt kerítés
állítva, ment mindenki arra, amerre a legrövidebb volt.
Oda bejött egy orosz kocsi. Az orosz egymaga ült benne.
Mi többen voltunk ott lányok, asszonyok, nagyon, de
nagyon féltünk. Anyám épp értem jött, hogy hazahívjon
ebédelni. Az orosz nem akart minket kiengedni a házból.
Odaállt a konyhaajtóba. Ott volt a Jakab István bácsi
testvére, a Rozi, meg az Ibi meg én. Jöttünk volna kifelé
a házból, de az orosz megint elénk állt, és nem engedte,
hogy kimenjünk. Az volt a szerencsénk, hogy a közelben
ott volt az orosz officéria, valaki oda elszaladt, és szólt,
hogy baj van. Jött is az orosz officér, oroszul ráordított a
részeg katonára, aki akadályozott minket. A részeg orosz
belelőtt az officér vállába, akkor aztán komolyra fordult
a dolog, a lövöldöző katona szökni próbált, de elkapták.
Így aztán megúsztuk. Főleg, amikor bejöttek az első
napokban erőszakoskodtak sokat a házaknál. Apámék
nagyon féltettek engem, 20 éves hajadon lány voltam,
nem engedtek ki az utcára sem, nappal egy kicsit mindig
otthon voltam, de leginkább el voltunk bújva.
Volt egy Rozi nénénk, kocsmáros volt Pesterzsébeten,
azt mondta anyámnak, ha jönnek az oroszok, mindent
a föld alá rejtsünk. Egy 500-as hordót apám kiürített,
ami értékünk volt, azt beleraktuk, aztán a féhajba földbe
beásta, körül szalmázta. Az oroszok meg beálltak oda a
lovakkal, s alattuk ott voltak elásva mindenünk. Anyám
attól félt, hogy nem volt elég mélyre ásva, aztán a lovak
meg az oroszok azon dobognak, majd egyszer beszakad a
teteje és megtalálják. Hátul a góré mögött is ásott apám egy
nagy gödröt, kiszalmáztuk, odarejtettük a lisztet, gabonát.
Szerencsénk volt, mert nem messze tőle csapódott be egy
löveg, ha pont abba esik, széthányt volna mindent
Még utoljára azt akarom elmondani. Miklós bátyám
az ostrom alatt Pesten volt katona. Lovas kocsival hordta
a muníciót az egységekhez. Mikor Pest elesett, a hátsó
dűlőutakon hazajöhetett volna, s itthon kivárhatta
volna a háború végét. De sajnálta a lovakat otthagyni,
nehogy bajuk essen, mert nagyon szerette a lovakat. Így
a lovakkal együtt indult haza, az oroszok persze elkapták.
Debrecenbe vitték a hadifogolytáborba. Apám ment
utána, próbálta elérni, hogy elengedjék. Így éltünk az
orosz megszállás alatt, aztán az oroszok kimentek, de jött
a kommunizmus, az se volt jobb. Szenvedtünk sokat.
Beszélgetőtárs: Jobbágy Ilona,
a szöveget szerkesztette: Bálint István János
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Beszámoló a 2015. évi Szüreti Felvonulásról és Bálról
2015. október 3-án tartottuk az idei év Szüreti Felvonulását és Bálját. A rendezvényen 204 táncos, 7 hintó, 21 fogat, csikósok, huszárok vettek részt. Igazán csodálnivaló
volt a felvonulók színpompás menete. Némediek mellett
Ócsáról, Bugyiról, Inárcsról, Kunpeszérről is jöttek vendégfogatosok, akik szépen feldíszített hintókon, lovas kocsikon szállították a közreműködőket.
Az esti bálon közel ötszázan mulattunk egészen reggelig.
Köszönjük Szarka Lászlónak és kedves feleségének Kerekes Zsuzsinak, hogy bíróként helyt álltak és a felkészülésben is nagyon sokat segítettek.
Köszönjük a Nyugdíjas Klubnak, hogy mint már oly
sokszor, most is számíthattunk rájuk, s finom pörköltet
főztek a fogatosok megvendégelésére. Köszönjük a szülők,
a felvonuló gyermekek, fiatalok és felnőttek áldozatkész
közreműködését. Köszönjük a Kiskunlacházi
Fúvószenekarnak a különleges zenei élményt.
Köszönjük a csikósoknak, és fogatosoknak,
hogy hívó szavunkra jöttek, időt, fáradságot
nem kímélve jelenlétükkel emelték a Szüreti
Felvonulás színvonalát. Köszönjük Császár
Sarolta tanító néninek és a 3. a osztályos szülőknek, tanulóknak, hogy az egész osztály
részt vett a mulatságban. Köszönjük Szarka
Ágnes óvónéninek a Cseppek és a Boróka
Néptánccsoport felkészítését, a Néptánccso-

2015. november

port tagjainak fergeteges táncukat, s hogy Bugyira, az
ottani a Szüreti Felvonulásra is elvitték jó hírünket. Továbbá köszönjük a Varga Bandnek a jó zenét. A Betyár
étteremnek a finom vacsorát, Szabó Szilvinek, hogy reggelig biztosították a büfét. Mindenkinek, aki segített és
támogatott, aki megnézte a fiatalokat, és akinek örömet
szerezhettünk. S végül, de nem utolsó sorban köszönjük
Juhász Lászlónénak és Juhász Bernadettnek, a Napfény
Mazsorett-csoport, a csőszlányok és legények felkészítését, hogy megálmodták és megvalósították a rendezvény
táncait, látványelemeit. Ismét jó volt Némedinek lenni,
érezni a faluközösség összefogását egy jó ügy érdekében.
Jobbágy Ilona,
népművelő
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fotó: Tornyai Ádám
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