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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban
van módunkban megjelentetni!
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.

Hirdetések ....................................................... 18
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik szerettünket, Kompusz Attilát velünk együtt
kísérték végső nyughelyére, sírjára koszorút vagy
virágot helyeztek és osztoztak
fájdalmunkban. Köszönjük az ELOHIM
Kft. vezetőinek és munkatársainak segítő
közreműködését.
Gyászoló család



Ezúton mondok köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik szeretett Édesanyámat
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és osztoztak fájdalmam.
Turányi Sándor
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KARÁCSONY
Kegyetlen, hideg téli éjszaka volt,
Mikor a Szent Család az úton vándorolt.
Szállást kerestek, hisz közelgett az idő,
Mikor Mária gyermeke világra jő.
Bekopogtak módos, gazdag, előkelő házba,
De szállást csak egy istállóban találtak.
Betakarta József féltőn Máriáját,
Várták jövetelét: Világ Megváltóját.
A pusztán pásztorok nyája legelészett,
Egyszer az égen egy csillag felfénylett.
Azok riadtan ébresztgették egymást,
Az égre mutatva a csodát meglátván.
Váratlan angyal szállt le a magasból,
Csilingelő hangján ilyenképpen szólt:
Megszületett Betlehemben a Világ Megváltója,
Ez a fényes csillag annak hírhozója.

Áldott, Békés
Karácsonyi Ünnepeket,
és Reményteli,
Boldog Újesztendőt
Kívánok Alsónémedi
Minden Lakosának
a Képviselő-testület nevében
Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Kövessétek a jelt, amerre ez vezet,
Akkor eltévedni a pusztán sem lehet.
Ahol ez csillag az égen megáll,
Ott lelitek fel Isten Egyszülött Fiát.
Édesanyja karjával ápolja, rengeti,
Majd puha szalmára jászolba fekteti.
A pásztorok egy-egy bárányt hónuk alá kapván,
Elindultak tüstént a fényes csillag nyomán.
Messzi keletről érkezett: Gáspár, Menyhért,
Boldizsár,
Jézuskának ajándékul hoztak: aranyat, tömjént és
mirhát.
Ha a betlehemi jászolhoz visszük tiszta szívünk
melegét,
A mi ajándékunk minden kincsnél ezerszer
többet ér.
2019. Karácsonyán
Surányi Lászlóné, nyug. tanár
2019 december

Alsónémedi, Szabadság tér
2019. Advent első vasárnapján
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Az új Képviselő-testület első rendes ülését 2019. november 27-én tartotta, mely előtt minden bizottság ülésezett. Az első napirenden a Képviselő-testület üléseiről
készülő videofelvétel megszüntetésére vonatkozó előterjesztés került tárgyalásra, melyet a Képviselő-testület
elfogadott, – így jelen ülésről már csak az első napirend
kerül fel honlapunkra –, egyúttal a Képviselő-testület
megbízta dr. Nagy Vilmost egy ad-hoc bizottság felállítására az önkormányzat-község közötti kommunikáció
kidolgozására vonatkozóan.
A Képviselő-testület soron következő napirendjén a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló beszámolója szerepelt, melyet
a Képviselő-testület elfogadott. Tudjuk, hogy az elmúlt
időszakban több probléma is volt, de reméljük ezek a
közeljövőben megszűnnek.
Önkormányzatunk tulajdonában több szántó is található, melyek bérleti szerződése lejárt. A Képviselő-testület a korábbi bérlőkkel újabb 5 évre meghosszabbította
a szerződést, változatlan bruttó 40.000, - Ft/ha díjjal. A
081/88 és 081/89 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan csak
1 éves szerződést kötött az Önkormányzat, tekintettel
arra, hogy az iparterületen van, és azt értékesíteni szeretné. Több belterületbe vonásról is tárgyalt a Képviselőtestület: 0221/43, 069/10 és 069/11 hrsz, 050/44 hrsz. A
Képviselő-testület az ingatlanok belterületbe csatolásáról döntött, felhatalmazva a Polgármestert a Földhivatali eljárás megindítására. Döntött a Képviselő-testület az
Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi 1930 hrsz-ú
(volt ceruzagyár) és a mellette lévő 1929/2 hrsz-ú (árok)
ingatlanok egyesítéséről, mely egy későbbi építkezéshez
majd szükséges lesz.
Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi
működéséről szóló beszámolóját is megtárgyalta a testület, melyet elfogadott, majd vallási okok miatti eltérő
étkezési igény szabályozására vonatkozó előterjesztést is
tárgyalt. Mivel a saját konyha kapacitásának hiányában
az ilyen jellegű igényeket nem tudja kielégíteni, így ezt
a jellegű kérést vásárolt szolgáltatás útján kell biztosítani, melynek kedvezményeken felüli többletköltségét az
igénylő szülőnek/törvényes képviselőnek kell majd biztosítania.
A Képviselő-testület a novemberi ülésen szokta tárgyalni a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, melyet az Önkormányzat és Intézményei tekintetében a 2020. évre elfogadott.
A Képviselő-testület III. alkalommal módosította a
2019. évi költségvetését (11/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet).
A Sertéstelepi út padkarendezési munkáit kivette a
Képviselő-testület a Beszerzési Szabályzat hatálya alól,
és döntött arról, hogy Polgármester a Barizskert Kft-vel
kössön szerződést a kivitelezésre bruttó 1.460.500, - Ft
összegben.
A Képviselő-testület a koncepció kapcsán szokta tárgyalni a helyi adópolitika érvényesüléséről szóló előter4

jesztést, mint évek, ez alkalommal is óta úgy döntött,
hogy nem kívánja emelni a meglévő adónemek mértékét
és új adónemet sem kíván bevezetni. A 2020. évi költségvetési koncepciót minden bizottság megtárgyalta és
a tervezethez képest a Képviselő-testület az alábbi kiegészítésekkel fogadta el: Öregtó és Szilágyi Erzsébet
utca aszfaltozása, Napelempark létesítés lehetőségének
vizsgálata, a pedagógusok részére cafeteria biztosítása
(tekintettel arra, hogy ők már a Tankerülethez tartoznak),
gyalogátkelőhelyek kijelölése a Toldi-Haraszti-Nyárfa
utca környékén, és ehhez kapcsolódóan a Nyárfa utca
és a falu vége közötti gyalogjárda létesítésének vizsgálata. Ugyancsak a novemberi ülésen szokott szerepelni a
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló éves beszámoló, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A 2020. évi
igazgatási szünet elrendeléséről is megalkotta rendeletét
(12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet) a Képviselő-testület, mely alapján 2020-ban a helyi Hivatalban az
alábbi napokon lesz igazgatási szünet, azaz munkaszüneti nap: július 6-10-ig, december 12. és 28-31. között.
Az augusztus 21-i pénteki munkanapot 28-án pénteken
12.00-16.30-ig dolgozza le a Hivatal. A Képviselő-testület 2020. július 1-i Köztisztviselők Napját is munkaszüneti napnak fogadta el a hivatal állományába tartozók
részére. A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról
szóló rendeletét is módosította a Testület (A 13/2019.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet), annak érdekben, hogy
az illetmények jövőre ne csökkenjenek.
A településüzemeltetési kommunális kistraktor vásárlása már korábban felmerült, mellyel a Testület egyetértett, és a bekért ajánlatok alapján úgy döntött, hogy
a KITE ZRT-től vásárol JD2026R típusú járművet,
10.626.090 Ft összegért.
Az „Alsónémedi Kossuth Lajos u. 60/a. szám alatti
bölcsőde berendezésének tervezése” tárgyú beszerzési
eljárásban a beérkezett ajánlatokat a PJÜTB bontotta, és
javaslata alapján a Szatmár Bútor Design Kft-t nyilvánította a Képviselő-testület nyertesnek bruttó 1.692.859 Ft
ajánlati árral.
A síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatokra vonatkozó előterjesztést is tárgyalta a Testület, mely kapcsán
a hótolási, hóeltakarítási feladatokkal Szabó Kálmánt
bízza meg a testület 10.000, - Ft+ÁFA/üzemóra díjért,
valamint a koordinációs feladatok elvégzésért 2019. december 01. és 2020. március 31. közötti időszakra a fenti
díjon felül 50.000, - Ft+ ÁFA/hó készenléti díj illeti meg.
A só tárolására egy 40’ HC ISO raktárkonténert vásárol
a EXcont Container Kft-től (1141 Budapest, Sabrák u.
10. Fszt. 1.) cégtől az Önkormányzat – mely később más
célokra is felhasználható – mindösszesen 660.000, - Ft
+ ÁFA összegért. A fentieken kívül a Képviselő-testület
felhatalmazta a Polgármestert tárgyalások folytatására a
sószórás és egyéb feladatok elvégzésére helyi vállalkozóval, ill. havazás, jégeső esetén az azonnali intézkedések megtételére (munka megrendelése).
Polgármester úr a korábbi önkormányzati ügyvéddel,
dr. Pacsirta Istvánnal fennálló szerződést felbontotta, és a
2019 december
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Képviselő-testület hozzájárulásával a Bacskay Ügyvédi
Irodával (2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 31.; képviseli dr. Bacskay Antal ügyvéd) 2019. december 01. napjától a határozatlan idejű jogi szaktanácsadás, ügyvédi,
jogi képviselet ellátása érdekében a szerződéskötéshez
(Önkormányzat és Intézményei részére). A jövő évre vonatkozóan 3.000.000 Ft keretösszeget határozott meg a
Testület betervezésre.
„A közbeszerzési és beszerzési eljárások bonyolítása” tárgyú beszerzési eljárásban 3 cég kap ajánlattételre felhívást, melyről a közmeghallgatáskor dönt
majd a Képviselő-testület (Csuka és Társa Ügyvédi Iroda 1024 Budapest Ezredes utca 13. 4/1., Dr. Tóth Levente Ügyvédi Iroda 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.,
KözbeszGuru Kft. 1054 Budapest Aulich utca 7. 2.em. 4.
a.). A korábban elfogadott beszerzési szabályzat szerint
induló beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsoló feladatokra megkeresendő ajánlattevők körét is kiegészítette a
Testület a jelen ülésen felkért ajánlatok vonatkozásában.
A Képviselő-testület döntött, hogy a Haraszti úti járda
felújítására a Deponátor Kft-vel kötött közbeszerzési
szerződést közös megegyezéssel megszünteti, tekintettel arra, hogy a munkát az alvállalkozó Hidrográd Kft.
végezte volna el, akit korábban a testület kizárt az ajánlatkérésekből. A Templom utca burkolat felújítása tárgyú
közbeszerzési szerződést módosította a Testület tekintettel arra, hogy a választások miatt a munkaterület átadás
később történt meg, így a határidő hosszabbításra került.
Önkormányzatunk korábban nyert az EU Wiﬁ pályázaton, de a telepítési pont most került kijelölésre, a Szabadság térre. A PJÜTB javaslatára a Képviselő-testület az
AccessPoint Kft, Fókusz Computer Kft, UPC Magyarország Kft, Vértesnet Kft, Znet Telekom Zrt. T-System Zrt,
Wavecom Kft, Vodafone, Kventa cégektől kér be árajánlatot a kijelölt telepítési ponton a Hálózat kiépítésére.
Nagy port kavart a Fő út 73. szám alatti épület bontása és helyére parkoló kiépítése a választások előtt. Az
épületet megtekintve valóban rossz állapotban van, azt a
ﬁataloknak sem lehet kiadni szórakozásra, de hogy tisztán lásson mindenki, ezért statikai szakvélemény készítését javasolta a Polgármester, amit a Testület elfogadott
(140.000, - Ft + ÁFA összeg).
Az új vezetés pénzügyi-gazdasági átvilágítást tervez,
mely kapcsán a Képviselő-testület elnapolta a döntést és
a javasolt cég tekintetében referenciát kért be.
Szintén az új vezetés kezdeményezte a korábbi közbeszerzések és beszerzések jogi átvilágítását. A Testület a
legkedvezőbb ajánlatot adó Német Zoltán Ügyvédi Irodával (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet;
képviseli dr. Német Zoltán) 13.900.000, - Ft + ÁFA öszszegért köt szerződést az átvilágítási munkára.
A lakosság körében korábban „ellenállást” tapasztaltak
többen is a Déli kerékpárút kapcsán, ezért a Polgármestert az újabb Déli kerékpárút megvalósításának ügyében
a Képviselő-testület lakossági fórum tartására hatalmazta
fel 2020 január első felében.
„Az Uszoda műszaki megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése” tárgyú beszerzési eljárást is lefolytatja a
Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyen a parkolók, medence elhelyezése nem tűnik ideális2019 december

nak. Az alábbi cégek kapnak meghívást a tanulmányterv
elkészítésére, melyről majd a közmeghallgatáskor dönt a
Testület: BÉ-TERV Építésziroda Betéti Társaság, Királyterv Kft., TervCentrum Mérnök Iroda Kft.
Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit és a szükséges kiﬁzetéseket áttekintve a Magyar Államkincstárnál
vezetett értékpapírszámlán keresztül 150.000.000 Ft
összegben értékesít az Önkormányzat Magyar Államkötvényt.
Dr. Tüske Zoltán polgármesterré választása miatt lemondott az ABÉVA Kft. FEB elnöki tisztségéről, aki
helyett Bálint Norbertet választotta meg a Képviselőtestület. A tagok Török Lajosné (újraválasztással) és ifj.
Pleszkáts Péter (új) lettek. A változásokkal az Alapító okiratot is módosítani szükséges.
A Képviselő-testület ezek után az ABÉVA Kft. ügyeiről döntött. Elsőként a 2020. évi üzleti tervét fogadta el,
majd a korábban kiírt meghívásos pályázatokról döntött,
ahol a következő pályázókat javasolja elfogadni nyertesnek a Képviselő-testület:
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola és
Sportcsarnok telephelyen zöldfelület, udvar és atlétikai
pálya karbantartása, hó-eltakarítás és síkosságmentesítés
(2020.0101.-2020.12.31.): Pleszkáts Péter ev. (2351
Alsónémedi, Öreg-tó u. 7.)
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola és
Sportcsarnok épületkomplexumában felügyeleti, ügyeleti szolgáltatások ellátására (2020.01.01.-2020.12.31.
között): Pleszkáts Péter ev. (2351 Alsónémedi, Öreg-tó
u. 7.)
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola és
Sportcsarnok teljes épületkomplexumának takarítási szolgáltatására (2020.01.01-2020.12.31. között):
Policoor Kft.(1201 Budapest, Munkásház u.15.)
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola aula
és sportcsarnok rendezvényeihez kapcsolódó takarítások
szolgáltatására (2020.01.01-2020.12.31. között): Maximum Performance Kft. (1195 Budapest, Zalaegerszeg u.
106.)
A polgármesteri beszámoló az SZMSZ alapján továbbra is fő napirendje lesz a testületi üléseknek. A Polgármester úr beszámolt az elmúlt időszakról.
A Halászy Károly Művelődési Ház színháztermének
hangtechnika eszközbeszerzése tárgyú beszerzési eljárásban is beérkeztek az ajánlatok, mely kapcsán az Audio
Partner Kft. lett a nyertes 2.796.515 bruttó Ft ajánlati árral.
Zárt ülésen vagyoni ügyekről döntött a Képviselő-testület.
2019. december 12-én közmeghallgatással egybekötött
testületi ülés lesz, melyről a soron következő Hírmondóban számolunk be. A következő testületi ülés várhatóan
január végén lesz. A Képviselő-testület és bizottságainak
meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.
hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal
5
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ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
(Alsónémedi, Fő út 58.)
Minden munkakör vonatkozásában a részletes pályázat kií rás megtalálható a https:/ / kozigallas.gov.
hu/ public searc h.aspx oldalon és településünk honlapj án a hí rek köz öt t és az alábbi oldalon: http:/ /
w w w .alsonemedi.hu/ static / allashirdetesek

Műszaki ügyintéző

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. j anuPénzügyi vezető
ár 17.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat- f ebruár 03.
lan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Településfejlesztési, beruházási ügyintéző
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatA pályázat benyújtásának határideje: 2019. de- lan idejű közszolgálati jogviszony
c ember 31.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakör betölthetőségének időpontja: A
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. demunkakör a pályázatok elbírálását követően azon- c ember 17.
nal betölthető.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.
Dec ember 20.
Pénzügyi ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. dec ember 16.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.
Dec ember 20.
Titkársági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. j anuár 06.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.
Január 20.
Pályázati, környezetvédelmi ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. j anuár 06.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást
követően azonnal.
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Álláslehetőség Alsónémedin
A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.
F eladat: a szennyví zhálózat és szennyví ztisztí tó
telep üzemeltetése, karbantartása.
F eltétel: „ B” kategóriás j ogosí tvány
Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett
gyakorlat előnyt jelent.
Érdeklődni: telef onon a 06 30 9 65 7 813-as számon, vagy személyesen a Fő út 75. szám alatt
található irodánkban lehet.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk tisztelt fogyasztóink ﬁgyelmét,
hogy a hideg idő beálltával a házi vízvezeték, vízmérőhelyek fagy elleni védelméről
takarással, illetve a víztelenítő főcsapok
elzárásával szíveskedjenek gondoskodni. A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a
vízmérő elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség
díjának megﬁzetésétől, illetve a vízmérőpótlás
költségétől nem tudunk eltekinteni!
DAKÖV KFT
2019 december
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Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy
. december
-tól
. január
.-ig a rendelés
szünetel. Dr.Drahos Ildikó Bugyin helyettesít a
következő napokon: december 23-án 8-12.-ig,
2019. december 24. és 2020. január 01. között a Pol- 2020. január 02-03-án 8-12-ig. Elérhetősége: 06gármesteri Hivatal zárva tart! (ünnepnapok, pihenő- 29-347-013. Telefonon kérnénk bejelentkezést!
nap és igazgatási szünet)
Egyéb időpontokban ügyelet: Budapest, VIII.
ker. Szentkirályi u. .
Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi KirenDr. Szegedi Anett
deltségére ugyanez a zárva tartás vonatkozik!

ÜNNEPEK KÖRÜLI
MUNKAREND VÁLTOZÁSOK

2020. január 02-től a megszokott ügyfélfogadási
rend szerint várjuk Ügyfeleinket!
Polgármesteri Hivatal

HÁZIROVOSAINK VÁRHATÓ
SZABADSÁGA, PÉNTEKI ÜGYELETEK

Panoráma röntgen
a fogorvosi rendelőben!
Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Egészségház
átadásával egyidejűleg a fogorvosi rendelőben panoráma röntgennel bővítettem a vállalkozásomat.
A panoráma röntgen nélkülözhetetlen eszköze a
mindennapos fogászati ellátásnak, diagnosztikának.
A vizsgálat során dimenziós felvételt készítünk
a felső/alsó fogsorról, állkapocsízületről és az arcüreg
alsó részéről. A teljes digitális röntgen felvételek teljes
képet adnak az íny-, a fogak- és az állcsontok állapotáról.
Fogászati góckutatásra, problémás bölcsességfog
elhelyezkedésének vizsgálatára, a foggyökerek között
kialakult kóros elváltozások diagnosztizálására ill. fogszabályzási célból hasznos információt nyújt egy ilyen
típusú felvétel.
Rendelőnkben is digitális technikával dolgozunk, a
felvételt kiértékeljük, mentjük, kérésre cd-re másoljuk
és e-mailben tovább küldjük választott fogorvosának.
Ezen tevékenység nem támogatott, így ﬁzetni kell
érte, felvételenként . ,- Ft-ot.
sak előjegyzés alapján tudjuk Önöket fogadni, telefonos bejelentkezés szükséges:
- - 8vagy a - - 5- - -as számon.
Használja ki a technológia vívmányát és ha bármilyen
fogászati problémája is van kérjen panoráma röntgent
és biztos lehet, hogy minden igényt kielégítő kezelést
kap!
Forduljon hozzánk bizalommal, várjuk szeretettel!
Új címünk:2351 Alsónémedi, Fő út 63.
2019 december

Dr. Papp solt háziorvos
2019. december 18-20 között szabadságon lesz!
Dr. Deutsch udit háziorvos
2019. december 20-án szabadságon lesz!
Helyettesíti: 18-19-én dr. Deutsch Judit és
dr. Szlivka Gabriella háziorvos saját rendelőjében
és rendelési idejében!
December 20-án (péntek) csak dr. Szlivka Gabriella
rendel 8-12 óra között és ügyel 12-16 óra között saját
rendelőjében!
December 23-án (hétfő) csak dr. Szlivka Gabriella
rendel 8-12 óra között és ügyel 12-16 óra között
saját rendelőjében!

Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos
és dr. Papp Zsolt háziorvos
2019. december 30-31-én szabadságon lesz!
Helyettesíti: dr. Deutsch Judit háziorvos
saját rendelőjében és rendelési idejében és ügyel 12-16
óra között saját rendelőjében

Szarvasmarha telepre keresünk
dolgozókat:

elletős, fejő, traktoros.

Szükség esetén szolgálati lakást
biztosítunk.
Érdeklődni: 29-337-097; 8-16 óráig
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ALSÓNÉMEDI

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2020. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom
hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020.
jan.*

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

16.; 30.

13.

12.

9.

7.

4.

2., 30.

27.

24.

22.

19.

17.

*Januárban csak fenyőgyűjtés!

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit
Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék) a gyűjtési
napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után
a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom,
üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak
elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot adnak.
További zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 288
Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül
kiszámlázásra.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

2.; 16.; 30.

13.; 27.

12.; 26.

9.; 23.

7.; 21.

4.; 18.

2.; 16.; 30.

13.; 27.

10.; 24.

8.; 22.

5.; 19.

3.; 17.; 31.

A csomagolási hulladék kihelyezése a sárga fedelű edényzetben történik, illetve bármilyen áttetsző (nem
műtrágyás) zsákban is kihelyezhető!
A kéthavonta házhoz menő üveghulladék gyűjtés időpontjai: február 14.; április 10.; június 5.; július 31.;
szeptember 25.; november 20. Az üveghulladékot a sárga fedelű edényzetben helyezze ki!

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz
menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben)
igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
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cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

Alsónémedi
GSM üzlet
Szabadság tér 12/a

kedd:
16.00 – 18.00

-

-

-

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

hétfő: 8.00 - 20.00
kedd- csütörtök:
08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

2019 december
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Gyermekek jogainak világnapja
1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot.
Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. A Nyilatkozat, azzal a céllal, hogy ”hogy
a gyermek gyermekkora boldog legyen” olyan konkrét jogokat fogalmazott meg, mint például a
névhez, az állampolgársághoz és az oktatáshoz való jog. A Nyilatkozat nem volt kötelező erejű, így
ugyanezen a napon, harminc évvel később, 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a
Gyermek Jogairól szóló Egyezményt.
Magyarország 1991-ben ratiﬁkálta az
Egyezményt, amely így kötelező erejűvé vált
hazánkban. Magyarország Alaptörvénye kiemelt
védelemben részesíti a gyermekkort. Kimondja,
hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő
testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
védelemhez és gondoskodáshoz. Deklarálja
továbbá, hogy a szülők kötelesek gondoskodni
kiskorú gyermekükről. A gyermekek jogainak
minél szélesebb körű biztosítása érdekében több
törvény is módosult az elmúlt években, valamint
ﬁgyelemfelhívó kampányokra is sor került
hazánkban.
Magyarországon is jelen vannak a gyermekeket érintő veszélyek is, ebből adódóan pedig mindazok
a feladatok, amelyek a gyermeki jogok biztosítását jelentik, a mi kötelezettségünk, felnőtteké. A
gyermekek jogai ugyanis csak úgy érvényesíthetőek, ha a felnőtt társadalom tagjaira, intézményeire
nézve jogszabályokban foglalt kötelezettségeket írnak elő és tartatnak be.
Magyarországon minden állampolgárnak lehetősége van jelezni, ha gyermekbántalmazást
észlel. A gyermekvédelmi-, oktatási-, egészségügyi intézményekben dolgozóknak és a hatóságoknak
kötelességük jelezni, ha gyermekbántalmazás, gyermeket veszélyeztető helyzet jut tudomásukra.
Amennyiben Ön tudomással bír a környezetében olyan gyermekről, akinek alapvető jogait
korlátozzák, vagy attól megfosztják, kérjük jelezze hatóságunknak az ingyenesen hívható 107, 112
telefonszámokon, vagy vegye fel a kapcsolatot és jelezze az észlelteket az alábbi szakemberek,
szervezetek valamelyikének:


Gyermekjóléti Szolgálatok,



iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős,



óvodai, iskolai szociális munkások



iskolapszichológus,



iskolai védőnő,



Kék Vonal Gyermek és Ifjúságvédelmi Telefonszolgálat (116 111 az egész országból
ingyenesen hívható).
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

2019 december
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HÚSZ ÉV ALSÓNÉMEDIN

Húsz év Alsónémedin
Beszélgetés Benkó Péter kántor-tanítóval és feleségével, Valikával
Kedves Valika és Péter? Hihetetlen, hogy meny- pedig érezhettük az egyháztanács és a falu lakóinak
nyire szalad az idő. Ez évben már húsz éve, hogy a szeretetét, támogatását. Soha nem éreztették azt, hogy
római katolikus egyház hívására ﬁatal házaspárként idegenek lennénk. Mára pedig eljutottunk oda, hogy két
Alsónémedire kerültetek. Péter kántori állást kapott otthonunk van, egyik Rimócon, másik Alsónémedin.
az egyháznál és ének tanári-tanítói állást a Széchenyi A gyerekeink büszkén hordják a rimóci viseletet, szeIstván Általános Iskolában. Valika néhány éve helyez- retnek ott tartózkodni a nagyszülőknél, de ezer szállal
kedett el a Szivárvány Napköziotthonos Óvodában, kötődnek ők is Alsónémedihez, iskola, barátok, sok
közösen átélt esemény révén.
hisz évekre lefoglalta a gyermekV: Megkönnyítette számunkra a
nevelés, négy gyönyörű gyermekbeilleszkedést az is, hogy nagyon
kel ajándékozott meg Benneteket
hamar barátokra leltünk. Noha a
a Jóisten. Hogy esett a választámindennapokban nem voltak itt a
sotok Alsónémedire? Nem éppen
szüleink, - igaz nagyon sokat segíszomszédos faluja Rimócnak.
tettek, segítenek nekünk a mai naP: A főiskola elvégzése után
pig is- mégis úgy nőttek fel a gyekántori állást kerestem. Körbeterekeink, hogy „pótnagymamát”,
lefonáltam papismerőseimet, és
„pótunokatestvéreket”, „pótkeérdeklődtem, nincs-e szükségük
resztszülőket” kaptak. Nagyon
kántorra. Többek között Laczkó
nagy hálával gondolunk azokra is,
Misi atya is azt jelezte, hogy szükakiktől rengeteg segítséget kapség lenne rám. Több helyet is megtunk, kapunk a mai napig is.
néztem, Alsónémedin nagyon szép
Röviden összefoglalva miként
volt a templom. Első látásra tetszett
telt az elmúlt húsz évetek? Mit
a település jellege. Így Alsónémedi
éreztek a legfontosabbnak, ami
mellett döntöttünk. Ezt követően
veletek történt? Mit jelent száKiss Tibor és Györgyövics Karmotokra a faluközösség, melyben
csi bácsi „felvételiztettek”, és jeéltek?
lezték, hogy számítanának rám.
P: Ez alatta húsz év alatt teljes
Majd Mihály atyával bementünk
lett a családunk. A lányok már
az iskolába, érdeklődtünk az akide születtek. Az életünkben talán
kori igazgató nénitől, Mayer Erika
egyik legnagyobb csoda, hogy a
nénitől, hogy tudna-e alkalmazni.
katolikus egyházközség fontosŐ is azt jelezte, szükség van rám.
Ideérkezésünk 20 évvel ezelőtt
nak tartotta azt, hogy új kántorház
Hálás vagyok mindkettőjüknek.
épüljön. Az ilyen hozzáállás ritka,
Augusztus 1-én orgonáltam az
első misét. Akkor még a plébánián laktam pár hónapig mint a fehér holló manapság, hogy fontosnak érezzék
Misi atyával, mert a kántorházat felújították érkezé- azt, és nem kevés anyagi áldozatot fordítsanak arra,
hatalmas összefogással, hogy megfelelő körülményesünkre.
V: Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén ket biztosítsanak a mindenkori Alsónémedi kántorköltöztünk ide. Akkor Petike még csak 5 hónapos volt. nak. Abból a szempontból is irigylésre méltó vagyok,
Nagy várakozás és izgalom volt bennem, sok szépet hogy a gyönyörű templomunkban két orgona is van.
Az egyik sípos, a másik elektromos. Nagyon örülhallottam már a faluról és az itt lévő emberekről.
Tudjuk, mind a mai napig erős honvágyatok van a tem, amikor az egyháztanács úgy döntött, hogy fontos
szülőfalutok és a Rimócon élő családotok iránt. Hogy megjavítani a sípos hangszert. A másikat pedig Pekker
sikerült megszokni az új környezetet? Nehéz volt-e a Imre atya ajándékozta a templomnak és az énekkarnak. A nemrég elhunyt Pekker Imre atyának, valamint
beilleszkedés?
P: Hála Istennek, nem éreztük annak. Egyrészt mert az egyházközség jelenlegi vezetőségének, Gábornak,
a napi feladatok elég sok energiát lekötöttek. Másrészt Elnök úrnak és az egyháztanácsnak is köszönettel tar2019 december
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tozom. Az iskolában is nagyon jól érzem magam, hálás
vagyok a kollégáimért, feletteseimért. A gyerekekkel
is és a szülőkkel is igyekszem megtalálni a megfelelő
hangnemet. Jelenlegi osztályomat is nagyon szeretem,
és a szülők is nagyon kedvesek. Számíthatok segítségükre. Nagy ajándéknak tartjuk itteni életünkben a
vándortábort. Ez alatt a tábor alatt rengeteg élményt
szerezhetnek a gyerekek, játszva tanulhatnak a természetről, épített környezetünkről, a történelemről,
mindeközben komoly testi és lelki erőpróba nekik. Ez
a két hét hihetetlen összekovácsoló erővel hat, az épp
aktuális tábori közösségre, amely nemcsak erre a két
hétre szól. Hisz úgy élünk ez alatt a két hét alatt, mint
egy nagy család. Aztán barátokra is leltünk, akik örülnek velünk örömünkben, sírnak velünk bánatunkban,
és segítenek, ha kérjük.
V: Én is nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy valóban otthonra leltünk itt Alsónémedin. Rimócot természetesen nem feledve, és míg élünk mindig odavalósiaknak is érezzük magunkat. De ezer szállal kötődünk
már ehhez a községhez is. Nagyon hálás vagyok azért
is, hogy helyben dolgozhatok, a vezető óvónőnek,
Szabó Évának, hogy esélyt adott nekem, és támogatja a tanulmányaimat, a kollégáimért, a gyerekekért, a
barátaimért! Hálatelt szívvel gondolok arra a hét évre
is, amikor az egyházközségben „Babamama klubot”
vezethettünk két barátnőmmel. Sok kisgyermekes
anyukával kerültem kapcsolatba, általuk, valamint az
egyházközségbeli kapcsolatok, a gyerekeink révén a
szülőtársi kapcsolatok mind hozzájárultak ahhoz, hogy
otthon érezzük magunkat a szülőfalunktól távol.
Felbecsülhetetlen az érték, amit a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Vegyeskarral teremtettetek.
Péter, mit jelent a te életedben a kórus?
P: Éppen most vagyunk túl az adventi évzáró hangversenyünkön. Hálatelt szívvel mondom azt, hogy a
kórus, illetve a kórus tagjai nagyon fontosak számomra. 2006-ban még viaskodnom kellett, noszogatni kellett a kórustagokat, hogy előbújva a karzat takarásából
a hívekkel szemben énekeljünk. Most pedig az adventi
hangversenyeken másfél órát énekelünk egy zsúfolásig
megtelt templom előtt. Persze ehhez próbák, lemondások, áldozatok szükségesek. Úgy „működünk „együtt,
mint egy nagy család. Megtartjuk egymás ünnepeit,
örülünk egymás sikereinek, örömeinek, és együtt sírunk a nehézségek idején. Elmondhatatlanul jó érzés
vezényelni az énekkart, látni a csillogó szemeket, az
egymásra ﬁgyelést, a koncentrációt, az örömöt egymás
arcán. Mondhatni: „Hol szeretet és egyetértés, ott az
Isten”, Sok helyen énekeltünk már Alsónémedin kívül
is. A teljesség igénye nélkül: Vácott a székesegyházban, Budapesten a Mátyás templomban, Egerben a bazilikában, Mátraverebély- Szentkúton, és Erdélyben is.
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Nagyon jó megtapasztalni a kórustagok felém irányuló
szeretetét, és remélem ők is érzik, hogy ez viszont is
így van. Barátok vagyunk. A kóruséneklés egyébként
sok mindenre megtanít: csak így együtt tudjuk nyújtani
ezeket a szép élményeket az embereknek, külön-külön
nem… Kell az alázat, a másikra való odaﬁgyelés.
Valika, óvoda pedagógusként mit tartasz a legfontosabbnak munkádban?
V: Leendő óvodapedagógusként számomra a legfontosabb talán az érzelmi biztonság megteremtése a
ránk bízott gyermekek körében. Mert azt gondolom,
hogyha biztonságban, feltétel nélküli elfogadással,
szeretettel körülvéve jól érzi magát egy kisgyermek az
óvodában, akkor a legfontosabb feltétel adott ahhoz,
hogy személyisége harmonikusan fejlődjön, nyitott
legyen a világra, örömmel tudjon rácsodákozni a minket körülvevő szűkebb-tágabb, emberi és természeti
környezetünkre. A kisgyermek életkoránál fogva ki
van szolgáltatva nekünk, a bizalmát megszerezni nagyon megtisztelő, sokszor nem is olyan könnyű, de
nekem különösen kedves és értékes feladat. Szintén
nagyon fontosnak érzem, hogy egymást elfogadó, jó,
szeretetteli viszonyt ápoljunk azokkal, akikkel kapcsolatba kerülünk a munkánk során, legyen az gyermek,
szülő, nagyszülő, munkatárs. A nyitottság, a másik
másságának tiszteletben tartása, az összefogás, a közös munka által mi magunk is gazdagodunk, és sokkal
könnyebbé válik ebben a gyorsan változó, stresszel teli
világban való élet.
Meséljetek a családotokról, a gyermekeitekről, lassan felcseperednek! Mint nagycsaládos hívő keresztények, milyen értékek mentén élitek mindennapjaitokat?
P: Peti ﬁunk már egyetemre jár. Budapesten tanul
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Bernadett gimnazista, Gödöllőn tanul a premontrei gimnáziumban,
Mindketten kollégisták csak hétvégente járnak haza.
Anna 8. osztályos, iskolaválasztás előtt áll. Marcsika
pedig 5. osztályos tanuló.
Mivel sokan élünk egy fedél alatt - igaz, a hétköznapokban egyre kevesebben - fontos, hogy oda tudjunk ﬁgyelni egymásra, meghallgassuk egymást, kisebb-nagyobb problémáinkat meg tudjuk beszélni.
V: Mindig is úgy tekintettünk a gyerekeinkre, hogy
ajándékba kaptuk őket, és az a feladatunk, hogy segítsük őket abban, hogy önmagukra találjanak, hogy ki
tudják bontakoztatni magukban azt a sok jót, azokat
a talentumokat, amiket a Jóstentől kaptak. Fontosnak
tartjuk, hogy érezzék a feltétel nélküli szeretetünket
mindig! Nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, hisz
mi is érezzük az ő támogatásukat, önzetlen segítségüket, gondoskodó szeretetüket! Reméljük, mi is ezt a
példát adjuk tovább nekik! Abban is bízom, hogy min2019 december
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dennapi életünkkel hitelesek vagyunk számukra, hogy
hitünket tovább tudjuk adni nekik, hogy mind a négyen boldogok lesznek, megtalálják a társukat, a saját
útjukat, akivel és amelyen kiteljesedhetnek és harmóniában élnek.
Végezetül mik a tervek az előttetek álló újabb húsz
esztendőre?
V: Ha jól számolom 20 év múlva már nyugdíjas leszek: Remélem, az Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvodából fogok nyugdíjba menni!
Addig pedig csak egyszerűen teszem a dolgom, amit
az élet vagy a Gondviselés hoz számomra! Reméljük,
a következő húz évben útjukra tudjuk bocsátani a gyerekeinket, megszületnek az unokáink, viszonozni tudjuk a szüleinknek azt a sok jót, amit tőlük kaptunk és
kapunk a mai napig is.
P: Nagyon sok minden foglalkoztat. A mindennapok

történései, az év ünnepei, templomi-, iskolai rendezvényei mellett néhány olyan dolgot szeretnék megemlíteni, amelyeken már régóta gondolkodom: szeretném
befejezni a Kéktúrát, családommal együtt. Nagyon
szeretnék írni egy könyvet az énekkar történetéről, az
öreg-temetőről, a templom festéséről. Gondolkodtunk
barátokkal túra-szakosztály, illetve honismereti egyesület alapításáról. Sikerül-e megvalósítani ezeket? Ez
a jövő „zenéje”. A realitásoknál maradva: szeretném,
hogy az énekkar hosszú ideig működjön, egyházközségünk újságját, a Szent Keresztet Tóth Évivel hosszú
ideig szerkeszthessem.
A jövőbe nem láthatunk, viszont a múltat már át
tudjuk tekinteni. S ezekért a múltbéli esztendőkért nagyon hálásak vagyunk Istennek, Alsónémedinek, és az
alsónémedi embereknek!
A Benkó családdal Jobbágy Ilona beszélgetett.

Családunk 2019-ben
2019 december
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Karácsony a néphiedelemben
A karácsonyt, amelynek latin neve Nativitatis Domini,
Natalis Domini (Az Úr születése), a nyugati kereszténység december 25-én, a keleti január 7-én ünnepli. A húsvét mellett ez a kereszténység második legnagyobb ünnepe, egyben világszerte a szeretet, az öröm, a békesség,
a család, az otthon emléknapja. A karácsony szó gyökere
valószínűleg a latin incarnatio (megtestesülés), más felfogás szerint a szláv jövevényszavaink legősibb rétegéből
származó, a téli napfordulóra utaló korcun (átlépő) igenév. E szóval a magyaron kívül csak a keleti szlovákok,
a máramarosi ruszinok és a huculok jelölik az ünnepet.
Karácsony napját négyhetes adventi (Úrjövet) időszak
előzi meg, ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi
év. A karácsonyi ünneplés december 24-én a szentestével, karácsony vigíliájával veszi kezdetét, amelyen régi
hagyomány szerint virrasztottak, böjtöltek és imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. A karácsony katolikus liturgiájának
sajátossága a három szentmise: az éjféli mise, a pásztorok miséje és a karácsonyi ünnepi szentmise. A liturgiamagyarázat szerint az éjféli mise Jézus (az Ige) örök
születését, a hajnali pásztorok miséje a megtestesült Ige
földi születését, az ünnepi mise ezekkel együtt az ember
kegyelmi újjászületését ünnepli. A katolikus templomokban karácsonykor megtalálható betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban
az éjféli misére egy barlangot rendezett be. A hagyományos magyar paraszti kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés, a kántálás, Háromkirályok járás.
(https://mult-kor.hu/mi-a-kulnbseg-a-kiskaracsony-es-anagykaracsony-kztt-20161224)
Magyar nyelvhasználatunk a karácsony ünnepét (december 25.) nagykarácsony szóval is illeti, főleg akkor,
ha a kiskarácsony néven is emlegetett újév is belekerül a
beszédbe. Közöttük, azaz két karácsony között dologtiltó
hagyományok élnek még a mai napig is. Az archaikus

középkori képzetkörbe tartozik az a tápai hiedelem, hogy
az újszülötteket karácsony ünnepére nem szabad kereszteletlenül hagyni. A karácsonyra született ﬁúgyermekeket a keleti egyházban Karácsony névre keresztelték. A
karácsonykor született gyermekről magyar népünk úgy
véli, hogy szép, boldog élete lesz. Általánosan ismert
szokás arra, akit váratlan örömben, kellemes meglepetésben részesítenek: „legyen neki is karácsonya”. A régi
szegediekkel szólva: „lögyön néki is gubás karácsonya”.
Ez vonatkozhat a ﬁnom karácsonyi mákosgubára, de
új gubára, azaz szűrposztóból készült, karácsonyi ajándékba kapott új kabátra is. Ami jó esemény még sokára
várható: „messze van, mint karácsony”. Ami igen kapós, soknak van rá egyszerre szüksége, arra azt mondták: „kapós, mint karácsonykor a famozsár”. A szólás a
gazdaasszonyok karácsonyi sürgés-forgására emlékeztet,
mert mozsár nem mindegyik háznál volt, dió-, máktöréshez kölcsön kellett a szomszédból kérni.
Karácsony ünnepéhez illetőleg jelképrendszeréhez
a karácsonyfaállítás falun, városon, hívők és nemhívők
között egyaránt hozzátartozik. A karácsonyfa eredetét
egy mosoni irodalmi eredetűnek tetsző népmonda így
magyarázza: „Amikor Krisztus Urunk a földön járt, a
gonosz emberek elől bujdosnia kellett. Az üldözők elől
menekülve egy sűrűlombú fa alatt vonta meg magát, ez
azonban odaszólt neki: állj odább, mert ha nálam találnak, engem is elpusztítanak. Ezzel utasították el féltükben a többi fák is. Az Úrnak ellenségei már nyomában
voltak, amikor egy fenyőfához ért. Alig volt lombja,
ezért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is menekült.
Az Úr most megáldotta a fenyőfát: soha ne hullasd el a
leveledet. Akkor is virulj, és zöldülj, amikor a többiek
levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között, élj meg mindenütt. Légy
az emberek öröme és emlékezetemre rajtad gyújtsanak
gyertyát.

Erdővidéken, székely testvéreink a karácsonyra készülődést így éneklik:
,,Tizenkét kapuláb gyöngyből van kiverve,
Az Úr Jézus széke közből van helyezve,
Az Isten az embert annyira szerette,
Szerelmes szent Fiát hogy földre küldötte,
Hideg istállóba,jászolba fektette.
Oh emberi nemzet indulj igazságra,
Mert eljött a Krisztus szegény szállásodra..
Tisztítsd ki házadat, hívd be őtet oda,
Hogy vigye lelkedet, boldog mennyországba.”
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Móra László:

Karácsonyi imádság
Ó, édes Jézuska,
Hallgasd meg szavunk!
Nagy országért síró
Bús magyarok vagyunk.
Szent karácsony estjén
Halld meg ezer jajunk…
Igazságot kérő
Bús magyarok vagyunk.
Küldd le angyalkáid,
Tedd fényessé napunk!
Hiszen csak sötétben
Botorkálók vagyunk.

Madarasi Hargita

Magas-Tátra

Széttépett Hazánkban
Nézd városunk, falunk!
Alig-alig élők
Meglopottak vagyunk.
Ne küldj sok játékot!
Karácsonyfát se adj!
Ó, csak azt tudhassuk,
Hogy most közöttünk vagy.

Vereckei-hágó

Hogy közibénk jöttél
S két áldott kezeddel
Földi csodát teszel
Síró nemzeteddel.
Ó, édes Jézuska
Hallgasd, amit kérünk:
Szent István országát
Adjad vissza nékünk!
2019 december
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Ajándékötletek
a karácsonyfa alá
Nagyszülőknek legkedvesebb ajándék
az apró gyermekek
kéz- és lábnyomából készített meglepetés.
Megható karácsonyi meglepetés nagyszülőknek.
Keressünk a fényképesdobozból, vagy kérjünk
rokonoktól minél több régi családi fotót, melyeket fénymásoljunk kartonpapírra, majd vágjunk
kb. képeslap méretre, hátoldalára írjunk szép
idézeteket, gondolatokat. Mindezt tegyük egy
szép dobozba. Egyszerű és nagyszerű ajándék,
mellyel sok örömteli pillanatot szerezhetünk
szeretteinknek.
Forrás: https://www.bien.hu/otthonkikapcsolodas/hobbi-es-barkacsolas
A karácsonyi mellékletet összeállította:
Bálint István János
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A karácsonyi asztalra ajánljuk
TÚRÓS-MÁKOS KOSZORÚ
HOZZÁVALÓK
A tésztához: 1 dl tej, 3 dkg élesztő, 12 dkg porcukor, 40 dkg liszt, 2 tojás, csipet szerecsendió, csipet
só, 10 dkg margarin, 1 tojás a kenéshez, 1 kanál zabpehely, 1 kanál mák
A túrós töltelékhez: 25 dkg túró, 5 dkg kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor vagy mandulaaroma, 1
tojás
A mákos töltelékhez: 1 dl tej, 5 dkg kristálycukor,
15 dkg darált mák, 2 evőkanál margarin, 1dl rum
vagy 1 rumaroma, 1 evőkanál fahéj
ELKÉSZÍTÉS
A tejet langyosítsuk meg,
majd oldjunk
fel benne egy
kis porcukrot,
morzsoljuk
bele az élesztőt. A lisztet,
a felfuttatott
élesztőt, a maradék porcukrot, a tojásokat,
a sót és a szerecsendiót jól keverjük össze. Majd adjuk hozzá a
felolvasztott, kihűlt margarint, és gyúrjuk össze alaposan. Letakarva, meleg helyen 45 percig kelesszjük.
Közben a túrós töltelék hozzávalóit keverjük össze.
A mákos töltelékhez a hozzávalókat (a fahéj és a rum
kivételével) is keverjük össze, majd forraljuk fel. Ha
kihűlt, ízesítsük rummal és fahéjjal. A megkelt tésztát nyújtsuk téglalap alakúra, hosszában vágjuk ketté. Az egyik felére hosszában a túrós, a másik felére
a mákos tölteléket osszuk el, majd tekerjük fel, és
nyomkodjuk össze a végeit. A két rudat fonjuk össze
kört formálva belőle. Fektessük tepsire, tetejét kenjük meg tojással, szórjuk meg zabpehellyel és mákkal. Hagyjuk kelni még 15 percet, majd 170 fokos
sütőben kb. 45 percig süssük!
(Forrás: http://www.mindmegette.hu)
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KARÁCSONY FELÉ, ALSÓNÉMEDI – 2019.
Kedves Némedi Atyámﬁai! Némediek!
Úgy érzem, a 2019. évben is gazdag és színes kulturális eseményekben bővelkedhettünk. Megtisztelő volt az
a széles összefogás, amely a hajdanvolt Némedi családi,
közösségi és egyházi eseményeit idézte, s melyet vendégeink mindig oly csodálva és megrendülten emlegetnek
vissza. Elkészítve a lassan mögöttünk álló év statisztikáját, engedjenek meg csak néhány adatot.
Ez évben először rendeztünk Újévi Koncertet. Hideg
volt, hatalmas pelyhekben hullt a hó, gyalog is alig lehetett az utcán járni, alig ébredtünk még fel a szilveszteri mulatozásból, mégis megtelt a színházterem, még a
folyosóra is kellett székeket kirakni, hogy mindannyian
beférjünk.
A Községi Disznótoron több mint 100-ra tehető azoknak száma, akik segítettek a disznók feldolgozásában és a
főzésben. Közel ötszázan jöttek el a kóstolóra, s haza, az
időseknek, beteg családtagoknak is jutott bőven a hurkából és a kolbászból. Március 15-én a környező települések
egyikén sincsenek olyan sokan, mint a mi templomainkban és a Szabadság téri ünnepségen. A Tánc Világnapján
az iskolai Aula minden évben zsúfolásig megtelik, csak
a fellépő némedi gyermekek száma meghaladta a 200-at.
Színházi, operett és nóta estjeinkre regisztrációs jegyet
kell kiadnunk, mert nem fértünk el a 200 fős színháztermünkben. Az Alsónémediért Közalapítvánnyal közösen
szervezett Gyermeknapon, bár nem vetekedhetünk a főváros programkínálatával, mégis megtelt a Szent István
tér, s olyan családi piknikezés alakult ki, hogy öröm volt
nézni. A Szent Iván éji koncertet elmosta ugyan az eső,
de az Aulába bemenekült ﬁatalság változatlan jókedvvel
ünnepelte az év leghosszabb napját.
Könyvtárunk beiratkozott olvasóinak száma lassan
eléri a 700 főt, melyből legalább kétszázan heti rendszerességgel járnak könyvtárba, könyvtári állományunk a
25 000 db könyv fölé emelkedett. Hétfőtől péntekig reggel nyolctól este nyolcig nyitva állunk minden korosztály
számára, van, amikor kerékpárok, s van amikor babakocsik sorjáznak a művelődési ház előtt, s van hála Istennek
számos alkalommal, hogy kevésnek bizonyul a parkoló a
rendezvényre személyautóval érkezők számára. A Faluház udvarát is kinőttük már, ha úgy falatozni és mulatozni támad kedvünk. A Búcsúban rengetegen voltunk, sok
kisgyermekes család is eljött, s a Pörkölt Fesztiválon is
1000-nél is többen megjelentek a változatos programokon, a ﬁnom étkekkel is meg lehettünk elégedve, amit az
ezret is meghaladó bográcsjegyek száma bizonyít.
A Szüreti Bálon és a Székelybálon bebizonyosodott,
hogy még az Aula is kicsinek bizonyul, ha sok jó ember
együtt mulat. S ránk virradt már a másnap, mi még mindig táncoltunk.
A Mikulást nagyon sok kisgyermek várta, 400
mikuláscsokival és 5 kg szaloncukorral telt meg a Mikulás zsákja, de kevésnek bizonyult. Ami még ez évből
előttünk van, az a Karácsonyi Kaláka, de már látjuk, hogy
a kézműves vásárosok és a műsorban szereplő némedi
gyermekek és felnőttek száma meghaladja a tavalyi évet,
s reméljük, a közönség sem marad otthon.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata nevében
köszönjük, hogy ez évben sem fáradoztunk hiába, hiszen
munkák eredményét bizonyítja, hogy rendezvényeinket
jelenlétükkel megtisztelték, hogy érdeklődnek kulturális eseményeik iránt. Kövessék továbbra is ﬁgyelemmel
az új esztendő kulturális rendezvényeit, kapcsolódjanak
meg klubjainkba, foglalkozásainkba.
Köszönjük a rengeteg segítséget és felajánlást, a kétkezi munkát és az anyagi támogatást egyaránt. Kérjük,
ezt a jó szokásukat jövőre is őrizzék meg! Képes beszámolónk az év második félévének néhány kiemelt eseményét idézi fel. Megtisztelő számunkra az a megbecsülés
és szeretet, mellyel a faluközösség fáradozásainkat segíti
és értékeli.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új esztendőt kívánunk! Találkozzunk az Karácsonyi Kalákán, s
majd az Újévi Koncerten! Addig is békességes családi
csendességben készüljünk a legjobb jóra, mely velünk,
emberekkel történhet: a Megváltó Úrjézus Krisztus születésére.
Jobbágy Ilona
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Juhász Gyula:

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

NYILVÁNOSSÁ TÉTELI NYILATKOZAT
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényein fénykép- és videófelvétel készül, mely
az intézmény honlapján, facebook oldalán illetve az
Alsónémedi Hírmondó oldalain nyilvánossá tehető.
Amennyiben nem járul hozzá, hogy Ön vagy hozzátartozója a fentiekben jelzett oldalakon esetleg látható
legyen, kérjük, jelezze ezt kollégánknak a 06/29-270817-es telefonszámon.
Halászy Károly Művelődési Ház
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Szent István tér, augusztus 20. Megkóstoljuk az ország
tortáját

Szüreti Bál

„Gyüvőnyári” legények a Búcsúban

Székelybál

Térzene a platánfa körül
Határok nélkül székelyek és magyarok

Pörkölt Fesztivál
Adventi gyertyagyújtás

Tánccal köszöntjük Advent első napját
2019 december

Megjött Némedire a
Mikulás
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