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A Karácsony igazi fényei
A Hírmondó előző számában az adventi szokásokról
olvashattunk egy összeállítást Bálint István tanár úr tollából. Karácsonyra gondolva engedjék meg, hogy két hagyományról szóljak, más megvilágításban: az ajándékozásról és a karácsonyi fényről. Karácsonykor szeretteinket
megajándékozzuk, drága, minél értékesebb ajándékokkal.
Ebbe benne foglaltatik az ajándékok megszerzésére fordított erőfeszítés: zsúfolt üzletek, türelmetlen emberek, vagy
akár a hitelből vásárolt ajándékok. A másik fontos dolog,
ami Karácsony kapcsán eszünkbe jut a fény. Ehhez igazából több hagyomány is köthető: a betlehemi láng, amelyet
a Születés Barlangjában Betlehemben gyújtanak meg és
viszik el több országba, gondolhatunk továbbá a karácsonyi gyertyagyújtásra, valamint megjelennek a fények a fákon, az ablakokon, az épületeken. Sokan a fényekre csak
díszítőelemként tekintenek ilyenkor, de a Fény igazából a
Karácsony egyik legfontosabb szimbóluma is.
Fényre azért van szükségünk, hogy ne legyen sötét,
hogy lássunk. Karácsony táján telnek az év legsötétebb
napjai, a leghosszabbak az éjszakák. A sötétséget ekkor
tapasztaljuk meg legmélyebben a maga fizikai valóságában.
Sajnos megtapasztalható azonban a körülöttünk lévő
sötétség átvitt értelemben is: a világ tele van gonoszsággal, szenvedéssel, erőszakkal, igazságtalansággal, a hatalommal való visszaéléssel, szétszakított családokkal,
mérhetetlen gyásszal. Ott van bennünk a tömény lelki,
szellemi sötétség, ez körül is vesz bennünket, az egész közéletet áthatja. A csúsztatások, a tudatos ködösítés nem
azt akarja, hogy világos, egyértelmű, mindenki számára
érthető legyen minden, hanem homályba kell azt burkolni. Beszélhetünk feketemunkáról, feketegazdaságról.
Mindez a sötétség gyümölcse. Ez a szellemi sötétség, ami
uralkodik, táptalaja sok gonoszságnak. Tenyésznek az
életellenes erők ebben a sötétségben.
A világ azért van sötétségben, mert nem tudunk eleget
ahhoz, hogy az ember által okozott rosszat és szenvedést
megszüntessük és kezeljük. És nem tudunk eleget ahhoz,
hogy békében éljünk egymás mellett. Sokan elismerik,
hogy sötétségben élünk, de sokan ringatják magukat abban az illúzióban, hogy mi magunk felül tudunk kerekedni rajta.
A Karácsony egyik spirituális igazsága az, hogy a világ
sötétsége fény után kiáltott, és a történelem egy pontján
az Isten emberi alakot öltött, meglátogatott minket a fény
a magasságból. Ez a világ a Szabadító nélkül egy sötét
hely. „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik
a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad.” (Szent István Társulati Biblia - továbbiakban
SZIT - Izaiás 9,1)
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Jézus az az igazi világosság, aki különleges fényt hozott
erre a világra. Nyilván nem általános jelentése van itt a világosságnak, hanem egy speciális, sajátos értelme. Olyan
lelki világosság, ami hiányzott erről a világról. Ami nélkül lelki és szellemi sötétség uralkodik. Aminek a híján
szenved az emberiség. Meg lehet szokni, hozzászokik az
ember szeme a sötétséghez, de folyamatosan érzi az igazi
világosság hiányát. E nélkül az isteni világosság nélkül lehetetlen teljes emberi életet élni.
Maga Jézus is így nevezi magát: “Én vagyok a világ világossága.” (SZIT János 8,12). Jézus világosság, fénysugár
a mennyből, a mennyei világosságnak, Isten világának
meggyújtott lángja a földön. Egy darab abból a ragyogásból, ami odaát van Isten közvetlen közelében, ami Istenben van. Ebből az örök, szent világosságból tört be egy
sugár a földre Jézus Krisztus személyében.
A karácsonynak ez a legdrágább ajándéka, hogy Isten az
igazi világosságnak egy fényforrását helyezte bele ebbe a
világba, a mi világunkba, hogy emberi lelkeket gyógyítson, tisztítson, vigasztaljon, felemeljen, megszenteljen,
üdvözítsen. Hogy az igazi világosságot ragyogtassa a sötétségben. És mindezt ingyen, szeretetből. Nem pénzért
mért drága ajándékként.
Minderre mondhatjuk, hogy megfoghatatlan számunkra és rajtunk kívül álló a világ sötétsége, mi csak
elszenvedői vagyunk, a világosság, a fény, pedig mint
olvashatjuk, maga Jézus, így csakis rajta múlik, hogy ne
járjunk sötétben. Hogyan is vonatkozik mindez ránk, az
egyes emberekre?
Sokan kikérnék maguknak, hogy őket ne gyanúsítsa senki lelki, szellemi sötétséggel. Csakhogy ez nem gyanúsítás, hanem ténykérdés. Ha csak arra gondolunk, hogy
mennyi minden van az életünkben, amiről nem szeretnénk, hogy világosságra jöjjön, hogy kiderüljön. Amiről
semmi pénzért nem beszélnénk nyilvánosság előtt, aminek sötétben kell maradnia. Milyen sok minden elhangzik az ajkunkon, amit ha magnón lejátszanának mások
előtt, megrémülnénk. Milyen sokszor előfordul derék
emberekkel is, hogy ha nagyon felmérgesítik, vagy nagyon elkeseredik, mérgében még káromkodik is. De az
jön elő a fogunk között, ami a szívünkben van, és a szívünkben nagyon sok sötétség van. Vagy ha még mélyebbre megyünk, a gondolatainkat vizsgáljuk meg, milyen sok
tisztátalan, irigy, ítélkező, parázna, sőt gyilkos gondolat
fér meg a fejünkben. Beszélget két ember, kedvesen mosolyognak egymásra, úgy tesznek, mintha csak a másikra figyelnének, és közben keserű irigység támad egyikük
szívében, mert a másiknak sikerült valami, ami neki soha
nem. Vagy éppen gőg támad a szívében, mert megállapítja, hogy ő azért sokkal okosabb, ügyesebb, jobb ízlése
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van, mint annak a másiknak. Hány olyan találkozás van
mögöttünk, amiről senkinek nem számolnánk be. Sötétben kell maradniuk. Vannak sokan, akik nem szégyellik
magukat a sötét állításaik, beszédük, magatartásuk miatt.
Akik nyíltan, olykor már dicsekedve, hencegve törnek
házasságot, csapnak be másokat, hazudnak, lopnak és
sokszor sokféleképpen egymás életére is törnek. Vannak
sokan, akik mentegetőznek. A többség azonban igyekszik
sötétben tartani a sötét dolgokat. Titkolni, rejtegetni, elhallgatni. Fenntartani egy elfogadható látszatot, ami mögött van a kétségbeejtő valóság.
Az ember azért tapasztalja a lelki sötétséget, mert elvesztette az Istennel való igaz kapcsolatot. Lelki sötétség
a reményvesztettség, a túlzó, féktelen vágyak, a mély elégedetlenség, melyet nem lehet kielégíteni, a szégyen, sőt a
változásra, javulásra való képtelenség is.
„(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert
megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi
nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat
adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” (SZIT János 1,9-12).
Ez kell nekünk, ez a gyógyító, erőt adó, vigasztaló, tisztító, megszentelő mennyei sugár. Erre van szüksége a mi
fáradt, csalódott, szomorú, bűnös szívünknek. Hogyan
részesülhetünk ennek a világosságnak a gyógyító hatásában? Megvilágosít: úgy is mondhatnánk, hogy leleplez,
olyannak mutatja meg az embert, amilyen. Sötétségben
és félhomályban nem látszik a szemét és a rendetlenség
egy szobában, de ha besüt a nap, annál inkább. Még inkább így van ez a szívvel: akkor derül ki minden régi és új
szemét és minden fölhalmozódott rendetlenség, amikor
az igazi világosság fénye vetítődik reá. Tehát így gyógyít,
így vigasztal, így erősít meg Jézus, hogy megvilágosít:
megmutatja a bajt, leleplezi bennem a bűnt, fényt derít a
mulasztásomra.
Amikor Jézus Krisztus megjelent ezen a földön, az igazi világosságot hozta el. Azt a világosságot, ami nemcsak
leleplezi ezeket a sötét dolgokat, hanem ami szabadulást
is ad tőlük. Ami megtanítja az embert tisztán gondolkozni, tisztán beszélni, tisztán élni. Akkor valaki azt mondja,
amit gondol, és azt fogja tenni, amit mondott.
Csodálatos dolgokról van itt szó: Isten Fia azért lett emberré, hogy az ember Isten fiává lehessen. Isten Fia azért
szállt alá a mélységbe, hogy az ember felemelkedhessék
eredeti rendeltetésének a magasságába. Jézus nemcsak
önmagára mondja: “én vagyok a világ világossága”, hanem szóról-szóra így mondja rólunk is: “ti vagytok a világ
világossága!” (SZIT Máté 5,14) Ennyire azonosítja magát
velünk, ennyire emberré lett, hogy az isteni világosságot
teljesen megosztotta azokkal, akik Őt befogadták.
Mit jelent Jézust befogadni? Tovább árasztani a világ
felé mindazt, amit Tőle kaptunk: a békességet, a meg4

bocsátást, a szeretetet, a türelmet, az áldozatkészséget,
a jóságot, szóval: világítani, a világ világosságának lenni
mindenütt, ahol sötét van, tehát éppen a világban, szétsugározni valamit abból a nap nélküli világosságból, abból a
gyógyító, tisztító mennyei röntgensugárból, ami ott Betlehemben jött el a világba. Az az igazi Karácsony, amikor
valaki nemcsak az ajándékot fogadja el, hanem az azzal
járó feladatot is vállalja: a befogadott világosság továbbárasztását. Aztán ebben a világosságban meglátja minden
ember a másikat. Azt, akin addig keresztülnézett, akit
addig emberszámba sem vett, aki csak terhére volt, aki
vetélytárs, ellenfél vagy ellenség volt. Legnagyobb csodálkozására elkezdi szeretni. Ebben a világosságban látja
meg mindenki, hogy mi Isten terve vele. Hogy a mindenható Istennek terve van velem, kicsi emberkével. És igent
mond Isten tervére. Mindig itt jön egyenesbe az emberek
élete. Ebben a világosságban vesszük észre mindnyájan
az úgynevezett szolgálatainkat, kinek, mikor, mivel segíthetek. Egészen természetes módon, minden felszólítás, minden jutalmazás nélkül Karácsony megtörtént, az
igazi világosság eljött a világra, amely megvilágosít minden embert. A felelősségünk az, hogy mit teszünk vele.
Befogadom vagy elrejtőzöm? Ez a mi felelősségünk. Isten
tegyen készekké minket arra, hogy kinyissuk magunkat a
karácsonyi világosság, az élő Jézus Krisztus előtt. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. S egyszer csak világítani kezd az életünk.
Ezekkel, a Gável Henrik, Pál Ferenc atyáktól, Cseri Kálmán és Joó Sándor lelkészektől vett gondolatokkal és az
alábbi történettel (Stella Leontin atya) kívánok áldott,
boldog, fényes ünnepet községünk minden lakójának!

Egy angyal, aki nem akart énekelni
Karácsony éjszakáján az angyalok, Jézus születésnapjára emlékezve Istent dicsőítve hangosan zengeni kezdtek.
A hatalmas kórusban egyszer csak elhallgatott az egyik
angyal. Szomszédjai mindjárt észre is vették, hogy a társuk elhallgatott és meglepetésükben ők is elnémulva, csodálkozva néztek rá.
A kórust vezető Főangyal odaszólította magához az elnémult angyalt és kérdőre vonta, hogy miért hagyta abba
az éneklést. Az így válaszolt: Én nagyon szeretek énekelni. Erősen, tisztán énekeltem még azt is, hogy «Dicsőség
a magasságban Istennek», de amikor az következett, hogy
«a földön békesség» - azt már nem tudtam énekelni, mert
látom azt a sok-sok békétlenséget, ami betölti a földkerekséget. Kedves Főangyal és ti többiek, nézzetek körül a Földön és lássátok meg, hogy milyen békétlenség van odalent. Milyen sok katona és fegyver van minden országban.
A gazdagok és szegények, öregek és fiatalok, rokonok és
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szomszédok, munkatársak között, de a családokban, az
emberi szívekben belül sincs békesség. Az emberek nem
tudnak megbékélni egymással, egy kicsit hallgatni és tűrni, de nem tudnak megbékélni sorsukkal és önmagukkal sem. Szabad ebben a háborgó világban békességről
énekelni? Igaza van, mondták néhányan a kórusban. A
Főangyal azonban megdorgálta őket, és megparancsolta,
hogy énekeljenek tovább. Az elnémult angyalhoz pedig
így szólt: Megértem az engedetlenségedet, mert tudom,
hogy szomorúság, aggódás és jóakarat van mögötte. De
ha jobban odafigyelsz Urunk gondjára és gondolataira, te
is örömmel fogod énekelni a békeség himnuszát.
Amikor Urunk embert teremtett, azzal emelte minden
más teremtménye fölé a maga közelébe, hogy szabad akaratot adott neki. Szabad engedelmeskednie, és szabad lázadnia is. Az ember hatalmat kapott arra, hogy oltalmazza
az életet, de arra is, hogy kioltsa. Tud védeni és támadni,
elvenni és adni, gyűlölni és szeretni. Mit lehet a bűn ellen
tenni? Urunk próbálkozott özönvízzel, kemény ítéletekkel, de egyik sem használt. Az ember minden ítélet után
ugyanaz maradt, aki volt. Azt viszont nem engedi meg
Urunk szeretete, hogy erőszakkal valósítsa meg a Földön
a mennyei világ rendjét és annak békességét. Szabad dön-

tést és engedelmességet kíván, és ez csak egy úton-módon
valósulhat meg: hidat épített a mennyei világ és a földi
világ között Fiával: Jézussal. Ő a békesség fejedelme, ő a
béke megteremtője. Csak ő adhat békét a nemzeteknek,
a családoknak és az emberi szíveknek. Azok az emberek,
akik rá hallgatnak, Jézust követik, azok békében élnek, és
önzetlenül a béke apostolai tudnak lenni, minden nehéz
földi körülmény között is. Ők hiszik, hogy van ennek értelme és a reményt soha nem adják fel. Ők még áldozatok
árán is meg tudják teremteni és őrizni a belső és külső
békesség harmóniáját. Ez pedig már az örök boldogság
kezdete. Isten bízik bennük, számít rájuk. Nekünk ezt kell
hirdetni, bele nem fáradva, hogy meghallják, erőt kapjanak, ők is ezt dalolják és összefogva egy szebb, igazabb,
tisztább, békésebb és boldogabb világot tudjanak építeni,
annak erejében, akinek születésének napját karácsonykor
ünnepeljük. Ez a mi feladatunk, az pedig az ő feladatuk.
Az elnémult angyalban fölragyogott az Isteni értelem és
most már a többiekkel együtt ő is boldogan énekelte a teljes karácsonyi evangéliumot: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön minden jószándékú embernek.”
dr. Tóth Éva

KARÁCSONY
Kegyetlen hideg, téli éjszaka volt,
Amikor a Szent Család faluról falura vándorolt.
Szállást kerestek szegények, hiszen közelgett az Idő,
Mikor Mária gyermeke a világra jő.
Bekopogtak módos, előkelő házba,
De szállást csak egy rongyos istállóban találtak.
Betakarta József féltőn Máriáját,
Várták jövetelét, a Világ Megváltóját.
A pusztán pásztorok nyája legelészett,
Egyszer csak az égen nagy csillag fényesedett.
Azok riadtan ébresztgették egymást,
Mutatva az égre a csodát látván.
Váratlanul megszólalt egy angyal a magasból,
Csilingelő hangján ekképpen szólt:
„Megszületett Betlehemben a Világ Megváltója,
Ez a fényes csillag, annak hírhozója.
Kövessétek a jelet, amerre ez vezet,
Segítségével eltévedni a pusztán nem lehet.
Ahol ez a ragyogó csillag az égen megáll,
Ott találjátok az Isten Egyszülött Fiát.
2017. december

Édesanyja karjával ápolja, rengeti,
Majd puha szalmára jászolba fekteti.
A pásztorok egy-egy bárányt az ölükbe kapván,
El is indultak a fényes csillag nyomán.
Sugarával bevilágította a földet és az eget,
Majd megállt egy rongyos istálló felett.
A báránykákat a Kisded mellé tették,
Hogy annak gyenge testét azok melegítsék.
Messzi Keletről érkezet: Gáspár, Menyhért, Boldizsár,
Jézuskának ajándékul hoztak: aranyat, tömjént, mirhát.
Ha a betlehemi jászol elé rakjuk tiszta szívünk melegét,
A mi ajándékunk minden kincsnél többet ér.
Alsónémedi, 2017. december 24.
Surányi Lászlóné
nyugalmazott tanár
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 29-én ülésezett, melyet
megelőzően a szakbizottságok is kialakították véleményüket.
A kiküldött napirendhez több témakör tárgyalását
vette fel a Képviselő-testület (Barabás Mihály könyvének
kiadatása, út aszfaltozások, Hungária Zrt. ügye, HÉSZ
tervezése).
Első napirenden a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.
(8154 Polgárdi, Bocskai út 39.) 2017. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló beszámolója szerepelt,
melyet a Képviselő-testület elfogadott.
Köztudott, hogy változások történtek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén és a törvényi változások
miatt november 01-től a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
végzi a szolgáltatást településünkön. A Társulásba újabb
önkormányzatok kívánnak belépni, így a Társulási Megállapodás első módosítására volt szükség, melyhez a
Képviselő-testület hozzájárult.
Év végén tárgyalja a Képviselő-testület az ABÉVA Kft.
következő évi üzleti tervét, melyet elfogadott, azzal, hogy
az iskola üzemeltetése kapcsán kimutatott veszteségek
megszüntetése érdekében a Kft. Ügyvezetője kezdjen tárgyalásokat a Monori Tankerületi Központtal.
Az előző ülésen is tárgyalt a Képviselő-testület utak átvételéről, most a GLS General Logistics Systems Hungary
Kft-től (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) vette át településrendezési célra térítésmentesen az ingatlanmegosztásból kialakuló 3057/6 hrsz-ú területet út céljára.
A Képviselő-testület soron következő napirenden idei
költségvetésünk módosítását hagyta jóvá, a korábbi határozatokban foglalt módosítások átvezetésével, majd az
Önkormányzat és Intézményei 2018. évre szóló belső
ellenőrzési ütemtervét, munkatervét fogadta el.
A Képviselő-testület november végén tárgyalja a következő évi költségvetés főbb irányelveit, mely kapcsán
a Polgármester által beterjesztett koncepció tervezetet
elfogadta azzal a módosítással, hogy a Rákóczi utca Kápolna u. és Liliom u. közötti szakasz járdafelújítás terveinek elkészítése is szerepeljen benne.
A jövő év tervezése kapcsán tárgyalt a Testület a
Nagykadácsi Kft. központi orvosi ügyelet finanszírozás
díjának emelésére vonatkozó kéréséről is, melyet elfogadott. (Így az Önkormányzatunk által fizetendő díj lakosságarányosan a 2.433.000,- Ft/hó egyharmad része lesz.)
A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal jövő évre tervezett igazgatási szünet elrendeléséről,
valamint a 2018. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló rendeletet, mely alapján az alábbi
6

napokon igazgatási szünet lesz a Hivatalban: március
10., április 21., július 2-6., október 13., november 10.,
december 1., 15., 27-28.
A Polgármester már korábban beszámolt a Képviselőtestületnek a települési adó kapcsán a Kúria általi felülvizsgálatról, megsemmisítés lehetőségéről, melyről a hivatalos döntés is megszületett. A Települési adóról szóló
13/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletet a Kúria
törvénysértőnek találta és azt visszamenőlegesen – 2017.
február 23-i hatállyal – megsemmisítette. Fentiek alapján
– habár a Kúria döntésével a testület most sem ért egyet
– a 2017. január l-től befizetett adót vissza kell fizetni
az adóbeszedésre és befizetésre kötelezettek részére. –
Az érintettek tájékoztatást kapnak, ill. a befizetésre került
összegek visszafizetésről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
Soron következő napirenden a Polgármester szokásos
beszámolója szerepelt, melyet a Testület szóbeli kiegészítésekkel együtt fogadott el.
Az Egyebek napirend keretében döntött a Testület arról, hogy ismét pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor
Alapkezelőhöz, mely kapcsán Barabás Mihály: Növényi ornamentika Erdővidék népi díszítőművészetében c.
könyv kiadását célozza meg. Ha a pályázat nem lesz sikeres, a kiadás költségeit max. 650.000,- Ft-os keretösszegig
támogatja a Testület.
Az út aszfaltozások témakörében Józan Menyhért
képviselő kérdést tett fel, hogy mért volt szükség az új
aszfaltfelület felmarására, és újra aszfaltozására. Megjegyezte, szerinte az váltotta ki a javítást, hogy Ő bizonyos
körökben jelezte vizsgálatot fog kérni. A Polgármester
visszautasította ezt a felvetést, elmondta, hogy a javításra a nem szerződés szerinti kivitelezés miatt volt szükség.
Tájékoztatást adott arról, hogy a rétegcsere Önkormányzatunk költségvetését nem érintette, azt a kivitelező viselte. A hibás kivitelezést csak az akkreditált laboratórium
által elvégzett vizsgálatok eredményének ismeretében lehetett megállapítani.
A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolását, az önkormányzati vagyonveszetést szintén Józan Menyhért képviselő vetette fel. A Polgármester elmondta, már többször
is tájékoztatást adott – pl. nyomozás állása, ÁSZ vizsgálat eredménye. A nyomozó hatóság megállapította, hogy
2006-óta nem volt szabályszerű a Hungária Zrt. működése. Az első vagyonvesztés is erre az időre keltezhető. Úgy
gondolja, hogy az ügy végleges lezárása után tud a lakosság felé egy teljes és valós tájékoztatást adni. – A témakör
– ahogy az aszfaltozások kérdésköre is – személyes vitába
torkollott, így a Polgármester többszöri rendre utasítás
után a napirendet lezárta.
2017. december

Önkormányzati hírek

A HÉSZ kapcsán Török Lajosné képviselő érdeklődött
egy korábban beadott kérelmükről, melyre nem kaptak
választ. A Polgármester tájékoztatta a HÉSZ ezirányú tárgyalására jövőre kerül majd sor.
Az ülés végén a Jegyzőasszony Józan Menyhért részére
átadott egy doboz iratot (és egy DVD-t) az előző ülésen
beadott kérelme nyomán.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság
a javaslatok tárgyalásán kívül tárgyalta az ABÉVA Kft.
III. negyedéves beszámolóját, melyet elfogadott. Ismét
pályázatot írt ki a Szabadság téren lévő üres üzlethelyiségre és kiválasztotta kiktől kérjen a Hivatal ajánlatot az
új HÉSZ készítésére.
A Képviselő-testület december 14-én tartja idei közmeghallgatását – melyre a meghívót már előző Hírmondónkban megtalálták az olvasók a szokásos helyek mellett

a beszámolót pedig a Hírmondó jövő évi első lapszámában olvashatják –, míg jövő évi első ülésére várhatóan
2018 januárjában kerül majd sor. A Képviselő-testület
és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és
rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján (http://www.
alsonemedi.hu/static/onkormanyzat), ill. rendeleteink a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Az ünnepekhez közeledvén kívánok minden Olvasónak áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt!
Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK
2017. december 27-29. között – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – téli igazgatási szünet
lesz, a Polgármesteri Hivatal zárva tart!
Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás vonatkozik!
2018. január 02-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk Ügyfeleinket!

Polgármesteri Hivatal

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

PÁLYÁZAT

az Alsónémedi, Szabadság tér 12/D. szám alatti üzlethelyiség bérletére

Pályázati feltételek:
- 3 havi kaució letétele
- min. 45.000,- Ft + ÁFA bérleti díj vállalása,
A pályázatban meg kell jelölni
- a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
- a vállalt havi bérleti díj összegét,
- a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill.
üzletkört.
A pályázók értékelése az alábbi szempontok alapján
történik:
2017. december

- vállalt havi bérleti díj összege,
- helyben lakó magánszemély, helyi vállalkozó, vállalkozás,
- a település alapellátásában betöltött szerepe.
A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
és Tájékoztató Bizottsága dönt. A bizottság a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. január 15.
(hétfő) 12:00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje: 2018. január 31.
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Munkalehetőség!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
parkfenntartási feladatokra gépi kaszálási munkát is végezni tudó munkatársat keres!
Érdeklődni és jelentkezni személyesen Vincze József polgármesternél
(Alsónémedi, Fő út 58.) vagy a 06-29-337-101-es telefonszámon lehet.

Munkalehetőség!

Az ABÉVA Kft. napi takarító munkatársat keres!
Feladat: az Alsónémedi Általános Iskola napközbeni takarítási feladatainak ellátása.
Feltétel: erkölcsi bizonyítvány
Érdeklődni és jelentkezni a 06 20 236 73 63-as telefonszámon vagy az Abéva Kft. Fő 75. sz. alatti irodájában lehet.
Munkalehetőség!
A NÉMEDI CSÁRDA felszolgálót, konyhai kisegítő hölgyeket, szakácsot keres!
Érdeklődni, illetve jelentkezni személyesen vagy a 06-70-414-8619-es telefonszámon lehet.

HÁZIORVOSAINK ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKARENDJÉNEK VÁLTOZÁSAI
2017. december 27-29. dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos szabadságon lesz! Helyettesíti dr. Papp Zsolt
2017. december 18-22. dr. Papp Zsolt háziorvos szabadságon lesz! Helyettesíti dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos.
2017. december 27-29. dr. Beregi Katalin háziorvos 8-12 óráig rendel!
Hornyák-Dénes Zsuzsanna védőnő 2017. december 27. – 2017. január 02-ig szabadságon lesz! A december 27-i
tanácsadás elmarad!
A FOGÁSZATI RENDELÉS 2017. december 27.– 2017. január 02-ig szünetel. Helyettesítés: Budapest VIII., Szentkirályi u. 40.

Kirándulók, Színház látogatók figyelem!
2018. január 6-án szombaton este a Thalia Színházba hívom községünk lakóit. Terence McNally: Ketten
egyedül című nagysikerű vígjátékot nézzük meg Goda Krisztina rendezésében. Szereplők: Schell Judit, Csányi
Sándor. Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom. Utazás természetesen külön autóbusszal, de
egyénileg is lehetséges.
2018. január 20-án Cserkeszőlőre megyünk kirándulni. Útközben Kecskemét nevezetességeivel ismerkedünk
meg, majd tovább utazva Cserkeszőlőn a fürdőben pihenhetünk, lazíthatunk. Hazaérkezés az esti órákban.
Várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/337-861 vagy 20/426-4153
A közelgő ünnepek alkalmával községünk minden lakójának Áldott, Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kívánok.
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

BÍRKÓZÁS
2017. november 23-án, Gyálon szervezték meg a szabadfogású gyermek- és ifjúsági verseny körzeti szakaszát. Résztvevők: FTC, Gyál, Üllő, Inárcs, Ócsa, Alsónémedi.
Az Alsónémedi birkózók eredményei
Gyermek korosztály: Pieczka Marcell 1. hely; Mikoly Áádám 1. hely; Dudás Rómeó
2. hely; Dudás Flórián 2. hely.
Diák korosztály: Szlvicsák Tamás 1. hely; Dudás Adrián 3. hely
Kovács János tanár-edző
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SZEMÉTSZEDÉS LAKOSSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSSEL
Többször felvetődött a külterületi szemételhelyezés problémája a lakosság és az Önkormányzat részéről is.
Így jött létre – túrázó, kerékpározó, kutyát sétáltató személyek felvetésére – lakossági kezdeményezéssel egy szemétszedés 2017. november
25-én, melyhez nagy reményeket fűztek. Sajnos a szombati napon csak
öten jelentek meg (Debreczeni
Márti, Kiss Zoli, Nagy Tamásné
Erzsi, Nagy Viktória és az ötletgazda-szervező Borbély Vivien). Azzal
kellett szembesülniük, hogy a külterület állapota rosszabb, mint amire számítottak, így a megbeszéltek
alapján az Önkormányzat által biztosított 50 db zsákot gyorsan megtöltötték.
A körülmények láttán úgy döntöttek, hogy újra megszervezik a szemétszedést, melyre december 9-én szombaton kerül (-t) sor. Ezen a napon az előzetes jelentkezések alapján már több résztvevő lesz és a plakátok kihelyezése nyomán is több résztvevőre számítunk és a 200 db zsák
hamar megtelik majd, igaz annak jobban örülnénk, ha nem kellene a
természet védőinek ezzel foglalkoznia. (Tekintettel a lap megjelenésére,
erről a jövő évben számolunk be.)
Rengeteg a sitt és építkezési hulladék, amit kézzel sajnos nem lehet
összeszedni. Az Önkormányzat vállalkozóval időnként összeszedeti,
elszállíttatja ezeket a hulladékokat
is, és ami még marad most is elviteti. /A lelkes szervezők felhívásukban erre is támogatókat keresnek, kerestek./
Amennyiben a kupacok között személyes iratokra (pl. csekkek) stb.
bukkannak – ahogy ez közterület-felügyelőnk, mezőőreink esetében is –
bizonyítékul szolgál, és további eljárást von maga után.

KÉRJÜK A SZEMETELŐKET ÉRTÉKELJÉK E NEMES MUNKÁT
ÉS LEGKÖZLEBB AZ ILYEN FELESLEGESSÉ VÁLT „ÉRTÉKEIKTŐL”
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, LOMTALANÍTÁS ÚTJÁN VÁLJANAK MEG!
KÖSZÖNJÜK A LELKES CSAPAT MUNKÁJÁT!
ÓVJUK MEG KÖRNYEZETÜNKET!
Lapzárta után érkezett: Sajnos a december 9-i szemétszedésen
egyedül csak a Szervező vett részt. Köszönjük kitartását!

2017. december

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
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Katolikus Karitász

Hírek a Katolikus Karitász 5 éves működéséről
A helyi Katolikus Karitász 2012
tavaszán kapcsolódott be a nemzetközi elismeréseket is kiérdemlő országos szervezet munkájába.
A fő cél az adományok gyűjtésével segíteni az arra rászorult helyi
lakosoknak, nemre, korra, felekezeti hovatartozásra való tekintett nélkül. A szervezet szorosan
együttműködik a helyi szociálisés egészségügyi feladatokat ellátó intézményekkel. A Karitász tagjai önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül tevékenykednek, a következő evangéliumi idézet alapján végzik munkájukat:
„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”
											(Máté 25, 34-40)
A teljesség igénye nélkül az eddigi munkákról röviden:
– Minden évben többször is, közel 30 család részére tartós élelmiszercsomagokat
osztottunk ki
– A helyi gazdák zöldség és gyümölcs felajánlásait eljuttattuk a rászorult családokhoz
– Jószívű adakozók által főzött halászlé (100 adag) karácsonyi kiosztása
– Nagycsaládosoknak karácsonyra játékokat ajándékoztunk
– A központi Karitász által küldött beiskolázási utalványokat kiközvetítettük
– Gyermekeknek ingyen cirkuszlátogatást szerveztünk
– Krízis helyzetben lévőknek a Váci Egyházmegyei Karitásznál a villanyszolgáltatás visszaállítását, tüzelővásárlást, banki törlesztés egyszeri átvállalását kezdeményeztük
– Gyermeknapokon palacsintával, lángossal és cukorkával kedveskedtünk a kicsiknek
– Sportnapokon gyümölcsöt osztottunk a résztvevőknek
– Kórházból hazaérkező magányos egyént támogattunk
– Közvetítettünk az ingóságokat (bútor, mosógép, centrifuga) felajánló lakosok és a
szükségben lévők között
– Hivatalos ügyek, kérvények elkészítésében segítségére voltunk a kevésbé járatosoknak
– Előző évig használt ruhagyűjtést és válogatási lehetőséget biztosítottunk
Megfelelő és állandó raktározási hely hiánya miatt egyénileg
igyekezünk a ruházati szükségletek felmérni, beszerezni és eljutatni az igénylőkhöz.
Ezúton szeretnénk minden alsónémedi lakos figyelmét felhívni, hogy ha környezetében
ismer olyan rászorult személyt, családot, akik nehéz körülmények között élnek, és egy kis
segítség jól jönne, kérjük, jelezzék!
Aki úgy érzi bármely módon segíteni szeretne a szegényebbeken, értesítsen bennünket,
szívesen közvetítünk.
Elérhetőségeink: A plébánia postaládájába (Templom u. 1.) várjuk a rászorultak nevét,
címét; telefonon a 06-30-394-22-29 számon; facebook: Katolikus Karitász Alsónémedi
Szervezete; e-mail:karitasz.alsonemedi@gmail.com
Minden kedves alsónémedi lakosnak örömökben áldott, békés karácsonyt kívánunk!
				
Katolikus Karitász Alsónémedi Szervezete
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10 éves a Szent Kereszt

Már régóta foglalkoztatott minket a gondolat, hogy kellene indítani egy katolikus egyházközségi lapot. Az volt a
gondolataink alján, hogy fórumot teremtsünk az egyházunk
híreinek megosztására: mind a Rómából, mind a Váci Egyházmegyéből érkező híreknek, mind pedig az Alsónémedi
Római Katolikus Egyházközségben zajló eseményeknek. A
sok tervezgetés után 2007. november 4-én megjelent lapunk
első száma. Az eltelt 10 évben minden hónapban megjelent,
a hónap első vagy második vasárnapján. Egyszer, nyáron
előfordult, hogy összevont számot adtunk ki. Számvetést készítettünk az ünnep kapcsán. Ha csak egy napot számolunk
az elkészítésére, akkor is 4 hónapnyi munka van benne. És
ehhez nem számoltuk még a cikk, ima és versíróink ráfordított értékes idejét. Lehetőséget teremt a lap a hívek hivatalos
tájékoztatására, valamint a helytörténeti események archiválására is. Valamint bárki írhat bele, beszámolhat a saját
élményiről, érzéseiről, gondolatairól. Üdvözölhetünk cikkszerzőink között református testvéreket is. Köszönjük nekik
is, valamint mindenkinek, aki írásával gazdagította a lapot.
Elmondható, hogy a lap fenntartása ráfizetés nélküli. Köszönhető ez mindazoknak, akik kisebb-nagyobb
pénzadományokkal támogatják a megjelenését. Köszönhető egy nagy szponzorunknak, aki színes nyomtató
adományozásával és a folyamatos karbantartási munkálatokkal, valamint tintapatron utánpótlással folyamatosan támogat minket. Köszönet szintén egy állandó patrónusunknak, aki a papírt biztosítja a lap számára. Lapunk, mint látható, igazi közösségi lap, összefogás, sok áldozat és lelkesedés eredménye.
Reméljünk, a Jóisten is megsegít, hogy még sokáig tudjuk végezni ezt az értékes szolgálatot.
Szerkesztők

Kedves Érdeklődők!

Többen jelezték, hogy szeretnének vásárolni az
Alsónémedi Jubileumi Évfordulójára megjelent
postai bélyegekből. Örömmel tudatjuk, hogy a
bélyegek megvásárolhatók a Papírboltban (Fő
út), belföldi levélre felragaszthatók és postára
adhatók.
A bélyegeket Szlovicsák Imre, a Széchenyi István
Általános Iskola rajztanára tervezte.
Ez úton is köszönjük szép, igényes munkáját.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2017. december
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Alsónémedi Községért Közalapítvány

NÉMEDI KINCSEI 2017
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány az idei évben
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ezt az ünnepi
alkalmat megragadva egy gálaestet szerveztünk, ahol az
Alsónémedin élő tehetségeknek, Némedi Kincseinek lehetőséget biztosítottunk a bemutatkozásra.
Jelentkezni öt kategóriában lehetett: irodalom, képzőművészet, sport, tánc és zene.
Nagy örömünkre szép számban gyűltek a jelentkezők.
Végül 25 produkció léphetett színpadra, és bemutatkozásuk, produkciójuk, előadásuk ámulatba ejtett bennünket.
Tiszteletre méltó a bátorságuk, hogy ilyen népes közönség előtt meg tudták csillogtatni tehetségüket.
A produkciók minősítését komoly szakmai zsűri vállalta
el, akiknek a jobbnál jobb produkciók közt nem volt egyszerű meghozni a döntését.
A fellépők után a Szomszédnéni Produkciós Iroda fergeteges műsorát élvezhettük, igazán vidám pillanatokat
szereztek nekünk.
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Nekem különösen nagy élmény volt a gálaest alatt, a versenyzőkkel élni át a színpadra lépés előtti feszült pillanatokat.
Köszönet illeti a fellépőket, a zsűri tagjait és a népes közönséget!
Demeterné Pap Tímea
kuratóriumi tag

2017. december

Alsónémedi Községért Közalapítvány

2017. december
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Boróka Néptáncegyüttes

Boróka Néptáncegyüttes 2017.
A Boróka Néptáncegyüttes mozgalmas évet zár 2017-ben.
Már év elején kezdtünk próbálni a március 15-i községi
ünnepélyre, ahol 4 táncot adtunk elő. Április végén, a Tánc
Világnapján is fellépett csoportunk. Ócsára is hívtak bennünket május 1-jére, a Juhfesztiválra, de sajnos a programok torlódása miatt ezt a programot le kellett mondanunk.
A nyári hónapok is munkát hoztak a táncosok életében.
Míg mások nyaraltak, pihentek, mi a nagy forróságban a
község 950. éves évfordulójának megünneplésére készültünk. Hetente kétszer gyakoroltunk az Iskola és a Faluház
közötti szabad területen.
A községi ünnepély előtt azonban még egy nagyon
kedves kérésnek tettünk eleget.
A Kemencés Vendégház hívott meg bennünket egy
vendégszereplésre Aratási vigalom címmel. Nagyon vidáman telt az a délután, még az ott lévő vacsoravendégeket
is sikerült bevonnunk a táncba.
Augusztus 13-án az egyházi megemlékezések után
együtt sétáltunk el a felújított Halászy Károly Művelődési
Házhoz, ahol a műsor elején és a végén adtunk elő 1-1
táncot, így az ünnepi műsort úgymond keretbe foglaltuk.
Még aznap este a Nagygödörben este 8 órakor részt vettünk az Államalapítók című nagyszabású zenés darabban
is, melyről film is készült.
Szeptember első vasárnapján Európa Bajnokságot rendeztek az Alsónémedi Agárpályán, melyre bennünket is
meghívtak. A több száz külföldi vendég előtt nagy sikert
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arattunk, és a szép viseletbe öltözött táncosok még a díjkiosztásban is aktívan szerepet vállaltak.
Szeptember 16-án Cserkeszőlőre utazott a csapat külön
busszal, ahol a falu és a fürdővendégek örömére részt vettünk a Szüreti Felvonuláson. Bugyira is hívtak bennünket
a Szüreti mulatságra, de nem vállaltuk el, mert az időpont
egybeesett a Némedi Pörkölt Fesztivállal.
Október első szombatján a Cseppek, a kis csőszök és a
nagy csőszök mellett a Boróka Néptáncegyüttes is részt
vett a Szüreti Felvonuláson, ahol az egyes állomásokon
nagyon nagy számban tekintették meg műsorunkat a helyi lakosok.
A Szüreti után sem pihentünk sokat, hiszen készültünk a Karácsonyi Gyertyagyújtásra, mely december
3-án került megrendezésre a Szabadság téren. A Cseppek
Gyermektánccsoporttal közösen ünnepeltük Advent első
vasárnapját, ahol a finom tea és forraltbor melengette a
szereplőket és a közönséget.
Nagy örömmel fogadtuk a hírt, miszerint jövő nyáron
várnak bennünket szeretettel Erdélybe a Nagyajtai Falunapokra. Köszönjük a megtiszteltetést és örülünk, hogy a
testvérközségben is képviselhetjük Alsónémedit.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, igyekezni
fogunk továbbra is színvonalas műsorokkal emelni a községi rendezvények színvonalát. A Boróka Néptáncegyüttes nevében:
Szarka Ágnes, csoportvezető
2017. december

Boróka Néptáncegyüttes
Cserkeszőlőn

Adventi gyertyagyújtás

Kemencésben

Köszönjük, Ági!
Tánc Világnapja

Szüreti Felvonulás

Szüreti Felvonulás

2017. december
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ASE hírei

Bemutatkoztak az ASE felnőtt csapatában az első 2000 után született játékosok
Büszkén jelentjük be, hogy 2017 novemberében
HORVÁTH BÉLA és JÓZAN LEVENTE az ifjúsági csapatunk tehetségei az első 2000 után született játékosok, akik bemutatkoztak az ASE felnőtt csapatában.

labdarúgó, aki 2000 után született, másrészt pedig az
élvonal történetének legfiatalabb bemutatkozójaként
lépett pályára a Videoton ellen 2016. december 11-én,
mindössze 16 évesen és 16 naposan.
Kizárólag az Alsónémedi Hírmondónak adott exkluzív interjúban osztja meg velünk a rekorddal kapcsolatos gondolatait Horváth Béla.
A.H.: 17 évesen bemutatkozhattál az ASE felnőtt csapatában. Messi és Ronaldo is csak álmodozhattak
ilyesmiről. Mesélj, hogy történtek a dolgok?
H.B.: Nyáron a bajnokság kezdete előtt edzettem először a felnőtt csapattal, az első két-három hónapban
még csak heti egyszer, viszont jelenleg már mindhárom edzésen velük vagyok.

HORVÁTH BÉLA 2017.11.12-én
Dömsödi SE ellen hazai pályán

Számítottál rá?
Őszintén szólva nem számítottam rá, mert az ifi meccs
után tudtam meg, hogy másnap számítanak rám a felnőtt meccsen is és megadatott a lehetőség, hogy be is
állhattam 12-13 percre.
Mit szóltak a csapattársaid a sikereidhez?
Mindenki barátságosan fogadott edzéseken, és a pályára lépésemkor is folyamatosan bíztattak. Leveszi a
terhet az ember válláról, ha könnyen sikerül beilleszkednie. Sokukkal játszottam már együtt ifiben is, így
annyira mégsem volt ismeretlen a közeg.
A pálya közepén és szélén is jó teljesítményt tudsz
nyújtani, hol érzed magad jobban?
Igazán szélső hátvédként és védekező középpályásként érzem otthon magam és évek óta ezeken a posztokon is játszom. A felnőtt csapatban még nincs konkrét posztom, az edző még igyekszik megtalálni, hogy
hol válhatok igazán hasznára a csapatnak.
Mi a terved a focival 1, 3 és 5 év múlva?
Természetesen szeretném folytatni és élvezni a labdarúgást ameddig csak tudom.

JÓZAN LEVENTE 2017.11.19-én Pereg SE ellen idegenben

A fiataljaink teljesítményükkel és hozzáállásukkal érdemelték ki a lehetőséget, melyet dicséretes játékukkal
sikerült meg is ragadniuk!
Ilyen korú játékosok még nemzetközi viszonylatban
is ritkán kapnak lehetőséget. A Bajnokok Ligájának
2016. november 23-án az olasz Moise Kean lett az
első 2000 után született játékosa. A Juventus fiatalja
a Sevilla elleni hazai 3:1-es győzelem alkalmával lépett
pályára.
2016. december 11-én a magyar NB I-ben Kiss Tamás a Szombathelyi Haladásból lett az első olyan
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Álombajnokságod van? Melyik csapat, hányas mezében szoktad elképzelni magad?
Nem nevezném álombajnokságnak, de az olasz Serie A
a kedvencem, a kedvenc csapatom, a Juventus miatt.
Tehát ebből adódóan az ő mezükről „álmodozom” és a
négyes mezszámról, mert 12 éve kisebb megszakításokkal ebben játszom. De ez tényleg csak egy álom.
Mi a 3 legemlékezetesebb focis élmenyed?
Rengeteg jó és szép emlékem van. Az első mindenféleképpen az, amikor 2 éve bajnokságot nyertünk az ifi
csapattal. A második, amikor a kedvenc csapatomat
élőben láthattam játszani. A harmadik pedig a válogatott EB-re való kijutása.
2017. december

ASE hírei

Szabó Alex Bence, a gólkirály!
A 2016/17- évi Pest megyei II. osztályú U14-es labdarúgó bajnokság Déli csoportjának gólkirálya SZABÓ ALEX
BENCE lett 37 góllal.

Mi a terved a focival 1, 3 és 5 év múlva?
Szeretném még néhány évig az ASE csapatát erősíteni,
aztán szeretnék magasabb szinten focizni.
Álombajnokságod van? Melyik csapat, hányas mezében szoktad elképzelni magad?
Nincsen álombajnokságom. Egyelőre a fejlődés a fontos. Gyerekkorom óta a FC Barcelonát szeretem, és a
jelenlegi mezem számát szeretem.
Mi a 3 legemlékezetesebb foci élmenyed?
A diákolimpia megyei bajnoki címe. Az MLSZ díjátadó
gálája és bajnokság utolsó meccse.
Az idei szezon végén hány lőtt góllal lennél elégedett?
Korcsoportot léptünk, ezért 15 góllal már nagyon elégedett lennék.

A 6. Pest Megyei Gólkirályok Gálán
korábbi NB I-es gólkirályok adták át a díjakat

Az ünnepelt gólvágó és Eppel Márton
a magyar válogatott egyik csatára

Szabó Alex Bencét a sajtó számára fenntartott
„vegyes-zónában” sikerült megkérdeznünk a díjról

A.H.:Vanbeváltreceptedagólra?Mibenvagyalegjobb?
Legfontosabb, hogy legyen egy nagyon jó csapat, aki
hozzásegít a gólok megszerzéséhez. Az ASE csapata egy baráti csapat, nagyon sokat vagyunk együtt a
meccsen kívül az iskolában és a szabadidőnkben is. Ahhoz, hogy én gólkirály lehessek szükség volt az egész
csapat munkájára és nem utolsó sorban a csapat edzőjére, Budai Laci bára. Én a szélen elfutásokban, cselezésekben, irányváltásokban vagyok jó.

Köszönjük srácok a bámulatos teljesítményt! Talán nem
is tudjátok, hogy sikereitek településünk dicsőségére, a
helyi sportbarátok örömére válik. Lehetőséget biztosít
arra, hogy a jelenünkre jellemző generációs különbségek elmosódjanak, még ha csak 90 perc erejéig is. Szurkoljunk együtt az ASE korosztályos csapatainak!
Félidei eredmények
Felnőtt csapatunk jelenleg az 5. helyen áll egy elmaradt
mérkőzéssel. Az Újhartyán VSE ellen tovább javíthatunk
pozíciónkon. U19-es csapatunk a 11. helyen áll. U15-ös
csapatunk 10 meccset követően a rangos 4. helyet tölti
be. Az old boys csapat a kitüntető 3. helyen áll.
HAJRÁ ASE!

Melyik a 3 kedvenced a 37-ből? Milyen gólok voltak?
Nagyon sok gólt lőttem, nem tudom kiválasztani. Általában azokat a gólokat szerettem, amiket a csapat szépen játszott ki.
Mit szóltak a csapattársaid a sikereidhez?
A csapattársaim is nagyon örültek annak, hogy az ASEból lett a gólkirály is, nem csak a bajnokcsapat. Csapatunk 14 lejátszott mérkőzésből tizennégyszer győzött.
2017. december
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Évforduló

Szőnyi Benjáminra (1717-1794) emlékezve
Településünk lakói közül kevesen tudják, hogy 300 évvel ezelőtt, 1717. december 10-én Alsónémediben született Szőnyi Benjámin, a XVIII. század második felének
legnépszerűbb református énekszerzője.
Róla Szeremley Samu: „Szőnyi Beniámin és a Hódmezővásárhelyiek 1717-1794” című könyvének a bevezetőjében az alábbi sorokat írta: „Szőnyi Beniámin egyike a
magyar református egyház ama jeleseinek, kiknek szavai
és tettei méltók arra, hogy nem csak kortársaikra, hanem
az utókorra is hatást gyakoroljanak.”
Édesapja Szőnyi Kováts Gergely 1713-ban került Némedire és 1720-ig volt a református egyház lelkésze.
Szőnyi Benjámin erről az Önéletrajzában így tesz említést: „... melly akkor igen népes és virágzó Ekklésia lévén
Kiskecskemétnek hivattatott.” Édesanyja Vecsei Judit a
monori lelkész Vecsei István lánya, Vecsei János tiszántúli püspök testvére. Gyermekeik közül Rákhel 1714-ben,
Zsuzsanna 1716-ban, Benjámin 1717-ben és Erzsébet
1720-ban Alsónémediben, Ilona 1722-ben Monoron született.
1720-ban Althann Mihály Frigyes váci püspök visszafoglalta az alsónémedi templomot, így a Szőnyi családnak
el kellett menekülnie a településről. „Sokszor beszéllettek
nékem a régi Némedi emberek, hogy szegény édes Atyámat, kemény lévén az ellene való inquisitió, vermekben
és szérűs kerteik árkaikban sok napok alatt rejtegették...”
Monoron Vecsei István fogadta be őket, Benjámin itt
kezdte meg a tanulmányait. 1723-ban, édesapja halála
után a család Tassra költözött a rokonsághoz, majd később Kecskemétre. 1730-ban került Debrecenbe tiszteletes Vecsei Jánoshoz. „Debrecenben is úgy éltem és laktam
mint elhagyatott árva, kivált hogy csakhamar oda menésem után édes Anyám meghalt. … Sokat rongyoskodtam
és még a tetvektől is sokat szenvedtem; … Egy szóval gyerekkoromi életem teljes volt sok nyomorúsággal.”
1742-ben Hódmezővásárhelyen papnak választották.
1743 szeptemberétől két éven át, európai egyetemeken, neves előadóktól hallgatott teológiát. „Bujdosásomban a német, franczia és belga nyelveket annyira
megtanúltam, hogy a mindeniken iratott könyveket
megérthetem.” 1745 szeptemberében érkezik vissza
Hódmezővásárhelyre. 1746 februárjában eljegyzi, majd
1747-ben feleségül veszi Komáromi Zsófiát. 1758-tól a
békési egyházmegye tanácsbírája, 1774-től esperese és
részt vett a budai zsinaton. Aggkora miatt 1789-ben közel 50évi szolgálat után lelkész állásáról, majd 1792-ben
az esperesi tisztségéről is lemondásra kényszerítették.
Nagy nehezen sikerült elérni, hogy az eklézsia 1790-ben
elaggott kiváló papjának évi 50 rénes forint készpénzből
és 200 kéve fűteni való nádból álló „segedelmet” juttasson. Életének utolsó éveit a legnagyobb nyomorúságban
töltötte el. 1794. szeptember 14-én, Hódmezővásárhelyen tért meg teremtőjéhez.
Szőnyi Benjámin munkái:
- Imádságok imádsága. (Pozsony 1753.);
- Kegyesség napszáma. (Pozsony 1753.);
- Szentek hegedűje. (Énekek) (Kolozsvár 1762.);
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- Gyermekek physikája. (Charles Rollin után franciából
ford. Pozsony, 1866.);
- Istennek trombitája. (Buda 1790.);
- Magyar halleluja vagy hálaadó ének, melly által a magyar országi augusta és helvetica confession lévő protestánsok buzgó hálaadással vallások szabad gyakorlásának
megerősíttetését, melly először lett az 1780. azután az
1790. esztendőben, ország gyűlésekben megköszönik, az
istennek, a királynak, a státusoknak és főrendeknek. (Pozsony és Pest, 1791.);
- Az ujtestamentomi énekek éneke. (Pozsony, 1792.);
A legismertebb munkája a Szentek hegedűje.
Népszerű és nagyhatású református népkönyv. Ebben a
könyvben énekek voltak a hét napjainak reggeli és esti
szakára, a keresztyéni hit és élet, az üdvtörténeti ünnepkörök kiemelkedő gondolataira és kérdéseire, az emberi
élet legkülönbözőbb alkalmaira és eseteire, a bármilyen
helyzetben és állapotban szükséges keresztyéni magatartásra alkalmazva. Az első 1762-es kolozsvári kiadás 150
éneket tartalmazott, a tizenharmadik kiadás - Szőnyi
Benjámin haláláig - azonban már 234 énekre bővült. A
szerző halála után a Szentek hegedűjét még hatszor adták ki. Érdekesség, hogy az utolsó ismert kiadás 1904-ben
Békésben jelent meg.
Hódmezővásárhelyen Szőnyi Benjámin ismertségét és mai
napig tartó megbecsülését jelzi, hogy a város központjában
1890 óta utca őrzi emlékét, 1994-ben pedig az újonnan alakult Református Általános Iskola vette fel a nevét.
Szegvári Tibor
2017. december
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