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Még az õszi idõben vagyunk; a régi el-
nevezés szerint el sem kezdõdött a Kará-
csony hava, már többfelé látható a Kará-
csonyra utaló készülõdés – vannak He-
lyek, ahol az utcákon már bekapcsolásra
várnak a fényfûzérek, egyes bevásárló-
központokban már láthatók a villogó dí-
szítések. Mindez azt sejteti, hogy a pro-
fán világ készül a Karácsonyra. Ez a ké-
szülõdés természetesen a külsõ dolgok-
ra irányul – vásárlásra ösztönöz, teljesen
üzleti alapon kapcsolódik az Ünnephez.
Kicsit távolabb van még és teljesen más
készület lesz, amit a keresztény világ
ünnepel – ennek lényege, hogy készü-
lünk Jézus születésének megünneplésé-
re. Teljes mértékben lelki értelemben
lesz a Karácsony ünnep, és lelki érte-
lemben történik a készülõdés.
Ezúttal a Karácsony lényegét két pont-
ban foglalom össze magamnak és min-
denkinek, aki a Karácsonyt akarja ünne-
pelni. Az egyik mozzanat a fényrõl szól,
a másik a csendrõl.
A fény nem a csillogást és a különbözõ
egységekkel mérhetõ jelenséget jelenti,
hanem azt a csodálatos Isteni ajándékot,
amirõl Szent János Apostol következe-
tesen beszél. Evangéliumának kezdetén
ezeket mondja: „Benne élet volt, és az
élet volt az emberek világossága. A vilá-
gosság a sötétségben világít ... az igazi
Világosság, mely minden embert megvi-
lágosít, a világba jött.”( Jn. 1, 4-5.; 9. ) –
Leveleiben visszatérõ gondolat: „Isten

világosság:éljetek világosságban!” Je-
lenéseinek Könyvében pedig arról be-
szél, hogy a Mennyei Jeruzsálemre jel-
lemzõ: „A városnak nincs szüksége sem
napvilágra, sem holdsugárra: Isten di-
csõsége világítja meg, fénye pedig a Bá-
rány. Világosságában járnak a nemze-
tek”( Jel. 21, 23-24.)
A Szentírás az Istennel való találkozás
nagyszerûségét a világossággal jelzi. Erre

utal Mózes esete az égõ csipkebokornál,
Izajás próféta szép szövege, amikor a
készséges emberek így biztatják egymást:
„ jertek, menjünk fel az Úr hegyére, jár-
junk az Õ világosságában!” - de utalhat-
nánk a Pünkösdi lángra is ( a láng ugyanis
világít is ) , vagy a Damaszkusz felé tartó
Saul találkozására az Istennel – fényesség
vette õt körül… és kifejezetten a Kará-
csony éjszaka világosságára, amikor a
pásztoroknak jó hírt hozó angyalt hirtelen
nagy fényesség vette körül.
A világosság, a fény, ha nem ugyanazzal
jelentõséggel, de valamiképpen napjaink-
ban is szerepel a Karácsonnyal kapcsolat-
ban. A másik Ünnepre utaló csodálatos
jelenség – legalább is számomra – ami
már nem jellemzõ, a csend. – A római
Katolikus Anyaszentegyház papjai imád-
ságában, de a karácsonyi szentmise szö-
vegében is idéz egy költõien szép gondo-
latot:”Mialatt a mély csend borult min-
denre, és az éjszaka sietõs útja közepén
tartott, mindenható Igéd, Urunk, királyi
trónodról eljött közénk.” Ezt a szép gon-
dolatot folyta egy elmélkedõ imádság: lé-
lekben menjünk el és szemléljük az éjsza-
ka csendjében született Kisdedet és a
Szûzanyát anyai boldogságában!”
A mindennapi élet állandó zaja, harso-
gó, dübörgõ folyamatok nagyon is mes-
szire távolítanak minket Istentõl, de még
a finom dolgokat is. A mindennapokban
semmit nem lehet megoldani csend nél-
kül. Nemcsak egymásra nem tudunk fi-
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gyelni a zajban, de a tanulásra sem, sem-
miféle tevékenységünkre sem, a mun-
kánkra sem, amiért pedig képes az em-
ber akár beteggé is tenni magát.
Mennyivel inkább kell, hogy igényünk
legyen a csend, amikor Istenre gondo-
lunk, a Vele való találkozással foglalko-
zunk. Mózes a pusztában nemcsak a
fényben találkozott az Istennek, hanem a
puszta csendjében is; próféták is ezt érez-
ték meg, amikor a csendben fedezték fel
az Isten közelségét és a legszebb éjszaka
is a csendet jelenti egyben, hiszen a még a
profán szöveg is mintegy idilli képet fest
elénk, amikor arról beszél, hogy leszállt a
csendes éj, alszik a város…
Ma már az éjszaka nem egyértelmûen sö-
tét és csendes. Bizonyára Betlehemet sem
ez jellemezte az összeírás idején, nem ne-
héz elképzelni, milyen lehetett ott az élet,
ahol még a szálláson sem volt hely.
Az Isten elküldte Szent Fiát, de nem ebbe
a nyüzsgésbe, hanem egy csendes istálló-

ba. Az Isten szerinti értékeket nem a
hangerõ teszi naggyá; az Õ ajándéka, az
Õ Küldötte már Izajás szövegében az,
Akinek hangja nem harsog az utcán. Az
Õ ajándékozó szeretete vezet el bennün-
ket arra a felismerésre, hogy az értékes
dolgokat nem lehet zajban, nyüzsgésben,
dübörgésben, ordítozásban, tobzódásban
… kifejezni. Tévúton jár az, aki az igaz-
ságot, a szépséget, a jóságot, a tökéletest
hangerõvel akarja érvényre juttatni.
Isten ma is ajándékozó szeretettel készíti
számunkra a Karácsonyt az igazi fényben
és a lélek csendjében. Azt akarja, hogy
gazdagodjunk általa; azt akarja, hogy
vegyük észre ezek jelentõségét a minden-
kori ember, a magunk számára is.
Az éjszaka csendjében született Kisded
árassza el világosságával és lelkének
szent áldásával Otthonainkat, ezek által
tegye teljessé Karácsonyunkat!

– Pekker Imre plébános

A karácsony nem üzlet!
El lehet adni a karácsonyfát, a karácsonyfa díszeit, a karácso-
nyi képeslapokat, de magát a karácsonyt nem lehet eladni, és
megvenni sem lehet. Nem azért mert nincs értéke, hanem
azért, mert más és több értéke van annál, mint amik róla szól-
nak, rá utalnak.
A karácsonyt nem lehet eladni, csak adni. A karácsony titka és
üzenete Isten tulajdona, és Õ ezt a legszegényebbeknek adta
oda elõször, a betlehemi pásztoroknak. Isten ugyanis nem el-
adni akarta Jézust, hanem odaadni, egészen pontosan oda-
ajándékozni mindenkinek. Nemcsak a karácsonynak van
ajándéka, hanem maga a karácsony: ajándék. Jézus születése,
látható lénye, léte AZ AJÁNDÉK. Tehát karácsonykor nem
adni kell valamit, hanem elfogadni magát a karácsonyt, VA-
LAKIT, JÉZUST, AKI szabadít, megbocsát, gyógyít, vezet és
formál. Örülni Neki. Hálát adni Érte. Hódolni Elõtte. Szolgál-
ni Õt. Karácsonykor semmi sem léphetne eléje, de még csak
melléje sem. Akarácsonynak egyedül Jézus Krisztusról kelle-
ne szólnia, és a Vele való közösségünkrõl. Ehelyett ma a kará-
csony az emberiség legnagyobb üzlete, lelki gazdagodás nél-
kül. A karácsony közös kincsünk. És ha majd önmagában is
kincs lesz, azaz tárgyak nélkül is élhetõ és élvezhetõ lesz, ak-
kor lesz igazán közösségünk Isten szeretetével, és akkor lesz
hangsúlyos és fajsúlyos a szeretet, egymás között is.
DE a karácsonyt nemcsak eladni nem lehet, hanem megvenni
sem. A karácsonyt csak elfogadni lehet. Azzal, hogy megvet-
tük a karácsonyfát, a drága díszeket, a karácsonyi CD-ket, a
karácsonyi ajándékokat, attól még maga a karácsony nem lett
a miénk és másoknak sem adtuk oda. Bárcsak elfogadnánk
azt, amit Isten kínál ebben az ünnepben és emlékezésben, Jé-
zus megjelenésében. Bárcsak elfogadnánk azt, hogy „úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki

hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Bár-
csak elfogadnánk azt, hogy „ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten Országát”. Bárcsak elfogadnánk
azt, hogy „Boldogok, akik sírnak, mert õk megvigasztaltat-
nak. Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet. Boldogok,
akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk megelégít-
tetnek. Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyer-
nek. Boldogok a tiszta szívûek, mert õk meglátják az Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak ne-
veztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert
övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam
gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazud-
nak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bõsé-
ges a mennyekben”. Bárcsak elfogadnánk! Mennyivel köny-
nyebb átvenni egy tárgyat, mint elfogadni az evangéliumot,
befogadni a Megváltót?! Errõl a könnyûrõl vagy nehézrõl, er-
rõl az elfogadásról, befogadásról szól az életed már karácsony
elõtt, karácsonykor és karácsony után is.
Próbáljuk ki a karácsonyt az idén másként, nem üzletként lát-
va, nem üzleteket járva, hanem hittel és szívvel megízlelve,
mit tett értünk az Atyaisten szeretete, ki lett láthatóvá, hallha-
tóvá a betlehemi jászolbölcsõben, s nem lesz kétségünk afe-
lõl: megajándékozottak vagyunk.
Csendes, békés, alázatos, hitvalló karácsonyt, Isten sokféle
áldását és mindenre elégséges erejét megtapasztaló, új eszten-
dõt kívánok minden Alsónémedin lakónak, itt otthonra lelt
szívnek, családi közösségnek, megköszönve a reformátusok-
nak egész évi szeretetüket, áldozatkészségüket gyülekeze-
tünk iránt.

Szappanos Zoltán
református lelkipásztor
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Kedves Alsónémedi Testvéreink!
Krisztus megszületett!
Minduntalan halljuk, hogy milyen csodálatos világban élünk,
minden eltörpül a fejlõdés mellett, hiszen teljesen megváltoz-
tattuk a földet, nemcsak uralmunk alá parancsoltuk, hanem
fényes dolgokat építve telezsúfoltuk mindenféle mûtárgyak-
kal. Olcsó színes égõkkel töltjük meg környezetünket Kará-
csony táján, hadd lássák milyen szépen pompázik halálraítélt
létünk. Volt azonban olyan „fejletlen” kor-
szak is, amikor még a Nap ragyogott nap-
pal, csillagok világítottak éjszaka. Jött a
világmindenségbõl a fény, ma pedig ép-
pen fordítva. Akciós lámpafüzérekkel
akarjuk bevilágítani az eget is.
Hozzászoktunk e villogáshoz, sõt ha nem
lenne, nagyon hiányozna. Nem kell gyer-
tyákkal bíbelõdnünk, kisebb a tûzveszély,
mi modernek vagyunk. Ami ma gyors, az
holnap már elavult és lassú ebben a szá-
guldó világunkban. Ha valaki figyelmez-
tet, hogy ez akár össze is omolhat, az vész-
madár. Minek nekünk társ, testvér vagy
bármi efféle, hiszen csak terhünkre lenné-
nek. Gyermek helyett karrier, testvér helyett palota, Isten he-
lyett pénz.
Mindent elhagytunk, amit Istentõl örököltünk, hogy a ma-
gunk világát felépítsük. Ez még akkor is igaz, ha évente Kará-
csonykor igyekszünk visszatérni Jézushoz, vagy legalább ki-
mondani a varázsszót: SZERETET.
A jó hír az, hogy bármennyire is menekül a világ Istentõl,
azért mindig volt egy maréknyi ember, aki karácsonykor
mégis találkozni akart a megszületõ Jézussal. Mindig akad-
tak, akik be akarták fogadni Isten szeretetét, akik Isten közel-
sége szerint akartak élni. Olyanok, akik nem a szeretet, a fény
ünnepének nevezik a Karácsonyt, hanem Isten szeretetérõl, a
bûn által beárnyékolt világban megjelenõ megbocsátó fény-
rõl tesznek bizonyságot. Olyanok, akik ötszáz, ezer kilométer
távlatából is képesek testvérként szeretni. S noha az elmúlt
évtizedek az Istentõl való eltávolodás ideje volt, még ebben a
távolodásban vagy erõs távolságtartásban is megmaradt ün-
nepnek a karácsony.
Akármennyire is zajlik az élet körülöttünk, bármilyen hatal-
mas az áruáradat amerre csak nézünk, akármekkora is a
multik forgalma, akármennyire is Én- és Mi-központú min-
den, van egy pont, s ez mindig is megvolt: és ez a KARÁ-
CSONY. Az az élmény, az a bizonyosság minden évben,
hogy: Krisztus megszületett! Ebben az eseményben - mert
ez nem csak elméleti vagy történeti kérdés, s nem is csak em-
lék, hanem valami egészen különös ESEMÉNY - elér ben-
nünket az Élõ Isten. Megkeres mindannyiunkat egyenként,
amikor az életünkbe, a mindennapjainkba beleszületik Krisz-
tus személye. Ezután már nemcsak reménykedik az életünk,
nem csak várakozunk, hogy történjen már valami, hanem
meg is történik a csoda: Jézus testet ölt magára és emberként
közénk születik, hogy Isten végtelen szeretete valóságossá
válhasson testünkben-lelkünkben.

Igazából ez az egyetlen biztos pont, az utolsó mentsvárunk
nehézségeinkben, boldogtalanságainkban, az önmagunkkal
és másokkal, a hatalommal folytatott hadakozásainkban: az,
hogy Krisztus megszületett!
Ezt a bizonyosságot el nem veheti már tõlünk senki. S most,
amikor a modern világ s a felgyorsult jelen világ összeomlani
készül, amikor mindenki azt nézi, mi az, ami menthetõ, meg-
õrizhetõ, mi marad meg - most azt látjuk, hogy néhány elhibá-

zott vagy akár tudatosan megrontott
politikai vagy pénzügyi döntés miatt
minden egyre drágább és elérhetetle-
nebb lesz; egyre kevesebb gyermek
születik meg; elveszhet az állásunk,
rokonaink és barátaink megélhetése,
fogyatkozik a reményünk, az életked-
vünk. Be kell látnunk, hogy egyetlen
reményünk és kincsünk marad: az,
hogy az élõ Isten minden évben meg-
látogat bennünket és megszületik szá-
munkra Szent Fia, Jézus.

Ó igen, kell a karácsonyfa meg a gyer-
tyák fénye, jó ajándékot adni és kapni,

nagyon jó egymásnak boldog karácsonyt kívánni és jó meg-
tartani a karácsonyi szokásokat még akkor is, ha tudjuk, hogy
csak akkor teljes és valóságos a karácsony, ha mindezek kö-
zött megszületik Jézus az életünkben. Mert mindenek felett ez
most a legfontosabb számunkra: hogy a magasságból megér-
kezzen a szeretet és gondoskodás fénye, amely atyai szeretet-
tel magához ölel bennünket és EBBEN a földi világban, a hét-
köznapjainkban, a testünkben érezhetjük, hogy az elérhetet-
len Isten milyen nagy szeretettel tölt fel bennünket.

Arohanó és kapkodó világban egyre inkább elfáradunk, egyre
erõtlenebbek leszünk. A karácsony hatása ránk egészen más.
Úgy szeret bennünket Isten a megszületõ Jézusban, jelenléte
annyira betölti az életünket, hogy új erõre kapunk, reményte-
livé válhatnak újra mindennapjaink, képesek leszünk mindar-
ra, amire korábban nem: megbocsátani önmagunknak és az
ellenünk vétkezõknek, elviselni a világot magunk körül, sõt
szeretni igazán a szeretteinket, s azokat, akiket eddig nem
tudtunk szeretni.

Krisztus megszületett és néhány órára, napra megállt a világ.
Megállt a világ, hogy megtanuljuk újra befogadni az isteni
szeretet csodáját, és tanuljunk meg élni e csoda erejével, újra
és újra egymást szeretni. Tanuljuk meg magunk mögé vetni a
kínzó emlékeket, tanuljunk meg mindent újra kezdeni. Ahogy
eddig minden nap rövidebb és sötétebb volt, de most változás
állt be, hiszen már újra hosszabbodnak a nappalok és egyre
több a világosság az életünkben, úgy legyen hát egyre több
szeretet is bennünk, tudva és ünnepelve, hogy Jézus velünk
marad mindörökké otthon és itthon egyaránt.
Kegyelemteljes Karácsonyt kívánok minden Alsónémedi
testvérünknek!

Nagy Károly Kázmér
Református lelkipásztor – Nagyajta.
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Tisztelt Olvasók!
Az alábbiakban olvashatják az Alsónémedi Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete által 2010. november
9-én és 2010. november 16-án elfogadott határozatok és
rendeletek kivonatát:
– 260/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bi-
zottság 4/2010. (11. 03.) sz. határozati javaslatára elfogadta a
2011. évi belsõ ellenõrzési ütemtervet.
– 261/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat számára a
tornacsarnok használatára ingyenesen biztosított 15 napos
keretbõl 1 napot felhasznál a Mikulás Kupa 2010 Kyokushin
Karate verseny megrendezéséhez, amennyiben ehhez a bérlõ
is hozzájárul. A Képviselõ-testület egyben úgy döntött, hogy
a karate verseny részére az Alsónémedi Hírmondóban nem
biztosítja az ingyenes hirdetési lehetõséget.
– 262/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület elfogadta az AIRVAC Kft. és az ABÉVA Kft.
belsõ ellenõrzésérõl készült jelentést.
– 263/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy az új fõzõkonyha létesítése
kapcsán a benyújtott eszközigényt, valamint a szükséges 10
fõs dolgozói létszámot (1 fõ élelmezésvezetõ, 1 fõ szakács, 1
fõ szakács és gazdasszony, 7 fõ konyhalány) biztosítja azzal,
hogy az élelmezésvezetõ és a szakács bérére a késõbbiekben
kell visszatérni. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az
ABÉVA Kft-vel bérleti szerzõdés megkötésére a konyha bér-
lésére vonatkozóan. A bérleti díjat 50.000,- Ft + ÁFA összeg-
ben tartja elfogadhatónak, melynek felülvizsgálatára a részle-
tek kidolgozása után visszatér.
– 264/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület felkéri a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékozta-
tó Bizottságot, hogy a Képviselõ-testület soron következõ
ülésére dolgozza ki és tegyen javaslatot – költségek megjelö-
lésével – a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdo-
nú Kft-k, Önkormányzat által alapított alapítványok fõköny-
veihez való elektronikus hozzáférésének lehetõségére.
– 266/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közigaz-
gatási eljárás megindítását nem igénylõ, írásban vagy elektro-
nikus úton benyújtott panaszokról, bejelentésekrõl vezessen
nyilvántartást (ki, mikor, milyen ügyben jelzett, ügyintézés
milyen módon történt).
– 267/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület az Alsónémedi honlap karbantartására vonatko-
zó szerzõdést 2010. december 31. napjával megszünteti azzal,
hogy a jelenlegi karbantartó mielõbb végezze el a teljes hon-
lap lementését és az Önkormányzat felé történõ átadását oly
módon, hogy az bármikor visszaállítható legyen.
– 268/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy a következõ évben eseti meg-
bízási szerzõdéssel jogi szakembert (-eket) bíz meg a felme-
rülõ többlet- vagy különleges szakértelmet igénylõ feladatok
ellátására.
– 269/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy (3 kültéri kamerával) áttelepít-

hetõ video rögzítõ berendezést vásárol és szereltet – jelenleg a
Fõ út és Bajcsy u. sarkán lévõ szelektív gyûjtõsziget megfi-
gyelésére – max. 100.000,- Ft + ÁFA összegért a tartalék ter-
hére.
– 270/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy a Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda napi nyitva tartási idején nem változtat, azaz az intéz-
mény reggel 6 órától 17,30 óráig lesz nyitva.
– 271/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat:A Képvise-
lõ-testület úgy döntött, hogy a Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda nyári szünete a 2010/2011. nevelési évben 2011. au-
gusztus 20-tól visszamenõleg 3 hétben állapítja meg, azaz
2011. augusztus 1-tõl 19-ig lesz zárva az intézmény.
– 272/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy Alsónémedi Hírmondó szer-
kesztésére szerkesztõbizottságot hoz létre, melynek tagjai:
Jobbágy Ilona, mint a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár kulturális munkatársa, Szabó Éva, mint a Kulturá-
lis, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja, Lakatosné
Nagyszegi Mariann Klára, mint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottság tagja.
– 273/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat:A Képvise-
lõ-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat számára fenn-
tartott évi 15 napos ingyenes használati keretbõl engedélyezi
a 2010. december 11-én tartandó családi sportnap megrende-
zését a sportcsarnokban.
– 275/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képvise-
lõ-testület soron következõ ülésére kérjen árajánlatot a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól az 1/1990. (I. 5.) sz. ta-
nácsrendeletben említett hrsz-ok vonatkozásában kezelési
terv készítésére úgy, hogy a kezelési terv 2011. évben készül-
jön el. Az ajánlatkérés egyben terjedjen ki szakértõi közremû-
ködésükre további területek helyi védetté nyilvánítása ügyé-
ben az ezen feladatra a Településfejlesztési, Környezetvédel-
mi és Mezõgazdasági Bizottság következõ ülésén létrehozan-
dó munkacsoport keretein belül.
– 276/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület szükségesnek tartja a Településfejlesztési Kon-
cepció, a Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési
Szabályzat teljes körû felülvizsgálatát, mely kapcsán a felül-
vizsgálathoz és a szükséges módosítások kidolgozásához az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja a szük-
séges forrást, a munka elvégzéséhez felhatalmazza a Polgár-
mestert legalább 3 árajánlat bekérésére, felkéri a Település-
fejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottságot
a beérkezett ajánlatok véleményezésére.
– 278/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy vizsgálóbizottságot hoz létre a
Katolikus templom körüli útburkolással kapcsolatban felme-
rült problémák ügyében a felelõsség kiderítésére, egyben kéri
a bizottság elnökét a szükséges vizsgálatok mielõbbi lefolyta-
tására.
– 279/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület a 278/2010. (11. 09.) sz. határozattal létrehozott
bizottság tagjainak Bálint Sándor, Józan Krisztián és Némedi
Rezsõ képviselõket választja.
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– 280/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képvi-
selõ-testület a 278/2010. (11. 09.) sz. határozattal létrehozott
bizottság elnökének Józan Krisztiánt választja.
– 281/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat: A Képviselõ-
testület felhatalmazza Vincze József polgármestert arra vonatkozó-
an, keresetet nyújtson be a Pest Megyei Bírósághoz a Magyar Bá-
nyászati és Föltani Hivatal 802/6/2010. sz. határozata ellen.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának önkormány-
zati rendeletet alkotott igazgatási szünet elrendelésérõl,
mely Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal munkarendjében a téli igazgatási szünet minden év
december 27. napjától december 31. napjáig tart.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének 2010. november 16-án 15 óra 30 perckor megtar-
tott rendkívüli ülés határozatai
– 283/2010. (11. 16.): A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy
a szennyvíztisztító bõvítése kapcsán biztosított önerõ módo-

sítás tárgyában névszerinti szavazással dönt. Vincze József
igen; Józan Sándor igen; Bálint Sándor igen; Dr. György Ba-
lázs igen; Józan Krisztián igen; Juhász Zoltán nem; Némedi
Rezsõ igen; Török Lajosné igen; Zsin Géza igen.
– 284/2010. (11. 16.): AKépviselõ-testület úgy határozott, hogy
a 2010. évi „Környezet és Energia Operatív Program Szenny-
vízelvezetés és tisztítás” egyfordulós pályázati konstrukcióra
(KEOP-1.2.0/B) „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének kor-
szerûsítése és bõvítése” címmel pályázatot nyújt be. A projekt
összköltségének megfelelõen nettó 119.600.000,- Ft a pályázati
önerõ. A Képviselõ-testület a felmerülõ költségeket vállalja, és
a szükséges önerõt a 2011. és 2012. évi költségvetésben bizto-
sítja, a pályázati önerõkeret terhére.
A szükséges önerõ az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a
projekt megvalósítására kívánja azt felhasználni.

Szerkesztõ Bizottság

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Az iparûzési adóelõleg kiegészítésének határideje

2010. december 20.
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi
adó bevallásának és befizetésének határideje.
2011. január 31. a talajterhelési díj fizetési kötelezettség
alóli mentességhez szükséges, két tanúval igazolt nyilat-
kozat benyújtásának határideje a DAKÖV Kft. felé.
A felsõoktatási intézményben tanulók 2009/2010-es
tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az ön-
kormányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határ-
ideje 2010. február 28.

Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a 2010. évi közmeghallgatását

2010. december 20-án (hétfõn) 17 órakor
tartja

Halászy Károly Mûvelõdési Ház,
Könyvtár és Teleház

emeleti nagytermében
(2351 Alsónémedi, Dózsa tér 2.)

melyre minden érdeklõdõt tisztelettel meghívunk!

A közmeghallgatás keretében – szokásainkhoz híven –
napirend elõtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szer-
vezetek (tûzoltóság, rendõrség, VOLÁNBUSZ Rt.,
DAKÖV Kft., AIRVAC Kft., stb.) rövid beszámolóját
hallgatják meg és képviselõikhez kérdéseket intézhet-
nek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat
2010. évi költségvetésének várható teljesülésérõl, vala-
mint a 2011. évi elképzelésekrõl, lehetõségekrõl.

Amennyiben elõre tudja, hogy mit szeretne kérdezni –
akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Képviselõ-testü-
let tagjaitól vagy a polgármestertõl, szívesen vennénk,
ha azt elõre írásban (levélben vagy a 337-250-es fax
számra) vagy e-mail (alsonemedi@upcmail.hu) útján
eljuttatná a Polgármesteri Hivatalba.

Vincze József polgármester
a Képviselõ-testület nevében

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁS
2010. december 27-tõl 2011. január 02-ig az elmúlt
évek gyakorlatának megfelelõen zárva lesz a Polgármes-
teri Hivatal. Ez azt jelenti, hogy 2010. december 27-31
között csak anyakönyvi ügyeletet tartanak munkatársa-
ink 8-12 óráig. Ebben az idõszakban kérjük Önöket, hogy
valóban csak halasztást nem tûrõ (haláleset) anya-
könyvvezetõi közremûködést igénylõ esetekben keres-
sék anyakönyvvezetõinket!
Anyakönyvvezetõink ügyeleti beosztása a Polgármesteri
Hivatal ablakában kifüggesztésre kerül és honlapunk
címoldalán is elérhetõ lesz.
December 23-ig illetve január 03-tól az ügyfélfogadás a ko-
rábbiaknak megfelelõen alakul (hétfõ 8,00-tól 12-ig és 13-tól
1730-ig, szerda 8,00-tól 12-ig és 13-tól 16-ig, péntek 8,00-tól
12,00-ig), december 10-én pénteken 8-16 óráig tart nyitva
a Polgármesteri Hivatal (december 24. helyett).
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormány-
zatunk honlapján errõl, illetve számos hasznos és újsze-
rû információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék
a www.alsonemedi.hu honlapot!
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HAGYOMÁNY – ADOMÁNY I. rész
Márton – napi ludasságok…

Mottó:
„Mert azt tanultam mindenütt,
azt láttam minden nemzetnél,
hogy az apák dolgát
folytatják az utódok…”

Nálunk az elmúlt évtizedekben, sokáig rejtegetni kellett a
múltat. A néphagyományokról meg éppen tilos volt szót ejte-
ni, vagy netán õrizgetni. A környezõ országokban, sok helyen
irigylésre méltó módon „oltják bele” a kicsi gyerekekbe a ha-
gyományok tiszteletét és szeretetét. Pedig, csak a hagyomá-
nyok révén õrizhetjük meg azt a rengeteg tudást, tapasztala-
tot, amelyet elõdeink felhalmoztak. Kimeríthetetlen lehetõsé-
get kínál a népköltészet, a gyermekjáték. „A pedagógusoknak
egyik fõ motivációja a néphagyományokon alapuló népszo-
kások értékeinek megõrzése és ápolása.” Az elõzõ gondolat
megszívlelve az 2009/2010 tanév szeptemberétõl iskolánk-
ban Hagyományõrzõ szakkör indult, az iskolavezetés támo-
gatásával. A szakkör célja, hogy a gyerekekben tudatosan és
fokozatosan kialakuljon a népi és nemzeti értékeink megõrzé-
se. Ebben a tanévben is folytatni szeretnénk a naptári évhez,
és évszakok változásaihoz, az egyházi ünnepekhez fûzõdõ
„jeles napok” megünneplését, bemutatását. Az állandó idõ-
pontú néphagyományok, havonkénti felosztásba kerülnek be-

mutatásra. Az õszi ünnepkör egyik kiemelt néphagyománya;
Márton napja – november 11. „Aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik” – tartották. Ez a hagyomány rész-
ben az e napon tartott római ünnepi étkezési szokásra vezet-
hetõ vissza. Másrészt – a legenda szerint – Szent Márton a lu-
dak óljába bújt, hogy püspökké választása elõl kitérjen, de a
ludak gágogása elárulta rejtekhelyét. Márton-napon ország-
szerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendõben bõven
ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél többet isznak, an-
nál erõsebbek, egészségesebbek lesznek. Márton napjára ál-
talában megforr az újbor. A bornak szent Márton a bírája –
tartja a mondás, azaz ilyenkor már iható az újbor. A liba csont-
jából az idõjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú,
akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros.”
Ezeket a szokásokat figyelembe véve és kiegészítve saját öt-
leteinkkel iskolánkban elsõ alkalommal szerveztük meg Már-
ton napját. A napi program reggel félnyolckor kezdõdött, li-
bazsíros kenyér kínálgatással, tíz órakor a hagyományõrzõ
szakkör és az énekkar „Libás játékok” címmel népi játékot
adott elõ, majd megköszöntöttük iskolánk egyetlen Márton
nevû tanulóját, és szülinaposokat.

A harmadik szünetben az iskola udvarán „libatojás keresõ”
verseny zajlott az osztályok között. 12 órától élõ libákat simo-
gathattak tanulóink, s közben megtekinthették a játékokból
kiállított libákat az aulában. Délután az érdeklõdõk, megnéz-
hették a „Ludas Matyi” címû filmet. A napközisek szárnyas
állatokat rajzolhattak, színezhettek. A kedélyesen eltöltött
nap után az esti órákban száz fõ részvételével „Lampionos
felvonulás” indult az iskola elõl. Sétánk során a gyerekek
énekeltek, a felnõttek csendesen beszélgettek, utunk elején
egy kedves család édességgel kínált bennünket a rigmusokért.
Bízom benne, hogy jövõre újabb ötletekkel ismét megtarthat-
juk Márton napját.
Köszönet illeti mindazokat, akik aktív segítõi voltak e jeles
napnak, hangsúlyozva a hagyományok fontosságát!

Juhász Lászlóné
a Hagyományõrzõ szakkör vezetõje
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Hírek iskolánk életébõl
November 11-én megemlékeztünk Szent Márton napjáról. A
gyerekek megismerhették a naphoz tartozó népszokásokat,
hagyományos ételeket.
November második szombatján a szülõk és pedagógusok
lelkes csapata az iskola belsõ udvarán található két kis szige-
tet ültette be növényekkel. A munka kellemes hangulatban
zajlott. Észrevétlenül röpült az idõ, s már kora délutánra a
megszépült udvarrészben gyönyörködhettünk.
E nap délutánján az aulát díszítõ szobanövényeket is átültet-
tük, azzal a céllal, hogy még szebb, még kellemesebb környe-
zetben élhessük mindennapjainkat.
Iskolánk tanulói és pedagógusai nevében köszönetet mon-
dunk minden a résztvevõ szülõnek és köszönjük az anyagi
támogatást is!
November 15-én Egészség Fórum keretében az általános
egészségrõl tartott elõadást településünk gyermekorvosa fel-
sõs tanulóinknak. Az elõadás végén a tanulók választ kaptak
feltett kérdéseikre.
Köszönjük a Doktornõ értékes gondolatait és kielégítõ válaszait.
November 16-án megrendezésre került Varga Tamás Mate-
matika Verseny helyi fordulója. Az eredmények késõbbi idõ-
pontban megtekinthetõk lesznek iskolánk honlapján.

Császár Sarolta tanító
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SZÜLÕK AKADÉMIÁJA
Mint óvodavezetõ napi kapcsolatom nincs a szülõkkel. Akkor
keresnek meg, ha személyes problémájuk van, illetve rendez-
vényeken, értekezleteken vagy a folyosón beszélgetünk, és a
beíratáskor. Ez a legelsõ alkalom, hogy találkozom a szülõk-
kel. Nekem nagyon fontos. Néhány alapvetõ információ után
jut pár perc a beszélgetésre.
Az utóbbi pár évben ezeken a beszélgetéseken olyan dolgok
hangzottak el, ami mellett nem lehet elmenni!
Megkérdezték tõlem, mint „szakembertõl”, hogy mennyi idõt
KELL egy gyermekkel egy nap foglalkozni? Hát kedves szü-
lõ! Amennyit csak lehet! Ha valaki vállal egy gyermeket,
nincs idõ tényezõ! Éjjel nappal, nincs szabadság! Nem lehet
kérdés, sõt hozzá teszem, lélekbõl, örömbõl kellene mindezt
tenni.
A következõ édesanya: Nekem ez a gyerek projekt nem jött
be, tessék fölvenni az óvodába minél hamarabb!
Erre nem volt válaszom! Fölvettük, azonnal. Az hogy a gye-
rek nem projekt azt, hogy magyarázzam el? Ennél a szülõnél
valami nincs helyén, de ez egy folyamat, és ha neki a gyer-
meknevelés projekt az õ fejében kellene valamit megváltoz-
tatni.
A harmadik eset: Kérdezem anyukát, ki az apuka. Hosszú
csönd. Végül: Nincs apuka. Mondom: Olyan nincs! Válasz:
Jó akkor virtuális apa van! No, gondolom tapasztalat ide vagy
oda, az meg milyen, mert én ilyet még nem hallottam! Válasz:
Számítógépen néha látják egymást. Sok minden eszembe ju-
tott, családmodell, apaszerep, apaminta.

Volt még több beszélgetésünk, szabályokról, tiltásokról, hogy
mindent meg akarnak adni a gyermeküknek, s.t. b.

Ezek után valamiért azt gondoltam a szülõknek segítség kell.
Beszélgetni, segíteni, személyesen a mi gyermekeinkrõl, a
problémákról a kérdésekrõl.
Ezért találtuk ki a Szülõk Akadémiáját. Az elnevezése lehet,
hogy nem éppen találó, de jobb nem jutott eszünkbe.
Azt gondoltam, ha 2-3 szülõ eljön, már megéri.
Ebben a nevelési évben kezdtük. 4 alkalomra terveztem. Az
elsõn már túl vagyunk. Jól sikerült. 13 szülõ jött el. Aki eljött
jól érezte magát aktívak voltak, kérdeztek.
Témáink:
1. Gyermek elfogadása

Idõ a gyermekre
Óvodaérettség

2. Tanulás játék
Jó játékeszközök

3. Magatartás
Személyiségtípusok

4. Iskolaérettség
Kimeneti mérés: DIFER

NAGYON SOK SZERETETTEL VÁROK MINDEN SZÜ-
LÕT A LEGKÖZELEBBI ALKALOMMAL: január 12-én

Óvodavezetõ

PÁLYÁZAT
Pályázatot meghirdetõ szerv:

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.

Meghirdetett munkahely:
Logopédus

Képesítési feltételek:
logopédus végzettség

Állás elfoglalásának ideje:
2011.02.01.

A megbízás próba idõvel határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtásának határideje:
a Hivatalos Közlöny megjelenéstõl számított 20 munkanap.
A pályázat elbírálásának határideje: azonnal
Illetmény: a KJT rendelkezései az irányadóak

étkezési hozzájárulás
Munkavégzési terület: két épület
Pályázat címzése:

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.

Csatolandó:
- oklevél másolat
- erkölcsi bizonyítvány
- önéletrajz ( kézzel írott)

Az október 4-én bekövetkezett vörösiszap- katasztrófa káro-
sultjainak megsegítésére az ország minden részébõl történtek
felajánlások. Az Alsónémedi SE is - szerény eszközei révén -
próbált támogatást nyújtani. A 2010.október 17-én lejátszott
Alsónémedi SE - Újhartyán bajnoki mérkõzés bevételét és a
külön adományokat a katasztrófa áldozatainak ajánlotta fel.
A minél gyorsabb “célbaérés” érdekében az Egyesület úgy
döntött, hogy a több mint 150 ezer forint összegyûjtött támo-
gatást személyesen adja át a károsultaknak,amelyre október
24-én Kolontáron a helyi polgármester és az ASE képviselõi-
nek találkozása során került sor.
Az Alsónémedi SE utólag is szeretné megköszönni a szurko-
lók aktív részvételét az adakozásban.

Dr. Tüske Zoltán(ASE) és Tili Károly polgármester (Kolontár)
az adomány átadásánál
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Kulturális hírek
Ez történt!

Kulturális események!
Újabb remek estével, élménnyel gazdagodtak mindazok, akik
részt vettek a „Faluházi esték” legutóbbi összejövetelén a Fa-
luházban november 17-én. Az este vendége és moderátora
Halmos Béla népzenész-népzenekutató kandidátus volt, akik
régi jó ismerõsként, barátként látogat hozzánk rendszeresen.
Levetítettük a HORTOBÁGY c. filmet, amit Móricz Zsig-
mond “Komor ló” c. novellájának, Lajtha László gyûjtésének
ill. komponált zenéjének felhasználásával egy Höllering nevû
osztrák filmrendezõ készített el 1936-ban. A filmben csak a
Hortobágyon élõ emberek: parasztok, pásztorok, zenészek,
stb. szerepeltek. Fantasztikus élmény volt a film megtekinté-
se, mely a magyar alföldön élõ emberek hétköznapjait, ünne-
peit, családi eseményeket mutatta be egyszerûen, közérthetõ-
en, szívbe markolóan. Talán nem lenne haszontalan ezt a 74
éve készült alkotást szélesebb körben is megtekinteni. Kultúr-
történeti csemege volt a másfél órás film. Napjainkban is kö-
vetésre méltó életvitelt, becsületet, a természet és az épített
környezet tiszteletet sugallta, tanította. A sorozatot 2011-ben
is folytatjuk.

�

November 20-án szombaton 16 órától vetítést rendeztünk az
archivált fotóanyagból a Faluházban.

�

December 11-én szombaton adventi hétvégét rendezünk 11-
19 óráig az iskola aulájában. Kirakodóvásár, kézmûves fog-
lalkozások, a színpadon pedig karácsonyt idézõ mûsorok vár-
ják az érdeklõdõket. 17 órától táncházzal fejezzük be a re-
mélhetõleg nagy érdeklõdésre számító eseményt. Errõl az
eseményrõl is részletesen szórólapokon keresztül kapnak az
érdeklõdõk részletes információkat.

Könyvtári hírek

Egy kis irodalomtörténet:
Száz esztendeje 1910. november 20-án halt meg minden
idõk egyik legnagyobb regényírója, az orosz irodalom és a vi-
lágirodalom egyik legnagyobb alkotója, a realista orosz próza
mestere Lev Nyikolajevics Tolsztoj.
Tolsztoj régi orosz arisztokrata családból származott, a grófi
címet még I. Péter cártól kapta a család. Jasznaja Poljanában
született 1829. szeptember 9-én. 1831-ben elveszítette édes-
anyját, majd Moszkvába költözésük után édesapja valószínû-
leg gyilkosság áldozataként vesztette el életét. Az árván ma-
radt négy Tosztoj gyermeket nagynénik vették pártfogásukba.
16 évesen a kazanyi egyetemre iratkozott be, ahol keleti nyel-
veket tanult, majd a jogi karra váltott. Egyetemi tanulmányait
félbehagyva – azt soha be nem fejezve - az arisztokrata társa-
dalmi élet emblematikus szereplõje lett. Hazatérve a poljanai
családi birtokra modern reformokat alkalmazva gazdálkodni
kezdett. 1851-ben egy hirtelen elhatározás után a Kaukázus-

ban belépett a hadseregbe. Hadapród, majd altiszt. Élete sok-
szor veszélybe került a kaukázusi hegyi népekkel történõ csa-
tározások során. Itt született meg elsõ regénye a Gyermekkor.
A Krimbe történõ átvezénylése után átélte Szevasztopol ost-
romát, melyben az orosz seregek elveszítették a várost a tö-
rök, francia, angol csapatokkal szemben. Ezeket az esemé-
nyeket örökíti meg a Szevasztopoli elbeszélések címû mûvé-
ben. Visszatérve Pétervárra kapcsolatba lépett az ismert írók-
kal és irodalmárokkal, Goncsarovval, Nyekraszovval, Turge-
nyevvel. 1857-ben félévig utazott Európában, Svájcban, Né-
metországban és Franciaországban. Az úton szerzett tapasz-
talatait Poljanába visszatérve kamatoztatta. Iskolát nyitott a
környék gyermekei számára, ahol Rousseau erõszakmentes
elveit alkalmazva nevelte õket.
1862-ben házasodott meg. Egy neves moszkvai orvos 18 éves
lányát, Szofja Andrejevna Berszet vette el feleségül. Az elsõ
békés idõszakban születtek meg Tolsztoj világhírû regényei, a
Háború és béke, majd az Anna Karenina.
1880-as évek nagy változásokat hoznak az író világnézet-
ében. Intenzíven a vallási kérdések felé fordult. Az evangéliu-
mok alapján képzelte el Isten országát a Földön. Újból orosz-
ra fordította az evangéliumokat. Terhesnek találta az arisztok-
rata életformát, egyszerû parasztruhába öltözött és még a föl-
dekre is kiment a jobbágyokkal kaszálni. 1881-ben a család
Moszkvába költözött, de a nyarakat Jasznaja Poljanában töl-
tötték. A házaspár kapcsolata megromlott, s ezen még az sem
segített, hogy a grófnõ 15 gyermekkel ajándékozta meg férjét.
1891-ben közzé tett egy nyilatkozatot, hogy mûveit Oroszor-
szágban és külföldön ellenszolgáltatás nélkül kiadhatják akár
oroszul, akár idegen nyelven.
1889-99-ig dolgozott az erkölcsi felemelkedés lehetõségét és a
szellemi megtisztulást bemutató Feltámadás címû harmadik
nagy regényén. A regény megjelenése után 1901-ben kiközösí-
tették. Még ebben az esztendõben súlyos tüdõgyulladást kapott.
Kúráltatta magát a Krimben, ahol gyakori látogatói voltak
Gorkij és Csehov. 1908-ban 80. születésnapját ünnepelve
Jasznaja Poljána szinte zarándokhellyé vált. Ezt követõen egy
házkutatás során elkobozták az összes fellelhetõ kéziratot. Az
újabb családi viszályok elõl menekülve 1910. október 27-28-án
éjjelén Tolsztoj orvosával és legkisebbik lányával titokban el-
menekült Poljanából. Pár napot Optyinában egy remetelakban
töltöttek, majd vonatra szálltak. Útközben az asztapovói állo-
máson rosszul lett. Itt az állomásfõnök lakásán hunyt el novem-
ber 7-én, az új idõszámítás szerint november 20-án.

Legismertebb mûvei:
– Kamaszkor (1854) – magyarul „Serdülõkor” címmel jelent meg
– Szevasztopoli elbeszélések (1855-56)
– Ifjúság (1857)
– Három halott (1859)
– Polikuska (1861)
– Kozákok (1863)
– Háború és béke (1863-69)
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– Anna Karenina (1873-77)
– Ivan Iljics halála (1886)
– A sötétség hatalma (1886)
– A Kreutzer-szonáta (1889)
– Feltámadás (1889-99)

Könyvtárunkban nagy regényei kölcsönözhetõek. Gyermek-
nek írt meséivel a gyermekirodalomban is maradandót alko-
tott. Ismerkedjünk meg a világ és az orosz irodalom egyik
legnagyobb alakjával, aki a XIX. századi orosz társadalmi és
politikai élet kiváló megjelenítõje regényeiben és elbeszélé-
seiben.

Tisztelettel jelezzük, hogy a Könyvtár, a Teleház és a Mûvelõ-
dési Ház december 24-tõl december 31-ig ZÁRVA tart.
Nyitás 2011. január 3-án hétfõn!

Alsónémedi minden lakosának kegyel-
mekben gazdag, boldog ünnepeket kíván-
nak a kulturális intézmény munkatársai!

Geigerné Moldvai Marianna
intézményvezetõ

Jótékonysági Bál – 2010-ben is
Idén november 20-án immár nyolcadik alkalommal tölthet-
tünk együtt egy vidám estét azon a bálon, melynek bevételét
mindig a Transzplantációs Alapítvány javára ajánljuk fel. A
legtöbben már régi ismerõsként jöttek, de évrõl-évre új ven-
dégek is jelentkeznek. Elõször az Alapítvány képviselõje kö-
szöntötte a vendégeket, majd egy rövid filmet nézhettünk
meg a szervátültetett gyerekek elmúlt évi eseményeirõl. A bál
fõvédnökeként megjelent dr.György Balázs mellett örömmel
láttuk, hogy az újonnan megválasztott polgármester úr és a
képviselõtestület több tagja is megtisztelték jelenlétükkel e
nemes cél támogatását, s nagy vidámsággal vettek részt a mu-
latságon. S újra jó volt látni, hogy fiataljaink ilyen környezet-
ben is nagyon jól tudják érezni magukat. A vacsora után a Du-
ma Színház egyik tagja szórakoztatott bennünket.
Természetesen minden vendégünknek köszönetet mondunk,
hiszen mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy ha csak egy
kicsit is, de segíthessünk a transzplantált gyerekek nem
könnyû sorsán. A bálon velünk mulatott Judit, aki már túlju-
tott a mûtéten, és velünk volt egy kislány, Lili, aki két máját-
ültetésen esett át, most a harmadikat várja… Életszeretete,
ereje és kitartása példa lehet minden olyan ember számára,
aki néha aprónak tûnõ gondok miatt panaszkodik. Mindenki-
nek megvan a maga baja – mondják sokan. Ez a kislány az

életért küzd és közben dolgozik, nem adja fel ezt sem. Gyön-
gyöket fûz mesteri fokon, ékszereket készít a saját örömére és
sok lelkes, segíteni szándékozó embernek is. Abálon minden-
ki megcsodálhatta, mire képes két kicsi kéz. Jó volt látni,
hogy Lili és szülei is elfeledkeztek néhány órára az õket kö-
rülvevõ gondokról.
S hogy milyenek a véletlenek…! A Talmácsi Ring által fel-
ajánlott motorozási lehetõséget Judit és Lili nyerték meg a
sorsoláson. Nagy volt az öröm, a fiúk meg irigykedtek. Mint
mindig, most is nagyon sok felajánlás érkezett a tombolára,
így a nyereményekkel sokaknak tehettük még szebbé az estét
a finom vacsora és a tánc mellett. A számtalan kisebb ajándék
mellett gazdára talált az ALKO által felajánlott fûnyíró, az
Alapítvány bakonybéli hosszú hétvégéje, koncertjegyek és
egy élõ malac is! No és az elmaradhatatlan tréfás csomagot is
kisorsoltuk, majd folytatódott a reggelig tartó mulatozás.
Köszönettel tartozunk a Betyár Étterem vezetõjének és sze-
mélyzetének a finom vacsoráért, Morvai Jánosnak és zeneka-
rának a jó zenéért, minden résztvevõnek és támogatónak a
hozzájárulásokért, felajánlott ajándékokért és bízunk benne,
hogy jövõre ismét találkozunk!

a Lovas család
és a Szervezõk
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Gondolatébresztõ Karácsony hajnalán
Szerkesztõ Bizottságunk egy helyi lakos elbeszélését, aki az
egyik „vörös iszap sújtott” községben járt segítség nyújtás
céljából, tanulságos, gondolatébresztõnek szánta az olvasók
felé Karácsony közeledtével.

„Tudnunk kell értékelni, ami a miénk…”
„Minden családnak természetes, hogy van otthona, amit télen
fûteni lehet, van víz, áram, ágy, asztal. Sokan hajtanak azért,
hogy még több legyen. Mikrohullámú sütõ, nagyobb TV, na-
gyobb köbcentis autó.
A karácsony elõtti vásárlások, pedig már versenyszerûek. A
reklámok elhalmoznak, elborítanak információval minden
szinten. Vásárlási láz, beszerzõ körút, minél több ajándék. Ez
a fogyasztói társadalom. Sokan addig tudnak csak örülni,
amíg megszereznek valamit, utána máris másik tárgy a cél.
Ahétvégén Pusztamiskén jártunk, Pusztamiske határos Deve-
cserrel.
Azért mentünk, hogy egy családnak segítsünk, az egyházon
keresztül kaptunk egy címet, egy olyan család címét, akik
mindenüket elveszítették.
Egy hete tudtuk a nevüket, a címüket, egy hete szorongtunk,
egybe a gyomrunk, vajon mi vár ránk? A vörös iszap emberi
mulasztás!!
Ezzel a terheltséggel gondoltuk a segítséget, és, hogy szemé-
lyesen megyünk el.
Tehát szombaton elindultunk, szótlanul ültünk az autóban,
hallgattuk a rádiót, de inkább azt éreztem, mindenki magába
száll és gondolkodik.
Ajkára értünk, és nagy csodálkozásunkra teljes útzár fogadott
a 8-ason. Pedig a sajtó szerint minden rendben, lehet közle-
kedni.
Ajkán láttuk az elsõ olyan autókat is, amelyek a vörös iszaptól
koszosak. Nyomasztó volt. Elõször egyet, utána egyre többet,
azután megszoktuk.
Kerülõ úton kellett mennünk. Gyakorlatilag Devecserbe se-
honnan nem lehet behajtani, csak lakcímkártyával. 7 héttel a
tragédia után!
Megérkeztünk Pusztamiskére, tárt kapukkal vártak. Apa,
Anya, 16 éves fiú, és a Nagymama.
Bemutatkoztunk, behívtak. Meleg volt a helységben. 2 óráig
maradtunk. Meséltek!
Nagyon boldogok, mert egyikük sem égett meg, mert valami
csoda folytán úgy alakult, hogy a fiú elõbb eljött az iskolából,
az anya és az apa szabadnapon volt, mert a nagymamát kellett
orvoshoz vinni.
Most egy kölcsön helyen laknak, ami nem lakás, hanem egy
vállalkozás telephelye.
Külön házuk volt egymás mellett, külön a mamának, külön a
családnak. Az anya akkor sírta el magát elõször, amikor azt
mondta, hogy még fényképük sem maradt, hogy megmutassa
a házukat. Csak ami rajtuk volt, az maradt. Az apa az elsõ éj-
szakától folyamatosan a faluban dolgozik nappal, éjszaka, pe-
dig õrzik a falut. Az anya az összegyûjtött adományok körül
segít. Ahol most tartózkodnak az egy ilyen raktár, ahol össze-
gyûjtik a menthetõt. A fiú már jár iskolába. A nagymama
csendes, ül a kisszéken, még nincs túl azon, hogy fölfogja mi

történt. Az újságcikkeket gyûjti, kivágja, olvasgatja, hogy mit
ígérnek. Késõbb ezt a gyûjteményt nekünk adja. Magát a tra-
gédiát, amit átéltek nem tudom leírni, amit meséltek, a halott
szomszédaikat, a kisbabát, néhányuk szerencséjét, amivel
megmenekültek.
A beszélgetés csöndes, akadozó, attól hogy a könnyeinket
nyeljük.
Az egész helység olyan csendes, nyomasztó. Kanapé, hûtõ,
tetején néhány pohár, mosószer, az ételhordók, asztal, 4 szék,
2 komód, egy szõnyeg összetekerve a fal mellett. Nem a be-
rendezés miatt, vagy inkább annak hiányától terhes az egész
légkör, hanem a reménytelenségtõl. Ezeknek az embereknek
valakik elvették a derûjüket.
Hogyan történhet ilyen emberi mulasztásból, abból, hogy a pénz
miatt nem foglalkoznak a biztonsággal, hogy a vörös iszapban
még valami volt, mert a vörös iszap nem mérgezõ ennyire?
Az apa bizakodó, tervez. Már megtörténtek a kárfelvételek,
igaz nem a reális áron. Ingóságokat nem vettek a listára.
A családnak nincs egy tûzhelye. Meleg ételt kapnak ételhor-
dóban 7 hete. Pénteken kaptak egy mosógépet. Dobozokban
kapnak száraz élelmiszert, tésztát, konzervet. Mikrohullámú
sütõjük van, de nem miden kapott eszközt tudnak használni.
A táj nincs annyira helyreállítva, mint ahogy gondoltuk. Az
iszapot viszont hordják szét az autók kerekei és a szél.
4 hétig az újságok címlapjain voltak, most az 5-dik, 6-dik ol-
dalon apró bejegyzések.
Az adományokból még semmit nem kaptak: bútor, háztartási
gépek, pedig a TV ezzel van tele, hogy mi mindent küldenek,
ki mit ad. Egyenlõre raktárban vannak, vagy eltûntek. Ezt õk
mondták. Volt olyan kamion, aminek megpakolásakor ott volt
egy helyi lakos, és a kipakoláskor nem az volt benne, amit
elõtte beleraktak. Még képesek ezzel is nyerészkedni.
1 hónapra a tragédia után kereste õket az önkormányzat, hogy
élnek-e, merre vannak. A házakra az elérhetõséget rá kellett
festeni. Nagy a szervezetlenség, még most is.
Nem tudják hogyan tovább. Nem tudják mikor lesz lakásuk,
életük.
Már tudják mit veszítettek, nekik most nem természetes, ami
nekünk még igen, a lakás, a család. Mindig elégedetlenek va-
gyunk. A gyerek teljesítményével, a párunk valamilyen tetté-
vel, azzal, hogy elromlik valamelyik gép, festetni kellene a la-
kást… Tökéletes nem lesz soha az életünk, akkor sem, ha bár-
hogy hajtunk. Szép sorjában meg kell tenni mindent, amit le-
het, hogy a legjobb legyen.”

Kedves Olvasók, Családok, Emberek! Az idei esztendõ
sajnos bõvelkedett az országunkat sújtó természeti és ele-
mi katasztrófákban. Ezeknek a térség lakóinak megsegí-
tésére már többször összefogtunk és szívbõl, méltón segí-
tettünk a községeknek, amit ez úton is minden lakosnak
köszönünk !!
Az elbeszélés indítson bennünket önvizsgálatra, Kará-
csony közeledtével a SZERETET gyakorlására, Közsé-
günk jövõjének építésére, EMBERI összefogásra.
Békés Karácsonyi Ünnepeket !

Szerkesztõ Bizottság
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Felnõtt csapat félévértékelõje
A célkitûzéseinknek megfelelõen szerepelt csapatunk az õszi
szezon folyamán. Legrosszabb esetben is második helyen
végzünk a bajnokságban,ez a Tápiómetál elmaradt mérkõzé-
sétõl függ. Amennyiben gyõz, azonos ponttal áll a tabellán
mint csapatunk, de gólkülönbséggel megelõz a tabellán.
Az idényt Laczik Csabával és segítõjével Kotán Miklóssal
kezdte csapatunk, majd a 11. forduló követõen Hégner Zoltán
és Kovács Béla vették át az irányítást. Nagyon jó képességû
csapatunkba „ha lehetõségeink engedik”, 1-2 új játékos beépíté-
sével, megvalósíthatjuk célunkat tavasszal és megnyerjük a baj-
nokságot. Ez esetben egy osztállyal feljebb lépnénk, mely nö-

velné az ASE felnõtt csapatának jó hírét, de elõnyös lenne után-
pótlás csapatainkban játszó gyermekeink szemszögébõl is hi-
szen színvonalasabb bajnokságban játszva a tehetséges Némedi
gyerekek szívesebben maradnának hazai csapatunkban.
Köszönetünket nyilvánítjuk ki a vezetõknek a szurkolóknak
és azoknak az embereknek, akik a csapat mellett álltak, és re-
méljük tavasszal minél többen segítik majd a csapat munká-
ját, és közösen örülhetünk a közös sikereknek.

Hajrá ASE!!!
Hégner Zoltán

vezetõedzõ

A kézilabda szakosztály elsõ szezonja

Alsónémedi SE nõi kézilabda csapata idén indult elõször felnõtt
bajnokságban. A megyei bajnokság õszi fordulói értek véget,
ahol csapatunk a 7 csapatos B csoportban jelenleg a 6. helyen
áll. 10 mérkõzést játszottunk, sajnos csak egy gyõzelmet sike-
rült szereznünk, de bíztató lehet, hogy másik 4 mérkõzésen csak
1-2 gólos vereséget szenvedtünk, ami részben a rutintalansá-
gunknak, részben pedig a külsõ nyomásnak köszönhetõ, amit
még sajnos nem bírunk elviselni. Ez alatt a pár hónap alatt sike-
rült egyre jobb közösséget kialakítani, edzéslátogatottság is ál-
landósult, a csak Némedi játékosokból álló csapat kezd egyre
jobban összekovácsolódni. Mindannyian tudtuk, hogy az elsõ
év tanulóév, tudjuk, hogy nem lesz egyszerû feljebb lépni a ta-
bellán, de mindent meg fogunk tenni, hogy tavasszal a szurko-
lóinknak egyre több, szebb dolgokat tudjunk a pályára vinni.
A csapat tagjai: Baján Teréz, Bálint Éva, Bálint Melinda,
Bunás-Török Éva, Fábián Istvánné, Kalecz Katalin, Kiss Or-
solya, Kissné Garai Mónika, Kovacsikné Gendur Anikó,
Kránicz Gabriella, Krasnyánszki Orsolya, Kulinyák Andrea,
Lukácsi Petra, Makkai Bianka, Marosi Krisztina, Végh Kata-
lin, Zupka Irén, Kotánné Borka Csilla (játékos edzõ)
Köszönjük a támogatást, hajrá ASE!

ÉVÉRTÉKELÉS
A csapat az Ócsai csoport serdülõ U-16
csoportjába kezdte meg a bajnoki sorozatot.
Edzéseket heti három alkalommal tartot-
tunk, 13-18 fõvel. A csapat zöme a saját
bajnokságán túl, az ifi csapatban is rendsze-
resen játszik, így nem ritka a szombati és a
vasárnapi mérkõzés. A csapat rendkívül jól
szerepelt a saját bajnokságban. Mind a ki-
lenc mérkõzésünket megnyertük és így
100%-os teljesítménnyel vezetjük a baj-
nokságot. A szereplés értékét növeli, hogy
csapatunk 1 fõ kivételével, jövõre is serdü-
lõkorú lesz, azaz mondhatjuk, most egy év-
vel fiatalabbként érték el ezt az eredményt.
Az egész õszi szerepléshez gratulálunk a
csapatnak.

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Alsónémedi SE 9 9 0 0 44 11 33 27

2. Pereg SE 9 6 1 2 28 15 13 19

3. Ócsa VSE 9 5 1 3 31 24 7 16

4. Gyáli BKSE 9 5 0 4 40 42 -2 15

5. Bugyi SE 8 4 1 3 21 16 5 13

6. Ráckeve VAFC 9 4 0 5 27 38 -11 12

7. Halásztelek FC 9 2 1 6 15 26 -11 7

8. Kiskunlacháza SE 9 2 1 6 16 32 -16 7

9. Diósdi TC 8 1 3 4 25 27 -2 6

10. Felsõpakony SK 9 1 0 8 22 38 -16 3

A csapat tagjai: Bezjian Robertó, Bolnovszky Balázs, Gyõr-
vári Tibor, Kerekes Géza, Kotán Tamás, Kovács Bence, Ko-
vács Máté, Lakatos Ádám, Mészáros Márk, Mészáros Máté,
Mészáros Róbert, Sándor Ádám, Sándor Balázs, Sarudi Lász-
ló, Szalai József, Szappanos Benjamin, Varga Márton,
Zsebedics Ferenc. Edzõk: Kotán Miklós, Laczik Csaba
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A NYWYG
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei

Íjászat 2010-ben Alsónémedin
Bár még nincsen vége a 2010-es év-
nek, de elérkezett a számadás ideje,

így a mostani cikkünket is egy összefoglalóval kezdem:
2010-es év beszámolója (röviden):
Egyesületünk 2008-ban alakult és az elmúlt két évben meg-
alapozta mûködését. 2010-ben megerõsítettük helyünket a
Alsónémedi közösségi életében, szorosabbra fûztük a kap-
csolatot az iskolával és a többi civil szervezettel. Újból és fo-
lyamatosan hívtuk csapatunkba a némedi ifjúságot és felnõt-
teket, népszerûsítve ezt a gyönyörû sportot. Továbbra is fõbá-
zisunk az önkormányzatunktól kapott üres ipari csarnok, ahol
egész évben íjászhattunk, gyakran heti háromszor is.
Nagyon köszönjük ezt a lehetõséget!! A szorgalmas gyakor-
lás az idén is meghozta gyümölcsét:
2010 Október végéig 22 íjászversenyen vettünk részt 35
gyermek és ifjúsági, 9 fõ felnõtt versenyzõvel : 54 aranyér-
met, 25 ezüstérmet, 23 bronzérmet szereztünk!
Legfontosabb, hogy az Országos Íjász diákolimpián
összesen 5 elsõ, két 4. hely és 4 helyezést értünk el! Ezzel
NYWYG lett az ország egyik legeredményesebb ifjúsági
Íjászcsapata tradicionális kategóriában.
Megrendeztünk elsõ teremversenyünket a II.NYWYG kupát feb-
ruárban, majd októberben a vecsési Íjászegyesület támogatásaként
az ottani versenyt, amelyen közel 110 -en versenyeztek.
Számos bemutatón vettünk részt az ország különbözõ területin.
A helyi megemlékezéseken ott voltunk, diákjaink mindig a tör-
ténelmi zászlókkal õrséget állnak ezen ünnepségeken, lelkesen
és büszkén, hogy ez által õk is részesei az élõ múltnak.
A Magyar Íjászszövetségnek tagjaként rész vettünk több or-
szágos versenyen. Az eddigi
utánpótlás munkánk alapján - a szövetség által kiírt pályáza-
ton eszköztámogatást is nyertünk! Az egyik felnõtt tagunk
Íjászoktatói képesítést is szerzett.
Verseny beszámolók:
2010. November 7. Összefogás Íjászverseny,
Szigetszentmiklós,
Az Íjászok is kapcsolódtak a társadalmi összefogáshoz és az-
eddigi adományaikon kívül- ezen verseny bevételét is fel-
ajánlották az Iszap károsultak megsegítésére. Így újból sokan
gyûltünk össze, és erõsíthettük baráti kapcsolatainkat és bár-
tan támogattuk a nemes ügyet.
Keresztúri Teremverseny 2010. november 20.
Az idei õsz egyik utolsó napos hétvégéjén már teremverse-
nyen vettünk részt. Felkészülésként is a jövõ márciusig tartó
íjász teremversenyek szezonjára. Ezen a helyszínen már vol-
tunk, így bátran mertem ajánlani minden NYWYG tagnak.
Sikerült is nagy csapatot toboroznunk, 12 fõvel vettünk részt
ezen a megméretésen. Váltócipõ használata mellett ,két
szomszédos tornateremben volt felállítva a 14 cél. Mókás raj-
zolt célokat különbözõ távolságokról próbáltuk eltalálni, igen
jó eredménnyel. A szünetekben a házigazda Dombóvári csa-
lád finom pudingjait, süteményeit és zsíros kenyereit kóstol-

gathattuk. A fõ verseny után, még bu-
kócélos íjászpárbajozhattunk is.
Ebben a szép környezetben, igen jó
eredmények születtek: Minik között második lett Urda Sza-
bolcs, Gyerek Leány Tradi 2. Talabér Csenge, Gyerek fiú
Tradi 3. Urda Bence,4. Szarka László; Gyerek Fiú Vadászref-
lex 1. Suplicz Gergely, 2. Némedi Márk, 3. Prém Dominik, 4.
Némedi Dávid, Gyerek Longbow 1. Hajdú Kálmán, Ifi Va-
dászreflex 1. Suplicz Áron, Férfi Longbow 3. Suplicz Zsolt
A párbajban is jól szerepeltünk: a Miniknél Prém Dominik 2. ,
a Gyereknél Urda Bence a 3. lett!
Így bizakodva vághatunk neki a következõ versenyeknek, a
szorgalom most is meghozta gyümölcsét!
Egyszer biztosan Alsónémedin is rendezhetünk a Sportcsarnok-
ban teremversenyt ,hiszen minden lehetõségünk adott hozzá!
Hajrá NYWYG!

Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától a gyerekek és szüleik,

19 órától az Ifik és felnõttek
Vasárnap 17 órától a gyerekek és szüleik,

18 órától az Ifik és felnõttek.
Gyertek Bártan!

Üdvözlettel : Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke, 70-43-64-194
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Faluházi Kincseinkbõl – Ádventõl Karácsonyig
A karácsonyra várás ideje az advent az Úr érkezését vagy az
istenvárást jelenti. Ideje a régi egyházi iratok tanúsága szerint
Szent András apostol ünnepétõl (november 30.) december
24-ig tart. A niceai zsinat határozata értelmében Jézus Krisz-
tus földi születésének emléknapja: az öröm és békesség, a
család és gyermekség, az otthon és a szülõföld ünnepe. Kará-
csony napja (dec.25.) a család és az otthon bensõséges, fel-
emelõ ünnepe. Régi öregek az ételeket már elõzõ nap elkészí-
tették, a tüzet is úgy megrakták, hogy ne legyen késõbb arra se
gondjuk. Öreg bukovinai székelyek egyenesen bûnnek tartot-
ták az e napon való fõzést.
A karácsony legõsibb jelképe a jászol, amely hazánkban fából
készült, és elõször templomokban találkozunk vele. Krisztus
születésének történetét jelenítették meg a szálláskéréstõl a
pásztorok és napkeleti bölcsek látogatásáig. Assisi Szent Fe-
renc volt az elsõ itáliai vallásreformátor, aki a betlehemi jele-
netet kihozta a templomból 1223 karácsonyán egy erdõ bar-
langjában felállítva a jászlat. Ferenc a természet szeretetét és
a békességet hirdette. Ezután terjedt el a ,,betlehem” felállí-
tásának szokása elõször Itáliában, Németországban, majd
Magyarországon.
A XVII. századtól családi ünneppé vált a karácsony. Elsõsor-
ban szülõk ajándékozták meg gyermekeiket. Falvainkban
még a XX. század 30-as éveiben is ritka jelenség volt a kará-
csonyfa-állítás. A parasztság körében olcsóbb megoldás volt
a gerendára függesztett boróka. Karácsonyfát elõször Luther
Márton állított gyermekeinek az 1500-as években. Hazánk-
ban a Podmaniczky család állított elõször karácsonyfát 1826
táján, majd a Bezerédi család 1834-ben Flóra lányuknak.

Régi némedi karácsonyok

„Dicsõség hangzik az éj csendjében szerte.
Lelkünkben az elsõ szent Karácsony este.
Szférák zenéje szól, angyal üdvözlése.
Világot megváltó Jézus születése.”
(karácsonyi köszöntõ egy régi kalendáriumból)
A karácsonyt megelõzõ négy hét az adventi várakozás, készü-
lõdés idõszaka volt. A református gyerekek Jakos Lajos tisz-
teletes úrék alatt, a 30-as évektõl gyakrabban jártak ez idõ-
szakban a gyülekezetbe, mert felesége, Gerda néni karácso-
nyi mûsort tanított a gyerekeknek. Gerda néni holland szár-
mazású volt, édesapja konzuli tisztséget töltött be, karácsony-
ra a hollandok mindig egy nagyobb pénzösszeget küldtek.
Ilyenkor Jakos tiszteletes úr kiment a némedi vásárba, amit
nem sokkal karácsony elõtt tartottak, és vásárolt a legszegé-
nyebb gyerekeknek, csizmát, ruhát, kinek, amire szüksége
volt.
A karácsonyt megelõzõ héten minden este imaestet tartottak a
gyülekezeti házban, ahol az igehallgatás és magyarázat mel-
lett ádventi énekeket énekeltek.
„Szállj, szállj magasra szíveink reménye! Vezess el minket Jé-
zusunk elébe! Ragyogj elõttünk fénynek oszlopával, Szent biz-
tatással. Jön már a Jézus, a mi sziklavárunk. Nem tart soká

már bûnben bujdosásunk. Az ígéretnek földére érkezünk. Õ
lesz mivelünk.” (315. dicséret dallamára)

Juhász Sándor tiszteletes úr felesége, Borika néni vezette be
Szent Este délután az istentiszteletet, ahol a gyermekek fele-
levenítették a gyülekezet elõtt Krisztus születésének csodás
evangéliumát, és karácsonyi ajándékcsomagot kaptak, ké-
sõbb szokásba jött az öregek részére is karácsonyi csomaggal
kedveskedni. Amíg a gyermekek a templomban készültek a
mûsorra, otthon feldíszítették a karácsonyfát, majd a család
sietett az Isten házába, istentisztelet után a családtagok bevár-
ták egymást, s együtt beköszöntek az idõs nagyszülõkhöz,
egymással töltöttek egy kis idõt, vagy vacsorára összegyûltek
a szülõknél, beszélgetéssel, békés együttléttel töltötték az ün-
nep elõestéjét. A katolikusok éjfélkor családostól mentek az
éjféli misére.
A katolikus gyerekek a karácsony elõtti héten jártak betlehe-
mezni, a református gyerekek december 24-e délutánján kán-
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táltak, vagyis végigjárták, leginkább párosával (mert akkor
több jutott az adományból) az ismerõs és rokon családok há-
zait, megálltak az ablak alatt, és elmondták a köszöntõt: „Ad-
jon Isten jó estét! Engedje az Isten, hogy több karácsony estét
érhessünk erõben, egészségben, békességben. Elmondjuk?”
Ekkor házban megmozdult a család, akik addig az asztal kö-
rül ültek a lámpa gyenge fényében.
A gazda kinyitotta az ajtót, gyerekek az ablakba könyököltek,
a gazdasszony is ott termett. „Mondjátok!” –hangzott a vá-
lasz. „Karácsony estéje vagyon, melyen
szívünk örvend nagyon. Hogy ezt is ün-
nepelhessük, az Úr Jézust dícsérhessük.
A mennyei angyalokkal, betlehemi pász-
torokkal. Isten éltesse kigyelmeteket
erõvel, egészséggel, békességgel.”
Majd elénekelték a Krisztus urunkat
vagy a Mennybõl az angyalt attól függõ-
en, hogy a háziak katolikusok voltak
vagy reformátusok.
A gazdasszonytól néhány fillért kaptak

a köszöntésért, amit mindig a legöre-
gebb gyerek gyûjtött a zsebében. Este
hazaérve kiborította a zsebét az asztalra,
és testvériesen elosztotta a kántálásért
kapott pénzt.
A karácsonyfa állításának szokása csak
az újabb idõkben jött divatba Némedin.
Még az ötvenes években sem igen állítottak karácsonyfát, ha-
nem egy borókaágat díszítettek fel, vagy valamilyen cserepes
zöld növényt, volt, aki muskátlit, mert az volt otthon.
Az ünnepek elõtt mindig nagytakarítást tartottak, felpama-
csolták a szoba földjét, szép új terítõt tettek a sublótra, asztal-
ra, és odakerült a szépen feldíszített borókaág is. Szaloncuk-
rot, papírdíszeket aggattak rá, esetleg diót, de Némedin nem
volt sok dió, így az nem mindenhol került rá.

A gyerekek örültek, mikor reggel felébredtek, édesanyjuk ak-
kora jól befûtött a sparheltban, és már ott díszelgett az aszta-
lon, vagy a varrógépen esetleg a sublóton a „Jézuska ajándé-
ka”.
A karácsonyi asztalra, akármekkora szegénység is volt, igye-
keztek kitenni magukért, mindig került jó falat. A gazd-
asszonyok megadták a módját az ünnepeknek. S bár az aján-
dékozás a régebbi idõkben nem volt szokásban, legalább ka-
rácsonykor mindenki jóllakott. Ez idõ tájt már igencsak vág-

tak disznót. Finom orjaleves, fõtt hús
paradicsommártással, takart, utána diós,
mákos kalács, darázsfészek, s az újbor-
ból is került az asztalra egy-egy kancsó-
val. Az asszonyok sose ültek oda az asz-
talhoz, hanem félreültek tûzhely elé a
sámlira, már ha volt egyáltalán idejük
leülni, hisz ki kellett szolgálni a csalá-
dot. A karácsonykor máshol szokásos
halfélét a némediek nem igen fogyasz-
tottak, ez csak mostanában jött divatba.
Az ünnepek alatt végiglátogatták egy-
mást a családtagok, felkeresték az elma-
gányosodott öreg ángyikat, sógorokat,
nénjéket, bátyjákat, a családok nagyon
összetartottak, nem hagyták egyedül bú-
sulni hozzátartozóikat. S hát a névesték is
megszaporodtak: István nap, János nap,

majd január elején a Menyhértek, Boldizsárok, melyekbõl jócs-
kán akadt a faluban szinte minden családban. Nem volt TV, se
DVD, számítógéprõl se hallott senki, mégis tartalmasan teltek
az esték, beszélgettek, tréfálkoztak, a férfiak kártyáztak, poha-
razgattak, daloltak. Jó volt bizony, nagyon jó.
Dobos Sándornéval és Jobbágy Jenõnével a Faluházban be-
szélgetett el a régi karácsonyokról

Bálint István János

Dsida Jenõ: Itt van a szép, víg karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

KÁNYÁDI SÁNDOR:

Isten háta mögött
üres az istálló s a jászol
idén se lesz nálunk karácsony
hiába vártok
nem jönnek a három királyok

sok dolga van a teremtõnek
mindenkivel õ sem törõdhet
messzi a csillag
mindenüvé nem világíthat

megértjük persze mit tehetnénk
de olyan sötétek az esték
s a szeretetnek
hiánya nagyon dideregtet

elõrelátó vagy de mégis
nézz uram a hátad mögé is
ott is lakoznak
s örülnének a mosolyodnak
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ALFÖLDI GÉZA: Ha nálunk született volna...
Népszámlálás volt Betlehemben, –
így szól a Karácsony története, –
s akkor született meg egy istállóban
az Úr egy Fia, – Mária Gyermeke…

Nem volt, ki szállást adjon nékik.
Barmok lehelték rá a meleget.
Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója,
Meséli a monda… Mert ott született!

De Cegléden, vagy Kecskeméten,
a Hortobágyon ha született volna,
az elsõ Karácsony igaz történetérõl
így szólna ma a bibliai monda:

… Rozál épp az udvart seperte.
János meg a jószágnak almozott.
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott.
A Puli, az meg hátul kalandozott.

Akkor ért a ház elé József.
Jó tejszagot lehelt a méla csönd.
Mária, fáradtan, alig vonszolta magát
S a kerítésen át József beköszönt.

Rozál fogadta hangos szóval:
– Mi szél sodorta erre kendteket? –
– Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony
s pihenni kéne, mert – ránk esteledett.

Kerestünk födélt a korcsmában.
De szállást a bérlõje nem adott.
Hej pedig az asszony az utolsóban van már,
de hiába – nincs pénz, mert szegény vagyok …

Már istálló is elég lenne,
Csak tetõ legyen már fejünk felett… –
Rozál a seprûjét a falnak támasztotta,
Bodri a kiskapuig settenkedett.

– Takarodsz vissza, beste lelke!
Kerüljenek csak kietek bentébb!
Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál.
Hogy elfáradt, szegény!… Eszem a lelkét!…–

Szélesre tárta a kiskaput.
Mária arca, mint viasz: sápadt.
– Ne ugass már, Bodri!… Hát nem látod, hogy vendég?!
Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak!

Jöjjön csak, lelkem, segítek én…
Támaszkodjék rám!… Óvatost lépjen!…
Úgy-úgy, lelkem!… Kend meg csukja be csak a kaput,
de siessen, oszt maga is segéljen!…–

János is sebten elõkerült.
Kemény keze még a villát fogta.
– Utasok… Nincsen szállásuk… S beteg az asszony…
Behívtam õket…– Mért ne tettek volna?

– Az asszonynak vess tiszta ágyat!
Az ember meg a lócán elalhat.
És valami enni is akad tán a háznál…
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!…–

A Bodri is odasündörgött.
Péter a butykossal máris kocog.
S ameddig az asszony megvetette az ágyat,
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.

Máriát már a fájdalom rázta.
A párnák között csöndesen feküdt.
S amíg az asszony terít, megnyugodva látja,
Hogy János a szobába épen befût.

A kemencében lángolt a tûz.
Rozál az ágynál csendesen állt ott
És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga,
Mint békesség, csendesen leszállott…

Kint az égen holdfény ragyogott.
Házra, tájra ezüstszín-port hintett.
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában,
ím, megszületett a régenvárt Kisded…

A szomszédságból akadt bölcsõ…
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan.
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában,
a kis teknõ körül szép kör-alakban…

Jaj de szép… s fiú!… Nézd csak, apjuk!…
Ujjongott Rozál, míg óva mosta…

És ígyen született meg az Isten Gyermek…
… Már… hogyha nálunk születhetett volna!…

1948. december 24.
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Képek a régi idõkbõl

Iskolások képe 1918-ban

Csenki rektor úr

Marosi János Borbély Károly

Hováth Gedeon
egykori

református
gondnok

Varga Lajos

Jakab Balázsné
Kerekes Zsófia

Deli Miklósné
Nagy Krisztina és
Kerekes Miklósné
Lukácsi Margit

Gyerekek
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Orvosi rendelés a két ünnep között.
December 21-24-ig dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos szabadságon lesz! Helyettesíti dr. Tholt és dr. Papp.
A két ünnep között mindig csak egy orvos lesz szolgálatban a saját rendelõjében.

December 27-én hétfõn dr. Papp Zsolt.
December 28-án kedden dr. Szlivka Gabriella.
December 29-én szerdán dr. Tholt Mária
December 30-án csütörtökön dr. Szlivka Gabriella.
December 31-én pénteken Szilveszter napján Ócsán lesz egész nap rendelés és ügyeleti szolgálat.

Kérjük a kedves betegeinket,hogy a gyógyszereiket a saját háziorvosuknál lehetõleg december 20-ig írassák meg.

Dr.Tholt Mária, dr.Papp Zsolt

Egészségügyi felhívás

Kérjük a hozzánk bejelentkezett lakosokat, hogy akik két éven belül nem voltak háziorvosuknál, a saját egészségük
érdekében keressék fel. Aki úgy érzi semmi baja nincsen az is.
Vérnyomás és vércukor szûrésre.
Ezek a betegségek sokáig nem okoznak panaszt. Amikor panaszt okoznak akkor már nagyobb a baj. Ezt könnyebb
megelõzni, mint gyógyítani.

Elõzetes telefon egyeztetés után ezt várakozás nélkül elvégezhetjük.
Akinek a munkája nem teszi lehetõvé rendelési idõben, azoknak rendelési idõn kívül is tudunk idõpontot egyeztetni.
Várjuk a kedves pácienseinket.

Dr.Tholt Mária 337-104.
Dr. Papp Zsolt 337-144.

Alapfokú számítógépes tanfolyam

60 órás alapfokú számítógépes tanfolyam indul 2010. január 15-tõl az alsónémedi teleházban
Jelentkezés személyesen a teleház nyitvatartási idejében:

Kedd, Csütörtök: 9-13 óra,
Hétfõ, Szerda, Péntek: 16-20 óra között.

Elsõ megbeszélés: 2010. január 15. du 18-óra
Tematika: alapfokú számítógépkezelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés

vírusvédelem, biztonság, internet, levelezés, multimédia
A tanfolyam díja: 10.000 HUF, mely 2 részletben fizethetõ.
A tanfolyam munkanélküliek részére INGYENES.

Kedves Betegeim!
Nemrégen diagnosztizált súlyos betegségem miatt gyógykezelésre amerikába kell utaznom.
Minden igyekezetemmel megpróbáltam az önök orvosi ellátását továbbra is biztosítani, amihez sajnos partnert nem találtam.
Arégi önkormányzat nem akart, az új még nem tudott az én betegeimmel mit kezdeni, pedig többször kértem a megoldásra.
Igy megköszönve az elmúlt 13 éves hûségüket arra kell szomorúan kérnem önöket, hogy válasszanak másik orvost.
A továbbiakban pedig kívánok önöknek minden jót, jó egészséget és egy jobb új világot az új vezetéssel.
Szeretettel búcsúzom önöktõl:

dr. Gerle Adél
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Önkormányzat a saját és a megajándékozottak nevében köszönetét szeretné kifejezni Csermák László, Józan Menyhért és
Györgyövics Attila uraknak azon felajánlásukért, melynek keretében öt, szociális helyzete miatt rászoruló alsónémedi család-
nak, illetõleg egyedül álló személynek egyenként 20-20 mázsa tûzifát biztosítottak. Köszönjük önzetlen támogatásukat,
mellyel remélhetõleg másokat is hasonló cselekedetekre bíztatnak.

Polgármesteri Hivatal

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy megkezdõdik a
Polgármesteri Hivatal és a kommunális hulladék elszállítását
végzõ vállalkozás együttmûködésében a szemétszállítási dí-
jak eddigi rendszerének felülvizsgálata a kikerülési lehetõsé-
gek megszüntetése és a díjat nem vagy nem megfelelõ
összegben fizetõk felderítése érdekében.
Amennyiben az elõkészítõ munka érdemi fázisába ér, úgy az
illetékes bizottságok az anyagot tárgyalni fogják.
Tájékoztatjuk a lakosságot arról – tekintettel az Alsónémedi
következõ számának várható megjelenésére, valamint a Kép-
viselõ-testület decemberi üléseinek idõpontjára –, hogy a
2011. évi költségvetési koncepció elfogadása során várható
rendeletmódosítások (étkezési térítési díjak, szemétszállítási
díj, lakbérek, víz- és csatornadíjak, mezõõri járulék, helyi
adók) elfogadásáról és a 2011. január 01-tõl fizetendõ dí-
jakról, adómértékekrõl a Polgármesteri Hivatal hirdetõ-
tábláján, ill. a www.alsonemedi.hu honlapon tájékozódhat-
nak december második felében.
Amennyiben honlapunkra regisztrálnak, úgy tájékoztatást
e-mailben is kaphatnak.

Polgármesteri Hivatal

„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális
és Családvédelmi Központja Alsónémedi

Családsegítõ Szolgálat szolgáltatásai
– Információnyújtás, tanácsadás (szociális, életvezetési, lelki)
– Segítõ beszélgetés
– Pszichológiai tanácsadás (Gyál, Rákóczi u. 42-44. –idõ-

pont egyeztetés: 06-29 345-487 )
– Jogi tanácsadás ( Gyál, Rákóczi u.42-44.- idõpont egyezte-

tés: 06-29-345-487 )
– Családi kapcsolatok erõsítése
– Családi mûködési zavarok, konfliktusok megoldásának

elõsegítése
– Konfliktuskezelés
– Önsegítõ és támogató csoportok létrejöttének és mûködé-

sének elõsegítése
– Ruhaosztás (beérkezett adományokból rászoruló családok,

egyének részére)
A szolgáltatások igénybevétele ingyenes.
Cím: 2351. Alsónémedi, Fõ út 58.
Telefon: 06-29-337-178
Szakmai vezetõ: Tóthné Vincze Éva
Családgondozó: Seregély Lajosné

FELHÍVÁS!
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idõ
beálltával a házi vízvezeték, vízmérõhelyek fagy elleni védel-
mérõl takarással, illetve a víztelenítõ fõcsapok elzárásával
szíveskedjenek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a vízmérõ el-
fagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának megfizetésétõl, il-
letve a vízmérõpótlás költségétõl nem tudunk eltekinteni!

DAKÖV KFT

SZENTFÖLDI zarándoklat
január 30 - február 03

5 nap/4 éjszaka

Jelentkezési határidõ:
2010. december 15. szerda

Részvételi díj:
40 fõ esetén: 199.500 FT.

Az árban minden benne van,
félpanziós ellátással, kivéve a biztosítást.

Mindenkit szeretettel hívunk
erre a tartalmas, építõ, lelki útra

A részletekért érdeklõdjön a református
vagy a római katolikus lelkészi hivatalban!

Alsónémedi Hírmondó, Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának és Képviselõ-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata.

Felelõs szerkesztõ: Vincze József polgármester.
A szerkesztõbizottság tagjai:

Szabó Éva, Lakatosné Nagyszegi Mariann, Jobbágy Ilona.
Elérhetõség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi,
Fõ út 58. Gyõrvári István Lászlóné Tel.: 06-29-337-101/11;

Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@upcmail.hu
Kiadó: Schulcz Kft. 2370 Dabas, Viola u. 24.

(Tel/fax: 06-29-360-901, e-mail: schulcz@upcmail.hu)
Terjeszti a Magyar Posta.

A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

A következõ szám várható megjelenésének idõpontja:
2011. február 16-18. Lapzárta: 2011. január 28.

Az Alsónémedi Hírmondó jelen számában található
illusztrációkat Ida Bohatta anyagából használtuk fel.




