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terjeszti:  alsónémedi nagyközség Önkormányzata
a cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri  
hivatal titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!

Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján 
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket  
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban  

van módunkban megjelentetni! 
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:

Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:

1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;  

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ: Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601

KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587 (+36-30-617-2224)

Garai Miklós +36-70-382-0057 (+36-30-857-6195)
Gödöllei Attila +36-30-423-2215
Nébel Norber +36-70-4911-039.

 Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tiszteletét és  
köszönetét fejezi ki a település valamennyi 70.  életévet betöltött lakójának.

A közelgő ünnepekre való tekintettel az elkövetkező napokban az önkormányzati képviselők, bi-
zottsági tagok és önkéntesek közreműködésével 549 érintetthez juttatjuk el szerény ajándékunkat.

Köszönjük, hogy felépítették számunkra azt a jelent, amelyben mi is megalapozhattuk  
egy újabb nemzedék jövőjét.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt, jó egészséget  kívánunk Önöknek és  Kedves Családjuknak!

„A rohanó világban megkopnak a fények,
halványak a hitek, halványak a remények.
Nem szeretnék mást, csak hinni a szóban,

Őszintén szeretni és bízni a jóban.
Őrizzük meg a Karácsony fényét,

és a szeretetben való hitünk reményét!”

  Vincze József polgármester  Dr. Percze Tünde jegyző



2016. december 3

Önkormányzati hírek

  

„Este mikor kigyúlnak a fények,  
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.

Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,  
s a gyertyafénynél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyő illata megérinti szívünk, ezen az estén, kicsit 
az álmokban is hiszünk.

Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, és másokért a 
szokottnál is többet tenni .

A rohanó világban megkoptak a fények, halványak a hitek, és 
halványak a remények.

Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, őszintén szeretni, 
és bízni a jóban.

Őrizzük meg a karácsonyunk fényét, s őrizzük a szeretetben 
való hitünk reményét.

Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk, és gyermeteg vágya-
inknak ma határt nem szabhatunk.”

(Karácsonyi Köszöntő)

A Karácsony az Ünnepi Évkörben az esztendő egyik legmeg-
hittebb, legbensőségesebb Ünnepe. A régi népi-paraszti világ-
ban is, az akkori időkben, a gyermekek számára igyekeztek va-
rázslatossá tenni Karácsonyt az egyszerű körülmények ellenére. 

Nem a drága ajándék, hanem a Szeretet, a meghittség, az 
ünnepi varázslat állt a központban az „Isteni ajándék” Jézus 
születése, a másik Emberre, Családtagra való odafigyelés, időt 
szenteltek az Úrnak és egymásnak. Az ünnepi hangulatot az 
egyszerű, de jelképeiben beszédes környezet és szokások erősí-
tették. Ezt örökítettek generációkon át.

 „Ha ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen…
Tisztálkodj belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a hétköz-
napok szertartása és feladata. Az Ünnepet nemcsak a naptárban 
írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünne-
peltek! Az ünnep a különbözés. Az Ünnep a mély varázsos rend-
hagyás.”/MÁRAI SÁNDOR/

A hagyományt őrizve és követve ezt szeretnénk saját gyer-
mekeinknek, óvodás neveltjeinknek átadni, nevelésük so-
rán. A várakozás időszakában az Adventi koszorún hetente 
kigyúlnak a fények, megbeszéljük a gyermekkel az advent és 
a gyertyák jelentését, üzenetét. Az óvónénik a gyermekek-
kel csoportszobát rendeznek, adventi-karácsonyi dekoráci-
óval díszítenek. Kalács- sütemény készül felnőtt-gyermek 
munkájából közösen, nagy a sürgés-forgás, a készülődés a 
Szüleiknek szánt ajándékkészítés körül, meglepetés szá-
mukra a Karácsonyi köszöntés is. A várakozás időszakában 
szeretnénk megéreztetni a gyermekkel a Karácsony örömét, 
jellegzetes hagyományát, jó értelemben, gyermeki élmény-
világukhoz kapcsolódó ünnepi rituáléját, az ajándék-megle-
petés örömét, hogy Ők is szeretettet forduljanak Szüleik csa-

ládtagjaik felé, hogy megérezzék a Karácsony igazi, lényegi 
jelentését.
Amikor elérkezik az Óvodai Karácsony hete, a hét első napja a 
Gyermekeké. Az óvodában dolgozó Felnőttek lepik meg őket 
műsorral, feldíszített Karácsonyfával, ajándékkal, ünnepi han-
gulattal. Sokszor fürkészem a gyermeki tekinteteket, keresem 
szemük csillogását, nézem, hogy szorongó várakozásuknak 
arányában tisztán érzik-e a Karácsony üzenetét.
Vajon érezhetik-e tisztán a Karácsony üzenetét az egyre rohanó 
világban, ahol az ünnepi rendet felborította a reklám, a piac, az 
üzletek versenyezve hetekkel előre járnak az ünnepi készülettel. 
Ez mind elvonja figyelmüket az Ünnep lényegéről, összekavar-
ja az időt, a készületet. A régi öregek bölcs mondása feledésbe 
vész miszerint: „mindennek rendelt ideje van, megvan a maga 
ideje a vetésnek az aratásnak...”

Gyermeket nevelni, hagyományt őrizni csak úgy lehet, ha maga 
a felnőtt is tudja és érti az ünnep lényegét, még akkor is, ha 
lépést tart a rohanó világgal. Bölcsen tudnia kell ésszerű egyen-
súlyt teremteni, a régi világ értékeit őrizni, a mai világ körülmé-
nyeit szűrve beengedi, ezeket ötvözni. A gyermekeket figyelve 
saját magam is elgondolkodtam a Karácsony lélekben, mélyen 
meghatározó lényegén, milyen emlék marad meg a gyermeki 
érzésvilágból Felnőtt korban, mi az emléki-lényegi meghatáro-
zó például az egyik legnagyobb évköri ünnepünk a Karácsony 
kapcsán. Nézzék el nekem, hogy tanúságtételként ezt megosz-
tom Önökkel. 

Adventi időszakban, karácsonyi zenét egyedül, elmélyülten 
hallgatva fürkésztem magamban a képet „Mit jelentett?”- iga-
zán számomra gyermekként a Karácsony: „Meleg, biztonságot 
adó kéz, amely egy nagy magas Ember keze, aki szánkón haza 
visz és bevezet az otthonunkba, ahol a Szülők által feldíszített, 
kivilágított Karácsonyfa áll.” Felnőttként is úgy gondolok erre, 
ahogyan az Úr adta, és kínálja ma is nekünk biztonság, meleg-
ség, szeretet, csoda-varázslat, ezek látása. 

Hiszem, hogy a gyermekekben sem a sok ajándék fog csak 
kizárólagos élményként megmaradni, hanem, hogy megérez-
ték, látták a Karácsony örömét és csodáját.
Ahogyan Selma Lagerlöf, A Szent éjszaka c. novellájában a 
nagymama az unokájának tanítja ezt meg:

„ Emlékezz erre vissza, mert ez igaz, mint ahogy én látlak té-
ged és te látsz engem. És nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól 
függ, nem a holdvilágtól, avagy a napfénytől függ, hanem a 
legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely meglátja az 
Úr dicsőségét.”

Szabó Éva

Karácsony gyermekszemmel
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete legutóbbi ülését 2016. november 30-án tartotta. 

A napirend kiegészítése után elsőként a hulladékszállítási 
közszolgáltatást végző VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. (8154 
Polgárdi, Bocskai út 39.) beszámolóját tárgyalta és fogadta el 
a Képviselő-testület.

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 
véleményezése után tárgyalta a Képviselő-testület az ABÉVA 
Kft. 2017. évi üzleti tervét. A Képviselő-testület a tervet annak 
tudatában fogadta el, hogy sok még a bizonytalanság az iskola 
üzemeltetésével kapcsolatban, így a tervek megvalósítása eltér-
het a tervektől.

Szintén a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
javaslatával került a Testület elé a Nagykadácsi Kft. Ócsa-Alsó-
némedi központi orvosi ügyeleti finanszírozási díjának eme-
lése, melyet jóváhagyott a Testület. A Bizottság kimutatást kért 
következő ülésére a korábbi évek emeléséről. 

Hosszú előkészítés után került a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság és a Képviselő-testület elé a víziközművek 
Önkormányzatunk és a Daköv Kft. közötti tulajdonjogi és 
számviteli nyilvántartás rendezése, mely kapcsán a Képvi-
selő-testület felhatalmazta a Polgármestert a „Jegyzőkönyv és 
megállapodás víziközművek tulajdonjogi és számviteli nyil-
vántartás rendezéséről” aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

A következő napirend keretében a Képviselő-testület meg-
tárgyalta és elfogadta a költségvetési szervek belső kontroll-
rendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 31. §-a  alapján készített a melléklet szerint 
Alsónémedi  Önkormányzat és Intézményei 2017. évre szó-
ló belső ellenőrzési ütemtervét, munkatervét, mely szintén a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság véleménye-
zése után került a testület elé.

A Képviselő-testület módosította az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetési rendeletét, melyben a szükséges módosítá-
sok kerültek átvezetésre.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a hosszabb távon le-
köthető szabad pénzeszközeiből 381.000.000,- Ft összegben 6 
hónapos lejáratú „Féléves Kincstárjegyet” vásárol a Magyar 
Államkincstártól. Ebben az összegben már szerepel az önkor-
mányzati számlára az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok 181.000.000,- Ft összegű támogatása és a 
Hungária felszámolása kapcsán megérkezett 178.907.779,- Ft-
os összeg. A szükséges intézkedések megtételére a Polgármester 
kapott felhatalmazást. 

Korábban törvényi kötelezettség írta elő, hogy az Önkormány-
zatoknak november 30-ig el kellett fogadnia a következő évi költ-
ségvetési koncepciót. A kötelezettség megszűnt, de a hatékonyabb 
és könnyebb tervezés miatt az intézményi kérések beérkezése után 
a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elé került a 
2017. évi költségvetési koncepció – konkrét számok nélkül –, 
melyet a Képviselő-testület elfogadott azzal, hogy készüljön átfo-
gó járdaépítési koncepció is és a remélt járdaépítési pályázatok 
kiírását is tervezzék be majd az adott év költségvetésbe. 

Jogszabályi változás miatt – finanszírozási támogatás – dön-
teni kellett az önkormányzati konyha további működtetési 

formájáról. A Képviselő-testület a lehetőségek figyelembevéte-
lével úgy döntött, hogy 2017. január 01-től a konyhát önálló 
intézményként kívánja működtetni. Ehhez szükséges volt jó-
váhagyni az Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alapító Ok-
iratát is. A szükséges intézkedések megtétele a Polgármester és 
a Jegyző feladata.

A költségvetési koncepció tárgyalásakor a helyi adópolitika 
érvényesüléséről szóló előterjesztés is a Képviselő-testület elé 
került. A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság vé-
leményével egyetértve a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
nem kíván emelni a meglévő adónemek mértékén és új adó-
nemet sem kíván bevezetni a jövő évtől. (Kivéve a már koráb-
ban elfogadott települési adót.)

Az idei évben bevezetésre kerül a nyári igazgatási szünet – a 
hasonló intézmények gyakorlatának megfelelően – az Alsóné-
medi Polgármesteri Hivatalban is. A nyári tapasztalat figyelem-
bevételével 2017-ben bontásra kerül a két hetes nyári szünet, 
így az alábbi időpontokban kerül sor az igazgatási szünetekre:  
2017. július 05-07. és 24-28., október 30-31. és december 27-
29. 

Döntött a Képviselő-testület változtatási tilalom elrendelé-
séről is – ez tulajdonképpen hasznosítási, építési korlátozás –, 
mely az alsónémedi 948, 940/2, 949, 950, 951, 953, 954, 955, 
956, 957 és 958 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozik.  

Módosította a Képviselő-testület a település szabályozási 
tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (05. 03.) 
önkormányzati rendeletet is, melyre a bölcsőde helyének kije-
lölése miatt került sor. 

Törvényi változás miatt módosította a Képviselő-testület a 
helyi adókról szóló 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletét, 
mely a gyakorlatban nem változtat az eljárásokon stb.

Szokások szerint a Polgármester írásban számolt be az elő-
ző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között 
tett fontosabb intézkedéseiről, melyet szóban egészített ki.

Szóba került az egyebek napirenden, a Déli iparterületen 
egy út kialakítása, a településen a patkányok elszaporodása, 
egy lakossági közvilágítási jelzés.

Zárt ülésen az iskola üzemeltetésével, Tankerületnek törté-
nő átadás ügyeivel foglalkozott a testület. 

A Képviselő-testület jövő évi első ülését várhatóan janu-
ár végén vagy február, elején tartja. A Polgármester kérte a 
Képviselő-testületet gondolkodjanak el azon, hogy a bizottsági 
ülésekre a testületi ülés hetének hétfőjén és keddjén kerüljön 
sor. Döntés a jövő évi munkaterv elfogadásakor lesz majd. Az 
ülések természetesen továbbra is nyilvánosak lesznek, így bárki 
részt vehet az ülésen és első kézből értesülhet a döntésekről, 
de a napirendekhez kapcsolódóan kérdését is felteheti, hozzá 
is szólhat.  
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, 
jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről 
készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján 
(http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben 
olvashatók!

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal 

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről



2016. december 5

Önkormányzati hírek

Államfői főhajtás a mártír Halászy Károly, református kántortanító  emléke előtt

2016. október 6-án, az Aradi Vértanúk gyásznapján Áder Já-
nos köztársasági elnök úr Ócsán emlékezett meg az 1848-1849. 
évi szabadságharc hős mártírjaira, kiemelve az Ócsán elteme-
tett Halászy Károly alsónémedi kántortanító vértanú áldozatát. 
A felemelő megemlékezésre Alsónémedi Nagyközséget is meg-
hívta Ócsa város Önkormányzata, melyet ez úton is tisztelettel 
megköszönünk. Lehetőséget kaptunk, hogy felidézzük Halászy 
Károly Alsónémedin kifejtett hazafias tevékenységét, és annak 
a szomorú napnak az eseményeit, melyen elfogták és a község 
bírájával és lelkipásztorával együtt Haynau vésztörvényszéke 
elé hurcolták. Ócsán az általános iskola, nálunk a művelődési 
ház viseli Halászy Károly nevét, a két település közösen ápolja a 
mártírhalált halt tanító emlékét. A beszédet Alsónémedi község 
nevében Várhegyi Dorina a Széchenyi István Általános Iskola 8. 
osztályos tanulója olvasta fel.

Alsónémedi népe hálás szívvel emlékezik mártírtanítójára, 
Halászy Károlyra. Községünkben minden nemzedék az ő pél-
damutató hazafiságán nevelkedik magyarrá. Emlékét ápoljuk, 
művelődési házunk az Ő nevét viseli, Az 1848-1849. évi forra-
dalom és szabadságharc 165. évfordulóján falunk posztumusz 
díszpolgárává választotta.

Halászy Károly családjával 1839-ben Kisorosziból érkezett 
Alsónémedire a református egyházközség meghívására, rektor-
tanítónak. Tíz évig tevékenykedett a településen szeretettel és 
megbecsüléssel övezetten, olyannyira, hogy 1841-ben magas 
pénzjutalommal díjazták az ifjúság körében kifejtett népneve-
lő munkáját. Egyházközségi és iskolai teendői mellett számos 
pedagógiai írást publikált. A nép ügyes-bajos gondjaival is lelki-
ismeretesen foglalkozott. 1844 nyarán helyettes jegyzőként be-
advánnyal fordult a megyei közgyűléshez, és kötelezni kívánta 
az uraságot, hogy ne szedjen az általa használt úrbéres föld után 
adót.  A község református lelkipásztorával, Veresmarty József-
fel együtt lelkes Kossuth-pártiak. 1848 tavaszán elsőként csatla-
koznak a forradalmi eseményekhez. Halászy Károly nemzetőr 
századosként több mint 200 némedi legényt  visz Kossuth Lajos 
seregébe.

1849. június 23-ára virradóra egy osztrák vértes csapat szállta 
meg Némedit, a bírótól kenyeret, zabot és harminc kocsi elő-
állítását követelték. Garai Ferenc bíró ezt megtagadta. Ekkor a 
vértesek a falut feldúlták, házkutatásokat tartottak, fegyvereket 
találtak, sőt Halászy Károly rektortanítónál megtalálták nemzet-
őr századosi csákóját, melyet durván a fejére vertek, Veresmarty 
József  református lelkészhez hozzákötözték a nála fellelt ma-

gyar zászlót és Garai Ferenc bíróval együtt vasra verve Ócsára, 
a főhadiszállásukra hajtották őket. Másnap a rögtönítélő bíróság 
Halászy Károlyt golyó általi halálra, a lelkészt és a bírót Olmütz-
ben nehéz vasban letöltendő várfogságra ítélte.

Halászy Károly rektortanító az utolsó szó jogán ezt mondta a 
felette ítélkező vérbíráknak: „Amit tettem, hazám iránt tettem, 
honvéd százados voltam, újra az lennék, ha önök elbocsájtaná-
nak és újból szükség volna rá.” 1849. július 25-én hajnalban a 
Teleky gróf tulajdonát képező kasznári uradalmi tiszti udvarnál 
egy gödör elé térdepeltették. „Ártatlan vagyok, Istenem, áldd 
meg e szegény magyar hazát, most és mindörökké, ámen.”  
– kiáltotta mielőtt a sortűz örökre véget vetett ifjú életének. Har-
minchét éves volt ekkor, három gyermekét, áldott állapotban 
lévő feleségét, valamint kegyelemért rimánkodó faluját hagyta 
hátra. 

Az alsónémediek hiába kérték, hogy hazavihessék tanítójuk 
földi maradványait, ezt Haynau vésztörvényszéke szigorúan el-
utasította, végül barátja Kontra Sándor, ócsai rektor, ment fel a 
hadbíróság elé,s kérte őket engedjék meg a tetemet az ócsai te-
metőben eltemetni. Azon 
feltétellel adtak rá engedélyt, 
hogy minden a legnagyobb 
csendben történjen.  A ma is 
álló sírkövet is Kontra Sándor 
indítványára, önkéntes adako-
zásból állíttatta a Pest megyei 
református tanítók közössége.
Halászy Károly mártíromsá-
ga, személyes példamutatása 
az elmúlt 167 évben mélyen 
beleivódott az alsónémediek 
és az ócsaiak tudatába.  Sír-
ját minden tavasszal ellepik 
a megemlékezés és a tisztelet 
virágai.

Nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hogy Köztársasági 
Elnök Úr, az aradi vérta-
núk szomorú gyásznapján 
körünkben emlékezik meg  
Halászy Károly honvéd nem-
zetőrszázados, református 
rektortanító magyar hazán-
kért tett vértanúságáról.
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2016-ban nyugdíjba ment dolgozóink köszöntése
Mák Tiborné sz: Kása Márta önkormányzatunk konyhájának élelmezésvezetője

16 évig gondoskodott Alsónémediben  arról, hogy  a gyermekétkeztetés, a  szociális 
étkezők és munkahelyi étkezést igénybevevők egészséges, finom ellátásban része-
süljenek.
A település mindig is büszke volt a konyhájára, az ott készült étkek minőségére, a 
legnagyobb elismerést az ovisok, iskolások által ott hagyott üres tányérok jelentet-
ték.
Márti nevéhez fűződik, hogy az önkormányzat konyhája a felügyeleti szervek ellen-
őrzése során mindig jó minősítést, értékelést kapott, szakmai versenyeken eredmé-
nyeket, különdíjat nyertek a konyha szakácsai.
Kívánjuk, hogy a nyugdíjas években is találjon kellemes elfoglaltságot, mely hasonló 
sikereket, eredményeket és megelégedettséget jelent majd számára. 

Somogyi Istvánné, 40 éves közszolgálat méltó befejezése.
 
Somogyi Istvánné, Iduska élete első és egyetlen munkahelyén az Alsónémedi Pol-
gármesteri Hivatalban 2016. október 1-én  töltötte 40 éves jubileumát. 
Szomorúan, de elfogadtuk döntését: 40 év közszolgálat után nyugdíjba kíván vonulni.
Szívből kívánom a magam és a kollégák nevében, hogy ebben az új helyzetben béke, 
nyugalom várja, legyen ereje és egészsége, élvezze minden percét a nyugdíjas élet-
nek, legyen sok öröme, boldogsága családja körében.
Somogyi Istvánnénak 40 éves eredményes szakmai tevékenységére való te-
kintettel és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából a belügyminiszter  
A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT  ARANY FOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA. Gratulá-
lunk, megérdemelted!     

Dr. Percze Tünde jegyző

Dr. Deutsch Judit vagyok, Kaposváron születtem 1979. december 1-én. Középiskolai 
tanulmányaimat Kaposváron végeztem, majd 2002-ben felvételt nyertem a Pécsi Tu-
dományegyetem Általános Orvosi Karára, ahol 2008-ban szereztem diplomát. 
Rezidensként és orvosgyakornokként Pécsett a Klinikai Központ Aneszteziológiai és 
Intenzív terápiás Intézetében tevékenykedtem, majd 2014-ben a Fejér Megyei Szent 
György Kórházba kerültem. 2015-ben aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát 
tettem. Megszerzett szakterületem a páciensek műtét alatti érzéstelenítését és altatását, 
a kritikus állapotú, intenzív osztályos ellátásra szoruló betegek gyógyítását szolgálja.
Szabadidőmet az öt éves kisfiammal töltöm.

2017. január 1-jétől új pályámon, az önök háziorvosaként célom, hogy minőségi alap-
ellátást nyújtsak első sorban a betegségek megelőzésével, egészséges életmódra szok-
tatással, szűrések szervezésével és a már kialakult betegségek lelkiismeretes gyógyítá-
sával.                                                                                     

 Dr. Deutsch Judit
Rendelési idő:   hétfőn 8-12 óra / kedd 12-16 óra / szerda 12-16 óra 
/ csütörtök 8-12 óra / pénteken 12-16 óra 

BEMUTATKOZIK ÚJ HÁZIORVOSUNK

�
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2016. október 10-14. között Alsónémedi részt vett az 
„Együttműködés öt kis település között Európában” el-
nevezésű projekten, ami az Európai Unió támogatásával 
az EACEA „Európa a polgárokért 2016” program keretén 
belül jött létre.
A projekt partnertelepülések nemzetközi találkozója volt, 
amely ezúttal Máltán, az Európai Unió legkisebb tagálla-
mában került megrendezésre. Az öt település – Xghajra 
(Málta), Alsónémedi (Magyarország), Colletorto (Olasz-
ország), Pelplin (Lengyelország), Demir Kapija (Macedó-
nia) – egy-egy delegációval képviseltette magát. Alsóné-
medi 18 fős küldöttséggel indult útnak. 

Barátságos fogadtatásban volt részünk, a kellemes lég-
kört nemcsak a szigetország szépsége, hanem a már is-
merős arcok, barátok viszontlátásának öröme is adta. 
A települések közötti együttműködés évek óta fennáll. 
2013 szeptemberében Alsónémedi látta vendégül töb-
bek között olasz, macedón barátainkat, majd októberben 
Colletortoban a lengyelekkel, máltaiakkal is megismer-
kedhettünk, és két évvel ezelőtt Pelplinben volt lehetősé-
günk tovább ápolni a kapcsolatainkat. Az idei program 
október 10-én, hétfőn Xghajraban, Antony Valvo, a helyi 
polgármester köszöntő beszédével kezdődött. Ezt követte 
a küldöttségek bemutatkozása. Megismerhettük a tele-
pülések földrajzi elhelyezkedését, társadalmi-gazdasági 
helyzetét, infrastruktúráját, rövid áttekintést kaptunk tör-
ténelmi múltjukból. Szó volt továbbá azokról a kihívások-

ról, fejlesztésekről és fejlődési lehetőségekről, amelyekkel 
mindegyik település szembenéz. A prezentációk közötti 
szünetekben pedig lehetőségünk nyílt személyesen is be-
szélgetni ezekről a témákról a többi nemzet képviselői-
vel. Egy állatkerti látogatás után megtekintettük a helyi 
iskolát és a helyi tanács épületét is.  Majd délután a mű-
velődési házban készülni kezdtünk a kulturális estre. Ez 
az alkalom további lehetőséget adott egymás hagyomá-
nyainak, gasztronómiájának megismerésére. Mindegyik 
település egy-egy asztalt kapott, a sajátunkat megterítet-
tük Magyarországra jellemző tárgyakkal, ételekkel (pap-

2016. december

Európa a polgárokért program - Meghívás Máltára

Az öt polgármester

Alsónémedi delegációja
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2016. december

rika, téli szalámi, fokhagyma, búzakalász, pálinka stb.). 
Ezután minden nemzet bemutatta közös produkcióját. 
Nálunk Dura Veronika népdalokat énekelt, majd közö-
sen szatmári zenére, néptáncos viseletben táncoltunk. A 
produkciók, bemutatkozások záró momentuma felejthe-
tetlen ízélménnyel gazdagított mindenkit, ugyanis min-
den nemzet kóstolóval készült. Ahogy láttam, a gulyás és 
a palacsinta is nagy sikert aratott a többi nemzet körében 
is! Ezúton is köszönjük a finom vacsorát!

Másnap a San-Anton palotába látogattunk, ami ma 
már a máltai köztársasági elnök rezidenciája és egyben 
a szigetország fontos turisztikai látványossága is. A palo-
tát több kert veszi körül. A gondosan kialakított park sok 
díszítő elemet és változatos növényállományt tartalmaz a 
világ számos részéről. Néhány különleges példányt a szi-
getországot meglátogató államfők ültettek ide, így egzo-
tikus növények is megtalálhatók. Itt találkoztunk Málta 
köztársasági elnökével, Marie Louise Coleiro Preca asz-
szonnyal is, akinek a protokolláris kötelezettségek mellett 
arra is jutott ideje, hogy fogadja a küldöttségeinket és a 
települések polgármestereivel is beszélgessen. Örömét és 
egyetértését fejezte ki, hogy ez a program megvalósulha-
tott, elmondta, hogy ő is nagyon fontosnak tartja a nem-

zetek közötti kulturális együttműködést. Délután Mdina 
ódon, szűk utcáit, középkori és barokk építészeti remeke-
it tekinthettük meg.

Október 12-én, szerdán délelőtt a SmartCityben egy 
vitafórum során a regionális különbségekkel ismerked-
tünk, majd egy sport komplexumban az EU étkezési, 
fizikai aktivitás és egészségpolitikájáról hallhattunk elő-
adásokat. Délután Vallettában, Málta fővárosában tettünk 
látogatást. Csütörtökön egy hajótúra után Sliemában ba-
rangoltunk, majd délután egy összegző megbeszélést tar-
tottunk. A búcsúesten elköszöntünk egymástól, a péntek 
a tengerben mártózás, a hazaindulás napja volt.

Azt gondolom nagyon jól sikerült a projekt, igyekez-
tünk településünket, Alsónémedit méltón képviselni, Ma-
gyarország kultúrájából egy kis szeletet bemutatni, saját 
és más közösségek értékeit megismerni és tiszteletben 
tartani. Reméljük a további hosszú távú együttműködést 
partnereinkkel és természetesen köszönjük Máltának a 
szervezést, a vendéglátást, az odafigyelést, és végül, de 
nem utolsósorban az Alsónémedi Önkormányzat támo-
gatását is.

Seregély Diána

A máltai köztársasági elnök fogadásán

Magyar-macedón focicsapat

Készül a gulyásleves

Kulturális bemutatón
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A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a 
katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók 
ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul 
kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak 
az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a 
feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében 
valósul meg a kéményseprés. A kéményseprőipari 
(katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Köz-
pont (BM OKF GEK), amely tevékenységét Megyei 
Kéményseprőipari Ellátási Csoportok révén végzi.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési 
időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érin-
tik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt 
égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, 
minden egyéb fűtőberendezés esetében évente tör-
ténik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol 
a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A ké-
ményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládá-
ba dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem 
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpont-
ról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő 
a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a 
kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell 
egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sor-
munka. A harmadik, közösen egyeztetett időpont-
ban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállá-
si díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, 

hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon kész-
pénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az össze-
kötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás 
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezé-
sek okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék 
paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, 
ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének 
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó mun-
kákért, valamint a két sormunka között megrendelt 
kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést ren-
deljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az 
ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, 
azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell 
választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi 
hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. To-
vábbi információkat talál a http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a ké-
ményt 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol 
tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a 
kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény 
ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, 
jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, 
ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatba-
vételével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos 
tevékenységet?
Amennyiben az épület a kéményseprőipari (kataszt-
rófavédelmi) szerv által ellátott település területén 
van, természetes személy, vagy társasház, lakószövet-
kezet esetén a BM OKF GEK, ezen kívüli ingatlanok 
esetén olyan kéményseprőipari szolgáltató, aki a ka-
tasztrófavédelem nyilvántartásában szerepel.
A kéményseprőipari szolgáltatók országosan összesí-
tett listája megtalálható a BM OKF honlapján.
A gazdálkodó szervezeteknél (természetes személy, 
társasház, vagy lakószövetkezet ingatlanán felül) a 
sormunkát is a kéményseprőipari szolgáltató – vagyis 
nem a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv) 
– végzi.

2016. december
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ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK
2016. december 27-31. között – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – téli igazga-
tási szünet lesz, a Polgármesteri Hivatal zárva tart!

Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás 
vonatkozik!

Polgármesteri Hivatal

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NAP VÁLTOZÁS!
2016. december 27-én (kedden) a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás elmarad! 

A hulladékszállítási közszolgáltatást végző Vertikál Nonprofit Zrt. helyi ügyfélszolgálata 
2017. január 03-tól továbbra is az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Titkárságán 
(Alsónémedi, Fő út 58.) lesz, keddi napokon 16-18 óra között

Győrvári István Lászlóné
Alsónémedi Ügyfélszolgálat

2016. december

2016. december 19-23. dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos szabadságon lesz! Helyettesíti dr. Papp Zsolt

2016. december 27-30. dr. Papp Zsolt háziorvos szabadságon lesz! Helyettesíti dr. Szlivka Gabriella gyer-
mekorvos. Kérünk mindenkit, hogy a szokásos gyógyszereit  időben írassa fel saját háziorvosánál!

A FOGÁSZATI RENDELÉS 2016. december 27.– 2017. január 02-ig szünetel. Helyettesítés: Budapest 
VIII., Szentkirályi u. 40.

Hornyák-Dénes Zsuzsanna védőnő 2016. december 27. – 2017. január 06-ig szabadságon lesz! A január 
04-i tanácsadás 10-12 óra között nem marad el! 

HÁZIORVOSAINK  ÜNNEPEK KÖRÜLI  MUNKARENDJÉNEK  VÁLTOZÁSAI 

Dr Tholt Mária helyettesítése december hónapban
december 19. Hétfő           8.00-12.00
december 20. Kedd 13.00-16.00
december 21. Szerda 13.00-16.00
december 22. Csütörtök 13.00-16.00
december 27. Kedd 13.00-16.00
december 28. Szerda 8.00-12.00
december 29. Csütörtök 13.00-16.00
december 30. Péntek 13.00-16.00
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Önkormányzati hírek

FELHÍVÁS

2016. december

Álláshirdetés
Alsónémedi Nagyközség Közművelődési Intézménye, a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: gyermek- és ifjúsági programok szervezése, szabadidő-
szervezés, ifjúsági klub működtetése, iskolán kívüli nevelés, ifjúsági feladatok összehangolása, kapcsolatépítés, 
kapcsolatápolás más települések ifjúsági szervezeteivel

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség, alapszintű MS Office (irodai alkalmazások), rendezvényszervezői 
szakképesítés, ennek híján vállalni kell a részvételt a munkáltató által előírt képzési programokon.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 04 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 02. 28.

A pályázat elbírálása: 2017. 03. 10.

Szükséges dokumentumok: iskolai végzettség igazolása, önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány
További információ Jobbágy Ilona intézményvezetőtől kérhető a 06/70/771-2692 telefonszámon vagy a 
muvhaz@alsonemedi.hu e-mail címen. A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Postacím: 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2. Személyesen: Alsónémedi 
Kossuth L. u. 60. szám alatti Községi Könyvtárban. Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör 
megnevezését: ifjúsági referens.

Alsónémedi Nagyközség, szülőfalunk 2017-ben ünnepli fennállásának 950. 
évfordulóját. 
Kérjük azokat a magánszemélyeket, civil szervezeteket, intézményeket, akiknek 
elképzeléseik, ötleteik, jó elgondolásaik vannak e kimagasló jubileum méltó 
megünneplésére, jelezzék azt az Önkormányzat titkárságán.        
Telefon: 06/29-337-101/11-es mellék, 06/30-547-1246; 
e-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu.

Ünnepeljük együtt Alsónémedi fennállásának 950. évfordulóját!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

KÖZLEMÉNY
A Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztályának Gyámügyi részlege 2016. november 10-től  

Gyál, Kőrösi út 54. szám alá költözött.   
Elérhetőségei a következők:  Címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 54., 

Telefonszáma: 06 (29) 540 080, 06 (29) 540 081, 06 (29) 345 503; Fax száma: 06 (29) 540 081

Ügyfélfogadási ideje:   Hétfő: 12:30 – 15:30
   Szerda 12:30 – 18:00
   Péntek 08:00 – 12:00
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Óvodai Szülők Bálja 2016

„ Tündököljön élted ragyogó sugára,
Neve napja légyen szívünk vígsága.

Igyál egyet Márton, hogy jobb kedved légyen,
Hogy ne érjen téged semmiféle szégyen.

Márton poharából mindenki részt végyen!”

„Hozd el Isten Szent Márton vasári napját,/ Hogy a pásztor 
mulathassa ki magát.”

Az idei esztendőben az Alapítványunk javára szervezett 
jótékonysági Bált novemberben tartottuk az időszak kínálta 
jelesnap - „Márton-nap” hagyományának ápolásával, az ün-
nep jellegzetességeinek kiemelésével. Ebben az esztendőben  

Nevelőtestületünk is kapcsolódott az ünnepi, Szent Márton 
évhez nemcsak a Bál vezérfonalával, hanem a Felnőtt kirán-
dulást is Pannonhalmára szerveztük.

A Márton-nap, mint népszokás 4 éve került beemelés-
re az óvodai pedagógiai program jelesnapok népszokásait 
felelevenítő, hagyományápoló ünnepkörébe. A tematikát 
koncentrikusan bővítettük differenciáltan alkalmazkodva az 
óvodás korosztály ismeret és élményvilágához. A gyermekek 
megismerkedhettek Márton püspök legendájával, időjárás 
jósló népszokásokkal, előkerültek a régi – népi ludas játékok, 
tréfás szólások, csúfolók. A programot egy hetes tematikára 
fűztük fel, és a hét utolsónapján az egész óvoda gyermek és 

2016. december
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felnőtt serege lámpás felvonulással, saját készítésű mécsessel 
járta körbe ludas énekekkel az óvodát.

A Báli műsorban ezt mutatták meg a Vendégeknek a Pillan-
gó – nagycsoportos gyermekek, egy csokorba gyűjtve a tréfás 
szólásokból, népi-ludas játékokból. A végére az időszak népi 
zenéjére gyermektánccal örvendeztettek meg bennünket.

A Nevelő testület tánca a lámpással kapcsolódott a prog-
ramhoz NOX - Tűztánc c. zenére autentikus koreográfiával.

A Bál ebben az időszakban szervezve sok Szülőt és kedves 
Vendéget vonzott, telt házzal ünnepeltünk. A Báli műsort 
az Alsónémedin itt lévő nagyajtai vendégek is megtisztelték 
jelenlétükkel Alpolgármester Úr vezetésével, az operett elő-
adás után a Főváros helyett inkább a helyi szervezésű műsor 
iránt érdeklődtek, amit ezúton is köszönünk.

A Bál minden évben sok ember összefogásából, áldozatos 
munkájából, felajánlásából, támogatásából valósul meg.

•  Először is köszönjük az SZMK elnökének és az SZMK-s 
Édesanyáknak a munkáját, a vendégek hívogatásában, 
jegyek árusításában és a tombola felajánlások buzdításá-
ban nyújtott segítséget.

•  A Pillangó csoportos Szülőknek, hogy elhozták gyer-
meküket és szinte az egész csoport Szülő csapata velünk 
ünnepelt.

•  A Tombola felajánlásokat, amit a Szülők és Falubeli tá-
mogatók, valamint az Alsónémedi Önkormányzat aján-
lottak fel, nagyon sok értékes nyeremény kerül kisorso-

lásra, ez ösztönözte a Vendégeket is a tombola jegyek 
vásárlására.

•  A Varga Band-nek, hogy immáron sokadik esztendeje 
felajánlásból zenélnek és biztosítják a zenei jó hangulatot.

•  Rácz Iminek a fényképezést, képek, tablók készítését, 
Varga Lászlónak a Video felvételt.

•  Szeretnék köszönetet mondani a gyermekeket felkészí-
tő, valamint a Felnőtt táncban résztvevő kollegáimnak, 
az óvodatitkárnak a pénztárosi feladatok ellátásáért, és 
az óvoda valamennyi dolgozójának, mert mindenki a 
maga területén kivette a részét a feladatokból.

Nagyon kellemes meglepetés volt a Bál idei bevétele is, a 
tavalyi esztendőhöz hasonlóan felülmúlta a várakozásokat, 
mind a bálozó Vendégek, mind a támogató Szülők anyagi 
erejéhez mérten sokat áldoztak az eredményes bevételért.
A Bál bevétele: 539.800.-Ft
A Bál bevételét az egészséges életmód - egészségmegőrzés 
jegyében, mindkét óvoda épületben víztisztító berendezés és 
további habszappan adagolók beszerzésére fordítjuk.
Köszönjük mindenkinek a lelkes, értékes és eredményes tá-
mogatást!

Szabó Éva
 óvodavezető

„De jó lenne jónak lenni, mindig, mindig csak szeretni,
lelkem szállna, mint a lepke, olyan könnyű, lenge lenne.”

2016. december
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Ötletek a karácsonyi asztalra

Angyalkák gesztenyés gyümölcskalácsa
Poór Lajos mesterszakács ajánlásával                            

Hozzávalók 10 személyre:
10 dkg vaj
10 dkg porcukor
10 dgk liszt
2  db tojás
10 dkg cukrozott vegyes gyümölcs
10 dkg aszalt szilva
10 dkg aszalt sárgabarack
10 dkg főtt, darabolt gesztenye 

Elkészítés: A vajat a cukorral habosra keverjük, majd lassan hozzáadagoljuk a tojást (a tojást úgy 
csorgassuk a vajhoz, amilyen ütemben felveszi). Fakanállal hozzáadjuk a lisztet és kockára vágott 
gyümölcsöket. Kivajazott, lisztezett formába töltjük, 180 oC-os sütőben egy óráig sütjük. Sütés 
után a formában hagyjuk kihűlni. Kihűlés után vékonyan átvonhatjuk vajjal, majd megszórjuk 
porcukorral, de átvonhatjuk csokoládéval is. Tálaláskor gyümölcsmártást kínálhatunk hozzá.

Karácsonyi narancsos répás kevert
Ordonics Árpád mesterszakács ajánlásával                          

Hozzávalók 10 személyre:
 
Tészta:
3 dl olaj
64 dkg porcukor
30 dkg narancs
8 dkg kókuszreszelék
44 dkg liszt
10 gr szódabikarbóna

Díszítés:
a díszítéshez
2 dkg vaj
 
Elkészítés: Az egész tojásokat, az olajat, tejet és a kétféle cukrot habosra keverjük, majd a szá-
razanyagokat is összekeverjük, és hozzáadjuk a tojásos masszához. A legvégén belekeverjük az 
apró kockákra vágott narancsot (a narancs héját is belereszeljük) és a lereszelt répát, majd kerek 
tortaformába (esetleg tepsibe) helyezzük, és 180-190 °C -on min. 50 percig sütjük. 2 dkg vajat 
serpenyôpen felolvasztunk, hozzáadjuk és megpirítjuk a cukrot, majd a narancsok átszûrt levével 
felöntjük és méz sûrûségûre visszaforraljuk. Az így kapott karamell glazúrral lekenjük a kihûlt 
süteményt, szeletelt mandulával és narancskarikákkal díszíthetjük.
forrás: http://szerelempark.hu/bm-862-.html

6 db tojás
3 dl tej
10 gr vaníliás cukor
60 dkg répa
8 dkg dió
10 gr fahéj
egy csipet só

10 dkg szeletelt mandula
2 db narancs átszűrt leve
5 dkg cukor

Ötletek a karácsonyfa alá – Karácsonyi mécsesek

Ha van otthon egy szép kávéscsésze, egyszerű de mutatós ajándék a karácsonyi 
mécses. A gyertyaviasz mikrohullámú sütőben is felolvasztható. Befőttesüvegre 
papírból vághatunk mintát, kívülről cellux ragasztóval ráerősítjük, műhóval 
beszórjuk. A papíreltávolítása után már van is egy szép mécsestartónk.

ADVENT HAVÁBAN 

Tündérek költöznek lelkünkbe 
december havában,
mennyeknek dalával érkeznek
aranyló palástban.
Függönyt húznak szemeinkre
ezüstös pihéből,
vakok legyünk kis időre
világunk színétől.
Füleinkbe harangozzák
békességnek dallamát,
gyémántkőből feldíszítik szívünk
belső udvarát.
Megállunk a rohanásban, fehér
gyertya lángjában,
meglátjuk a szeretetet 
mások otthonában.
Bebocsájtást kérünk csendben
ott is ahol vétettünk,
kint állunk az ajtó előtt s 
békességért esdeklünk.
Szent Adventnek éjszakáján
földre száll az ég...
Lángot gyújt az Angyalsereg 
szívünk közepén.
Öltöztessük ünneplőbe vétkes,
gyarló lelkünket
nyíljon szánk a szépre, jóra s
áldjuk kegyes létünket!
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Adventi Gyertyagyújtás – 2016
Ez évben december 4-én gyújtottuk meg a gyertyát a Szabadság 
téri nagy fenyőfán. A fenyőfa mellé Betlehemet állítottunk. Az iga-
zi karácsonyi hangulatot árasztó, szépen megfestett Szent Család 
a Művelődési Ház munkatársai, Rákosi Dalma és Mihály Hajnal 
keze munkáját dicsérik.  Műsorral a Fantázia Művészeti Iskola nö-
vendékei kedveskedtek, kiket Juhász Lászlóné tanító néni készített 
fel. Sokan melegedtünk a jól megrakott tűz körül, gyönyörköd-
tünk a karácsonyi fényekben, kortyoltuk a forralt bort, meleg teát, 
mellyel a NYWYG Hagyományőrző Egyesület készült.  Kínáltunk 
még sült kolbászt, sült tököt, mézeskalácsot, süteményeket. Kö-
szönjük a Némedi Pékség, a Némedi Hentesüzlet, a Betyár étterem 
és a Nyugdíjas Klub segítségét. Köszönjük mindenkinek, hogy 
eljött, és jelenlétével megtisztelte ünnepségünket. Jövőre találkoz-
zunk ismét a nagy fenyőfa alatt!




