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Köszönet a boldog percekért 
 

Tanítóképzői érettségi után a szegedi Pedagógiai Főiskola ének-zene szakán 
folytattam tanulmányaimat. 1955. jún. 5-én vettem kezembe az ált. iskolai tanári oklevelem. 
Ezt követte az a 36 év, ami oktató-nevelőmunkám időszaka. 

32 évet szülőfalum iskolájában dolgoztam. Nemcsak a szakom, hanem a sokirányú 
kulturális tevékenységem maradandó élményt  nyújtó emlékei teszik széppé számomra és 
szeretett tanítványaim számára is a múló évtizedeket. 

2005. jún. 5-én iskolánk ig. nője Mayerné Erika gondos előkészítő munkájának 
köszönhetően, felterjesztettek az 50. évet megélő Aranyoklevél fokozatára. Ezzel 
megkezdődött az a folyamat, ami pedagógus munkám megbecsülésének koronája lett. 
Jöttek a szebbnél-szebb köszöntők. A volt énekkarom gyertyafényes dalcsokra, amit csak az 
én tiszteletemre énekeltek. „Néked zeng ez a dal.” A meghatottság örömkönnyei kísérték 
gyönyörű éneküket. A szépen szavalt vers, Surányi Ilonka, egykori tanítványom tollából, a 
gyermeki hála őszinteségét sugározza. Dr. György Balázs virágcsokra, kedves köszöntő 
szavai, amit családja és szeretett tanítványaim, a 8. b. nevében tolmácsolt, a mai napig tartó 
szeretet és tisztelet kifejezése volt. Az Ő virágait is öntözték könnyeim.  
Iskolánk tanévnyitó ünnepségén, szept. 1-én, díszvendégként ültünk egymás mellett, mi 
öregek. A kisiskolás tanítóm, majd igazgatóm, Gyuszi bácsi, Magdika, Margitka, meg én. 
Erika köszöntője hajdani tanítványaimból lett pedagógusoknak is szólt. Boldog vagyok, 
amiért az Ő örömük részesei lehetek. 
A fegyelmezett, ünneplőbe öltözött tanulók látványa, a kedves gyerekműsorok, sok év 
emlékét idézték fel bennem. 
 Szept. 3-án a váci Székesegyházban, az Apor Vilmos Katolikus Tanárképző Főiskola 
tanévnyitó Szent Miséjén vettek részt az arany, gyémánt, vas és rubin diplomások idős 
pedagógusai. (192) Annyi ősz hajú embert még nem láttam egy csoportban. Mintha hóval 
szórta volna be hajukat egy láthatatlan kéz. Mise után ott a Székesegyházban vehettük át az 
okleveleket. Ezt követően az intézmény ebédlőjében vendégeltek meg mindenkit. Szervezett, 
lélekmelengető, felejthetetlen ünneplés volt ez is. 
 Sok embernek tartozom köszönettel, akik örömteli perceket, órákat szereztek nekem. 
Idős napjaim édes emlékei ezek. Ha „ki mindeneket igazgat” – ahogy mondta dr. György 
Balázs köszöntőjében – is úgy dönt, hogy a következő fokozatokat is megélhetem, az Élet 
nagy kitüntetése lesz. Én igyekszem. Egyben örömöm és bánatom, hogy ifjúkori öreg 
barátnőm meglátogatásakor kezébe adhattam az Aranyoklevelem. A betegágyán 
végigolvasta és gratulált. Azóta sajnos eltávozott, de az én lelkemben mély nyomot hagyott. 
Ahányszor kezembe veszem ezt a szép kötésű kitüntetést, megsimogatom és Rád gondolok 
szeretettel Iduskám, életem végéig. 
 Köszönetképpen én is küldök viszonzásul valami szépet köszöntőimnek, mert Ők 
megédesítették a még hátralévő éveimet. 
 
 „Minden bú, minden baj,  
 minden bánat messze tűnjön! 
 Szeretet szép sugára, 
 Az élet útján lépteid vigyázza 
 Az élet útján lépteid vigyázza!” 
      (olasz madrigál) 
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Emlékeim 
 

Félévszázados papírlapok, 
Sárgák, mint az őszi falevél, 
Számomra ezek jelentik 
Eddigi életem több mint felét. 
 Ifjúkori fényképem 
 Leckekönyvem elején díszeleg. 
 Nem is igaz mindez, 
 Talán csak képzelet? 
Szinte alig hiszem, 
Hogy ez én valék. 
De hiszen ott a kézjegyem, 
Mit a kép alá kaparék. 
 Annyi derű, vidám mosoly, 

Jövőbe vetett merész tekintet, 
 Ábrándos ifjúság csillogása 
 A ragyogó, bizakodó szemekben. 
50 éven át gyűjtött gyönyörű emlék, 
Mit szívemben hordozom, 
Örömmel végzett munkám 
Számomra sok, szép élményt adott. 
 Tőlem ezt senki el nem veheti, 
 Nevelőmunkám sikere minden kinccsel felér. 
 Így, és ezt csinálnám ismét újra, 
 Ha még egyszer tehetném. 
Hálás szívvel köszönöm az Úrnak, 
Hogy életemben oly sok szépet adott nekem, 
50 éves szakmai munkám elismeréseként 
Átvehettem a kitüntető Aranyoklevelem. 
 
 
Alsónémedi, 2005. dec. 10.     Surányi Lászlóné 
             Erzsi néni 
              ny. tanár 
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ILYEN    MÉG   NEM   VOLT!!! 
 

 2005. december 29-én este az Opál ház emeletén megszólalt a zene 
Morvai János alsónémedi lakos jóvoltából, a Nyugdíjas Club szilveszteri 
mulatsága alkalmából. 
 Este 6 órakor gyülekeztünk. Ekkor már szépen meg volt terítve az 
emeleti nagyterem és az úgy nevezetett klubhelység is. Alkalomhoz illően 
szépen fel is volt díszítve. Mind jó ismerősök, klubtagok és a vendégek 
beszélgettünk, táncoltunk. Az egész olyan családias volt. Vacsoraidőben a 
klubvezetőnk Zsuzsika felkért bennünket, tálalva van. Fáradjunk át 
vacsorázni. A vacsora nagyon finom és bőséges volt. Köszönhetjük mindezt 
Zsuzsikának és kedves családjának és még egy-két segítőkész klubtagunknak. 
A finom vacsora után újból a nagyterembe invitált a zene bennünket. Nem is 
igyekeztünk kivonni magunkat a hatása alól, szinte mindannyian rögtön 
táncra is perdültünk. – Roptuk kivilágos virradatig. – Olyan jól éreztük 
magunkat, hogy észre sem vettük, hogy már hajnalodik. A hangulat nagyon 
bensőséges, családias volt. Bőségesen rendelkezésünkre állt étel-ital, 
sütemény, kávé, hidegkonyhai finomságok, és persze nagyon-nagyon jó 
hangulat. Hajnalban, olyan 5 óra körül már csak azt sajnáltuk, hogy nem 
vagyunk fiatalabbak, mert sajnos hiába fiatalos a szívünk, lábaink ekkorra már 
csak-csak elfáradtak. Így, ha fájó szívvel is, de úgy éreztük, véget kell vetni a 
zenének. És már ekkor szinte fogadalmat tettünk – „Jövőre újra, ugyan itt!” –, 
hogy ezt folytatjuk és ha alkalom lesz rá, ezt a vidám, jó hangulatú éjszakát 
megismételjük. Reméljük, hogy ez nem is sokára elkövetkezik. 

Itt lesz nemsokára a farsangi mulatságok ideje és már el is döntöttük, 
hogy itt a megfelelő alkalom, újból rendezhetünk egy ilyen – remélhetőleg 
fergeteges sikerű – bált, ahová szeretettel várjuk kedves klubtagjainkat és az 
alsónémedi lakosok közül is azokat, akik ebben szívesen részt vennének. 
 Köszönet mindezekért elsősorban Zsuzsikának és segítőinek, az összes 
kedves ott lévő bálozóknak. 
Farsangkor is szeretettel várjuk őket és azokat az új jelentkezőket, akik ezt a 
kellemes mulatságot vállalják. Úgy klubtagságunkhoz csatlakozva, mint a 
farsangi mulatságunkhoz. Jelentkezni a klubvezetőnél, Jakabné Zsuzsikánál, 
illetve a klubtagok közvetítésével lehet. Szeretettel várjuk az új jelentkezőket 
Clubunk tagjainak is! 
 Jó egészséget és jó szórakozást kívánunk: 
 
Alsónémedi, 2006. január 03.    A Nyugdíjas Club tagjai 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt  Olvasókat, hogy megváltoztak hirdetési 
díjaink az ÁFA változása miatt. Ezzel egyidejűleg a  hirdetési 
méreteken is módosítottunk a méretből adódó hibák elkerülése végett. 
Az alábbi táblázatban olvashatják a 2006. január 01-től érvényes 
tarifákat: 

    

Hirdetés nagysága Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 

Harmincketted oldal 625 125 750 

Tizenhatod oldal 1.250 250 1.500 

Nyolcad oldal 2.500 500 3.000 

Negyed oldal 5.000 1.000 6.000 

Fél oldal 10.000 2.000 12.000 

Egész oldal 20.000 4.000 24.000 
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FOGYUNK …!? 

 

 

Népesedési adatok 1990-2006 között: 

 

ÉVEK Állandó la-
kosok ja-nuár 

1-én 

Inaktív 0-17 
és 60 felett 

20-30 éves Születések 
száma 

Halálozások 
száma 

1990 4635 1937 Nincs adat 47 63 

1991 4599 1913 672 59 69 

1992 4577 1926 671 55 73 

1993 4610 1926 701 68 76 

1994 4607 1928 708 48 83 

1995 4592 1908 723 39 75 

1996 4564 1900 728 64 64 

1997 4646 1930 752 46 59 

1998 4687 1934 749 58 72 

1999 4682 1934 757 44 57 

2000 4712 1936 775 44 65 

2001 4726 1942 787 56 52 

2002 4764 1960 797 35 63 

2003 4759 1943 773 49 60 

2004 4748 1919 764 52 66 

2005 4721 1913 748 47 52 

2006 4723     

 
Megjegyzéseim: 
– Az állandó lakosság száma 2002-ig folyamatos növekedést, 2003-tól 2005-ig folyamatos 
csökkenést mutat, ennek ellenére megállapítható az elöregedés ütemének csökkentése. /Az 
öregedési index pl. 2003-ban 0,99 (977:983), azaz a 60. év felettiek száma szinte megegyezik 
a 0-18 éves korosztályéval./ 
– Örvendetes, hogy az elmúlt 16 év második legalacsonyabb halálozási adatát láthatjuk. /2001 
és 2005: 52-52/ 
– Ahhoz, hogy a 20-30 éves, tehát a fiatal korosztály létszáma növekedjen, több gyermeknek 
kellene születnie, amely előbb az inaktív oszlopokban lévő számot is növelné évről évre. 
– Az ide, illetve elköltözés vélhetően már nem változtatja jelentősen az adatokat. 
 

Polgármester 
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„Ez az a hely, ahol élünk. Ez az a hely, ahol lakunk.” 
Szegletkő Gyermekotthon 

Álom. A magyar értelmező kéziszótár ezt írja: „alvás közben észlelt (képszerű) képzetek 
sorozata. Lejjebb így ír: „ábrándos képzelődés”. Így indult. Képek sorozatával, képzelődéssel 
Először egyedül. Aztán elkezdtünk közösen álmodni, egy olyan felnőtt rehabilitácós 
intézményt, melyben megjelennek a keresztény, katolikus értékek, mely nem csak néhány 
ember gyógyulását segíti elő, hanem egy olyan közös együttműködés kezdete lehet, mely 
megmozgatja a helyi és a távolabbi közösségeket, mindazokat, akikben van egy „csepp 
emberség”, ahogyan a Püspök Atya fogalmazott. 

Kezdetek 
Az első szikra öt éve pattant ki. Lassan lett belőle láng, fény, meleg, mert társak kellettek, 
együtt álmodók. 2001-ben az Önkormányzat Szociális bizottsága, majd a Képviselő-Testület 
is meglepve, némi félsszel, de örömmel fogadta a kezdeményezést. 2002-ben életre hívtuk a 
„Vándorok a viharban” kiemelten közhasznú alapítványt, és így már arca lett az álomnak. 
Ugyanebben az évben két minisztérium is támogatásra méltónak ítélte a kezdeményezést, és 
20-20 millió forinttal támogatta azt. Így vásárolhattuk meg a tanyát és kezdődhetett el a 
tervezési és engedélyeztetési munka. Ez több mint egy évig tartott.  
2003-ban kezünkben az építési engedéllyel nekiláthattunk a megvalósításnak. Természetesen 
ez sem ment zökkenőmentesen, mivel a rendelkezésre álló forrás nem volt elegendő a 
kivitelezési munkálatokhoz. Így a Püspök Atyához fordultunk, akinek segítségével 
befejeződhetett az építkezés 2004 tavaszára. Ekkor még azt hittük, hogy megformálódott az 
álom, hogy már alakot öltött és tapinthatóvá vált. 
Zsebünkben a használatbavételi engedéllyel újra az illetékes minisztériumhoz fordultunk, 
hogy itt a ház, készen a munkára, amihez hívnánk a szakembereket. Ekkor azt a választ 
kaptuk, hogy hazánkban nincs szükség több felnőtteket ellátó drogrehabilitációs intézményre. 
Egy picit meglepve és értetlenül álltunk a válasz hallatán. Így elkezdtük keresni a helyünket a 
szakmában. 
2005 márciusában egy szakmai kerek asztal megbeszélést hívtak össze, melynek célja, hogy 
megtalálja az Alsónémediben létesült intézmény a szakmai működésének profilját. Ekkor 
találkoztunk először a gyermekvédelemmel. Hogy „szokjam a szagát”, rendszeres vendég, 
talán már majdnem „családtag” lettem a Béke nevelőotthonban. Megtetszett az illata. Így 
aztán arra a döntésre jutottunk, hogy egy olyan intézmény leszünk, ami állami 
gondoskodásban lévő, szerhasználó, magatartás zavarokkal küzdő gyermekeknek kínáljuk fel 
egy jobb, teljesebb élet lehetőségeit.  
Három Megyei Önkormányzattal kötöttünk szerződést: a Fővárossal, aki tíz gyermeket 
küldenek hozzánk; Pest Megyével, aki hármat; illetve Heves Megyével, aki szintén hármat. 
Így lettünk mi egy úgynevezett speciális gyermekotthon, ahol tizenhat srác kaphatja meg egy 
új élet esélyét.  

Jelen 
2006 január 14-én Dr. Beer Miklós Váci megyéspüspök az Alsónémedi Római Katolikus 
plébániatemplomban megnyitotta hazánk első katolikus rehabilitációs, bentlakásos 
intézményét, a Szegletkő Gyermekotthont. Öt év munkájára került áldás.  
Sokan kérdezik tőlem, hogy nem félek-e? Sokféle érzés kavargott bennem az évek alatt. Most 
olyan, mintha a helyemen lennék, és azt is mondhatom, teljesen őszintén, hogy még sosem 
éreztem magam „ennyire papnak”. Egy hajtás, egy csemete sorsa bizonytalan. Lehet ígéretes, 
küllemre szép, tűnhet erősnek vagy satnyának, de ő még nem fa. Be kell oltani, és várni.  
A megnyitó nem más, mint a gyümölcs ígérete. Itt a fa, erősnek, nemesnek tűnik, de még nem 
adott gyümölcsöt.  
Hogy mi kell ehhez? Csak annyi, amennyi a szentmisén és utána történt. A szentmisének 
házigazdái voltak. Pekker Imre atya és  Dr. György Balázs polgármester úr. Ez az otthon nem 
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a „levegőben lóg”, hanem valahonnan kinőtt, életre kelt. Egy falu és egy egyház 
közösségéből. A hosszú esztendők alatt, és most is érzem, érezzük, tapasztaljuk a jószándékú 
emberek segítségét. Sok „csepp emberség” van ebben a faluban, amiért köszönet és hála jár. 
Kály-Kullai Károly az alapítvány elnöke egy asszociációs láncban beszélt arról a Jim 
Morrison versről, mely az alapítvány névadója is. Az ő vízójában, ha úgy tetszik álmában, a 
versben szereplő homokból –„…Vándorok a viharban kiket elsodort a homok. Vándorok a 
viharban kiket betemetett a homok.” -kavics lesz, a kavicsból kő, a kőből szegletkő, a 
szegletkőből kőszikla, a kőszikla pedig Péter. És maga Jézus mondja: hogy „én erre a sziklára 
építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta”. Vagyis akkor lesz eredményes 
ez a munka is, ha hittel végezzük.  
Püspök atya pedig kihangsúlyozta mindannyiunk felelősségét -ahogy ő szokta mondani- mert 
„nagy a nyomorúság” ebben a világban. Bármily keveset is, de amit tudunk, tegyük meg, hisz 
keresztényi küldetésünk, hogy örömhírt vigyünk ebbe a világba. Van üzenetünk, amit 
átadhatunk.  
A szentmisén a Főpásztorunk megszentelte az újonnan elkészített zászlókat is. Az 
Önkormányzat adományozott az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközségnek, egy a falu 
címerével ellátott zászlót. Továbbá egy-egy család adományaként készülhetett el egy magyar 
illetve egy vatikáni zászló. Olyan fontos szimbólumok ezek, melyekre kérjük az Isten áldását, 
hisz egyházunk, hazánk, községünk egy tud lenni. Egy tud lenni imádságban, egy tud lenni 
küzdelemben, egy tud lenni áldozatban és egy tud lenni örömben is.  
A szentmise után a házat is megáldotta Főpásztorunk, majd pedig közös ünneplésben, 
agapéval koronáztuk meg, a napunkat. 

Jövő 

Ez még homályba vész, és így van jól. Nem az a dolgunk, hogy találgassuk mi lesz velünk, 
hanem hogy kijelöljük az utunkat, hisz vándorok vagyunk. Annyi bizonyos, hogy február 
elsején megérkezik az első fiú hozzánk, majd további hét még ugyanebben a hónapban. 
Márciusban pedig újabb nyolc srác. 
Többen megkérdezték tőlem, hogy megéri-e amit csinálunk. A válaszom most nem tud 
egyszavas lenni. Krisztus Urunk azt tanítja nekünk, hogy amit egynek teszünk, akár a 
legkisebbnek, az olyan mintha Vele tennénk. Az evangéliumban azt üzeni, hogy mi vagyunk a 
föld sója, a világ világossága. Van ízünk, van fényünk. Magvetők vagyunk mindannyian. 
Isten igéjét, az örömhírt hirdetjük szavunkkal, tettünkkel és az nem tántoríthat el minket, ha 
némely szem az útszélre esik, vagy köves talajra, vagy tövisek közé. Tennünk kell a dolgunk.  
„A kő, amelyet az építők elvetettek szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a mi 
szemünkben.” Nem mi tesszük, hanem az Úr. Mi csak eszközei vagyunk. Ezeket a fiúkat 
elvetették, olykor senkinek sem kellenek, de Istennek igen. Hisz ők is képmásai a teremtőnek, 
őket is szereti, őket is hívja, és talán épp arra, hogy szegletkövek legyenek.  
 
Az ószövetségi embernek épp úgy fontos volt az álom, mint a korai keresztényeknek, vagy 
akár korunk emberének. Sokan Isten üzenetét vélték benne felfedezni. Talán az az Úr üzenete 
nekem, nekünk, hogy adjunk még egy lehetőséget ezeknek a fiúknak.  
Ébredések. Vagyis indulni, tenni, megvalósítani az üzenetet. Köszönet minden jószándékú 
embernek aki eddig is tett értünk, akikben volt egy csepp emberség, és továbbra is fontos 
nekünk, mert szükséges, hogy megerősítsenek minket a munkánkban. Aki kíváncsi ránk, 
hogyan élünk, dolgozunk, eljöhet hozzánk vasárnaponként 11.30-kor az intézményben tartott 
szentmisére, ahol találkozhatnak fiataljainkkal, ahol megismerhetik őket. Mert eddig nem volt 
helyük ahol élhettek volna, ahol lakhattak volna. De most már: „Ez az a hely, ahol élünk. Ez 
az a hely, ahol lakunk”.  
 
Laczkó Mihály 
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10 ÉVE ÍRTUK 
(tallózás az Alsónémedi Hírmondó 1996-ban megjelent számaiban) 

 
Tisztelt Alsónémediek! 
 
Úgy gondolom érdemes visszatekinteni, feleleveníteni 10 év távlatából is, hogy miről is írt a 
Hírmondó 1996-ban, mi is foglalkoztatta akkor az Alsónémedieket és milyen fontosabb 
események voltak abban az esztendőben. 
– Ebben az esztendőben volt először mindjárt januárban Alsónémedin ökumenikus imahét, 
amikor is, mint azóta minden esztendőben  a két felekezet hívei ellátogatnak egymás 
templomába és közösen imádkoznak. 
– Több hónapi kihagyás után ismét KMB-s rendőrnek örülhettünk (csak rövid ideig). 
– Megszépült a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme egy áprilisban egybekelt ifjú pár 
jóvoltából. 
– Márciusban volt az utolsó földárverés Alsónémedin. 
– Ebben az évben készült el a Dózsa téren a lakosság jelentős támogatásával a II. 
világháborús emlékmű, melyet 1996. november 2-án avattunk fel. 
– Díszpolgári címet alapított az Önkormányzat. 
– Egy magát meg nem nevezni kívánó alsónémedi lakos komplett számítógépet ajándékozott 
iskolánknak. 
– Közöltük a lapban a telefonálás alapszabályait (illemtan). 
– Az 1996-os Széchenyi Napokon adtam át Lugossi Gyula nyugalmazott igazgató úrnak a 
díszpolgári címet. 
– Ebben az évben szereltünk le 36 közkutat, így összesen 6 maradt településünkön. 
– Már abban az évben is sokan nehezményezték joggal, hogy néhány alsónémedi 
mezőgazdasági termelő közterületen végzi pl. a burgonya mosását (többen még ma is).  
– Abban az évben készült el a vízmű-telep. 
– Abban az évben hunyt el, pontosabban 1996. július 9-én dr. Kósa László nyugalmazott 
esperes, aki hosszú ideig szolgált itt Alsónémedin.  
– Ismét Zsin Géza urat választottuk a Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának 1996. 
közepén. 
– Egy új fogalommal ismerkedhettünk, a „vadászati jog” fogalmával már 1996-ban. 
– A sportöltöző-szeszfőzde-gázcsere telep további sorsa foglalkoztatott bennünket. 
– Ez év őszén döntöttük el, hogy 1997. január 01-től bevezetjük a helyi adókat 
(építményadó és helyi iparűzési adó). 
– Ebben az évben is folyamatosan készült, jelentős lakossági támogatással a faluház. 
– Felépült a REWE Raktárbázisa. 
– Még működött a Svábtej Kft. 
– Új kinevezett jegyző, Rozgonyi Erik kezdte meg munkáját (mely hála Istennek, azóta is 
tart) február 19-el a Polgármesteri Hivatalban. 
– Szeptembertől Mikusné Végh Magdolna lett az új óvodavezető. 
– Értékesítettük a Betyár Vendéglőt és a mozit. 
– Kiss Imre bácsi is díszpolgári címet kapott. 
– Több fórumon tiltakoztunk az M5-ös autópálya útdíjasítása és annak várható, bennünket 
érintő káros hatásai ellen.  
– Házi ápolás indult el Alsónémediben is. 
– „Az alvás nem elpocsékolt idő.” – azóta sem. 
 

Polgármester  
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Néha furcsa hangulatban… 
Katolikus bál 2006. 

 
2006. január 28-án ismét megrendezésre került a „katolikus bál” falunkban. Ez a 
Szent Kereszt Felmagasztalásáért Alapítvány jótékonysági bálja, s mint minden 
ilyen, adományokból és felajánlásokból valósult meg. Adomány a belépőjegy több 
mint fele része, adomány a rengeteg tombolaajándék, adomány a dekoráció, 
adomány maga a meghívó-jegy, a menükártya, az emléklapok, felajánlás a zene, a 
műsor. Felajánlás Győrvári Erzsébet és Surányi Szilárd lelkiismeretes és kitartó 
szervezőmunkája is, hiszen ők adták meg a keretét mindennek. Szeretnénk ezúton is 
megköszönni mindenki segítségét.  

Egy ilyen rendezvény színvonalas megvalósulása mindegyikünk érdeme. A 
segítségnek ez a legvidámabb formája. Amikor mi is jól érezzük magunkat, miközben 
adunk, miközben egy jó célt szolgálunk. Ez a cél az idei évben templomunk 
orgonájának felújítása. A becslések szerint mintegy 50 új sípra elegendő összegű 
bevétele volt a bálnak. A teljes felújítás és bővítés 1000 sípot jelent. Még mulathatunk 
sokat, mire felharsanhat az új orgona. Ha valaki más formában is tud segíteni, 
természetesen hálával és köszönettel vesszük. 
Néhány kép rövid felvillantásával idézzük fel újra a hangulatot.  
Az énekkar szereplése varázslatos hangulatot teremtett. Lehetett érezni, hogy a 
jelenlévők szíve együtt dobban az éneklőkével. Áthatotta a termet a közösség érzése. 
A női és a férfi énekkar összecsiszolódva, tökéletes harmóniában szinte „beleénekelte” 
a terembe az összetartozás érzését. 
Surányi Rezső bácsi születésnapjának megünneplése családias légkört teremtett. Torta, 
tűzijáték, meghatott szavak. Érezni lehetett, hogy mi egy család vagyunk, együtt 
ünnepelünk közösségünk bármely tagjával. Ez is hagyománnyá válik lassan, hiszen a 
tavalyi bálon György Petit ünnepeltük. 
A bál fénypontja talán mindegyikünk számára az volt, amikor Kántor urunk „A kör 
közepén” állt. „Néha furcsa hangulatba” kerülve feledhetetlen élményt nyújtott 
mindannyiunk számára. Új arcát ismerhettük meg. Azt eddig is tudtuk, hogy kiváló 
karvezető és kiválóan orgonál, ám könnyűzenei tehetségét most villantotta először fel 
előttünk. Híre már hetedhét határba elterjedt. Reméljük, hogy nem figyel fel rá egy 
kósza tehetségkutató, és nem viszi el kicsiny falunkból a világhír felé vezető úton. 
Mindent egybevetve óriási élménnyel gazdagodtunk. Az együtt nevetés, az együttlét 
semmivel sem pótolható ajándékában részesülhettünk. Csak egyet kérhetünk Istentől 
miután hálánkat leróttuk, tartsa meg a mi kis közösségünket erőben, egészségben és 
vidámságban! 

     
 

   Tóth Éva 
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TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete ez év január 27-én tartotta legutóbbi testületi 
ülését. 
 
Az ülés első részében a Képviselő-testülete felkérte Geiger Jánosnét a Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatóját, hogy a könyvtár szakmai vizsgálatát végző Somogyi József felajánlott 
segítségével, készítsenek ütemtervet a könyvtárban feltárt hiányosságok pótlására. A feladat 
ellátásához a Képviselő-testület a szakértő által javasolt személyi feltételeket biztosítja azzal, 
hogy a 8 órában foglalkoztatott jelenlegi könyvtáros mellé javasolt szakember megbízási 
szerződéssel való alkalmazását engedélyezi a feladat ellátásának várható idejére. A testület 
felkérte a Kulturális és Oktatási Bizottságot, hogy az ütemtervet vegye napirendjére és  2006. 
március 10-i  ülésének időpontjára azt véleményezze.  
 
 Ezután a Képviselő-testület úgy döntött, hogy engedélyezi a Fő u. 73.sz. alatti Művelődési 
Ház linóleum burkolatának cseréjét összesen bruttó 600.000.-Ft összeg erejéig azzal, hogy a 
munkálatok a tüdőszűrő kezdésének idejére elkészüljenek.  
 
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola műfüves sportpályájának megépítése a 
Képviselő-testület régi elhatározása. Még 2002 év folyamán az akkori képviselők közel 6,6 
millió forintot adtak, saját fel nem vett tiszteletdíjukból, ami azóta is rendelkezésre állt. Ez az 
egyéni felajánlások palettáján azóta is példa nélkül áll. Sajnos ez az összeg inflálódott és a 
kiegészítésére, rendelkezésre bocsátott önkormányzati erő is kevésnek bizonyult. Ezért nagy 
öröm és boldogság, hogy végre a már többszörösen kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást 
ezúttal eredményesnek minősíthette és a munkálatok 
- I. része tekintetében (villamossági munkák) az érvényes ajánlatok közül az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot adó GOMÉP Kft. 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219-221.sz. 
alatti pályázatát hirdette ki nyertesként. A pályázat nettó ajánlati ára 2.171.862.-Ft. 
- II. része tekintetében (alapozás, pályakialakítás, műfű lefektetés, feltöltés építési munka) az 
érvényes ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ART-INDEX Kft. 
1070 Budapest, Erzsébet krt. 50. sz. alatti pályázatát hirdeti ki nyertesként. A pályázat nettó 
ajánlati ára 13.761.288.-Ft.  
Fentiek értelmében a testület felhatalmazta a Polgármestert a nyertes pályázókkal a kiírás 
szerint a vállalkozói szerződés megkötésére. 
 
A testület a régóta bérlő nélküli, Szabadság téren található volt ruházati üzlethelyiséget, 
határozatlan időre a Baranyi Sütő-, Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. (6045 Ladánybene, 
Rákóczi u. 18.) kérésére bérbe adja.  A bérleti díj induláskor 50.000.-Ft/hó+rezsi. Az 
üzlethelyiségben pék és cukrásztermék mintaboltot fognak működtetni.    
 
Az ülés ezt követő részében a testület a KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG 
határozati javaslatait tárgyalta és a következő döntéseket hozta:  
- Együttműködési megállapodást köt az Alsónémedi Sport Egyesülettel, melyben hozzájárul 
az Egyesület nevében az Alsónémedi megnevezés használatához, mivel az Egyesület a község 
sportéletében, valamint az ifjúság egészségre nevelésében több évtizede fontos szerepet 
játszik, s ennek keretében az Önkormányzat évente költségvetésében támogatást biztosít 
számára.  
- Támogatja a NOE Alsónémedi Platán Csoportja „Civil Hírmondó” megjelentetésére 
irányuló törekvéseit és a 2006. évi költségvetés terhére 200.000.-Ft összeget biztosít saját 
erőként   az NCA pályázaton történő indulásukhoz. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
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hogy a „Civil Hírmondó” az Alsónémedi Hírmondó mellékleteként jelenjen meg 1 éven 
keresztül, a NOE szerkesztésében. 
 
 
 A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG testületi döntést nem igénylő önálló 
javaslata: 
A bizottság meghallgatva az ASE képviselőinek tájékoztatását úgy látja, hogy az Egyesület 
törekvései és megtett intézkedései egybeesnek az Önkormányzat azon elvárásával, hogy a 
csapatok összetételében a helyi labdarugók minél nagyobb arányban szerepeljenek  
  
Ezután a Képviselő-testület a TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG  határozati javaslatait tárgyalta és a következőképpen 
döntött: 
- Felhatalmazza a Polgármestert ajánlat kérésére a település szabályozási tervének és helyi 
építési szabályzatának olyan módosítására, hogy a vállalkozói területeken a 
területfelhasználást tömbökben lehessen csak megkezdeni,  s ezzel egyidejűleg a jelenlegi 
irányadó szabályozási vonalak is kötelező érvényűek legyenek.  
 - Előzetes egyeztetésre alkalmas anyagként elfogadja az Alsónémedi Község szabályozási 
tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004.(05.03.)sz. rendeletet módosító 
„Alsónémedi Birge járás gazdasági terület szabályozási terve” című rendelet tervezetet az 
alábbi kiegészítéssel: 
A rendelet 2.§. (7) bekezdésben szereplő 10%-os meghatározás 20%-ra változzon, ami azt 
jelenti, hogy az út céljára leadandó területekkel csökkenthető legyen a beépítésre szánt 
minimális teleknagyság. A rendeletben szerepeljen, hogy  a 20 méteres  előkertekben 
kötelezően zöldfelületet kelljen biztosítani.  
- Engedélyezi a Ványi út – Polgármesteri Hivatal által megjelölt – kritikus részein a 
növényzet nyesését 200.000.-Ft+ÁFA összegben.  
- Úgy döntött, hogy a 2006. évben is az aszfaltozások lakossági hozzájárulását ingatlanonként 
fix összegben határozza meg és a bizottság javaslatával ellentétben, 2006-ban az aszfaltozás 
lakossági hozzájárulását az útalappal nem rendelkező utcáknál 60.000.- forintban, az útalappal 
rendelkező utcáknál 30.000.- forintban határozta meg  ingatlanonként. 
- A tervekkel rendelkező  Orgona, Mátyás király, Széchenyi u. harmadik szakasza, Temető 
utcák ingatlantulajdonosai számára  versenyt hirdet az aszfaltozási munkákhoz való 
hozzájárulásra. A lakók 2006. március 2-ig írásban nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy 
milyen összegű, de minimum  60.000.-Ft/ingatlan nagyságú önrészt vállalnak az utcájuk  
aszfaltozása érdekében. Az Önkormányzat időközben pályázatot  nyújt be  a Pest Megyei 
Önkormányzat  CÉDE alapjára, de a két legkevesebb felajánlást tevő utca pályázatát 
visszavonja. 
-  A  279/2005.(11.25.)sz. határozat szerint benyújtandó,   nyertes pályázat esetén  a 
Templom, a Hős és a Magyari utcák burkolat megerősítése érdekében a lakóktól 
30.000.Ft/ingatlan hozzájárulást kér. 
- A  tisztán önkormányzati és lakossági hozzájárulásból megvalósítandó aszfaltozások 
lehetőségét, a saját erő összegyűjtését  első körben az alábbi, útalappal nem rendelkező  utcák 
ingatlantulajdonosai számára adja meg a 14/2006.(01.27.)sz. önkormányzati határozatban 
foglalt feltételekkel: 
- Liliom utca teljes hossza (szakaszolva is), 
- A tervvel rendelkező Orgona, Mátyás király, Széchenyi és Temető utcák (amennyiben a 

CÉDE pályázatnál biztosított lehetőséggel nem tudtak élni), 
- Nefelejcs utca Határ u. és Haraszti u. közötti szakasza, 
- Kápolna utca régi szakasza. 



 12 

A szándéknyilatkozatok összegyűjtésére 2006. március 2-ig  van a lakóknak módja, míg a 
hozzájárulásokat legkésőbb a közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséig kell megfizetni. 
Amennyiben ezen időpontig egyik utca sem tudja a szükséges saját erőt vállalni, a Képviselő-
testület megadja ugyanezen lehetőséget a többi, nem útalapos és  eddig nem említett utca 
ingatlantulajdonosai számára is, kivéve azokat az utcákat, amelyekben kevés lakóépület 
található és ennek okában az aszfaltozás az Önkormányzatra sokkal nagyobb terhet róna.   
- Az útalappal rendelkező utcák közül első körben az Alsóerdősor,  a Határ utca ( Haraszti és 
Tulipán u. közötti), valamint az  Árpád utca folytatása ( Toldi u. és Határ u. között) 
ingatlantulajdonosai számára adja meg a lehetőséget arra, hogy amennyiben 
lakóingatlanonként 30.000.-Ft önrész befizetésére írásban nyilatkoznak 2006. március 2-ig, és 
a közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséig a hozzájárulást megfizetik,  úgy az 
Önkormányzat vállalja az aszfaltozás költségeinek kiegészítését. Amennyiben ezen időpontig 
a három  utca közül egyik sem tudja a szükséges összeget vállalni, a Képviselő-testület 
megadja ezt a lehetőséget a többi útalappal rendelkező utca számára is. Ahogy azt már 
korábban is hírül adtuk, most is kiemeljük, hogy a lakosság az előzőekben meghatározott 
hozzájárulása az útépítések költségeinek 10%-át sem fedezi, tehát az összes többi költségre a 
fedezetet az Önkormányzat biztosítja. 
- Járdapályázatot ír ki  2006. március 10-i beadási határidővel és 2.500.000.-Ft-os 
keretösszeggel  a tavalyi év kiírásában  foglalt paraméterekkel. Amennyiben a megadott 
időpontig nem érkezik érvényes pályázat, a Képviselő-testület az e célra elkülönített 
keretösszeget átcsoportosítja  az aszfaltozás feladatra.  
 
A  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI  ÉS  MEZŐGAZDASÁGI 
BIZOTTSÁG testületi döntést nem igénylő, önálló határozata:  
A bizottság kérte, hogy a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportja készítsen vázlatot az iskola 
előtti parkoló kialakítására úgy, hogy az iskola utcai frontja előtt teljes hosszban 
parkolóhelyek létesüljenek a jelenlegi betonkerítés elbontásával és az árok lefedésével. A 
vázlat alapján kérjen a Polgármesteri Hivatal árajánlatot a bizottság soron következő ülésére. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Pest Megyei 
Önkormányzat  CÉDE alap pályázati kiírására:  
az Alsónémedi, Széchenyi utca harmadik szakaszának csapadékvíz elvezetése és aszfaltozása 
munkáira, melyhez a saját erőt bruttó 34.434.846.-Ft összegben biztosítja,   
az Alsónémedi, Temető utca  csapadékvíz elvezetése és aszfaltozása munkáira, melyhez a 
saját erőt bruttó 11.719.265.-Ft összegben 2006. évi költségvetésében biztosítja, 
az Alsónémedi, Mátyás király utca  csapadékvíz elvezetése és aszfaltozása munkáira, melyhez 
a saját erőt bruttó 6.183.689.-Ft összegben biztosítja, 
az Alsónémedi, Orgona  utca  csapadékvíz elvezetése és aszfaltozása munkáira, melyhez a 
saját erőt bruttó 8.538.604.-Ft összegben a 2006. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Ezután a Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati 
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatására az Alsónémedi 
Templom u., Hős u. és Magyari u.  belterületi aszfaltburkolatú utak burkolat felújítására. Az 
ehhez szükséges önerőt 50%-ot, azaz  bruttó 10.335.950 forintot a 2006. évi költségvetésben 
biztosítja. 
 
A testület határozatot hozott arról, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által 2006-
ban kiírásra kerülő CÉDE pályázatra az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
Szent István téri épületénél az elkészült tervek alapján az óvodai tornaszoba és egyéb 
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kiegészítő helyiségek megépítésére pályázatot nyújt be, melynek önrészét  10.120.000 forint 
összegben a 2006. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatára a testület úgy döntött, felhatalmazza a 
Polgármestert  csereszerződés megkötésére  az Önkormányzat és Kardos Balázs Alsónémedi, 
Zrínyi u. 13.sz. alatti lakos között. A csereszerződés tárgya: az Önkormányzat az 1255 hrsz-ú 
ingatlan 13,6%-át a jelenlegi használatnak megfelelően átadja  Kardos Balázs tulajdonába, aki 
ennek fejében az Önkormányzat számára átadja a tulajdonában lévő 3,09 aranykoronáját. Az 
Önkormányzat az így megszerzett aranykoronát a természetvédelmi védelem alatt álló  
Weisz-tó további tulajdonrészének megszerzéséhez használja fel. 
 
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Sertéstelepi út és a Tehéntelepi út felújítására 
benyújtott pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként e célra 
összesen  42,4 millió forint összeget kap az Önkormányzat. Természetesen az Önkormányzat 
ezen pályázati összegek felhasználásához szükséges önrészt biztosítja. Ezzel egyidejűleg 
döntött a Testület az egyszerű közbeszerzési pályázat kiírásáról. A közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására a Szatmári-Testvérek Bt. 2347 Bugyi, Teleki u. 6. ajánlatát fogadta el 
150.000.-Ft+ÁFA összeggel.  
 
A  Képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportját, hogy legjobb 
tudásának megfelelően vizsgálja meg a Mátyás király és Orgona utcák kertvégében való 
utcanyitás lehetőségét, s ennek eredményéről tájékoztassa az érintetteket. Tegye ezt annak 
ellenére, hogy az utcanyitás kérdésében az utca  lakói is egymással ellentétes véleményen 
vannak. A határidő 2006 február 10-e. A teljesség kedvéért említést teszünk arról is, hogy a 
Rendezési Terv készítésére jogosult megfelelő szakembert is megkeresett a Polgármesteri 
Hivatal a fenti kérdés tisztázása érdekében, azonban a szakember a megfelelő tervet az utca 
nyitására 650 ezer forint +ÁFA összegben vállalta volna. Ezen rendkívül magas tervezési díj 
– figyelemmel arra, hogy az utcanyitás kérdésében az utca lakói között sincs összhang – a 
Képviselő-testület véleménye szerint aránytalan terhet rótt volna az érintettekre.  
 
Az ülés következő részében a testület elfogadta a Polgármester beszámolóját a 2004. 
november 25-i rendes ülésén, a 2005. december 12-i rendkívüli ülésén és a 
közmeghallgatáson hozott határozatok végrehajtásáról és az előzőekben felsorolt 
időintervallumok közötti fontosabb intézkedésekről. 
 
A testület elfogadta Miskolczi Károlyné dr. Alsónémedi, Halászy Károly u. 4.sz. alatti lakos 
2005. december 31. időponttal történt lemondását az Önkormányzat által alapított Széchenyi 
István Általános Iskoláért Közalapítvány kuratóriumának elnöki tisztjéről és úgy döntött, 
hogy a kuratórium megüresedett elnöki tisztjére 2006. február  1-i nappal  Győrvári Pálné, 
Alsónémedi, Haraszti u. 85.sz. alatti lakost választja. 
 
Ezután a  Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Budapest-
Dunaharaszti-Alsónémedi közös éjszakai buszjárat megindításához szükséges intézkedések 
megtételére a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 4/2006.(I.25.)sz. társulási tanács 
határozatában foglaltak szerint. Az Önkormányzat a működéshez szükséges önrészt 2006. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívására reagálva a testület úgy határozott, 
hogy   a község I. világháborús emlékművénél 2006. június 5-ig   trianoni emléktáblát helyez 
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el. A Képviselő-testület felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot, hogy az emléktábla 
elhelyezésének, anyagának, tartalmának részleteire adjon javaslatot.   

 
Korábban a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester Úr megkereste a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét, felhívva figyelmüket az Alsóerdősor utca 
végén található zsidő temető jelenlegi állapotára. A Szövetség válaszában együttműködési 
megállapodás aláírására tett javaslatot, melynek értelmében vállalták volna 30 ezer forint 
megfizetése mellett a temető egyszeri rendbetételét ( sírkövek felállításával) továbbá a 
folyamatos karbantartásra is biztosítottak volna havi 1.500.-Ft-ot. Ezen tények mérlegelését 
követően a Testület felhatalmazta a Polgármester Urat, arra, hogy tájékoztassa a Szövetséget, 
miszerint az Alsónémedi Önkormányzat lehetőségeihez képest továbbra is hasonló 
színvonalon mint eddig, „karbantartja” az Alsóerdősor utcában található temetőt. 

 

Alsónémedi Önkormányzat képviselő testülete legközelebbi ülését 2006.március 10-én 
pénteken 17 órakor tartja. Ezt megelőzően  16 órakor képviselői fogadóórára várjuk a helybeli 
polgárokat. Kérjük ott  azok vegyenek részt, akiknek megválaszolatlan kérdésük van és ne 
hagyatkozzanak a „szájhagyomány” útján történő információ-áramlásra, mivel itt a 
hallomásokkal ellentétben hiteles válaszokat kapnak.  

A testületi és bizottsági ülések NYILVÁNOSAK, ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon  és a 
Polgármesteri Hivatalban is közzétett hirdetményről értesülhetnek. 

                                                                          

                                                                                                  Tájékoztató Bizottság 
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Napfény Majorette Alsónémedi 
Éves összefoglaló 2005 
 
2005 eseményei címszavakban 
Nagykovácsi: verseny eredmény:  junior korcsoport II.helyezés 
     egyéni: Juhász Bernadett, III.helyezés 
Pilismarót: fesztivál, felkérés 
Alsónémedi: falunap, meghívás 
Széchenyi István Ált. Iskola: évzáró, felkérés 
Albertírsa: jótékonysági rendezvény, meghívás 
Siófok: tábor, fellépés 
Fővárosi Nagycirkusz: verseny,  egyéni országos II.hely Juhász Bernadett 
Dabas: Világzenei Dobfesztivál, meghívás 
Inárcs: Szüreti felvonulás, felkérés 
Bécs-Budapest Marathon: felkérés 

Szemináriumok: Maglód, Alsónémedi 
 
Mottónk: 
„Napfény Majorette Csoport felkínálja műsorát, tudását és vállalja a kérések 
maradéktalan, színvonalas teljesítését. A nem mindennapos „műfaj” szakszerű 
bemutatását” ezekkel a mondatokkal jellemezhetnénk a 2005-ös évet.  
Mivel tagjai vagyunk a Magyar Twirling és Majorette Szövetségnek, és rendszeres a 
kapcsolatunk a Pest Megyei Sport Igazgatósággal is, munkánkat támogatják, 
tevékenységünkről beszámolunk. Elvárják tőlünk, hogy a fenti sorokban leírt elvek szerint 
végezzük munkánkat. A tavalyi évben nagyon fontos szerepet kapott országos szinten a 
csapatok twirlingtechnikájának fejlesztése, néhány szakág beindítása, például a balett alapú 
twirling, melynek kidolgozója Szabadi Edit és Kutni Róbert balett művészek. A mi 
csoportunkban ezt a technikát junior korosztályban egy fő sajátította el eredményesen, és a 
Fővárosi Nagycirkuszban megrendezésre kerülő országos versenyen, ezüstérmet kapott. 
Az amatőr és a twirlingtechnikát tanulásra, valamint az új szakágak megismerésére a 
gimnasztikai elemek tökéletesítésére a szemináriumokon nyílt mód. Az elmúlt évben egy 
alkalommal Alsónémedi is otthont adott a képzésnek, köszönet érte az iskolavezetésnek. 
2004-ben és a tavalyi évben is július elején került megrendezésre az  Országos Majorette 
Tábor Siófokon, ahol nemcsak amatőr és twirlingtechnikát tanulhattak a gyerekek és tanáraik 
hanem táncstílusok lépés és mozgáselemeit is. Az elmúlt évben két fő képviselte 
Alsónémedit. Remélem, hogy az idei évben többen is kedvet kapnak. 
Október 23-án harmadik éve vettünk részt Pest megyei Atlétikai Szövetség felkérésére a 
Bécs-Budapest Marathon „előmasírozóiként”. Az előző évekhez hasonlóan szintén mi 
vezethettük elsőként a megye csapatait, a VÁM és Pénzügyőrség Fúvószenakar kíséretével. 
Meghívást kaptunk MTTOSZ karácsonyi „ Mosolyt az arcokra…”műsorára is, de sajnos a 
kérésnek nem tudtunk eleget tenni. Szerepelhetnénk örömünkre egyre több helyen. Persze a 
sok meghívásnak a gyerekek (még inkább a szülők) kapacitása szab határt. A gyerekek 
nagyon lelkesek, szívesen töltik el szabadidejüket a csoporttal, szükségük van a sikerre, 
a kiemelkedés lehetőségére a megfelelőségük bizonyítására. A szülőkkel együttműködve 
egy kis szeletét adjuk ezeknek a lehetőségeknek. Munkánkat szeretnénk a megkezdett úton 
folytatni. Eredményeinket, a gyerekek folyamatos érdeklődése bizonyítja, szükségessé teszi 
az állandó fejlesztést. Természetesen, mint minden hasonló tevékenységnek ennek is, anyagi 
vonzata van. A szülők maximálisan támogatják gyermekük hobbiját (ruha, bot, csizma, 
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utazás). Az oktatás a továbbiakban is ingyenes. 2005-ben az Alsónémedi Önkormányzat 
100.000.-Ft-tal támogatta csoportunkat. Segítségüket köszönjük. 
Továbbra is szeretnénk országos szinten versenyezni, fellépni, fejleszteni tudásunkat ezért 
segítségre szorulunk. 
Szívesen vennénk magánszemélyek, cégek és a művelődésbarát szponzorok támogatását. 
Akik a Napfény Majorett csoport gyermekei számára szeretnének lehetőséget adni 
mozgáskultúrájuk szélesítéséhez, a csoporttevékenység elsajátításához, szereplésükhöz, a 
megmutatkozás nehézségeinek felismeréséhez és azok legyőzéséhez. 
Reméljük, hogy eddigi munkánkat eredményesnek tartják és érdemesnek a támogatásra. 
 
Juhász Lászlóné a csoportvezetője 
Pest Megyi Sporttwirling és Majorette Szövetség elnöke 
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