
Tájékoztató Bizottsági Beszámoló 

 
 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, ez év április 1-én 
tartotta legutóbbi rendes ülését. 
A tervezett napirendet megelőzően a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát tárgyalta zárt ülés keretében. A Pénzügyi Bizottság ülésén Dénes Zsuzsa 
védőnő kérelmében  1 millió forint munkáltatói kölcsön felvételét igényelte, 
lakásvásárlás céljára. 
 
A Képviselő-testület ezután  módosította a 2004. évi költségvetését a  IV. negyedévi 
pénzügyi tranzakciókkal. 
 
A Képviselő-testület ezt követően is a PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG határozati javaslatait 
tárgyalta és a következő döntéseket hozta:      
- Az  Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről szóló számvevői jelentés 
megállapításai és javaslatai alapján készült intézkedési ütemtervet elfogadja  a 
gazdálkodás szabályszerűségének javítására vonatkozóan. Az ütemterv végrehajtásáról 
2005. októberében beszámolóra tart igényt. Megjegyezzük, hogy a számvevői 
jelentésben foglaltak alapján lényeges törvénysértés vagy jogszabályellenes működés 
nem tapasztalható. A számvevői jelentés nem érdemi, hanem inkább technikai jellegű 
változtatásokat javasol Önkormányzatunk számára, melyet a fent hivatkozott 
intézkedési ütemterv fog orvosolni. Összességében Önkormányzatunk az előírásoknak 
megfelelően működik.  
-  Az Arany János Múzeum kérésére engedélyezi 30.000.-Ft kifizetését a „Fejfa 
monográfia” c. könyv kiadásának támogatásához az alapítványok támogatására szánt 
keret terhére. 
  
A Pénzügyi Bizottság saját hatáskörében a következő döntéseket hozta: 
-   Az önkormányzati  tulajdonú, Szabadság tér 12/A. szám alatti ruházati üzlethelyiség 
bérleti szerződését a MÜVÉP KFT-vel , a KFT kérésére és közös megegyezéssel, 
2005. február 29. napjával megszüntette. 
-    A Szabadság tér 12/A. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására pályázatot ír ki és a 
bérleti díjat licitálás útján kívánja meghatározni. 
 
A Képviselő-testület ezután a TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG határozati javaslatait vitatta meg és a 
következő döntéseket hozta: 
-  2005. évre belterületi  útalap készítési pályázatot ír ki 10 millió forint 
keretösszeggel, melyhez 7,5 millió forintot a pályázati önerő keret terhére biztosít. A 
pályázatok beadási határideje: 2005. június 3. péntek 12 óra. A pályázatok elbírálása a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság júniusi ülésén 
történik. 
-  Pályázatot ír ki  járdaépítésre és külterületi gyűjtőút javításra, egyenként  2,5 – 2,5 
millió forintos  keretösszeggel. A pályázatok beadási határideje 2005.június 3. péntek 
12 óra. A pályázatok elbírálása a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság  júniusi ülésén történik. 



- 2005. évre ismét kiírja a „Tiszta udvar, rendes ház” programot változatlan 
feltételekkel, valamint a „Legrendezettebb utca” programot azzal a kiegészítéssel, 
hogy a nyertes utca az Önkormányzattól a további szépülés érdekében,  az adott 
utcában álló közvilágítási oszloponként 2 cserép muskátli palántát kapjon. A 
pályázatok beadási határideje 2005. május 31. A pályázatok elbírálása a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  júniusi ülésén 
történik.  
 
 
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság saját 
hatáskörében elfogadta a mezőőri szolgálat módosított területi beosztását. 
 
A testületi ülés ezt követő részében  a testület elfogadta a Polgármester beszámolóját a 
2005. évi tervezett beruházásokról. 
 
Ezután a testület úgy döntött, hogy a Széchenyi István Általános Iskola bővítésére 
ismét benyújtja a beruházási koncepciót  a 2006. évi  címzett támogatás elnyerése 
érdekében, melyhez  szükséges saját forrást, bruttó  120.000.000.-Ft-ot éves 
költségvetéseiben biztosítja. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy meghívásos közbeszerzési eljárást 
hirdet, a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szent István téri ingatlanán, a  
tornaszoba építés kivitelezőjének kiválasztásához, a költségvetésben tervezett 20 
millió forintos összeg erejéig. 
 
 
Ezután a Képviselő-testület a KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG határozati 
javaslatait tárgyalta és a következő döntéseket hozta: 
-    Elfogadja a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Teleház 
működéséről szóló beszámolót. 
-   Engedélyezi az alsónémedi fiatalok szervezésében létrejött AREA 51 TEAM 
részére az Alsónémedi, Fő u. 73.sz. alatti ingatlan használatát, rendezvények tartására 
háromhetenként,  az alábbi feltételekkel: a   hangerőt normális, a környezetet nem 
zavaró szinten tartják, a rendezvény alatt az épületben, esetlegesen keletkezett károkat 
kijavítják, az épületben és környékén a rendezvény után a szemetet összeszedik és 
biztonsági őrt alkalmaznak. 
-     A művészeti oktatás jelenlegi rendszerén nem változtat, mivel az iskola 
igazgatójának beszámolója alapján az intézményben a jelenlegi személyi és tárgyi 
feltételek nem alkalmasak a művészeti oktatás  beindításához. Ugyanakkor a 
községünkben már működő művészeti iskolák gyermekeink ez irányú érdeklődését 
megfelelő módon kielégítik.  
-   Engedélyezi a Széchenyi István Általános Iskolában egy fő 8 órás pszichológus 
álláshely létesítését 2005. szeptember 1-től, a nevelési tanácsadó finanszírozására a 
költségvetésben elkülönített keret terhére. Ennek a pszichológusnak feladata és 
kötelessége ellátni valamennyi alsónémedi közoktatási intézménybe járó gyermeket. 
 



 
Az ülés ezt követő részében a Képviselő-testület a NÉPJÓLÉTI  ÉS  
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG határozati javaslatait tárgyalta és a következő 
döntéseket hozta: 
-     2005. április 1-től a nevelési tanácsadást és a logopédiai szolgáltatást a 
„Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás útján  kívánja ellátni 
úgy, hogy a Társulási Tanácsot bízza meg a szolgáltatás megvásárlására ellátási 
szerződés megkötésével. A Társulási Tanács a gyáli Nevelési Tanácsadóval kössön 
szerződést Alsónémedi közigazgatási területére a szolgáltatások ellátására úgy, hogy 
az Alsónémedi Önkormányzatnál foglalkoztatott megfelelő képzettségű szakembereket 
a Nevelési Tanácsadó változatlan feltételekkel vegye át. Az Önkormányzat  a Nevelési 
Tanácsadó szolgáltatását Alsónémedi nagyközség intézményeiben eltöltött óraszámaik 
arányában kívánja finanszírozni. A Képviselő-testület ezen döntése értelmében a gyáli 
Nevelési Tanácsadóval fennálló szerződést 2005. március 31. napjával felmondja. 
-   A nagyközség közigazgatási területére kiterjedő hatállyal a helyettes szülői hálózat 
létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatait a „Kertváros” Gyáli Kistérségi 
Többcélú Önkormányzati Társulás útján kívánja ellátni úgy, hogy a Társulás Tanács 
szolgáltatási (ellátási) szerződést köt a szolgáltatás nyújtására működési engedéllyel 
rendelkező üllői intézménnyel. A szolgáltatás megvásárlásához szükséges fedezet 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatára eső részét, annak ismerté válásakor a 
Társulás rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy a Társulás a megrendelt és 
nyújtott szolgáltatás ellenértékét a szolgáltató intézménynek ki tudja fizetni. 
-  A nagyközség közigazgatási területére kiterjedő hatállyal a házi segítségnyújtást a 
„Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás útján kívánja ellátni 
úgy, hogy a Társulási Tanács szolgáltatási (ellátási) szerződést köt a feladatellátásra a 
gyáli önkormányzat Szociális és Családvédelmi Központjával. A szolgáltatás 
megvásárlásához szükséges fedezet Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatára eső 
részét annak ismerté válásakor a Társulás rendelkezésére bocsátja annak érdekében, 
hogy a Társulás a megrendelt és nyújtott szolgáltatás ellenértékét a szolgáltató 
intézménynek ki tudja fizetni. 
-   A nagyközség közigazgatási területére kiterjedő hatállyal a családsegítő 
szolgáltatást a „Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás útján 
kívánja ellátni úgy, hogy a Társulás Tanács szolgáltatási ( ellátási) szerződést köt a 
feladatellátásra az ócsai Képviselő-testület által alapított Egressy Gábor  Kht-val. Az 
önkormányzat jelenleg hatályos szerződését az ócsai „Egressy Gábor Kht-val 2005. 
március 31. napjával megszünteti. A szolgáltatás megvásárlásához szükséges fedezet, 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatára eső részét, annak ismerté válásakor a 
Társulás rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy a Társulás a megrendelt és 
nyújtott szolgáltatás ellenértékét a szolgáltató intézménynek ki tudja fizetni. 
- A nagyközség közigazgatási területére kiterjedő hatállyal a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást  a „Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 
útján kívánja ellátni úgy, hogy a Társulás Tanács szolgáltatási ( ellátási) szerződést köt 
a feladatellátásra a gyáli önkormányzat Szociális és Családvédelmi Központjával. A 
szolgáltatás megvásárlásához szükséges fedezet Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatára eső részét annak ismerté válásakor a Társulás rendelkezésére 



bocsátja annak érdekében, hogy a Társulás a megrendelt és nyújtott szolgáltatás 
ellenértékét a szolgáltató intézménynek ki tudja fizetni. 
 
Ezen döntések célja, hogy községünk a kistérségi társulás adta lehetőség 
kihasználásával a fenti célok megvalósítása érdekében a társulatok részére biztosítandó 
állami és uniós támogatásokhoz kíván hozzájutni saját költségeinek csökkentése 
mellett. 
 
A 2005. első félévében született és születendő gyermekek számára a NEIS-C 
oltóanyag megvásárlását biztosítja.     
 
A Képviselő-testület ezután elfogadta a Polgármester beszámolóját az elmúlt ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről. 
 
A testület az Alsónémedi község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló 8/2004. sz. rendeletében meghatározottak szerint az alsónémedi 081/36 hrsz-ú 
ingatlant a község belterületéhez kívánja csatolni. 
 
Engedélyezésre került a Széchenyi Napokon tartandó orvosi vizsgálatok költségeire  
80.000.-Ft + járulékai, összeg kifizetése. 
 
 
A testület elvetette azt a javaslatot, miszerint a kommunális hulladék begyűjtését és 
elszállítását végző Kovács Dust-Mann Bt. a kukák tetejére, s mellé nem ASA 
emblémás zsákba vagy egyéb módon  kihelyezett szemetet is elszállítsa, külön térítési 
díj fizetése nélkül. 
 
Tisztelt Lakosság!  
 
Felhívjuk szíves figyelmüket – ahogy azt Önök is tapasztalhatták – Alsónémediben 
kialakításra került 5 szelektív hulladékgyűjtő sziget a megfelelő edényzetekkel ( 
elhelyezhető papír, üveg, alumínium italos doboz, PET-palack hulladék) . Kérjük 
Önöket, hogy környezetünk tisztántartása és a jövő számára történő megóvása 
érdekében ezen lehetőséget igénybevéve otthon is szelektíven gyűjtsék a fent írt 
hulladékfajtákat.  
Kifejezetten felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezen hulladékgyűjtő sziget csak a fent 
konkrétan megjelölt hulladékok elhelyezésére használható, egyéb hulladék sem a 
gyűjtőedényzetbe, sem pedig mellé nem helyezhető el.  
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi rendes ülését április 29-
én, pénteken 17 órakor tartja . Ezt megelőzően, 2005. április 29-én, 16 órakor 
képviselői fogadóórára várjuk a helybeli polgárokat. Kérjük egyre többen vegyenek 
részt ezen és az ezt megelőző bizottsági üléseken, hogy ezzel is erősítsék döntéseink 
megalapozottságát. Ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon illetve a Polgármesteri 
Hivatalban is közzétett hirdetményről is értesülhetnek.  
 



                                                                              Tájékoztató Bizottság 
 
 



Kulturális hírek 

 
Nemzeti ünnepünkön március 15-én település fiataljainak, a néptánc együttesek 

tagjainak, a katolikus férfikarnak tagjainak és karnagyának, a Széchenyi István 

Általános Iskola tanulóinak, a Tekergő együttes muzsikusainak közreműködésével 

Alsónémedi méltón, az ünnep rangját és jelentőségét megadva tisztelgett a hősök 

emléke előtt. Szentmisével és istentisztelettel kezdődött a megemlékezés a történelmi 

egyházak templomaiban.  A Kossuth utcai iskola falán az áldozatok hősies 

helytállására emlékeztető táblánál Szappanos Zoltán tiszteletes úr megidézte az 

önfeláldozás pillanatait, a kivégzés helyszínét. Petőfi Sándor: Jött a halál című 

versében napjainkra is érvényes szózatot intéz a nemzethez:  

„Előre hát, oh nemzetem, ne állj meg! 

Hogy állanál meg pályád közepén? 

Fél utadon vagy, fölértél a hegyre, 

S könnyű annak, aki völgybe mén. 

Elő, elő a zászlóval kezedben! 

Egész Európa teutánad jő; 

Te vagy hazám, most a világ vezére, 

Mily nagy szerep, milyen lelkesítő.” 

Bozó Nikoletta szavalata után Korcz Adrienn vezetésével a koszorúk elhelyezése 

következett, az ősi „Tebenned bíztunk” zsoltár közös éneklése után a Szabadság téren 

folytatódott az ünnepi műsor. 



 

Híres költők, írók műveinek előadásával idéztük meg a dicső napokat, 
eseményeket. Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. versét Berki József, Háború volt c. 
versét Szabó Bence, Mit csinálsz, mit varrogatsz ott? c. versét Belágyi 
Benjamin, Bizony mondom, hogy győz most a magyar c. versét Varga Fanni, 
Arany János: Mit csinálunk c. versét Győrvári Dávid és Michle Zoltán, Gyulai 
Pál: Hadnagy uram c. versét Nagy Balázs és Győrvári Dávid, Jókai Mór: Az 
eldugott kéz c. novelláját Makkai Bianca, Michle Zoltán és Győrvári Dávid 
mondták el. Harangozzunk a hősök emlékére felhívásra szinte megfagyott a 
levegő. Az Eszterlánc gyermek néptánccsoport tánccal, a ritmusos 
szövegmondással megdöbbentő módon keltette életre a harang hangját. Az 
átmenet a halált jelképező harangszó, és a hősi halál értelmét adó új élet között 
művészi volt. A gyermekek megérezték kimondatlanul is eszmei tartalmat, az 
életet hordozó halálban. A remek koreográfia, és betanítás Józan Béláné 
Szarka Ágnes kiváló tehetségét dicséri. A Katolikus Férfikar Benkó Péter 
karnagy út vezetésével a küzdelmet, a hősies helytállást vállaló, nótázva a 
csatába induló magyar katonákat szimbolizálta. A Bugyiról érkezett Tekergő 
zenekar különleges hangulatot varázsolt a térre az általuk tolmácsolt ízes népi 
muzsikával. Az ünnepi beszédben Dr. György Balázs polgármester 1848 
mának szóló üzenetét fogalmazta meg szinte válaszként az ünnepi 
megemlékezésben megfogalmazott gondolatokra, melyeket a kor kiváló 
költőinek művein keresztül, a zene, a tánc segítségével Alsónémedi polgárai – 
kicsiktől a nagyokig, gyermekek, ifjak, éltes felnőttek – teljes átéléssel és 
lelkesedéssel interpretáltak. Adjon a jó Isten minden közreműködőnek további 
lelkesedést, kitartást, hogy a jövőben is örülhessünk előadásaiknak. 
 
Az elmúlt időszak nevezetes eseményei közé tartozott a február 24-én megnyílt 
„Bocskai és kora” c. emlékkiállítás. A híres történelmi események 
megismerését, a magyar történelme nagy alakjainak szerepét a tankönyvek 
mellett az ilyen kiállítások, előadások elmélyítik, befogadhatóbbá teszik. Ezért 
öröm minden ilyen esemény a község életében. 
 
Március 2-án a Gézengúz együttes zenés „Tavaszköszöntő” műsorát 
tekinthették meg az óvodások. 
 
Március 7-én dr. György Balázs polgármester köszöntötte a nyugdíjas klub 
hölgytagjait a Művelődési ház kistermében / volt Opál ház emeleti kisterme /, 
ahol most már minden hétfőn találkoznak baráti beszélgetésre, különböző 
programokra Alsónémedi nyugdíjasai. A köszöntés után Geigerné Moldvai 
Marianna a művelődési ház igazgatója költők és írók szép gondolatait csokorba 
kötve emlékezett meg a „hölgytársadalomról”. 
 



Március 24-én munkatársunk Kiss Katalin magángyűjteményéből összeállított 
kiállítás várta az érdeklődőket. A kis óvodások tágra nyílt szemekkel, csodálták 
meg a plüss állatokat, állatcsaládokat, a babák sokasága a kislányok 
érdeklődését váltotta ki. Biztosan lesz még alkalom, hogy ezeket a csodákat a 
még otthon hagyott társaikkal együtt hosszabb ideig megtekinthessük. 
 
Március 31-én „Futballcsillagok A-Z-ig” c. fényképkiállítás látogatott el a 
községbe. Molnár István magángyűjteménye több mint 7000 db dedikált 
fényképből áll, melyet híres világsztár futballistáktól gyűjtött össze, 
természetesen köztük a magyar focisták fotói is szerepelnek. A megnyitó 
díszvendége Dr. Juhász István olimpiai bajnok, egykori ferencvárosi játékos, a 
magyar nemzeti tizenegy híres tagja volt, aki szívesen mesélt a hallgatóságnak  
élményeiről, híres meccsekről, kiváló játékosokról. 
 
Április 4-én a Fabula bábszínház  a „Holle anyó” c. Grimm mese báb 
változatával látogatott el Alsónémedibe. Kiváló előadásban gyönyörködhettek a 
gyerekek. 
 
 



„jó szóval oktasd, játszani is engedd, 
       szép, komoly fiadat.” (József Attila) 
 
 
A Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti tevékenysége 
községünkben 
 
2004 szeptemberében Alsónémedi képviselő-testülete lehetőséget teremtett arra, hogy 
a községben tovább bővüljön a művészeti oktatás. Az eddig tevékenykedő zeneiskola, 
tánciskola, s az általános iskolában működő számos szakkör mellett a művelődési ház 
keretei között megkezdte tevékenységét a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény. 
 
A művészeti oktatás a zeneművészet citera tanszakán, a táncművészeti ágban 
moderntánc és néptánc tanszakon, a képző-és iparművészet művészeti ágban, 
makett-és papírtárgy készítés tanszakon, a színházművészeti ágban a színjáték 
tanszakon tanulhatnak a tanulók, hogy a település tehetséges gyermekei lehetőséget 
kapjanak tehetségük kibontakoztatására, személyiségük fejlődésére 
Örömmel tapasztaltuk, hogy igen nagy az érdeklődés, a szülők is szívesen küldik 
gyermekeiket a tartalmas délutáni foglalkozásokra. 
A színjátszó tanszak működéséről Jobbágy Ilona tanárnő szavait idézem: „A 
színművészeti képzésben résztvevő gyermekek száma meghaladja a 30 főt, s hála 
Istennek a lelkesedés szeptember óta sem hagyott alább, sőt egyre gyarapodik az 
órákon résztvevő gyermekek száma. 
 Foglalkozásaink általában három részből állnak. Csoportjátékkal kezdünk, ezt követi a 
tanmenet szerinti fejlesztő foglalkozás, mikor már nagyon fáradtak vagyunk, 
pihenésképpen teázunk, kekszet rágcsálunk, beszélgetünk, kicsit kiszellőztetjük a 
fejünket. A foglalkozás harmadik harmadában ismét játék, illetve az épp aktuális 
előadás próbája folyik.  
Játékaink nem ötletszerűek, hiszen játék közben is sokat tanulunk. Fejlesztjük a 
tanulók dramatikus, kommunikatív készségét. Igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a 
beszéd- és nyelvművelésre, a mozgás-koordinációra. Játék közben olyan gyermekek is 
meg tudnak nyílni, akik egyébként gátlásokkal küzdenek.” 
 
A csoportnak több értékes előadását láthatták, hallhatták a település lakosai. Előadtunk 
egy mesejátékot, irodalmi összeállításokat készítettünk Balassi Bálint tiszteletére, 
karácsony alkalmából, a költészet napjára. Jelenleg József Attila: Csoszogi, az öreg 
suszter című elbeszélését dolgozzuk fel, majd „Táltosjáték” címmel adunk elő egy 
színdarabot, mely ősi mondáinkat, meséinket dolgozza fel. Ehhez az előadáshoz már 
előtanulmányokat is folytattunk. A művészeti iskola a szép félévi eredményeinket 
azzal jutalmazta, hogy a színjátszó csoport közösen megnézhette a Nemzeti 
Színházban Weöres Sándor: Holdbéli csónakos című színpadi művét.”  
Színjátszó csoportunk tagjai:  
Bai Renáta, Bálint Dávid, Balogh Attila, Borbély Stefánia, Boszkovits Bettina, Csóka 
Norbert, Dénesi Diána, Dömötör Gergely, Farkas Illés, Farkas Zsuzsanna, Földi 
Henrietta, Hájos Balázs Tamás, Hegedűs Dóra, Horváth Zsanett, Jarábik Dániel, Józan 



Viktória, Kiss Alexandra, Kovács Ádám, Kozma Ádám, Mozsár Gergely,Nagy 
Bettina,  Nagy Edina 5. a, Nagy Edina 5.b, Roszoly Dorina, Sarudi Rudolf Dömötör, 
Somogyi Tímea, Surányi Katalin, Szarka Nóra, Szlovicsák Krisztina, Tüske 
Annamária, Varga Kata, Varró Adrienn. 
 
A néptánc csoportot Józan Béláné, Ági vezeti ugyancsak nagy sikerrel. A néptánc 
csoportok minden jeles ünnepen szerepelnek, fellépnek. Különösen nagy sikerrel 
szerepelnek a 6-7 éves korú óvodások. 
A moderntánc tanszak országos eredményekkel dicsekedhet. Tanítványaink a Magyar 
Táncsportok Szövetségének országos döntőjén versenyeztek nagyon szép sikerrel. 
 
A break kategóriában Tímár Ferenc és Fajta Viktor, disco-tánc kategóriában Józan 
Viktória, Dénesi Diána, Józan Renáta, Fejes Katalin, Kovács Bianka és Szabó 
Bernadett első helyezettek, azaz magyar bajnoki cím birtokosai lettek. 
Disco-táncban  György Kinga, Kökény Noémi, Bálint Brigitta, Marosi Brigitta, Kiss 
Renáta második helyezést ért el.  
Shaw- kategóriában Dénesi Diána, Józan Viktória, Fejes Katalin léptek fel a dobogó 
második helyére.  
Ezúton is gratulálunk a sikeres eredményekhez mind a tanítványainknak, mind 
tanárnőjüknek Csikós Gabriellának. 
A csoport kvalifikálta magát a győri májusi világbajnokságra, ahol 20 ország 
részvételével zajlanak a rendezvények. Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványaink 
jelen lesznek a versenyen, a Nigériától Oroszországig résztvevő országok között. 
A csoport minden tagja hozzájárult ehhez a szép eredményhez, és reméljük, hogy a 
következő évben már többen is rész tudnak venni vetélkedőkön, versenyeken. 
A művészeti oktatás  színvonalának, a próbák sikeres technikai lebonyolításához új, 
speciális szőnyeget kapott a csoport.  
 Az előadások és foglalkozások során a gyerekek jól érzik magukat, barátságok 
születnek, vidám délutánokat töltünk együtt, sokat beszélgetünk. 
S ez a legnagyobb értéke, haszna az együtt töltött időnek: a barátság és a vidám 
felszabadult együttlét. Hisz zaklatott, rohanó világunkban milyen jó, hogy van egy 
hely, ahol jó barátokkal, kellemes társaságban töltjük az időt, és tanulunk emberséget, 
összetartást, közös munkát, és örömet szerezhetünk a közönségnek. 
 
Együttműködésünk a művelődési ház vezetőjével példaértékű, csak köszönettel 
tartozunk neki. Többek között köszönetünk jeleként – de a tanulók javára - a fenntartó 
Alapítvány egyszázezer forintot ajánlott fel a nyári táborozásra, ahogyan azt a félévi 
előadásainkon jeleztük is. 
Megköszönjük a szülőknek azt, hogy megelőlegezték bizalmukat, és beíratták 
gyermekeiket a művészeti iskolába. 
A 2005-2006-os tanévben sokféle igényt kielégítve várjuk szeretettel a tanulókat.  
 
Alsónémedi, 2005. 04. 05. 
 
        Dr. Gálos Júlia 
 



Egyiptomi eper – januárban - az alsónémedi gyerekeknek 
 
Krizsa Tibor alsónémedi mezőgazdasági vállalkozó ez év januárjában azzal kereste 
fel oktatási intézményeinket, hogy elfogadna-e az intézmény az oda járó gyermekek 
részére Egyiptomból származó földiepret? Nem kis meglepetést okozott ez a kérdés 
intézményeink élelmezésvezetőinél és az első felocsúdás után természetesen – 
tisztázva az eper származási, beérkezési útját, fogyaszthatóságát – örömmel 
válaszolták, hogy igen. Tibor pedig ígéretének megfelelően intézményeinkbe 
eljuttatta e téli hónapban ezt, a nálunk tavasszal érő finomságot. Gyermekeink igen 
nagy  örömmel fogadták és fogyasztották el e vitaminban  különösen gazdag 
gyümölcsöt. A földiepret az említett afrikai országból a Pannonfarm’31 Termelő és 
Kereskedő Kft. hozatta be. Tibor e céggel kapcsolatba kerülvén kapta  ezt a nagyobb 
mennyiségű földiepret abból a célból,  keressen neki megfelelő helyet annak 
elfogyasztása céljából. Természetesen Tibornak az alsónémedi gyerekek jutottak 
először az eszébe és így került Alsónémedire ez a több száz kilógrammnyi mennyiségű 
földieper. Megköszönjük a Pannonfarm Kft. tulajdonosainak és természetesen 
Krizsa Tibornak is, hogy felajánlásukkal a zord januári napokban tavaszt varázsoltak 
gyermekeink asztalára.  
 
         Pgm. 
 
 
 
 


