Húsvét Ünnepe
Ezekben a napokban egyre több ember gondolatait foglalkoztatja a
tény, hamarosan itt a Húsvét Ünnepe. A kereszténység természetesen
nem csak az Ünnep közeledtével foglalkozik ezekkel a gondolatokkal,
hiszen az egész keresztény lét ezen alapul, amint nap mint nap
minden szentmisében mondunk: „halálodat hirdetjük, Urunk és hittel
valljuk feltámadásodat!” Szent Pállal valljuk: mi a feltámadt Krisztust
hirdetjük; megemlékezünk természetesen a feltámadás dicsőségét
megelőző megváltói szenvedéséről és haláláról is.
Ünneplésünkben nem egyszerűen emlékezünk, mint egy egyszeri
eseményről, évfordulóról, nem időnként megismétlődő dolgokról, hanem
egy folyamatosan élő valóságról, aminek alapja Jézus Krisztus szenvedése,
halála és feltámadása, húsvétja.
Történetileg a húsvéti gondolat „a nomád pásztorkodással foglalkozó
törzsek tavaszi ünnepe volt, amely fiatal állatok feláldozásával járt együtt(
bárány ünnepe) „ – ez magában foglalta az ember engesztelő magatartását,
ami biztos, hogy egy bűnbánati cselekmény is volt és egy magasabb rendű
Létező felé fordította gondolatait, érzésvilágát. – Később „csatlakozott hozzá
az aratás kezdetével összefüggésben álló kovásztalan kenyér ünnepe” – új
értelmezést
nyert
a
zsidók
Egyiptomból
való
kivonulásának
emlékünneplésével kapcsolatban, mint „hálaünnep a szövetség Istenének az
egyiptomi szolgaságból való megszabadításáért. Az állatok első ivadékának
feláldozása megkíméli a nép gyermekeit; a vérrel megkent ajtófélfákat
elmellőzi Isten büntető ítélete – a kovásztalan kenyér az indulás sietségét
jelzi; a nomádoknál szokásos évkezdet pedig új kezdetté válik.” – Az
Egyiptomból való szabadulás emlékére először családi ünnep, később „
templomi ünneppé vált, ezért ezen az Ünnepen mindenkinek a
Templomhoz Jeruzsálembe kellett zarándokolnia; ekkor a családfő a
templomban feláldozta a húsvéti bárányt - a lakoma közben a családfő
elmondta az Egyiptomból való szabadulás történetét.” Ezt az
eseménysorozatot használta fel Jézus „ a halála előtti utolsó pászka
ünnepet, hogy megalapítsa halálának emlékünnepét ( utolsó vacsora ).
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amely nem egyszerűen a
zsidó pászka helyébe lépett, hiszen magán viseli ugyan az ősi vonásokat az áldozat és engesztelés-, az új kezdet-, az emlékezés gondolatait
azonban nagyon lényeges vonással gazdagodott: folytonosan tartó eleven
kapcsolat a feltámadt és most is élő Krisztussal az Üdvözítővel. Az
emlékünnepből egy állandó valóságos kapcsolat a keresztény Húsvét
lényege.
A keresztény élet ennélfogva egy állandó Húsvét – ettől függetlenül egy
kiemelkedő „ünnepnap”, amit a köztudat Húsvét Ünnepeként tart számon.
Mi sem bizonyítja jobban ennek nagyon is emberi arculatát, mint az a

tény, hogy emberi módon határozzuk meg az ünneplés időpontját, ami
eltérő módon meghatározott, nem úgy, mint az évfordulók, névnapok. –
Húsvét ünnepének az időpontja ötvözi magában az égretekintést és az
emlékezést az ősi dolgokra egyaránt - a tavaszi napéjegyenlőséget (
márc.21.) követő holdtölte utáni Vasárnap a Húsvét Vasárnapja.
Szerte a világon sok millió ember lelkét megérinti valamiképpen a Húsvét
gondolata, lényege. Kedves Olvasóimnak szívből kívánok a jelentésében
igazi Húsvétot mind egyéni, mind családi közösségi vonatkozásban, mind
a szűkebb és tágabb értelemben vett családon kívüli életünkben!
Pekker Imre

c. főesperes-plébános

15 éves a Nagyajtai kapcsolat
Tisztelt Alsónémediek!

Az Erdélyi testvériskolánk (a Nagyajtai Kriza János Általános Iskola) népes
küldöttsége ebben az esztendőben is településünkre látogatott. A látogatás kettős
aktualitással bír. Ez első és talán a lényegesebb, hogy idén éppen 15 esztendeje annak,
hogy akkor is és most is Barabás Mihály igazgató úr vezetésével először látogattak
településünkre. Emlékszem, hogy a Fő út 73. sz. alatti épületünkben fogadtuk őket.
Gyönyörű székely népviseletben igen szép beköszöntést adtak elő. Másfél évtized alatt
többször megfordultunk egymás iskoláiban, településein. Alsónémediek legutóbb
tavaly jártak Ajtán, ahol is mint mindig eleddig akkor is igen szívélyes fogadtatásban
részesültek. A második apropó, hogy mostani idejövetelüket összekötöttük a
Széchenyi Napok rendezvénysorozatával. A záróünnepély keretében a Kriza János
Általános Iskola tanulói egy igen színvonalas műsort adtak elő a nagyszámú
hallgatóság részére. Az iskola vezetése, valamint a vendéglátók, most is igyekeztek
feledhetetlenné tenni számukra ezt a nálunk, illetve Magyarországon töltött közel egy
hetet, mely most éppen a húsvétot megelőző nagyhétre esett. Idén is, ahogy ez már
lenni szokott, vendégeink ellátogattak felekezeti templomainkba. Tekintettel arra,
hogy az ottani református lelkipásztor is tagja a csoportnak, április 9-én vasárnap Nagy
Károly Kázmér Nagytiszteletű úr hirdette az igét a református szószékről.
Tisztelt Alsónémediek!
Itt köszönöm meg valamennyi alsónémedi vendéglátóknak, hogy akár a már korábban
vagy csak most ideérkezésükkor megismert erdélyi testvéreinket családi házaikba
befogadták, és itt tartózkodásuk idejére szállást, teljes ellátást, olykor programot is
biztosítottak. Köszönöm az Önkormányzatnál dolgozók, elsősorban az iskolában ezzel
megbízott vezetők, pedagógusok hozzáállását, hogy most is zökkenőmentesen
bonyolították le az ide látogatók némedi és azon kívüli programjaikat. Idén a
Művelődési Ház is kivette részét a bonyolításból, nekik is köszönet.
Bízom abban, ez a 15 éves kapcsolat jó alap arra, hogy az ezen idő alatt kötött
barátságok, családi és egyéb kapcsolatok tovább mélyüljenek, soha meg ne
szakadjanak. „Legyen testvére magyar a magyarnak”, még akkor is, ha egy
mesterségesen húzott határ és több mint 700 kilométer választ el bennünket. Ez a
távolság azonban az utóbbi években a technika gyorsulásával olyannyira lerövidült,
hogy az Internet világában már szinte nulla.
Szerencsés hazaérkezést, jó utat kívánunk, abban a reményben, hogy minél előbb
ismét találkozunk.
Polgármester

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ez év március 31-én tartotta
legutóbbi testületi ülését.
A Képviselő-testület először a Kulturális és Oktatási Bizottság határozati javaslatait
véleményezte és a következő döntéseket hozta:
- Elfogadta a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2005. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
- Benevezi a nagyközséget a 2006. évi Kihívás Napja versenyre, melyhez a szükséges anyagi
forrást a tartalék terhére biztosítja. E nap célja, hogy országosan minél több település lakója
2006. május 24. napján az egészséges életmód jegyében legalább 15 percen keresztül
egyfolytában sportoljon. Mindenkit bíztatunk a részvételre!
- Elfogadta a könyvtár szakmai ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvben feltárt
hiányosságok pótlására javasolt, szakszerű végrehajtási ütemtervet. A feladat végrehajtása
érdekében felhatalmazza a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját dr. György Balázs
polgármesterrel együtt, hogy a feladat elvégzésére, alkalmas végzettséggel rendelkező
szakemberrel
folytasson tárgyalásokat. A várható
költségekről és a tárgyalások
eredményéről tájékoztassa a Pénzügyi Bizottságot. A bizottság a munka anyagi fedezetének
vállalására, a beszámoló értelmében ad javaslatot a testület felé. Ezen döntés indoka, hogy a
2004. év novemberi megnyitása óta most jutott a Községi Könyvtár abba az állapotba, hogy a
könyvállomány rendbetétele, följavítása és adminisztrációja napirendre került. Az adatbázisok
és a szoftverek alapján kialakításra kerül egy többfunkciós felhasználási modell, amihez
szakember és felhasználói segítség is szükséges.
- Az idei Széchenyi Napokra érkező, 60 fő nagyajtai magyar testvérünk búcsúvacsorájának
költségeit az Önkormányzat magára vállalja.
A Képviselő-testület ezután a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatai alapján a következő
döntéseket hozta:
- Az iskola étkeztetés szakfeladatán 2006-ban is biztosítja a szociális étkezők ellátására az
elmúlt években évente kiosztott 110 ezer forintos keretösszeget a tartalék terhére úgy, hogy
felkéri az iskola vezetését: a konyhai dolgozók körében az eddiginél jobban tudatosítsa, hogy
ezt az összeget e többletfeladat elvégzéséért kapják. Mindemellett felhívta a Képviselőtestület az iskola vezetésének figyelmét, hogy a konyhai dolgozók 2%-os jutalomkereten
felüli jutalmazását az iskola saját hatáskörében, esetlegesen, a későbbi bérmaradvány terhére
oldja meg.
- A tavaly alakult Polgárőrség 2006.évi működését 800.000.-Ft-tal támogatja, elszámolási
kötelezettséggel, amit az egyesületnek kell megtennie 2007. március 31-ig. Ez az összeg
várhatóan csak a járőrözéshez felhasznált üzemanyag költségeit fedezi, melyet eddig a tagok
saját maguk fizettek.
- A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága kérésére 50.000.-Ft-tal támogatja a Pest megye
népművészete című tanulmány kiadását a tartalék terhére. A kötetben, ami 500 oldalas, külön
fejezet mutatja be a településeket, települési sajátosságokat, népi építészetüket,
népviseletüket, a bútorművességet, a fafaragásokat, kerámiákat, hímzéseket és szőtteseket, a
temetők és népszokások művészetét.
A testület a továbbiakban teljesítette a védőnők kérését oly módon, hogy az alsónémedi
gyermekek Neis-C oltásának 2006. évi 200.000.-Ft-os költségét magára vállalja, a tartalék
terhére.

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a J-Bau Építőipari Kft-vel vállalkozási
szerződést kössön és a felsorolt munkákat elvégeztesse a statikai szakvélemények és a
benyújtott árajánlatok alapján az alábbi helyeken és összegekkel:
- Széchenyi István Általános Iskola tetősík behajlás alátámasztása
bruttó 118.560.-Ft
összegben.
- Szivárvány Napköziotthonos Óvoda falrepedés javítása
bruttó 236.400.-Ft
összegben.
- Somogyi B. u.1.sz. alatti orvosi rendelő állagmegóvási munkái
bruttó 209.760.-Ft
összegben. Az iskola illetve az óvoda ezen javítási munkái a közelmúltban nagy összegben
végrehajtott felújítási munkálatokat nem érintették.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi István
Általános Iskola Alsónémedi, Iskola u. 1.sz. alatti épületének bővítésére ismét benyújtja a
beruházási koncepciót, majd a címzett támogatás iránti igényét a 2007. évre úgy, ahogy azt
már évek óta teszi.
A Képviselő-testület a megvalósíthatósági tanulmány „A” változatát kívánja megvalósítani,
azaz tornacsarnok, új tantermek és a hozzájuk tartozó szociális helyiségek, valamint aula
építésével együtt. A megvalósításhoz szükséges saját forrást, bruttó 120 millió Ft-ot
mindenkori éves költségvetéseiben biztosítja. Mivel nagy összegű beruházásról (700 ezer Ft)
van szó, az önkormányzat a támogatás elnyerése esetén nevezett saját forrást több évre
elosztva biztosítja.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete arról is döntött, hogy a költségvetésbe már betervezett
saját forrás csökkentése érdekében pályázatot nyújt be az EU Önerő Alaphoz a folyamatban
lévő
Szent István tér, Szabadság tér, Dózsa György tér, valamint Május 1 tér parkosítása kapcsán.
Az ülés ezt követő részében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Széchenyi István
Általános Iskola pszichológusának és logopédusának a Gyáli Nevelési Tanácsadóba történő
áthelyezése esetén a két szakember eddigi óraszámának csökkenése miatt fellépő túlórák
fedezetét biztosítja. Ugyanakkor a „Kertváros Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati
Társulás a két szakember alapbéréhez állami pályázat alapján jut hozzá, így ez a költség
önkormányzatunkat a továbbiakban nem terheli. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy mindez
azért történik, hogy az alsónémedi gyerekek a korábban megszabott óraszámban juthassanak
hozzá a szolgáltatásokhoz.
A testület a március 10-i határozatának értelmében, megtekintette a Dózsa György tér 1. szám
alatti ingatlant, de nem döntött Nagy Vilmosné ingatlanvásárlási kérelméről. A kérelem
lényege: Nagy Vilmosné az Opál Ház részét képező raktár egy részét kívánja megvenni, és
ezzel kiegészíteni saját ingatlanát. A végleges döntés a kérés vonatkozásában a következő
ülésen várható.
Ezt követően a Képviselő-testület a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság határozati javaslatai alapján a következő döntéseket hozta:
- A tavaly Október 25-i önkormányzati határozatok alapján értékesíti Szlovicsák Károly
Alsónémedi, Mátyás király u. 6.sz. alatti lakos részére az ingatlanához közvetlenül csatlakozó
önkormányzati tulajdonú árok területéből a szükséges részt annak érdekében, hogy ő a
telkekre építési engedélyt kaphasson. A testület felhatalmazta dr. György Balázs
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben, ha a vevő vállalja, hogy

az Önkormányzat 12 méter szélességben beépítési tilalmat jegyeztet be a Mátyás király és
Orgona utcák kertvégében később kialakítandó utca létesítése érdekében.
- A 2006. évre ismét kiírja a „Tiszta udvar, rendes ház” programot változatlan feltételekkel.
A pályázat beadási határideje 2006. május 31. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a pályázatokat
elbírálja és a győzteseket kihirdesse.
A testület úgy döntött, hogy az utakat, köztereket érintő – folyamatban lévő beruházások nagy
száma miatt a 2006. évben nem írja ki a „Legrendezettebb utca” cím elnyerésére irányuló
pályázatot.
Az ülés ezt követő részében a testület úgy döntött, hogy a Fő u. 34.sz. alatti szolgálati lakás
előkertjében létesítendő parkoló úgy kerüljön kialakításra, hogy amiatt ne kelljen fákat
kivágni, mivel így is 3 autó számára lehet parkolóhelyet biztosítani. A létesítendő parkoló
kialakításához a szükséges összeget a tartalék terhére biztosítja.
Ezután a testület elfogadta Rozgonyi Erik jegyző beszámolóját a 2006. évi országgyűlési
választások előkészületeiről és dr. György Balázs polgármester beszámolóját az elmúlt ülésen
hozott határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi ülését: 2006. április 28-án,
pénteken 17 órakor tartja. Ezt megelőzően l6 órakor képviselői fogadóórára várjuk a helybeli
polgárokat. Kérjük ott azok vegyenek részt akiknek megválaszolatlan kérdésük van és ne
hagyatkozzanak a pletykákra és más „jól értesült” forrásokra. A fogadóórán és az ezt követő
testületi ülésen, hiteles válaszokat kaphatnak az Önöket érdeklő kérdésekre. A testületi ülések
nyilvánosak, ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon és a Polgármesteri Hivatalban is közzétett
hirdetményről értesülhetnek.
Tájékoztató Bizottság

A negyedik ciklus utolsó költségvetése
Költségvetés 2006.
Tisztelt Alsónémediek!
Több hónapos – már tavaly elkezdődött – előkészítés, egyeztető munka után településünk
idei költségvetését a Képviselő-testület 2006. március 10-én fogadta el. A tavalyi év végi –
december 12-i – közmeghallgatáson is ismertetett, a novemberben elfogadott 2006. évi
koncepcióból tulajdonképpen már kitapintható volt idei költségvetésünk mozgástere. Az
említett idei költségvetési rendeletünkben az induló bevételi főösszeg 925,685 millió forint
(több mint a tavalyi), s természetesen ugyanennyi a kiadási főösszeg is, mely összeg magában
foglal 338,3 millió forint tartalékot. Feladatainkat ebben az esztendőben is, úgy mint tavaly,
120 fő (átlagos) létszámmal kívánjuk megoldani. A 120 fő megoszlása a következő: az
oktatási intézményeinkben (iskola, óvoda) 83,5 fő dolgozik, a Polgármesteri Hivatalhoz
(parkgondozás 3,5, mezőőri szolgálat 4, igazgatás 22, Művelődési ház 2, Könyvtár 1,5, házi
szociális gondozó 1), valamint az egészségügyhöz (védőnői szolgálat 2,5) a maradék 36,5 fő
sorolható.
Bevételeink mint tavaly, idén is 6 csoportra oszthatók:
– az első a volumenében is legnagyobb (415,727 millió forint) a saját bevételek
csoportja, melybe többek között sorolandó az építményadóból, iparűzési adóból,
gépjárműadóból tervezett és reméljük befolyó összegek, az intézményi saját bevételek
és a korábbiakban vásárolt értékpapírok eladása.
– a második fő csoport az ún. átvett pénzeszközök (13,282 millió forint), melyek
között szerepel az egészségügy finanszírozására a TB-től kapott támogatás, a mezőőri
szolgálathoz remélt támogatás, és a lakosságtól kapott – útépítésre szánt – összeg.
– a harmadik csoportba idén is az állam hozzájárulása (189,587 millió forint) szerepel
kötelező feladataink végzéséhez (iskola, óvoda stb.), valamint 5 millió forintnyi állami
támogatás abból a 15-ből, amit a Széchenyi u. első részének aszfaltozásához nyertünk.
– a negyedik az átengedett bevételek (35,689 millió forint), itt az Alsónémediből
SZJA-t fizetők 2004-ban befizetett összegének egy meghatározott (10) %-a szerepel,
csökkentve az adóerő-képesség miatt elvont pénzzel.
– idén az ötödik csoportba külön szerepeltetjük a korábbi években visszafizetési
kötelezettséggel, de kamatmentesen adott kölcsönök visszatérülését (1,4 millió).
– a hatodik csoport tartalmában idén is a tervezett tavalyról áthozott ún.
pénzmaradványt tartalmazza, mely induló szinten 270 millió forint.
Ez a hat tétel teszi ki az induló 925,685 millió forintos bevételt.
Mire költjük ezt az összeget a kiadási oldalon 2006-ban? Tulajdonképpen a már említett
koncepcióban megfogalmazottakat számszerűsítettük a költségvetésben, figyelemmel a
számunkra jogszabályokban előírt kötelezettségeinkre (pl. béremelések és annak vonzatai).
Dologi kiadásoknál sajnos sokadik éve deklaráltan a központi költségvetés a normatívákban
nem ad növekményt, így az ilyen jellegű – infláció okozta – emelkedéseket saját
bevételeinkből kell biztosítani. Figyelve az elmúlt évek tényszámait, több soron többet
terveztünk a dologi kiadásoknál, mint azt tavaly tettük, hiszen pl. már tényként kezelhető,
hogy 2 millió fölött van az idei téli síkosságmentesítés és hóeltakarítás településünkön.
Szembetűnően csökkent a háziorvosi szolgálatra fordított összeg is, hiszen az I. sz.
háziorvosi körzet új orvosa már tavaly sem közalkalmazott, hanem vállalkozóként végzi a
tevékenységet. Emelkedett viszont a közművelődésre előirányzott összeg, hiszen 2004. év

végén beindult a Teleház, és a kulturális élet is egyre több eseményt produkál fokozatosan
évről évre. Az ASE kérésére a pénzeszköz átadás csoportban hosszas előkészítő munka után
végül is 3,3 millió forintot biztosítunk az egyesület idei működéséhez. Társadalmi és
szociálpolitikai (segélyezés) juttatásokra tulajdonképpen a 2005. évi szinten terveztünk.
Emlékezetes, hogy a fiatal házasok első lakáshoz jutásához 2004-től már nem kölcsönt
adunk, hanem vissza nem fizetendő támogatást nyújtunk. Ennek keretösszege idén is a
tavalyival egyező, 2 millió forint.
Látható tehát, hogy idén is, mint minden esztendőben, ennek az induló 925,685 millió
forintnak, mint bevételi forrásnak nagyobbik felét (idén 57 %-át) működési kiadásokra
költjük. Működési kiadási soron összesen 529,52 millió forintot terveztünk. Ebből az
összegből 169 millió a dologi kiadás, a fennmaradt 360 millió forint pedig a bér és járulékai.
Az óvodai nevelés idén 92,5 millióba, az általános iskolai oktatás 183,6 millióba, az óvodai
étkeztetés 16,3 millióba, míg az iskolai étkeztetés 19,9 millióba kerül majd. Az
önkormányzati igazgatási tevékenység (Polgármesteri Hivatal) kiadási terve 116,7 millió
forint. Közútjaink karbantartására idén is 20 milliót szánunk. A közvilágításra idén 6,6
milliót tervezünk. Az iskolai napközi biztosítása 9,3 millióba, az egészségügy még általunk
finanszírozott része (ügyelet, iskola-egészségügy, védőnő) együttesen idén már csak 15,8
millióba kerül. A települési hulladék kezelése és az eb befogás, állati hullák elszállítása,
valamint a szelektív hulladékgyűjtés úgy látjuk, hogy 14 milliót kíván a mi
költségvetésünkből, túl az Önök befizetésein. Közművelődésre 20,8 milliót fordítunk. Ebben
az évben is támogatjuk helybéli egyházközségeinket 350-350 ezer forinttal.
Beruházásra, fejlesztésre, felújításra a koncepcióban, illetve a korábbi évek vállalt
elkötelezettségének megfelelően a vonatkozó szerződésekben garantált összegeket
visszaterveztük melyek most indulásként is elég nagy összeget takarnak. Felújításra
indulásképpen 2,022 milliós bruttó összeget terveztünk. Ez 6 kisebb tételből áll össze.
A beruházásra tervezett 5,789 millió forintos bruttó összeg két legnagyobb tétele a három
buszváró építése (2,7 millió) és a Hivatal számítógépes hálózatának fejlesztése (1,1 millió). A
többi 9 tétel százezres nagyságrendű: automata telefonközpont a Hivatalba 222 eFt,
páncélszekrény 100 eFt, klíma az iskolai számítógépterembe 350 eFt, elszívó az iskolai
konyhába 360 eFt, stb.
Céltartalékként terveztük mindazon elképzelések pénzügyi vonzatait, amelyeket korábbi
testületi üléseken döntöttünk el. Ide tartozik valamennyi benyújtott és időközben megnyert
pályázatunk önereje, valamint a koncepcióban szerepeltetett célok fedezete. Ilyenek: az
iskolai sportudvar kialakítása (20 millió), eszközminimum norma elérése az óvodában (1,5
millió, három éves program utolsó éve), A Szent István téri óvodaépületnél tornaszoba
kialakítása berendezéssel együtt (13,1 millió pályázati önerő), az általános iskolánál a
tornacsarnok építés önereje 39 millió, Széchenyi u. aszfaltozás I-II. szakasz tavalyi évben
még ki nem fizetett, erre az évre áthúzódó része 46 millió, még le nem szállított fajátékok az
óvodai udvarba 2,4 millió, Orgona utcai útépítés régebbi döntés 2,86 millió, Ványi híd
szükséges felújításának felmérése, vizsgálata 0,7 millió, Halászy K. u. útburkolat felújítás II.
szakasz 2,8 millió, ugyanitt a csapadékvíz elvezetés 1,3 millió, Szabadság tér – Fő út – Garay
u. útburkolat felújítás önerő + műszaki ellenőr együtt 8 millió, Rákóczi u. – Iskola- Ady E.
utca tavaly meg nem valósult útburkolat felújítás önereje 10,4 millió, Deák F. – Arany J. u.
tavaly meg nem épült útépítés 49,7 millió forint. A felsoroltak mintegy 230 millió forintot
tesznek ki. Ezeken túl természetesen képeztünk kötelezően 10 millió általános tartalékot, 5
millió bér- és járulékai tartalékot, valamint 2,37 millió forint ún. államháztartási tartalékot, ez
utóbbit a Kormány kötelezően előírta számunkra és lehet, hogy tavalyihoz hasonlóan idén
sem engedik elkölteni, felhasználni.

Ha mindezeket számba vesszük – bevételi és kiadási oldalt egyaránt – azt
tapasztalhatják, hogy 55,3 millió forint maradt további szabad felhasználásra, aminek új
neve van, úgy hívják, hogy pályázati önerő.
Tisztelt Olvasó!
Jelen tájékoztatóm is, – mint az eddigi valamennyi – teljes képet nem tud nyújtani
költségvetésünk számadatairól. Célom most is az volt, mint eleddig mindig, hogy fő
vonalakban tájékoztassam Önöket lehetőségeinkről, elképzeléseinkről és azok várható
megvalósulásáról.
Összességében most is elmondható, illetve leírható, hogy a 2006. évi költségvetésünk az
előttünk tornyosuló elsősorban fejlesztési feladatokhoz képest is eléggé szűkös. Nagyon nagy
szerencsénk – ki tudja meddig – hogy az elmúlt 16 év alatt a helyben volt és megerősödött,
valamint az ide települt vállalkozások hozzánk fizetett adóforintjaikkal nagyban
hozzájárulnak költségvetésünk beruházási, fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához. Ha
az említett folyamat az elmúlt 16 esztendőben nem történt volna, ahogy megtörtént, úgy
szégyen ide, szégyen oda – de nem a településünk szégyene lenne – mi is az önhibájukon
kívül hátrányos immár ezren felüli települések sorát szaporítanánk. Ezzel szemben
örvendetesen az látszik, részben a sok-sok sikeres pályázat nyomán, részben önerőből is, a
ciklus utolsó két évében különösen sok-sok fejlesztést tudunk megvalósítani. Idén pl. majd 5
km aszfaltos utat tervezünk elkészíttetni, az adott utcákban lakók segítségével,
hozzájárulásával. Mindezeket a fejlesztéseket úgy tudjuk megvalósítani, hogy az egyéb
településüzemeltetési feladataink, illetve a teljes önkormányzati működés (iskolában,
óvodában, egészségügyben, Polgármesteri Hivatalban stb.) nincs veszélyeztetve. Én bízom
abban, hogy a következő ciklusban is töretlen marad Alsónémediben a biztonságos
településüzemeltetés. Amennyiben ezen felül képződik fejlesztési forrás, úgy azt részben
pályázatok segítségével meg tudjuk sokszorozni, de ha ez nem így lenne, akkor is tudunk
további és szükséges beruházásokat, fejlesztéseket saját erőből végezni. A jövőbeni
fejlesztések közül talán a legfontosabb lenne a település számára az általános iskolánk
bővítése
tornacsarnokkal,
tantermekkel,
aulával,
kiszolgáló
létesítményekkel,
berendezésekkel. Amennyiben ez megvalósulna, úgy nem kellene a továbbiakban két
iskolaépületben folytatni az oktató-nevelő munkát, minden ránk bízott nebuló egészséges
életre nevelését sokkal jobb színvonalon tudnánk biztosítani, mint ma. Tovább kell folytatni
poros útjaink szilárd útburkolattal történő kiépítését is. A nagy „ugrás” ebben a tekintetben –
reméljük – ebben az évben megvalósul. Térképre tekintve láthatjuk, hogy a következő
ciklusra már csak a kisebb utcák maradnak. Reméljük a lakosság azokban az utcákban is –
saját érdekében – segít az Önkormányzatnak, s ha ehhez még pályázaton pénzt is tudnánk
nyerni, úgy teljes lehetne az örömünk.
Az idei esztendőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ránk bízott javakkal,
bevételi lehetőségeinkkel, adózó állampolgáraink és vállalkozásaink hozzájárulásával jól
sáfárkodjunk és településünk további fejlődését szolgáljuk.

Polgármester

Majd félmilliárd fejlesztésre 2006-ban
Tisztelt Alsónémediek!
Az idei esztendő kiemelkedik az önkormányzatiság elmúlt tizenhat esztendeje közül
Alsónémedin. Mi itt élők tudjuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben nagyon sok és nagyon
nagy értékű településszintű beruházást valósítottunk meg. Csak emlékeztetőül néhány,
amely az elmúlt évtizedek eredménye. A ’90-es évek elején tettünk tetőteret az Iskola úti
épületünkre, elkészült teljes belterületen ugyancsak a ’90-es évek közepén a vezetékes
ivóvízellátás, bővítettük a 15 év alatt már kétszer óvodaépületeinket. Összegszerűségében a
legnagyobb beruházás a csatornahálózat és a tisztító kiépítése volt 5 év alatt. 2003-ban
kezdtünk hozzá belterületi úthálózatunk korszerűsítéséhez, mely annyit jelent, hogy meglévő
földes útjainkra szilárd burkolat kerül. Kezdődött a Kossuth Lajos utcával, folytatódott a
Templom utcával, majd a Széchenyi u. első szakasza következett, tavaly a második szakasza.
Időközben a lakosság is segítségünkre sietett és elkezdődött azokban az utcákban, ahol össze
tudtak fogni egy nagyarányú útlapozási munka. Futotta még néhány utcában ugyancsak
lakossági hozzájárulással, segítséggel járdák építésére is. Ahogy megnyíltak az EU-s
források, lehetőségek, bátran pályáztunk. Bár első körben a SAPARD pályázaton csak a
Teleházra nyertünk, később az átdolgozott és az AVOP pályázatra benyújtott 10 pályamű
közül 7 nyert. Ezek közül kettő a külterületet érintette. Nevezetesen a Sertéstelepi út első
szakaszán, illetve a Tehenészeti úton, a pályázat segítségével 75 %-os támogatással
végeztetünk útfelújítást. A 7 nyertesből 5 a belterületen meglévő parkjaink szépítésére,
felújítására fordítódik. Ezek közül négy már meglévő park felújításra, míg egy a Május 1.
téren lévő teljesen új lesz. Visszakanyarodva az útépítésekhez, ebben az esztendőben több
száz millió forintot költünk ilyen célra úgy, hogy a lakosság a várható beruházási összegekhez
mintegy 10 %-kal járul hozzá. Négy év elmúltával ebben az évben kerül pont arra a
„történetre”, hogy az előző ciklus képviselői a fel nem vett tiszteletdíjukat, illetve annak egy
jelentős hányadát (6.650.000,- Ft-ot) a következő képviselőkre úgy hagyatékolták, hogy ezt az
összeget az iskolafejlesztésére szabad csak fordítani. A fejlesztés a napokban valósul meg.
Igaz úgy, hogy a már leírt 6,5 milliós összeghez még 13,5 milliót hozzátéve 20 millióból épül
a régóta óhajtott többfunkciós sportpálya, mely még éjszaka is „működhet”.
Összességében a címben közölt valóban nagy szám a következőkből áll össze
számszerűen:
– idei útépítések 200 millió,
– tavalyról áthúzódó útépítések (Arany, Deák, Rákóczi, Iskola, Ady együtt) 60 millió,
– iskolai sportudvar 20 millió,
– 5 belterületi tér felújítása 130 millió,
– Sertéstelepi és Tehenészeti út 50 millió,
– 3 új buszváró, amely a terek felújításában nincs benne 2,7 millió,
– itt fel nem sorolandó kisebb intézményi fejlesztések mintegy 5 millió forintért.
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Így választottunk 2006. április 9-én Alsónémedin
Részvétel: 66,85 % (2507 fő)
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A 2. fordulóban (április 23-án) indulási jogot nyert: Pánczél Károly FIDESZ-KDNP ; Végh Tibor MSZP;
Venczel Éva SZDSZ

Kulturális hírek
Március 15-én Alsónémedi lakossága nemzeti ünnepünkre emlékezett. 10
órakor a katolikus és a református templomban Isten áldását kérték a nemzetre.
A szentmise, illetve az istentisztelet után a Kossuth utcai iskola falánál
Szappanos Zoltán tiszteletes úr idézte fel a 158 év előtti eseményeket. Marosi
Nikolett és Győrvári Attila magyar költők gondolatait, érzéseit tolmácsolta. Az
ünneplők ezután a Szabadság térre vonultak, ahol a magyar himnusz közös
éneklésével kezdetét vette az ünnepi műsor. Irodalmi szemelvények,
visszaemlékezések, versek idézték fel a vér nélkül győzelemre vitt forradalom
eseményeit Pesten és Budán. Reményik Sándor: Erdélyi március c. versét Józan
Renáta adta elő. György Imre Petőfi Sándort, Tóth Péter Jókai Mórt, Zsin
Bence Vasvári Pált, Borbély Zsolt Táncsics Mihályt személyesíttette meg
korabeli jelmezekben. Képzeletben végigjártuk Pest és Buda utcáit, érintve a
Pilvax kávéházat, a Nemzeti Múzeum épületét, a Landerer és Heckenast
nyomdát, ahol a tizenkét pontot és Nemzeti dalt nyomtatták ki. A pesti néppel
együtt átmentünk gondolatban Budára, ahol a lelkes tömeg kiszabadította
börtönéből Táncsics Mihályt. Simándi József - a legnagyobb Bánk bán –
Hazám, hazám című, szinte már himnusznak minősülő, s talán az egyik
leghíresebb magyar opera áriát énekelte. Ezt meghallgatva már a Nemzeti
Színházban jártunk, ahol 1848. március 15-én is a Bánk bánt játszották. Józan
Katalin, Tóth Barbara és Garai Szandi narrátorként fogta össze az ünnepi
műsort. A Kormorán együttes 1848 című lemezéből készült válogatás foglalta
zenei keretbe az eseményeket. A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tagozatának alsónémedi tanulói Szarka Ágnes koreográfijára készült
táncokkal tették látványossá és változatossá a műsort. Dr. György Balázs
polgármester úr ünnepi beszédében párhuzamot vont az egykori és a mai
magyar nemzet történelmi eseményei között. A történelmi évfordulók, a nemzeti
ünnepek erősítsék meg hitünket és reményünket abban, hogy országunknak
fontos szerepe van a Kárpát medencében, tehát van miért dolgozni, van és lesz
még boldogabb jövőnk. 1848. március 19-én Pest és Buda házainak falán
elhelyezett hirdetmény előtt ismét óriási tömegek tolongtak. Valaki fennhangon
olvasta a kiplakátolt szöveget. Mindannyiuk szíve megtelt boldogsággal.
„Pestváros nevében alulírott szerencsések hivatalosan értesítjük a magyar
nemzetet, hogy ami más országokban polgárvérbe került, azt 24 óra alatt
békés és törvényes úton kivívta az egyetértés.”
Az ünnepség megrendezésében, megvalósításában és lebonyolításában végzett
munkájukért köszönetet mondunk Szántó Erzsébet, Nagyné Ligetfalvy
Magdolna és Surányi Mária pedagógusoknak, Garai Sándornak, Varga
Lászlónak, Nagy Lászlónak, Varga Boldizsárnak, Jobbágy Menyhértnek, a
művelődési ház munkatársainak, és Trifólium Kft.-nek a színpad
elkészítésében.

2006. február 16 – április 13-ig kilenc alkalommal csütörtök esténként a
Faluházban előadássorozat– fogalmazhatunk úgy is, hogy Szabadegyetem –
keretében a magyar nép eredetéről, kapcsolatáról a természettel, vallásáról,
népművészetéről, szokásairól, küldetéséről hangzott el. A sorozat, mely
múltunkról, jelenünkről és jövőnkről szólt összefoglaló címe „Hazatérés” volt.
Neves és népszerű előadók látogattak el hozzánk. Pap Gábor, Hintalan László,
Dr. Molnár Attila, Dr. Tóth Ferenc, Brassó Gábor, Born Gergely, Géczy
Gábor, Molnár Géza és Szántai Lajos előadásai reményeink szerint nemzeti
önbecsülésünket, nemzetben való gondolkodásunkat erősítették, és felhívták a
figyelmet arra, hogy milyen nagy szerepe van jövőnk szempontjából a
felelősségteljes gondolkodásnak, életmódnak. Kutassuk eredetünket, olvassunk,
ismerjük meg és tiszteljük múltunkat, mert csak akkor van jelenünk és nem
utolsó sorban jövőnk is.

