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Megüdvözöllek régi búm dalával,Megüdvözöllek régi búm dalával,
Remények éve! áldom jöttödet.Remények éve! áldom jöttödet.

Oh tégy irgalmat e szegény hazával!Oh tégy irgalmat e szegény hazával!
Ha bünhödénk, elég a bünhödet,Ha bünhödénk, elég a bünhödet,

S elég viselni – ha mint Jób – keresztünk,S elég viselni – ha mint Jób – keresztünk,
Szirt is leroskad, nemhogy férfi váll.Szirt is leroskad, nemhogy férfi váll.

Ne csalj, ne csalj, midõn remélni kezdtünk,Ne csalj, ne csalj, midõn remélni kezdtünk,
Még egy csalódás: annyi mint – halál!Még egy csalódás: annyi mint – halál!

Arany János: 1861A Zeneiskola újévi koncertje

Végül a Kamp János Ka-
pelle a Hercz-Schmerz pol-
kával, az Alte Kameraden
Marsch-sal, a Herkulesfür-
dõi emlékkel, a Zillertaller
Hochzeitmarsch-sal és a
The Washington Post címû
darabbal teremtett igen jó
hangulatot (zenekarvezetõ:
Spáth Oszkár, karmester:
Spáthné Faragó Éva).

A jelenlévõ mintegy
160 ember szûnni nem
akaró tapssal bizonyította,
szükség és igény van ilyen
koncertekre Budakalászon,
s a gyermekek színvonalas
oktatása, zenei nevelése
egy mindig megtérülõ ‘be-
fektetés’. Köszönet illeti az
ebben közremûködõ peda-
gógusokat, valamint a fel-
lépõket, a Faluház munka-
társait és közülük különö-

sen Sütõ Lajost, az ÁMK technikusát, aki a fény és hang-
technikai hátteret biztosította a koncerthez.

Akarácsonyi ünnepség-sorozat után koncertekkel
köszönthették az Újévet a Faluházba látogató

budakalásziak. Január 9-én a Kalász Suli apraja-
nagyja (ld. 23. o.), 10-én a Kalász Mûvészeti Iskola
diákjai, tanárai és meghívott vendégei léptek fel,
gondosan válogatott mûsoraikkal.

A KAMI rendezvényén
elsõként a Gitárzenekar adta
elõ Pachelbel: Canon-ját,
Mozart: Kis éji zenéjét és
Schrek: Halleluja c. darabját.
(Felkészítõ tanár: Tóth Orsi-
ka) A Budakalászi Énekkar
Méhes Imre karnagy veze-
tésével elõbb Charpentier:
Te Deum prelude-jét, Pa-
lestrina: Jesu rex admirabi-

lis-át, a Keep Your Lamps – spirituálét énekelte Szikora
Balázs közremûködésével, majd Mendelssohn: Búcsú az
erdõtõl, Bárdos: Dana dana
c. dalát és a Lollipop c. köz-
ismert számot adta elõ.

A Tamburazenekar a
Maðarac, a Daje višnja, a
Lepa Nera, a Velico baèko, a
Jeftanovitevo kolókkal és
Dalmát csokorral lépett fel
(felkészítõ tanár: Szendrõdi
Ferenc). A Népzenei tan-
szak növendékei a Kánai
menyegzõt, Gyimesi tánc-
dallamokat és Küküllõ men-
ti szegényest adtak elõ (felkészítõ tanárok: Papp Ágnes,
Sáringer Kálmán, Vizeli Balázs, Soós Csaba, Tóth Orsika).
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Bán Klára mûvészete
Röpke két hétig volt csak

megtekinthetõ Bán Klára kerami-
kus kiállítása a Faluházban, pedig
a piliscsabai születésû, de 23 éve
Budakalászon élõ mûvésznõ mí-
ves, finom munkái igazán megér-
demlik a figyelmet. Bán Klára, bár
gyermekkora óta vonzza az
agyag és régésznek készült, vé-
gül mûszaki pályán indult. Csak
35 éves korában került hivatás-
szerûen közel a kerámiához: elvé-

gezte a keramikus képzõt és évekig volt Bod Éva Munkácsy-
díjas keramikus mûvész munkatársa. 2005 óta a saját mûter-
mében dolgozik, csoportos kiállításokon vesz részt, zsûrizett
munkái megtalálhatók budapesti és vidéki galériákban.

Munkáit kétféle agyagból készíti, egy durvább, samot-
tos és egy simább, képlékenyebb fehér agyagból. Elõbbi a
mozgalmas, összetettebb, míg utóbbi a finomabb kidol-
gozású „fehér” szobrokhoz kiváló. A kerámiákat magas
hõfokon (1040-1140 Co ) égeti. Mûveinek részletgazdag-
sága, finom kidolgozása, színvilága harmonikusan illik a
megmintázott mozdulatok gyöngédségéhez, az elkapott
hangulatok teljességéhez.

Kós Károlyra emlékezve
Kós Károly, a hûség

embere címmel tartot-
tak megemlékezést de-
cember 16-án a könyv-
tárban, az építész-író-
grafikus-politikus szü-
letésének 126., és az
Általános Mûvelõdési
Központ névadásának
elsõ évfordulóján.

Az adventi idõszak készülõdései és a sok párhuzamos
program miatt sajnos csak kisszámú érdeklõdõ elõbb ka-
rácsonyi dalokat és egy moldvai népdalcsokrot hallgatha-
tott meg Halmai Réka és Kun Hanka (a Zeneiskola növen-
dékei) elõadásában, majd Csontos János Kós Károly nyo-
mában címû filmjét tekinthette meg. A filmben az 1977-
ben, 94 évesen elhunyt polihisztor soha nem hallott arc-
hív felvételeken vall elveirõl és mûvészetérõl. Lélekeme-
lõ szavai közben az összes fennmaradt, hiteles erdélyi és
hazai épületét bemutatják az alkotók: egyszerre nyújtva
szellemi és esztétikai élményt a nézõnek.

A megemlékezés záróakkordjaként Reitter Zsolt elõ-
adómûvész olvasott föl egy megrázó részt Kós Károly Az
országépítõ címû regényébõl.

Vujicsics blues
Különös, amolyan igazi,

bolondos, keserédes blues-
os élmény úgy végignézni,
mégis végig érteni (!) egy
elõadást, hogy közben egy
kukkot se tud az ember az
adott nyelven. Az agya ta-
lán még annyit felfog, hogy „Pomázu”, „Szentandréju”
„Tihaméru”, de a többi... a szemére, a fülére és a megér-
zéseire van bízva.

És mégis: a lényeg, a történet ‘átjön’, mit átjön, – elér,
hat és megfog, de nagyon. Ha semmi mást nem tud az
ember, de annyit bizonyosan (?) sejt, hogy a két múzeumi
takarító egy felsõbb ellenõrzéstõl tartva elkezd rendet
tenni a régi, elhanyagolt, elfeledett tárgyak, emlékek és
zenék világában. Leporolja õket... És a dolgok lélekkel te-
lítõdnek, valahavolt események felidézõdnek és a han-
gok, dallamok, versek ott kísértenek, keringenek a leve-
gõben. Ahogy a feléledt Vujicsics Tihamér és Vujicsics

Sztoján szelleme is ott idõz, és addig csiszolja a két mú-
zeumõr lelkét, mígnem – egy szertartás beavatásaként –
mégiscsak megérzik, magukévá teszik, és képesek meg-
szólaltatni a Vujicsics-hangot. De úgy, hogy a jelenlévõ
kisszámú szerb egyik-másikának, szégyelli, nem szégyelli,
könnyben úszik a szeme... 

Kiváló darab (Milosevits Péternek köszönhetõen),
nagyszerû zenék (Milosevits Mirkó zenevirtuóz és Rusz
Milán, a Szerb Színház színész-zenész igazgatója elõadá-

sában), fantasztikus teljesít-
mény. Unikális élmény.
Csak ajánlani tudom min-
denkinek. Egy néptáncfesz-
tiválon. Egy pesti színház-
ban. Bárhol, bármikor. De
szerbül ám! Hogy megérez-
zünk ebbõl a bolondos, ke-
serédes néplélekbõl vala-
mit. Amolyan... blues-osan.

Anó

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Budakalász hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – szerkesztõi Gerzsenyi András Krisztián és Raczko Timea.
Elérhetõségeik: telefon: 06 / 70 948-7351 • e-mail: budakalasz@screenplaymedia.hu
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HIVATAL A LAKOSSÁG SZEMSZÖGÉBÕL...

Ügyfélelégedettség-mérés a hivatalban
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-

tala egy havi adatgyûjtéssel, 2009. nov. 2-tõl 30-ig ügy-
félelégedettség-mérést végzett, a hivatalba látogató ügy-
felek által helyben kitöltött kérdõíves interjú révén. A fel-
mérés alapvetõen a Hivatal azon szervezeti egységeit
érintette, ahol az ügyfélforgalom releváns.

A felmérés 101 ügyfél megkérdezésén alapul. A kérdõ-
ívet leginkább a 31-45 év közöttiek (32,7%) töltötték ki, a
46-62 évesek közül 31,7% válaszolt, míg a 18-30 évesek a
válaszadók 16,8%-át, a 62 év felettiek egytizedét tették ki. A
felmérések több mint felét nõk töltötték ki (50,5%), kevesebb
mint harmadát férfiak (32,67%), sokan nem válaszoltak.

A Hivatal által nyújtott szolgáltatások minõsége javuló
tendenciát mutat, a megkérdezettek fele (49,5%) egyér-
telmûen így gondolja, további 16,83% véli úgy, hogy
nincs változás. Senki nem nyilatkozott úgy, hogy romlott
volna a színvonal, míg a válaszolók 21,78%-ának nincs
korábbi tapasztalata, így véleménye sincs a kérdésben.

A szolgáltatás, ügyintézés szempontrendszerének
vizsgálata során egyértelmûen kiderült, hogy a megkér-
dezettek ügyfélként elégedettek voltak, ezt mutatja, hogy
egyetlen vizsgált szempontot sem értékeltek 4,5-ös átlag
alatt. A legkedvezõbb értékelést (4,78-as átlag) az ügyin-
tézõk felkészültsége, szakértelme kapta, míg a legkisebb
átlagot (4,5) az ügyfélfogadás körülményei, kulturáltsága,
de még ez is jónak tekinthetõ. Szempont volt még: a
megbízhatóság; az odafigyelés, empátia; a kommuniká-
ció; a szolgáltatás elérhetõsége.

Legfontosabbnak a megkérdezettek az ügyintézés
szakszerûségét (70,3%), gyorsaságát (64,4%), az ügyinté-
zõ segítõkészségét (63,4%) és az információnyújtást tart-
ják (51,5%), míg kevésbé a megelõzõ várakozás idejét
(26,7%) és körülményeit (5,9%).

A vezetõ tájékozódási forrás az ügyintézéssel kapcsolato-
san a személyes érdeklõdés (61,4%), és a telefonon történõ
tájékozódás (60,4%). A honlapról 39,6% informálódik ez ügy-
ben, a Budakalászi Hírmondóból 27,7%, ismerõsöket 13,9%
kérdez, míg legkevésbé e-mailben tájékozódnak (10,9%).

A telefonos érdeklõdésnél a legtöbbször 2-3 hívás volt
szükséges (43,6%) a tájékoztatáshoz. De sokaknál már 1
hívás (30,7%) is elég volt, míg igen csekély azok száma,
akik 4 vagy több hívással érték el céljukat (1%).

Visszajelzést érdeklõdésükre a megkérdezettek közül
a legtöbben 8 napon belül (40,6%) kaptak, 11,9% 15 na-
pon belül, 2% 22 napon túl, 1% egyáltalán nem kapott.
Ebbõl érdemi válaszhoz a legtöbben 5 napon belül
(36,6%) jutottak, 19,8% 15 napon belül, 4% 22 napon túl. 

Az ügyintézés gördülékenységére vonatkozóan a meg-
kérdezettek 84,2%-a nyilatkozott úgy, hogy a Hivatalban
könnyen sikerült ügyét elintézni. Nehezen sikerült ügyét
elintézni 3%-nak és 1%-nak egyáltalán nem sikerült.

Az ügyintézés közbeni kellemes csalódások leginkább az
adóügyekhez (20,5%), az építési engedély-ügyekhez
(15,4%), az anyakönyvi, ill. a szociális ügyekhez (10,3%) kap-
csolódnak. Legritkábban a pénzügyi, hagyatéki, ill. telekalakí-
tási ügyekben (2,6%) érte kellemes csalódás az ügyfeleket.

A Hivatali szolgáltatások javításának területén az ügy-
felek két területet jelöltek meg kiemelkedõen: az útkar-
bantartást (30%) és a mûszaki ügyintézést (20%). Gyor-
sabb visszajelzést, megfelelõ számú ügyintézõt, a honla-
pon részletesebb tájékoztatást, internetes ügyintézést
szeretne 10-10%, és azt, hogy gyorsabb ügyintézés le-
gyen építési engedély ügyben.

Panasszal a megkérdezettek 62,4%-a még nem fordult a
Hivatalhoz, 22,8%-nál ez már egyszer, 4%-nál már többször
is elõfordult. A panaszok 81,5%-át érdemben kivizsgálták,
7,4%-ánál ígéretet tettek a kivizsgálásra, 3,7%-ánál nem rea-
gáltak, végül 7,4%-ánál nem történt semmi intézkedés.

Dr. Molnár Éva jegyzõasszony arra kérte munkatársait,
hogy azon panaszokat, melyek kivizsgálására, ill. velük
kapcsolatos intézkedésre nem került sor, 15 napon belül
bírálják el és a panaszosokat errõl tájékoztassák. Egyúttal
köszöni a lakosok készségességét a kérdõívek kitöltésé-
ben és tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az ügyfélelége-
dettség-mérést rendszeresen megismétlik, ezzel is javítva
az ügyfélforgalom hatékonyságát. Kéri, hogy továbbra is
forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatalhoz!

Itt haiku lesz,
ott bevásárlóközpont:

Költõnk és Cora

Az ‘SMS irodalom’ mûvelõinek rendez-
tek nemrég egy jó kis viadalt, hogy Ör-
kény István után – aki kitalálta a ‘hadarva
írást’ – megmutathassák egy írható, de
mint sokan helyesen sejtik, nem beszél-
hetõ nyelvben való virtuóz jártasságukat.
Eltekintve attól, hogy némely közszerep-
lõk beszélt nyelve épp fordított viszony-
ban áll e mûfajjal (azaz nem írható le),
nekem mégis Turczi István fenti ‘három-
kája’ jut mind gyakrabban eszembe eta-
lonként, ami még 2002-ben jelent meg
az Orpheusz Kiadónál, Sms 66 kortárs
költõnek címû kötetében, József Attila
1937-ben írt versének parafrázisaként.

Vészesen közelgõ ‘adóalanyságom’
apropóján „jutott eszembe számtalan
szebbnél szebb gondolat” (amit ehelyütt
a szerkesztõ nem enged leírni) a több
mint kétmillió forint összdíjazású ver-
senyrõl, majd az idézett versezet, s
mindjárt az is, hogy az idei évtõl eltökél-
jem: ‘külhoni Multi’ leszek.;-)

Merthogy olvasom, az jó. Miért is?
Kinek is? Hát nekik, az tuti. Az Európai
Bizottság jelentése szerint az EU tagálla-
mai közül hazánk adja a legtöbb köz-
vetlen állami segélést a multiknak, az
idegen cégek huszonötszörös(!) adó-
kedvezményt is kapnak, mint a hazaiak,
és több ezer milliárd forintot visznek ki
profitként. Két éve még ‘csak’ 1,434, ta-

valy már 2,5 milliárd eurónyi állami tá-
mogatást (a GDP 2,38 százalékát!) ‘ada-
koztuk’. Mi, magyar adóalanyok! (Mer’
én ollan nagyon gazdagok vagyok.;-))
Nem úgy a szlovákok, akiknek csak a
GDP 0,53 százalékára fussa a külhoni cé-
geket segélyezõ misszióban. De ez még
mind semmi. Tavaly 12 cég egyedi kor-
mánydöntéssel 6,4 milliárd Ft vissza
nem térítendõ támogatáshoz is jutott, s
közülök csak egy tisztán hazai tulajdonú.

Helyszûkében, ‘hadarva írom’, biza
„süket falakra talál a pusztába kiáltott
borsó” az adózási morálról, ha magyar-
nak nem jó a magyar, csak adóalany-
nak. A ‘Költõnk és Cora’ így marad bil-
logunk, de a rubrikák kitöltése közben
azért remélünk egy méltóbb új évet!

(III. Utisz)

AA DÓALANYDÓALANY
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KÖZ-ÜÜGYEKHÍREK, INFORMÁCIÓK

A képviselõ-testület I. félévi munkaterve
2010. JANUÁR 26.

– Javaslat a 2010-es ingatlanhasznosítási terv elfogadására
– Javaslat a Szerkezeti és Szabályozási Tervjavaslat és a Helyi

Építési Szabályzat rendelettervezetének megvitatására
– Beszámoló a temetõ 2009-es üzemeltetésérõl
– Beszámoló az állattartási és közterület fogl. ügyekben pol-

gármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl
– Javaslat a parkolási rendelet felülvizsgálatára
– Beszámolók a TKB, az OKSB, a PVB és a NJB átruházott ha-

táskörben hozott döntéseirõl
– Javaslat a 2010. évi teljesítmény követelmények alapját

képezõ célok meghatározására
– Tájékoztató a „Pest megyei településközpontok fejlesztése –

Integrált településfejl. Pest megyében c. pályázat állásáról
– A Budakalászért Közalapítvány 2009. évi beszámolója
– A felülvizsgált Önkormányzati Minõségirányítási Program

(ÖMIP) elfogadása
– Javaslat a Kós Károly ÁMK szakértõi vizsgálatára, ajánlatok
– Közfoglalkoztatási terv elfogadása
– Tájékoztató a dec.-ben áttekintett pályázati lehetõségekrõl

2010. FEBRUÁR 23.
– Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költ-

ségvetési rendeletének módosítására
– Az óvodai-iskolai beiskolázások idejének meghatározása
– Tájékoztatás a térfigyelõ rendszer mûködésérõl
– Televíziók támogatása
– Javaslat értékvédelmi rendelet módosítására
– Tájékoztató a „Pest megyei településközpontok fejlesztése –

Integrált településfejl. Pest megyében” c. pályázat állásáról
– A Kalászi Idõsek Klubja SzMSz-ének módosítása
– Tájékoztató a jan.-ban áttekintett pályázati lehetõségekrõl
– Javaslat homlokzat-felújítási pályázat meghirdetésére
– Javaslat a környezetvédelmi program felülvizsgálatára
– Javaslat az önkormányzati fenntartású közoktatási intéz-

mények felvételi körzeteirõl és a jelentkezés rendjérõl
2010. MÁRCIUS 16. KÖZMEGHALLGATÁS

2010. MÁRCIUS 23.
– Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rende-

letének megalkotására
– Tájékoztató a febr.-ban áttekintett pályázati lehetõségekrõl
– Budakalászi Polgárõr Egyesület 2009-es beszámolója
– Pomázi Rendõrõrs 2009. évi beszámolója
– A „Szép kert, gondozott környezet” pály. meghirdetése
– Tájékoztató a „Pest megyei településközpontok fejlesztése –

Integrált településfejl. Pest megyében” c. pályázat állásáról
– Javaslat az M0 autópálya tervezett szakaszának megvaló-

sulási tervére
– Javaslat a Berdó zártkerti ingatlanjai telekalakítási folyama-

tának elõmozdítása érdekében, koordinátori és tervezési
tevékenységek ellátására szóló szerzõdés megkötésére

– Javaslat a helyi buszközlekedés beindítására
– Javaslat a városi díjak elbírálását elõkészítõ ad hoc bizott-

ság létrehozására, a felhívás közzétételére
– Javaslat a „Budakalász Város Önkormányzat Közmûvelõ-

dési koncepció 2002.” valamint a 16/1999.(X.20.) sz. köz-
mûvelõdési rendelet felülvizsgálatára, ajánlat

– Javaslat a Kós Károly ÁMK alapdokumentumainak (PP-
KMP, SZMSZ, IMIP, Házirend, szabályzatok) elfogadására

– Önkormányzati pályázatok kiírása (civil, egyház, kisebbsé-
gek, innovatív ped. módszerek, kulturális örökségeink,
sport, jó tanuló–jó sportoló)

2010. ÁPRILIS 27.
– Javaslat Budakalász 2009-es zárszámadásának elfogadására
– Javaslat Budakalász 2009. évi gazdálkodásáról szóló egy-

szerûsített beszámolójának elfogadására
– Javaslat a Helyi Építési Szabályzat elfogadására
– Tájékoztató a márc.-ban áttekintett pályázati lehetõségekrõl
– Jelentés a lejárt határidejû határozatokról
– Javaslat a Semmelweis nap elõkészítésére
– Beszámoló a belsõ ellenõrzés 2009. évi ellenõrzéseirõl
– Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok mûködésérõl
– Javaslat a Pedagógusnap elõkészítésére
– Tájékoztató a „Pest megyei településközpontok fejlesztése –

Integrált településfej. Pest megyében c. pályázat állásáról
– Javaslat a Kós Károly ÁMK mûködését vizsgáló szakértõi

jelentés elfogadására
– Javaslat a közokt. intézmények felülvizsgált és egységes

szerkezetbe foglalt alapdokumentumainak elfogadására
2010. MÁJUS 25.

– Javaslat a 2010-es költségvetés módosítására
– Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-

adatainak ellátásáról szóló 2009. évi beszámoló
– Tájékoztató az ápr.-ban áttekintett pályázati lehetõségekrõl
– Tájékoztató a „Pest megyei településközpontok fejlesztése –

Integrált településfejl. Pest megyében” c. pályázat állásáról
– Javaslat a városi díjak odaítélésére (közoktatási, egészség-

ügyi, díszpolgári, emlékérem, sport díjak)
– A Telepi Óvoda intézményvezetõi pályázatának elbírálása,

az intézményvezetõ megbízása
– A Szentistvántelepi Általános Iskola intézményvezetõi pá-

lyázatának elbírálása, az intézményvezetõ megbízása
2010. JÚNIUS 29.

– Javaslat a közoktatási intézmények vezetõi 2009/2010.
tanév végi beszámolójának elfogadására

– Javaslat a 2010/2011. tanévben indítható általános iskolai
tanulócsoportok és óvodai csoportok számának és peda-
gógus álláshelyek számának engedélyezésére

– Javaslat az OKSB által pályázati támogatásban részesített
alapítványok támogatásának jóváhagyására

– Beszámoló a védõnõi szolgálat 2009-es tevékenységérõl
– Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról
– Tájékoztató a máj.-ban áttekintett pályázati lehetõségekrõl
– Tájékoztató a „Pest megyei településközpontok fejlesztése –

Integrált településfejl. Pest megyében” c. pályázat állásáról
– A felülvizsgált és módosított „Budakalász Város Önkor-

mányzat Közoktatási koncepció és Fejlesztési terv” elfog.
– Javaslat a felülvizsgált „Budakalász Város Önkormányzat

Közmûvelõdési koncepció 2002.” valamint a 16/1999.
(X.20.) sz. közmûvelõdési rendelet elfogadására

– Önkormányzati pályázatok elbírálása (civil, egyh., kisebbsé-
gek, innovatív ped. módszerek, kult. örökségeink, sport)

– Beszámoló a polgármester önkormányzati társulásban
végzett munkájáról

– Beszámoló a polgármester többcélú kistérségi társulás ta-
nácsban végzett munkájáról

– Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévõ gazdasági
társaságok mérlegének megtárgyalására
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Átadták a négy belterületi utcát

Elkészült a KMOP-pályázat keretében felújított négy
belterületi út (Zrínyi u., Szent László u., Alsóvár u. és Ga-
lamb u.). Összesen 1875 métert aszfaltoztak, ebbõl csak a
Zrínyi utca 970 m-t tett ki.

„Az Alsóvár utca a történelmi városrész régi fájó pont-
ja volt – mondta Homor István beruházási osztályvezetõ
–, megítélésünk szerint nagyon szép, hagyományõrzõ
lett, az utca közepén macskaköves kirakással a vízelveze-
téshez, és a járdák leburkolásával.” Valamennyi út védõ-
szegéllyel ellátott, ami azt jelenti, hogy 10-15 évig nem
fog az út széle letöredezni, nincs víz-visszafolyási lehetõ-
ség. Az építés során szikkasztó árkos megoldással gon-
doskodtak a víz elvezetésérõl.

A Mûszaki átadás-átvételre dec. 16-án, szakadó hó-
esésben került sor, de a mûszaki ellenõr, a beruházási osz-
tályvezetõ és a polgármester már elõzõ napokban bejá-
rást tartott az utakon. A négy utcából három rendben van,
de a Zrínyi utca padkája még várat magára. A hiányokat
jegyzõkönyvben rögzítették, és a tavasz folyamán, ahogy
az idõ engedi, a Swietelsky Magyarország Kft. ezeket pó-
tolja, a hibákat (padkákat, ill. a teherautók által szétnyo-
mott szegélyt) kijavítja. Egy év garancia van az utakra, ez-
alatt a javítás a kivitelezõt terheli.

A lakossági visszajelzések kapcsán Parlagi Endre pol-
gármester elmondta, találkozott olyan lakossal, aki felhá-
borodott azon, hogy utat építenek, mert nem tud a házá-
hoz beállni. Ugyanakkor volt, aki azt kifogásolta, túl kes-
keny az út, a teherautójával nem tud más kocsi mellett el-
menni. Hozzátette: mértéktartónak kell lenni, átgondolva,
hogy egy önkormányzat mennyit tud fordítani útépítésre.
A négy út összesen 122 M Ft-ba került, 85 M Ft-os pályá-
zati támogatással. Az építésérõl, az egyes munkafolyama-
tokat követve, a település honlapján is beszámoltunk.

Közös levél a NIF Zrt-hez
November 12-ei tárgyalásán Parlagi Endre, Budakalász pol-

gármestere és Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármeste-
re megegyeztek, hogy közös levéllel keresik meg a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt-t. Levelüket alább közöljük.

Tisztelt Galuska Úr!
Engedje meg, hogy Budakalász Város Önkormányzata

és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megbízásából
tisztelettel az alábbiakról tájékoztassuk, egyben kérve
megtisztelõ közremûködését. Mindenekelõtt szeretnénk
kifejezni örömünket amiatt, hogy az érintett önkormány-
zatok és az állami szervek együttmûködésének eredmé-
nyeképpen az M0 autóút nyomvonala immár jogerõs kör-
nyezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.

Budakalász Város és Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatai úgy ítélik meg, hogy az M0-autóút tervszerû és
harmonikus folytatásának érdekében nem mellõzhetõ és
nem odázható el az építéssel együtt járó teherforgalom
megfelelõ elvezetése. Ennek keretében kérjük Önt, és a
NIF Zrt-t, hogy Önkormányzatainkkal egyeztetve jelölje-
nek ki, terveztessenek és építsenek meg egy útvonalat
egy megfelelõ nyomvonalon még azelõtt, hogy az M0-
autóúthoz tervezett alagutak érdemi építési, kivitelezési
munkálatai megindulnak. Kezdeményezésünk oka az,
hogy egy ilyen horderejû építési beruházás nem csupán
hatalmas mennyiségû kitermelt anyag mozgatását és el-
helyezését jelenti, de a felhasználandó építõanyagok oda-
juttatásával is számolni kell. Ebbõl fakadóan az építési be-
ruházás hatalmas környezetterheléssel járna, amely elke-
rülhetõ abban az esetben, ha kezdeményezésünk nyomán
Önök a fent hivatkozott, velünk egyeztetett nyomvonalon,
célzottan az anyagmozgatás és építõanyag-szállítás érde-
kében utat építenek. Annak érdekében, hogy kezdemé-
nyezésünk eredményre vezessen, egyeztetést kezdemé-
nyezünk a NIF Zrt-vel. Kérjük, tegye lehetõvé, hogy a le-
velünkben foglalt kérdéskörben érdemi egyeztetést foly-
tathassunk Önökkel. Együttmûködésüket köszönjük.

Budapest, 2010. január 11.

Folytatódik az óvodaépítés elõkészítése
Decemberi számunkban közöltük, hogy Zentai Lõrinc

indoklás nélkül megfellebbezte, s ezzel veszélyezteti az
óvodaépítést. Fürj utcai lakosok azonban jelezték az ön-
kormányzatnál, hogy a volt alpolgármester õsszel eladta
ingatlanát, így nem értik, milyen alapon támadta meg a
tervet. Parlagi Endre polgármester megkereste az új la-
kót, aki bemutatta az érvényes adásvételi szerzõdést.
Eszerint 2009. szept. 29-én jött létre a szerzõdés, és nov.
13-án, a fizetés teljesültével megvalósult az adásvétel. A
Földhivatalhoz ugyan a megbízott ügyvéd elmulasztotta
benyújtani az átvezetési kérelmet, így se a szentendrei,
se a budakalászi hivatalban nem tudhattak a jogügyletrõl.
Zentai Lõrinc dec. 7-én adta be fellebbezését, ezzel – Par-
lagi Endre szerint – megvalósult a hatóság félrevezetése.

Az új tulajdonos idõközben aláírta, hogy hozzájárul az
óvodaépítéshez, így a hivatal munkatársai személyesen
jártak el a Szentendrei Építéshatóságnál, ill. a Közigazga-
tási Hivatalnál, hogy felgyorsítsák, helyes mederbe terel-
jék az ügyet. Az eltelt idõ alatt már a megbízott ügyvéd is
postázta az átvezetési kérelmet, sõt, jan. 11-én kapta a
hivatal a hírt, hogy Zentai Lõrinc visszavonta fellebbezé-
sét. Mindezzel egy hónap késedelmet szenvedett az óvo-
da ügye. Parlagi Endre kijelentette, ha nem tudják idõben
átadni az intézményt a volt alpolgármester törvénytelen
akciója miatt, kártérítési pert indítanak ellene.

A jogerõs építési engedély újbóli megszerzésére tett
fenti lépésekkel párhuzamosan többször összeült a köz-
beszerzési bizottság, hogy megtárgyalja, majd véglege-
sítse a kivitelezésre a közbeszerzési pályázat anyagát. At-
tól függõen, hogy ezt a Közbeszerzések Tanácsánál a lek-
torátuson mikor hagyják jóvá, megjelenik a Közbeszerzé-
si Értesítõben az ajánlattételi felhívás.

A terv az, hogy legkésõbb március közepéig megha-
tározzák a kivitelezõt és megkössék vele a szerzõdést.
Így a munkák akár még márciusban meg is kezdõdhet-
nek. Ebben az esetben a tervezett végsõ átadási határidõ:
szeptember 30., – ha megfelelõ ajánlat érkezik.
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Balesetveszélyes biztosítéktartók
Amint azt elõzõ

számunkban jelez-
tük, november 22-
én lezuhant a Rózsa
utcában egy villany-
oszlopról egy kb. 1
kg-os porcelán biz-
tosítéktartó és a ve-
zeték alatt elhaladó
lakos karján zúzó-
dásos sérülést oko-

zott. Házastársa beszámolója szerint: „Hatalmas szeren-
cse, hogy nem a fején találta el. Az Elmûnek tett bejelen-
tés után néhány óra múlva kijöttek és a másik lelógó –
egyébként több mint 10 éve használaton kívüli! – porce-
lánt leverték az oszlopról. Mivel a szakemberek szerint
több hasonló, balesetveszélyes oszlop van még Budaka-
lászon, ezért mielõbb szükséges ezek átvizsgálása az eh-
hez hasonló baleseteket elkerülése végett.”

Homor István beruházási osztályvezetõ elmondta, a
hivatal az eset kapcsán levelet küldött az ELMÛ-höz, kér-
ve, hogy a használaton kívüli szigetelõ porcelánokat tá-
volítsák el, a többit pedig vizsgálják felül.

IVS-fórum február 1-én
2010. febr. 1-én 18 órára fórumot hirdet meg az önkor-

mányzat a Faluházba, az Integrált Városfejlesztési Stratégia
szükségessé vált formai és tartalmi módosítása miatt.

2009. elején megjelent egy iránymutató arra vonatko-
zóan, hogyan kell kinéznie, felépülnie egy IVS-nek. Buda-
kalász stratégiai alapdokumentuma hamarabb készült,
mint az útmutató, tehát ennek követelményeit be kell
építeni. Ezért kell módosítani formailag az IVS-t.

A „Településközpontok fejlesztése” c. pályázat egyik
alapdokumentuma az IVS. A pályázat elbírálói többek kö-
zött azt is meg fogják vizsgálni, hogy a megjelölt célok
(iskola, óvoda, stb.) hogyan illeszkednek bele a település
alapvetõ fejlesztési stratégiájába. Tehát a tartalmi változ-
tatással az a cél, hogy az egyes projektelemek pályázat-
nak való megfeleltethetõsége igazolható legyen.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia részei az akció-
területek. Ezek olyan nagyobb földrajzi lehatárolások a te-
lepülésen belül, amelyek megmutatják, hogy egyes dol-
goknak (beruházásoknak, intézményeknek, stb.) mely te-
rület a célcsoportja. Az új területek kijelölésével ki kell
bõvíteni az IVS-t.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia része a CBA, az-
az a költség-haszon elemzés. Ez azt mutatja, hogy az ak-
cióterületre elképzelt projektelemek és a ráfordítások ho-
gyan aránylanak egymáshoz. Vagyis azt, hogy milyenek a
megtérülési mutatók, gazdaságos-e az adott beruházás,
illetve milyen hatásai lehetnek.

A stratégiai alapdokumentum elõkészítése folyamat-
ban van, ez a beadott pályázatban egy hiánypótolható
dolog. Dec. 21-én már lezajlott egy elõkészítõ fórum az
IVS-módosítás kapcsán, – febr. 1-én már a komplex, elké-
szült stratégiáról lehet véleményt formálni. Ez már tartal-
mazni fogja az új akcióterületeket, a régiek felülvizsgála-
tát és egy új költség-haszon elemzést.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a rendezõk.

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

AADÓ 11%
Budakalász alapítványainak adószámai

BMSE a Budakalász Sportjáért Alapítvány 19186072-1-13
Budakalászért Közalapítvány 19182250-1-13
Bk-i Jóléti Szolgálat Alapítvány 19184685-1-13
Bk-i Lenvirág Alapítvány 19185480-1-13
Bk-i Óvodásokért Alapítvány 18690163-1-13
Bk-i Református Templomért Alapítvány 18664531-1-13
Bk-i Szent Erzsébet Alapítvány 18665800-1-13
Bk-i Szent István Alapítvány 18672325-1-13
Fehérvár Fehér Folt Alapítvány 18716236-1-13
Gézengúz Alapítvány 19650823-1-41
Kalászi Iskoláért Alapítvány 19179100-1-13
Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány 18700224-1-13
Lupa Egyesület 18677131-1-13
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 18672844-1-13
Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány 19179314-1-13
Testvérkapcsolatok Egyesülete 18683332-1-13
Tihanyi Szent Erzsébet Alapítvány 19183361-1-13

Fontos: rendelkezése csak akkor érvényes, ha a nyilat-
kozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig
az Ön nevét, lakcímét, adóazonosító jelét feltünteti!

A HÉSZ ütemezése
Elhunyt a Fõber Zrt. projektvezetõje, aki a budakalászi

Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Sza-
bályozási Terv elõkészítésével foglalkozott. A felmerült
jelentõs késedelem miatt (2010. jan. 29. a tervezési szer-
zõdés szerint a dokumentum elfogadásának határideje,
de erre már esély nincs) kénytelen az önkormányzat köt-
bér-igényét érvényesíteni.

A testület döntése szerint a szakembert Liszkai Kriszti-
na pótolja, aki ismert név a szakmában, a határidõket pe-
dig közös megegyezéssel júniusra módosította. Tervezik
egy szakértõkbõl és döntéshozókból álló elõkészítõ mun-
kabizottság létrehozását is, amely elõzetesen véleménye-
zi a mérlegelendõket.

Várhatóan március végéig elkészül a lakossági bemu-
tatásra alkalmas, munkaközi tervdokumentáció. Amint
egy-egy régióra vonatkozóan kikristályosodnak az elkép-
zelések, akkor lesznek – szintén márciustól – a területen-
kénti lakossági fórumok.

Az ütemezés szerint júniusban adják át a dokumentu-
mokat a hatóságoknak elfogadásra, és szeptemberben
kerülnek a képviselõ-testület elé.

Átvehetõk a szelektív gyûjtõzsákok
2010-ben is a hónap utolsó hétfõjén lesz a házhoz menõ

szelektív hulladékgyûjtés. A járat reggel 7 órától kezd, addig
kell kitenni a sárga zsákokat, ill. a kötegelt papírhulladékot.
Az idei 12 db ingyenes, 120 l-es sárga zsákot a  Hulladékud-
varban (Budakalász, Klinger Henrik u.1291/25 hrsz. – volt
Lenfonó terület) vehetik át. Nyitva: szerda-csütörtök-péntek
14-18, szombat 8-12 óráig. Pótzsák vásárlására 146 Ft/db
térítési díj ellenében van lehetõség. Évközbeni átvétel esetén
már csak az adott évbõl hátralévõ idõszaknak megfelelõ
zsákmennyiséget vehetik át a lakosok. 
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Beadták az 1 Md Ft-os pályázati anyagot
Rengeteg egyeztetés, módosítás, korábbi pályázati

elemek kihagyása és újak beemelése, a kiírási feltételek-
hez igazítása után január 5-én, utolsó pillanatban sikerült
beadni a „Pest megyei településközpontok fejlesztése –
Integrált településfejlesztés Pest megyében” c. pályázatra
összeállított terjedelmes anyagot. Eszerint az alapvetõen
a településközpontok rehabilitációját célzó pályázat kije-
lölt akcióterületének fõ vonala a Lenfonó állomástól az
Ady Endre u.–Budai út találkozásáig tart (Lenfonó park,
szerb templom, Petõfi tér, Schmidt-ház), kiterjesztve né-
hány valamivel távolabb esõ, de a településközpontot
érintõ, azzal szervesen összefüggõ fejlesztéssel (Nyitni-
kék Óvoda, Szentistvántelepi Iskola, szentistvántelepi Kö-
zösségi ház, Gém u., BMSE). Ebbõl a:

• Szentistvántelepi iskola bõvítése, akadálymentesíté-
se – 302 M Ft (önerõ: 45,3 M Ft); • Nyitnikék Óvoda tor-
naszoba építése – 66 M Ft (önerõ: 10 M Ft); • Szerb orto-
dox templom külsõ felújítása – 51 M Ft (önerõ: 7,6 M Ft);
• Tájház felújítása – 142,6 M Ft (önerõ: 21,4 M Ft); • Kultu-
rális központ, közösségi ház létrehozása a Szent-
istvántelepi Templomnál – 59,5 M Ft (önerõ: 9 M Ft); • Tri-
anon emlékpark kialakítása – 43 M Ft (önerõ: 6,5 M Ft); •
Kiskereskedelmi egység kialakítása a BMSE öltözõben –
14,6 M Ft (önerõ: 10,2 M Ft – a támogatás intenzitása
30%); • BMSE klubház kialakítása – 129 M Ft (önerõ: 19,3
M Ft); • Petõfi tér rendezése, közmûfejlesztése – 263,7 M
Ft (önerõ: 39,5 M Ft); • Gém utcai park- és játszótér építés
– 93,7 M Ft (önerõ: 14 M Ft); • Kötelezõ kiegészítõ soft tí-
pusú tevékenységek – 37,5 M Ft (önerõ: 5,6 M Ft).

Kikerült a pályázatból a jégcsarnok (a beruházó nem
teljesítette a testület feltételeit); a hivatal épületének át-
alakítása, funkcióbõvítése (a pályázat belsõ szabályai mi-
att); mellette a parkoló építése és a patakhíd (utóbbiakat
remélhetõleg a NIF-es programba sikerül belefoglalni).
Kimaradt az Omszk park körbekerítése, valamint a Félúti
ház létesítése, mert a pályázat befogadói jelezték, nem
látják a pályázati funkciókhoz megalapozottnak és az ak-
cióterületbõl is kiesõnek ítélik. (Ha viszont õk a beadott
tervbõl kiveszik, mivel szerepelt a csomagban, az önkor-
mányzat önerõbõl köteles megvalósítani. Mivel igen
nagy összegrõl van szó, ez veszélyezteti az egész pályá-
zatot.) Nem fért be a programba a Kalász Suli tornatermé-
nek létesítése, mivel új építésnek minõsül, de az önkor-
mányzat keresi a megoldást erre is.

A pályázat teljes összege: bruttó 1 243 325 000 Ft, si-
került az önrészt 20%-ra, azaz 200 M Ft-ra levinni.

Készül a Kárpátok õre Budakalászra
A Lenfonó állo-

másnál létesítendõ
Trianon emlékmû kö-
rüli park rendezése is
szerepel az egy milli-
árd Ft-os „Település-
központok fejleszté-
se” pályázaton. Mi-
vel azonban a szob-
rot 2010. június 4-
ére szeretné az ön-
kormányzat felállítani, a környezet rehabilitációját – csökken-
tett mûszaki tartalommal – a korábbi testületi döntés értel-
mében addig is el kívánja végeztetni. Pályázatnyerés esetén
természetesen a tágabb környezetet is rendbe hozzák. A
park tervezése, kialakítása Szczuka Attila munkája.

A Kárpátok õrét a kaposszerdahelyi Horváth-Béres János
mester faragja, aki a szilvásváradi szobrot is készítette. Sok
éve lábon meghalt kocsányos tölgyet fog készre faragni, le-
kezelni, majd idekísérni. A két méteres szobrot állítva kell
majd ideszállítani és a faragómûvész közremûködik a felállí-
tásánál is. Rozsdamentes tüskékkel rögzítik majd – valószí-
nûleg – kalászi kõ talapzatba, de fölé nem székelykaput
emelnek, mert az a Székelyföldhöz kötõdik, hanem egy tu-
rulszárnyat formázó tetõszerkezetet. Terv szerint az oszlopo-
kon annyi színes sor lesz, amennyi a budakalászi címert oszt-
ja. Az emlékmû a Lenfonó parkban, a fasor és a peron között
fog állni, a majdan elbontandó állomásépülettõl Pomáz felé.
Elõtte 100 embert befogadó tér lesz. A fakivágást, szoborké-
szítést, szállítást és felállítást filmre veszik, megörökítik.

A testület a Budakalászi Jobbik kezdeményezte Trianoni
emlékmû létrehozására lakossági gyûjtést szervez, a Buda-
kalászért Közalapítvány által külön erre a célra nyitott,
65700079-11211235 számú elkülönített számláján.

Szervezeti változások a hivatalban
 Oktatási, kulturális és sport osztály alakult a hivatal-

ban: ezentúl három fõ látja el a feladatokat az eddigi kettõ
helyett. Az osztály vezetõje Villám Zsuzsanna, a közmûve-
lõdési és kommunikációs feladatokat új munkatárs látja el.

 Januártól az Igazgatási osztály vezetését Nagy Zsolt
aljegyzõ vette át Gulyás Szilviától. Ezentúl õ koordinálja
többek között az anyakönyvi-, népességgel kapcsolatos,
szociális, gyámügyi, szabálysértési, birtokháborítási, egész-
ségügyi, mûködési engedélyekkel kapcsolatos ügyeket.

 A feladatok átcsoportosításával Szervezési és képvi-
selõ-testületi iroda jött létre, vezetõje dr. Papp Judit lett.
Hozzá tartoznak: a jegyzõi titkárság, az informatikus, a sze-
mélyi ügyek és a képviselõ-testület környéki feladatok
(elõterjesztések ellenõrzése, kiküldése, jegyzõkönyvek).

A Kábel TV Kft. hírei
2010. jan. 1-tõl sem a kábel TV mûsorok, sem a Kalász-

net szolgáltatás díjai nem emelkednek. Új mûsor a Story
TV 4, az AXN, a Boomerang, a LifeNetwork. Újra nézhetõ
a CNN, CNNI néven. A változások miatt azonban le kellett
mondani az RTL német, ERT görög, PAX magyar és
Nickelodeon magyar nyelvû mûsorokról. Az ECHO TV
mûsora a 3. csomagból átkerült a 2.-ba. (A kínálat egyet-
len vallási-hitéleti mûsora, a PAX TV kivételét a programok
sorából szerkesztõségünknél többen kifogásolták. Ugyan-
akkor üdvözölték az ECHO TV mûsorának áthelyezését.)

Kéményseprés- és vizsgálat
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft.

megbízólevéllel rendelkezõ dolgozói 2010. január 25. –
március 14. között végzik az elõírt, kötelezõ közszolgál-
tatás körébe tartozó feladatokat és szedik a díjakat.
Tekintettel a településen elõfordult szén-monoxid mér-
gezésre, kérjük Önöket, vizsgáltassák meg kéményeiket!
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telezettségük áll fenn. Döntött a fizetési kötelezettség
esetleges átvállalásának feltételeirõl; és arról, hogy a kö-
telezettség a telek mindenkori tulajdonosát terheli, igényt
korábbi telektulajdonos ellen polgári jogvita keretében le-
het érvényesíteni (11 I., 1 N., 3 T.). 

 A képviselõk elfogadták az Unitef-Szalamandra Kft.
által készített közlekedésfejlesztési koncepciót a fõépítész
véleménye alapján azzal, hogy a fõépítész által jelzett hi-
ányosságokat a tervezõ nov. 10-éig kiegészítve, kijavítva
szállítsa le (11 I., 4 T.).

 Felkérték a polgármestert, vizsgáltassa meg a
szennyvíztelepi összekötõ út, az átvezetõ út és az azt biz-
tosító híd együttes tervezésének megvalósíthatóságát és
költségigényét. Szükségesnek tartják a Sport utcai hídtól
a kanyarig a hullámtéri oldalon az árvízvédelmi gát meg-
építését, ennek érdekében felkérik a polgármestert, hogy
a beruházás költségigényét méresse fel, és kérjen be több
tervezõi ajánlatot, vizsgálja meg a beruházással kapcsola-
tos pályázati lehetõségeket (15 I.).

 A testület a nyilvános ülésen elfogadott lejárt határ-
idejû határozatokról szóló jelentést elfogadta (14 I., 1 T.)

 A grémium megtárgyalta az OWC Kft-vel kötött
szerzõdés módosítására irányuló javaslatot, felhatalmazta
a Kaláz Kft. ügyvezetõjét a (15 év futamidõre vonatkozó)
bérleti szerzõdés aláírására azzal, hogy a testület a bérleti
díj összegét 5 évente felülvizsgálja, és 2011. dec. 31-éig
saját költségére gondoskodik az Omszk park és tó terüle-
tén található sétány és parkoló vonatkozásában a közterü-
leti térfigyelõ rendszer kiépítésérõl (13 I., 2 T.).

 A képviselõk megtárgyalták az Omszk-parkban kiala-
kítandó kalandparkra vonatkozó beruházási elképzelése-
ket, és tételes költségelemzést, látványtervet kértek, hogy
dönthessenek a projekt megvalósíthatóságáról (15 I.).

 A testület hozzájárult a budakalászi CORA Áruház
igazgatójának kezdeményezésére a Hipermarket elneve-
zésében a „Budakalász” név felvételéhez, a „CORA Buda-
kalász” név használatához (15 I.).

 A testület megalkotta az önkormányzati telkek hasz-
nosításáról szóló rendeletét, melyben szabályozza a telek-
hez jutás feltételeit, bevezeti a kaució intézményét a szer-
zõdésekben, ill. elõírja a bérlõk kötelezettségét (15 I.). A
telkek bérleti díja: felépítménnyel rendelkezõ telkek: 120
Ft/m2/év; felépítménnyel nem rendelkezõ telkek: 80
Ft/m2/év; takarmányozásra vagy legeltetésre hasznosított

Az okt. 2-ai ülés döntései
 A testület elfogadta Budakalász 2009. évi módosí-

tott közbeszerzési tervét (10 I.).
 A grémium a „KMOP-2.1.1/B-08-2008-0041 –

Belterületi utak fejlesztése Budakalászon” címû pályázat
közbeszerzési eljárásának nyerteseként a Swietelsky Ma-
gyarország Kft-t hirdette ki, 113 798 731 Ft szerzõdéses
összeggel. A július 1-jével módosított Áfa törvény (a
25%-os Áfára emelés) miatti különbözetet, 4 604 744 Ft-
ot biztosította (10 I.).

Az okt. 8-ai ülés hírei
A testület elviekben úgy döntött, hogy indulni kíván a

„Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált te-
lepülésfejlesztés Pest megyében” (Kódszám: KMOP-2009-
5.2.1/B) c. pályázaton, meghatározta annak kiinduló mû-
szaki tartalmát és a tisztázandó elõkérdéseket (10 I., 3 T.).

 A képviselõk az M0 útgyûrû északi szektor 2/A sz.
autóút Dunakeszi csomópontja és a 11. sz. fõút közötti
szakasz, a Megyeri híd (az északi Duna-híd) ideiglenes for-
galomba helyezési engedélye meghosszabbításáról szóló
tájékoztatást tudomásul vették, és a KU/KF/118/72/2009
iktatószámú határozattal szemben (mivel az M0 autóútnak
ez a szakasza a felsõbb közúti hatóságtól 2012. szeptem-
ber 30-ig engedélyt kapott; a szigetmonostori építésható-
ság hozzá nem járulását senki nem vette figyelembe; a fel-
lebbezés nem halasztó hatályú a döntés végrehajtására
vonatkozóan; viszont díja több mint 1 M Ft) nem kívántak
jogorvoslattal élni (11 I., 2 T.).

Az okt. 27-ei ülések hírei
 A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy dr.

Kiss Edina részére a budakalászi 3. számú háziorvosi kör-
zetre vonatkozóan kiadja a területi ellátási érdekrõl szóló
nyilatkozatot (13 I.).

 A grémium módosította az útépítési érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésérõl szóló rendeletét. Részletezte
pályázat esetén az önkormányzat kötelességeit; megha-
tározta, hogy a támogatással megvalósuló útépítéseknél
a használatban érdekelteket terhelõ kötelezettség egysé-
gesen 60 e Ft. A fizetési kötelezettség a támogatási szer-
zõdés aláírásával áll be, a Hivatal értesíti az érdekelteket
az útépítés tervezett idõpontjáról, az útépítéssel össze-
függõ releváns körülményekrõl, és arról, hogy fizetési kö-
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telkek: 45 Ft/m2/év. A bérbeadandó telkekre az éves bér-
leti díj 50 %-ának megfelelõ összegû kauciót szükséges
megfizetni az Önkormányzat számlájára. A testület a szer-
zõdések lejártát megelõzõen határozattal dönt a bérleti
idõ tartamáról, amely 1 év lehet. A bérlet megszûnése
után a bérlõ köteles a telket a bérbeadónak tisztán, rende-
zett állapotban, az általa létesített felépítmények nélkül
visszaadni. Az újonnan kialakult és a megüresedett telkek
bérbeadását nyilvános pályázat útján kell hasznosítani.

 A grémium módosította rendeletét az állatok tartásá-
ról. A szabályok megsértése esetén az állattartást a jegyzõ
korlátozhatja, ill. megtilthatja. Az állattartónak törvény sze-
rint gondoskodnia kell az állati eredetû melléktermékrõl,
az elhullott állatokról. Szabálysértés tetten ért elkövetõje
20 e Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal sújtható (15 I.).

 A testület megalkotta a Kós Károly Építészeti Nívó-
díj alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló ren-
deletét (10 I., 5 T.).

 A képviselõk a BMSE kézilabda szakosztályának
2009. évi sportcsarnoki kontingens keretét változatlanul
hagyták, a szept. 30-ai kérelemben meghatározott, a
szakosztály mûködéséhez hiányzó fedezetet nem biztosí-
tották (8 I., 1 N., 6 T.).

 Elfogadták a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egye-
sülete; a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2009-es
tevékenységérõl; ill. az önkormányzat szociálpolitikai fel-
adatainak ellátásáról szóló 2009. évi beszámolót (15 I.).

 A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2009.
évi munkájáról és az ügyintézés helyzetérõl készült be-
számolót (10 I., 2 N., 3 T.).

 A képviselõk a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ét mó-
dosították és a Polgármesteri Kabinet és a hozzá tartozó
Beruházási Osztály létszámát (utóbbit egy fõvel növelve)
23,5 + 4 fõben állapították meg (15 I.).

 A grémium a budakalászi 3534/12 hrsz.-ú Dolinai
út belterületbe csatolásához hozzájárult (15 I.).

 A képviselõ-testület kiírta a Telepi Óvoda (15 I.), ill.
a Szentistvántelepi Általános Iskola (14 I.) intézményve-
zetõi pályázatát.

 A képviselõk nem támogatják a Kalászi Idõsek Klubja
kistérségi intézményi keretekbe – kistérségi tagintézmény-
nyé – történõ átszervezését (14 I., 1 T.). Elfogadták a Kistér-
ségi Tanács döntését, támogatva egy kistérségi közoktatási
referens alkalmazását és bérterheihez a kistérség számára

10Ft/lakos, azaz 102.540 Ft hozzájárulást biztosítva 2009.
nov. 1-tõl 2010. március 31-ig. A további támogatásról az
új funkció pozitív hozadéka ismeretében döntenek (14 I., 1
T.). Nem kívánnak hozzájárulni a leányfalui Négy Évszak
Sportiskola és korcsolyapálya, ill. a szentendrei V-8 uszoda
fenntartásához az esetleg odajáró budakalásziak viszonylag
kicsiny támogatásáért (15 I.). Elvetették, hogy az e-
Közigazgatási rendszer továbbfejlesztésére és továbbter-
jesztésére kiírásra kerülõ pályázaton való indulásban Szent-
endre Város Önkormányzatát, mint pályázót támogassák
és a projektben Budakalász részt vegyen (15 I.).

 A testület a Bányatavak és vidéke ingatlanhasznosí-
tási tanulmányának a Dr. Rubovszky Turisztikai Tanácsadó
Bt. által készített javított, kiegészített változatát visszaad-
ta a tervezõnek további javításra 2009. november 5-i ha-
táridõvel, kiterjesztve a fõépítészi véleményben megfo-
galmazott hiányosságokra, és a fotódokumentációk ren-
dezésére (15 I.).

A nov. 24-ei rendkívüli ülés hírei
 A testület elvetette, hogy a soron következõ rendes

ülésre készítsék elõ az útépítési érdekeltségi hozzájáru-
lásról szóló nov. 3-ai rendelet módosítását. (A módosítás
szerint az érintett telektulajdonosok legalább 2/3 részé-
nek egyetértése esetén lehet az útépítési hozzájárulás
megfizetésére vonatkozó kötelezést kibocsátani; és az Al-
sóvár, Zrínyi, Szt. László és Galamb utcák vonatkozásában
a testület az útépítési hozzájárulás megfizetésétõl elte-
kint.) (5 I., 7 N., 4 T.).

 A grémium elvetette, hogy felülvizsgálja a közel-
múltban elkészült Közlekedésfejlesztési tervet, ill. elõírja,
hogy a „Budakalász elkerülõ út” megépítése és átadása,
forgalomba helyezése a 11-es út és az Ürömi út között
egy ütemben történjék meg, legkésõbb a 10-11-es út kö-
zötti M0-ás körgyûrû szakasz építésének megkezdéséig.
(10 N., 4 I., 2 T.)

 A testület a 409/2009. (IX.22.) Kt. határozatban
foglalt 7 m2-es térmértékû területet 19 m2-re módosítot-
ta, amit bruttó 95 e Ft-ért értékesít Szõllõssy Zsuzsanna
és Pintér József részére a telekhatár-rendezési megállapo-
dásban foglaltak alapján (9 I., 5 N., 2 T.).

 A testület elvetette, hogy a Kós Károly ÁMK részére
biztosított dologi kiadásokból 3 M Ft-ot az ÁMK személyi
juttatásainak elõirányzatához átcsoportosítson (11 N., 5 T.).
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A Jókai utca csapadékvíz elvezetésének
problémái – a laikus szemével nézve

Ahhoz, hogy a dolog lényegét megértsük, a probléma
gyökeréig kell visszanyúlni. A korai idõkben, mikor a Du-
na még nem volt kordába szorítva és a budakalászi pata-
kok is szabadon kószáltak, kialakult egy mocsaras terület,
mely a középkori oklevelekben „Fácán-berek” néven sze-
repel. Ez a mocsaras rész: a mai Batsányi utca – a Budai út
– a békásmegyeri volt téglagyár, ill. a valahai Attila strand
– és a 11-es út által bezárt terület. A mocsaras állapot
egészen addig fennállt, míg el nem készült a Duna és a
patakok gát-rendszere. A Budapestet védõ kereszt-gáttal
kettévágták az így behatárolt területet, ez a gát egyúttal
Békásmegyer és Budakalász határát is jelzi. A Budakalász-
ra esõ területet ma Proszina-dûlõ néven jegyzik.

A Proszina-dûlõ mindig egy vizes, vízinövényekkel sû-
rûn benõtt, agyag és sóder alapú tõzeges terület volt, ki-
szolgáltatva a Duna vízszint-ingadozásainak, és zártságá-
nak köszönhetõen a csapadékvíz mennyiségének. Tudni
kell, hogy az Ezüsthegyre hulló csapadék egy része a Bu-
dai úton, a Batsányi utcán és az Ady Endre utca árokrend-
szerén keresztül szintén ezt a területet terheli.

Igaz, hogy a BKV a HÉV töltésének védelmére mindig
egy árkot létesít, hogy a töltés alól elszívja a csapadékvi-
zet. Itt is ez a helyzet, de az árok nem tudja ellátni felada-
tát, mert nincs elfolyási lehetõsége, illetve lenne, de az er-
re a célra készített, a patak gátjába épített zsilip talpa ma-
gasabban van, mint az árok legmagasabb vízszintje. A Jó-
kai utcán végigfutó csapadékvizet is ez az árok fogadja és

mivel legtöbb esetben telített, az elszívó feladata helyett
áztatja környezetét. Ráadásul a HÉV-töltés alatti áteresz az
idõk folyamán vélhetõen eltömõdött, mert csak kis mér-
tékben engedi át a vizet. Az árok rendszeres tisztításával
ez a probléma némileg enyhíthetõ lenne.

Végezetül a megoldást (mint laikus, de gondolkodó
ember) abban látom, hogy az illetékeseknek (jelen eset-
ben a Város, a BKV és a Vízügy szakembereinek) le kelle-
ne ülni és megoldást keresni a problémára.

Kovács György

Olvasóink jelezték
 Kirívóan sok panasz érkezett decemberben arra,

hogy a lakosokhoz nem jutott el idõben a Budakalászi Hír-
mondó, ill. hogy egyáltalán nem kapták meg. Tájékoztat-
juk olvasóinkat, hogy a lapot a Magyar Posta terjeszti, így
érdemes megkérdezniük a körzeti postást, illetve pana-
szukat eljuttatni a postahivatalba. Az újságot többnyire a
hónap utolsó harmadában terjesztik, 20-ával kezdõdõen.
(Ez alól a mostani lapszám kivétel, mivel jogi-adminisztra-
tív okokból csúszik a nyomdába adás.) A lapok kiszórása –
elvben – 2-3 napot vesz igénybe. A decemberi számot
dec. 16-án, szerdán délután szállítottuk ki a postához.

 A képviselõ-testületi határozatok kapcsán jelzés ér-
kezett lapunkhoz, hogy a szept. 22-i ülés híreiben helyte-
lenül hivatkoztak a Széchenyi u. 15. számra önkormány-
zati bérlakásként, mivel az magántulajdon; valószínûleg
17-es számra gondoltak. Az információt eljuttattuk a
jegyzõi titkárságra.

POSTALÁDA
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Mintegy 250 meghí-
vott vett részt a Budaka-
lászi Szent Erzsébet Ala-
pítvány által dec. 20-án
a Faluházban rendezett
Kalászi Karácsonyon. A
sok idõst látva, Kálmán
József atya Béki Gellért

szavait idézve azon töprengett, vajon ki miért, milyen
vágytól indíttatva, milyen reménnyel telve látogat el egy
ünnepségre. A díszes karácsonyfa vonzza, a gyertyafény,
a sütemény, az evés-ivás, a társaság... Vagy valami más,
hiszen „Karácsonykor az ember reménye az Istenre tekint.
... Ez a mély belsõ öröm képes teljessé tenni az embert.”

Az elmélyülést, az Istengyermek felé fordulást segítette
a Budakalászi Ifjúsági Református kórus és a Méhes Imre
vezette Budakalászi Kórus szebbnél szebb dalokkal; a Szent
István Cserkész Csapat kedves betlehemes játékkal, ill.
Bodza Klára és Vass Zsuzsanna gyönyörû
adventi és betlehemes népi énekeivel. De
ezt célozták Wittner Mária országgyûlési
képviselõ, „Budakalász barátja” szavai, aki
– Dutka Ákos Karácsonyi beszélgetés az Úr
Jézussal c. versének értõ elmondásán túl –
elmesélte, mekkora élmény volt számára
tavaly, és milyen jó érzés most is részt ven-
ni ezen az ünnepségen. „Olyan világban
élünk, amikor nem csak a társadalmakat, de a családokat is
atomizálni akarják, ... Mégis vannak emberek, akik tesznek
ez ellen. Ez az egymáshoz fordulás, ami meghatározó ma-
rad. ... Mi itt olyan felemelõ dolgot kapunk, amit egész
éven át érdemes a lelkünkben hordozni, õrizni...”

Az egymás iránti tiszteletrõl szólt Nikola Pocsucsa gö-
rögkeleti lelkész megjelenése és az isteni szeretet földi
visszfényeirõl Cs. Nagy János református lelkész elmélke-
dése. Eszerint „fontos, hogy milyen szemszögbõl látjuk az
eseményeket”. Fölülrõl, mennyei és így bibliai szemszög-
bõl nézve a pásztorok nem maguktól, csak a felsõbb erõk,
az angyalok biztatására mentek Betlehembe. Felismerve
azonban a gyermekben a megváltót, aki segít, hogy az
ember el ne vesszen, hogy örök élete legyen, – eljutottak
a félelemtõl az örvendezésig. Ha így, felülrõl tudunk látni,
mi is ilyen „félelemtõl megmentett emberek” lehetünk...

Azt, hogy a jelenlé-
võk mennyire átérezték
az ünnep bensõséges
voltát, bizonyítja, hogy a
vendégek is meglepték
a rendezõket. Bencédi
Rozika szavalattal, Patak-
völgyi Éva pedig egy
szép szeretet-beszéddel köszönte meg a rendezvényt.

Az ünnepség, a mûsor, az idõsek szállítása, a vacsora,
a dekoráció és a 300 ajándék (az otthon maradóknak 50
csomagot külön kiszállítottak) nem jöhetett volna létre
rengeteg ember jószándéka, összefogása, anyagi és te-
võleges támogatása nélkül.

KIEMELT TÁMOGATÓK: Kalász Suli és diákjai, Schieszl Ven-
déglõ és Borház 1896, PROLÁN Irányítástechnikai Zrt.,
Óbuda TSZSZ, ATL Kft., Heidelberg Mo. Kft., Z – KOMFORT
Kft, MERIDA Kft., Hufi-Hús Kereskedelmi Kft., Fõtéri Húsbolt

dolgozói, Gyógynövénykutató Intézet Kft.,
Fekete és Krunity Kft., METRO Budakalász,
Kutyaparadicsom, WESZTA-T Kft., Liszkai
Kft.,  Gyurkó József, Varga Gábor. TÁMOGATÓK:
Autópatika, Báki Miklós, Budakalászi Nemze-
ti Fórum Egyesület, Citroen Ciwo Centrál Kft.,
Cora – Budakalász, Deftern Kft., Dékány Im-
réné, Dr. Deutsch Norbert, Diera János, Ener-
gia West Kft., F&N Bt., Frohner Györgyné,

özv. Gabola Jánosné, Görkocsi Bt., Hajnal Imréné, Hárompék
Kft., Jakab Fruit Kft., Járvás Ferenc, Jég-Pék Kft., Kalász Bisztró
Cukrászat, Kávé Birodalom Kft., Katusné Kulyasa Krisztina,
Kárpáti György, Dr. Kiss Ildikó, Kollár Ernõ, Koszorús Károly,
Nemes István, Müller László, Schlezák Sándor, Szántó István,
SZELTRON Bt., Tamás Gábor, Török Sándor, Varga János, Vas-
Acél Kft., Virágpiac Kft. SEGÍTÕK: Weitzinger Imréné, Völgyes
József, Feketéné Krunity Anica, Németh Lászlóné, Liszkai
Gyula, Gyenes Józsefné, Gyenes Eszter, Zelizi Erika, Lakatos
Józsefné, Rátkai Miklósné, Csank Róbert, Sütõ Lajos, Demján
Jánosné Borika, Balogh Péter, Béres Enikõ, Németh Magdol-
na, Suhai Judit, Incze Lászlóné, Incze László, Balogh Csaba,
Dr. Novotny Lászlóné, Liszkai Gyuláné, Krunity Péter, Horváth
Rudolf, Tolonics Áron, Lajos Gábor, Leskó József, Nádházy
Mátyás, Németh Antalné, Dr. Novotny László, Kovács Attila,
Jónás Rita, Dr. Szigeti Ferencné, Dr. Kiss Ildikó.

KARÁCSONYIDÕSEK ÜNNEPE
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A Nõtagozat karácsonyi estje
Szabó Imre, a 11-es körzet

MSZP-s országgyûlési képvi-
selõje és Márton András ön-
kormányzati képviselõ is
megtisztelte dec. 19-én a Fa-
luházban a Nõtagozat nyugdí-
jas karácsonyi estjét. Az idén
másodjára megrendezett ün-

nepségen Nyalka Józsefné elnök elmondta: „A szeretet
gyökere mindenkiben benne van. ... Ezt ápoljuk, csiszol-
juk, unokáinknak adjuk át.” Javasolta: „Lelkünket, tuda-
tunkat nyissuk meg az égi csatornák felé, haragosunkkal
fogjunk kezet, már ez is egy lépés a szeretet felé...”

A megjelentek felidézték az 50 év elõtti karácsonyo-
kat, az akkori egyszerû fenyõfákat, szerény ajándékokat.
Karácsonyi dalokat énekeltek, meghallgatták Glaskó Márk
és Bence szavalatát, és Bencédiné Rozika versolvasását,
majd harmónikaszó mellett beszélgettek, daloltak egy
jót. Sokan nyertek a tombolán, de a jó hangulatú est vé-
gén mindenkinek járt egy kis ajándék is.

Az MSZP Nõtagozata és a Viola Egyesület az alábbi
gondolatok jegyében kíván boldog új évet mindenkinek:
„Békesség, szeretet a szegénységben is nagy kincs. Mit ér
a gazdagság, ha lelki nyugalom nincs. Szeressük egymást,
a rászorultat segítsük, bárki legyen az. Éked fényesebb
lesz, lelked gazdagabb.” Egyúttal meghívja az érdeklõdõ-
ket febr. 27-én 15 órakor a Faluház Nagytermében, mûso-
ros teadélután keretében tartandó rendezvényére.

Mindenki Karácsonya
Gyönyörû hóesésben,

de hideg szélben zajlott
dec. 19-én a Polgármeste-
ri Hivatal elõtt a város kö-
zös karácsonyi ünnepsége.
Ahogy Kálmán József atya
– aki a szélfúvás miatt visz-
szafordult a Betlehemi lán-
gért, hogy mégis az igazi
tüzet hozhassa el az ünneplõknek – elmondta, nem is
tudja, melyik volt a nehezebb: Jeruzsálembõl Bécsbe, on-
nan Gödöllõre, majd Budakalászra, – vagy a templomtól a
Fõ térig eljuttatni a lángot... Mert „nem az a nehéz, hogy
Jézus Betlehemben megszülessen, hanem az, hogy a vi-
lág megtapasztalja a megváltást. Az a nehéz, hogy hoz-
zánk eljusson a láng, az az utolsó száz méter...”

Parlagi Endre polgármester rövid köszöntõjében Ézsa-
iás 9.5 -öt idézve arról beszélt, az ádventi várakozás al-
kalmat ad átgondolni az elmúlt évek cselekedeteit és mu-
lasztásait, okoztunk-e olyan bûnt, ami megbánásra érde-
mes és odafigyeltünk-e az emberek szavára, bajára, meg-
tettünk-e mindent ezek orvoslására. Cs. Nagy János lel-
kész egyetlen mondatot ajánlott a hallgatóság figyelmé-
be, elgondolkodásra: „Üdvözítõ született ma nektek”.
„Üdvözítõ – nem Jézuska és nem kisbaba, hanem meg-
mentõ, hogy az életünk ne maradjon olyan, amilyen.”
Született – tehát testté, emberré lett. Ma – vagyis mint-
egy 2000 éve és azóta is minden idõben, minden benne
hívõben. Nektek – tehát mindenkinek...

A szép karácsonyi gondolatokat a Szent István Cser-
készcsapat betlehemes játéka és a Méhes Imre vezette
Budakalászi Kórus dalai tették még emlékezetesebbé.

MOZAIK ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
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Táncos évzáró gálamûsor
Fergeteges évzáró mûsor-

ral ajándékozták meg a közön-
séget Budakalász táncosai,
énekesei, zenészei dec. 13-án,
a Faluházban.

Szoknyák röppentek, szí-
nek tobzódtak, lábak dobban-
tak, arcok ragyogtak, miköz-

ben – többek között – ugrós, sárközi, moldvai, vajdaszen-
tiványi, szászcsávási táncokkal fellépett a Lenmagocska, a
Lenvirág, a Kalász Táncegyüttes és a Sonnenblumen Né-
met Nemzetiségi Táncegyüttes. Olyan örömmel, annyira
felszabadultan ropta apraja-nagyja, hogy olykor bizony a
közönségnek is kedve kerekedett táncra perdülni. A han-
gulat megteremtéséhez hozzájárult a Borvirág Együttes
is, de igen szépen énekeltek a Kalászi Mûvészeti Iskola
népdalénekesei és a Lustige Schwaben Énekkar tagjai is.

Egy-egy ilyen nagy, közös ren-
dezvény alkalmat ad arra, hogy el-
gondolkozzunk és rádöbbenjünk,
mekkora kincs, milyen erõ van a
birtokunkban. Élõ és éltetõ hagyo-
mány, elkötelezett emberek, kiváló
tanárok és tehetséges gyermekek...
És ez mind együtt, itt, Budakalá-
szon. Köszönet a fellépõknek, felké-
szítõiknek és a Faluház dolgozóinak
a gazdag és tartalmas estéért.

IBUDAKALÁSZIHIRMONDO

Szerb Karácsony
A régi Julián naptárnak a Ger-

gely-naptárhoz viszonyított 13
napos késése miatt az ortodox hí-
võk, így nálunk a szerbek január
6-án ünnepelték Szentestét és 7-
8-9-én Karácsonyt. Az ünnepet
negyven napos böjt elõzi meg.
Elõnapján – Krunity Péter elmon-
dása szerint – hagyományosan ki-
mennek az erdõre tölgyágat vág-
ni, hogy a délutáni mise után azzal gyújtsanak tüzet a
templomkertben. Így emlékeznek meg arról, hogy Krisz-
tus születésekor tölgyfával melegítettek a jászol körül.
Szalmával szórják fel a templomot is, felidézve, hogy az
Isten fia a betlehemi jászolban jött a világra. A hosszú élet
és a világosság reményében apró tölgyágakból, levelek-
bõl szalmával csokrot is kötnek, amit hazavisznek és az
ikonokhoz, a lakás szent helyére tesznek.

Szenteste napja az egyik legnagyobb böjtnap, ilyenkor
a házi szokások szerinti böjtös ételeket sütnek-fõznek.
Készül a díszes karácsonyi kalács, bablevest, mákos, diós
tésztát esznek, olykor halat sütnek. Vacsora után, az éjféli
misén ünneplik Krisztus születését, ezzel végzõdik a
hosszú böjtidõszak, következik a háromnapos Karácsony. 



A Köztestületi Tûzoltóság 2009-es évérõl
A pomázi központú

Köztestületi Tûzoltóság öt
település (Budakalász, Cso-
bánka, Pilisszántó, Pilis-
szentkereszt és Pomáz) 36
ezer lakójának védelmét lát-
ja el. Tûzoltóõrsei 2009-ben
Budakalászon 60, Csobán-
kán 33, Pilisszántón 23,

Pilisszentkereszten 8, Pomázon 119, egyebütt 6 bevetésen
vettek részt. Tavaly az Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság pályázatán szeptemberben egy közel 5 M Ft értékû
mentõcsónakot, decemberben egy 96 M Ft értékû Merce-
des Atego típusú félnehéz kategóriájú tûzoltóautót nyertek.

A három évente kiírt pályázat alapjául az a biztosító tár-
saságok által befizetett összeg szolgál, amit a vagyonbiz-
tosítás alapján a tûzvédelmi törvény elõírásainak megfele-
lõen fizetnek be egy közös alapba. Ebbõl az éves szinten 5
Md Ft-os alapból a hivatásos és önkéntes tûzoltóságok
technikai fejlesztését végzik. A mentõcsónak szolgálati he-
lye Budakalász, a 4000 liter vizet szállító, teljesen felszerelt
tûzoltó gépjármûfecskendõ Pomázon kap helyet.

A Budakalászi Tûzoltóõrs fejlesztése
A komoly fejlõdésnek köszönhetõen megvalósulhat a

Köztestületi Tûzoltóság régi vágya: az õrsök specializálódá-
sa. Vizes káreseteknél – az õsszel kapott, hypalon tömlõvel
ellátott, Honda-motorral hajtott csónakkal – a budakalászi
önkéntes tûzoltókat vetik be. Az õrs három tagja idén lete-
szi a szükséges C kategóriás gépjármûvezetõi vizsgát, és a
pomázi 3-as Mercedes tûzoltóautó átkerül városunkba.
Ezen a gépjármûfecskendõn van az ún. kútból mentõ szer-
kezet, így terv szerint ha a térségben kútba esik valaki, a
kalásziakat riaszt-
ják a mentéshez.
Ezen a tûzoltóau-
tón kapott elhe-
lyezést a HÉV-
emelõ szerkezet
is, tehát HÉV-es
balesetekhez is a
budakalásziak
vonulnak ki.

A felszerelés kiegészítésére február elején érkezik váro-
sunkba a szintén pályázaton nyert, 4 M Ft értékû feszítõ-vá-
gó berendezés autóbalesetekhez, személymentéshez. Ezt a
szerkezetet valószínûleg a Ford Transit tûzoltóautóba szere-
lik be. Év elején megkapják a még hiányzó személyi védõ-
felszereléseket is: mászóöveket, kámzsákat, kesztyûket. Ta-
vasszal további tanfolyamokat szervez a Budakalászi Tûzol-
tóõrs, és újabb tûzoltókat is szeretnének felvenni.

Tûzoltó hírek
Összesen 56860 órát töltött 2009-ben készenlétben a

Budakalászi Tûzoltóõrs, ez levetítve az ügyeletet adó 15
tûzoltóra, átlagban 157 napot, majdnem fél évet jelent fe-
jenként. Ezalatt 60 bevetésen mintegy 190 órát dolgoztak:
26 tûzesetnél, 28 káresetnél és 6 egyéb eseménynél segí-
tették a lakosságot. Ezen túl 80 órányi közhasznú munkát
végeztek (szemétgyûjtés, graffiti- és plakát-eltávolítás).

 2010. január 2-án délben
volt az év elsõ riasztás. Budaka-
lászra, a József Attila utcába a
Pomáz/1-es (Renault Saurus, 6
fõ), Pomáz/2-es (Mercedes
1113B, 4 fõ) és a Budakalászi
õrs (Ford Transit, 3 fõ) gépjár-
mûvek vonultak ki. A tetõtér
beépítéses családi ház kémé-
nye mellett a tetõ héjazata, a szigetelés és a lambéria égett,
mintegy 4x4 méteres darabon. A kiérkezõ rajok kívülrõl és
belülrõl egy-egy sugár fedezete mellett kezdték meg a tetõ
bontását, majd egy harmadik sugár bevetésére is sor került.
A jó körülhatárolásnak köszönhetõen a lakás nem lett feltölt-
ve vízzel – mindössze 700-800 liter víz fogyott – és a bon-
tásnál is igyekeztek minél kisebb anyagi kárt okozni. Az oltá-
si munkálatok mintegy két órán át tartottak. (Molnár Atilla)

 Jan. 6-án a CORA felüljárón közúti baleset történt,
többen beszorultak jármûvükbe. Egy Honda típusú sze-
mélygépkocsi a felüljárón megcsúszott és egy Renault ol-
dalának csapódott, majd hátulról egy Audi is nekik ütkö-
zött. A helyszínen 3 felnõtt és 1 gyermek súlyos sérülést
szenvedett.

 Jan. 10-én az Omszk tó Tanító utca felõli oldalán, a
parttól kb. 30 méterre két kutya alatt a jég beszakadt. Az
egyik állat elpusztult, tetemét csónakkal a partra vitték, az
élõ kutyát kimentették.

BIZTONSÁGTÛZOLTÓK ÉS TELEPÜLÉSÕRÖK
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Nyolc településõrt „nyertünk”...
Az önkormányzat 2009 õszén indult az Igazságügyi és

Rendészeti Minisztérium pályázatán, a közrend és közbiz-
tonság erõsítése érdekében. Mivel a kormány közterület-
felügyelõnként további két munkavállaló bérét vállalta át,
ezért a hivatal (egy fõ átcsoportosításával és egy új ember
felvételével) a számukat kettõvel növelte. Így, a pályáza-
tot elnyerve, a négy közterület-felügyelõ munkájának se-
gítésére januárban nyolc településõr állhatott városunk-
ban szolgálatba, közülük hatan budakalásziak és hárman
hölgyek. Fizetésükre a fedezet szerepel az állam ezévi
költségvetésében.

A településõrök fõleg délután, belterületen járõröznek,
szolgálatban zöld mellényt és sötét sapkát viselnek, ‘telepü-

lésõr’ felirattal. Hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kény-
szerítõ eszközt nem alkalmazhatnak, de intézkedést kezde-
ményezhetnek az illetékes hatóságnál. Védik a közvagyon
tárgyait; támogatják a rendeletek betartását ill. betartatását,
a bûnmegelõzési, tûzvédelmi, köztisztasági, településren-
dészeti célkitûzések megvalósítását. Rendezvényeken köz-
remûködnek a rendfenntartásban és forgalomirányításban;
természeti csapás, baleset, káreset, mûszaki meghibásodás,
egyéb veszélyhelyzet során részt vesznek az összehangolt
segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a helyre-
állítási munkálatokban; ill. végrehajtják az önkormányzat ál-
tal meghatározott közbiztonsági feladatokat.

Bátorítjuk a lakosokat, forduljanak a településõrökhöz
bizalommal!



BIZTONSÁG

2010. január • IV. évfolyam 1. szám 15

A Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság felhívása

Megjött a tél, a vizet szeretõ ember vágyik télen is a
vizek partjaira, a befagyott vizek jegére. A Dunai Víziren-
dészet információi szerint a Duna lassúbb folyású mellék-
vizein megjelent az egybefüggõ, de még vékony jégtaka-
ró. A gyorsabb mellékvizeken és a fõmederben egyre na-
gyobb mértékben zajlik a jég.

Ahogy a nyári fürdési idénynek megvannak az áldozatai,
sajnos az elõírások nem ismeretébõl vagy be nem tartásából
eredõen a jeges vizek is szedik áldozataikat. A Víziren-
dészeti szolgálat szeretné, ha idén csökkenne a balesetek
száma, ezért indokoltnak tartja felhívni a lakosság figyelmét
a jégen tartózkodás és közlekedés legalapvetõbb rendelke-
zéseire. A 46/2001. (XII. 27.) BM. számú rendelet ide vo-
natkozó rendelkezései sajnos kevés ember elõtt ismertek.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad,
ha a jég kellõ szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor
tekinthetõ kellõ szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy
meghaladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között; jármûvel, a biztonsá-
gos munkavégzés kivételével; kikötõk és veszteglõhelyek
területén; folyóvizeken.

Teherbírást csökkentõ tényezõk: fenékrõl elõtörõ kisebb-
nagyobb források; csatorna bekötések; áradás, apadás által
kialakított jégmozgás; felmelegedés a jégréteget elvéko-
nyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet.

Folyóvizeken jellemzõ a befagyás folyamatában, hogy
a már beállt jégmezõre újabb és újabb táblák torlódnak,
rakódnak, ezek nem biztonságosak, rajtuk a közlekedés
életveszélyes és tilos!

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást
idéznek elõ, apadás következtében a látszólag még szilárd
jég állapota megváltozik, beroppanása várható. Több napos
melegebb idõ hatására a felület mosódik, a jég vastagsága
csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közlekedés,
sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb jégfelületen kü-
lönös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényle-
ges állapotát nem lehet idõben felismerni. Ezeken a terüle-
teken az éjszakai tartózkodás különösen veszélyes.

Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, horgászegyesüle-
tek, horgászok és magánszemélyek figyelmét, akik vala-
mely vízterület tulajdonosai, kezelõi, hogy ha a jégen léket
vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé
vált területet távolról felismerhetõ módon, egy méter ma-
gasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fe-
hér csíkozású korláttal megjelölni, körülhatárolni!

Jégkitermelés, vagy más – jégen történõ – munkavég-
zés esetén a munkáltató köteles figyelõszolgálatot szer-
vezni és mentõeszközt biztosítani.

Azokon a területeken, ahol felnõttek vagy gyermekek
tömeges megjelenése várható, pl. szabadstrandok jegén,
átkelési helyeknél, a jégbõl való mentéshez felúszó, nagy-
felületû tárgyakat, falétrát, pallót és megfelelõ erõsségû
és karbantartott kötélzetet tartsanak készenlétben.

Fontos, hogy a jeges vízbõl a jégbõl mentett embert
ne vigyük azonnal túlfûtött meleg helyre, dörzsöléssel
próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen elõ-
zõleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen
személyt minden esetben orvosi elsõsegélyben, orvosi el-
látásban kell részesíteni.

Részletesebb tájékoztatást a Dunai, Tiszai és Balatoni
Vízirendészeti szolgálatnál, az életmentéssel foglalkozó
karitatív egyesületeknél kérhetnek.

A vízirendészet felhívja a figyelmet, hogy télen is ha-
tályban vannak a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ
szabályai!

A folyóvizekben, állóvizekben, vízi létesítmények (pl.
csatornák) vízében fürödni téli idõszakban is veszélyes,
sõt ilyenkor a legveszélyesebb. Az alacsony hõmérsékletû
víz veszélyt jelent az emberi szervezetre, az egészségre.
Óvva int mindenkit a vízirendészet, hogy kövesse a le-
gendás hírû Schirilla György valamint az ifj. Schirilla pél-
dáját és megpróbálja átúszni a Dunát, vagy bármelyik víz-
folyásunkat, állóvizünket! Ezeknek a közismert emberek-
nek a szabad vizekben történõ fürdõzése, úszása vízi ren-
dezvénynek minõsül, amit a vízirendészeti szervek enge-
délyeznek szigorú feltételek elõírásával.

Minden esetben az emberi élet, az egészség elsõdle-
gessége a szempont, és ezeket figyelembe véve határoz-
zák meg azokat a szigorú feltételeket, amelyek betartása
mellett engedélyezik a vízirendészeti szervek ezeket a
még sportembereknek is igen nagy fizikai és egészségi
terhet jelentõ fürdõzéseket. Ahhoz, hogy a már említett
sportemberek ezeket a téli úszásokat végre tudják hajtani,
komoly, intenzív, speciális felkészülés szükséges, melyet
szigorú orvosi felügyelet mellett végeznek. Jól példázza a
fentieket az ez év elején Mohácson történt tragédia, ahol
is felkészületlenül, megfelelõ kondíció hiányában próbált
egy személy a Dunában úszni.

A Belügyminiszter 46/2001. (XII. 27.)BM rendelete
alapján a jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások
miatt bekövetkezett balesetek megelõzése érdekében a
vízirendészet fokozottan ellenõrizni fogja! Felhívásunk be-
tartása, az állampolgárok törvénytisztelete megelõzheti a
tragikus balesetek bekövetkezését.

VÍZEN ÉS SZÁRAZON

Tagtoborzó a polgárõröknél
A Budakalászi Polgárõr Egyesület tagtoborzást tart. Ha

úgy gondolod, hogy tennél valamit a Budakalászon élõ
emberekért, a városért, magadért és ennek érdekében
havonta egy-két alkalommal néhány órát szívesen áldoz-
nál a szabadidõdbõl, csatlakozz hozzánk.

A Polgárõrség tevékenységei:
 mindannyiunk biztonsága érdekében polgárõr gép-

kocsival járõrözünk a város utcáin – bûnmegelõzési feladat;

 a városban rendezett eseményeket, rendezvényeket
biztosítjuk – forgalombiztosítási, õrzési feladatok;

 közremûködünk a városban kezdeményezett közös
feladatok elvégzésében.

Ne sokat gondolkozz, jelentkezz te is, hogy minden
nap biztonságban élhessünk!

Elérhetõségeink: Budakalászi Polgárõr Egyesület, Földes
Tamás elnök: +36 (30) 942 9589, Halász Jenõ alelnök: +36
(30) 621 2244, Sári László alelnök: +36 (30) 621 2246
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A Budakalászi Baráti
Kör és a Fidesz Budaka-
lászi Szervezete – mivel
a nov. 10-ei Közmeg-
hallgatáson nem vett
részt – Lakossági meg-
hallgatást tartott 2010.
jan. 13-án, a Faluház-

ban. A teremben a meghallgatást összehívókon (Ercsényi
Tiborné, dr. Krepárt Tamás, Mányai Zoltán, Rogán László és
Tolonics István) túl megfordult 25 személynek negyede je-
lenlegi (Nemzeti Fórumos), több mint negyede korábbi
(BBK-s, Fidesz-es) képviselõ, illetve magiszter vagy az ön-
kormányzati választásokon induló jelölt volt. Így termé-
szetszerûleg a témák is többször eltolódtak a lakossági
problémák felõl a politikai felvetések és feltevések felé.

A meghallgatás indoklásaként Mányai Zoltán elmondta,
szerintük a Közmeghallgatások kiüresedtek, /.../ nem volt
lényegi mondanivaló. /.../ mi nem csak a képviselõ-testület
pozitív dolgairól akartunk beszélni, próbáltam, de a polgár-
mester belémfojtotta a szót. Mi nem csak biodíszletként kí-
vánunk résztvenni, mi lényegesen másképp gondoljuk,
amik itt történnek, mint a hivatalos kommunikáció beállítja.
A késõbbiekben Dr. Krepárt Tamás kifejtette: a mai összejö-
vetel célja, a helyi szinten ellenzékben lévõ képviselõknek
elegük volt, hogy hozzászólásaikkal korlátozva vannak és a
médiában az önkormányzati vélemény csöpög.

(Beszámolónkban csak a BBK–Fidesz által képviselt
véleményt közöljük, függetlenül a jelenlévõk ellenvetése-
itõl, helyreigazításaitól vagy más, ismert álláspontoktól.)

A közlekedés ügyében Krepárt Tamás szerint a 250 M
Ft-os szerzõdés kapcsán „a testületet becsapták”, csak kifo-
gás, hogy tervezés folyik és közbeszereztetés, de „jelenleg
20 Ft-ért nem épült út és a kormányváltásig nem is fog”.
Hartmann Béla a Budai út-Ady E. utca tervezett lámpás ke-
resztezõdését kifogásolta (ami Mányai úr többszöri felveté-
se volt), hogy errõl a lakosság véleményét nem kérték ki.
Kérte, hívják össze a környéken lakókat, /.../ mert ingatla-
naikra a bejárás-kijárás lehetetlen lesz. Nem értett egyet az-
zal sem, hogy „lemondtak az elkerülõ útról”.

Az óvoda kapcsán Mányai Zoltán elmondta: irreális a
több száz millió Ft. A Telepi óvodát lehetett volna bõvíteni,
olcsóbb lett volna, de nem kérték ki a véleményeket. Tarta-
nak a szülõk a téli jeges felmeneteltõl. Makovecz Imre is
tervezhette volna az óvodát. Rogán László hozzátette: a
Vasút sor és a Budai út közé kellett volna tenni az óvodát,
ott méltóbb helye lenne. Tóth úr kétségeit fejezte ki, hogy
májustól szeptemberig hagyományos technológiával meg-
építhetõ lenne az óvoda. Behajtani tilos táblát kért az isko-
la felé, mert a Petõfi utcában iszonyatos forgalom van.

A várossá válás kapcsán elhangzott, iszonyú sok hát-
ránnyal jár. A lakosság sokat fog szenvedni. Krepárt Ta-
más kifejtette: markánsan különbözik a véleményünk a
Nemzeti Fórumétól. Mi lakossági döntést akartunk. Akkor
még nem tudtuk, hogy ingatlanadó lesz. Ez adófizetést
vagy többletadó fizetési kötelezettséget jelent, a 110 m2

fölöttiek adóalanyok lesznek, ha falu vagyunk, csak a
200m2 fölöttiek. /.../ Félreértés, hogy nem kell megfizet-

2009-es képviselõi munka
jelentéti statisztikája

A város képviselõ-testülete 2009-ben 37 alkalommal
tartott ülést. A jelenléti ívek alapján, a hivatal összesítése
szerint, a képviselõk részvétele az alábbiak szerint alakult:

Parlagi Endre – 37; Németh Antal – 37; Balogh Csaba –
36; Ercsényi Tiborné – 26; dr. Hantos István – 24; dr. Kiss Il-
dikó – 32; Kovács Attila – 32; dr. Krepárt Tamás – 14;
Krunity Péter – 34; Liszkai Gyuláné – 32; Mányai Zoltán –
25; Márton András – 26; Nógrádi Zoltán – 32; dr. Novotny
László – 35; Rogán László – 24; dr. Szigeti Ferencné – 37;
Tolonics István – 28 (A statisztika tájékoztató jellegû, nem
jelöli, ha valaki figyelmeztetésre sem írta alá a jelenléti ívet,
vagy – ami gyakoribb – ha távozott, röviddel aláírás után.)

Tavaly 2 Közmeghallgatás volt: márc. 17-én 17, nov. 10-
én 12 képviselõ vett részt. A budakalásziak véleményének
megismerése, a közvetlen információ-csere céljából leg-
alább 10 tematikus lakossági fórumot hívtak össze: kettõt az
Integrált városfejlesztés tárgyában, egyet-egyet a Lupa szi-
geti úttól északra, ill. délre esõ terület hasznosításáról, egyet
a HÉSZ-rõl, a közlekedési tanulmánytervrõl, a Berdóra vo-
natkozó tervekrõl, a Berdó csatornázásáról, a Prekobrdo bel-
területbe vonásáról és a Gát lezárásáról. A fórumokon általá-
ban 1-6 képviselõ vett részt, többnyire ugyanazok.

ni. Ha az Alkotmánybíróság úgy dönt, akkor nem kell.
Ercsényi Tiborné elmondta: bízunk abban, hogy 2011-
ben a Fidesz az ingatlanadót eltörli. Reménykedünk ab-
ban, hogy idõben kormányváltás lesz és talán nem kell
befizetni. Beszélt a büntetõ százalékokról is, amik (felújí-
tott ház, aszfaltos út, csatorna, garázs) tovább emelik a
ház értékét. Kroó József hozzátette, a várossá válással
megemelkedik az autó- és lakásbiztosítás, s felvetette, a
kárát ki fizeti ki. Mányai Zoltán egyetértett Krepárt Tamás
javaslatával: ha ki kell fizetni /az ingatlanadót/, az önkor-
mányzatnak kötelessége kompenzálni a tulajdonosokat.

Mányai Zoltán szerint az elmúlt 3,5 év alatt hatalmas
tervek születtek, óvoda, jégcsarnok, útfelújítások, iskola-
bõvítés, csak semmi nem valósult meg belõle. Így nem
lehet hozzáállni egy település vezetéséhez. Azt kell meg-
vizsgálni, hogy lehet idehozni a tõkét. ... Egy polgármes-
ter elõszobázzon a minisztériumokban, lobbizzon Buda-
kalászért. Ercsényi Tiborné elmondta: nagystílû pályáza-
tok vannak, nagyon sok szakértõi véleményt kérünk,
újabb és újabb tanulmánytervek készülnek. /.../ De egy
jelzõlámpára, kátyúzásra nem jut. Kroó József a szenny-
víztisztítóról érdeklõdve közölte: Nem látom, milyen
nagy beruházás készült Budakalászon az elmúlt 4 évben.

Kroó úr felvetette azt is, miért nincsenek Fidesz-tagok
a bizottságokban. Rogán Antal szerint: Vannak olyan kér-
dések, amiket nem kilenc embernek kéne eldönteni. Dr.
Krepárt Tamás kijelentette: fel tudom dolgozni, hogy nem
vagyok bizottsági tag. A probléma súlyosabb. A Nemzeti
Fórum képviselõi ellenségképet alakítottak ki és próbál-
nak leszámolni. Végül Ercsényi Tiborné így összegezte a
rendezvényt: eltekintve az est eleji néhány kellemetlen
nüansztól, nagyon kellemes estét töltöttünk együtt.

FSA

„Lakossági meghallgatás” – a BBK-Fidesz frakció kezdeményezésére



2010. január • IV. évfolyam 1. szám 17

KÖZÉLET BUDAKALÁSZI SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE

Szentkorona eszme – filmvetítés
Szentkorona eszme – Aranybulla

– Történelmi Alkotmány címmel
Mudry Péter filmjének õsbemutatója
volt jan. 15-én a Nemzeti Fórum
szervezésében. A vetítésen jelen
volt és a nézõk kérdéseire válaszolt
Dr. Varga Tibor jogtörténész, Szent
Korona kutató (képünkön), valamint
a film rendezõje, aki elmondta: az
eredetileg öt részesre tervezett so-

rozatnak anyagi okokból csak az ötödik részét tudták el-
készíteni. Ebben hat alkotmányjogász (dr. Samu Mihály,
dr. Pecze Ferenc, dr. Zétényi Zsolt, dr. Varga Tibor, dr.
Tóth Zoltán József és dr. Zlinszky János) fejti ki vélemé-
nyét arról, hogy ha van egy Történelmi Alkotmányunk és
Szentkorona eszménk, hogyan tud ez nekünk segíteni.

Gondolatmenetük alapja, hogy a jelenlegi Alkotmány
ideiglenes: a szovjet uralom öröksége, és nem a mûködõ

jogrenden (elfogadott szabályok gyûjteményén és a bírói
joggyakorlat összességén) alapuló Történelmi Alkot-
mánnyal tartja a jogfolytonosságot. Szükség van egy vég-
leges Alkotmányra, amit azonban nem a Parlamentnek és
nem a pártoknak, hanem egy civil szervezetekbõl, függet-
len szakértõkbõl álló alkotmányozó gyûlésnek kell elõké-
szíteni. A törvényhozást és alkotmányozást külön kell vá-
lasztani, egy jogállam alaptörvényét jogállami módon kell
létrehozni, minél nagyobb képviselettel. Ehhez egy re-
form kevés, az nem állítja helyre az ezeréves alkotmányos
jogfolytonosságot – vélelmezik a megszólaló jogászok.

A Szentkorona tanban a szuverenitás, a hatalom teljes-
sége a Szent Koronáé. Ha nem a nép vagy a király szuve-
rén, hanem a Korona, akkor van örök értékrend, van jó és
rossz, amihez igazodni lehet, és vannak tabuk, nemzeti
értékek, vagyontárgyak, amikhez nem lehet hozzányúlni.
Akkor erkölcsre építõ jogelveket lehet megfogalmazni.
Megállapítható a hatalom felelõssége, és számon kérhe-
tõ, visszarendelhetõ a közigazgatás minden résztvevõje.

A Budakalászért Védegylet Közgyûlése
A Budakalászért Véd-

egylet 2010. január 7-én
tartotta a 2009-es év záró
közgyûlését. A tagság elõ-
ször dr. Hantos István el-
nök beszámolóját hallgatta
meg az elmúlt évrõl. Ebbõl
kiderült, hogy az egyesü-
let a település minden

programján részt vett, de kevés önálló szervezése volt.
Megállapítottuk, hogy a tevékenységünkben nem a látvá-
nyos akciók dominálnak, hanem a csendes háttérmunka
(társadalmi munka az óvodában, növényültetés a Kalász
Suli kerítésénél, pataktakarítás, civilszervezetekkel való
együttmûködés az M0 ügyében, szakértõi véleményezés
az állami jogalkotás területén, stb).

A képviselõi tevékenységrõl Nógrádi Zoltán, a képvi-
selõ-testület Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának el-
nöke számolt be. A tagság összességében elégedett volt
a két képviselõ (dr. Hantos István és Nógrádi Zoltán)
munkájával. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy távol tart-
suk magunkat a személyeskedõ csatározásokról és a
szakértõi részvételre koncentráljunk. Ennek a koncepció-
nak a helyességét igazolja számtalan elismerõ visszajel-
zés a város lakossága részérõl.

A Közgyûlés második felében a tagság megvitatta a
2010-es esztendõ fõbb feladatait, és állást foglalt a leg-
fontosabb kérdésekben (elkerülõ út, Omszk park sorsa, a
Helyi Építési Szabályzat módosítása, a Gyógynövénykuta-
tó területével és a város közlekedési koncepciójával kap-
csolatos fejlesztési elképzelések).

A Közgyûlés végén sor került a tisztújításra is. Az elmúlt
évben választott elnökség újra bizalmat kapott a tagságtól.
Elnök: dr. Hantos István, elnökségi tagok: Ernhoffer Csaba,
Kormos László, Szabó Zoltán, dr. Valki Ferenc Dániel.

Bízunk benne, hogy a 2010-es esztendõben továbbra
is sikerrel tudunk tevékenykedni a településünkért!

Dr. Hantos István elnök, Budakalászért Védegylet

Magyarok Szövetsége – Káliz csoport alakult
Január 15-én sajtótájé-

koztatót tartott a Magya-
rok Szövetsége dec. 22-én
megalakult Káliz csoportja
a Faluházban. A 8 fõvel in-
duló társaság várja mind-
azokat, akik egyet tudnak
érteni a Szövetség célkitû-
zéseivel (történeti alkot-
mányra alapozott közjogi és államrendszer létrehozása;
nemzetegyesítés; kétkamarás parlament; a felsõházban
társadalmi szervezetek, egyházak, szakszervezetek képvi-
selõi; a képviselõk felelõsségre vonhatósága; vagyonele-
mek közösségi tulajdonban tartása; stb.), s tenni szeretné-
nek közvetlen környezetükért.

Az alulról szervezõdõ mozgalom nem kíván párttá vál-
ni, országgyûlési választásokon nem akar indulni, nem cél-
ja a mai „nem legitim, maximum legális” közigazgatási
rendbe illeszkedni. Ahogy Herpai Sándor, a MSz elnökhe-
lyettese elmondta, ehhez a szervezethez az emberek ma-
guktól csatlakoznak, mert érzik, hogy ez tiszta, jó, hiszen
célja maga a közösség.

A budakalászi csoport szeretné taglétszámát növelni:
„Akkor több forrásból buzog elõ a szándék, és nagyobb
hangsúlyt lehet neki adni” – magyarázta Neszveda Péter, a
MSz „Káliz” csoportjának választott vezetõje. „Fontos,
hogy megszervezzünk egy segítségnyújtó hálózatot, hogy
aki fázik, elhagyatott, éhes, azt támogathassuk. Célunk a
helyi piac kialakítása, hogy a környékbeli termelõk értéke-
síthessék terményeiket, mi pedig helyben termett élelmi-
szert fogyasszunk, hiszen ezzel is segítjük egymást. A köz-
lekedés, nagy forgalom kapcsán is szeretnénk felmérni, mi-
lyen segítséget tudunk nyújtani. Mi attól vagyunk más,
mint a többi szervezet, hogy itt nem jönnek felülrõl instruk-
ciók, mi mondjuk meg, mit szeretnénk. Attól lesz tag vala-
ki, hogy elvállal valamit, felelõsséget vállal valamiért...”

A Káliz csoport jan. 23-án ül össze legközelebb.
Elérhetõségük: (70) 365 6455.
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Mi az igazság?
A világ legõsibb nyelve a magyar nyelv.
Erre vall egy múlt században megjelent cikk: Ádám

neve azért lett Ádám, mert azon tanakodott magában a
Paradicsomban, kap-e társat, ád-e neki az Úr, amikor szó-
zatot hallott: Ád ám! Ugyanez a tanulmány írja: Ádám ad-
ta Jeruzsálem nevét is, a Hieorsolimát (latin elnevezés),
amikor az Évától kapott almát megkóstolván felkiáltott: Hi
e rossz alma! Vagy egy másik szerzõ ugyancsak a múlt
században azt írta: Mózes neve eredetileg Mizes, vagyis
Vizes volt, mert a vízbõl húzták ki.

Talán már nem is csodálkozunk, ha azt halljuk, hogy a
karácsony szó nem a latin inkarnáció (megtestesülés) át-
vétele, hanem a kerecsensólyom ilyenkor szokásos repte-
tésébõl származik. Vagy hogy Budakalászhoz köthetõ
példát hozzak: a feltárás elõtt álló Sicambria várának neve
ugyancsak magyar szóból ered: a latin átvette a magyar
ember szót és az embrió szót alakította ki belõle (sicem-
brio), a sic meg a szik-levelet jelenti, elsõ hajtást… Tehát
itt van az emberiség bölcsõje. Magyarul: itt mászott le a
majom a fáról és itt rohangált Ádám és Éva… Kár, hogy a
700 éves Képes Krónika errõl még nem tud. (A Sicam fo-
lyó nevét látja benne.)

Más helyen az Interneten olvasható: Batu kán és a Vati
kán õsi nagy szövetségesek, az utóbbi farkas fiának tartja
magát, aki Romoluszt és Rémuszt is nevelte…

Mi az igazság?
Néha elgondolkodom azon, hogy milyen egyszerû

lenne jól hangzó szólamokkal csiklandozni az emberek
fülét. Féligazságokkal, vagy kisebb hazugságokkal keresni
a népszerûséget. Nem kell hozzá sok, egy ellenségkép
(bármi lehet: kommunisták, Habsburgok, zsidók, jobb ol-
dal) néhány jól hangzó mondat és mûködik… nagyon is
mûködik. Ha van ellenségkép, akire mindent rá lehet fog-
ni, akkor senki nem kérdezi, hogy igaz-e, amit mondasz.

Én Jézusban hiszek.
Õ, aki megváltott. Az õ igazságai örök igazságok.

Nem változnak idõjárástól és politikai helyzettõl. Jézus
mindig ugyanarra hív. Csak meg kell hallani a hangját.

Az Egyház minden évet valami célra felajánl. Az idei
évben csendes imára hívom a budakalásziakat a temp-
lomba. Hallgassuk az Õ szavát.

Miserend
Vasárnap: Budakalász – 8 és 18 óra;

Szentistvántelep – 10 óra
Hétfõ: Budakalász – 18 óra
Kedd: Szentistvántelep – 8 óra
Szerda: Budakalász – 7 óra
Csütörtök: Szentistvántelep – 8 óra
Péntek: Budakalász – 18 óra
Szombat: Szentistvántelep – 18 óra

Plébániai lelkinap jan. 30-án
Plébániai lelkinap lesz Szentistvántelepen 2010. január

30-án szombaton 1/2 9-tõl este 7-ig. Minden érdeklõdõt
(azokat is, akik még nem voltak a Szentistvántelepi temp-
lomban) szeretettel várunk.

Jelentkezni lehet: a bkpl@kalasznet.hu címen.

Búcsúzunk...
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Kardosné Strausz Katalin munka-
társunk 2009. december 12-én el-
hunyt, temetése december 29-én
Budaörsön zajlott. A Nyuszi cso-
port Kitty óvó nénije több, mint tíz
évet dolgozott óvodánkban. 
Negyvenhat évesen ment el közülünk. Emlékét szívünk-
ben megõrizzük. A Telepi Óvoda dolgozói

Az Isten Egyháza alkalmai, programjai
Bábjáték és kézmûves foglalkozás gyermekeknek (be-

lépés ingyenes): 2010. január 30., február 27., 17 órakor.
Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor.
Ifjúsági Klub: január 22. és 28., 18.30-kor.
Bibliaóra: január 20., 18.30-kor.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk Budakalászon,

a Budai út 55. szám alatt!

Beszámoló a 2009-es évrõl
BUDAKALÁSZ

Ebben az évben megvalósult a temetõ harangjának
villamosítása (176 e Ft); az elhagyott sírok elszállítása 461
e Ft-ba került. A templomban az orgona portalanítása 515
e Ft, a szélláda bõrözése 250 e Ft, az esõvíz csatornájának
kiépítése, a kert kisebb rendezése 1,3 M Ft volt. A temp-
lomkerítés elkészítése 1,7 M Ft-ba került. Köszönet az ön-
kormányzattól kapott 800 e Ft összegû támogatásért.

Több kisebb karbantartási munkát is végeztünk. Átala-
kítottuk a templom hangrendszerét. A hívek felajánlása
segítségével visszakerültek a templomba a falikarok. Sze-
retnénk a jövõ évben a templomkertet rendezni, kerekes-
székes/babakocsis feljárót kiépíteni a templomhoz, és a
gyóntató kápolnát ajtóval lezárni.

Tervezzük, hogy Szent László szobrot
állítunk a templomban, mivel hiányoznak a
magyar szentek Budakalászon. Ehhez idáig
egy viasz-tanulmány készült, Kotormán
Norbertõl. A fából faragott, festett szobor
90 cm-es lesz, felsõ része Szent László her-
máját formázza, az alsó rész a Képes Kró-
nika Szent László ábrázolását idézi.

A templomhoz kötõdõen 28 keresz-
telés, 39 temetés zajlott és 5 elsõáldo-
zónk volt.

SZENTISTVÁNTELEP

Önkormányzati pályázat segítségével kiépítettük a ha-
rang villamosítását (654 e Ft). Kijavítottuk a palatetõ hibá-
it (135 e Ft) és kicseréltük a templom esõvízcsatornáit
(450 e Ft). Elkezdtük a kert rendezését. Köszönöm az ak-
tív segítséget a kert szebbé tételében.

Bízunk abban, hogy önkormányzati segítséggel, az
EU-s pályázaton nyert összeggel megépülhet a templom
melletti közösségi ház.

A templomhoz kapcsolódva 9 keresztelés, 16 teme-
tés zajlott és 8-an elsõáldoztak.

Kálmán József atya
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Az egészséges Budakalászért
A MÉHNYAKRÁK-SZÛRÉS

A képviselõ-testület döntése alapján 2010-ben folyta-
tódik Budakalászon az elõzõ években elkezdett méh-
nyakrák-szûrés. A felmerülõ költségeket az Önkormány-
zat fedezi, a jelentkezõknek a vizsgálat térítésmentes.

A szervezést az elõzõ évekhez hasonlóan az MRL Bu-
dakalászi Alapszervezete – az Egészségklub – végzi. A
vizsgálatokra havonként egy alkalommal kerül sor, igény
esetén egész évben. Az idei elsõ szûrés idõpontja: jan.
22. (péntek): Azokkal, akik az elõzõ évben jelentkeztek,
az elmúlt napokban az idõpont-egyeztetés megtörtént,
és errõl írásos értesítést kaptak.

Újabb jelentkezõket várunk a következõ napokra: febr.
18., márc. 18., ápr. 15., máj. 13. és jún. 10., csütörtök. A
további idõpontokat – az év második felére – májusban
tesszük közzé. A szûrés helye: Budakalász, Klisovác u. 6,
a háziorvosi rendelõ épülete, a védõnõi részen (a bejárat-
nál balra). Érdeklõdni lehet a (70) 456 0605-ös telefonon.
Idõpontot lehet kérni a hivatalban, ügyfélfogadási idõben
Lazanyi Istvánnénál, a földszint 5-ös szobában.

Fontos tudni: A szûrésekre jelentkezhetnek a budakalá-
szi lakosok és az önkormányzati fenntartású intézmények
dolgozói, – ha nem Budakalászon laknak, akkor is. A kenet
citológiai vizsgálatát a Szentendrei rendelõintézeten ke-
resztül az OEP finanszírozza, ezért a TAJ-kártya szükséges.
A leletek kb. egy hónap múlva készülnek el, jutnak el hoz-
zánk, amit a jelentkezéskor megadott címre postázunk.

Kérjük, hogy az egyeztetett idõpont elõtt legalább tíz
perccel korábban érkezzen, hogy a szükséges adminisztráci-
ót elvégezzük. A bejelentkezett, de a szûrésen meg nem je-
lent hölgyekre az Önkormányzat a költségeket átháríthatja.

Jó, ha tudjuk, hogy az egészségünkre addig kell vi-
gyázni, amíg lehet, s ezt mindenki csak saját maga teheti
meg. A szûrésekkel megakadályozhatjuk a betegségek
kialakulását, elhatalmasodását. Ezért hívunk minden nõt,
akinek fontos az egészsége.

Garami Lászlóné, az MRL Egészségklub vezetõje

A közeljövõben tervezett szûrések
Tavasszal szeretne az Egészségklub csontritkulás szûrést

végeztetni. Áprilisban várható orvosi elõadás a tárgyban, ahol
az 50 év fölötti nõk és 60 év fölötti férfiak megmérethetik a
csontsûrûségüket. Szív- és érrendszeri szûrés is lesz, elõször –
Bodor Elek professzor úr javaslatára – egy teszt a rizikóténye-
zõk felmérésére, majd a beérkezett jelzések alapján behívják
az érintetteket. Tervezik az idõsek hallásának szûrését is.

SZOCIÁLIS- ÉS EGÉSZSÉGÜGY

Melegedõ a Lenfonó területén
Folytatódnak az egyeztetések a Lenfonó területén lé-

tesítendõ, a hajléktalanok ellátására szolgáló melegedõ
ügyében. Török László, a Magyar Vöröskereszt Pest Me-
gyei Szervezetének igazgatója elõzetes tájékoztatása sze-
rint a helyiség kialakítása megvalósítható, a szakmai irá-
nyítást õk adnák, az épületet és annak emberi használatra
alkalmassá tételét az Önkormányzat biztosítaná.

Az ügy kapcsán a polgármester úr elmondta: annyira
romlik a munkaügyi helyzet, hogy kétszáz ember keres
folyamatosan állást Budakalászon.

Nyertek a ‘Gézengúzok’...
A Gézengúz Alapítvány 2009-ben sikerrel pályázott az Új

Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program „Foglalkoztatás támoga-
tása egészségügyi intézmények számára” c. pályázaton.

Az elnyert támogatási összeg 49 162 920 Ft, amit hat fõ
egészségügyi foglalkoztatására; a várólista, a várakozási idõ
csökkentésére, a szolgáltatások elérhetõségének javítására;
a szakemberek kommunikációjának elõsegítésére; a speciá-
lis diagnosztikai és terápiás ellátáshoz való környékbeli kis-
térségi hozzáférésre; és a budakalászi központ gyermek-ne-
urológiái, gyermek-pszichológiai, és gyógytorna szakrende-
lésének fejlesztésére fordítanak, hat fõs mobil teammel.

A projekt nyitórendezvénye december 17-én volt a
Cseppek Házában.

Megegyezés az orvosokkal
Több éve húzódó vita, félreértés-sor végére tett pon-

tot az Önkormányzat, amikor megegyezett a négy fel-
nõtt- és két gyermek-háziorvossal. Az új szerzõdések ja-
nuár elsejei hatállyal lépnek érvénybe.

A megállapodás szerint bérleti díjat a rendelõ épületé-
nek használatáért továbbra sem kér Budakalász, de a terü-
leti ellátási kötelezettséget vállaló orvosoknak a közüzemi
díjakhoz – víz, gáz, villany, csatornaköltség, kommunális
szemét – hozzá kell járulniuk. Az éves költségek 4/10-ét
(a védõnõi helyiségek fenntartását) az Önkormányzat áll-
ja, a fennmaradó 6/10 rész oszlik le a hat orvos között.
Ez, havi szinten 20-25000 Ft terhet ró rájuk – közölte Par-
lagi Endre polgármester.

Ez az egyezség egyébként meglehetõsen kedvezõ az
orvosokra nézve, az országos viszonyokhoz képest. Az
OEP-nél már olyan esetrõl, ami ezidáig Budakalászon
fennállt, hogy se bérletet, se rezsit nem fizettek az orvo-
sok, nem tudnak – tájékoztatott dr. Nagy Zsolt aljegyzõ.
Olyan településrõl van tudomásuk, ahol – városunkhoz
hasonlóan – a bérleti díjat az egészségügyi szolgáltatás
fontosságára tekintettel, elengedik, illetve ahol mindket-
tõt (bérlet és fenntartási költségek) megfizettetik.

Feltehetõleg márciustól, ahogy a szükséges engedé-
lyeket megkapja, dr. Kiss Edina veszi át a nyugdíjba vo-
nuló dr. Tóth Irén praxisát. A doktornõt az aktualitás ide-
jén lapunkban bemutatjuk.

Dohányzásról leszokás támogatása
A képviselõ-testület dec. 15-ei határozatával támo-

gatja a dohányzásról leszoktató kezelésben 2010. márci-
us 31-ig részt vevõ lakosokat. Az Önkormányzat a keze-
lés árából 3500 Ft-ot átvállal az elsõ 52 leszokni szándé-
kozó személy esetében, ha február 26-ig írásban jelentke-
zik és: – dohányzó, budakalászi állandó lakcímmel rendel-
kezõ személy, – aki nevének nyilvánosságra hozásához
hozzájárul, – március 31-ig dohányzásról leszoktató keze-
lésen vesz részt, – errõl a nevére kiállított számlát nyújt
be, – és vállalja, hogy támogatása érdekében az Önkor-
mányzattal szerzõdést köt.

Jelentkezni 2010. február 26. péntek du. 14 óráig le-
het írásban, a jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán kell benyújtani.
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Avar kori emlékeink
A budakalászi avar kori sírok fel-

tárásáról tartott lebilincselõen érde-
kes elõadást január 14-én a könyv-
tárban Vida Tivadar régész. Elmon-
dása szerint 1987 táján a régi bánya-
tavaknál kavicsbányászat közben
csontok kerültek elõ. A rendõrség
rövid vizsgálódás után értesítette a
régészeket, így a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága részérõl elõ-
ször dr. Tettamanti Sarolta vizsgált
meg száz sírt, majd Pásztor Adrien
és Vida Tivadar vette át a munkát. Öt
év alatt 1600, a VI–VIII. századból
származó sírt tártak fel, így ez a Kár-
pát-medence második legnagyobb
feltárt temetõrészlete, melynek vár-
ható sírszáma: 3-4000.

Tekintve, hogy a XIX. sz. második
felében a bányatavaktól egy km-re

Szentendre felé avar vezetõk sírjait találták meg, valószí-
nûsíthetõ, hogy a köznép temetkezett erre a környékre.
A 80-90%-ban kirabolt temetõ ránk maradt leletanyaga
töredékesen is nagy jelentõségû: lehetõséget ad az avar-
ság etnikai, kulturális és kereskedelmi kapcsolatainak
elemzésére. A leletek formái generációnként változtak,
ebbõl felállítható egy idõrendi térkép, és követni lehet a
temetõ terjeszkedését is.

Az avarok a türkök elõl menekülve érkeztek Belsõ-
Ázsiából, ahogy ezt kínai források, tárgyi leletek és antro-
pológiai adatok egyaránt bizonyítják. A temetõben jól el-
különíthetõ a politikai hatalom birtokosának tekinthetõ,
lóval, lándzsával és reflexíjjal temetkezõ sztyeppei erede-
tû fegyveres réteg, de elõkerültek az avarokkal együtt ér-
kezõ kelet-európai sztyeppei nomádokra utaló leletek is.
Voltak viszont olyan fegyverek, ruhaveretek, kerámiák,
amelyek a helyi germánokra és a késõ antik kultúrájú
romanizált vagy kora bizánci-balkáni eredetû lakosságra
utalnak. A bizánci kapcsolat annak köszönhetõ, hogy a
keletrõl menekülõ avarok felajánlották katonai erejüket a
császárnak: mintegy 50 évig szolgálták ‘zsoldosnépként’.
Megerõsödve azonban már veszélyt jelentett Bizánc szá-
mára ez a Kárpát-medencét mintegy 250 évig meghatá-
rozó copfos népség, amelyhez köthetõ pl. a Bécsben õr-
zött nagyszentmiklósi kincs is. 

A budakalászi sírokban találtak ázsiai és germán jellegû
fegyvereket; lemezpáncélokat; vaskengyelt; csont heve-
dercsatokat; pajzs és félhold alakú bronz, ezüst, vagy ara-
nyozott veretekkel díszített, soktagú öveket; 23 karátos,
gömbcsüngõs fülbevalókat; piperekészletet szûrõkanállal,
fülpiszkálóval; több ezer üveggyöngyöt; 24 mezõs csiszolt
hegyikristályt; 170 edényt étel-, italáldozattal; övre erõsí-
tett fakapszulákat, pogány szokás szerint, amulettek táro-
lására, kereszt vagy hal díszítéssel akár; ezüstkeresztet... A
temetõ egyedi szépségû, különleges lelete a 740. sírból
elõkerült késõ antik bronz korsó. Az 1989 nyarán talált,
két frízben vadászjelenettel és növényi díszekkel megfor-
mált edény az V-VI. sz-ban készülhetett, bizánci területen

és vagy ajándékként, vagy rabolt tárgyként kerülhetett az
avarokhoz. A korsóról egy késõbbi elõadáson lesz szó,
amelynek idõpontját lapunkban közöljük. A budakalászi
leletrõl a fotókat Mudrák Attila (Esztergom) készítette.

KKKKAAAALLLLÁÁÁÁSSSSZZZZIIII   HHHHEEEELLLLYYYYTTTTÖÖÖÖRRRRTTTTÉÉÉÉNNNNEEEETTTTIIII   KKKKIIIIAAAADDDDVVVVÁÁÁÁNNNNYYYYOOOOKKKK

Mericske Rezsõ
történeti munkája

Kalászi Krónikás Könyvek
címmel új könyvsorozatot in-
dít útjára a Kós Károly Általá-
nos Mûvelõdési Központ,
melynek elsõ darabjaként az
egykori Budakalászi Általános
Iskolában tanító Mericske Re-
zsõ Budakalász története az
õskortól napjainkig címû mun-
kája jelent meg (bár a borítón
nem kapott helyet a szerzõ
neve), sorszámozott hasonmás kiadásban, decemberben.
A Kalász Suliban fennmaradt, mindössze negyvenöt oldal-
nyi gépelt kézirat bizonyára nem volt ismeretlen a telepü-
lés történetét kutatók elõtt, de kiadásával a lakóhelyünk
iránt érdeklõdõk szélesebb köréhez juthat el a mû, amit a
település iskolái helytörténeti oktatáshoz is használhatnak.

A kötet Õskor fejezete az 1912-ben, a kiskevélyi bar-
langban talált õskõkori leleteket említi a település elsõ
nyomaként, s mintegy hatezer évvel ezelõttre teszi az elsõ,
szervezett élethelyként. A Római ókor fejezetbõl meg-
tudhatjuk, milyen jelentõs nyomokat hagyott a birodalom
Kalászon, míg A magyar középkor történetét taglaló rész a
kilencszázas évektõl – a honfoglalástól – veszi számba az
eseményeket, megemlítve, hogy a nevet a Kálizoktól kapta
a település. Az Újkor fejezet az 1500-as évektõl, a török
hódoltság rombolásait (melynek kapcsán Kalász 1526-ban
már lakatlan lett) és egykori történéseit sorjázza, s külön
alfejezetben szól a török kiûzése utáni idõkrõl.

Új fejezet foglalkozik a szerbek szokásaival, a svábok
megjelenésével (utóbbiról két átfogóbb kötet is készült a
svábok kitelepítésének évfordulóira), felrajzolja a mezõgaz-
daság fejlõdését, változásait a történeti korszakok alatt, de
egy-egy kiemelt, ám rövid ismertetést kap a közlekedés,
az ipar, és az egészségügy témaköre is. Az érdeklõdõk a
kötetet a KKÁMK-ban megvásárolhatják.
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A Kós Károly ÁMK – Faluház
januári-februári programjai

jan. 21. 18.30 Elhallgatott történelem c. elõadássorozat
III. rész: „A Pilis misztériuma”, elõadó
Virágh László, házigazda dr. Lánszki Imre

jan. 22. 17 óra Kézmûves foglalkozás, belépõ: 500 Ft
jan. 22. 17.30 Magyar Kultúra Napja: • Kiállítás megnyitó;

• Életkép Móricz Zsigmond mûveibõl
(rend.: Szalóky B. Dániel); • Kodály és Bar-
tók dalok: Tóth Orsika (ének), Serfõzõ Hen-
rik (zongora)

jan. 23. 20 óra Sváb bál
jan. 26. 9-16 óra A környezettudatos magatartás az épí-

tészetben – konferencia és kiállítás a
Szentendrei Kistérségi Ipartestület szer-
vezésében

jan. 28. 18 óra Az MRL Egészség Klub orvosi elõadása
jan. 29. 16 óra Szentistvántelepi Iskola – alsós farsang
jan. 30. 20 óra Nõsök Bálja a BMSE szervezésében
febr. 1. 18 óra Lakossági Fórum az Integrált Városfejlesz-

tési Stratégiáról
febr. 2. 19.30 A Verkli Beat Zenekar koncertje, az Illés

Együttes népszerû dalaiból, slágereibõl;
belépõ: 500 Ft

febr. 4. 18 óra Az MRL Egészség Klub a „Testi és lelki éle-
tünk” mottóval indított sorozatának elõ-
adása

febr. 5. 16 óra A Kalász Suli alsós farsangja
febr. 5. 20 óra Cserkész bál
febr. 6. 16 óra A Lenvirág Alapítvány jótékonysági bálja
febr. 11. 17 óra Teadélután
febr. 12. 17 óra Aprók Tánca-játszóház belépõ: 500 Ft
febr. 12. 19 óra Söndörgõ Együttes: Szerb Táncház belé-

põ: 500 Ft
febr. 13. 20 óra Szerb farsangi bál
febr. 16. 18 óra Farsangtemetés
febr. 18. 18.30 Elhallgatott történelem c. elõadássorozat

IV. része, Bradák Károly elõadása, házi-
gazda dr. Lánszki Imre

febr. 25. 18 óra Az MRL Egészség Klub orvosi elõadása
febr. 25-28. 8-16-ig Jobb agyféltekés rajztanfolyam
febr. 26. 17 óra Kézmûves foglalkozás
febr. 26. 17 óra A Telepi Óvoda meseelõadása

Politikai szervezetek rendezvényei
• febr. 7. 17 óra A Jobbik lakossági fóruma
• febr. 20. 10 óra Háború a nemzet ellen – Az elrabolt nem-
zeti vagyon. A 4 részes dokumentumfilm azt mutatja be,
hogy a belsõ és külsõ hatalmi erõk hogyan számolták fel a
nemzeti vagyont, játszották és játsszák át az örökölt és
megtermelt tulajdont, amit õseink évszázadokon át létre-
hoztak. Km.: Ángyán József, Bencsik János, Bencze Izabel-
la, Bogár László, Éger István, Hunyor Erna, Kovács Zoltán,
Mándoki Andor, Molnár Oszkár, Molnár V. József, Papp La-
jos, Tóth Zoltán József, Varga Csaba, Varga István, Zlinszky
János és Kõrösi András operatõr. A Nemzeti Fórum szer-
vezte vetítésre ellátogat a rendezõ: Jelenczki István is.
• febr. 27. 15 óra Az MSZP és az MSZP Nõtagozata ren-
dezvénye mûsoros teadélután keretében

Könyvtári hírek
 Mesepéntek lesz 2010. január 29-én pénteken 15

órakor: a Csodabogár Angol Nyelvû Óvoda elõadásában
a Nagyhatalmú sündisznócska címû mesét láthatjuk.

 Januártól a Mesepéntek 15 órakor kezdõdik, legkö-
zelebb febr. 26-án mesélünk.

 Február írója Lesznai Anna, 125 évvel ezelõtt szüle-
tett író, költõ, grafikus, iparmûvész.

 Szeretettel várjuk régi és új Olvasóink érdeklõdését.
A beiratkozási díjak változatlanok: felnõtteknek 500 Ft,
nyugdíjasoknak 400 Ft, gyermekeknek ingyenes.

Könyvbarátnõk klubja
A Városi Könyvtár szívesen teret ad azon lányok, asszo-

nyok találkozásainak, akik szeretnek olvasni és szívesen oszt-
ják meg másokkal is olvasmányélményeiket. A könyvbarát-
nõk összejövetelein a háztartás, gyermeknevelés, utazás,
egészséges életmód, a kert, kézimunka örömei is terítékre
kerülnek. Gyere, és hozd ötleteidet! Barátnõd, kedves anyó-
sod, szomszédasszonyod sem kizáró tényezõ! Várjuk érdek-
lõdésed személyesen, telefonon, vagy e-mail-ben: tel.: 343-
498, e-mail: konyvtar@kalasznet.hu

Kedvcsináló
„Hallgatom a szívem. Ha majd egyszer megáll, és elsza-

kad a testemtõl az, ami én vagyok, lehajolok még egyszer és
megcsókolom a szívem; megcsókolom, mert szeretett en-
gem, és szerette az egész világot. Jól tudom: a fényt a sze-
mem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte,
szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben szület-
tek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyûj-
tötte össze, és belõle lett minden, ami Szeretet...” (A király)

„Én nem szeretem az erejükben dölyföseket, mert tudom,
egyszer úgyis elesett és szomorú lesz mindenki. A kemény
tekintet: alázatos és révedezõ lesz, a parancsoló hang: lágy és
kérõ. Az ököl: kinyújtott, reszketõ tenyér.” (Õszi Számadás)

„Az idõ múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igaz-
ság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberek-
kel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekbõl annyit
kap mindenki, amennyit megérdemel.” (Õszi Számadás)

Cserkész szülõk bálja
– nem csak cserkész szülõknek

Örömmel hívjuk az idén 15 éves születésnapját ün-
neplõ 1111. Szent István Cserkészcsapat tagjainak szüle-
it, családtagjait, ismerõseit, csapatunk barátait, vezetõit
és egykori tagjait 2010. február 5-én pénteken este 8 órá-
ra, a Faluházba, élõzenés, táncos-batyus bálra!

Program: közös táncok, játékok, vetélkedõ a csapat 15
éves történetérõl, tombola. A fergeteges hangulatról és
zenérõl gondoskodik Kampf Frédi és zenekara: a Malibu
együttes! Belépõdíj: 1500 Ft/fõ, a helyszínen váltható, a
hölgyektõl 1 tál süteményt vagy szendvicset, az uraktól 2
liter hûsítõ italt is kérünk.

Tombola a helyszínen váltható 100 Ft/db áron. Aki fel
tud ajánlani nyereményt, kérjük, jelezze Takács Miklósnál
február 4-ig: (30) 538 9627, takacs.i.miklos@gmail.com.
További információ: Dr Wettstein András cspk.: (30) 305
7305, wett.andras@gmail.com, ill. www.cserkeszek.hu
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ISKOLAI, ÓVODAI INFORMÁCIÓK OKTATÁS
Egyszer volt, hol nem volt…

Tavaly március óta dübörög a Pinokkió az óvodában.
Van olyan kisgyerek, aki még most Karácsonyra is
Pinokkió bábot kapott, mert még mindig az a kedvence
február óta. Akad olyan kislány, aki még nem is óvodás,
de mindennap a Pinokkió mesét nézi. Persze azt, amit mi
adtunk elõ. A mai napig megjelenik a gyerekek játéká-
ban. Éneklik és táncolják. Nem is gondoltuk, mekkora si-
ker lesz ez a gyerekek körében, mikor 2004 februárjában
elõadtuk az elsõ mesénket, a Hófehérkét. Mindig szeret-
tünk mesélni a gyerekeknek és ki akartuk próbálni ma-
gunkat, mire vagyunk képesek. Mikor lejöttünk a szín-
padról akkor, 2004-ben, emlékszem, el sem hittük, hogy
mi ilyet tudunk. Boldogok voltunk nagyon, mert a gyere-
kek csillogó szeme mindent megért. Játéknak indult és
valami komoly dolog lett belõle.

A gyerekek szeretete mellett ez lett a másik fõ profi-
lunk: a februári mese. Minden évben szembesülünk vele,
mennyire várják a gyerekek és a szülõk is. Eláruljuk, mi is
nagyon várjuk. Mindig rögös az elõadásig vezetõ út, de
megéri. Megéri, mert utána hónapokig a csillogó gyerek-
szemek, a minket utánzó, mesélõ, táncoló, éneklõ óvodá-
sok adnak nekünk erõt az élet többi rögös útján.

Mindenkit szeretettel várunk 2010. február 26-án, 17
órakor a Faluház Nagytermében. Fogadják olyan szeretet-
tel mesénket, ahogy mi készítjük Önöknek és a gyerekek-
nek. Ne feledjék, mi csak óvónõk vagyunk. Ugye mindent
elmondtam? Ja, hogy a mese címe? Azt elfelejtettem...:-)

Ványikné Kubinszki Terézia, Teca óvó néni

A Kalász Suli hírei
 Febr. 5-én 16 órakor a Faluházban: alsós Farsang.
 Febr. 12-én 14.30-kor újra Busójárás lesz. A tervezett

útvonal: Kalász Suli, Táncsics u., gát, Omszk tó, ahol közel
egymáshoz, 8 kis tüzet raknak a bábok elégetéséhez. Így
közösen, mégis önállóan búcsúztathatják az osztályok a te-
let. Ha nagy a sár, a tópart helyett az iskola udvarán lesz egy
tûzrakás. A rendezvény után Suli buli várja a felsõsöket.

 A harmadik-negyedikes fiúk fociban a kistérségi
meccsek négyes döntõjén második helyezést értek el, így
a megyei versenyre sajnos éppen nem jutottak tovább. A
hetedik-nyolcadik osztályosok negyedikek lettek ugyan-
itt. Az ötödik-hatodikos korosztály szintén a kistérségi ver-
seny négyes döntõjén mérkõzik a továbbjutásért.

 Márc. 9-12-ig sítábort szervezünk Lachtalba, amire
korlátozott számban várunk még jelentkezõket.

A Szentistvántelepi Iskola hírei
 Jan. 29-én tartjuk alsós farsangunkat, a Faluházban.
 Febr. 5-én lesz a felsõs farsang.
 Febr. 11-16.: Sítábor, 12-16: Síszünet
 Febr. 19.: nyolcadikosok – jelentkezési lap leadása

Zeneiskolai hírek
 Február 4-én 18 órakor lesz a Kamarazenei Hetek

zárókoncertje, a bérletes, aláírásgyûjtõ sorozat keretében. 
 Február 14-én 18 órakor elsõ alkalommal Tanári Farsan-

gi Bolond-koncertet rendezünk, amelyen kizárólag vidám,
mókás mûsorszámokkal szórakoztatjuk a nagyérdemût.

Budakalász Sportélete I.
(A Kalász Suli 5. b osztályának projektmunkája)

Osztályunk, azaz az 5. b osztály projektje, Budakalász
Sporttörténetérõl szól. Igyekszünk bemutatni azokat a
sportokat, amelyek városunk és iskolánk, a Kalász Suli éle-
tében fontos, döntõ szerepet játszottak és jelenleg is
meghatározóak. A projektünknek két végeredménye lett.
Az egyik egy újságcikk, a másik pedig a sportágak bemu-
tatása osztályunk tanulói által. A bemutatáskor a jelenre
koncentráltunk, hiszen azokat a sportokat választottuk ki,
amelyeket rendszeresen, versenyszerûen ûznek itt Buda-
kalászon. Az újságcikkben a múltat is igyekszünk feltárni.

LABDARÚGÁS

Diós Sanyi bácsi elbeszélése alapján ismerhettük meg
Budakalászon a focicsapat történetét. Megtudtuk, hogy
régen a gyerekek a Kálvárián lévõ füves területen rúgták a
bõrt. A ma ismeretes szuper foci labdák helyett rongylab-
dákat vagy fûzõs bõrlabdákat használtak. Nagyon ügye-
sedtek a játékban, hiszen a pálya göröngyös, a fû csomós
volt, így gyakran nem várt irányba pattant a labda. A fo-
cisták azt várták, hogy vizes legyen a pálya, mert akkor le
tudták taposni simára a füvet.

A háború után 1956-ban indult újra a sport Budakalá-
szon. A mai Brico áruház területén téglagyár volt. Az ott
dolgozók gyerekei a közeli füves területen rúgták a bõrt,
ez ma a BMSE pálya. Robicsek Feri bácsi nagyon szerette
a focit, így elhatározta, hogy az ügyes gyerekekbõl csapa-
tot szervez. Eleinte rendes ruhában játszottak, utcai cipõ-
ben. Feri bácsi elindult támogatókat keresni és egy tehe-

tõsebb embertõl kapott annyi pénzt, hogy az egész csa-
pat számára felszerelést tudott venni. A gyerekek annyira
örültek az új cipõknek, hogy este az iskola elõtt abban sé-
tálgattak. Akkoriban a pomázi focicsapat nagyon erõs
volt, a budakalásziak mégis legyõzték õket.

1957-ben megnyerték a megyei osztályú bajnokságot.
Az elõdök nyomdokain a BMSE focicsapat ma is eredmé-
nyesen mûködik. Iskolánk sok tanulója sportol itt.

KÉZILABDA

A labdarúgás mellett a kézilabda volt Budakalászon a múlt
század közepétõl a legnépszerûbb csapatsportág. Diós Sanyi
bácsi mesélt nekünk a korabeli kézilabda életrõl is. A focisták
és a kézilabdások nagy barátságban voltak. Jártak egymás
meccseire és teljes lelkesedéssel szurkoltak egymásért. A Bu-
dakalászi kézilabdázók több alkalommal is az elsõ osztályban
játszottak, a férfiak kétszer a dobogóra is felállhattak. Iskolánk,
a Kalász Suli is jelentõs sikereket ért el évente a diákolimpián
mind kézilabdában, mind pedig labdarúgásban. Reméljük, ez a
siker a jövõben is folytatódni fog, hiszen mind a lányok, mind a
fiúk szorgalmasan készülnek az elkövetkezendõ meccsekre.

JUDO

A judo 1994 óta van jelen Budakalászon a Kalász Suli éle-
tében. Osztályunkban a sportot Szöllõs Dávid, sárga öves
judós képviseli. Nevelõje Nagy Miklós, fekete öves, 5 danos
mester. Eredményes munkája révén több kiemelkedõ sport-
ember nevelõdött ki kezei közül, Csák Zsolt 1 danos fekete
öves mester, háromszoros magyar bajnok. Dávid szintén sze-
retne egyszer országos judós bajnok lenni.

(Folytatás a következõ számban.)
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A Kalász Suli Újévi koncertje

Az iskola két híres tanít-
ványa, Harcsa Veronika

és Milosevits Mirkó virtuóz
elõadásával indult a Kalász
Suli újévi koncertje január 9-
én, a Faluházban. A hagyo-
mányhoz híven a mûvészek
minden évben újra és újra
eljönnek az iskola program-
jára, megcsillantják tudásu-
kat, tehetségüket, hogy ez-
zel is utat mutassanak a
gyerekeknek zenei tanulmá-

nyaik folytatásához, erõt adjanak ilyenkor, évkezdetkor
a mindennapi gyakorláshoz, szorgos munkához.

A koncert az ünnepek hatása alatt, jórészt a Kará-
csony, a betlehemezés jegyében zajlott. Fellépett a 2. b
osztály kórusa, szólót énekelt Eöry Kata. Mahó Borbála és
Kerekes Borbála furulyán, Kelemen Natália zongorán, Kál-
mán Dorka hegedûn, Kálmán Kata gitáron szólaltatott
meg ünnepi dallamokat.

Halmai Réka és a 3.a osztályosokból álló énekkar kará-
csonyi dalokat adott elõ; Serfõzõ Gergely és Katona Bálint
trombitán játszott, zongorán kísérte õket Szabó Zsuzsan-
na, Katona Bálint anyukája.

Iványi Eszter zongorán, Saiban Laura fuvolán, Ireghy
Benedek gitáron, Sághy András zongorán és Gömbös
Marcell furulyán játszott.

Fellépett az alsós napközisek alkalmi kórusa a napközis
tanárok vezetésével és kíséretével, a 4. a osztály énekka-
ra, valamint Villám Csenge altfurulyával, Juhász László gi-
tárral, Schlosser Ilona furulyával. A koncert végéhez köze-
ledve Katona Bálint és Katona Lili, majd Victor Anna ta-
nárnõ és tanítványa, Halmai Renáta négykezes zongorajá-
tékában gyönyörködhettek a jelenlévõk. Katona Lili csel-
lón is remekelt, végül pedig a Zeneiskola és a Kalász Suli
közös büszkesége, Szedmák Eszter kápráztatta el zongo-
ratudásával a közönséget.

Jó évrõl évre látni, hogy a
gyerekek nem csak szépen
cseperednek, de irigylésre
méltóan fejlõdnek is, és élvezik
a muzsikálást, értõ tanáraik ke-
ze alatt. Remélhetõleg néhány
év múlva közülük is többen
visszajönnek majd régi iskolá-
juk koncertjére, élõ példájaként
a gyümölcsöt hozó kitartásnak,
és annak a gondolatnak, amit a
háttér-dekoráció is hirdetett:
„A zene mindenkié.”

ÜNNEPLÕ A ZENE MINDENKIÉ

23 24. lap
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Artisjus-díjat kapott a KAMI

AAKós Károly ÁMK Kalász Mûvészeti Iskola
tanári kara a zenei oktatásban végzett ki-

emelkedõ munkájáért 2009. december 18-án
Artisjus-díjban részesült.

Az Artisjus Zenei Alapítvány – a korábbi Huszka
Jenõ-díj és Dankó Pista-díj megszüntetése után –
2001 óta évente jutalmaz magyar zeneszerzõket,
ill. olyan zenemûvészeket, akik a kortárs mûvek
elõadásával, terjesztésének elõsegítésével eredmé-
nyesen szolgálják a magyar zenekultúra ügyét. Idén
elõször, a klasszikus és könnyûzene szerzõin és elõ-
adóin túl két település (Pilisborosjenõ és Budaka-
lász) zeneiskolájának tanári karát is díjazták.

Mint a megnyitó beszédbõl kiderült, a kortárs
zenemûvek legvirtuózabb elõadása is elképzelhe-
tetlen lenne a zenepedagógusok áldozatos és áldá-

sos tevékenysége nélkül. A tudás, a mesterség csínja-bín-
ja nemzedékrõl nemzedékre örökítõdik át, így válik belát-
ható közelségûvé J. S. Bach hét nemzedékkel ezelõtti
munkássága vagy népmûvészetünk kincsei, és csak így
élvezhetõk korunk mûvei is.

Az idei díjakat Lakatos György fagottmûvész, az
Artisjus Zenei Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Mada-
rász Iván zeneszerzõ, az Artisjus Zenei Alapítvány Egyedi
Támogatásokat Véleményezõ Komolyzenei Bizottságának
elnöke, és Malek Miklós zeneszerzõ, az Artisjus Zenei
Alapítvány Egyedi Támogatásokat Véleményezõ Könnyû-
zenei Bizottságának elnöke adta át egy koncerttel egybe-
kötött ünnepség keretében, az Artisjus Teremben.
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