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Távozik a falu jegyzõje
A testület jan. 29-én hozzájá-

rult dr. Bocsi István közszolgálati
jogviszonyának jan. 31-ei, közös
megegyezéssel történõ megszün-
tetéséhez (11 I., 1 T., 3 nem szava-
zott); az ellene indított fegyelmi
eljárást a megállapodás aláírásával
egyidejûleg lezárja. Lakásbérleti
szerzõdése jún. 30-án megszûnik,
addig a helyi lakásrendeletben foglaltak szerinti bér-
leti díjat köteles fizetni. A testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a megállapodást dr. Bocsi Istvánnal
megkösse, a köztisztviselõi érvényes besorolásnak
megfelelõ öt havi juttatása (végkielégítés) átutalása
felõl intézkedjék.

Parlagi Endre emlékeztetett, korábban már jelez-
te, hogy nem kíván a jegyzõ úrral együtt dolgozni.
Tárgyalási kezdeményezései nem vezettek sikerre,
de miután jan. 15-én fegyelmi eljárást indítottak el-
lene, majd jan. 24-én állásából felfüggesztették,
Bocsi úr megkereste, hogy mégis jó lenne békében
elválni, megegyezni. A megállapodás megszületett,
további pályája elé a hivatal nem kíván akadályt gör-
díteni. Idõközben dr. Bocsi István elnyert egy pályá-
zatot Budaörsön, és már fel is esküdött ott jegyzõnek.
(További részletek a következõ számban.)

A képviselõ-testület tagjainak elérhetõségei
Parlagi Endre 70/456-6957 340-554 polgarmester.budakalasz@t-online.hu
Balogh Csaba 70/330-4879 baloghcsaba@kalasznet.hu
Ercsényi Tiborné 70/330-9554 340-351 ertitech@t-online.hu
Hantos István dr. 70/216-4472 341-356 hantos@externet.hu
Kiss Ildikó dr. 30/566-3971 info@drkissildiko.hu
Kovács Attila 20/222-5725 kovacs.attila@nif.hu
Krepárt Tamás dr. 20/951-5383 341-942 drkrepart@t-online.hu
Krunity Péter 70/331-8336 krunity@t-online.hu
Mányai Zoltán 70/380-9924 zoltan.manyai@gmail.com
Márton András 30/203-0435 341-496 martonkorm@gmail.com
Németh Antal 70/933-2027 341-388 fnmi@mail.datanet.hu
Nógrádi Zoltán 20/922-8811 zoltan.nogradi@gmail.com
Novotny László dr. 70/331-2376 342-466 novotny@novotny.hu
Rogán László 70/334-8934 342-618 rogica@kalasznet.hu
Liszkai Gyuláné 70/371-9326 340-605 liszkaigyulane@gmail.com
Szigeti Ferencné 20/453-0458 szsaci@t-online.hu
Tolonics István 70/336-6982 istvan.tolonics@gmail.com



Szenny és zaj – mértékkel...

2007. november 5-én a BME áramlástani tanszék kép-
viselõi elõadást tartottak a Faluházban a tervezett M0 út-
gyûrû északi szektorának 11. és 10. sz. fõutak közötti sza-
kaszán várható levegõszennyezettség és zajterhelés mér-
tékérõl. Vizsgálatuk a 2006-os, majd az M0 híd felépítése
után a 2010-es és 2018-as évekre terjedt ki, útgyûrû nél-
küli esetben és öt különbözõ útgyûrû nyomvonal-válto-
zatnál, öt településre vonatkoztatva.

A várható levegõszennyezettséget két módon model-
lezték. Egyrészt szélcsatornában, a vizsgált terület kicsinyí-
tett, de valósághû modelljét különbözõ áramlási viszonyok
között tesztelve; másrészt a jelenségek számítással törté-
nõ leírásával, numerikus szimulációval. Mindkét esetben fi-
gyelembe vették a térségben uralkodó szélirányokat, a
szélsebesség megoszlását, a domborzatot, épületeket, nö-
vényzetet, ill. a Központi Statisztikai Hivatal jármûvekre
vonatkozó adatait. A szoftveresen számított értékek nagy-
jából egyeztek a szélcsatornában végzett kísérletek ta-
pasztalataival és megerõsítették azt az eredményt, hogy:

• a szénmonoxid, szállópor- és nitrogénoxidok éves
átlagkoncentrációja az alagút-kijáratoktól és az utak köz-
vetlen környezetétõl eltekintve nem haladja meg az éves
határértéket;

• a Budakalász levegõjében lévõ legdominánsabb nit-
rogénoxid-szennyezõdést éves átlagban gyakorlatilag
nem befolyásolja az autóúton lezajló forgalom miatti kibo-
csátás;

• Budakalász lakott területein a levegõ szennyezettsé-
ge a csúcsforgalmi órás átlag tekintetében is messze el-
marad a határértéktõl.

A zajterhelést is kétféleképpen, egyrészt méréssel,
másrészt számítógépes szimulációval vizsgálták, s az

eredmények igazolták egymást. Eszerint megállapították,
hogy Budakalászon a Budai úton, a József Attila utcában, a
Damjanich utcában és a Pomázi úton alakul ki különösen
magas zajterhelés (nappal 63-67 dB, éjjel 56-60 dB), a
keskeny, beépített és igen rossz állapotú utak átmenõ for-
galma miatt. Ezért az M0 építése különös jelentõséggel
bír (zajcsökkentés 1-3 dB). A konfliktustérképekrõl leol-
vasható, hogy az M0 autóút egyik nyomvonalváltozata
sem okoz Budakalász közvetlen hatásterületén határérték
feletti zajterhelést.

Anó

KKÖZ-ÉRDEKVIZSGÁLAT M0-ÜGYBEN
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Schengeni határnyitás: Esztergom-Párkány
2007. december 21-én éjfélkor Trianon óta elõször

megszûnt a határellenõrzés a teljes osztrák, szlovén és
szlovák határszakaszon. Az Európai Unióhoz 2004-ben
csatlakozott szinte valamennyi tagállam – Ciprust kivéve
– e nappal a schengeni övezet része lett. A hazánk mel-
lett Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Észtország,
Lettország, Litvánia, Szlovénia és Málta területével kibõ-
vülõ országcsoport egyetlen, összefüggõ zónát alkot: te-
rületükön nincs határellenõrzés.

A schengeni csatlakozást rendezvénysorozattal ünne-
pelte Esztergom és Párkány, a Mária Valéria híddal összekö-
tött két testvérváros is. A kistérségi polgármesterek és csa-
pataik, így a budakalászi küldöttség tagjai is, részt vettek a
2007. december 21-én éjfélkor zajló ünnepélyes határnyitá-
son. A himnuszok elhangzása alatt leengedték mindkét
nemzeti lobogót, majd pezsgõbontás, kölcsönös fotózások,
s a Duna mindkét partján tûzijáték volt. A határõrök utolsó
ténykedésükként dátumozó emlék-bélyegzõvel látták el az
ezt kérõk útlevelét. Majd megindult a hídon mindkét irány-
ba a sétáló tömeg, azzal a nosztalgia kisvonattal együtt,
mely ezután rendszeresen fog közlekedni.

Németh Antal

A nyomvonal-változatok
Forrás: BME Áramlástan Tanszék

Fotó: Érckövi Rudolf
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Együtt 1957 óta – ötven éves az EU

AFaluház nagytermében 2007. november 25-én va-
sárnap került sor az Európai Bizottság Magyaror-

szági Képviseletének, a Magyar Köztársaság Külügy-
minisztériumának, a Dunakanyar-Pilisi Önkormány-
zatok Többcélú Kistérségi Társulásának (DPÖTKT) és
Budakalász Nagyközség Önkormányzatának együtt-
mûködésével az Európai Unió 50. évfordulójának a
megünneplésére. Az „50 év integráció 50 helyszínen”
címû országos rendezvénysorozat egyik állomásaként
az önkormányzat megemlékezett a Római Szerzõdés
aláírásának (1957) 50. évfordulójáról.

A rendezvény célja az állampolgárok ismereteinek bõ-
vítése volt uniós témákban, az EU értékeinek megjeleníté-
sével. Továbbá Magyarország EU-tagságával összefüggés-
ben a fejlesztés irányairól szóló társadalmi kommunikáció
kezdeményezése, a tagságból eredõ lehetõségek, az ezzel
járó jogok, feladatok és kötelezettségek tudatosítása.

A rendezvényre mindazokat meghívta a szervezõ Pol-
gármesteri Hivatal, akik érdeklõdnek a közélet iránt: a la-
kosokat, a vállalkozókat, az üzleti élet szereplõit, a helyi ci-
vil szervezetek képviselõit és tagjait, a településen mûkö-
dõ intézmények dolgozóit, – akik aktívan részt kívánnak
venni az ország/régió/település jövõjének alakításában.

A konferencián gazdasági témájú, uniós érvényesülési
lehetõségeket taglaló és a Közép-Magyarországi Régió
uniós pályázati lehetõségeirõl szóló elõadásokat hallhattak
a résztvevõk dr. Garamhegyi Ábel államtitkártól (GKM),
Dr. Fáyné dr. Péter Emese tanszékvezetõ egyetemi do-
censtõl, és Jean Monnet professzortól, a Teum Europe Ma-
gyarország szakértõjétõl. Az euro bankjegyek jellegzetes-
ségeirõl dr. Garami Erika numizmatikus; a civil szervezetek
és az állampolgárok lehetõségeirõl Rotyis József közgaz-
dász, a Team Európe Magyarország szakértõje; a kistérség
helyzetérõl dr. Dietz Ferenc, a DPÖTKT elnöke beszélt.

Az elõadásokat kulturális és mûvészeti produkciók tet-
ték színessé, a helyi és már közismert fellépõk: a Kalász
Táncegyüttes, a Sonnenblumen Táncegyüttes, a Kalász
Alapfokú Mûvészeti Iskola fúvószenekara, Dónusz Katalin

elõadómûvész és tanítványai, Harcsa Veronika és Milose-
vits Mirkó Milán elõadómûvészek, s a Kalász Suli német
nemzetiségi nyelvet tanuló tanítványai elõadásában.

A megemlékezést megelõzõen két pályázati felhívást
tett közzé a Polgármesteri Hivatal a rendezvény kapcsán.
Rajzpályázatot hirdetett az „Unió a kalászi gyermekek
szemével” címmel, valamint uniós országok régi/új pénz-
érméibõl – a kalászi gyermekek gyûjtõmunkája nyomán –
éremkiállítást szervezett a konferencia napjára.

A beérkezett alkotásokból a rendezvény napján a Falu-
ház kiállítást szervezett, a résztvevõ közönség pedig sza-
vazhatott a legjobb rajzokra. Így a konferencia végére, a le-
adott szavazatok alapján I. helyezést ért el: Szedmák Eszter,
a Kalász Suli 5. osztályos tanulója; II.: Kosznovszky Petra, a
Szentistvántelepi Iskola 6. osztályos diákja; III.: Langer An-
na, a Szentistvántelepi Iskola 8. osztályos tanulója. A díja-
kat – EU-s társasjáték, egérpad, baseball sapka, íróeszköz
készlet, mobiltelefon-tartó – az Európai Bizottság Magyar-
országi Képviselete ajánlotta fel a helyezetteknek.

A gyûjtõmunka során összeállított euro bankjegy kiál-
lítást az érdeklõdõk a budakalászi Helytörténeti Múzeum-
ban (Budai út 31.) 2008. február 15-ig megtekinthetik.

A résztvevõk véleménye alapján több hasonló, az unió
megismerésérõl szóló rendezvényre, informális fórumra
lenne szükség a jövõben. Mert ahogyan a rendezvény
szlogenje is hirdeti:

„Európa következõ ötven éve rajtad is múlik!”

KKÖZ-ÜGYEK KITEKINTÕ

Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,

ki nem csak hallani,
de érteni akar,

hogy közel legyen a szívdobogásunk.

– írja Birtalan Ferenc a Míg megnövök
címû gyerekversében, s az utóbbi hó-
napokban mind gyakrabban tûnnek
idõszerûnek sorai. ‘Felelõs’ vezetõink-
nek mintha nagyon nem akaródzna le-
guggolni a megalázott tekintetek
emberi horizontjához, a színtelen-szag-
talan magasságokból pedig aligha ér-
zékelhetõ a gyalázat: a napi túlélésért
aggódók zaklatott szívdobbanásai.

Az oktatás ‘színvonalának emelésé-
re’ hivatkozva verték szét a világszerte

klasszisokkal magasabb színvonalú kép-
zési rendszerünket a digitális táblák
megszállottai, a ‘minõségi’ tudáshoz
való jog esélyegyenlõségét tudatosan
kiváltsággá silányítva. „A 2007-es év –
nyugodtan mondhatjuk – a magyar
egészségügy válságának kezdete” –
vallja Éger István, a MOK elnöke, s már
érezzük, hogy a vizitdíj, az ágydíj, a tb-
privatizáció csak kezdete annak a folya-
matnak, amelyben kifosztják a magyar
lakosság nagyobbik részét az egész-
séghez, az élethez való jogából, a mél-
tó létezés esélyébõl is. Az USA (ahol 47
millió ember él biztosítás nélkül!) egyik
leggazdagabb államában, Schwarze-
neggernek megdobbant a terminátor-

szíve: törvényben kívánja szabályozni,
hogy az ottani szegénységi küszöb (4
fõs család esetén évi 9 074 642 Ft) 250
százaléka/!/ alatt élõk egészségbiztosí-
tását állami feladattá tenné. Ezzel szem-
ben idehaza az ágydíjat fizetõnek ma
már nem írhat fel az orvos gyógyszert, s
a tb-privatizációját február 11-én újra
keresztül akarják verni ‘képviselõink?’!

A tulajdonból való kifosztás kore-
ográfiáját is kidolgozták az ingatlanadó
kiagyalói, akiknek ugyan ‘emberség-
bõl példát’ mutatni sincs alapjuk, de
örökösen csak ‘fel akarnak emelni’.

Nagy László utolsó tévéinterjújának
szavai jutnak eszembe, mit is üzenne a
jövõ emberének: „Ha lesz még emberi
arcuk, akkor csókolom õket”

(III. Utisz)

Milosevits Mirkó Milán és Dónusz
Katalin elõadómûvészek mûsora

(Fotó: Kátai Ferenc)

AA LAPTLAPTALANULALANUL
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KKISTÉRSÉGINFORMÁCIÓK

A DPÖTKT Társulási Tanács munkájáról
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kis-

térségi Társulása Társulási Tanácsa december 12-ei szent-
endrei ülésén tárgyalt a:

• Pest Megye Önkormányzatával kötött, pedagógiai szak-
szolgálatokra vonatkozó megállapodás meghosszabbításáról;

• Megmentõ Kht-val kötött jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás szolgáltatási szerzõdés felülvizsgálatáról;

• belsõ ellenõrzési feladatokra vonatkozó 2008-as évi
szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról;

• GVOP projekthez kapcsolódó hitelfelvételre és a hi-
tel törlesztésére vonatkozó kérdésekrõl;

• kistérség önkormányzatai elektromos áram és gáz
beszerzéseinek összehangolásáról, a közös beszerzésben
rejlõ megtakarítások kihasználásáról;

• brüsszeli út eredményeirõl, a konkrét tennivalókról;
• kisoroszi kerékpárút tervezési önrészérõl.

Helyi hírek – röviden
• Farsangtemetésre hívja 2008. február 5-én (húshagyó

kedden) 18 órára, a Faluházba a Budakalászi Német Nem-
zetiségi Egyesület és Önkormányzat  a kedves lakosokat.
A jeles alkalmon „Trinkhoffer Sári ismét bekrepírozik”, így
az amatõr színészek végsõ búcsút vesznek tõle...

• A Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület és Ön-
kormányzat tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a
kitelepítés 62. évfordulóján megtartandó csendes megem-
lékezésre, 2008. február 24-én, vasárnap 15 órára, a Buda-
kalász-Alsó HÉV állomásánál lévõ kitelepítési emlékmûhöz.

• A védõnõk szeretettel várják minden hónap 2. és 4.
hétfõjén 10-12 óráig a Babaklubba az érdeklõdõket a Fa-
luházba.

• Minden hónap 3. keddjén 10-11 óráig Babamasszázs
tanfolyam van, jelentkezni lehet a védõnõknél.

• A Budakalászért Védegylet képviselõi, dr. Hantos Ist-
ván és Nógrádi Zoltán együtt tartanak fogadóórát a Hivatal
épületében, minden hónap utolsó szerdáján, 17.30-kor.

• Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt bizalmával
és rám szavazott: Német István.

• Örömmel tudatjuk, hogy óvodánknak is van már
honlapja. Címe: www.telepiovoda.hu

• Megváltozott a VKC TV mûsorrendje. Eszerint min-
den reggel 8 és este 6 órakor kezdõdik az adás. Pénte-
kenként friss híreket láthatnak.

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kis-
térségi Társulása január 9-ei Társulási Tanácsülésén Buda-
kalászon tárgyalt az e-önkormányzat jövõjérõl.

Az e-önkormányzat célja, hogy az online elérhetõ köz-
igazgatási információk és az elektronikus ügyintézés ré-
vén egyszerûsítse a hagyományos hivatali eljárást. A köz-
vetlenül igénybe vehetõ, naprakész szolgáltatások által
tervezhetõbbé és gyorsabbá válna az adminisztratív mun-
ka és áttekinthetõbbé a döntéshozatal.

Nem egyszerû azonban az átállás a korszerûbb techni-
kára. Ezt bizonyítja a DPÖTKT kudarca, de legalábbis egy
helyben toporgása az e-önkormányzatok megvalósítása
kapcsán. A projektet 2004-ben indította el a társulás elõdje
(a Területfejlesztési Tanács) és sikeresen pályázva a GKM
Operatív Programjára, összességében 540 millió forintnyi,
javarészt uniós támogatást kapott a megvalósításra. A köz-
beszerzési eljárás nyertese a T-systems Hungary lett, és a
2005 õszén elindult tervezési munkaszakasz, majd a 2006-
ban a rendszertervben megfogalmazott modulok részletes
kidolgozása után 2007-ben be kellett volna vezetni a rend-
szert mind a tizenhárom településen. Eddig azonban egye-
dül Dunabogdányban sikerült elindítani, ott is azért, mert a
korábbi számítástechnikai infrastruktúra annyira kezdetle-
ges volt, hogy nem okozott gondot a régi és az új sziszté-

ma összehangolása. Budakalász mindig kritikusan állt a
tervhez, így még csak kísérletet sem tett, hogy akár az ikta-
tórendszert is használatba vegye. A szentendrei eset, hogy
néhány modul alkalmazása után összeomlott az önkor-
mányzat számítógépes rendszere, ugyancsak riasztó. Felté-
telezhetõen súlyos mulasztások történtek az e-önkormány-
zat bevezetése ügyében, ezért a kistérség megbíz egy cé-
get a modulok átvilágításával és elképzelhetõ, hogy eljárást
is indítanak a felelõsség tisztázására.

Addig azonban kényszerhelyzetben vannak a DPÖTKT
önkormányzatai. Ha bebizonyosodik, hogy nem mûködik
a rendszer és ez az Európai Unió tudomására jut, kamatos-
tul vissza kell fizetni a támogatást. Ez a kistérségi társulás
létét is fenyegeti. Tehát a lehetõ legtöbbet kell kihozni az
eleddig sete-sután mûködõ e-önkormányzati projektbõl.
A tavalyi évben, anélkül, hogy az egyes modulok bevezet-
hetõk lettek volna, 500 FT/fõ hozzájárulást fizettek az ön-
kormányzatok a rendszer fenntartására, üzemeltetésére.
2008-ban további száz milliós igény érkezett, de a kistér-
ségi társulás 1000 Ft/fõ összegben maximálta az üzemel-
tetési díjat, szigorú megkötésekkel. Ezek szerint az önkor-
mányzatok negyedéves ütemezéssel hajlandók fizetni, ha
a modulok végre sikeresen használatba is kerülnek.

F. S. A.

H I R D E T É S F E L V É T E L
A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBA

Kiadó: 26/342-802 • 70/328-4210
Szerkesztõség: 26/342-834 • 30/9426-504
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KKÖZ-ÜGYEK INFORMÁCIÓK

TÉRFIGYELÕ RENDSZER BUDAKALÁSZON

Néhány héten belül elkezdõdik a már részben üzembe
helyezett budakalászi térfigyelõ rendszer tesztelése,
melynek beruházója a Budakalász Kábel TV KFT, üzemel-
tetõje pedig a Szentendrei Rendõrkapitánysággal karölt-
ve, a nagyközség önkormányzata lesz.

Az éjszaka is látó, nagyfelbontású, színes, ún. speed-
dome kamerákkal megvalósuló rendszer az ország egyik
legkorszerûbb ilyen jellegû berendezése. Alkalmassá te-
hetõ a gépjármûvek rendszámának azonosítására, ezáltal
pl. a körözés alatt álló gépjármûvek kiszûrésére, de a te-
rületünkre be- és onnan kilépõ gépkocsiforgalom ellenõr-
zésére, az illegális szemétlerakások felderítésére, a HÉV
átjárók, közterületek, iskolák környékének távfelügyeleté-
re is. A kamerák által „látott” adatokat a rendszer tárolja.
A tárolt adatok törvényes idõn belül, tetszés szerinti
szempontok szerint visszajátszhatók, kinagyíthatók, érté-
kelhetõk, a nyomozati anyaghoz csatolhatók.

A megvalósuló rendszer reményeink szerint jelentõ-
sen hozzájárul ahhoz, hogy lakóhelyünkön nagyobb biz-
tonságban tudjuk személyi és tárgyi értékeinket, este
nyugodtabban hajthassuk álomra fejünket.

A rendszer, mely elsõ lépésben tizennégy kamerából
épül fel, terveink szerint a késõbbiekben, – az anyagi lehe-
tõségek függvényében – folyamatosan tovább épül, így
egyre nagyobb területarány megfigyelésére lesz képes.

Célunk a térfigyelõ rendszer megvalósításával az volt,
hogy növeljük a bûnelkövetés kockázatát, ezáltal tartva
távol magunktól a bûnözõket, a közlekedési szabálysze-
gõket. Az esetleges balesetek esetén segítsük a pártatlan
tényfeltárást, bûncselekmények elkövetésekor segítsük a
rendõrséget a nyomozati munkában.

Kérjük tehát lakótársainkat, fogjanak össze velünk és
egymással a bûnüldözésben. Segítsék észrevételeikkel,
javaslataikkal közbiztonságunk javítását. Beruházásunkkal
mi egy óriási lépést tettünk ennek érdekében. A rendszer
hatékony mûködtetése már Önökön is múlik. 

A sikeres próbaüzem befejezése után tájékoztatjuk
Önöket az együttmûködés lehetséges formáiról.

Sándor József
A Budakalász Kábel TV KFT

ügyvezetõ igazgatója

A közoktatást érintõ uniós pályázatokról…
Budakalász Nagyközség Önkormányzata a Közép-ma-

gyarországi Régió Operatív Programja által – egyedüli-
ként az országban – a közoktatási intézmények beruházá-
saira, infrastruktúra- és eszközfejlesztésére kiírt (KMOP –
2007 – 4.6.1.) pályázatra 2007. júliusában három közok-
tatási intézmény felújítására nyújtott be pályázatot. Ezek:

– a Szentistvántelepi Általános Iskola fõépületének
megemelése, az emeleten szabályos tantermek és szak-
tantermek kialakítása, akadálymentesítés megoldása, a
tornatermi épületrész vizes helyiségeinek korszerûsítése;

– a Kalász Suli tornaterem építése öltözõkkel, szertár-
ral és orvosi szobával (a tornaterem mérete 17x32 m);

– a Nyitnikék Óvodában egy 144 m2-es tornaszoba ki-
alakítása a régi polgárvédelmi raktár helyén, öltözõkkel,
mellékhelyiségekkel.

A Szentistvántelepi Általános Iskola és a Nyitnikék Óvo-
da fejlesztésére beadott pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) szakmailag megfelelõnek értékelte, de
forráshiányra hivatkozva a projektek nem kaptak támogatást.

A Kalász Suli tornaterem építésének pályázati kérel-
mét jogosultsági követelmények hiányára hivatkozva az
NFÜ elutasította. Az Önkormányzat a jogorvoslati lehetõ-
séggel élve fellebbezést nyújtott be a pályázat érvényesí-
tésére. A fellebbezést a pályázat kiírója elfogadta, annak
helyt adott, az értékelés jelenleg folyamatban van.

A képviselõ-testület a 2008. január 15-ei ülésén úgy
határozott, hogy a pályázat második fordulójában ezeket
a pályázati kérelmeket a 2008. január 28-ai határidõnek
megfelelve, intézményeink fejlesztése érdekében ismé-
telten benyújtja.

Közlemény panasziroda létesítésérõl

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy hiva-
tali ügyintézéseik során tapasztalt eljárási panaszaik és
sérelmeik bejelentésére panaszirodát hoztunk létre. A
bejelentett panaszok regisztrálásra kerülnek, hogy azok
orvoslásának lehetséges megoldásait feltérképezzük.

Ügyfélfogadás: a panasziroda hétfõn és szerdán (fél-
fogadási napokon) 16.00 – 19.00-ig várja személyes,
vagy írásban elõterjesztett bejelentéseiket.

Helye: Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri iroda
A mûködésért felelõs személy: Németh Antal alpol-

gármester. Elérhetõsége: 06-70/933-2027.
A panaszirodát 2008. január 21-tõl március 12-ig

tervezzük mûködtetni.
Parlagi Endre polgármester

A szemétdíjak
A szemétdíjak mérséklése, illetve további kedvezmé-

nyek elérése érdekében az önkormányzat folytatta a – vá-
lasztások miatt halasztódott – tárgyalásokat a Sauber-
macher-Magyarország Kft. képviselõivel. A cég ragasz-
kodna az eredeti szerzõdésben is szereplõ infláció-követõ
áremeléshez (amit 10,8%-ban határozott meg!). A képvi-
selõ-testület ezt túlzónak találta, s felhatalmazta a polgár-
mestert további tárgyalások folytatására az emelés eltör-
lése vagy mértékének csökkentése érdekében.



2008. január II. évfolyam 1. szám6

HHÍRÖZÖNVÁLASZTÁS UTÁN – GYORS DÖNTÉSEK

Összefoglaló az alakuló ülésrõl
A 2007. dec. 18-ai alakuló ülésen dr. Ungárné dr. Bak

Ilona (a Helyi Választási Bizottság elnöke) ismertette a
2007. dec. 2-án lebonyolított idõközi önkormányzati vá-
lasztás eredményeit; a képviselõk és a polgármester es-
küt tettek és átvették megbízólevelüket; és (12 igen /I./,
5 nem /N./ szavazattal) megválasztották Németh Antalt
alpolgármesternek. A jogszabályoknak megfelelõen a
polgármester részére (egyhangúlag) 478.400,-Ft/hó illet-
ményt, és 119.600,-Ft/hó költségátalányt; az alpolgár-
mester részére (15 I., 2 T.) 358.800,-Ft/hó illetményt, és
53.820,-Ft/hó költségátalányt állapítottak meg. A testület
hozzájárult, hogy Parlagi Endre a késõbbiekben is kurató-
riumi tag legyen a Fehérvár Fehérfolt Alapítványnál (16 I.)
és hogy Németh Antal a Kaláz Kft. Felügyelõ Bizottságá-
nak tagja maradjon (13 I., 4 T.).

Dr. Novotny László ügyrendi javaslata (9 I., 2 N., 5 T.)
szerint a 7-13-ig terjedõ napirendi pontokat a testület vi-
ta nélkül szavazta meg. Eszerint a képviselõ-testület u a
fegyelmi eljárást (12 I., 1 N., 4 T.); u és a kártérítésre kö-
telezõ eljárást (10 I., 7 T.) Parlagi Endre ellen lezárta, a le-
folytatásukkal megbízott bizottságot megszüntette, tagja-
it felmentette. u Döntött a polgármester elleni feljelentés
visszavonásáról (10 I., 2 N., 5 T.) és elrendelte, hogy az il-
letékes nyomozóhatóság kapjon tájékoztatást arról, hogy
a kpvt. szerint Parlagi Endre az önkormányzat érdekében
adott megbízást dr. Varga Istvánnak az önkormányzat
képviselõjeként, az eljárást tehát nem tekinti törvényte-
lennek, sem bûncselekménynek. u Visszavonta a dr. Var-

ga István ellen tett feljelentést (11 I., 1 N., 4 T.), és elren-
delte, hogy az illetékes ügyvédi kamara kapjon tájékozta-
tást arról, hogy a kpvt. az ügyvéd úr eljárását nem tekinti
sérelmesnek és tevékenységét jóváhagyja. u Felmondta a
dr. Funtig Zoltánnal kötött megbízási szerzõdést (11 I., 1
N., 5 T.), és elrendelte, hogy az ügyvéd úr nyilatkoztatása
megtörténjen az ezidáig kifejtett tevékenységérõl, az ará-
nyos megbízási díj iránti igényérõl, és az önkormányzattal
történõ elszámolás módjáról. u Hatályon kívül helyezte
és visszavonta a 2007. nov. 13-ai, a Kalász Film Bt. utalvá-
nyozására vonatkozó határozatot (9 I., 2 N., 6 T.), kifeje-
zésre juttatva, hogy az állítólagosan fennálló önkormány-
zati tartozás jogosságát nem ismeri el, s visszakövetelése
iránt a szükséges intézkedéseket megteszi. u Semmisnek
nyilvánította a Kalász Film Bt-vel folytatott pert visszavo-
nó határozatot (10 I., 1 N., 6 T.), és leszögezte, hogy a ko-
rábbi keresetét fenntartja.

A képviselõ-testület Nógrádi Zoltán javaslatára a korábbi
testület döntésének (2007. szeptember 18.) megfelelve új
pályázatot írt ki a Budakalászi Hírmondó elkészítésére, dec.
27-ei határidõvel (9 I., 3 N., 5 T.). Dr. Novotny László jelez-
te, hogy méltánytalan volt a lap megszüntetése. Dr. Krepárt
Tamás javasolta, hogy módosítsák a pályázati határidõt jan.
31-ére. Ezt a testület elutasította (5 I., 11 N., 1 T.).

A testület jóváhagyta a zajtérképpel kapcsolatos KIOP tá-
mogatási szerzõdés módosítását, hogy a zajtérkép projekt-
bõl fennmaradt összeget az önkormányzat az intézkedési
tervek elkészítésére fordíthassa, s a határidõt 2008. nov. 30-
ára módosítsa. Ez az önkormányzatra nem ró anyagi terhet.



Az alakuló ülés a Faluház nagytermében zajlott, mint-
egy kétszáz érdeklõdõ jelenlétében. Az ünnepi ülésen dr.
Bocsi István jegyzõ több ízben kért és nem mindig kapott
szót, hogy ügyrendi, törvényességi észrevételeit, ill.
egyéb véleményét elmondja, s egy ízben, amikor eltért a
jelzett tárgytól, a polgármester meg is vonta tõle a szót.
Egy ilyen feszült pillanatban Parlagi Endre megragadta az
alkalmat, hogy megköszönje a lakosoknak, hogy nagy
számban vettek részt a választásokon és újra megtisztelték
bizalmukkal. Kifejezte, ez a siker megerõsíti, hogy folytat-
hatja a 2007. I. félévében elfogadott programját, és emlé-
keztetett, hogy választási programjában kinyilvánította,
nem kíván a továbbiakban a jegyzõ úrral együtt dolgozni.
Tájékoztatott, hogy mivel Bocsi István, ismerve a választá-
sok eredményét, nem élt a lehetõséggel, hogy távozzon,
ezért „a törvényes keretek betartásával a lehetõ legrövi-
debb idõn belül meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket,
hogy Budakalásznak új jegyzõje legyen”. A nagyszámú
közönség hosszú tapssal fogadta a bejelentést.

Parlagi Endre javaslatára a testület szót adott dr. Varga
István ügyvéd úrnak (10 I., 1 N. és 4 T.), aki beszámolt ar-
ról, hogy bár felhatalmazást kapott az egyeztetésre, nem
sikerült közös megegyezéssel megállapodnia a jegyzõ úr-
ral. Ezért érezhetõ feszültség a testületben és a hivatalban
egyaránt. Varga úr szerint szereptévesztés, hogy Bocsi úr
ügyrendi javaslatokat szeretne tenni, ami képviselõi jog;
vagy az, hogy dec. 17-én írásba adta, utasítja a hivatal
dolgozóit, hogy minden ügyrõl tájékoztassák, amirõl a
polgármesterrel tárgyalnak, ill. értesítsék e tárgyalások

idõpontjáról, hogy õ azokon jelen lehessen. Kifejezte to-
vábbá, hogy egy jegyzõ nem képviselhet pártérdekeket,
feladata a törvényesség felügyelete. Bocsi István komoly
mulasztást követett el, amikor asszisztált ahhoz, hogy vita
nélkül határozzanak a képviselõ-testület feloszlatásáról, –
ahogy ezt a Közép-magyarországi Közigazgatási Hivatal
kifogásolta is. Hangsúlyozta továbbá, hogy az önkor-
mányzat a jegyzõ tudtával és engedélyével utalt át a Ka-
lász Film Bt-nek 14,4 M Ft-ot, noha a jogviszony köztük
már nem állt fenn.

Ezzel szemben Bocsi István törvényességi észrevétel-
ként szabálytalannak minõsítette, hogy a testület megsza-
vazta a napirendi pontokat, és vita nélkül kívánt határozni a
7-13 pontról; vitatta, hogy a polgármester arról beszél, ami-
rõl kellene; és dec. 17-ei utasításait azzal indokolta, hogy az
alakuló ülés kapcsán semmirõl nem kapott tájékoztatást.
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HHÍRÖZÖN MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELÕ-TESTÜLET

„KERÜLJÜK A KONFRONTÁCIÓT ÉS KERESSÜK A FALU SZÁMÁRA

HASZNOS EGYÜTTMÛKÖDÉS ÉS KIEGYEZÉS LEHETÕSÉGEIT.” (BBK)
„TISZTA KÖRNYEZETET ÉS TISZTA KÖZÉLETET!”

„NYÍLTSÁGOT, NYILVÁNOSSÁGOT A KÖZÖSSÉGI ÜGYEKNEK!”
(BUDAKALÁSZÉRT VÉDEGYLET)

„AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS BÉKÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS ÉRDEKÉBEN A

KÉPVISELÕKNEK KÖTELESSÉGE MEGISMERNI AZ ITT ÉLÕK GONDJAIT,
PROBLÉMÁIT, MEGHALLGATNI JAVASLATAIKAT ÉS MEGTEREMTENI AZ

EGYÜTTGONDOLKODÁS LEHETÕSÉGÉT.” (FIDESZ)
„SZAKÉRTELEM • ÖSSZEFOGÁS • TISZTESSÉG” (MSZP)

„KORRUPCIÓ VISSZASZORÍTÁSA, A TISZTESSÉGES

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG BIZTOSÍTÁSA...”
„ÖNÖS- ÉS PÁRTÉRDEK NÉLKÜLI TESTÜLETET BUDAKALÁSZON!” 

(NEMZETI FÓRUM)
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A testületi ülések hírei
A 2007. dec. 27-én tartott rendkívüli ülésen (12 fõ) a

testület u felülvizsgálta a helyi adórendelet. Az adó mérté-
kén nem változtatott, de néhány okafogyott tétel módosítá-
sához hozzájárult (12 I.). u Áttekintette a 2007-es költség-
vetési rendeletet is, hogy a pénzmaradvánnyal nem ren-
delkezõ intézmények is oszthassanak jutalmat. A bölcsõde
196 500-, a Kalász Suli 851 500 Ft-ot kapott (10 I., 2T.). u
Hosszas vita után döntöttek (11 fõ) arról, hogy a csatornadí-
jat csak az infláció mértékével emelik, és a lakossági díjtá-
mogatás a továbbiakban is 40 Ft/m3 marad, valamint arról,
hogy 2008. márc. 31-ig a hivatal és a Budakalászi Közmû
Üzemeltetõ Kft dolgozzon ki egy támogatási rendszert,
mely lehetõséget biztosít a csatornadíj-támogatás összegé-
nek differenciálására, hogy csak helyi és rászoruló lakosok
juthassanak hozzá. u A kpvt. a Pomáz Város által, Budaka-
lász közigazgatási területén, a Cora Áruházban mûködtetett
Okmányiroda fenntartásához 2008-ban 1 000 000 Ft támo-
gatást biztosít a költségvetésben. u A testület megbízta a
polgármestert, hogy utasítsa a Faluház Kht. ügyvezetõjét,
hogy a Budakalászi Hírmondó kiadásához szükséges fõszer-
kesztõi feladatok ellátásával Fucskó Miklóst bízza meg, a
forrást ehhez a 2008. évi költségvetésében biztosítja.

A 2008. jan. 15-ei ülésen – a jegyzõ úr kérése ellenére
– zárt ülésen döntött a testület arról, hogy vizsgálatot indít
dr. Bocsi István ellen. u A kpvt. a Fõváros Közgyûlésének
adóemelése miatt újra tárgyalta a csatorna-díjak módosítását
is (9. o.). u Meghallgatta és elfogadta a sportegyesületek
2007. évi szakmai és pénzügyi beszámolóit. u Elfogadta a
DPÖTKT (az OKSB javaslatára módosított) Közoktatás-fej-
lesztési Intézkedési Tervét. u A képviselõk felhatalmazták
Parlagi Endrét, hogy a dec. 16-ai DPÖTKT ülésen támogassa
a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet eszközbeszerzését.
A hordozható URH készülék és a nõgyógyászati szûrésekhez
használatos vizsgáló eszköz révén helyben lehetne szûrni
számos betegséget. A kistérségi beruházás 160 Ft/fõ össze-
get ró az önkormányzatra, de gondoskodni kell megfelelõ
vizsgálati helyiségrõl is. u Felmentést adtak az Ifjúsági és Fél-
úti Ökoháznak a patakoktól számított védõtávolságra vonat-
kozó elõírások betartása alól. u A testület felhatalmazta a
polgármestert a Budakalász Integrált Településfejlesztési
Stratégiájára, valamint komplex (mûszaki és pénzügyi) tele-
pülésfejlesztési akcióterv elkészítésére vonatkozó 2007. okt.
8-ai tervezési szerzõdés véghatáridejének 2008. ápr. 30-ára
történõ módosítására. u Döntött a közoktatási intézmények
fejlesztésére kiírt pályázatról (5. o.). u A Budakalászi Közte-
metõk üzemeltetésére januárban új szolgáltatóval kötünk
szerzõdést. u A szociális szolgáltatástervezési koncepció el-
készítésére beérkezett pályázatokból a testület még nem vá-
lasztott, de elkülönített 800 000 Ft-ot e célra. u Az egész-
ségügyi koncepcióról és munkacsoportról a Népjóléti Bizott-
ság külsõs tagjainak eskütétele után várható döntés. uA tes-
tület a település honlapjának szerkesztésével, karbantartásá-
val a Faluház Kht.-t bízza meg. A szükséges pénzügyi forrást
– havi 80 000 Ft + Áfa – az Önkormányzat biztosítja. uÖnál-
ló képviselõi indítványra a kpvt. eldöntötte, hogy a Kalásznet
cégén keresztül jan-31-éig megvonja a Kalász Film Bt. csa-
tornahasználati jogát (11 I., 4 N., 1 T.) és a „Kalász” név hasz-
nálati jogát a Kalász TV-tõl (11 I., 3 N., 1 T.).

HHÍRSOROKSZÓVÁ TESSZÜK...

Elmismásolt vízmosásunk
A dec. 27-ei ülésen Parlagi Endre tájékoztatta a képvi-

selõket és a lakosságot, hogy dec. 22-én felhívták, hogy a
Kõbányai úti vízmosást újra, nagy erõkkel töltik fel. A hely-
színen a vállalkozó bemutatott egy november 13-ai kelte-
zésû határozatot, miszerint az eljáró hatóság, Pomáz  hoz-
zájárult a feltöltéshez. A következõ munkanapon, dec. 27-
én ezt a határozatot a polgármester bekérte munkatársai-
tól. Kiderült, hogy az irat nov. 19-én, 4 példányban érke-
zett a hivatalba, a jegyzõnek, a polgármesternek, a fõépí-
tésznek és a mûszaki osztálynak címezve, de valamennyi
egy aktában hevert, vélhetõen a jegyzõ úr írásával felcím-
kézve, hogy „mûszak”. Mivel Budakalász fellebbezést
nem küldött, dec. 10-én ez a határozat jogerõs lett.

Községünkben a levél megérkezésekor kampányidõ-
szak, dec. 2-án választás volt, s csak dec.18-án került sor
az alakuló ülésre. Vagyis az érintett idõszak – Parlagi úr
Echo TV-ben elhangzott szavai szerint – egy ‘interreg-
num’ volt, amikor se polgármester, se testület nem tudott
intézkedni az ügyben. Hogy ez véletlen volt, vagy tuda-
tos, – kétséges, de az önkormányzat ügyvédje, Viszlói úr
szerint törvénysértések sora történt az ügyben, s Parlagi
úr szavaival, olyan súlyos mulasztás, ami „Budakalásznak
kárt okoz, bizonyos embereknek hasznot hoz.”

A feltöltés kezdetben is szabálytalanul indult, hiszen a
terület Budakalászhoz tartozik, mégis Pomáz adta ki rá az
engedélyt. Ráadásul ez egy vízmosás, természeti érték,
aminek átalakításához elmulasztották elvégezni a talajvé-
delmi és vízbázisvédelmi szakhatósági eljárást. Lánszki
Imre ökológus ezt kifogásolta, valószínûleg éppen ezért
verték véresre majd egy éve. Vélhetõen nem az õ –
ugyancsak ezt a vízmosást is érintõ, Õsbudavár és Fehér-
egyháza fellelését célzó – régészeti kutatásait akarták
megakadályozni, hanem egy üzleti vállalkozás védte ily
módon érdekeit. A sitt elszállításáért ugyanis éppúgy ko-
moly pénzt kap a vállalkozó, mint ahogy egy 30-40 000
m3-nyi ún. ‘tájseb’ feltöltéséért, az EU-tól. Ráadásul a terü-
letet az elkerülõ út építése miatt várhatóan felértékelik, így
háromszoros haszonhoz is juthat a természeti és régésze-
ti értéket egyaránt pusztító cég. A munkálatokat egyszer
már Parlagi úr és a megyei fõügyész jóvoltából leállították,
most a hivatal január elsõ napjaiban eljuttatta panaszát és
kifogásait Pomáz Városnak és a Közigazgatási Hivatalnak,
és valószínûleg újra a fõügyészhez fordul az ügyben.
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PPÁLYÁZATOK ÚJ VEZETÕK LESZNEK

Csatornadíj változás 2008-ban

Budakalász területén a csatorna hatósági díja 2008-
ban 389 + ÁFA-ra emelkedik. A lakossági fogyasztók
továbbra is megkapják a 40 Ft/m3 önkormányzati tá-
mogatást, így az õ díjuk 349 + ÁFA (418,8 Ft/m3) lesz.

A csatornadíj két részbõl tevõdik össze: csatorna-
használati díj + vízterhelési díj.

Ez utóbbi adó, amit a szolgáltató tovább fizet az
adóhatóságnak. Mivel Budakalász szennyvizét jelenleg
Budapest fogadja, így kénytelenek voltunk ugyanazzal
a vízterhelési díjjal kalkulálni, mint a fõváros. Budapest
Fõváros Közgyûlése a 65/2007. számú önkormányzati
rendeletében többek között határozott a fõvárosi
szennyvíz díjáról, és ebben az eddigi 24,89 Ft-ról 38,96
Ft-ra emelte a vízterhelési díjat.

Ez kb. 14 Ft-os emelést jelent, amit kénytelenek vol-
tunk az eredetileg tervezett 9%-os inflációkövetõ eme-
lés felett továbbhárítani a lakosságra.

Zicsi-Liess Tamás, ügyvezetõ
Budakalászi Közmû Üzemeltetõ Kft.

A bizottságok összetétele

2007. december 18-án a testület döntött a bizottsá-
gok képviselõ tagjairól, és elnökérõl. Január 15-én zárt
ülésen határozott a nem képviselõ tagok személyérõl is,
eskütételük január 29-én zajlott. A bizottságok tagjai:

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság:
Képviselõk: Liszkai Gyuláné (elnök), Kovács Attila,

Krunity Péter, dr. Novotny László; Külsõs tagok: Diósze-
gi István, Ligeti Józsefné, Vitéz Krisztián

Településfejlesztési Bizottság:
Képviselõk: dr. Novotny László (elnök), dr. Hantos

István, Kovács Attila, Krunity Péter; Külsõs tagok: Gu-
bán Sándor, dr. Horváth Ákos, Incze Lászlóné

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
Képviselõk: Nógrádi Zoltán (elnök), Balogh Csaba,

Márton András, Szigeti Ferencné; Külsõs tagok: Mada-
rász Istvánné, Szabó Ferenc, Wettstein András

Népjóléti Bizottság:
Képviselõk: Balogh Csaba (elnök), dr. Kiss Ildikó, Szigeti

Ferencné, Tolonics István; Külsõs tagok: Garami Lászlóné,
Németh Lászlóné, Neszveda Péter

Vezetõi pályázat – ÁMK

A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 2006.
február 8-án az önkormányzat további biztonságos mû-
ködése érdekében felvetette az intézmények strukturális
átalakításának szükségességét. Az 1996-ban alapított
Faluház Mûvelõdési Ház és Közmûvelõdési Könyvtár,
valamint a 2001-tõl új épületet kapott Kalász Alapfokú
Mûvészeti Iskola átszervezése: többcélú intézményként,
Általános Mûvelõdési Központként (ÁMK) üzemelteté-
se a kulturális tevékenység hatékonyabbá, szakszerûb-
bé, összehangoltabbá tételét, gazdasági szempontból a
meglévõ munkaerõk összevonását célozza.

A Faluház helyiségei továbbra is helyet és teret biz-
tosítanak a mûvészeti iskola nagycsoportos foglalkozá-
sainak és mûvészeti-zenei rendezvényeinek (tanévi
koncertek lebonyolításának). A már jelenleg is kialakult
szoros együttmûködés indokolttá tette a közös igazga-
tás megszervezését. Számtalan községi kulturális ren-
dezvény szervezõje és megvalósítója a Faluház, míg
ezeknek rendszeres résztvevõi, fellépõi a mûvészeti is-
kola növendékei és tanárai.

A 2007. október 16-ai ülésén a képviselõ-testület az
alábbi (323/2007.(X.16.) Kpvt. sz. határozatot hozta:

– Budakalász Nagyközség Önkormányzat képviselõ-
testülete a Faluház Mûvelõdési Ház és Nyilvános Könyv-
tárat, valamint a Kalász Alapfokú Mûvészeti Iskolát, mint
önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeket
2008. július 1. napjáig, jelenlegi önálló intézményként
való mûködésüket meghagyva, összevonja. Jogutódjuk-
ként a feladatellátás további folyamatos és zavartalan biz-
tosítása mellett azonos idõpontban – létrehozza a Buda-
kalász Általános Mûvelõdési Központot (ÁMK).

– Az ehhez szükséges dokumentumokat (ÁMK alapí-
tó okirat, ÁMK szervezeti és Mûködési Szabályzat, Köz-
mûvelõdési rendelet) elfogadja oly módon, hogy azok
2008. július 2. napjával lépjenek hatályba. Az intézményi
megszüntetõ okiratokat elfogadja azzal, hogy a képvise-
lõ-testületi döntés 2008. július 1. napjával lép hatályba.

A pályázati felhívás várhatóan az Oktatási Közlöny
január végi, február eleji számában jelenik meg. Az eljá-
rás lefolytatásának idõtartama kb. további 4 hónap.

Vezetõi pályázat – Kalász Suli

A Kalász Suli Általános Iskola igazgatónõjének, dr.
Milosevits Péternének 2007 nyarán bekövetkezett tra-
gikus halála miatt a képviselõ-testület 2007. szept. 1-
jén határozatlan idõre kinevezte és szeptember 3-ától
megbízta Völgyes Józsefet, az iskola matematika-fizika
szakos pedagógusát az intézmény vezetõi feladatainak
ellátásával, a jogszabályok szerint legfeljebb egy évre.

Ugyanakkor a képviselõ-testületet határozatot ho-
zott az iskola igazgatói állásának meghirdetésére. A
pályázati felhívás az Oktatási Közlöny 2007. nov. 21-ei,
31. számában megjelent. A nyilvános pályázati eljárás
így kezdetét vette. A testület várhatóan a 2008. márci-
usi-áprilisi ülésén dönt a kinevezésrõl.



Dr. Hantos István

Tanár és jogász végzettséggel
keresem a kenyerem. 13 évvel ez-
elõtt költöztünk Kalászra. Harmadik
gyermekünket már ide hoztuk haza.
Azóta itt vagyunk otthon. A Berdó-
ban a nehézségeket azért tudtuk
megoldani, mert közösséggé vál-
tunk. Így lettek barátaink, és közmû-

veink. Megtanultuk, hogy az együttmûködés a megoldás.
Sokat változott Budakalász. Szépült is, de romlott is. A

romlás megállítására alakítottuk meg a Budakalászért Véd-
egyletet, aminek elnökeként a 4. számú körzetben a válasz-
tók megtisztelõ bizalma bejuttatott a testületbe. Azért fogok
tevékenykedni, hogy Budakalászon tartsák tiszteletben egy-
mást az emberek, hogy a hivatal segítse, és ne keserítse a
polgárok életét. Hogy a falunak vezetõi legyenek és ne urai.
Hogy a szabályokat ne csak hozzák, hanem be is tartsák.
Hogy a többség érdeke mindig megelõzze a kevesebbekét.

A Településfejlesztési Bizottság tagjaként azt szeretném
elérni, hogy a kalásziak „visszakapják” a falujukat, parkjaikat.
Hogy járható, világos, biztonságos utakon mehessünk haza.
Hogy megszûnjenek a „telekügyek” és a zöldterület ne la-
kóparkokkal felszámolandó üresség, hanem pihentetõ
„jóbarát” legyen. Hogy ne csak lakjunk, éljünk is Kalászon!

Elérhetõségeim: 06-70/216-4472, 341-356
e-mail: hantos@externet.hu
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NNÉVJEGYBEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Balogh Csaba

Harminchat éve lakom Budaka-
lászon, Szentistvántelepen. Az ELTE
Tanítóképzõ Fõiskolai Karán szerez-
tem pedagógusi diplomát, hivatá-
somat húsz évig gyakoroltam.

A nemzeti értékeket mindig
fontosnak tartottam. A 2006-os ön-
kormányzati választásokon egyéni

jelöltként lettem képviselõ a Nemzeti Fórum színeiben, a
10. számú körzetben, majd 2007. decemberben újra bizal-
mat kaptam, hogy programomat megvalósíthassam.

A Népjóléti Bizottság elnöke, az Oktatási-, Kulturális és
Sport Bizottság tagja vagyok. Eddigi munkám során sike-
rült viszonylagos nyugalmat, normalizált életfeltételeket
teremteni a Béke sétányon. Végleges rendezésének kiala-
kítása – remélhetõleg – már nem várat sokáig magára. Az
emberi életminõség kialakítását a Kolónia utcában is el-
sõdleges célomnak tartom. Az utak és a közvilágítás ál-
talános állapotának, valamint a Budakalászon élõk köz-
és komfortérzetének javítására törekszem: korlátozva az
átmenõ forgalmat, rendezettebbé, tisztábbá téve a falut.

Tisztelettel várom megkeresésüket, javaslataikat. Szí-
vesen felkeresem Önöket, észrevételeikre, panaszaikra
igyekszem mihamarabb reagálni.

Elérhetõségem: 06-70/330-4879
e-mail: baloghcsaba@kalasznet.hu

Kiss Ildikó

2007. dec. 2-án nagy többség-
gel a 7-es választókörzet képviselõ-
je lettem, párton kívüliként, mint a
Nemzeti Fórum jelöltje. Ezúton sze-
retném megköszönni minden tisz-
telt választónak a bizalmat. Minden
tettemmel azon leszek, hogy ennek
a megtiszteltetésnek eleget tegyek.

Tõsgyökeres budakalászi vagyok, itt nõttem fel a Máli
Péter utcában. A Mályva utcai óvoda után a Szentistván-
telepi Általános Iskola alsó, a Budakalászi Általános Iskola
felsõ tagozatát és a Zeneiskola hat osztályát végeztem el.
1992-ben érettségiztem az Óbudai (Martos Flóra) Gimnázi-
umban. 1995-tõl 2000-ig a SOTE Fogorvostudományi Ka-
rán tanultam. Angol és francia nyelvekbõl nyelvvizsgáztam.
2002-ben fog- és szájbetegségek szakorvosa, 2007-ben
konzerváló-fogászat és fogpótlástan szakvizsgát tettem.
2004 óta magánfogorvosként dolgozom Budapesten.

Fogorvosi Kamarai tagságomon kívül nem voltam és
nem vagyok politikai párt, szervezet vagy egyesület tagja,
de a nemzeti értékek fontosak számomra. Képviselõként
szeretnék hozzájárulni lakóhelyünk fejlõdéséhez. Korábban
nem vettem részt a helyi közéletben, de követve az utóbbi
egy év sajnálatos eseményeit, sorozatos családi eszmecse-
rék után arra jutottam, hogy közvetlen környezetem jövõ-
jének jobbá tételében aktívan is részt szeretnék venni.

Foglalkozásomból eredõen, de magánemberként is
mindig fontos volt számomra az egészség védelme,
megõrzése, hisz egyszerûbb és olcsóbb a betegségeket
megelõzni, mint kezelni vagy próbálni meggyógyítani.
Ezért feltett szándékom, hogy szorgalmazzam iskoláink-
ban és óvodáinkban az egészséges életmódra nevelõ, il-
letve prevenciós (megelõzõ) programok beindítását. Cé-
lom, hogy a mi gyermekeink már úgy nõhessenek fel,
hogy számukra az egészséges életmód legyen természe-
tes. Lehetõleg ne akkor kelljen életvitelt változtatniuk,
amikor már ott a baj, kialakult a betegség.

Lehetõségeinkhez, anyagi kereteinkhez mérten szor-
galmazni fogom, akár Európai Uniós pályázatok segítsé-
gével, egy önálló Egészségház létesítését Budakalászon.
Az új testületben a Népjóléti Bizottság tagjaként legfõbb
törekvésem Budakalász rég óta várt átfogó egészségügyi
koncepciójának kidolgozása, az egészséges életmódra
nevelés intézményi hátterének megteremtése, az egész-
ség megõrzéséhez szükséges feltételek biztosítása tele-
pülésünkön. Ezen kívül természetesen, mint a 7-es kör-
zet választott képviselõje, meghallgatom, összegyûjtöm
és a testület elé terjesztem a lakosok véleményét, gond-
jait, a felmerülõ, megoldásra váró napi problémákat is.

Mint a Nemzeti Fórum csapatának tagja, minden
erõmmel azon leszek, hogy a választási kampányban vál-
lalt programot maradéktalanul megvalósítsam.

Elérhetõségem: 06-30/566-3971
e-mail: info@drkissildiko.hu
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Régóta érlelõdõ lakossági igény Budakalászon egy
önálló tûzoltóõrs létrehozása. Volt a községnek

egykor tûzoltósága, sõt tûzoltószertára is, ám mivel
mindez már a múlté, így az értékeikért és a szeretteik
testi épségéért aggódó kalásziak a környékbeli telepü-
lések jóindulatára – fõleg tûzoltóságaira – voltak utalva.

Leidinger István pomázi tûzoltóparancsnok úr szerint
az önkéntes tûzoltó szervezet egy község civil szerveze-
tei között is kiemelkedõ helyet foglalhat el. Szerepük te-
lepülésünk életében már-már multifunkcionális: egyrészt
vitathatatlanul fontos feladat hárul rájuk a helyi tûzvédel-
mi, mûszaki mentési és katasztrófa-elhárítási feladatok te-
rén. Másrészt nagy társadalmi szervezõerõt képviselhet-
nek, hatással lehetnek az oktatásra, a kultúrára, az ifjúság-
védelemre, a bûnmegelõzésre, a környezetvédelemre.

Miután az önkéntesen szervezõdõ budakalásziak ki-
képzését és felszerelését megoldotta a pomázi önkor-
mányzat, már csak rajtunk múlt, hogy a 30%-os tulajdoni
hányad birtokában méltó helyet biztosítsunk a rendkívül
tiszteletreméltó és jelentõségteljes munkát végzõ lánglo-
vagok számára.

A 2007. október 16-án megtartott ülésen elõter-
jesztésem nyomán a képviselõ-testület megszavazta azt a
határozati javaslatot, amely szerint az egykori Lenfonó te-
rületén Budakalász Nagyközség Önkormányzata otthont
ad az önkéntesek által létrehozott õrsnek. 2007. december
29-én az egykori Lenfonó területén közösen megtartott
helyszíni bejárást követõen, közös megelégedésre sikerült
kijelölnünk azt az ingatlant, amelybe némi feljavítás után
beköltözve, a helyi önkéntesek méltó otthonra lelhetnek.

Köszönet a helyi tûzoltóknak embert próbáló és fá-
radtságos munkájukért. Sok sikert kívánunk nekik!

Balogh Csaba, képviselõ

Budakalászon az Önkéntes Tûzoltóság ismételt meg-
alakulása (az eredeti õrs vélhetõen 1930-ban jött létre és
a rendszerváltás idején szûnt meg) 2007 tavaszán kezdõ-
dött a TV-ben megjelent felhívással, amire az elsõ körben
heten jelentkeztek. Ez a szám az évközi toborzásoknak
köszönhetõen mára harmincra nõtt. Közülük nyolcan ta-
valy sikeres vizsgát tettek, így õk már „vonulós” tûzoltók.
Az õrs, melynek Budakalász Nagyközség 30 %-ban tulaj-
donosa, a pomázi tûzoltó köztestület részeként mûködik.

Már a tavalyi, ‘toborzó’ évben is tevékenyen részt vet-
tünk a község jelentõsebb rendezvényein (Majális, Nép-
tánc Fesztivál, Szüreti Bál), és felelevenítve a régi tûzoltó-
hagyományokat, 2007 decemberében megrendeztük a
Budakalászi Tûzoltóbált. Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel, valamint a
cégeknek, vállalkozóknak, akik felajánlásaikkal segítettek
bennünket. Jó volt látni és érezni a sok ember támogatá-
sát. A bált idén is megrendezzük, de tervezünk egy igazi
kalászi Tûzoltónapot is (még nem dõlt el, hogy Flórián
nap, Majális vagy Laktanya-avató legyen).

Január 17-én terepszemle volt a Lenfonó területén. A
„vonulós” tûzoltók riasztás keretében, a többiek telefo-
non értesültek róla, hogy megnézhetik a nekik szánt in-
gatlant. A ‘bejáráson’ részt vett Balogh Csaba képviselõ,
Leidinger István tûzoltóparancsnok és Molnár Attila
parancsnokhelyettes is. Kijött a 3-as számú gépjármû-
fecskendõ is, hogy kipróbáljuk, be tud-e állni az épületbe.
Mintha erre találták volna ki, ettõl jobbat, ideálisabbat ál-
modni se mertünk volna. Természetesen fel kell újítani,
de lesz helye a kocsinak és a tûzoltóknak tároló, öltözõ és
mellékhelyiség.

Tavasszal még kb. tíz önkéntes fogja elvégezni a ki-
képzést. Reményeink szerint május környékén Budakalá-
szon már „élesben” fog mûködni a Tûzoltó Õrs, akkorra a
tervek szerint megérkezik Budakalászra a „kalászi tûzoltó-
autó” (gépjármûfecskendõ) is. Addig is igyekszünk jelen
lenni a község életében, minden rendezvényen részt
venni, – de ha baj lesz, akkor is ott leszünk!

Horváth Rudolf

NNAGYÍTÓ BUDAKALÁSZI TÛZPRÓBA...

Köszönjük Kutasi Miklósnak, hogy az archív
dokumentumot eljuttatta a hivatalnak és felajánlotta

a Helytörténeti Múzeumnak. Hálásak vagyunk,
hogy felismerte ennek fontosságát.

Bepróbálták a tûzoltó autót az új helyre.
Remélhetõen nem kell majd gyakran kipróbálni...

Tavaly Budakalászon 84 regisztrált
és beavatkozást igénylõ káreset

(tûz, árvíz, baleset) volt.
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Díjazottaink…

• M. Tóth Géza filmrendezõ, budakalászi lakos, no-
vember 30-án, Gödöllõn a Királyi Kastély Dísztermé-
ben, színház és filmmûvészet kategóriában a Magyar
Vállalkozók Országos Szövetsége (MVOSZ) által ala-
pított PRÍMA díjban részesült.

M. Tóth Géza animációs filmrendezõ. Eddig kb.
százhúsz animációs televízió-szignált, reklámot és fõ-
címet, és öt egyedi animációs filmet készített, amelye-
ket nagy sikerrel mutattak be a világ rengeteg film-
fesztiválján. Maestró címû animációs alkotását eddig
közel száz fesztiválon láthatta már a nagyvilág, és több
mint húsz rangos nemzetközi trófea büszke tulajdono-
sa. 2006-ban Oscar-díjra is jelölték. Legutóbb a Kawa-
sakiban november 20-án véget ért digitális rövidfilm
szemlén nyerte el a fõdíjat, ezután pár nappal, novem-
ber 24-én a portugáliai Évorában megrendezett film-
verseny közönségdíját kapta meg.

• • • 
• PRÍMA díjat kapott a MVOSZ KMRSZ döntése

szerint Eredics Gábor, a Kalász Alapfokú Mûvészeti Is-
kola igazgatója is, zenemûvészet kategóriában, a Gö-
döllõi Grassalkovich Kastélyban.

• Ezen túl a Pest Megyei Közgyûlés kiemelkedõ
népzenei, mûvészeti tevékenységéért Pest Megye
Mûvészetéért díjat adományozott Eredics Gábornak.

Eredics Gábor a Vujicsics Együttes egyik alapító
tagja, 1974-tõl vezetõje. Hazai és külföldi koncertek
sikere, szakmai elismerések sora bizonyítja, hogy
gyûjtõ, tudományos és ismeretterjesztõ tevékenysé-
ge révén együttese a népzenei mozgalom élvonalbe-
li szakmai mûhelyévé vált. Ezzel erõsíti a magyaror-
szági szerbek és horvátok zenei önismeretét, és or-
szágosan is lendületet ad a hagyományõrzésnek, az
intézményes népzeneoktatásnak, a mûvészeti neve-
lés térhódításának. Elhivatott pedagógus, aki figye-
lemmel, szeretettel foglalkozik a gyermekek, felnõt-
tek zenei, népzenei nevelésével.

• • • 
• A Pest Megyei Közgyûlés a budakalászi Takarék-

szövetkezet épületének színvonalas tervezéséért Pest
Megye Építészeti Nívódíjat adományozott Turi Attila
építészmérnöknek (megosztva Jánosi János belsõépí-
tész tervezõvel).

Turi Attila megyénk kiemelkedõ építésze, a Mako-
vecz-féle organikus építészet megvalósítója. Ez alka-
lommal harmadszor kapta meg a Közgyûlés díját
(1998-1999; 2002-2003; 2007), de emellett kitüntet-
ték már az Év lakóháza díjjal (2000) és Ybl Miklós díj-
jal (2003) is. Jelentõsebb mûvei: a budakalászi Faluház
és a Tópart-lakóház csoport; az inárcsi Szolgáltató
ház; a lajosmizsei Mûvelõdési Központ és a Polgár-
mesteri Hivatal; a tápiószelei Iskola és a Faluház; a he-
rendi Nyersgyártó csarnok, stb.

A díjakat 2007. december 4-én a Pest Megyeházban
tartott díjátadó ünnepségen vehették át a díjazottak.

Szívbõl gratulálunk minden kitüntetettnek!

SSIKERKRÓNIKABÜSZKESÉGEINK

Tisztelt budakalászi lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Hiller István

Oktatási és Kulturális Miniszter Budakalász közoktatásá-
ért, vezetõi tevékenységéért, és a Kalász Suli Általános Is-
kolában végzett kiemelkedõ szakmai munkájának elisme-
réseként, a Kultúra Napján néhai dr. MILOSEVITS
PÉTERNÉ igazgatónõt, közoktatási szakértõt állami kitün-
tetésben részesítette. A Németh László díjat 2008. január
22-én a Néprajzi Múzeumban rendezett állami ünnepsé-
gen a kitüntetett fia, Milosevits Mirkó Milán vette át. Az
állami elismerés egész Budakalászt büszkeséggel tölti el.

Parlagi Endre polgármester

A Kalász Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
• Iskolánk az állami minõsítési eljárás során kiváló mi-

nõsítést kapott.
• 2008. február 19-én rendezzük meg a Faluházban az

V. Országos Népzenei Verseny Pest, Heves és Nógrád
megyei területi válogatóját.

• Iskolánk gitártanára, Rák Béla (Bécsi Zeneakadémián
végzett gitármûvész, a swing-jazz-flamenco-blues zenét
játszó Rák Béla Combo trió tagja) december 8-án ARTIS
JUST díjat kapott.

• Jan. 14-21. között zajlottak a KAMI tanszakainak
vizsgakoncertjei.

• 2008. január 20-án vasárnap 16 órakor a Faluház
Dísztermében Spáth Viktor és Kovács Tamás koncertjét
hallhatták. A két végzõs zeneakadémista Telemann,
Albinoni, Haydn, Arutjunjan, és Enescu trombitára írt mû-
veit szólaltatta meg. Közremûködött Sarkadi Katalin.

• A BBC brit TV-csatorna bemutatta Michael Palin uta-
zós sorozatának legújabb részét, amelyben a Vujicsics és
a Söndörgõ Együttes is közremûködött. A nagysikerû so-
rozat várhatóan számos tévécsatornán lesz látható a kö-
zeljövõben.

• 2008. január 18-án a 2007. szeptemberében a Zene-
akadémián – Kodály Zoltán születésének 125. évforduló-
ja alkalmából – beindított népzenei tanszék ‘Tanszékfog-
lalójának’ gálamûsorán vett részt a Vujicsics együttes.
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BSC-Opel Gombos Kézilabda Torna
A BSC 2007. dec. 16-án hagyományteremtési céllal

megrendezte 8 csapatos kézilabda tornáját a Budakalászi
Sportcsarnokban. A több mint négyszáz látogatót vonzó
rendezvény fõ támogatója az Opel Gombos Kft volt.

A térségben elõször került sor olyan kézilabda ese-
ményre, ahol Budapest és Pest megye északi csapatai
mérkõzhettek meg egy kézilabda tornán. A meghívott
csapatok: Férfi: Szentendre, Dunakeszi, Láng SC, Budaka-
lász SC, Nõi: Szentendre, Vác, XVII. Lakóhely, Budakalász
SC. A tornán NBI/B, NBII-es csapatok küzdöttek meg az
értékes díjakért, amelyeket a BSC támogatói ajánlottak fel:
az Opel Gombos Kft, az AVE ásványvíz Kft, a Mäser Kft, a
Prolan Rt, a Jaf Holz Kft, az Alois Dalmayr Kft, a Csillagvár,
a Cal+Med Kft… A végeredmény nagy meglepetésre:
Nõi: I. – XVII. Lakóhely SE, II. – Szentendre, III. – BSC. Fér-
fi rangsor: I. – Szentendre, II. – BSC, III. – Láng SC.

Megköszönjük az országos támogatók részvételét ha-
gyományteremtõ rendezvényünkön, és tájékoztatjuk a
környékbeli vállalkozásokat, hogy egy, a térségben a leg-
jobban szervezett sportegyesületen keresztül az emberek-
hez való eljutás, az egyik legnemesebb cél és lehetõség.

A BSC várja a sportolni vágyó fiatalokat, nálunk szak-
mailag kifejezetten magasan képzett oktatók vezetésével
sportolhatnak, egy európai színvonalú Sportcsarnokban.

Lakatos Zoltán, a BSC elnöke
06 (20) 333-6663

KKULTÚRA SPORTOLJ VELÜNK!

A Faluház februári programjai
febr.   1. A Kalász Suli Farsangi Ünnepe
febr.   4. 10 óra: Kreatív Mamák Klubja – belépõ: 500 Ft
febr.   5. 18 óra Farsangtemetés
febr.   8. 17 óra Aprók tánca – Játszóház; belépõ: 500 Ft
febr.   9. 20 óra Szerb Farsang
febr. 14. 17 óra Ötórai tea – Egészség Klub
febr. 17. 10 óra Felnõtt Sakkverseny
febr. 18. 10 óra Kreatív Mamák Klubja – belépõ: 500 Ft
febr. 19. Orsz. Népzenei Verseny területi válogató
febr. 23. 20 óra Nõsök Bálja
febr. 28. 18 óra Egészség Klub
febr. 29. 17 óra A Telepi Ovi meseelõadása

Táncos Évzáró a Faluházban
Hagyományaink értékrendünket, világszemléletünket

tükrözik, melyeket elõdeinktõl veszünk át és jobbára vál-
tozatlan formában és módon viszünk tovább, adunk át a
következõ nemzedéknek. Ilyen hagyomány a Faluházban
a Táncos Évzáró Gálamûsor is.

December 16-án délután 4 óra elõtt pár perccel – az
Adventi Vásár utolsó napján – száznál is több fellépõ vár-
ta, hogy elkezdõdjön a hagyományos év végi bemutató.
Itt volt a Lenvirág Gyermek- és Ifjúsági együttes, a Kalász
Táncegyüttes, a Sonnenblumen Német Néptáncegyüttes,
a Lustige Schwaben Énekkar, és a táncosokat kísérõ Fon-
dor Zenekar. És itt voltak a családtagok, barátok és isme-
rõsök, akik szeretik a zenét, táncot, a szép énekeket. Idén
is tartalmas, színvonalas bemutatóval készültek a csopor-
tok, köszönet érte vezetõiknek és segítõiknek. Név sze-
rint: Füzesséryné Bogár Szilvia, Görög András, Vrábel Já-
nos, Paulheim Rita, Bonifert Katalin, Gábor Norbert, Diós
Zoltán, Wieszt Károly, Horváth Ipoly.

Láthattunk régi kedvenc, új és kacagtató koreográfiá-
kat, dinamikus, magával ragadó ritmusokat, és hallhattunk
csodaszép német karácsonyi dallamokat. A közönség a
csaknem 100-120 perces estet úgy nézte végig, hogy –
reményeink szerint – nem unta egyetlen pillanatát sem.

Egy keserédes pillanata azért volt az estének. Búcsú-
zott a Kalász Táncegyüttes egyik alapító tagja a színpad-
tól. Wieszt Károly, a mindenki által kedvelt és szeretett
Öcsi nem lép fel többé, befejezte kalászos pályafutását.
Köszönet és elismerés eddigi munkájáért, és további sok
sikert, jó egészséget kívánunk neki!

Meghitt, igazi karácsonyváró hangulatban telt el a Falu-
ház utolsó rendezvénye 2007-ben. Reméljük, az újeszten-
dõ is sok hasonló, szép élménnyel vár mindannyiunkat.

Vincze Enikõ mb.ig.

A MIKULÁS SPORTNAP
2007. december 8-án zajlott a Kalászi Sportcsarnok-

ban a már hagyományosnak számító Mikulás Sportnap.
Idén is lehetõséget kaptak általános iskoláink felsõsei,
hogy összemérjék erejüket a barátság és a sportszerûség
jegyében. A „Hull a pelyhes fehér hó” hangjaira a Mikulás
is megérkezett, és óvatosságra intette a gyerekeket, ne-
hogy a játék hevében valakinek baja essen.

Mind a kézilabdában, mind a labdarúgásban a Kalász
Suli diákjai bizonyultak ügyesebbnek. Természetesen a lá-

nyok inkább az elõbbiben, a fiúk az utóbbiban jeleskedtek.
Kellemes, jó hangulatú meccseket láttunk, amihez hozzájá-
rult, hogy a játékosokat sokan biztatták. A szülõk és taná-
rok ritmusosan doboltak és buzdító szövegeket kántáltak,
sõt a Kalász Suli tanulói még kék-sárga színû pomponokat
is bevetettek. A Mikulás nem gyõzte a szurkolókat (a
Metro Áruház által felajánlott) szaloncukorral jutalmazni.

Az idei év új kezdeményezésén, a tanár-diák meccse-
ken a felnõttek részérõl a Kalász Suli megbízott igazgatója,
testnevelõi és tanárai, valamint a telepi iskola testnevelõje
és pedagógusai léptek pályára. A diákok csapatokat alkot-
tak és 5 percenként váltották egymást (9 gyerekcsapat
volt). Izgalmas, vidám és színvonalas mérkõzésekre került
sor, amelyeken mindenki nyert (tapasztalatot, tudást, él-
ményt, édességet…). A nap végére az erõ, a szaloncukor
és a CORA által felajánlott ásványvíz is elfogyott. Gratulá-
lunk a résztvevõknek, köszönjük a pedagógusok munká-
ját, a szülõk szurkolását, a résztvevõk sportszerû játékát.

A BSC NB II-es nõi szakosztályának csapataA BSC NB II-es nõi szakosztályának csapata
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A Nyitnikék Óvoda
adventi hangversenye

A Nyitnikék Óvoda 2007 novemberében a Budakalá-
szi Óvodásokért Alapítvány javára Adventi Hangversenyt
tartott a Faluházban. Ötödik alkalommal készült az óvoda
nevelõtestülete a hagyományosan megrendezendõ csa-
ládi programra.

A szervezésben sok segítséget kaptunk a Szülõi Mun-
kaközösségtõl. A hozzánk járó gyerekek szülei – minden
területen – egyre jobban érzik az együttmûködés fontos-
ságát. Köszönet érte!

A mûsor elején óvodásaink verssel köszöntötték a je-
lenlévõket, volt óvodásaink verses mesét adtak elõ, a Ka-
lász Táncegyüttes jókedvû, mókás szereplése pedig egyik
fénypontja volt a mûsornak. A Mûvészeti Iskola tanárai
zenéltek, a szülõk gyerekeikkel együtt énekeltek. Az óvo-
da dolgozóinak kórusa karácsonyi klasszikus és gyermek-
dalokkal szórakoztatta a közönséget.

Az óvónõk által elõadott mesét a gyerekek már na-
gyon várták, számítottak rá. Együtt izgultak a történet
szereplõivel, jót mulattak azon, amikor felismerték saját
óvó nénijüket a jelmezben. Hagyomány teremtõdik azzal,
hogy Fodorné Földesi Zsuzsi óvó néni erre az alkalomra
mindig új mesét ír.

Köszönjük a Faluház dolgozóinak, hogy segítették a
próbákat, a felkészülést, helyet adtak a rendezvénynek. A
teltház bizonyította, hogy fontosak az óvoda életében az
ilyen rendezvények. Ezzel nem csak a Budakalászi Óvo-
dásokért Alapítványt támogattuk, de hozzájárultunk ah-
hoz, hogy az óvoda és a családok közötti kapcsolat is erõ-
södjék, színesedjék.

A befolyt összeget udvari játékokra, bútorokra fordítjuk.
Kernreiter Péterné

óvodavezetõ

OOKTATÁSADVENTI HÍRHARANG

„Karácsonyfa! Karácsony!
Aranydió zöld ágon!”

Az egyik legszebb ünnep óvodánkban a karácsony.
Hosszú készülõdés elõzi meg ezt a napot.

Adventi koszorút készítünk, egy-egy gyertyát meg-
gyújtunk rajta. Takarítjuk, csinosítjuk a csoportszobánkat,
rendezgetjük a játékokat, mosunk, takarítunk, süteményt
sütünk – úgy, ahogy az ünnep közeledtével otthon is
tesszük.

Meglepetésként mi, óvó nénik, mesejátékkal is ked-
veskedünk a gyerekeknek. Idén A Nyakigláb, Csupaháj,
Málészáj címû mesét báboztuk.

Az óvodai Karácsony napjának reggelén a gyerekeket
feldíszített fenyõfa fogadja a csoportban.

A gyülekezés alatt csillogó szemmel csodálják a fát,
nézik a díszeket, várakoznak-vágyakoznak az ajándékok-
ra. Reggeli után bekukucskálunk más csoportba, megcso-
dáljuk a fájukat. Mire visszatérünk a saját szobánkba, cso-
dák-csodája! – játékok vannak a fa alatt. Boldogan bonto-
gatják az érdekesebbnél érdekesebb dobozokat, csoma-
gokat a gyerekek. Az egész nap az új játékok kipróbálásá-
val telik, alig akarnak hazamenni az óvodából.

Fehérváriné Básits Margit

Adventi mûsor a
Szentistvántelepi Általános Iskolában

Az idei tanévben iskolánk 2007. december 13-án tar-
totta hagyományos Adventi koncertjét. Az eddigiektõl
abban eltértünk, hogy a Faluház nagytermébe helyeztük a
rendezvényt, ilyen módon biztosítva, hogy minden ér-
deklõdõ beférjen a terembe. Mint kiderült, erre szükség is
volt, mert a nagyterem így is zsúfolásig megtelt, hála a
közönség érdeklõdésének.

Adventi mûsorunk egyben Alapítványi napi rendez-
vénynek is minõsült. Jó hangulatban, nagy lendülettel folyt
a fölkészülés. Egy karácsonyi keretjáték fogta össze a kü-
lönféle mûsorszámokat, melyben iskolánk tanulói és peda-
gógusai közösen egy család estéjét elevenítették meg. A
mûsorszámokban több mint 150 gyerek állt színpadra, s
kivétel nélkül mindannyian színvonalas, érdekes produkci-
óval szerepeltek. De talán ennél is fontosabb volt az a han-
gulatos együttmûködés, ami kialakult a szereplõk, szerve-
zõk és minden érintett között. Egy ünnepre készülni más-
hogy nem is érdemes, fõleg, ha az bensõséges ünnep.
Minden résztvevõ számára kellemes, hangulatos esemény
volt ez, az adventi készülõdés méltó része, s reméljük, ezt
az érzést sikerült továbbítanunk a közönség felé is.

A mûsor szereplõi voltak: a Budakalászi Mûvészeti Iskola
sváb fúvószenekara (zenekarvezetõk: Spáthné Faragó Éva,
Spáth Oszkár); Juraszek Krisztina, Farkas Olivér, Schiller Eni-
kõ, Veres Gyula 1. b – A fenyõfa érkezése (felkészítõ: Váriné
Tarjányi Ildikó); Bakos Viktória 4. a – zongora (zenetanár:
Horváth András, tanító: Katonáné Vas Erzsébet); 1. b osztály
tanulói – Weöres Sándor: Száncsengõ (felkészítõ: Váriné Tar-
jányi Ildikó); Gyimóthy Anna és Parlagi Júlia 5. a – népi ének
(énektanár: Papp Ágnes, osztályfõnök: Martini Andrásné);
Juraszek Zsuzsi 4. b – vers (felkészítõ: Vörös Balázsné); 3. b
osztály tanulói – Móra Ferenc: A didergõ király (felkészítõ:
Vargáné Benedek Edit); Csanda Renáta 4. a – furulya (zeneta-
nár: Menyhárt Mária, tanító: Katonáné Vas Erzsébet); 2. a
osztály tanulói – vers (felkészítõ: Harmati Imréné); 2. b osz-
tály tanulói – Lucázás, kotyoló (felkészítõ: Holczapfel Kriszti-
na); Welldance Sporttánc Egyesület – tánc (felkészítõ: Széll
Andrea); Langer család: Hajnal, alkony –  közös zenélés; 1. a
osztály tanulói – verses jelenet (felkészítõ: Szilágyi Istvánné);
2., 3., 7. évfolyam angolosai – karácsonyi dalok (felkészítõ:
Szabóné Göröcs Andrea); 2., 6. évfolyam németesei – ének
(felkészítõ: Dobainé Angelmayer Anna); Hunyady Kata 4. a –
Wettstein Albert 4. a: Nagy király címû verse (felkészítõ:
Katonáné Vas Erzsébet); Polonkai Zsolt 2. a – furulya, kará-
csonyi dalok (felkészítõ: Polonkai Judit, tanító: Harmati
Imréné); az iskola énekköre – Kicsi gyermek és Szilvásgom-
bóc címû dalok (karvezetõ: Victor Anna); 4. b osztály tanulói
– misztériumjáték (felkészítõ: Vörös Balázsné)

Barcza Lászlóné

Csodavárók a Telepi Óvodában
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Idõsek Karácsonya

A budakalászi Idõsek Klubja 2007-ben is megrendezte
karácsonyi ünnepségét, ahol a község óvodásai és iskolá-
sai karácsonyi mûsorral kedveskedtek a klubtagoknak,
amit az idõsek nagy szeretettel, verssel és énekkel viszo-
noztak. Köszönet a Nyitnikék óvoda Székely Márta vezet-
te óvodásainak, a Kalász Suli 4. a osztályának és M. Tóth
Éva tanító néninek.

Az Idõsek Klubja szeretné megköszönni az alábbiak-
nak, hogy adományaikkal segítették jobbá tenni a buda-
kalászi idõsek karácsonyát: Autópatika, Ági Trafik, Bán
Tiborné fodrász, CBA, Dévai Vegyeskereskedés, Gyógy-
növény Drogéria (Budai út 9.), Fekete és Krunity Kft., Hús-
bolt (Budai út), Hufi Húsbolt, Karmó cukrászda, Reketye
Györgyi fodrász, Schieszl Vendéglõ, Zöldség Gyümölcs
Hoborné Zsoldos Annamária.

Ahogy a Kalász Suli ünnepelt...
Alsósaink minden hónapban ellátogatnak az Idõsek

Otthonába. Ilyenkor verssel, dallal köszöntjük korosabb
lakótársainkat. Decemberben a másodikosok karácsonyi
mûsorral, a harmadikosok színdarabbal örvendeztették
meg az otthon lakóit.

A karácsonyi és az újév-kezdõ idõszak különösen gazdag
programokban. Példás magatartású tanulóink jutalom elõ-
adáson vettek részt a Faluházban. Szüleinknek karácsonyi
mûsorokkal kedveskedtünk. A hagyományos Luca napon
szép alkotások születtek. Megajándékoztuk a tiszadadai
gyerekeket és újévi koncertet adtunk a Faluházban.     (N. A.)

A csizmás doboz
A Kalász Suli 6. a osztá-

lyával decemberben nyitot-
tunk egy „csizmás dobozt”,
amelybe mindenki saját be-
látása szerint hozott az édes-
ségekbõl, amiket Mikulásra
kapott és lemondott róluk.

Úgy terveztük, a doboz
tartalmát még Karácsony elõtt
elküldjük nálunk nehezebb kö-
rülmények között élõ általános
iskolásoknak, Tiszadadára.
Kezdeményezésünk iskolánk-
ban szájról szájra terjedt a gyerekek között, így szinte min-
den osztály csatlakozott hozzánk. Igen sok édesség gyûlt
össze, több dobozban adtuk fel. Osztályunk minden tanulója
nagy lelkesedéssel vett részt a gyûjtésben, csomagolásban.

Meglepetésünkre a tiszadadai gyerekek rajzokkal, levél-
lel kedveskedtek nekünk, s köszönték meg csomagjainkat.

Matusek Ágota
és a Kalász Suli 6. a osztálya

A Kalász Suli karácsonyi mûsorának közönségeA Kalász Suli karácsonyi mûsorának közönsége

Karácsonyi mûsor a szülõknekKarácsonyi mûsor a szülõknek

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

A Kalász Suli Luca napjára képviselõk is ellátogattakA Kalász Suli Luca napjára képviselõk is ellátogattak

Vásártér lett
a tanterembõl

*******
Szorgos kezek

készítik a
„vásárfiát”...
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Azok a sután ígéretes hangjegyek...

Nézem a színpadi dekorációt, aranyos, kedves. Egy
kottasor, néhány hang, egy kereszt elõjegyzés, hogy
mégse legyen olyan könnyû. A hangjegyek kicsit sután
állnak, a vonalak sem párhuzamosak. Ennél jobban jelle-
mezni sem lehet mindazt, amit megéltünk január 12-én a
Faluházban, a Kalász Suli Újévi Koncertjén.

A legkisebbek, a kezdõk sete-suta megjelenése, az
osztálykórus, amely ugyan nem veheti fel a versenyt a
Wiener Sängerknaben tiszta csengésével, de együtt gya-
koroltak, együtt énekeltek, s talán közülük valakiben most
tudatosodott, hogy öröm az éneklés.

A hangszereken megtett elsõ próbálkozásokat is siker
fogadta. Bizony, nem könnyû kezdetekben a hegedûbõl
tiszta hangot kicsalni, a zongora billentyûi is, mintha ösz-
szekuszálódtak volna a koncert idejére, s milyen bizton-

A Kalász Suli újévi koncertje a FaluházbanA Kalász Suli újévi koncertje a Faluházban

ság, ha anyu két keze ott játszik az enyém mellett. S
ahogy telik az idõ, úgy növekszik a fellépõk biztonsága,
színészi teljesítménye – mert aki pódiumra lép, annak ab-
ból is kell egy adag –, s a hallgatóság megdöbbenése az
egymást követõ egyre tökéletesebb produkciók hallatán.
Ígéretes tehetségek, mellettük a nem csak lelkiekben, de
kísérõként vagy együttzenélõként támogató szülõk, s be-
fejezésül a legtehetségesebbek számára a példaképek fel-
lépése, akik már a zenei pályán bizonyítják, hogy Budaka-
lászon kiváló zenei nevelés folyik.

Hála az élményért minden fellépõnek, s azoknak a szer-
vezõknek, akiknek köszönhetjük mindazt, amit megéltünk
január 12-én a Faluházban, a Kalász Suli Újévi Koncertjén.

Wieszt Márta

Adventi vásár volt december 14-16-ig a FaluházbanAdventi vásár volt december 14-16-ig a Faluházban
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