
Kevélyre fel!
Hatodik alkalommal rendezte meg a Polgármesteri Hivatal

a „Kevélyre fel!” családi futóversenyt és gyalogtúrát. Ezen a
szép, május elsejei napsütéses reggelen 51 lelkes futó és 230
túrázó vállalkozott a Kevély „meghódítására”. Öröm volt látni
a mezõny sokszínûségét, és hogy ilyen sok természetkedvelõ
gyûlt össze. A legfiatalabbakat még gyermekhordozóban
hozták, de nagyszülõk is nagy számban jelentek meg. Sokan a

teljes családdal vettek részt a rendezvényen. A vi-
dám, pörgõs bemelegítés után elõször a futók rajtol-
tak 10 órakor, majd a túrázók is útnak indultak. A táv
6,5 km volt a zöld turistajelzésen, közben a „Zöld
barlang” közelében meseszép kilátásban is gyönyör-
ködhettek a résztvevõk. A versenyzõket a Budakalá-
szi Polgárõr Egyesület tagjai irányították a helyes út-
ra, hogy véletlenül se tévedjen el senki.

A célba érkezve (Kevélynyergi turistaház romja) a leggyor-
sabbak érmet, emblémázott pólót, illetve baseball sapkát kap-
tak. Mindenkinek járt egy névre szóló emléklap és ásványvíz.
A hangulat fokozására és a fáradalmak enyhítésére az érkezõ-
ket – Sárosi Tibor, Waszlavik Ildikó, Hajnal Zoltán és Benedek
Péter jóvoltából – a Kevélyen frissen fõzött, ízletes bogrács-
gulyás várta. Köszönjük mindazok munkáját és segítségét –
körzeti megbízottak, közterület-felügyelõk, polgárõrség tag-
jai, testnevelõk, ön-
kéntesek –, akik le-
hetõvé tették a prog-
ram zavartalan lebo-
nyolítását. Reméljük,
hogy mindenki jól
érezte magát és szép
élményekkel tért ha-
za a túra végén. A
helyezettek névsorát
a honlapon olvashat-
ják. (àBH+  > > > )(További fotók az eseményrõl: ààB H +  > > > )
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Versenyautó Show
Trabant, Lada, Skoda, Renault, Mitsubishi, Opel, Lan-

cia, BMW veteránautók, valamint 80-as évekbeli és új
Rallye autók várták a kíváncsiskodókat május 4-én a Falu-
ház parkolójában. A program vendége volt Ferjánsz Attila
egykori autóversenyzõ, aki ünnepélyesen átadta Gáll Csa-
bának a tavalyi gyõzelméért járó serleget. Az Autóver-
senyzõ c. filmen túl megtekinthették az érdeklõdõk a ver-
senyautók felvonulását is, Pomáz és Budakalász között.

JOB B IK: már B udakalászon is
A Jobbik Magyarországért Mozgalom budakalászi

szervezete tagtoborzót tartott május 15-én a Faluházban. A
rendszerváltás befejezését és az igazságosabb társadalom
megteremtését célzó párt elnöke, Vona Gábor beszélt a
Magyar Gárda helyzetérõl, céljairól is. Hangsúlyozta, a
közhiedelemmel ellentétben õk nem cigány-, vagy zsidó-
ellenesek: csak magatartásformákkal, nem nációkkal szem-
ben vannak kifogásaik. Rendezvényeiken – mint mondta –
szót kapnak roma szónokok is, és ha szükség van rájuk (pl.
viharkár), nem azt nézik, kinek, hanem azt, hogyan segít-
hetnek. A szervezet jún. 7-én 10 órakor tartja trianoni
megemlékezését a római katolikus templom kertjében.

A természet varázsa
Különös világba kala-

uzolt május 9-én V. An-
gyal Mária mûvészettör-
ténész, B. Tóth János
festményeinek kiállítás-
megnyitóján. Az alföldi
tájképfestészet stílusát
európai motívumokkal,
sõt kelet elmélyült filo-
zófiájával és jellegzetes

technikájával ötvözõ mûvész képein szépen megférnek,
harmonikus egységet
alkotnak Kína titokza-
tos, ködbe veszõ
hegycsúcsai, Velence
gondolái, vagy a ma-
gyar Parlament láto-
mása... S azt üzenik,
hogy bár egyetlenek,
mégis egyek va-
gyunk, együvé, az
Egybe tartozunk...

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

„Égre nyíló lélekajtó...”
A Pilis titkaival; mitológiájával;

szakralitásával, a Pálos Keresztes
Kõvel; eredetünkkel, múltunkkal,
õsi ételeinkkel ismerkedhettek a III.
Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap láto-
gatói ápr. 27-én, a Faluházban.
Szõnyi József elõadó (Pilisszántó
korábbi polgármestere) szerint: „Az
elanyagiasodott, morálisan meg-
görnyedt társadalomtól elcsüggedõ
ember igényli és keresi a nyugalmat, lelkének békéjét,

igényesebb erkölcsi
értékeket és a nem-
zeti büszkeségét. ...
Úgy tûnik, a Pilis kitû-
nõ terep eme hiány-
érzet pótlására. Bár a
Pilis hegység egysé-
ges kultúrtörténeti
hely, településeinek
megvannak a saját,
egyéni titkai...”
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PPÁLYÁZAT TÁMOGATÁSOK

Szorgosabb gazda kéne már,
Nem ocsmány firkák a ház falán!

Nem allergén butaság – pollenek,
Könnyes, hörögve lélegzõ emberek

Az interneten bolyongva idõnként elté-
ved az ember, belebotlik olyasmibe is,
amit szándéka sem volt elolvasni. Így
bukkant elébem a fenti négy sor egy ti-
tokzatos gszabo nevû szerzõ Allergia
címû ‘versébõl’, az amatormuveszek.hu
oldalon. Elmélkedhetnék ugyan azon,
hogy létezik-e ‘amatõr mûvész’ vagy
ez a fogalom olyan önellentmondás,
mint az ‘erkölcs’ szót bármiféle jelzõvel
ellátni, de sokkal idõszerûbb (már az
évszak okán is) – elvonatkoztatva az or-
vosi értelmezéstõl – a társadalom aller-
giás tüneteirõl ejteni néhány szót.

Mert – az idézett sorokra utalva –
sokkal veszélyesebb reakciókat vált ki az
‘allergén butaság’’. Nem is csupán az ok-
tondiság, mint a tudatos hatalmi kórság
(pökhendiség), a semmibe vevés; – ami-
képp napra nap egyre keserûbben éljük
meg kiszolgáltatottságunkat, hogy a fe-
jünk fölött intézik (el) sorsunkat, jelenün-
ket. Mindeközben (a közvélemény-kuta-
tók adataiból is tudhatóan, ha nem akar-
nónk pusztán ‘alulnézetünkre’ hagyat-
kozni) erõs jóindulattal sem nevezhetjük
azokat a ‘vezetõket’ legitimnek (morális
értelemben, ha jogilag még azok is), akik
minduntalan a szemünkbe hazudnak,
jobbára még ‘csekély ételmû medve-
bocsnak’ sem tekintvén a kizsigerelt, ál-

maiból is kifosztott népet. Mert közbizal-
mat ugyan a választások voksaival lehet
(meg)szerezni, de megõrizni csakis szak-
mai és morális megfeleléssel. Aki ezt
nem tudja, arra a nép elõbb-utóbb aller-
giás tünettel reagál. Az allergia pedig
csúnya betegség. (Lassan az egész or-
szág kínlódik tõle.) „A benne szenvedõ
szervezete a környezetben lévõ ‘anya-
gokat’ idegenként ismeri fel, és ezekre
túlérzékenységi reakcióval válaszol” – ír-
ja a szakirodalom. Tünetileg kezelhetõ
csupán, mivel többnyire gyógyíthatatlan.
Éppen ezért a belõle kilábalni kívánó
aligha tehet mást ésszerûen, mint meg-
szünteti a kiváltó okokat, ha úgy érzi: 

„Egy szorgosabb gazda kéne már,
Tiszta levegõ, boldog otthonok.”

(III. Utisz)

AA LLERG IALLERG IA

A civil pályázat eredményei
Helyi székhelyû civil, közhasznú szervezetek, egyesületek

tevékenységeinek támogatása, – keretösszeg: 3 M Ft.

KKÖZÖSSÉGIÖZÖSSÉGI JELLEGÛJELLEGÛ TEVÉKENYSÉGTEVÉKENYSÉG

A Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány idõs kis-
nyugdíjasok pénzügyi (rezsi, gyógyszer) és természetbeni
juttatásának támogatására kapott: 400 000 Ft-ot.

A Budakalászi Szent István Alapítvány ösztöndíj támo-
gatásra, helyi civil szervezetek és intézmények program-
jainak pénzügyi támogatására kapott: 300 000 Ft-ot.

A Szent Erzsébet Alapítvány a a tihanyi pihenõházban két
fürdõszoba rekonstrukciójára, anyagra kapott: 200 000 Ft-ot.

A Budakalászi Református Templomért Alapítvány
nyári programok támogatására kapott: 100 000 Ft-ot.

A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány mûködéséhez
(programok, grundmunka, túrák) kapott 150 000 Ft-ot.

A BMSE a Budakalász Sportjáért Alapítvány a mûfüves
pálya avató-megnyitó ünnepségére, díjakra, oklevelekre,
érmekre, serlegekre, tiszteletdíjakra kapott: 150 000 Ft-ot.

A Vidra SE Budakalász a „Vidra Kupa” szervezésére
(érmek, serlegek, oklevelek, pólók) kapott: 100 000 Ft-ot.

A Kalász Mûvészeti Nevelési Alapítvány júliusi tiszado-
bi Népdaltábora szervezésére kapott: 100 000 Ft-ot.

A Budakalászi Óvodásokért Alapítvány (Nyitnikék) ad-
ventkor elõadott mese költségeire kapott 50 000 Ft-ot.

Nem kapott támogatást a Szentistvántelepi Iskoláért
Alapítvány erdei iskola szervezésére; a Kalászi Iskoláért
Alapítvány az iskolát népszerûsítõ kiadványra és Tanév-
végi Sulilapra; a Budakalászi Óvodásokért Alapítvány (Te-
lepi) „családi szombat” szervezésére, ill. Gyermeknapra
az óvodában; a Budakalászi Baráti Kör a Kalász Újság
2008. évi szerkesztésére, megjelentetésére.

TTESTVÉRTELEPÜLÉSIESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLAKAPCSOLATOKTOK ÁPOLÁSAÁPOLÁSA

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány lövéteiek ven-
dégül látására, táboroztatására kapott: 100 000 Ft-ot.

BB ÛNMEGELÕZÉSIÛNMEGELÕZÉSI TEVÉKENYSÉGTEVÉKENYSÉG

A Budakalászi Polgárõr Egyesület éves mûködési ki-
adásaira kapott: 600 000 Ft-ot.

NNÉPÉP HH AGYOMÁNYOKAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSAÁPOLÁSA

A Budakalászi Lenvirág Alapítvány táborra a Vajda-
ságban, ill. Balatonszárszón és népviseleti szoknya, kö-
tény vásárlására kapott: 750 000 Ft-ot.

Kisebbségi Önkormányzatok pályázata

A helyi kisebbségek történelmi hagyományainak és anya-
nyelvének ápolása, fejlesztése, kultúrájuk megõrzése, a

rendelkezésre álló – keretösszeg: 1 650 000 Ft.
A Cigány kisebbségi Önkormányzat a május 24-ei „Ro-

manap” megrendezésére kapott: 400 000 Ft-ot.
A Német kisebbségi Önkormányzat az október 3-6

közti németországi kirándulásr, a kitelepített budakalászi-
akhoz; és a Lustige Schwaben német hagyományõrzõ
énekkar fellépõ ruháinak költségeire kapott: 650 000 Ft-ot.

A Szerb kisebbségi Önkormányzat anyanyelvi és hit-
tantáborra, anyanyelvi könyvek vásárlására, Majálisra,
Szerb Búcsúra, Országos Szerb rendezvényekre utazásra
kapott: 833 600 Ft-ot.

Egyházak támogatása

A helyi egyházközségek építményeinek támogatása,
rendelkezésre álló keretösszeg: 3 000 000 Ft.

A Budakalászi Görögkeleti Szerb Egyházközség a bu-
dakalászi Szerb templom Iskola utcai kõkerítése megkez-
dett felújításának folytatására és bontási munkákra, kõke-
rítés újjáépítésére kapott: 1 100 000 Ft-ot.

A Református Egyházközség Budakalász a karzat mö-
götti tetõtér beépítésével ifjúsági és vendégszoba + vi-
zesblokk kialakítására kapott: 900 000 Ft-ot.

Nem adott be pályázatot a Római Katolikus Egyház-
község, az Isten Egyháza és a Baptista Egyház. A fennma-
radó egymillió forint a következõ évre – a tavalyi pályá-
zathoz hasonlóan – nem vihetõ át.

A pályázatok részletes eredményei, valamint a
sport-támogatások megtekinthetõk a falu honlapján:

a www.budakalász.hu oldalon. (àBH+  > > > )
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FFELHÍVÁSOKAKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓK

EU-s pályázataink
Elutasították a Berdó és a Taván szennyvízelvezetésé-

re, a kerékpárút továbbfejlesztésére, és a belterületi utak
fejlesztésére beadott EU-s pályázatainkat. Az eset nem
egyedi, a kistérség polgármestereinek az az egyöntetû
véleménye, hogy a pályázatok többnyire ‘elõre le vannak
játszva’, s a ‘nem kebelbélieknek’ ezer feltétellel, buktató-
val kell a fordulók során szembetalálkozniuk.

A „Budakalász történelmi központjának megújítása,
fõtér kialakítása” pályázatra még van esélyünk. Ottmár
Dóra, fõépítészi munkatárs szerint „ebbe a pályázatba a
maximumot ‘belegyömöszöltük’.” A rendezetlen környe-
zetû patakmeder lefedését, transzformátorház áthelyezé-
sét, a tér parkosítását, burkolását, a hivatal két épületének
összekötését és belsõ udvarának kialakítását, 44 parkoló
kialakítását tartalmazó komplex tervvel 30 M Ft önrész
mellett 90 M Ft-ot pályázunk.

www.budakalasz.hu
A honlap szerkesztésére kiírt pályázatot egy háromfõs

csapat nyerte el. Koren Emese pedagógus és kommuniká-
ciós szakember önti publikálható formába az önkormány-
zattól, szervezetektõl kapott híreket, információkat. Hor-
váth Rudolf tartja az offline kapcsolatot a hivatallal, önkor-
mányzattal. Jómagam, Németh Márton rakom ki az anya-
got az internetre, szerkesztem a megfelelõ menüpontok
alá. Végzettségem multimédia fejlesztõ, 15 éve számító-
gépes grafikával, weboldalak készítésével, online tartalmak
és közösségi oldalak fenntartásával foglalkozom. (terep-
jaro.com, niva4x4.hu, keve-kiserdo.hu, kincseslada.hu...)

A budakalasz.hu szerkesztésének átvétele nem volt
egyszerû feladat. Menet közben kellett sofõrt cserélni egy
olyan jármûben, aminek a vezetésérõl-mûködésérõl nem
tudtunk semmit elõtte. A weboldal motorja, ami mûköd-
teti a rendszert, adott, azon nem változtathatunk, de tart-
juk a kapcsolatot a fejlesztõkkel, és amit lehet, javítunk
menet közben. A nyár folyamán kap új köntöst a honlap,
olvashatóbb, modernebb, átláthatóbb lesz. Elindítottuk a
képtárat, ide várunk – fõleg budakalászi – képeket. Már
láthatók a galériában 2006-os helyi légifelvételek, múlt
század eleji fotók, Szabó Zoltán képei... A kalendárium ro-
vatba kerülnek az irodalmi, kulturális, történelmi témájú
írások, az adott hónap népszokásai, egyházi eseményei is.

Várjuk a budakalászi szervezetek, egyesületek híreit, a
helyi vállalkozók-cégek elérhetõségeit, szívesen foga-
dunk ötleteket, fotókat, írásokat, hogy a kötelezõ önkor-
mányzati tartalmak mellett hasznos, érdekes és informa-
tív budakalasz.hu jöjjön létre.

Németh Márton
budakalaszweb@gmail.com

àà B H + > > >
A címként szereplõ ’kriksz-kraksz’-szal mostani szá-

munkban bevezetjük a ‘papír-alapú linkelés’ úttörõ sajtó-
történeti kezdeményezését: a budakalasz.hu-ra irányítjuk
olvasóinkat, hogy a helyszûke miatt lerövidített vagy ki-
maradó írásokat teljes (feldolgozott) terjedelmükben ol-
vashassák, és a lapba be nem fért képek javát is megte-
kinthessék. Jó böngészést kívánunk! (B H szerk.)

Aszfalt a Sport utcában
Ismét egy csöppet javul-

hatott komfortérzetünk. Mi-
vel az Omszk tónál létrejött
mûfüves focipályák beruhá-
zása miatt, az áruházakhoz
vezetõ gyalogos forgalom a
Sport utca végére korlátozó-

dott, a rossz idõjárási körülmények alkalmával hatalmas
tócsák és sár bosszanthatta az arra közlekedõket. Ma már
ez a múlté, a Kalászi Faluház Kht. leaszfaltoztatta a szórt
köves útszakaszt. Ezentúl minden idõben száraz lábbal,
gumicsizma nélkül tudunk eljutni a bevásárlóközpontokig.

Pályázat homlokzati felújítás támogatására
A testület éves költségvetésében 1,5 M Ft keretet biz-

tosított a település védett épületei homlokzati rekon-
strukciójának támogatására. A támogatásra az jogosult,
akinek ingatlana I. vagy II. védettségi kategóriájú, és aki a
támogatási Megállapodás feltételeit elfogadja.

A pályázatnak tartalmaznia kell: • a kérelmet, az igé-
nyelt összeg megadásával; • a felújítandó épület homlok-
zati rekonstrukciós tervét (helyszínrajzzal, 1:500 lépték-
ben; az épület homlokzati terveivel, meglévõ és tervezett
állapottal, 1:50 léptékben; részlettervekkel és fotókkal;
részletes mûszaki leírással); • a költségvetést.

A benyújtás határideje: jún. 16. A TFB az elbírálás so-
rán vizsgálja az épület elhelyezkedését, megjelenését, a
terveket. Dönt a támogatás mértékérõl (a felújítás költsé-
gének legfeljebb 50%-a, de max. 250 000 Ft).

Az önkormányzat a határozatot követõ 15 napon belül
támogatási megállapodást köt a kérelmezõvel. Csatolni kell:
• a felújítandó ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap-
ját; • ha nem a kérelmezõ a tulajdonos, akkor a tulajdonos
építéshez hozzájáruló nyilatkozatát; • építési engedélyhez
kötött tevékenység esetén a jogerõs építési engedélyt.

A pályázatokat Budakalász Nagyközség Önkormány-
zatának Településfejlesztési Bizottságához (2011 Budaka-
lász, Petõfi tér 1.) kell benyújtani. További információ és a
Megállapodás szövege a hivatalban hozzáférhetõ.

Pedagógus- és Semmelweis napi köszöntõ

2008. június 2-án, hétfõn 17 óra 30-kor a Faluház-
ban, a képviselõ-testület ünnepélyesen köszönti az
önkormányzat fenntartásában mûködõ intézmények
dolgozóit, a közoktatásban, egészségügyben, szociá-
lis ágazatban dolgozókat, akik a helybéli gyermeke-
kért, fiatalokért, felnõttekért, idõsekért áldozzák életü-
ket. Energiát nem kímélve oktatnak, nevelnek, gon-
doznak, gyógyítanak.

Fáradhatatlan munkájuk ugyan az év minden nap-
ján figyelmet érdemlõ, ezen a napon mindannyiukkal
együtt ünnepelve köszönjük meg az emberiséget
óvó-gyógyító-nevelõ munkájukat.

A közel 300 fõ közalkalmazott részére a köszönõ
szavak mellett az együttlét öröme, élménye adjon hi-
tet, erõt, kitartást és elismerést az elkövetkezõ évre!
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OLIMPIAI GÁLA
Június 12-én a Kalászi Sportcsarnokban

A Nyári Olimpiai Játékok évében, a 2008-as Pekingi
Olimpia elõtt, a sport értékeinek, normáinak népszerû-
sítésére az önkormányzat a település ifjúságának közre-
mûködésével nagyszabású sportbemutatót, gála mû-
sort szervez. A fellépõ óvodás, iskolás gyermekek (400
fõ) az életkoruknak megfelelõ sport-, ügyességi-, játé-
kos gyakorlatokkal kívánják tiszteletüket és elismerésü-
ket kifejezni azoknak a sportolóknak, akik idén az Olim-
piai Játékokon hazánkat képviselik. Nagy-nagy izga-
lommal, sok-sok energiával készülnek e napra testne-
velõk, tanítónõk, óvónõk és gyermekek egyaránt.

A Gála díszvendége Elbert Gábor ÖTM Sport szakál-
lamtitkár, és Molnár Zoltán, a MOB igazgatója. Részvéte-
lével megtiszteli a fellépõket és a nézõket sok korábbi
olimpiai bajnok, és jelenleg is aktív olimpikon. Szeretettel
várjuk a Budakalászon és a környezõ településen élõket, a
sportot kedvelõket, ünnepeljenek velünk 2008. június
12-én 17 órától a Kalászi Sportcsarnokban! (àBH+  > > > )

Döntöttek, a fejünk fölött...

Két és fél munkanapot adott a BKV Zrt. az érintett ön-
kormányzatoknak (testületeknek és bizottságoknak),
hogy véleményezzék Paraméterkönyvét. A járatritkításo-
kat, a csúcsidõs követési idõk megduplázását, az agglo-
meráció aránytalan díjmegállapításait tartalmazó anyag-
gal a vállalat drasztikus költségcsökkentést, veszteség-
enyhítést kíván elérni úgy, hogy az önkormányzatokat
nem informálja kellõen és számukra az érdemi egyezteté-
seket nem biztosítja. A HÉV vonalak ún. ráhordó járatai-
nak menetrendi illesztése is hiányzik, mind a Volán, mind
a helyi közlekedési vállalkozások esetében.

A H É V menti települések (Németh Antal koordinálá-
sával) szóban és levélben is felhívták a BKV figyelmét a
Paraméterkönyv hiányosságaira, és elutasították, hogy a
cég a csõdhelyzet anyagi vonzatait az agglomerációra há-
rítsa. A Paraméterkönyvet a Fõvárosi Közgyûlés a többirá-
nyú tiltakozás ellenére május 20-án elfogadta. A valószí-
nûleg augusztus 21-én életbe lépõ tervezet letölthetõ a
http://bkvfigyelo.eu honlapról.

KISH ÍREK
• Lakópark (31+ 1 lakás) építési engedélyezési kérel-

met adtak be az önkormányzathoz, amit Pomáz bírál el.
Elfogadás esetén fõügyészi óvást nyújt be a hivatal.

• A Kõbányai úti sittfeltöltéssel kapcsolatban a Közigaz-
gatási Hivatal jogerõs döntést hozott: leállította a (már be-
fejezett) munkát. Dr. Viszlói Tamás perel: az eredeti állapot
visszaállítását vagy nagyösszegû kártérítést kér a falunak.

• Tizenhárom kamerával, tesztüzemben mûködik a tér-
figyelõ rendszer (az egyik kamerát ugyan megrongálták;
de felvette az elkövetõt). Már a közbiztonsági épületben
is elkészült az optikai kábel, júniusra tervezik a ‘beélesí-
tést’. Az üzemeltetõ a Faluház Kht. lesz, és szabadidõs
rendõrök fogják figyelni a berendezéseket. Mindez havi 1
M Ft költséget jelent az önkormányzatnak.

„Rendkívül optimista vagyok...”

Elõzõ számunkban megírtuk, Dr. Molnár Éva hiva-
talba lépésével új jegyzõje van Budakalásznak. Ezúttal
arra kértük, mutatkozzon be olvasóinknak, s ossza meg
eddigi tapasztalatait, terveit a település lakosságával.

1980-ban fejeztem be az ELTE-n tanulmányaimat. Jogi
elõadóként kezdtem az Öntödei Vállalatnál. Itt szakvizs-
gáztam, majd lányom születése után közelebb, a XVII. ke-
rületi Tanácsnál helyezkedtem el. Azóta a közigazgatás-
ban dolgozom. A „szamárlétra” minden fokát megjártam,
voltam gyámhatósági ügyintézõ, törvényességi ellenõr,
majd igazgatási csoportvezetõ (helyiséggazdálkodással,
birtokvédelemmel, jogi tanácsadással foglalkoztam),
szervezési osztályvezetõ. Ekkor kerültem kapcsolatba
elõször a testületi munkával, késõbb minden munkakö-
röm ehhez kötõdött.

Jogi és törvényességi irodavezetõként az aljegyzõi
státusz bevezetéséig a jegyzõt helyettesítettem, hozzám
tartozott a peres képviselet, szerzõdések kötése, belsõ el-
lenõrzés, ill. a hatósági ellenõrzések. 1999-ben megvá-
lasztottak a XVI. kerület jegyzõjévé, s azóta jegyzõként
tevékenykedem. Legutóbb Isaszegen dolgoztam.

Budakalászi elsõ heteim az „ismerkedéssel” teltek. Az
idézõjel csak jelképes, hiszen elsõ naptól kezdve a mély-
vízbe kerültem. A rám zúduló információkat és feladatokat
nyilván csak a kollegák segítségével és rájuk támaszkodva
tudom megoldani. Az a tapasztalatom, hogy a testület, a
bizottságok munkáját közvetlenül segítõ kollégák, idõt,
energiát nem kímélve végzik a feladatukat. A vezetés
egyik legfontosabb feladatnak a szervezeti és mûködési
szabályzat teljes körû átdolgozását tartja. Ezt egy független
szakértõi vizsgálat is megerõsítette. Természetesen a sza-
bályzat átdolgozása magával hozza a hivatal szervezeti át-
alakítását is. Már ez a két feladat is nagy összehangoltságot
igényel, hiszen ismerni kell a hivatallal kapcsolatos elvárá-
sokat, és a tényleges lehetõségeket. Úgy látom, jelenleg a
hivatal nagyon nehéz helyzetben van, hiszen fontos terüle-
ten dolgozó szakemberek távoznak (már megérkezésem
elõtt jelezték távozási szándékukat), és az eddigi tapaszta-
lat szerint a pótlásuk nem is olyan egyszerû feladat.

A nehézségek ellenére rendkívül optimista vagyok.
Átmeneti idõszak ez mindenki számára, s közös erõvel,
összefogással minél hamarabb túljutunk rajta. Bízom a
testület türelmében, támogatásában és a kollégák segít-
ségében, mert csak együttes erõvel tudjuk a feladatainkat
a lakosok megelégedésére, hatékonyan ellátni.

Dr. Molnár Éva, jegyzõ

KKÖZ-ÜGYEK INFORMÁCIÓK

A lakossági fórumokról, kérdõívekrõl
Zajlanak a település-fejlesztést taglaló lakossági fóru-

mok, és júniusban kiértékelik a kérdõíveket is. Utóbbi le-
tölthetõ a honlapról, a nevet, címet nem kötelezõ ráírni, de
a településrészt célszerû megjelölni. Aki még nem adta le
válaszait, jún. 10-éig megteheti a hivatalban, az iskolákban,
és a Faluházban. A kérdõív kapcsán érkezett lapunkhoz
Kollár Ernõ kedves olvasónk cikke, Miért szeretem Budaka-
lászt? címmel. Az írást terjedelmi okokból sajnos nem tud-
juk leközölni, de a honlapon elolvasható. (àBH+  > > > )
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Az április 22-ei ülés hírei
• A testület a 2007-es költségvetési rendeletmódosí-

tást (10 I., 2 N., 2 T.), a könyvvizsgálói jelentést (10 I., 1
N., 3 T.), és a beszámolót elfogadta (10 I., 1 N., 3 T.).

• Jogszabályi változások miatt és képviselõi indítványra a
közbeszerzési szabályozást tanácsadó segítségével módosí-
tották; az Elõkészítõ Bizottság állandó tagjainak a bizottsá-
gok elnökeit, ill. megbízottjaikat jelölték. Az idei közbeszer-
zési tervet átdolgozásra visszaadták a hivatalnak (15 I.).

• A testület az iskolák Pedagógiai Programjának – a
nem szakrendszerû oktatás bevezetésére vonatkozó –
módosítását elfogadta (15 I.). 

• Az óvodai túljelentkezés megoldására a testület ad
hoc bizottságot hozott létre (12 I., 2 T.).

• A testület a Kalászi Faluház Kulturális és Szolgáltató
Kht. közhasznú szerzõdését a költségvetésben megjelölt
keretösszegig elfogadta, azzal, hogy júniusig készüljenek
el a szerzõdés mellékletei: a bérlakások és bérlõk nyilván-
tartásai, közüzemi szerzõdések. A Kht. tevékenységét a
weboldal karbantartásának menedzselésével, a térfigyelõ
rendszer üzemeltetésével és az önkormányzati bérlaká-
sok teljes körû kezelésével egészítette ki (15 I.)

• Az Omszk park ad hoc bizottság összegyûjtötte a be-
ruházók elképzeléseit (fürdõtó; plázs; sport-tó téli-nyári ki-
alakítással; horgásztó; ill. komplex sport-park; pihenõpark;
lakó-tó és lakópark; rekreációs központ; tavak és a Duna-
part funkcionális elkülönítése...); kifogásait (kicsi a haszno-
sítható terület; rendezetlen a jogi háttér; vegyes a tulajdo-
nosi/kezelõi kör...). Fölvetõdött a tó bekerítésének igénye
(de kuszák a tulajdonviszonyok); helyi belépõkártya beve-
zetése; a Kaláz Kft. passzivitása; és hogy a tó jogi szem-
pontból nem fürdõhely. A testület a beszámolót elfogadta:
jelentõsebb terület-felhasználás esetén fórumot hív össze;
felkérte a TFB-t, hogy a park üzemeltetésére kiírandó pá-
lyázatot május 27-re készítse elõ (15 I.) Elvetette, hogy a
TFB elé kerüljön egy terv, ami kijelöli a bekeríthetõ terüle-
tet és legyen erre költségvetési javaslat is (4 I., 1 N., 10 T.).

• A testület az Omszk parki üzletek éjszakai nyit-
vatartásának rendeleti szabályozása végett felkérte a hiva-
talt, hogy jún. 24-ig rendelettervezetet készítsen elõ a
TFB iránymutatása alapján (14 I., 1 T.).

• A testület elfogadta a tûzoltók beszámolóját (15 I.,);
a Családsegítõ és gyermekjóléti feladatellátással kapcso-
latos, a Kistérségi Iroda által kiegészített együttmûködési
és ingatlanhasználati szerzõdéseket (15 I.); és a ‘Szép
kert’ pályázatot (15 I.).

• Jóváhagyta a homlokzat-felújítási pályázatot (15 I.) az-
zal, hogy az esetleg fennmaradó összeget közterületeken
található védendõ mûtárgyak felújítására, jelképes megje-
lenítésére, ezek terveinek elkészíttetésére fordítja (15 I.).

• Utasította a testület a Kalászi Faluház Kht-t, hogy az
üzemképtelen Daewoo Lublin tehergépkocsit a forgalom-
ból vonassa ki (15 I.).

• Jóváhagyta a testület a DMRV vízkorlátozási tervét,
miszerint vészhelyzet esetén prioritási sorrend szerint jut-
nak a fogyasztók vízhez (15 I.).

• A testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer részeként nem kíván a KEOP-1.1.1.
pályázatával településünkön (drága és nagyméretû) zöld-

hulladék-komposztáló létesítményt megvalósítani (15 I.),
de továbbra is tervezi egy helyi komposztáló kialakítását.

• A 3030/4-es és a 3038/3-as ingatlan belterületbe
csatolását a testület elfogadta (15 I.), a 3108/6-os és a
3109-es ingatlanoknál ezt külön útkialakítási és telekle-
adási megállapodáshoz kötötte (15 I.).

• A testület a „Budakalász történelmi központjának
megújítása, fõtér kialakítása” pályázat költségvetését
(végösszeg: 120 213 790 Ft) elfogadta (16 I., 1 T.), a szük-
séges saját forrást, 30 213 790 Ft-ot költségvetésében
biztosította (17 I.). Határozott arról, hogy egyidejûleg a
Fõtér térvilágítását a légkábelek földbehelyezésével meg-
valósítja, az ehhez szükséges becsült összeget, 10 M Ft-ot
a költségvetésben biztosítja (15 I., 2 T.).

• A testület a Szentistvántelepi Iskola–Suhainé kerítés
helyreállítására új költségvetést kért a hivataltól.

• A közétkeztetés kapcsán a testület azt várja az intéz-
ményektõl, jegyzõkönyvezzék a kirívó eseteket, és írás-
ban jelezzék panaszaikat, hogy érdemben intézkedhessen
a garanciális feltételek betartatása végett.

• A testület felhatalmazta a polgármestert az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (IVS), és komplex (mûszaki
és pénzügyi) településfejlesztési akcióterv elkészítési vég-
határidejének szept. 30-ára módosítására és a részteljesí-
tések átütemezésére (17 I.).

• A testület a köztisztviselõi törvény szerint megállapí-
totta a jegyzõ fizetését (432 930 Ft/hó) és a neki járó költ-
ségátalányt (100 000 Ft/hó) (17 I.).

• A testület a Dunaparti kerékpárút forgalomszabályozá-
sára megbízta a Faluház Kht-t, hogy az illetékes közúti ható-
ságtól kérjen forgalomtechnikai felülvizsgálatot (14 I., 3 T.).

• A Szentistvántelepi P+ R parkoló kapcsán a hivatal uta-
sítást kapott, hogy kezdeményezze a terület parkolóvá nyil-
vánítását (jogilag nem az), és keressen mûszaki megoldást
arra, hogy a szomszédot hang- és fényhatás ne érje (17 I.)

• Mégsem indul a szerb egyház a „Turisztikai vonz-
erõ...” pályázaton, a templom és környezete mûemlékké
alakítása céljából, mert ehhez legalább évi 25 000 láto-
gatót kellene (belépõjeggyel) igazolnia.

• A helyi vérvételrõl tárgyal a Napvirág Idõsek Ott-
honával és egy szentendrei laborral a Népjóléti Bizott-
ság. A heti egy-két alkalom 3000 Ft+áfa/hó összegbe és
az asszisztens óradíjába kerülne. A vért a labor szállítaná.
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Minõségi átminõsítést...
Nagy változás elõtt áll Budakalász, ha sikerül megálla-

podnia a Gyógynövény Kutató Intézet Zrt-vel. A cég
hasznosítani szeretné az M0 építése miatt termesztésre
alkalmatlan, de átminõsíthetõ, értékessé tehetõ területeit.
A rendezésért cserébe átvállalná a HÉSZ-módosítás költ-
ségeinek 80%-át (ez több milliós tétel), és átengedne
2,5-2,5 ha földet a Luppai úttól északra és délre esõ gaz-
dasági területen, ebbõl fél hektárnyit szennyvíztisztító-
nak, a Barát patak és az autópályaív között.

Április 22-én képviselõi javaslatra (BBK-FIDESZ) a testü-
let minõsített többség híján nyílt ülésen tárgyalta a korábbi
eljárási rend szerint zárt ülésre szánt Településrendezési
Szerzõdés-tervezetet (zárt: 8 I., 6 N.). A polgármester úr
bevezetõjében elmondta: olyan feszített ütemben zajlottak
az egyeztetések a szennyvíztisztító kapcsán (Gyógynövény
Zrt., UNITEF, NIF Zrt., Magyar Közútkezelõ Kht., III. ker.
Északi Városkapu befektetõ), hogy nem volt mód és idõ tü-
zetesen áttanulmányozni a tervezetet. Az aznap beérkezett
ügyvédi szakvélemények a szöveg módosítását javasolják,
ezért az érdemi döntést késõbbre kell halasztani.

Az elhamarkodott döntéstõl tartó képviselõk sokallták a
beépíthetõség mértékét (max. 25%, 7,5-10 m magassá-
gig, ennek legfeljebb 10%-a lakás); kevesellték a zöld terü-
letet (min. 45%, a biológiai aktivitás értékeinek fenntartásá-
val); kicsinyellték az átminõsítésért a kompenzációt (õk 10-
15 ha-t javasoltak); hiányolták a leendõ létesítmények köz-
ségi életbe integrálását (óvoda, iskola, rendelõ-kapacitás
felmérését); illetve a képviselõk és a lakosság tájékoztatá-
sát; és lakossági fórum összehívását kezdeményezték.

Túri Attila szerint a tervezet százalékos értékei az elõ-
írásnál kedvezõbbek, és módosíthatók. Az M0-ával járó
beépítést – szerinte – megakadályozni nem lehet, csak
késleltetni, de e tervek megvalósulása (a gázgyári Graphi-
soft parkhoz hasonló, teherforgalommal nem járó, kör-
nyezetbarát irodaházak) minõségi beruházást jelentene.
A lakás-szám korlátozásban mindannyian egyetértettek;
nagyobb ellenértéket követelni Parlagi Endre szerint irreá-
lis; a képviselõk pedig tájékozódhattak a bizottsági és
testületi üléseken (idén a témában 3 TFB, 1 PÜB, 1 testü-
leti ülés volt). A lakossági fórumot 11-en szavazták meg.

A fórumon dr. Nagy István, a Gyógynövény tulajdono-
sainak (öt gyógyszergyár) egyike elmondta, törvényes
eszközökkel, partnerként együttmûködve próbálják terü-
leteiket hasznosítani. Ha nem lesz megállapodás, elviselik.
Kincsesné Salca Mária a privatizált földeket kérte volna
vissza, ill. javasolta, arborétumot hozzanak létre a terüle-
ten. Dócs János szerint az ellentételezés nem fedi a Zrt.
hasznát, és az átminõsítést nem szabad erdõért adni.
Wettstein András a Duna-part, a tavak és a Luppa út nyu-
galmát féltette; Braun Péter, Molnár Imre a Duna-parti
üdülõterület szabályozásáról, a Gátõr utcáról és az M0
melletti fásításról érdeklõdött. Deák Béla javasolta, hogy
kezeljék együtt a Zrt. és a tavak ügyét; Szabó Zoltán ha-
tás- és környezettanulmányokról; Dévai Ferenc az épüle-
tek anyagáról, formavilágáról kérdezett. Liszkainé ötlet-
kérésére Konka Péter az M0 mellé védõerdõt, 20%-os be-
építést és 3%-os lakásépítést javasolt. A BBK és a FIDESZ
jelenlévõ képviselõi nem nyilatkoztak meg.

A május 14-ei rendkívüli ülés hírei
• A Kaláz Tópart Társasház (Tanító u. 40.) lakói jelezték,

hogy megvásárolnák vagy tartósbérletbe vennék az önkor-
mányzattól azt az általuk jóhiszemûen használt belsõ udva-
ri ingatlanrészt, amire a Gézengúz Alapítvány is igényt tart.
A befolyt összeget az önkormányzat az alapítvány támoga-
tására fordíthatná. A testület felkérte a polgármestert, hogy
a vitás ingatlanrészre készíttessen értékbecslést, és a május
27-ei ülésre terjessze elõ, úgy, hogy legyen jelen a társas-
ház és az Alapítvány képviselõje is, kiegészítve, hogy
egyetért azzal, hogy a felek a vitát kompromisszummal kí-
vánják rendezni. (11 I., 1 T.)

• Mivel harmadjára sem született döntés az önkor-
mányzati bérlakások és a közérdekû célú bérlakások lak-
bérével kapcsolatosan, konkrét bizottsági javaslatot kér a
testület a következõ ülésre.

• A testület a Telepi Óvoda új csoportszobájának átala-
kítási-felújítási költségeire 1,1 M Ft-ot; berendezéseire, fel-
szereléseire 1,64 M Ft-ot; a személyi juttatásokra (2 óvónõ
és 1 dajka bére, járulékai) 3,5 hónapra 2,2 M Ft-ot biztosít.
A hivatal május 27-éig megvizsgálja, hogy az óvodákban a
csoportlétszámok növelhetõk-e 1-1 fõvel, és ennek megfe-
lelõen módosítja majd az alapító okiratokat (13 I.).

• A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ál-
lami erdõket kezelõ, zártkörûen mûködõ részvénytársa-
ságok részvényeinek az érintett önkormányzatok számára
történõ térítésmentes átadását támogassa. (13 I.)

• A testület hozzájárult Molnár Bernadett aljegyzõ
közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel tör-
ténõ megszüntetéséhez, és pályázatot hirdet aljegyzõi ál-
lás betöltésére (13 I.).

Pályázat játszótér korszerûsítésre
Az április 29-ei rendkívüli ülésen a testület egyhangú-

lag megszavazta, hogy egy ápr. 22-ei felhívás alapján az
önkormányzat részt vegyen egy köztéri játszóterek felújí-
tására vonatkozó EU-s pályázaton, a lehetséges maximá-
lis összeg megpályázásával. A Rigó utcában 0-6, a Szent-
istvántelepi Iskolával szemben 6-14 éves gyerekeknek, a
Béke sétány játszóterén mindkét korosztálynak alkalmas,
EU-szabvány szerinti, bekerített játszóteret építenének.
Május 14-én a testület a bemutatott építési terveket elfo-
gadta. A költségekre pályázati támogatási kérelmet nyújt
be: 16 M Ft önrésszel 17 M Ft-ot pályáz meg. Az önrészt
a beruházási tartalékkeret terhére, a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges pénzügyi kiadásokat (1 712 000 Ft) a pol-
gármesteri keret terhére biztosítja. (13 I.)

SZÜLETÉSNAPI MEGAPARTY JÚNIUS 7-ÉN

A CORA ingyenes rendezvényre várja a lakosságot.
10 óra: Bográcsolás és kóstoltatás Buday Péterrel

11 óra: Sáska kungfu bemutató (cselgáncs, kungfu,
kard, karate, aerobic és hastánc)

12 és 16 óra: Születésnapi tortakínálás a fõbejáratnál
18 óra: Sun City, 19 óra: Lovegun,

20.30: Hooligans koncert
21.50: Tûzijáték
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KKÖZLEKEDÉSLE IS ÚT, FEL IS ÚT...

Gondolatok az M0-ról

A rendszerváltás óta tartó idõszak elhúzódó problémája
az M0 autóút 10. és 11. sz. fõutak közötti szakaszának sorsa.
A törekvések, melyek a gyorsforgalmi út megépítését gá-
tolták annak feltételezett kedvezõtlen hatásai miatt, igazta-
lannak bizonyultak. A gépjármû forgalom oly mértékben
megnövekedett az agglomerációban, hogy az életminõség
jelentõsen károsodott. Idõ- és anyagi veszteségek érik a
gépkocsiba ülõket, a környezet zaj-, rezgés- és légszennye-
zése egyre növekszik. Az utak állapota folyamatosan romlik,
fenntartásuk költségét egyre nehezebb fedezni. A gazdasá-
gi tevékenységek is megsínylik ezt a lehetetlen helyzetet.

Ha valami környezetvédelmi beruházás, úgy az M0 Bé-
csi útig terjedõ meghosszabbítása bizonyára az. Sokáig – fõ-
leg Üröm rövidlátó hozzáállása, az érintett települések ösz-
szefogásának és kellõ súlyú érdekképviseletének hiánya mi-
att – a kormányok más régiók felzárkóztatására fordították
azt a hatalmas összeget, ami az utóbbi tizenöt évben a
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére rendelkezésre állt.

Az autópályák legoptimálisabb nyomvonalának „kitalálá-
sa” komoly szakmai feladat. Az ország legkiválóbb mérnö-
kei, a különbözõ szakhatóságok, közmû kezelõk és üzemel-
tetõk keresik évek óta a lehetõ legtöbb érintettnek megfelelõ
megoldást. Természetesen mindig lesz valakinek érdeksérel-
me. De egy biztos, az engedélyezõ hatóságok olyan határo-

zatokat adnak ki, amelyek alátámasztják a legjobb megol-
dást, hathatósan védik a környezetet, és a szabványoknak,
elõírásoknak és jogszabályoknak megfelelnek, beleértve az
EU-s szabványokat is. Kár tehát olyan kijelentéseket tenni,
hogy Budakalász területét az M0 egy négyzetméternyit sem
veheti igénybe (nyilván minden megoldás igénybe veszi va-
lakinek a területét); és ezzel állandóan kockára tenni azt,
hogy a megvalósítás egyre távolabb kerül. Idáig is sok idõt
veszítettünk el. Szakmai érvekkel kell tárgyalni, kompromisz-
szumokra törekedni és érdemi együttmûködésre.

Ehhez olyan testületi munkára lenne szükség, amelyik
folytatja a polgármester úr által végre elindított hatékony
lobby-tevékenységet. Ez azért is fontos, mert a beruházó
ütemterve szerint az M0 folytatása 2011-14. között megva-
lósul. Addig sok tennivaló van. Most dõl el a végleges
nyomvonal, annak magassági és vízszintes vonalvezetése, a
környezetvédelmi megoldások, az esetleges csomópontok
helyei, a terület-igénybevételek, az alagutak kivezetésének
helyei és egyéb mûszaki megoldások sorsa. Ha most nem
figyelünk oda, az súlyosan károsíthatja Budakalász jövõjét.

Ez év õszén szervezünk egy kirándulást a Szekszárd–
Bóly között épülõ M6 autópálya alagútjainak megtekinté-
sére, a NIF Zrt. segítségével, hogy közelebbrõl is megis-
merkedhessünk az alagútépítéssel és annak mûszaki tartal-
mával, következményeivel. A programra a testület tagjain
kívül civil szervezetek jelentkezését is várjuk. (àBH+  > > > )

Kovács Attila, okl. közlekedés építõmérnök

Táblaháború – a forgalommal szemben...
A súly- és hosszkorlátozó

táblát a 11-esrõl Pomázra vezetõ
úton állította fel a Közútkezelõ, a
vasúti átjáró után, hogy a Dobo-
gókõ–Esztergom közti útfelújítás
miatt Budakalász felé irányítsa a
Pilisszentkereszten át Eszter-
gomba igyekvõket. A települé-
sünket még nehezebb helyzetbe
sodró intézkedés ellen a polgár-
mester úr tiltakozott az illetékes

Horváth Frigyesnél, és javasolta, hogy a 11-es úton ve-
zessék tovább a forgalmat.

Május 20-án reggel a Magyar Közút Kht. korábbi, a 10
m-es hosszkorlátozást és 12 t-s súlykorlátozást támogató
levelére hagyatkozva, polgármesteri utasításra a Faluház
Kht. kirakta a hetekkel ezelõtt megrendelt táblákat Buda-
kalász bevezetõ útjaira: az Ürömi, a Budai, a Pomázi, a Jó-
zsef Attila és a régi Szentendrei útra. A Közútkezelõ még
aznap délután leszedte azokat.
(Úgy tûnik, Budakalásznak a lakos-
ság védelmében sincs engedélye
az ‘önvédelmi táblafegyverre’,
amire viszont Demszky Gábornak
– igaz, saját kezelésû útjain –, a
mezõgazdasági gépjármûveket ki-
tiltó táblákkal, a gazdatüntetést
megakadályozandó – pusztán po-
litikai okokból – volt... – a szerk.)

• Egyesület a kistérségért. Üröm és a III. kerület is tá-
mogatja azt az összefogást, melynek részeként hamaro-
san egyesületet jegyeznek be a közlekedési anomáliák
kivédésére. Az alapító okirat készítése folyamatban van.
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KKÖZLEKEDÉS ÚTTALAN UTAKON...

A fény az alagút végén
A Budapestet elkerülõ M0 jelû autóút nyomvonala

igen kényes kérdés, hiszen a város és környezete sûrûn
be van építve. „Minél elõbb építsék meg, csak ne az én
kertemen keresztül” – talán ez az egyetlen, amiben az
érintettek megegyeznek. Fontos leszögezni, hogy Buda-
kalász (és a Budakalászért Védegylet) többször kifejezte
már támogatását az autóút építésével kapcsolatban.

Tavaly márciusban a testület elé került egy olyan nyom-
vonal-változat (a 3.1 számú), amelyet a III. kerületi civil szer-
vezetek javasoltak elfogadni. Ez a nyomvonal a CORA-cso-
móponttól emelkedve a „szeméttelepnél” lép be a dombba
és alagútként folytatódik végig a békásmegyeri gyümölcsö-
sök alatt. A budakalászi Ezüst-hegy közelében lépne be a
község területére, és alagútban hagyná el nyugati irányban.
Az út beengedése a területünkre szintén kényes kérdésnek
bizonyult, de a testület elvi jelleggel beleegyezett abba,
hogy szélcsatorna vizsgálatokkal és számításokkal elemez-
zék a várható légszennyezést és zajterhelést. Ezekhez a
vizsgálatokhoz készült egy nagy terepasztal a Mûegyete-
men, amit késõbb a BuVéd több tagja is megtekintett élõ-
ben Békásmegyeren, az Óbor-kör jóvoltából. A terepasztal
jól szemlélteti, hogy egy alagútszáj vagy szellõzõ csekély
(akár 50 m) eltolásával jelentõsen eltéríthetõ a kikerülõ füst-
gáz. A nyomvonal és az alagút szájának „tologatása” mö-
gött az a szándék húzódik meg, hogy a légszennyezés ne
(csak) a mélyebben fekvõ Békásmegyert érintse.

A különbözõ nyomvonal-változatok mindegyike számol
egy, az ürömi út és az M0 között létesülõ csomóponttal, a
Nagykevélyre vezetõ gerincen. Aggályosnak tartjuk, hogy
ezzel Budakalász felett létesül olyan szennyezõ forrás, amely
kedvezõtlen széljárás (szélcsend) esetén gondot fog okozni.

Ez év márciusában arról értesültünk a Településfejlesz-
tési Bizottság ülésén, hogy az autóút építtetõje, a NIF Zrt.
szándékai szerint az utat 2014-ben adnák át a forgalom-
nak. Ehhez a szükséges környezetvédelmi hatástanulmá-
nyokat júniusig, illetve a környezetvédelmi engedélyt év
végéig tervezi beszerezni. A tájékoztatóval egyidõben
egy olyan útvonal-módosulatról is kérdeztek minket,
amely ismét kis mértékben északra tolja az alagút száját.

A terepasztalt nézve és a helyszíni bejárások tapasztalatai
alapján azt a véleményt fogalmaztuk meg, hogy jobb lenne,
ha a dombtetõn – az ürömi út közelében – nem lenne lehaj-
tója az autóútnak és ezzel együtt kijárata az alagútnak. Ennek
a megoldásnak olyan elõnye is lehet, hogy az alagútnak nem
kell emelkednie. Viszont egy 5 km-nél hosszabb alagútnak –
különbözõ elõírások miatt – nem lenne realitása. Ráadásul
Üröm feltételül szabta a csomópont létesítését, feltehetõleg
összefüggésben azzal, hogy 2005-ben ipari övezetté minõsí-
tette a tervezett lehajtó körüli területeket. Mérlegelnünk kell
azt is, hogy jobban tudjuk érvényesíteni az érdekeinket, ha
az autóút nyomvonala érint budakalászi területet is, mintha
csak szomszédként nyilvánítunk véleményt.

dr. Horváth Ákos, Budakalászért Védegylet

• Mire jó a mikrochip? – Kassay Viktória írása helyhiány
miatt a honlapon olvasható. (àBH+  > > > )

A szíved legyen a motor!
A kistérség által szerve-

zett, közlekedésbiztonsá-
got célzó megmozdulások
közül elsõként a Pomázi
Klíma Kör által szervezett
„A szíved legyen a motor”
felhívással jelzett Föld
Napja-rendezvény zajlott,
április 27-én. Az akció ke-
retében a környezetükért
felelõsséget érzõ állampol-
gárok vágtak neki a térség több települését is érintõ
(Pomáz–Budakalász–Megyeri híd–Szentendre–Pomáz) ke-
rékpártúrának. A Megyeri híd lábánál tartott beszédében
dr. Morvay Miklós, Pomáz alpolgármestere kitért a 11-es
és 10-es sz. fõutak közötti hiányzó szakasz, és az egyéb –
még meg nem épült – kapcsolódó közúthálózati fejleszté-
sek települési vonatkozásaira. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy az „új híd” átadása után a környezõ települések köz-

úthálózatán várha-
tó, megnövekedõ
forgalomterhelés
jelentõs környezeti
következmények-
kel is jár majd. A
hangulatos túrán
közel 150 bringás
vett részt a kistér-
ség településeibõl.

• „A kormányzat közúti közlekedési politikája – B u-
dakalászról nézve – botrányos” – így fogalmazott
Parlagi Endre április 17-én, a Gundel étteremben ren-
dezett Önkormányzati Közúti Közlekedési Konferenci-
án. A Kalász TV rögzítette az eseményt...
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Új óvoda épül!
Örvendetes hír, hogy Budakalászon folyamatosan nõ a

kisgyermekek száma. Ez javarészt az elmúlt öt-hat év in-
gatlanfejlesztéseinek eredménye. Mindenki tudta, hogy a
tóparti lakópark, a Lenfonó társasház vagy a Klenity par-
cellázásának közvetett eredménye az lesz, hogy egyszer
csak ugrásszerûen megnõ a gyermekek létszáma közsé-
günkben. Ez a demográfiai hullámocska idén érte el az
óvodákat – de még további létszámnövekedés is várható.

Mindkét óvoda jelenleg is teltházzal üzemel, s idén
mintegy hatvan fõvel több gyermeket szerettek volna szüle-
ik beíratni, mint ahány hely megürül. Komoly változás, hogy
a jelentkezõk döntõ többsége Budakalászon él, már csak el-
vétve próbálnak más településrõl jelentkezni hozzánk.

A helyzet immár átmenetileg sem orvosolható úgy,
hogy csak azokat vesszük fel, akiknél ezt a törvény elõírja.
Elengedhetetlen az intézményrendszer kibõvítése, mert
elemi érdekünk az itt születetteket a helyi oktatási intéz-
ményekbe integrálni: amilyen fejtörést okoz a sok gyer-
mek az óvodákban, olyan nagy segítség az iskoláknak. A
hat és nyolcosztályos gimnáziumokba átjelentkezõk nagy
száma miatt csak úgy finanszírozható gazdaságosan mind-
két iskolánk, ha a jelenlegi magas óvodai létszámokat a
késõbbiekben az iskolákban is el tudjuk érni. Márpedig
helyben nagyobb eséllyel jelentkeznek a gyerekek egyik
intézménybõl a másikba. A gyermekeket az óvodáknak
kell bevonni oktatási rendszerünkbe, hogy aztán iskoláink
nagy számban tudják õket átvenni.

A fentieken túl az óvodai férõhelyek jelentõs bõvítése
mellett szólnak a rideg gazdasági megfontolások, és az is,
hogy a törvény értelmében 2010-tõl minden három éves-
nél idõsebb helyi gyermek számára kötelezõ óvodai férõ-
helyet biztosítani. (Jelenleg ez ötéves kortól elõírás!)

A testületnek a jelentkezésektõl az óvodavezetõk visz-
szajelzéséig kevesebb, mint egy hónap állt rendelkezésé-
re, hogy döntést hozzon. Az hamar kiderült, hogy a jelen-
leg nem óvodaként funkcionáló épületek (jegyzõi lakás az
Arany János utcában, a régi kultúrház a Pomázi úton) jelen-
tõs mértékû átalakítások után sem alkalmasak arra, hogy
gazdaságosan mûködtethetõ óvodának adjanak otthont.

Szeptembertõl tehát csak a jelenlegi infrastruktúra haté-
konyabb kihasználásával illetve a csoportlétszámok emelé-
sével oldható meg a férõhelyek számának növelése. A Tele-
pi Óvodában egy új csoportszobát alakítanak ki, és várható-

an mindkét óvoda minden csoportjában egy fõvel emelke-
dik a felveendõ gyermekek száma. Az új csoportszoba költ-
ségeinek biztosításáról a testület már döntött, a csoportlét-
számok kérdésében elvi döntés született, még néhány tech-
nikai kérdés tisztázandó. A két intézkedés hatására mintegy
negyven fõvel emelkedik az óvodások összlétszáma.

Mindez csak átmeneti intézkedés azért, hogy szeptem-
berben minél több gyermek kezdhesse óvodásként a tan-
évet. Az igazi megoldást csak egy új óvoda építése jelent-
heti. Tervek szerint a testület a Telepi Óvoda jelenlegi inf-
rastruktúrájához kapcsolódva a Mályva utcai régi gázcse-
re-telep helyén tervez egy három csoport befogadására al-
kalmas új óvodát építeni. Valószínûleg 2009. szeptembe-
rétõl már ez az intézmény is fogadhatja a beiratkozókat.

Végül, köszönetet mondok az intézményvezetõknek.
Az elmúlt hónapban minden javaslatukkal, észrevételükkel
azt próbálták elérni, hogy a lehetõ legkevesebb szülõnek
kelljen elutasító határozatot kiküldeni. Tették ezt úgy, hogy
vállalták a konfliktus lehetõségét mind a szülõk, mind kollé-
gáik felé: a csoportlétszám bõvítés és új csoportszoba olyan
döntés, mely a már „bent lévõk” életét nehezítheti, viszont
nagyon nagy segítséget jelent annak a 30-40 családnak,
akik ezáltal jutnak óvodai férõhelyhez. Mielõtt bárki berzen-
kedne e döntések miatt, gondoljon arra, hogy talán az õ
gyermeke is egy ilyen „csoportlétszám bõvítõ”, vagy „te-
rem-átalakító” döntés nyomán jutott férõhelyhez... Remé-
lem, rövidesen a bölcsõde ügyében is megnyugtató döntés
születik, hisz ott is évek óta jelentõs a túljelentkezés.

Nógrádi Zoltán

GYERMEKEINK JÖVÕJE KKÖZÉRDEK
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TT öbb mint fél-
millió zarán-

dok gyûlt össze
Erdélybõl, Csán-
góföldrõl és az
egész Kárpát-
medencébõl a
Kissomlyó- és a
Nagysomlyó-
hegy közötti tér-
ségen, a Hár-

mashalom oltárnál. A búcsú az 1442. Pünkösd szombatján
aratott székely gyõzelem emlékét õrzi: a székelyek (ma-
gyarok) hálából e napon minden évben elzarándokolnak
Csíksomlyóra. A Nemzeti Fórum szervezésében nyolc
budakalászi utazott idén a pünkösdi nagymisére.

A történelmi Erdély legkeletibb településén, Gyimes-
bükkön hagyja el Erdélyt, és lép át Moldvába a Tatros folyó
és a vasútvonal. Az itt található XVII. századi Rákóczi-vár
romjait, és a 30. számú vasúti õrházat évrõl évre turisták
ezrei keresik fel. Utóbbi 1897-ben épült a magyar és a ro-
mán állam közti szerzõdés alapján, néhány méterre a haj-
dani román–magyar határtól. Az egykori Magyar Királyi Ál-
lamvasutak legkeletibb épületét határokon átívelõ civil ösz-
szefogással újították fel. A vasúttörténeti kiállításnak ott-
hont adó õrházat pünkösd napján nyitották meg a sok ezer
ide látogató székely, csángó és magyar érdeklõdõ elõtt. Az
átadásra – épp a Miatyánk elhangzásakor – azon a vasúti

pályán, ahol hat-
vannégy éve
nem járt magyar
mozdony, egy
zászlókkal fello-
bogózott, ipar-
történeti érték-
ként számon tar-
tott 2761 017-9-
es Nohab-húzta
nosztalgiavonat
érkezett Budapestrõl, melyet útja mentén az erdélyiek és
gyimesiek üdvrivalgása fogadott. (Képes beszámoló Jakóts
Ádám honlapján: http://www.jakadam.hu - a szerk.)

Délben a közelben lévõ kontumáci kápolnában közös
szentmisét tartott a gyimesbükki plébános és Böjte Csaba
ferences szerzetes, aki szintén e napon szentelte fel leg-
újabb gyermekmentõ házát a településen. Böjte atya a
szentmisén a lelkesítés szerepére hívta fel a figyelmet,
hangsúlyozva, hogy együtt, mint a gyermekmentõ ház és
a határállomás is bizonyítja, mindent el tudunk érni.

Pünkösdhétfõn Lövéte polgármestere és testületének
tanácsosai fogadták delegációnkat, majd kötetlen baráti
beszélgetésen a testvérkapcsolatok ápolásának legfonto-
sabb teendõit beszéltük meg. Testvérközségünk jelentõs
fejlesztés elõtt áll, remélhetõleg még az idén megépül az
aszfaltos út Szentegyháza és Lövéte között.
Dr. Novotny László (részletek és további fotók: àB H +  > > > )

Csíksomlyói búcsú és határállomás-avatás pünkösd ünnepén
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KKULTÚRAPROGRAMOKRÓL RÖVIDEN...

H árom éves a B udakalászi Kórus

„Felüdülés ezzel a kórussal dolgozni, ha az ember fárad-
tan is érkezik az esti próbára. A kórustagokban van lelkese-
dés, kitartás, ami ezt a kis közösséget átsegíti a nehézsége-
ken. Talán, mert mindenki érzi a saját felelõsségét...” – Mé-
hes Imre, a Budakalászi Kórus karnagya boldog fáradtság-
gal emlékezik a Mûvészeti Iskola reneszánsz estjének vé-
gén: – „Milyen telt hangzású volt ma is az énekkar, amikor
a Palestrinát vagy a Hasslert énekelte! Ez az igazán nem túl
nagy kórus az énekével szépen betöltötte a termet.” ...
„Igazán öröm megtapasztalni, hogy a karvezetõ zenei el-
képzeléseit milyen készségesen követi minden énekes,
függetlenül attól, milyen zenei elõélete van.”

A kórustagoknak is felüdülést jelent a minden szerda
esti kóruspróba, mert a karvezetõ kedvesen, élvezetesen
tanítja, gyakoroltatja be a kórusmûveket. Finom humora
még inkább elõsegíti a közösségi munka sikerét, mert ha
csak az intonáció tisztasága lenne fontos, és az nem,
hogy közben jól is érezzük magunkat, akár feszültségben
is tölthetnénk a heti másfél órát.

Méhes Imre zenetanár 30 éve tanít, 2007-ben kitünte-
tést kapott: a Magyar Mûvészetoktatásért plakettet. 15
éven át Balassagyarmaton dolgozott, az utóbbi idõben
Pest megyében: Pomázon 1993 óta a zeneiskola szolfézs-
tanára, 2 évig leánykart vezetett, 10 éve van vegyeskara,
amelyben két gyermeke közül már Marci fia is énekel; Bu-
dakalászon 2005-tõl vezeti a kórusunkat; és Kisorosziban
is dolgozik, a református gyülekezet énekkarával.

Fiatal (alig három éves) kórusunk szerepelt a kalászi
tévében karácsonyi mûsorral; emelte a kalászi pedagó-
gusnap hangulatát; Vivaldi Glória oratóriumának részlete-
it adta elõ a Mûvészeti Iskola karácsony elõtti gáláján;
Paulusz Györgyi kortárs ikonfestõ kiállítás-megnyitóján
egyházi kórusmûveket énekelt; és az idén már harmad-
szor csatlakozott a pomázi kórustalálkozó programjához,
legutóbb a Kórus-Kastély megnyitásának ünnepén. Min-
dig vastapsot kaptunk, pedig mások is nívós mûsort hoz-
tak. Énekelünk magyar népdalfeldolgozásokat, magyar és
amerikai vidám dalokat, latin nyelvû egyházi énekeket,
gospelt, klasszikus és romantikus kórusmûveket. Nem-
csak a lelkes taps jelzi, hogy tetszett az elõadásunk, ha-
nem az újabb meghívások is.

Egy kórusról, persze, nem elég olvasni. Remélem,
meghallgathatják szerepléseinket a helyi tévék adásaiban
is. És aki kedvet kap, jöjjön közénk, szeretettel fogadjuk.

Kincsesné Salca Mária

A budakalászi Faluház júniusi programjai
jún. 01. 16 h Gyermeknapi interaktív mûsor Sólyom Ta-

más közremûködésével, az MSZP Nõtago-
zat szervezésében. A belépés ingyenes.

jún. 03. 18 h Trianon Emlékest a Nemzeti Fórum szerve-
zésében – díszvendég: Lezsák Sándor

jún. 09. 10 h Baba Mama Klub: Hogyan nyaraljunk oko-
san?

jún. 10. 18 h Képes úti beszámoló Nepálról
jún. 13-15.    XIII. Kalászi Vigasságok
jún. 17. 13 h Véradás

TÁB ORI ELÕZETES
jún. 30.-júl. 4. Kézmûves Gyermektábor
júl. 07.-11. Kreatív módszertani fejl. tábor gyermekeknek

XHBCNJC DFCRHTCT! Krisztus feltámadt!
Április 27-28. volt a görögkeleti Húsvét. A feltámadás

április 7-én hajnali 3 órakor kezdõdött, 10 órakor volt az ün-
nepi Szentmise a helyi templomban. A feltámadáson – me-
lyen a helyi szerbeket Parlagi Endre polgármester is meg-
tisztelte részvételével – és a Szentmisén nagy számú hívõ
vett részt. (A katolikus és görögkeleti Húsvét közötti eltoló-
dás a Gergely és Juliánus naptár közötti eltérésbõl adódik.)

Szerb Gyermekszínház Találkozó...
Május 16-án a Faluház nagytermében rendezték meg

Magyarországon negyedszer, Budakalászon elõször, az
Országos Szerb Nemzetiségi Gyermekszínház Találkozót,
szép számú közönség elõtt. Az ország szerbek lakta tele-
püléseirõl érkeztek hozzánk általános és középiskolás
gyermekek. Az elõadások igen színvonalasak voltak, a
közönség nagy megelégedésére. Köszönet a Faluháznak,
hogy helyet adott rendezvényünknek. Reméljük, hogy
máskor is sor kerülhet hasonló fesztiválra Budakalászon.

Krunity Péter

KALÁSZI JUNIÁLIS AZ OMSZK PARKB AN
2008. június 7-8.

Programajánlat:
u Futakalász u Kerékpáros ügyességi verseny u Ti-

zenegyes rúgó verseny u Vidra-kupa evezõs verseny u
Szabad evezés az Omszk tavon u Bajnoki labdarúgó
mérkõzés: Budakalász-Siófok u Egykerekû bemutató u
Gyermekaerobik u Honey és a Kisbestiák u Mindkét nap
szórakoztató ligeti játékok: körhinta, lánchinta, céllövöl-
de, vendéglátás, zene, tánc...

Részletes program olvasható a BBK honlapján:
www.budakalaszibaratikor.hu, a Kalász 11. számában és
plakátokon. Mindenkit szeretettel várunk kétnapos ren-
dezvényünkre!

B udakalászi B aráti Kör, Faluház, Kalászi Faluház Kht.

Trianon évfordulója alkalmából június 3-án 18 órakor
a Faluház Nagytermében filmvetítéssel egybekötött

beszélgetés lesz, Koltay Gáborral.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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PROGRAMOKRÓL ELÕRE ÉS UTÓLAG

A Kalász Mûvészeti Iskola
év végi programjai:

u Év végi vizsgák, vizsgakoncertek május 19. és júni-
us 10. között, beosztás szerint.

u Tanévzáró ünnepély június 11-én 16 órakor az isko-
la kertjében, rossz idõ esetén a Faluházban.

u Beiratkozás a következõ tanévre június 11-én vagy
12-én 8-tól 18 óráig az iskola irodájában. A beiratkozás-
kor kell befizetni a jövõ évi térítési díjat.

u 2008. augusztus 18-tól 22-ig ismét a Kisoroszi
Missziós Házban táborozik a zeneiskola fúvószenekara, a
következõ évi felkészülés érdekében. A tábor program-
jában napi két próba, fürdés, kerékpározás, kirándulások
szerepelnek. A 30 gyerekkel három pedagógus fog fog-
lalkozni, Spáth Oszkár rézfúvós, Menyhárt Mária fuvola
tanár és a zenekar karmestere, Spáthné Faragó Éva.

Mátyás, az igazságos
A Telepi Iskola elõadása a Faluházban

Igazi színházi légkört teremtettek május 8-án a Faluház
nagytermében színjátszóink. A darab elõtt az énekkar sze-
repelt: mûsorukból az éneklés öröme sugárzott. Felkészítõ
tanáruk Viktor Anna volt. Majd a Welldance sporttánc
egyesületnek iskolánkban mûködõ csoportja mutatott be
egy kedves összeállítást. Felkészítette õket: Széll Andrea.

Rövid szünet után a színjátszók (az iskola felsõs diák-
jai) foglalták el a színpadot. Izgalomtól fûtötten készültek
a színfalak mögött, és valóban emlékezetes élményt nyúj-
tottak szüleiknek, ismerõseiknek, tanáraiknak. Mátyás ki-
rály, ha képletesen is, köztünk járt: igazságai, bölcsessé-
gei az idõk távolából is megszólítottak bennünket. Az
elõadás folyamán táncos és mutatványos bemutatók je-
lentek meg elõttünk, pl. a kígyólány (Koska Dorina).

Barcza Katalin tervezte meg, tanította be és dramati-
zálta az elõadást. Elmondta: „Az idei reneszánsz év adta
az ötletet az iskola diákszínjátszóinak, hogy a darab Má-
tyás királyról szóljon. Népmesék és mondák beépítésével
íródott a forgatókönyv, melyben a táncbetétekkel együtt
30 diák kapott szerepet. A próbák jókedvûen zajlottak. A
szereplõk szívesen hangolódtak rá a reneszánsz világára,
s élvezték a színpad kipróbálását.

Több segítõ is támogatta munkánkat. Diószegi István
nagymamája, Bereczki Rebeka és édesanyja jelmezeket
varrtak, iskolánk rajztanára, Tõke Ferenc díszleteket festett,
Jeli Gergely a darab hangosítására ügyelt, a Faluházból Sü-
tõ Lajos zenei anyagot vágott, Ajtai Norbert pedig a vilá-
gítást kezelte a darab idején. A Szentistvántelepi Iskoláért
Alapítvány támogatásával vásárolhattunk a jelmezekhez
textíliát. Az összes érintett együttmûködésével sikerült a
darab elõadását emlékezetessé tenni. Köszönet érte.”

H orváth Erzsébet

Programok a tanév végén
Május 26. Rendhagyó énekóra a Mûvészeti Iskola tanítvá-

nyaival, Dónusz Katalin felkészítésében.
Május 28. Országos kompetencia mérés
Május 30. Jutalomjárat: kirándulás az év legjobbjainak
Június 13. 17 óra Ballagás
Június 19. 17 óra Tanévzáró ünnepély
Június 23 -27. Természetkutató tábor Felsõtárkányban
Június 27-július 3. Lövéteiek táborozása az iskolában

A zeneiskola reneszánsz délutánjáról

Április 30-án a Faluház bálterme Papp Erzsébet textil-
mûvész két nagyméretû alkotásával és egy ügyes kezû
szülõ, Szedmák Eszter anyukája lovagi pajzsaival feldíszít-
ve várta a résztvevõket.

Elõször a Musica Historica együttes adott hangszerbe-
mutatóval egybekötött koncertet. A mûsorvezetõ színe-
sen, a közönség legmozgékonyabb tagjait is lekötve be-
szélt a középkori és reneszánsz hangszerekrõl. A kézmû-
veskedõ kisebbeknek Kalászi Rózsa, a Faluház munkatársa
a fátylas virágkoszorú és a papír-dárda elkészítésének tit-
kait mutatta meg. A szülõk a tanárok által összeállított fé-
lig komoly, félig tréfás tesztet töltögették nagy buzgalom-
mal. Voltak itt igazi komoly, a reneszánszszal összefüggõ
kérdések, meg olyanok is, hogy ki tanít a leghangosabban
az iskolában, és mi az Igazgató Úr autójának rendszáma.
Bizony, a szülõk néha gyermekeik segítségére szorultak...

A tantestület meglepetése két reneszánsz tánc volt:
Reikort Ildikó fõ „táncmester” vezetésével egy Pavane-t és
egy Allemande-ot adott elõ a zeneiskola tanáraiból és a
családtagokból álló csoport, majd kicsik és nagyok is tánc-
ra perdülhettek. A gyerekek is készültek két közös szám-
mal, reneszánsz dallamokkal, melyeket házi szerzõnk,
Péterdi Péter hangszerelésében a tanárokból álló zenekar
kísért, nagy lelkesedéssel. Ez az örömzenélés tett pontot a
délután végére. (àBH+  > > > )

Spáthné Faragó Éva igazgatóhelyettes
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SULIS, OVIS TÖRTÉNETEK...

A Reneszánsz éve a Kalász Suliban
Szerte az országban egymást érik azok az események,

amelyek megemlékeznek Hunyadi Mátyás trónra lépésé-
nek 55o. évfordulójáról, s arról a korszakról, melyben
Mátyás élt és alkotott, és amit reneszánsz kornak neve-
zünk. Ez a történelmi idõszak a gyerekek számára igen
vonzó, eseménydús, színes, érdekes. A fiúk számára az
igazságos Mátyást idézi meg, aki álruhát öltve segített a
rászorulókon. Kinizsi számukra a molnárlegénybõl lett hõs
katona példája. A leányok pedig a kor hercegnõit csodál-
ják, akiknek páncélos lovagok hódolnak.

Hisszük, hogy a gyerekek errõl a korszakról akkor ta-
nulnak a leghatékonyabban, ha személyesen élik át az
eseményeket: felöltik magukra a Fekete sereg páncélját,
kipróbálják a kardforgatást, apród és király jelmezbe búj-
va sürögnek-forognak. E cél érdekében ápr. 24-én a
Kalász Suliban Reneszánsz napot szerveztünk.

Megjelentettük a királyi udvar egy hétköznapját: reggel
a királyi pár elõtt felvonultak a kor jellegzetes figurái: kato-
nák, udvarhölgyek, táncosok, szolgák. Két osztály gyönyörû
reneszánsz dallamot adott elõ, majd kecses táncosok lejtet-
tek. Beatrix királyné ünnepélyesen megnyitotta a Mátyás a
mondáinkban címû rajzkiállítást. Milyen sok ötlet, szépség
és humor jelenik meg a rajzokban! Késõbb a negyedikesek
színházi élményre invitáltak: jeleneteket adtak elõ a kor
mondáiból. Hetek óta készítették a díszleteket, jelmezeket.
A felsõ tagozaton a tanítási órákon a gyerekek életkorához
mérve beszélgettünk a kor történelmi hátterérõl, a különbö-
zõ mûvészeti ágak reneszánsz kötõdésérõl. Leonardo da
Vinci a matematika órán? Alkímia, Brueghel, Galeotto
Marcio… Mindannyian sokat tanultunk a múltunkról és
egymásról ezen a napon. Hiszünk abban, hogy mi is hoz-
zájárulhatunk a jövõ alakulásához, az újjászületéshez.

Nógrádi Anikó

A Telepi Óvoda nyári zárva tartása
A Telepi Óvoda június 23-tól július 18-ig zárva tart.

(Ez idõ alatt végzik el a nyári karbantartási, felújítási mun-
kálatokat és a nagytakarítást.)

Telepi ovis gyerekszáj
u Mondom a mesét: „A kóró nem ringatta el a kisma-

darat.” Soma gondterhelten: „Miért, hol van az anyukája?”
u A tavalyi „Zsiráfokkal” találkoztam az öltözõben.

Dorka átölelt: „Ugye, Éva néni, te nem mész nyugdíjba?!
Úgy hiányoznál és sírnék utánad!”

u Gergõt kérdezem a mosdóban: „miért sírsz?” Mire
Eszter: „Hát bibis a lelke!”

u Bence kérdez: „Miért csak pénteken megyünk a tor-
naterembe?” – „Mert a kicsiknek pénteken van a torna” –
válaszolom. – „Akkor szóljál a fõnöködnek, hogy mi más-
kor is akarunk!”

u Lukács jön be reggel és mondja, hogy már otthon
reggelizett. – „És mit ettél otthon?” – Mire hosszas gon-
dolkodás után rávágja: „Nyamit!”

Körzeti atlétikaverseny

Izgatottan indultunk a szentendrei katonai fõiskolára.
Közel 300 gyerek vett részt a körzeti atlétika versenyen,
minden korosztályban 6-6 csapat indult.

Sütött a nap és nagyon jól éreztük magunkat, de túl
hosszúra sikeredett a verseny. A 3-4, 5-6. osztályos tanu-
lók minden versenyszámot megnyertek.

Küzdöttünk a jó eredményekért és harcoltunk a gyõ-
zelemért! Nagyon tetszett nekünk a verseny, külön öröm
volt, hogy ennyi gyerekkel mérkõzhettünk meg.

Tarcsi Diána, Kosztin Rebeka, Nyilas Szandra

Kiválóan szerepeltek
Kecskés Enikõ, Vágvölgyi Fanny, Varga Nikolett, Bako-

nyi Szilvia, Kónya Tímea, és Kókai Klaudia; Miklósvári
Kornél, Nebranek Richárd, Iványi Tamás, Rey-Perez Péter,
Schmidt Máté, és Nyilas Tamás; Orbán Anna, Kosztin Re-
beka, Rozor Gabriella, Farkas Alexandra, Tarcsi Diána,
Csécs Brigitta; Gere Krisztián, Facskó Balázs, Kecskés Ist-
ván, Bózsik Márton, Nagy Péter, Kolics Zoltán; Seibert Ré-
ka, Szakáll Vivien,Nyilas Szandra, Jezierska Roksana, Luk-
ács Virág, Zsögön-Bögözi Anita; Németh Viktor, Bujdos
Dávid, Szebellédy Gergõ, Liszkai Keve, Szelcsányi Péter,
Hernádi Tamás. (àBH+  > > > )

Óvodás mezei futás

Május 7-én a reggeli órákban ismét megtelt élettel a
Béke-sétány, hiszen a budakalászi óvodák nagycsoportos
gyermekei ide jöttek versenyezni, gyorsaságban egymást
legyõzni. A futóversenynek 125 résztvevõje volt.

Az óvodások elõször közösen lesétálták a versenytá-
vot, majd egy vidám bemelegítõ után a lányok iramodtak
neki. A rajt elhangzása után, Nelly nénit „üldözõbe véve”
rendületlenül szaladtak a cél felé, a fiúk szurkolása mel-
lett. A fiúk is fáradhatatlanul futottak a lányok buzdítása
kíséretében. A célnál az óvó nénik regisztrálták a beérke-
zõket. A gyõztesek nevük hallatán gyorsan felpattantak a
dobogóra, ahol büszkén vették át jól megérdemelt póló-
jukat és érmüket. Az elsõ 20-20 gyermek szintén kapott
pólót. Valamennyiüknek emléklap és a Cora Hipermarket
üdítõje járt a jó teljesítményért, így senki nem távozott
üres kézzel. Köszönjük az óvodák dolgozóinak, polgár-
õreinknek, közterület-felügyelõinknek, a Hivatal munka-
társainak, hogy segítettek a zavartalan lebonyolításban.
Gratulálunk minden óvodásnak, és reméljük, hogy a többi
községi rendezvényen is találkozunk! (Fotók: àBH+  > > > )

NNEVELÉS

Szent Erzsébet élete
Meleghangú, szívhez szóló elõadást tartott ápr. 25-én

a Faluházban a gútai Nagyboldogasszony Magyar Tan-
nyelvû Egyházi Gimnázium Bicebócák névre hallgató
színjátszó csoportja. Az anyai, hitvesi és Isten iránti szere-
tet fontosságát hangsúlyozó darab bevételét a Szent Er-
zsébet Alapítvány a helyi rászorulók javára fordítja.

Az állami és egyházi támogatás híján iskolájuk bezárá-
sától tartó szlovákiai fiatalok három napot töltöttek ná-
lunk, a helyi nagycsaládos egyesület meghívására. Helyi
családoknál laktak és útjukhoz támogatást kaptak a pol-
gármesteri keretbõl. Ellátogattak többek közt a szentend-
rei Skanzenbe, és részt vettek egy jó hangulatú közös
bográcsozáson is, a cserkészek ‘birodalmában’.

Köszönjük a lélekemelõ elõadást és kívánjuk, rende-
zõdjenek iskola-fenntartási gondjaik. (Fotók: àBH+  > > > )
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A RENESZÁNSZ JEGYÉB EN...
Színesen és színvonalasan zajlott a Reneszánsz évé-

nek megünneplése a budakalászi iskolákban.
A Kalász Suli diákjai amellett, hogy korabeli jelme-

zekbe öltözve elevenítették fel a kor szokásait, hangula-
tát; rajzkiállítást rendeztek; kultúrtörténeti kitekintést
adó órákon vettek részt és mese-elõadást rendeztek.
(Cikk a 14. oldalon, további fotók: àBH+  > > > )

A Szentistvántelepi Iskola felsõs tanulói éves színda-
rabjuk témájává tették a Mátyás királyról fennmaradt
mondákat, történeteket. A nagysikerû, méltán vastap-
sot kapott, teltházas elõadásról bõvebben a 13. oldalon
olvashatnak. (További fotók: àBH+  > > > )

A Mûvészeti Iskola tanulói, tanári gárdája és szülõi
csapata reneszánsz zenével, tánccal, kézmûves foglal-
kozással, mûveltségi és tréfás vetélkedõvel ünnepeltek.
(Cikk a 13. oldalon. àBH+  > > > )

Ovifuti eredmények
Az óvodás mezei futáson a lányok helye-

zettjei: 1. Kálmán Dorka, 2. Pryma Veronika,
3. Balogh Henrietta Cintia, 4. Tisler Dorot-
tya, 5. Tim Réka, 6. Herr Zsófia. A fiúk közül
a leggyorsabbak: 1. Járvás Zoltán, 2. Györfi
Patrik, 3. Nebranek Márk, 4. Ireghy Botond,
5. Gomann Rikardo, 6. Gáfor Zsombor.

Jelenet a Mátyás az igazságos címû darabbólJelenet a Mátyás az igazságos címû darabból
a Szentistvántelepi Iskola elõadásábana Szentistvántelepi Iskola elõadásában

A Kalász Mûvészeti Iskola ‘rA Kalász Mûvészeti Iskola ‘reneszánsz zenészei’eneszánsz zenészei’ A Kalász Suli ‘rA Kalász Suli ‘reneszánsz udvareneszánsz udvarház’ lett egy napraház’ lett egy napra

Lendületben az óvodások Lendületben az óvodások – cikk 14. o.– cikk 14. o.
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RREKLÁM FIZETETT H IRDETÉSEK

H IRDESSEN A B UDAKALÁSZI H ÍRMONDÓB AN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN H ÁZTARTÁSÁB AN!


