
Kalászi körséta:
változások intézményeinkben

A nyári szabadságok idején az is-
kolákban, óvodákban nem állt meg az
élet, ezekben a hónapokban végezték
el a karbantartásokat, felújításokat. Be-
számolóinkat a 2., 13., 15. oldalon
olvashatják, valamint a honlapon te-
kinthetik meg sok fotóval. BH+>>>

Szentmisével vette kezdetét az
államalapítási megemlékezés,

amit Budakalász új plébánosa,
Kálmán József mutatott be.

A hivatalos ünnepséget Ványik
Enid szavalata és a Villõ Énekegyüt-
tes keresztény népénekei vezették
be. Völgyes József, a Kalász Suli
igazgatója köszöntõjében elmondta:
„Augusztus 20-án lelki és fizikai táp-
lálékunk is megújul: újra emlékszünk
országalapítónkra és köszöntjük az
új búzából õrölt-sütött kenyeret.
Táplálék mindkettõ: melyre minden
nap szükségünk van...” E gondolat
fényében kívánta, hogy „találjuk
meg Budakalászban azt, ami szá-
munkra szerethetõ, mindennap, és
találjuk meg azokat a feladatainkat,
amiket közösen elvégezve ... min-
dennap tehetünk valamit azért, hogy
településünk boldoguljon.”

Az ünnepségen Parlagi Endre
polgármester adta át Gerstenkorn
Béla szobrászmûvésznek, valamint –

posztumusz – Margaritovics Vazul
56-os forradalmár özvegyének a Bu-
dakalász díszpolgára emlékplakette-
ket. (Méltatások a 3. oldalon.) Vincze
Enikõ, a Faluház megbízott igazgató-
ja felolvasta Wittner Mária levelét, aki
meghatott szavakkal emlékezett har-
costársára: „Az Õ neve már történe-
lem marad Budakalász község szá-
mára”. Településünk hõsérõl barátja,
Czibulka Gyula szentendrei cserkész
is megemlékezett, Margaritovics Va-
zul búcsúlevelét olvasva fel:

„Befejeztem a hosszú túrát, és
úton vagyok a nagy tábor felé. Ott
már várnak rám cserkésztestvéreim...

Bármilyen embertelen körülmények
között is éltem olykor, mégis cser-
kész maradtam... Sosem hoztam szé-
gyent a cserkészliliomra. A bíróság az
ellenem hozott ítéleteket semmissé
nyilvánította... A Magyar Köztársaság
kormánya megkövetett... Egyetlen
politikai pártnak a tagja nem voltam,
mert egy életen át vallottam, hogy
egy népet, nemzetet a pártoskodá-
sok tesznek tönkre...” – írta.

A díjátadás után Pártai Lucia is-
mertette a Szent István Alapítvány
huszonhat idei ösztöndíjasának név-
sorát, majd az Önkormányzat, a
szerb és német nemzetiségi kisebb-
ségek, az egyházközség és a helyi
politikai szervezetek (NF, BBK, JOB-
BIK, MSZP) képviselõi helyezték el
koszorúikat a Szent István szobor-
nál. Az ünnepség zárásaként a plé-
bános úr megáldotta az új kenyeret,
majd egy szerény agapéval vendé-
gelték meg a megjelenteket.

(Fotógaléria a honlapon. BH+>>>)

AUGUSZTUSAUGUSZTUS 20.20.
Megemlékezés az
államalapításról

Szentistvántelepen

Koszorúk az emlékmûvönKoszorúk az emlékmûvön

TTerasztetõ a Terasztetõ a Telepi Óvodábanelepi Óvodában

A Villõ Énekegyüttes müsoraA Villõ Énekegyüttes müsora

Új ablakok, ajtók a Kalász SulibanÚj ablakok, ajtók a Kalász Suliban

Czibulka Gyula megemlékezéseCzibulka Gyula megemlékezése
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Körbejártuk Bu-
dakalász intézmé-
nyeit, hogy lássuk,
mi történt, milyen
karbantartási mun-
kák valósultak meg
a nyár folyamán.

A bölcsõdében
Kiss Kálmánné el-
mondta: felújították a

bejáratot, a régi vasszerkezetet fára cserélték, és thermo-
ablakokkal biztosították a belépõ szigetelését. A beruhá-
zás kb. 1 M Ft-ba került. A 38 gyermeket ellátó épületben
még sok minden felújításra szorulna, de a testület bölcsõ-
de- és óvodaépítési tervei miatt ezekbe nem fogtak bele.

Augusztus végén tartották az óvodába készülõ gyer-
mekek búcsúuzsonnáját. Ezt megelõzõen az óvónénik is
meglátogatták õket, és a kicsik is
megismerkedhettek az ovival. Idõköz-
ben megkezdõdött a bölcsisek be-
szoktatása is, kéthetente gyarapszik
újabb apróságokkal az intézmény.

A Nyitnikék Óvodában Kernreiter
Péterné óvodavezetõ beszámolója
szerint idén a Pomázi úti nagyépület-
nél egy árnyékoló alá viacolor burkola-
tot raktak, viszont elmaradt a kerítés-
csere, mivel kivárják, hogy eldõljön a
Családsegítõ sorsa. Felújították a Vasút sori felnõtt WC-t; a
beázás megoldására, ill. a Pomázi úti kisépület kazán-kar-
bantartására és a fénymásolócserére majd az õsz folya-
mán kerítenek sort. Az óvoda a hagyományos Szüreti
Mulatságot szept. 26-án 16-19 óra között rendezi meg.

A Telepi Óvodá-
ban Fehérváriné
Básits Margit büsz-
kén mutatta az új
terasztetõt, a meg-
szépült mosdót: a
modern járólapot,
csillogó csaptelepe-
ket, tükröket. El-
mondása szerint
olyan még sosem
volt, hogy egy szo-
bában minden új le-
gyen, – de az óvó-
nõk ízlésének, szor-
galmának, és a szülõk segítségének köszönhetõen meleg
hangulatú, barátságos helyiségek várják a kicsinyeket.

A beiratkozó gyermekek számának
növekedtével ezévtõl új csoportot kel-
lett indítani. A Méhecske csoport óvó-
nõi: Béres Enikõ és Boros Krisztina, da-
dusa Domonyiné Szilvi. A költségve-
tésbe is betervezett új szoba kialakítá-
sát (1,2 M Ft), a berendezést (1,6 M Ft)
és a bérek fedezetét az önkormányzat
biztosította. A bõvítés ‘szûkítéssel’ is
járt: az igazgatói és iskolatitkári irodát
össze kellett vonni egy helyiségbe.

Az új csoport és a nyugdíjba vonulások miatt hat új
kolléganõvel (Frányó Zsuzsanna, Boros Krisztina, és
Mátyus Vivien óvónõvel, Domonyiné Szokol Szilvia da-
dussal, Papucsek Mária mosónénivel, és Faggyasné Tóth
Magdolna óvodatitkárral) gyarapodott az óvoda. Kovács
Ferencné, Aranka néni, aki an-
nak idején három óvoda titká-
ri teendõit is naprakészen el-
látta és eddig a Telepi Óvoda
szolgálatában is hosszú éve-
ket töltött, szeptembertõl jól
megérdemelt pihenõéveit éli.
Kollégái ezúton is köszönik
munkáját. A budakalászi Tí-
márné Cserveny Beatrix mo-
sónénibõl dadussá lépett elõ.
Így mostantól az óvoda 31
dolgozója 8 csoportot és 208
gyermeket lát el.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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Mint mágnesezett vasgolyó
a temérdek vasreszeléket,

fölöslegét a fáradt föld
elereszti az emberiséget.

Nehéz felfejteni a lélek és az elme külö-
nös összefüggéseit, hogy miért is mo-
toz bennem Mezei András Lesz-e bár-
ka? címû fergeteges sodrású verse (ami
az ÉS hátoldalán jelent meg – még job-
bik korszakában), de Gerstenkorn Béla
kitüntetése és Margaritovics Vazul – aki
idén lenne 80 éves – alkotmánynapi
posztumusz elismerése óta nem tudok
szabadulni e soroktól. Nyilvánvalóan
oka lehet ennek, hogy Mezei András
május végén távozott közülünk, június-
ban elment Osztojkán Béla hatvanéve-
sen, s amikor az ember a távozókra em-

lékezik, maga is kioszt közöttük egy-
egy posztumusz elismerést, amivel ta-
lán adós maradt a még élõknek. Mert
örökösen ‘adósságokba verjük magun-
kat’, holott módunk volna napmintnap
‘saját élõinknek’ is tekinteni egymást.

Ezek az alkalmak döbbentenek rá,
hogy lassan több lesz az ösmerõs oda-
át, s gyarapodnak az elszalasztott alkal-
mak, a pótolhatatlan restanciák. Az em-
lékezés archívumában kutakodva köny-
nyen beláthatjuk, hogy lassan magunk
is bekerülünk mások archívumába, s –
ahogy Papp Márió írta A további fejlõ-
dés biztosítása érdekében címû versé-
ben – „jólértesültek tudni vélik / már
megszövegezték a határozatot / mely-

ben helyettünk / egy másik korosztályt
/ kényszerülnek kinevezni / ifjúságnak”.

Sajnálatos, ha egy társadalom ha-
sonlóképp eladósodik a korosodó pol-
gáraival szemben, s ezzel nem csupán
erkölcsi kicsinységét reprezentálja – pél-
dát állítva a felnövekvõ nemzedékek elé
is –, de valós értékeit veti a lomok közé,
a talmit, az érdemtelent favorizálva oly-
kor mulandó ‘(ál)érdekei oltárán’. Ha
egy emberi közösségben elkopik az
ilyetén megfontolás, az is archívumba
kerülhet, s akkor mit is válaszolhatnónk
Mezei – odaátról izenõ – kérdéseire:

„Lesz-e bárka, mely megtelik majd
minden égi és földi fénnyel?

Visszatérnek-e madarak
csõrükben oxigénnel? ”

(III. Utisz)

AA RCH ÍVUMRCH ÍVUM

Gerstenkorn Béla
Budakalász Nagyközség Önkormányzat képviselõ-tes-

tülete 2008-ban a Budakalász Díszpolgára kitüntetõ címet
a településen végzett közéleti és mûvészeti tevékenységé-
nek elismeréseként Gernstenkorn Bélának adományozta.

Gerstenkorn Béla 1939-ben született Sopron mellett, a
házassága révén került Buda-
kalászra. Keze munkája az
egész településen nyomon
követhetõ. Õ tervezte Buda-
kalász máig használatos címe-
rét. Községi köztéri szobrokat
tervezett és végezte azok kivi-
telezését: az Omszk parki
kopjafa, az útszéli kereszt Do-
lina felé, a sváb kitelepítési
emlékmû a Kalászi HÉV meg-
állónál, a Milleneumi kerék a
Kõbányai út-Budai út sarkán, a
Budai úti Templomkerti hõsi
emlékmû helyreállítása, táblája, a Budai úti Kiskápolna keret
és Madonna szobor mind-mind az õ keze nyomán készül-
tek el. Munkájában sokszor segítõje volt fia, Gerstenkorn
Román szobrászmûvész.

Közcélú szövegek, oklevelek, díszoklevelek, bronz-
plakettek tervezése és kivitelezése fûzõdik nevéhez. A
Kalász Újság szerkesztõségének tagjaként készítette az
újság arculatát, címlapjait. Egyik testvértelepülésünk –
Kahl am Main számára is maradandót alkotott, 4 m-es
mészkõrelief tervezésével és kivitelezésével.

A Budakalászért Közalapítvány kuratóriuma, és a helyi
magisztrátus tagjaként megszámlálhatatlan társadalmi
megbízatást látott el az elmúlt évtizedekben. Érdemei
Budakalász szebbé tételében, a helyi közösség szellemi
építésében elévülhetetlenek. Emberi-mûvészi nagyságát
emeli, a nagy türelemmel-alázattal viselt, évek óta tartó
betegsége.

A díjhoz nagy tisztelettel gratulálunk, egészségi álla-
potában mielõbbi javulást kívánunk!

Margaritovics Vazul
A képviselõ-testület 2008-ban a Budakalász Díszpol-

gára kitüntetõ címet az 1956-os forradalomban és sza-
badságharcban, majd a békés rendszerváltásban végzett
társadalmi-közéleti szerepéért, példamutató munkássá-
gáért Margaritovics Vazulnak posztumusz adományozta.

Margaritovics Vazul 1928-
ban õsi szentendrei szerb csa-
lád tagjaként született. A Kos-
suth Akadémia elvégzését
követõen 1952-ben a Honvé-
delmi Minisztérium Tûzpa-
rancsnokságán dolgozott. Mi-
vel nem lépett be a pártba, le-
szerelték és ugyanezért 1954
tavaszán letartóztatták, majd
6 hónapnyi rabság után kény-
szermunkára fogták a várpa-
lotai bányába. 1956. május 9-
én feltételesen szabadlábra

helyezték, de ezután is rendõri felügyelet alatt tartották.
Mivel csatlakozott a Széna-téri felkelõkhöz, és nemzetõr-
ként részt vett a szabadságharcban, november 4-én õt és
társait letartóztatták és Ungvárra szállították.

1956 decemberében hazaengedték, de a hatóságok
eljárást indítottak ellene és társai ellen. 1957. február 16-
án, Szent Bertalan éjszakáján a forradalmárokat véres
megtorlással összeszedték és internáló táborba szállítot-
ták, ahol 9 hónapig tartották. Ezt követõen segédmun-
kásként dolgozott. A cserkész szövetség megalakulásá-
ban jelentõs szerepet vállalt, önmaga 56 évig tevékeny-
kedett cserkészként. A rendszerváltás után Budakalászon
a Választási Bizottság elnöke volt.

A sok-sok megpróbáltatás és egészségügyi állapota
65 évet engedélyezett az életbõl. 1994-ben hosszú, türe-
lemmel viselt betegség után elhunyt. Még élt, amikor a
Köztársasági elnök a Forradalmi Emlékéremmel tüntette
ki. Halála után pedig a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjét vehette át fia a Parlamentben.

Gerstenkorn Béla és Magraritovics Vazul özvegyeGerstenkorn Béla és Magraritovics Vazul özvegye
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Lomtalanítás – 2008
A Saubermacher-Bicske Kft. értesíti Budakalász lakos-

ságát, hogy lomtalanítási akciót szervez.
Összegyûjti és elszállítja a háztartásokban a normál

életvitel velejárójaként keletkezett háztartási lomokat,
hulladékokat. Nem szállítja el az autóroncsokat, autóal-
katrészeket és veszélyes hulladékokat, száraz elemeket,
akkumulátort, festékes dobozokat, maradék festéket, nö-
vényvédõ szereket, építési törmeléket, stb., és a vállalko-
zási tevékenységbõl származó hulladékokat.

Megkéri a T. lakosságot, hogy a lomokat a járat érke-
zése elõtt rakják ki, mert az utólag kihelyezett lom elszál-
lítása bonyodalmat okoz. Ha a hulladékot mennyisége
miatt nem tudja az adott napon elszállítani, úgy azt a kö-
vetkezõ napon viszi el. Lomtalanítási idõpontok:

Szept. 25. csütörtök reggel 6 órától: Ürömi, Damja-
nich u., Petõfi tér, Sólyom, Gém, Ökörszem, Szalonka,
Fürj, Kilátó, Szérûskert, Zöldfa, Diófa, Meggyfa, Magyar
u., Pataksor, Iskola, Holló, Rigó, Fecske, Csalogány, Ga-
lamb, Sas, Fácán, János, Kereszt, Scholz, Pacsirta, Árok,
Kõbánya utca.

Okt. 2. csütörtök reggel 6 órától: Szentendrei út, Le-
hel, Bocskai, Dobó, Kinizsi, Batthyány, Attila, Munkácsy,
Petõfi, Martinovics, Bethlen, Mátyás kir., Rákóczi, Arany
J., Árpád, Széchenyi, Szent László, Zrínyi, Szegfû, Máli P.,
Kovács L., Rózsa, Liliom, Virág, Nefelejcs, Árvácska u.,
Béke sétány, Bimbó, Tövis, Nárcisz, Pipacs, Hajnalka,
Mályva, Ciklámen, Kossuth, Deák F., Bem J., Ország u.

Okt. 9. csütörtök reggel 6 órától: Kálvária, Golgota,
Áfonya, Gerinc, Cseresznyés, Szeder, Fél, Gyümölcs, Fa-
gyal, Kökény, Sugár, Határ, Keskeny, Berdó, Felsõvár, Al-
sóvár u., Budai út, (Petõfi tértõl Bp. felé) Táncsics, Ady,
Batsányi, Jókai u., Vasút sor, Harmat, Hársfa, Gyár, Sport,
Tanító, Wesselényi, Jankovics, Márton Á., Hargita, Mezõ,
Csapás u., József A út, Káplán, Kertész, Kántor, Kanonok,
Sekrestyés utca.

Okt. 16. csütörtök reggel 6 órától: Határ, Pomázi, Lej-
tõ, Taván, Domb, Kert, Dombhát, Hegyalja, Prés, Szüret,
Szõlõ, Vincellér, Puttony, Lugas, Bozót, Dolinai, Erdõhát,
Cserje, Bokros, Liget u., Kõbányai, Budai út, (Pomázi úttól
a Petõfi térig), Lupaszigeti út, Duna-part.

A fenti idõpontok után kirakott lomokat a cég nem
szállítja el!

Csatornahálózat elõkészítése
a Berdó és a Taván területén

Csatornahálózata kiépítésének elõkészítésérõl tár-
gyal az önkormányzat olyan országos referenciákkal
rendelkezõ cégekkel, amelyek jártasak a víziközmû tár-
sulat megszervezésében és a pénzügyi finanszírozásban.
A cég feladata lenne elkészíteni az önkormányzat által
benyújtandó pályázatot; lakossági forrást bevonni a pá-
lyázathoz szükséges önerõ biztosítására; megalapítani a
víziközmû társulást; államilag kamattámogatott társulati
hitellel finanszírozni a hiányzó forrást; lakás-takarék-
pénztári konstrukcióval biztosítani a lakossági hozzájáru-
lások befizetését; esetleges további hitelfelvételt intézni.
A pályázat elõkészítésének határideje: november 3.

Környezetvédelmi körkép
u Rendezõdött a szemétdíjak ügye: a szolgáltató ki-

egyenlítette az önhatalmúlag kiállított számlákat és jelen-
leg is 2007-es áron szállítja el a hulladékot.

u Szolgáltatásbõvítést vezet be a Saubermacher-
Bicske Kft. A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtésrõl
bõvebben a szórólapon olvashatnak. A havi begyûjtés
napjai: szept. 27., okt. 29., nov. 29. és dec. 20.

u Megváltozott, bõvült a Szelektív Hulladékudvar
nyitva tartása. Hétfõn 14-18-ig, szerdán 12-18-ig, szom-
baton 8-14-ig vehetik igénybe a szolgáltatást. Ugyancsak
itt regisztrálhatják igényüket a lakosok a házhoz menõ
szelektív gyûjtésre, vehetik át ezévi zsákjaikat.

u A Saubermacher-Bicske Kft. megküldte a díjat nem
fizetõk listáját. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója köteles a hulladék elszállítási közszolgáltatást
igénybe venni és hulladékkezelési díjat fizetni. A díjhátralék,
a késedelmi kamat, és a behajtás egyéb költsége – adó
módjára behajtható köztartozás. A hivatal kéri, mindenki
haladéktalanul kösse meg a kommunális hulladék kezelésé-
re vonatkozó szerzõdést, rendezze tartozását. A lista alap-
ján a végrehajtási eljárást az érintettekkel szemben meg-
indítja, ennek többletköltsége a hátralékot növeli.

u Áttelepítették a szelektív hulladékgyûjtõ konténere-
ket a nyár elején a Lenfonó állomásról a Lenfonó bejáratá-
hoz, ahol a portás ügyelni tud rá, mi kerül beléjük. He-
lyükre kerékpár-tárolót tettek, amit kamerával figyelnek.

u Szükségessé vált a Vasút sori szelektív hulladék-
gyûjtõ megszüntetése, az átutazók által odahordott ren-
geteg idegen anyag (kommunális hulladék fertõzésveszé-
lye) miatt. A környék lakói a hulladékudvarba vihetik, ill. a
házhoz menõ szelektív gyûjtés keretében adhatják le kü-
lönválogatott hulladékaikat.

u A parlagfûirtás kapcsán ötvennél több lakótársnak
küldött ki a hivatal célzott felszólítást. Megköszöni a töb-
biek lelkiismeretes munkáját, és kéri, szíveskedjenek a
vegetációs idõszak végéig folytatni az irtást!

u Megérkezett a Magyar u.–Damjanich u. sarkán vég-
zett zajmérés eredménye. Megállapították, hogy a közle-
kedési zaj már jelenleg is túllépte a megengedett határt.
Június 10-én, szakaszos mérési módszerrel nappal 69,5
dB, éjjel 63 dB hangnyomásszintet rögzítettek, ami 5, ill. 8
dB-lel haladja meg a rendeletben meghatározott értéket.
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Sportoljunk együtt!

SZEPTEMBER 21. VASÁRNAP – TOUR DE KALÁSZ

KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI ÉS TÚRAVERSENY

Újra megrendezzük a Tour de Kalász ügyességi ver-
senyt óvodások, iskolások számára a Faluház parkolójá-
ban vagy az aszfaltos kézilabda pályán; illetve a túraver-
senyt 12 év felettiek számára a község kerékpárútjain,
lezárt közútjain.

Nevezni a helyszínen lehet délelõtt 9 órától, rajt 10
órakor a Faluház elõtt. A túra a Szentendrei úton a biz-
tonsági elõírásokat betartva, motoros rendõrök felveze-
tésével zajlik. Várjuk Budakalász lakosait, a környezõ te-
lepülések amatõr sportkedvelõit rendezvényünkre!

SZEPTEMBER 22. HÉTFÕ – EURÓPAI AUTÓMENTES NAP

A Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztéri-
um által meghirdetett mozgalom célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a jármûforgalom okozta káros környezeti hatá-
sokra, és népszerûsítse a kerékpározást, a gyaloglást, a
tömegközlekedési eszközöket.

Szept. 22-én községünk fõutcáját, a Budai utat a Tán-
csics utcától az Ady Endre útig, 8-tól 13 óráig teljes szé-
lességben lezárják. Az iskolák és óvodák ekkor rendkí-
vüli nevelési-tanítási napot, órákat tartanak, aszfalt-rajz-
versenyt, sport-, és ügyességi játékokat rendeznek, ezek
célja a környezetvédelmi tudatformálás.

Kérjük a lakosságot, csatlakozzon felhívásunkhoz, és
ezen a napon ne használja gépkocsiját. A felmerülõ for-
galmi nehézségek miatt megértésüket és türelmüket
elõre is köszönjük, és szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt!

OKTÓBER 8. SZERDA – ÓVODÁS MEZEI FUTÓVERSENY

A község nagycsoportos óvodásai számára a futóver-
seny 400 m-es távon zajlik. Helyszín a Béke-sétány, rajt
délelõtt 10 órakor. (Érkezés gyalog, gyülekezés 9 óra
30-ig, az óvónõk kíséretével és felügyeletével.) Kelle-
mes sportolást kívánunk!

OKTÓBER 18. SZOMBAT – TÓFUTÁS

Várjuk a hagyományos Omszk-parki tófutásra
nevezõket okt. 18-án 9 órától, rajt 10 órakor. Két távon
lehet futni: 1 kör (2 km) és 2 kör (4 km) az Omszk-tó
körül. Jó futást, vidám szurkolást!

Sport-Expo Szentendrén, szeptember 20-án
Az Olimpia évében Szentendre ismét megrendezi a

térség sportegyesületeit egy helyen, egy idõben bemutató
és népszerûsítõ Sport-Expo-t. Cél, hogy a térség még in-
kább élen járjon az egészséges életmódhoz kapcsolódó
programok megvalósulásában, a sport infrastrukturális és
szervezeti hátterének kialakításában, a sportolási lehetõsé-
gek számának növelésében, a professzionális és amatõr
sport térhódításának biztosításában. A program az iskolaév
kezdetén segítséget nyújt a sportkínálat áttekintésében: az
edzõk, sportvezetõk ismertethetik a sportágakat, edzése-
ket, a versenyzés lehetõségeit, követelményeiket; a gyere-
kek kiválaszthatják a nekik tetszõ sportot, bemutató mérkõ-
zéseken szurkolhatnak ismerõseiknek. A rendezvényt az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támo-
gatja. További felvilágosítás: a www.szentendre.hu olda-
lon, vagy a (26) 503-350-es telefonszámon.

A jegyzõbõl lett aljegyzõ
Az 1100 fõ lakosú Pilis-

szentlászló jegyzõje volt
Nagy Zsolt, aki aug. 1-jétõl
tölti be nálunk az aljegyzõi
posztot. A váltást pozitívan
értékeli: „Ez egy más jellegû
feladat. Egy néhány fõt foglal-
koztató hivatalban a kistele-
pülés jegyzõjét gyakran ösz-
szekeverik a ‘mindenes’-sel.
A végrehajtás, településüzemeltetés irányában csúsznak
el a dolgok. Itt kizárólag a Képviselõ-testület körüli mun-
kával és a hivatallal foglalkozhatom, és tudom hasznosíta-
ni eddigi államigazgatási tapasztalataimat.”

Nagy Zsolt 1986-ban kezdte hivatali pályafutását, a
Budakeszi Tanácsnál. A klasszikus igazgatási szakma terü-
leteinek megtapasztalása után Balatonendréden jegy-
zõsködött (1991-1993), majd 1993-98 között a Népjóléti
Minisztériumban, 1998-2002 között a Nyugdíjfolyósító
Fõigazgatóságon dolgozott. 2002-2003 között Budaje-
nõn volt megbízott jegyzõ, 2003-tól ez évig pedig Pilis-
szentlászlón látta el a jegyzõi teendõket.

Benyomása szerint új munkakörében minden sûrûbb:
„Az elsõ hetekben az ember egyszerre próbál ismerkedni
a munkahellyel, kollégákkal, településsel, feladatokkal, és
megfelelni az eléállított elvárásoknak.”

Jó munkát, stresszmentes, sikeres pályafutást kívá-
nunk az aljegyzõ úrnak!

KKÖZ-ÜGYEK INFORMÁCIÓK

Felhívás ösztöndíj-pályázatra

Az Önkormányzat az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve 2009 évre kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sõoktatási hallgatók számára.

A pályázati kiírás feltételeirõl a pályázati csomag ad
tájékoztatást, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán 2008. október 1-jétõl térítésmentesen átvehetõ,
vagy a www.budakalasz.hu honlapról letölthetõ. A
pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31.

Budakalász Nagyközség Önkormányzata

Képviselõk jelenléte a testületi ülésen
2008. jan. 1-jétõl aug. 31-éig 20 testületi ülés volt. A

képviselõk részvétele az alábbiak szerint alakult:
Parlagi Endre – 20 • Németh Antal – 20 • Balogh Csaba

– 20 • Ercsényi Tiborné – 17 • Hantos István dr. – 19 • Kiss
Ildikó dr. – 16 • Kovács Attila – 19 • Krepárt Tamás dr. – 12
• Krunity Péter – 19 • Liszkai Gyuláné – 18 • Mányai Zoltán
– 14 • Márton András – 14 • Nógrádi Zoltán – 17 •
Novotny László dr. – 20 • Rogán László – 13 • Szigeti
Ferencné dr. – 17 • Tolonics István – 16

(Forrás: Polgármesteri Hivatal)



Rendõrségi hírek
Július 9-én a Pomázi Polgármeste-

ri Hivatal 100 000 Ft-tal jutalmazta
Marczis Norbertet és Fekete Kriszti-
ánt, akik elfogták a Pomáznak 3-4
millió, Budakalásznak pár százezer Ft-
os kárt és balesetveszélyt is okozó
vízátfolyó-fedõ tolvajokat.

A térfigyelõ kamerát nézve feltûnt
a zászlósnak, hogy gyalogos kollégá-

ját meglátva egy sárga VW rögtön megfordul. Utánajárva,
az autó rakterében két tettestársat és a Dombhát utcáról el-
lopott vasakat találták... További sikeres munkát kívánunk!

Eddig 20-30 feljelentést tettek a térfigyelõ rendszernek
köszönhetõen, felvették a Petõfi téri használt ruhaboltban
történt táskalopás utáni perceket, a Budai úti kerítés-döntõ
balesetet, de rögzítettek tilosban parkolást, piros lámpán
áthaladó jármûvet (lásd képeink) és bukósisak nélkül hala-
dó motorost is. Figyelik a hulladéklerakókat és már egyes
biciklitárolókat is. A károsított segítségével sikerült tet-
tenérni közismert szentendrei fémtolvajokat is, – ennek
példájára várják a rend õrei ezután is minden gyanús ese-
mény bejelentését a (20) 489 6760-as számon. Ha a készü-
lék nincs bekapcsolva, hagyjanak üzenetet, elérhetõséget.
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Kis hírek a falu életébõl
u A 14. helyen zárta a Varga Tamás – Hirling Zsolt duó

a könnyûsúlyú kétpárevezõsök küzdelmét a Pekingi
Olimpián. Bár mind a páros, mind az edzõ, mind a nem-
zetközi és belföldi szakma rangosabb eredményt várt, –
mi büszkék vagyunk a budakalászi sportolóra és társára,
és tudjuk, tizennegyediknek lenni valamiben a világon
óriási dolog, ami csak temérdek munka, erõfeszítés, aka-
raterõ és lemondás árán érhetõ el. Köszönjük, hogy min-
den tõlük telhetõt megtettek, és kívánjuk, hogy mihama-
rabb feldolgozva a csalódást, újult erõvel küzdjenek... a
következõ olimpiáért!

u Az õszi rendes testületi ülések idõpontjai: szept.
30., október 28., november 25., december 16.

u Menetrend szerinti autóbuszjárat indul Kalászon
2008. áprilisától. A testület augusztus 26-ai ülésén hatá-
rozott arról, hogy pályázatot ír ki a helyi autóbusszal vég-
zett menetrend szerint személyszállításra. A javasolt út-
vonaltervekrõl és megállóhelyekrõl szóló részletes tájé-
koztatás Budakalász honlapján (www.budakalasz.hu) ta-
lálható. A buszjárat útvonaltervével és megállóival kap-
csolatos észrevételeiket, javaslataikat szíveskedjenek leg-
késõbb október 6-áig eljuttatni a hivatalba (2011 Budaka-
lász, Petõfi tér 1., e-mail: polghiv@budakalasz.hu).

u A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot au-
gusztus 1-tõl vette birtokba a kistérség: beköltözött és a
Pomázi útról áthozatta a bútorokat. A régi dolgozók kö-
zül ketten maradtak alkalmazásban.

u Közelednek az álláspontok a Gyógynövénykutatóval
folyó tárgyalásokon. Úgy tûnik, az intézet hajlamos 7 hek-
tárnyi területet adni és a HÉSZ-módosítás költségeibe is
beszállna, ugyanakkor a tulajdonosok a hosszúra nyúló
tárgyalás-sor miatt gondolkodnak a területük értékesíté-
sén is. Az önkormányzat még a HÉSZ módosítása elõtt
egy hatástanulmányt kíván készíttetni, erre szeptember-
ben a hivatal árajánlatot kér.

u Aláíratlan gázellátási szerzõdéssel és 356.633 Ft-os
csekkel lepte meg a TIGÁZ a Duna-parti ingatlantulajdono-
sok könnyebben megközelíthetõ részét, – s rajtuk keresztül
a mûszaki osztályt. Utoljára három éve volt egyeztetõ tár-
gyalás, azóta a hivatalhoz TIGÁZ-megkeresés nem érke-
zett. Elõzetes elvi hozzájárulás, szakhatósági, telepítési en-
gedély, és ismert tervek nélkül ez a levél, szerzõdés(?), és
csekk csak a szolgáltató ‘partizánakciója’. A hivatal azt ja-
vasolja a lakosoknak, ne szerzõdjenek, ne fizessenek, akkor
se, ha a levélíró a 30 napos határidõ lejártával, igénylésük
törlésével fenyegetõzik; és minden hasonló tartalmú szol-
gáltatói levél esetén kérjék ki a hivatal álláspontját.

u Elkészült az Integrált Városfejlesztési Stratégia. A
Budakalász természeti és épített környezetét, társadalmi,
gazdasági adottságait, ingatlanvagyonát, közmûvesített-
ségét, közszolgáltatásait és területeit áttekintõ, száz olda-
las tanulmány vizsgálja a település térségi-kistérségi hely-
zetét is, és elemzi a kitöltött lakossági kérdõíveket. Ezek
tapasztalatait következõ számunkban foglaljuk össze.

u Árajánlatokat kért az önkormányzat a Mályva utcai
szennyvíztároló bontására. A területet pályázati forrásból
kívánja rendezni, a bontási tervek ezt készítik elõ.

(Foytatás a következõ oldal jobb hasábjában.)

HHÍRSOROLÓKÉT HÓNAP KRÓNIKÁJA
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HHÍRSOROLÓ KÉT HÓNAP KRÓNIKÁJA

Épül a Magyar utca
Az építkezés második ütemében, az elõzõ szakaszhoz

hasonlóan, szilárd aszfaltburkolattal, kõbetéttel látják el a
Magyar u. Pataksorig tartó részét. Az építkezés során
Igyekeznek felhasználni a helyben lévõ anyagokat, lesz
egy járdasziget, és felújítják a pataksori híd szerkezetét is.
Az utcaszakasz – a Damjanich u. munkálatainak függvé-
nyében – még õsszel elkészül. Továbbiak: BH+>>>

Demonstráció Budakalászon
„Tiltakozom a Mûszaki Osztály és a Birtokvédelmi

Osztály munkamorálja ellen. 2002 óta „PACKÁZNAK”
velem. Szolidaritásukat köszönettel fogadom.” Ezzel a
felhívással kezdett demonstrációba Ódor Andrásné au-
gusztus 4-én, a hivatal elõtt. Az asszony szomszédja en-
gedély nélkül épített (az õ házát vizesítõ) terasza és (nyu-
galmát zavaró) szobaként használt garázsa miatt indított
eljárást, kilenc éve. Mivel helyben nem segítettek a gond-
jain, a Közigazgatási Hivatalhoz fordult, amely három íz-
ben is neki adott igazat, így a Mûszaki Csoport végül bon-
tási határozatot adott ki. A Pest Megyei Bíróság a szom-
széd fellebbezésétõl függetlenül, a bontási határozatot
megerõsítette, de a terasz maradt. A már bántalmazásig
is elfajult, 4-5 milliós kárt feszegetõ szomszédvitát meg-
oldandó, a hivatal augusztus végén lebonttatta a teraszt
és kiköltözésre kötelezte a garázs-szobából a szomszé-
dot. Ódorné, a történtek felemásságát vitatva szeptem-
ber 1-jén újra kiült a hivatal elé... A részletek és a hivatal
állásfoglalása megtekinthetõ a honlapon: BH+>>>

u Szakértõt bíz meg az önkormányzat annak eldönté-
sére, hogy van-e a sóderbányában kitermelhetõ mennyi-
ségû sóder. Az eredeti bányakapitányi okirat szerint a mi
területünkön 447 000 m3 sódervagyon található, de eb-
bõl hét év alatt csak 38 000 m3-t termeltek ki. Idõközben
az Óbuda Tsz a közösen foglalkoztatott cég telephely-
szerzõdését felmondta. Kérdés, hogy érdemes-e a siker-
telen tevékenységet folytatnunk, vagy hasznosabb lenne
elindítani a bánya rekultivációját. Ez a döntés a Lupai úttól
északra esõ területek hasznosítási tervei és a HÉSZ-
módosítás miatt is fontos.

u Az Egészségház mûszaki felmérésének dokumentá-
ciója várhatóan szeptemberben érkezik meg a hivatalba.
Az már kiderült, hogy a Takarékszövetkezet épülete
egészségügyi célra alkalmatlan, így a továbbiakban a
meglévõ rendelõ épületének felújításában és bõvítésében
gondolkodnak a tervezõk.

u Tanulmány készül az óvodabõvítési-, ill. építési le-
hetõségek felmérésére. A Telepi Óvoda melletti gáz-
csereteleprõl a téli sót – ha ott építkeznek, ha nem – a
Lenfonóba költöztetik át. Fölmerült azonban annak lehe-
tõsége is, hogy a Cinke téren építsenek új bölcsõdét és
óvodát a gyermekeknek.

u 6 M Ft-ot nyertünk játszóterekre az igényelt 17 M-
ból. Az önkormányzat által vállalt önrésszel együtt ren-
delkezésre álló 22 M Ft kevés lenne a három játszótér lét-
rehozására, ezért elõször a Rigó utcában és a Béke Sétá-
nyon építenék meg õket, kerítés nélkül, remélhetõleg
még az idén, – majd tavasszal látnának neki saját erõbõl a
Martinovics utcában. Mindhárom EU-konform játszótérre
egyszerre írnak ki közbeszerzési pályázatot, és egyszerre
veszik meg az eszközöket.

u Aláírták a Mûfüves pálya hasznosítási szerzõdését.
Nyáron egynapos hétvégi futballtornákat rendeztek kü-
lönbözõ korosztályoknak, és háromhetes tábort tartottak
gyerekeknek. Szeptembertõl kispályás labdarúgó bajnok-
ság indul, melyen egyelõre a felnõtt korosztály vesz részt.
A sportpályák bérleti díja: kézilabdapálya méretû mûfû:
8000, lábteniszpálya méretû mûfû: 3000 Ft/óra. Érdeklõd-
ni lehet Páling Zsoltnál, a (20) 317 1834-es telefonon.

u A Duna Táncmûhely mûködtetésére 2 M Ft vissza
nem térítendõ támogatást nyert a Nemzeti Kulturális
Alaptól a Faluház Kht.

u Készül a babakocsi feljáró a Pomázi úton. Felújították
a széttöredezett lépcsõt, és az idõközben összegyûlt ká-
tyúzásokkal együtt a héten elvégzik a feljáró aszfaltozását.

u Önálló könyvtár-honlapot indított a nyáron Kátai Fe-
renc, az intézmény eddigi igazgatója: www.kalaszkonyv-
tar.extra.hu. Lapozgassák szeretettel!

u Üzembe helyezték az Antenna Digital új hármasha-
tár-hegyi adótornyát, így Budakalászon is elérhetõ a gaz-
dag csatornakínálaton túl a HD minõségû TV adás. Továb-
biak: www.antennadigital.hu

u Több ezer köbméter szemét kapott lángra Szent-
endrén a VSZ Zrt. telepén, szept. 3-án, amit csak késõ es-
tére sikerült eloltani. A levegõbe nagy mennyiségû CO,
CO2 és SO2 került, a koncentráció rövidebb idõszakokra a
város több pontján is elérte az egészségügyi határértéket.
A területet 200 m-es körben órákra lezárták.
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A július 3-ai ülés hírei
u A testület szakértõt bízott meg, hogy megállapítsa,

Baranyai Ferenc házának állapotromlása és a Szentistván-
telepi parkoló építése között van-e összefüggés. A mun-
kára 150 e Ft-ot biztosított a tartalékkeret terhére. A
továbbiakban a szakértõi vélemény és az ombudsman-i
vizsgálat függvényében dönt az ügyben (14 I., 1 N).

u A grémium felkérte a polgármestert, tekintse át a
közterület rendjérõl szóló rendeletet, különös tekintettel dr.
Hantos István bizottsági javaslataira, és az õszi ülésre ter-
jessze be a komplex rendeletmódosítási javaslatot (15 I.).

u A testület a polgármesteri keret I. félévi felhasználá-
sáról szóló beszámolót elfogadta (15 I.).

u Tudomásul vette az ÁSz számvevõi jelentését, és az
intézmények feladatává tette az Intézkedési Terv alapján a
jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetését (15 I.).

u A grémium felhatalmazta a polgármestert, hogy a
költségvetési rendelet komplex áttekintésére, jogszabályok
szerinti átdolgozására, és az ajánlatban szereplõ feladatokra
Lajterné Hudák Magdolna közigazgatási szakközgazdász-
szal megbízási szerzõdést kössön. Erre 838 e Ft elõirányza-
tot biztosított a mûködési tartalék terhére (12 I., 3 T.).

u A BSC és a BMSE összevonása, ezévi támogatásuk
megosztása tárgyában nem jutott dûlõre a testület. Elve-
tette a javaslatot, hogy a budakalászi gyerekek létszám-
aránya alapján kapjanak támogatást az egyesületek (6 I., 1
N., 8 T.); de nem fogadta el az OKSB eredeti határozati ja-
vaslatát sem, hogy a sportköltségvetés tartalékában a ké-
zilabdasport támogatására elkülönített 500 e Ft-ot illetve
a 2 414 e Ft sportcsarnok kontingenst a BSC részére a má-
sodik félévben folyósítsák (6 I., 10 T.).

u A testület felhatalmazta a polgármestert a Pomáz
által az EGT/Norvég alap pályázat második fordulójára be-
nyújtandó „Mikrotérségi megújuló energiaprogram” címû
projektje partnerségi megállapodásának aláírására. (15 I.)

u A grémium a Fabró ház zárófödém és tetõszerkezet
állapotának utóvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta.
Felkérte az alpolgármestert, dolgozzon ki mûszaki intézke-
dési tervet és szervezze meg a képviselõk helyszíni szem-
léjét (16 I.). Felkérte dr. Hantos Istvánt, a körzet képviselõ-
jét, hogy az átalakítással kapcsolatos iratanyagot (az elõké-
szítéstõl a használatbavételi eljárásig) tekintse át, az eset-
leges felelõsségek megállapítására is kiterjedõen. (16 I.)

u A VKC TV és a DERA TV támogatása kapcsán a testü-
let elvetette az OKSB javaslatát, hogy a két TV-rõl külön
szavazzanak (7 I., 3 N., 5 T.), ill. hogy a VKC tévé 2,4 M Ft
értékben kapjon támogatást (5 I., 10 T.). A költségvetés-
ben meghatározott, TV-k támogatására fordítható 7 M Ft-
ot az alábbiak szerint osztotta fel: VKC TV – 4 M Ft, DERA
TV – 3 M Ft (9 I., 6 N). A megkötendõ támogatási szerzõ-
dések mellékletében rögzítik, hogy a szolgáltatóktól mi-
lyen mûsorokat várnak el a támogatásért (15 I.). Egyúttal
kérte a testület, hogy a bizottsági referensek a bizottsági
ülések hanganyagát rögzítsék és archiválják (15 I.).

u A grémium elfogadta a házi- és gyermekorvosi
szerzõdések felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót (16 I.).

u Eldöntötte, hogy több árajánlat bekérése után
Nyitrai Imrével köt szerzõdést az Önkormányzat Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának elkészítésére az ár-

ajánlatban szereplõ bruttó 560 e Ft-os áron, a költségve-
tésben biztosított keret terhére; egyidejûleg felhatalmazta
a polgármestert a vállalkozási szerzõdés aláírására (16 I.).

u A grémium elfogadta a lejárt határidejû határozatok-
ról szóló jelentést, az új végrehajtási határidõkkel (16 I.).

u A testület az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló törvény felhatalmazása alapján
pályázat kiírását vetette fel személyszállításra a helyi autó-
busszal végzett menetrend szerint úgy, hogy a szolgáltatás
2009. január 1-tõl induljon. Felkérte a polgármestert a pá-
lyázat elõkészítésére (16 I.). (Fejlemények a Kishírekben!)
Úgy döntött, hogy az iránytaxit mûködtetõ GörKocsi Bt.
(képv.: Görcz Ferenc) részére – utólagos elszámolás mellett
– havi 200 e Ft támogatást biztosít 2008. júl. 1-jétõl dec.
31-éig. Felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerzõ-
dés aláírására, és felkérte, hogy tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket, amelyeket a jogszabály elõír önkormányzati
támogatások esetén. A testület a (6x200 e Ft) 1,2 M Ft fe-
dezetét a tartalékkeret terhére biztosította (15 I., 1 T.).

Az augusztus 7-ei ülés hírei
u A testület jóváhagyta a Budakalászi Idõsek Klubja

részben önálló intézmény 2008. évi költségvetését az év
hátralévõ hónapjaira. Felhatalmazta a polgármestert,
hogy a szeptemberi rendes ülésre a költségvetési rende-
let eszerinti módosítását elõterjessze (13 I).

u Az elkerülõ út kapcsán a testület az érvényben lévõ
szerzõdés alapján, elengedhetetlenül fontosnak tartja a
1108. j. útcsatlakozás és a 11. sz. fõút közötti szakasz
megépítését, mert ennek elmaradása nem felel meg az
eredetileg a minisztériummal megkötött szerzõdésnek,
sérti a település érdekeit. A szerzõdéstõl eltérõ nyomvo-
nalra a polgármester nem adhatja meg a tulajdonosi hoz-
zájárulást (11 I., 2 T.).

u A testület kéri a Nemzeti Közlekedési Hatóságot,
hogy készüljön olyan tervdokumentáció, amely az eddigi
összes szakhatósági, tulajdonosi, és közútkezelõi véle-
ményt tartalmazza. Továbbá tartalmazza a beérkezõ véle-
ményekre adott tervezõi állásfoglalást, különös tekintettel
a GKM 1780/2/2008 sz. állásfoglalására, beleértve a
környezeti hatásokra, valamint a forgalmi rend változá-
saira vonatkozóan is. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a dokumentációk elkészítése érdekében járjon el a
Nemzeti Közlekedési Hatóságnál (13 I.).
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A július 10-ei ülés döntései
u A testület elvetette az SzMSz elfogadásának elha-

lasztását rendes ülésre (3 I., 8 N.), mivel a hivatal átszer-
vezés elõtt áll, és szeptembertõl már az új struktúrában
szeretnék mûködtetni. Az álláshelyek meghirdetéséhez,
az üres állások feltöltéséhez szükséges a módosítás.

u A testület rendeletet alkotott az SzMSz-rõl (9 I., 1
N., 2 T.). Eszerint: a 2008. évi munkatervben meghatáro-
zott idõpontok az SZMSZ alapján módosulnak (11 I., 1
N.). Határozott: • a hivatal szervezetérõl, munkarendjérõl,
ügyfélfogadási rendjérõl; • az Önkormányzat jelképeirõl,
zászlajáról és címerérõl; • a köztisztviselõi juttatásokról és
támogatásokról szóló rendelet módosításáról (és az ösz-
szesen 1 403 e Ft-ot a 2008. évi költségvetés személyi
juttatások keret terhére biztosította); • az önkormányzati
képviselõk, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tisztelet-
díjáról; • egyes önkormányzati rendelkezések hatályon kí-
vül helyezésérõl (11 I., 1 T.).

u A testület 1-1 polgármesteri kabinetvezetõ, falu-
gondnok, törvényességi ellenõr, jegyzõkönyvezetõ és 1/2
informatikus álláshellyel bõvítette a hivatal létszámát. Az
igazgatási tevékenység létszámát 48 fõben; a város és köz-
séggazdálkodás létszámát 6 fõben + 20 közhasznú munka-
vállalóban határozta meg. A 3 köztisztviselõ és a falugond-
nok illetményének, és az informatikai Kft. díjazásának fede-
zetét a költségvetés személyi juttatások elõirányzata terhé-
re biztosította. Felhatalmazta a jegyzõt az álláshelyek betöl-
tésére, és a polgármestert a vállalkozási szerzõdés
módosítására. A dologi kiadásokat (800 e Ft), a mûködési
tartalékkeret terhére biztosította (11 I., 1 N.).

u A testület lemondott a 2277 hrsz.-ú, Vasút sor 1. sz.
alatti ingatlanra bejegyzett elõvásárlási jogáról. (12 I.).

u A grémium felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Magyar u. lakóival az Útépítési Együttmûködési Megálla-
podást úgy kösse meg, hogy az egy ingatlanra jutó fizeté-
si kötelezettség 75 e Ft legyen. A Faluház Kht. költségve-
tésében tervezett hozzájárulás különbségét a Kht.-nak
megtéríti, forrását értékpapír értékesítésbõl biztosítja (12
I.). Felhatalmazást adott az Omszk parkban megépült mû-
füves pályák mûködtetésére vonatkozó „Használati jogot
alapító szerzõdés” aláírására (11 I., 1 T.) és a térfigyelõ-
rendszer mûködtetésérõl szóló szerzõdés aláírására (12 I.)

u A testület az Omszk parkban lévõ, a 11-es út felé
vezetõ sétányt Kahl am Main-i sétánynak nevezte el. Hoz-

zájárult, hogy a Kahl am Mainnal fennálló kapcsolat 10
éves jubileumi megemlékezésén a Testvérkapcsolatok
Egyesülete az Omszk parkban emléktáblát állítson (12 I.).

u A grémium támogatja a szentendrei Bárczi Gusztáv
Általános Iskola mûködésének fennmaradását, – költségét
(2008-ban 6,6 M Ft/év – 4/12 rész) biztosította (12 I.).

u A testület kifejezte, hogy Budapest III. kerület Re-
metehegyi út és Bécsi út környéke területére a Fõvárosi
Szabályozási Keretterv eseti módosításának véleménye-
zési eljárásában nem kíván részt venni (12 I.).

u A testület megbízta a polgármestert az Arany János
utca 3. sz. alatti, (jogcím nélkül lakott) önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan pontos állapotfelmérésével (12 I.).

u Elfogadta a Dera Tv és a VKC Tv támogatási szerzõ-
déstervezetét (9 I., 3 N.).

u A testület a Magyar utcában lévõ saját tulajdonú in-
gatlanok gyalogosút sávjára és terhére, illetve a a Magyar
u. 71. sz. (123 hrsz.) ingatlan javára szolgalmi jog alapí-
táshoz hozzájárult. A szükséges vázrajzok elkészítése a
kedvezményezett kötelessége (12 I.).

u A grémium elfogadta a BÁMK jóváhagyott alapító
okiratát (kiegészítéssel), az új TEAOR számok módosításá-
val, – felhatalmazta a polgármestert és a jegyzõaszonyt az
aláírásra (12 I.). Meghatározta a BÁMK részben önálló in-
tézmény 2008. évi költségvetését. (12 I.).

Megtagadott M0-hozzájárulás
Az augusztus 26-ai ülés határozatait – helyhiány miatt

– a következõ számban közöljük. De az ülés legfonto-
sabb, egyhangú döntését és indokait alább olvashatják:

Budakalász Képviselõ-testülete az M0 útgyûrû északi
szektor 2. és 11. Sz. fõutak közötti szakasz átadásához az
alábbiakban ismertetett okok miatt nem járul hozzá!

A testület felkéri a polgármestert, hogy csak az alábbi
okok megszüntetése után adja meg a hozzájáruló nyilat-
kozatot.

1. Az Önkormányzat szerzõdésben rögzítette a Buda-
kalász elkerülõ út építését. Eszerint az M0 északi szektor
megépítésével egy idõben az elkerülõ útnak el kell ké-
szülni. A Magyar Állam a szerzõdésben foglaltakat meg-
szegte. Ezért nem látjuk biztosítottnak azt, hogy a híd for-
galomba helyezését követõen, a település fõútvonalai
mentén a zaj, a levegõ szennyezettség, a rezgés, a biz-
tonságos közlekedés stb. a jogszabályi határértékek mel-
lett tartható lesz.

2. Az M0 körgyûrû északi híd építéséhez kapcsolódó,
a budakalászi közlekedési fejlesztési igények kielégítésére
szolgáló beruházások nem valósultak meg.

3. Külön eljárás keretében kértük a 75+ 834 és 76+
150 szelvény között a zajvédõ fal építését. A fal megépí-
tése nem történt meg.

4. Az M0 körgyûrû mellett 30 méteres zöldsávot kell
telepíteni. Nem történt meg.

5. A védõerdõ telepítése nem lett befejezve.
6. Az engedélyezés során kértük a kerékpárút (egyéb

forgalomtól) védett módon való megépítését.
7. A Gátõr utca átépítése során az újonnan megépült

szakasz a kisajátítási területre esik. Megállapodás szüksé-
ges a fenntartást, ill. kezelést illetõen.
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Nyakunkon az M0...?
Ahogy közeleg a Megyeri híd átadása, s ezzel a 11-es

út 33 ezres forgalmának 60 ezresre duzzadása, úgy kerül-
nek elõtérbe a Budakalásznak tett, be nem tartott ígére-
tek: az elkerülõ út, a közlekedés-fejlesztési tervek, ill. az
ezeket kompenzáló 200 millió Ft... (Lista a 9. oldalon.)

Július 23-án dr. Tarcsi Gyula MEH szakállamtitkár, dr.
Varga András, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium (KHEM) kabinetfõnöke, dr. Csepi Lajos
KHEM szakállamtitkár, valamint Parlagi Endre polgármes-
ter, Németh Antal alpolgármester és dr. Novotny László
TFB-elnök folytatott közlekedés-fejlesztési egyeztetést. A
vendégek a Megyeri híd országos elõnyeire és a józan
kompromisszumok keresésére; Parlagi Endre az eddigi
központi tájékoztatás hiányára, a párbeszéd miniszteriális
elkerülésére, a birtokunkban lévõ írásos kormányzati kö-
telezettség-vállalásokra, a már most fennálló közlekedési
nehézségeinkre és a megengedettet meghaladó zajszint-
re hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta: az önkormányzat
kidolgozta és a Magyar Közút Kht. igazgatójával egyez-
tette a közlekedésbiztonságot fokozó létesítmények lis-
táját, és a forgalom-szabályozás szükséges változtatásait.
Az elképzelések azonban nagyon lassan valósulnak meg,
és nincsenek összhangban a régió más területein végre-
hajtott intézkedésekkel. A Fõváros tehergépjármû-forga-
lom szabályozására irányuló koncepciója ellentmond az
agglomeráció érdekeinek, pedig az országos közlekedés-
politika felelõseinek össze kellene hangolni az igényeket
és lehetõségeket.

A KHEM képviselõi vállalták, hogy még a Megyeri híd
átadása elõtt összeállítják a térség egészére irányuló, átfo-
gó forgalomszervezési- és közlekedésbiztonsági intézke-
déscsomag-javaslatot és az önkormányzatok elé tárják
részletes egyeztetés céljából. 

Parlagi Endre augusztus 7-ei levelében emlékeztette
Csepi Lajost, hogy két héten belül ígért választ Budaka-
lásznak a közlekedési problémákra, és tájékoztatta, hogy

a Magyar Közútkezelõ Kht. rövidesen elkezdi az 1108-as
út (Damjanich u.) felújítását. Erre az útszakaszra a GKM-
mel kötött szerzõdés részeként Budakalász közlekedés-
biztonsági fejlesztéseket (gyalogátkelõk, járdaszigetek)
tervezett, melyekrõl szakmai egyeztetést is folytatott a
Közútkezelõvel. Ha ezek nélkül újítják fel az utat, késõbb
újra hozzá kell nyúlni. (Mint megtudtuk, törvény szerint
viszont felújított úton öt évig nem lehet változtatni.) Par-
lagi Endre kérte az államtitkárt, hasson oda, hogy a GKM
által vállalt közlekedésfejlesztéseket a felújítás részeként
biztonságunk érdekében mielõbb megvalósítsák.

Ennek eredményeképp augusztus utolsó hetében a NIF
Zrt. és a Közútkezelõ öt képviselõje bejárta a Damjanich ut-
cát és elvileg hozzájárultak a gyalogátkelõ létesítéséhez a
Magyar utcánál (terelõsziget nem épül). Az önkormányzat-
nak hivatalosan kezdeményeznie kellett a zebra kijelölését,
friss forgalomszámlálási adatokkal alátámasztva. A levél el-
ment a Felügyelõséghez, a felújítás terve megérkezett a hi-
vatalhoz: a Damjanich utcát (az engedélyek megérkezté-
vel) szeptember második hetétõl felújítják. A munka lám-
pás irányítással, félpályás lezárással, kéthetes váltásokkal –
egyszerre dolgozva a lenti lámpás és a fönti szerkezetcsere
nélküli, aszfaltmarós szakaszokon –, elvben október végéig
lezajlik. A 7,5 t-nál súlyosabb jármûveket kizárják, és az
építkezés idején 30 km-es táblákat raknak ki. A felújítás el-
sõ szakasza a Kereszt utcáig, második a Fürj utcáig tart.

Augusztus 21-én újra itt járt Csepi Lajos az elkerülõ út-
ról egyeztetni. Mivel az Budakalászt és Pomázt egyaránt
érinti, de érdekeik különböznek, – augusztus 27-én újabb
tárgyalásra került sor. A minisztérium, talán pénzspórolás-
ból (1 Mrd Ft), talán idõhúzásból, 7-800 méterrel meg kí-
vánja az elkerülõ utat rövidíteni. Az Ország út (Istvántelep
vége) és a 11-es út közötti szakasz kihagyása épp az út el-
kerülõ funkcióját kérdõjelezné meg.  Budakalász képvise-
lõi rákérdeztek, hogy az említett szakasz híján merre
menne a forgalom, az illetékesek nem tudtak válaszolni.
Mindezt mérlegelve a testület ragaszkodik az eredeti,
szerzõdés szerinti útvonalhoz (aug. 7-ei ülés).

A testület augusztus 26-án megtagadta hozzájárulását
a Megyeri híd használatba vételéhez, mivel az ígért kor-
mányzati beruházásokat nem hajtották végre. Parlagi End-
re a híd szept. 13-ai nyílt napján 18 órakor sajtótájékozta-
tót tart a híd gyalogos lejárójánál – budakalászi területen.

Anó

Nyílt nap a Megyeri hídon szept. 13-án
930 Nevezés az amatõr futóversenyekre

1000 A Nyílt nap kezdete
1100 Futóversenyek 2x és 4x1862 m távon
1230 Futóversenyek eredményhirdetése
1400-1600 Kerékpárosoké a híd északi pályája
1630-1800 Majorette és rézfúvós felvonulás
1800-1900 Légi bemutató – MALÉV Aero Club ballonva-

dászata – Veres Zoltán mûrepülõ Európa-
bajnok programja

1930-2030 Környezõ települések elõadásai
2100 Fény-, lézer- és tûzijáték
2130 Az elvonuláshoz a Nagy Duna-ági híd felszabadítása
2200 A Nyílt nap vége

Kísérõ programok: u Bemutató elõadások a híd épí-
tésérõl; u Kézmûves vásár, környezõ települések bemu-
tatkozó sátrai; u Kishajózás a híd alatti budakalászi kikö-
tõbõl – költségtérítéses; u Sétarepülés a híd körül – költ-
ségtérítéses. Információk: a hídról: www.eszaki-hid.hu,
a futóversenyekrõl: www.bpatletika.hu, a sétarepülés-
rõl: www.malevrk.hu
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Folytatódna az M0...?
Elkészült az M0 útgyûrû 11-10. sz. fõút közti szakasz

(2x2 sáv + leállósáv) két nyomvonal-változatára a környe-
zeti hatástanulmány. Kormányhatározat szerint az építés
megkezdésének várható idõpontja 2011, a munkák idõtar-
tama: 2,5-3 év. Az út a fõvárosi közlekedés tehermentesí-
tését célozza, és kapcsolatot biztosítana az agglomerá-
cióval. Gazdaságélénkítõ hatása a budakalászi és solymári
csomópontoknál, mivel a folyamat már most is zajlik, nem
jelentõs, Ürömön ipari területfejlesztések várhatók.

Az út a 11. sz. fõút csomópontjánál híddal keresztezné a
11-est és a Barát patakot, majd egy 582 m hosszú, kb. 20 m
magas völgyhíddal a HÉV vonalát és a 1115. j. (Budai) utat,
végül az egykori békásmegyeri, hulladékkal feltöltött agyag-
bánya alatt alagútba „bújna”. Itt válik szét a két nyomvonal-
terv, mindkettõ 2-2 alagutat tartalmaz. Az A változatnál
ezek 1905+3140 m, az A1-nél 2020+3190 m hosszúak len-
nének. Az A verzió teljes hossza: 8041 m; az A1-é 8361 m
lenne és a kõbánya területe mellett kb. 30-40 m mélyen ha-
ladna, az ott lévõ ismert barlangokat alulról elkerülve.

Az A változat szerint az alagút a III. ker. területén, zárt-
kerti beépítés alatt menne, az egykori római kori kõfejtõt
délrõl kerülve meg. Kijárata a Kõbányai u. végénél, a
79+990 km szelvénynél lenne. (Ezután kb. 800 méternyi
szakaszon, az ürömi csomóponton át egy bevágásban;
majd Üröm és Pilisborosjenõ beépített területei között újra
alagútban folytatódna; végül egy 395 m hosszú völgyhíd-
dal keresztezné a meglévõ és tervezett 10. sz. fõutakat.)

Az A1 változat szerint az alagút a régészeti lelõhely-
ként nyilvántartott kõbányát északról kerülné meg, ezzel
átlépne Budakalász területére, kijárata a 80+100 km szel-
vényben Üröm és Budakalász határán lenne. (Ezután kö-
vetkezne a 6 m-nél mélyebb bevágás a csomóponti gyor-
sító-lassító sávokkal és csomóponti ágakkal; az alagút
Üröm és Pilisborosjenõ alatt; és a 10-es sz. fõút csomó-
pontja, egy 360 m-es völgyhíddal.)

A tanulmány számol a budakalászi szennyvíztisztító
telepítésével, ill. a III. kerületi Észak-Budai Városkapu épí-
tésével is. Kitér a budakalászi testület 2008. márc. 18-ai
állásfoglalására, mely az A változatot részesíti elõnyben,
de mindenképp az M0 továbbépítését támogatja. A ta-
nulmány mégis az 50 méterrel északabbra esõ A1 alagút-
nyomvonalat javasolja, mert így „nagyobb a távolság
Békásmegyer-Ófalu lakóterületétõl”, tehát légszennyezés
elleni védelmét kedvezõbben lehet kialakítani, míg a bu-
dakalászi zártkerteknek az alagút eltolása egyik környeze-
ti elem szempontjából sem jelent többletterhelést. Az A1

változat gyep mûvelésû mezõgazdasági terület alatt ha-
lad, nem befolyásolja a felszínen lévõ területhasználato-
kat, korlátozást csak mélygarázs, kútfúrás építése esetére
kell bevezetni, – elfogadása esetén módosítani kell a bu-
dakalászi rendezési tervet. A tanulmány azt a helyi felve-
tést, hogy a pálya Budakalász és Üröm között ne jöjjön
felszínre, vagyis ne épüljön ürömi csomópont, nem tartja
teljesíthetõnek, a légszennyezésre és a jelentõs többlet-
költségekre hivatkozva.

A hatásterületen védendõ értékek: a Budakalászi barlan-
gok, a Római kõfejtés Óbuda és Budakalász határán, a
gyapjas gyûszûvirág élõhelye Óbudán és Ürömön, a Duna-
Ipoly Nemzeti Park részei (Natura 2000 területek is) – ürö-
mi Kõ-hegy, pilisborosjenõi Köves-bérc, a kõkereszt az
ürömi csomópontban, a Rozália kápolna Pilisborosjenõn.
Megoldás a jelzett területek kímélése, elkerülése, a növé-
nyek áttelepítése és a tervezett út felszíni szakaszai mentén
(nálunk 1,8 m magas, 30 cm mély) védõkerítés építése.

A levegõtisztaság-védelmi övezetet a felszíni szaka-
szoknál az útpályától számított legalább 50-50 m széles
sávban jelölik ki. A közvetlen hatásterületen határértéket
meghaladó terhelés az alagutak bejáratánál, a 10-es és 11-
es sz. fõutak közelében és az ürömi csomópontnál kialakí-
tott szellõzõk közvetlen környezetében várható. A 11-es út
mellett „ipari és gazdasági övezeteket terhel elsõsorban
szennyezés”. Zaj szempontjából az alagutas szakaszok
kedvezõek; felszínen a lakott területek védelmét biztosítani
kívánják. A 11-es úti csomópontnál kialakítandó védõerdõ
helye a tervezett szennyvíztisztító és az Észak-budai Város-
kapu miatt ezután tisztázandó; az M0 felszíni szakaszainak
100 méteres védõtávolságon belüli területére szabályozási
tervet készítenének; itt és az alagutak bejáratánál építési
korlátozást rendelnének el; az alagútbejáratnál jobb oldalon
(a híd északi oldalán) 2-4 m váltakozó magasságú zajárnyé-
koló falat alakítanának ki; az építkezés során rendre állagfel-
mérést, zaj- és rezgésméréseket végeznének és csúcsidõ-
ben a nagy forgalmú anyagszállítást kerülni kívánják.

A hivatalhoz eljuttatott vélemények ellentmondáso-
sak: a Levegõ Munkacsoport-, a Védegylet-, és az Óbor
Kör-közeli álláspontok nem javasolják az ürömi csomó-
pont létrehozását, a közlekedéssel és a tervezett ipari
park-létesítéssel járó egyértelmû környezetkárosító hatá-
sok miatt. A Damjanich és Budai út környéki lakosok vi-
szont – levelük szerint – éppenhogy ragaszkodnának a
csomóponthoz, hogy megelõzzék az Ürömrõl a Megyeri
híd felé tartók áradatát.

Összeállította: FSA

Közmeghallgatás – szept. 23. 16 óra
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Fõfelügyelõség szept. 23-án 16 órakor a bu-
dakalászi Faluház Nagytermében közmeghallgatást tart,
az M0 útgyûrû Északi szektor 11. sz. fõút–10. sz. fõút
közti szakaszának környezeti hatásvizsgálata tárgyában.
A NIF Zrt. kérelmére létrehívott tájékoztatón részt vesz-
nek Budakalász, Budapest III. kerület, Üröm, Pilisboros-
jenõ, Solymár és más érintett települések képviselõi, ér-
dekképviseleti szervezetei, polgárai.

Várunk minden érdeklõdõt!

A tanulmány elérhetõsége
A hivatalban olvasható tanulmányt Budakalász külön

kérésére a szakhatóság megküldte elektronikus formá-
ban is: elérhetõ a honlapon. Lakossági észrevételeiket
írásban megtehetik szept. 23-ig az Önkormányzat (2011
Budakalász, Petõfi tér 1.; polghiv@budakalasz.hu), ill. az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõség címén (1539 Bp. Pf.: 675.; email:
orszagos@zoldhatosag.hu). Szóbeli észrevételekre a
szept. 23-ai közmeghallgatáson lesz lehetõség.
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NNAGYÍTÓA PADLÁSON JÁRTUNK...

A Fabro házat 2006-ban építették át a Kalász Suli
ebédlõjévé. Némethné Foky Csilla (faipari mérnök, fa-
anyagvédelmi szakértõ) az átadás elõtt, szóbeli megbí-
zásra felmérve a helyzetet, jelezte a kivitelezõnek, hogy a
tetõszerkezettel gond van, – mégis át-
adták. Németh Antal a beruházás szám-
szaki vizsgálatának anyagát átadta a
PÜB elnökének (2007), azonban a Fabro
ház tetõ- és számla-ügye függõben ma-
radt. A garanciális határidõ lejárta elõtt,
2008. tavaszán a – Foky Csilla által java-
solt – bejáráson kiderült: a faanyagú zá-
rófödém nem stabil, a tetõ meg van
roppanva és a csapos fafödém gomba-
és rovarfertõzött gerendákat tartalmaz. Ekkor az önkor-
mányzat visszafogott a teljes összegbõl (kb. 49 M Ft)
mintegy 2-3 M Ft-ot, garanciális javításokra.

Elsõ lépésként eltávolítottak 26 m3 sártapaszt a geren-
dákról, hogy a rejtett hibákat is feltárják. Így egyértelmû-
vé vált: a közel 100 éves épület felújítása és funkcióváltá-
sos átalakítása során nem történt épületdiagnosztikai
vizsgálat, nem végezték el az alap-, fal-, és födémfeltárá-
sokat, és sem a tervezõ, sem a kivitelezõ nem foglalko-
zott a faszerkezetek állapotával. Az átalakítás tovább
gyengítette a tetõszerkezetet: a kiékelõ haránt válaszfal
szakszerûtlen bontása miatt elmozdultak a gerendák, a
réseken az álmennyezetre hullott a feltöltés; a csapos fák
átszurkálása (ahhoz rögzítették a légtechnikát és az ál-

mennyezetet) további faanyag-romlást okozott; az
együttmozgás pedig elõrevetíti az álmennyezet repede-
zését. Ehhez járul a Budai út forgalmából adódó rezgés
okozta veszély.

A szakkivitelezõ, aki a javítást-vegy-
kezelést vállalta, részletes faanyagvé-
delmi szakvéleményt kért, eszerint vég-
legesíti e hó közepéig korábbi árajánla-
tát. Így a felújítás az õszre húzódik, de
megoldható az üzemeltetés zavara nél-
kül. Várhatóan gerendákat is ki kell
emelni, néhányat pedig csonkolni kell.
Szükséges a tetõszerkezeti csomópon-
tok megerõsítése, a favédelem, az  ál-

mennyezet megtisztítása porszívótechnikával, és hõszi-
getelni kell a zárófödémet, valamint javítani a járófelülete-
ket és a homlokzatot.

(A Fabro ház kapcsán két volt képviselõ Foky Csilla
megbízásai, szerzõdései és számlái iránt érdeklõdött a hi-
vatalban. A Gresham Palota fedélszékének, az Andrássy út,
Kodály Körönd, Oktogon, Bazilika, Hajósi Érseki Palota,
Móri Apátság, Soroksári Malom tetõszerkezetének helyre-
állítását koordináló szakértõ asszony nyílt levelet tett közzé
az ügyben (www.budakalasz.net). Ebben leszögezte: in-
gyen, szívességbõl készítette a József A. út 62/3., a Kolónia
1-3/12. sz. alatti lakások, a Falumúzeum szakvéleményét,
és végezte a Fabro ház elsõ és második vizsgálatát.)

További képek: BH+>>> FSA

Folyamatban a Fabro ház tetõszerkezetének javítása

Csomóponti hiba a fedélszéken
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NYÁRI SZÜNET UTÁN...

Változások a BÁMK háza táján
A kisebb javítások, a belsõ festés,

a külsõ burkolat impregnáló kezelé-
se mellett fõleg nézõpontbeli és
szervezeti változások történtek az
összevont Faluház-Könyvtár-Zene-
iskola táján. A Budakalászi Általános
Mûvelõdési Központ igazgatója,
Eredics Gábor dinamikusan mûködõ
komplexumot szeretne, ahol az in-
tézmények bár szakmailag önállóak,

mégis egymást kiegészítve, gazdagítva, integratívan mû-
ködnek. Így lehetne a könyvtár „a falu dolgozószobája”
és kisebb, családias elõadóestek helyszíne, így gyarapít-
hatná a dísztermet egy négy-öt sípsoros, dekoratív és jól
kihasználható kisorgona. Az intézmények egységbe fogá-
sának példája lehet Vajda Tibor (a Vajdasági Mûvelõdési
Intézet igazgatója) javaslatának megvalósítása is, misze-
rint a mûvelõdési központ részegységeiben – Szentend-
rével együttmûködve, kiállítási anyagot cserélve – októ-
berben megrendeznék a Fruska Gorai kolostoroknak és a
Vajdaság korábban pusztuló, de felújított mûemlékeinek
látványos, képes-térképes bemutatóját.

Az egy éven belül kiírandó pályáztatásig a megbízott
intézményvezetõk Vincze Enikõ (Faluház), Fazekas Borbála
(Könyvtár) és Hermeszné Uracs Mónika (KAMI) lesznek.

Aláírásgyûjtõ akció indítása
A Parlament önfeloszlatására és az elõrehozott or-

szággyûlési képviselõ-választás kiírására irányuló aláíróí-
vek hivatalos elindítására ünnepélyes rendezvényt szer-
vez a Budakalászi Polgári Körök Szövetsége szeptember
12-én 15 órakor, a budakalászi Faluház Báltermében.

Tervezett program: 1. Köszöntõt mond: Németh An-
tal, Budakalász alpolgármestere; 2. Himnusz; 3. Vörös-
marty Mihály: Országháza; 4. Ady Endre: A Hõkölés né-
pe; 5. Tájékoztatót tart: Dr. Novotny László, budakalászi
önkormányzati képviselõ; 6. Beszédet mond: Fritz Tamás
politológus; 7. Dsida Jenõ: Psalmus Hungaricus; 8. A Szó-
zat, a Honfoglalás és a Sacra Corona zenéje kíséretében
elkezdõdnek az aláírások.

A rendezvényre meghívást kaptak az országos médi-
ák, a közélet számos jelentõs képviselõje. A verseket
Blaskó Péter és Oberfrank Pál színmûvészek mondják el.

A BÁMK – Faluház koraõszi programjai
szept. 12. 15 óra Parlament-oszlató aláírásgyûjtés hivata-

los elindítása a Budakalászi Polgári Kö-
rök Szövetsége szervezésében

szept. 12. 17 óra Aprók tánca – Játszóház
szept. 14. 18 óra Traccs Parti
szept. 18. 18 óra Egészség Klub
szept. 21. 10 óra Tour de Kalász kerékpárverseny
szept. 22. 10 óra Baba-mama Klub
szept. 22. Az Európai Autómentes Nap rendezvényei
szept. 23. 18 óra Közmeghallgatás, az M0 útgyûrû 10-11

sz. utak közti szakaszának környezeti
hatásvizsgálatáról

szept. 24. 14-18-ig Véradás
szept. 26. 18 óra Ének-gitár est a reneszánsztól napjain-

kig, közremûködik: Dónusz Katalin
énekmûvész, próza, Szilvágyi Sándor
gitármûvész

szept. 26. 20 óra IceCream koncert, belépõ: 800 Ft
okt. 01. 18 óra Zenevilágnapi Koncert a reneszánsz je-

gyében, közremûködik a Collegium
Együttes – belépõ: 900 Ft

okt. 03. 18 óra A Vujicsics Együttes koncertje a Szent Ist-
ván Alapítvány jótékonysági estjén – tá-
mogató jegy: 1 000 Ft

okt. 04. 20 óra Szüreti bál
okt. 04-05. Õszi almavásár a parkolóban (100 Ft/kg)
okt. 10. 17 óra Aprók tánca – Játszóház – belépõ: 500 Ft
okt. 10-11-12. V. Kalászi Kortárs Tánctalálkozó (részletes

mûsor a plakátokon és szórólapokon)
okt. 11. 17 óra Szolgai István grafikai kiállításának meg-

nyitója a Kávéházban
okt. 13. 10 óra Baba-mama Klub: Salus gyermekcipõ be-

mutató
okt. 17. 10 óra Hattyúk tava, zenés-táncos, interaktív

meseelõadás a Nektár Színház elõadásá-
ban – belépõ: 750 Ft

okt. 19. Tarsolyosok X. Országos Találkozója
okt. 23. 11 óra Ünnepi mûsor az Omszk-parki kopjafánál
okt. 27. Baba-mama Klub: Madáretetõ készítés termé-

szetes anyagokból
okt. 29. 19 óra Film Wittner Máriáról
okt. 31. 20 óra IceCream koncert, belépõ: 800 Ft

Tíz éves a Testvérkapcsolatok Egyesülete
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete megala-

kulásának 10. évfordulója alkalmából ünnepi rendezvényt
szervez. Program:

2008. szeptember 13. szombat, 10 óra, Helytörténeti
Múzeum, Budai út 31. – volt Schmidt ház: • Kahl am
Main-i és lövétei vendégek köszöntése • Ünnepi mûsor a
Lenvirág Gyermek-táncegyüttes és a Lustige Schwaben
Kórus részvételével • Jubileumi fotókiállítás megnyitása •
A mûsor után állófogadás a Kalász Suli éttermében.

2008. szeptember 14. vasárnap: • 10 óra: Ünnepi
szentmise és templombúcsú a budakalászi római katoli-
kus templomban • 12 óra: Kahl am Main sétány felavatá-
sa és megáldása (Omszk park Sport utca felõli bejáratá-
nál). • A mûsor után közös ebéd a Schieszl Vendéglõben.
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NYÁRON TÖRTÉNT...

Augusztus elsejétõl a tizenhárom évig Budakalászon
szolgáló Szabó Sándor atya helyére (a Szent Kereszt Fel-
magasztalása és a Szentistvántelepi Plébánia élére) Erdõ
Péter bíboros érsek úr új plébániai kormányzót nevezett
ki, Kálmán József személyében.

Az atya 1977-ben született, egy hét-
gyermekes nagycsaládot gyarapított iker-
testvérével. „Nagy példa számomra a csa-
lád. Édesapám, hogy elvállalta ezt a kilenc
gyermeket, és hatalmas életigenlés van az
anyukámban, hogy mindenkit felnevelt...” –
mesélte. Testvérei közül többen is szorosan
kötõdnek az egyházhoz: egyikük sekres-
tyés, másikuk az Új ember c. lap tördelõ-
szerkesztõje, ikertestvére pedig Pilismarót-
Dömös körzetben plébániai kormányzó.

József atyát 2002. június 15-én szentel-
ték, káplán volt Terézvárosban, Rákoske-
resztúron és Felsõ-Krisztinavárosban. Hit-
tant tanított minden plébánián, minden korosztálynak, és
a rákoskeresztúri katolikus gimnázium hittanára volt. Be-
nyomása szerint „a gyerekek szeretnek hittanra járni, és jó
érzés megtapasztalni, hogy olyasmit hallanak, ami a többi
tantárgyban nincs benne”. Ezért tartja fontosnak a cser-
készmozgalmat is: „egy cserkészprogram példát tud mu-
tatni a gyerekeknek, hogy jól tudják érezni magukat az er-
dõben, úgy is, ha nincs alkohol vagy buli... Nem csak azt
tanulják meg, hogy hogyan kell túlélni valamit, hanem azt

is, hogy hogyan lehet kikapcsolódni és hogyan lehet ün-
nepelni... A cserkészetben az is benne van, hogy a közös-
ség által ebbe az irányba tudják terelni az embereket.”

E megfontolások miatt József atya elképzelései közt
szerepel a templomkert megnyitása, hogy a gyerekek

használják a focipályát. Az egyházközség
jóváhagyásával esetleg padokat is telepíte-
ne, és igény szerint egy külön teret is el
tudna képzelni a kisgyermekek számára a
templomban, hogy mise alatt ne kelljen ki-
menni a nyugtalanabb babákkal az udvarra.
Hangsúlyozta azonban: „Az egyház egyik
elsõ és legfontosabb feladata az Isten szol-
gálata. A liturgia az, amely középpontban
áll az egyház tevékenységei között. És a li-
turgia után a közösség következik. A kö-
zösség megszólítása: aki sajátjának érzi a
templomát és idetartozónak érzi magát, az
megtalálja magát a templomban és részt

tudjon venni a liturgiában.” „Ez a kettõ valamilyen szinten
összetartozik. Sorrendben tehát számomra a liturgia az el-
sõ. A szentmise. És utána jön az, hogy a közösséget ho-
gyan lehet létrehozni, akár párbeszéddel, akár segítséget
adva.” Ehhez viszont „kõrõl kõre kell építkezni.” Türelem-
mel, odaadással. Mert „önmagukat adják a közösségnek
azok, akik a közösség támaszai”...

Lelkiekben gazdag, sikeres munkálkodást kívánunk!
Anó

Cserkészcsapa-
tunk júl. 25.-aug. 7.
között a Börzsöny
eldugott, rejtett vi-
dékén, a Bernece
patak völgyében, a
Bodzafás forrásnál
rendezte meg szo-
kásos nyári nomád
táborát. A környe-

zet csodálatos volt: a térdig érõ fûvel borított, hatalmas
tisztást meredek hegyoldalak övezték, a kristálytiszta pa-
takban békák, rákok, gõték, szalamandrák laktak, a tábor-
tól nem messze fekete gólya fészkelt.

Az idei keretmese részeként a 105 táborozó egy va-
rázslóiskolában vehetett részt: erdei órák keretében is-
merkedhettek meg a helyben található ehetõ, mérgezõ és
gyógyító növényekkel, kémiai kísérletekkel (természetes
anyagokkal), varázs trükkökkel, a tájékozódást segítõ tér-
képészeti, csillagászati tudományokkal, természeti játé-
kokkal, és számos más „titkos” ismerettel. Mindezt sok-
sok énekkel, mesével és mókával tarkították az erdei va-
rázslóiskola tanárai és professzorai, akik rendszeresen jel-
mezes mesefiguraként jelentek meg sátraink között.

Táboraink programjának vázát több mint tíz éves hagyo-
mányaink adják. Nem hiányozhat a többnapos nomád õrsi
portya a környék bejárásával, megismerésével, sátor nélkül,
szabadban alvással; a tábori olimpia, akadályverseny, a kéz-

mûves mûhelyek napja, de a közösen eltöltött étkezések,
esti énekes tábortüzek, vagy a tábori istentisztelet sem. A
természeti értékek megõrzése érdekében a szelektív sze-
métgyûjtésen túl kizárólag azonnal elbomló bio-szappant és
-tusfürdõt használunk évek óta táborainkban. Egy napos ter-
mészetvédelmi munkát is végzünk az erdõért: ezúttal egy
70 évvel ezelõtt cserkészelõdeink által létrehozott, de azóta
lepusztult erdei forrást állítottunk helyre, a helyi erdészet út-
mutatása alapján, ahová csapatunk jelét is felvéstük. Aki ar-
ra jár, látogassa meg a Solymár kutat a Börzsönyben!

Külön öröm szá-
munkra, hogy táborunk
nyílt napján a szülõkkel
együtt meglátogatott
minket új plébánosunk,
Kálmán József atya, és
Parlagi Endre polgár-
mester úr is.

Táborunk költségeihez pályázat útján támogatást nyúj-
tott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, és az önkor-
mányzat, – ezúton is köszönjük! Élményeinkrõl zenés tá-
borvetítésen számolunk be október 10-én pénteken 18
órakor a telepi templomban, melyre minden érdeklõdõt
szeretettel hívunk!

Bízunk benne, hogy csapatunk továbbra is értékes és
hasznos része lesz faluközösségünknek, melynek további
erõsítéséhez cserkészköszöntéssel kívánunk: Jó Munkát!

Az 1111. Szent István cserkészcsapat vezetõi

HHIT-ÉLET
Isten hozta Budakalászon, József atya!

Az erdõk titkai – Cserkésztábor a börzsönyi Bodzafás forrásnál
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Nyári felújítások a Kalász Suliban
„A jó együttmûködés és

az ésszerû felhasználás a rá-
fordított forintokat megsok-
szorozza...” – így foglalta
össze a Kalász Suliban vég-
hezvitt felújítások tapaszta-
latát Völgyes József. Ezt
nem csak az bizonyítja,

hogy 19 ajtó rendbehozását (csiszolás, lakkozás, mázolás)
oldották meg 400 000 Ft-ból; hogy szintén ennyibõl 75
asztalt és 60 széket újítottak fel, áfástól; hogy 31 egyedi,
méretre gyártott, felületkezelt udvari ablak és 3 extra mé-
retû ajtó cseréjét (bontás, gyártás, beépítés, külsõ-belsõ
párkány, helyreállítás) oldották meg harmadáron (6,3 M
Ft); de az is, hogy egy alpinista vállalkozó szakszerû, tel-
jes tetõjavításával úgy tûnik, sikerült megoldani a 12 év-
vel ezelõtti tetõfedés hiányosságaiból fakadó számtalan
beázást, s ezzel újabb és újabb javítási költségeket meg-
spórolni. Négy osztályban került sor komplett festésre,
háromban világításcserére, egyet padlótól a plafonig fel-
újítottak, egyet lambériáztak
(ezzel három osztályt is ösz-
tönöztek, hogy papírgyûj-
téssel küzdjön a saját lam-
bériáért), egyet kísérleti jel-
leggel laminált parkettával
láttak el, és 10 táblát is fel-
újítottak.

Tanévkezdés a Szentistvántelepi Iskolában
Kevés változás történt a nyáron a Szentistvántelepi Is-

kolában: tantermeket festettek és kerítést építettek. H o r-
váth Erzsébet igazgatónõ elmondása szerint, tekintettel a
beadott iskolabõvítési pályázatra, idén eleve szerényebb
igényeket fogalmaztak meg az önkormányzat felé, hiszen
ha a felsõ szintet
lebontanák, nincs
értelme elõtte linó-
leumot cserélni.
Augusztus végén
azonban egyértel-
mûen kiderült: saj-
nos, visszautasítot-
ták az intézmény
pályázatát.

Az iskola 327 tanulóval, 15 osztállyal, 56 elsõssel, kö-
rülbelül 150 napközissel, azonos osztályszámmal és egy
teremmel kevesebbel indul neki az új tanévnek. Folytatja
jellemzõ arculati tevékenységeit: az Ökoiskola Programot;
a tanéven átívelõ Megyék Játékát; az idegen nyelvi szakkö-
ri foglalkozásokat alsó tagozaton; az úszásoktatást mintegy
60 alsós részvételével a Hajós Alfréd Uszodában; a Diákön-
kormányzat mûködtetését; az Alapítványi Nap megszerve-
zését és az Erdei Iskola Programot alsó-felsõ tagozatban,
rendhagyó, ökoiskolai foglalkozásokkal. Még szigorúbb,
még következetesebb számonkérést tervez, „az országos
trend ellenére”, – hogy ezzel a minõségi igénnyel is véde-
kezhessen a budapesti iskolák elszívó ereje ellen.

Új kerítés az udvarÚj kerítés az udvaronon

Felújított padokFelújított padok

TTetõjavítás közbenetõjavítás közben
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RREKLÁM FIZETETT HIRDETÉSEK

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!


