
Duplán mulattak a kalászi svábok

A Német Nemzetiségi Egyesület és Ön-
kormányzat 2008. jan. 26-án tartotta XI. ha-
gyományos Sváb-bálját. A mintegy kétszáz
vendég egy része a környezõ sváb települé-
sekrõl érkezett. A talpalávalót a Pilisvörösvári
Mondschein Kapelle szolgáltatta.

Az egyesület másik, immár hagyományos
rendezvénye pár nappal késõbb, febr. 5-én,
Húshagyó kedden zajlott. A kilencedik alka-
lommal megrendezett Farsangtemetésen a
Szomjas Klub csapata színvonalas elõadással
szórakoztatta az egybegyûlteket. Vérbõ hu-
morral átszõtt játékuk révén a közönség egy
disznóölés közepén találhatta magát, ahol
sok hívatlan vendég közt egyszercsak megje-
lent Trinkhoffer Sári, a LOPEH adóellenõre is.
A háziak a sok akadékoskodást megunva
elõbb agyonverték, aztán siratóasszonyokkal,
pappal tisztességesen elbúcsúztatták és útra-
való bölcsességekkel útjára bocsátották az
alakváltó, de minden évben újra feltámadó
iszákost... 

(fotó: fm.)

Szerb farsangi bál a Faluházban

2008. febr. 9-én a Faluházban a helyi
Szerb Kisebbségi Önkormányzat szervezé-
sében újra megrendeztük a hagyományos
szerb farsangi bált. Ez a bál a (görögkeleti
naptár szerinti) húsvéti nagyböjtöt elõzi
meg, a farsang búcsúztatása alkalmából.

A rendezvény évrõl évre ismétlõdik a ki-
sebbségi önkormányzat megalakulása óta.

A vendégek Budakalászról és a kör-
nyékbeli településekrõl jöttek. A jó hangu-
latot és a talpalávalót a Lórévi Szerb „Du-
návszki Biszeri” (Dunai gyöngyök) hagyo-
mányõrzõ zenekar szolgáltatta. A zenét
minden évben más-más (magyarországi)
szerb zenekar biztosítja, ezzel is lehetõsé-
get adva repertoárjuk bemutatására.

A hajnalig tartó mulatság idén is na-
gyon jó hangulatban, szép számú közön-
séggel zajlott.

Krunity Péter



ÜÜNNEPLÕFARSANGI MULATSÁGOK

BBudakalászi  Hírmondó
Közérdekû tájékoztató idõszaki kiadvány • Megjelenik havonta 3600 példányban • Kiadja a Kalászi Faluház Kulturális és Szolgáltató

Közhasznú Társaság • A kiadó címe: 2011 Budakalász, Budai út 31. • Felelõs kiadó: Kosznovszky Gábor Tel.: 26/ 342 802,
Fax:  06 26 540 208 • Fõszerkesztõ: Fucskó Miklós • Olvasószerkesztõ és szerk. titkár: F. Saági Anóka

Szerkesztõség: e-mail: budakalaszi.hirmondo@gmail.com Tel.: 06 26 342 834 • 06 30 9426 504
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007 Nyomda: Mackensen Kft. Felelõs vezetõ: Cseh Tibor

Arculatterv: Szószabó Stúdió © Hirdetésfelvétel: a Kiadó és a Szerkesztõ elérhetõségein. Lapzárta: minden hónap 14. napján.
VÁRJUK HÍREIKET, INFORMÁCIÓIKAT A KÖZÉRDEKÛ ESEMÉNYEKRÕL! A LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZÕ ANYAGOK KÖZLÉSÉT NEM GARANTÁLJUK.

A beérkezõ anyagokat – a terjedelmi korlátok függvényében – szerkesztett formában közöljük. Az írások nem feltétlenül tükrözik a kiadó és a
szerkesztõ véleményét. A cikkek, hirdetések tartalmáért kizárólag a szerzõ, illetve az információkat a szerkesztõségnek nyilvános közlésre átadó

vállalja a felelõsséget. A lapban megjelent anyagok utánközlése csak a fõszerkesztõ  írásos engedélyével történhet.

2008. február • II. évfolyam 2. szám25. lap

Újra itt van…
Az egyik szülõ kérdezte: „Újra itt van a nagy csapat?”

Bután nézhettem rá, mert nevetve folytatta: „Hát a mese –
amit az óvoda dolgozói adnak elõ!” „Igen” –
válaszoltam, és azóta is ezen gondolkodom:
nagy csapat? Egy külsõ szemlélõ is ezt mond-
ja!? Mert mi igen, annak érezzük magunkat.
Szeretjük a meséket elõadni, a játékot, a zenét,
a táncot, a tapsot… hú mi mindent tudnék fel-
sorolni! És szeretjük – a legjobban – a gyereke-
ket. Nekik, értük csináljuk. Persze csodálatos
vonzata, hogy jól érezzük magunkat közben,
és csapattá kovácsolódunk. Hogy miért? Néz-
zék meg a mesét!

Mint óvónõ, azt mondanám, azért, mert a mese gyö-
nyörû. És ha olyan ember közvetíti, akit ismerünk, szere-
tünk, akkor hitelesebb. A mese elvarázsol és tanulságos.
Humorával melegséget ad a télvégi napokra. A mese a
gyermek maga! Mint anya, azt mondanám, azért nézzék

meg a mesénket, hogy együtt legyen a család, hogy közös
élményeiket együtt beszéljék meg, otthon együtt éljék át új-
ra és újra a mesék csodáját. Mint az alapítvány kuratóriumá-

nak tagja, azt mondanám, azért nézzék meg a
mesénket, vásárolják meg a jegyeket, mert
gyermekeknek gyûjtjük a pénzt, az õ életüket
szeretnénk szebbé, jobbá, változatosabbá,
komfortosabbá tenni az Önök segítségével.

Mint rendezõ, azt mondanám, azért aján-
lom Önöknek szívdobogva a február 29-én 17
órakor, a Faluházban elõadásra kerülõ mesén-
ket, mert nagy szeretettel, odaadással készül-
tünk, s mindenki egyéni és megismételhetet-
len produkciót nyújt. Mindenki egy kicsi ka-

pocs ebben a világban és ebbõl a sok kicsi kapocsból áll
össze az elvarázsoló, csodálatos világ, a MI MESÉNK a
gyerekeknek és Önöknek!

Ja! Az idei mesénk címe: Dzsungel Könyve...
Ványikné Kubinszky Terézia – Teca óvó néni

Bölcsõdei maszkabál
A bölcsõdében

idén is, mint minden
évben, elõre felkészí-
tettük a gyermekeket
a farsangi mulatságra.
Együtt mintáztuk az
álarcokat, fejdíszeket,
díszítettük a szobákat,
ablakokat. A farsang
napján a szülõk már
reggel jelmezben adták be a gyermekeket, de volt, akit a
gondozó néni öltöztetett be, és olyan is, aki nem szeretett
volna jelmezt ölteni. A bölcsiben mindig alkalmazkodunk a
gyermekek sajátos igényeihez. 

Ötletes jelmezekbe bújt gyermeksereg élvezte a mulat-
ságot, még a gondozó nénik és Erzsi dadus is cicának, más
állatkáknak öltözött. Volt eszem-iszom, dínom-dánom. A

szülõk által hozott fi-
nomságok és a kony-
hás Teri néni által sü-
tött fánk szintén hoz-
zájárult a farsangi han-
gulathoz. Jól telt a dél-
elõtt, kicsit feltöltõ-
dött mindenki.

A bölcsõde dolgozói

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Farsang a Nyitnikék óvodában
„Itt a farsang áll a bál”, zengett a jól ismert dal már egy he-

te a csoportszobákban. A gyerekek tervezgettek, álarcokat
festettek, bohócokat színeztek, farsangi díszeket készítettek.
Végre minden csoportszoba díszbe öltözött. Lufik, vidám sza-
lagok, bohócok színesítették az óvodát.

Rita és Erika néni bohóc jelmezben várták a gyermeke-
ket. A lányok többsége természetesen hercegnõnek, tün-
dérnek öltözött. A fiúk kalózzá, cowboy-já változtak. Volt
olyan csoport, ahol mindenki állat jelmezt öltött. A gyere-
kek a jelmezekhez kapcsolódó mesét találtak ki, amit elõ
is adtak a szülõk örömére. Volt versenyjáték, evõ-ivóver-
seny, tombola és zsákbamacska. A vasútsori tagoviban
még fánkot is sütöttek. Mind élveztük a nyüzsgést, a ze-
nét, a játékokat, a finom sütiket, innivalókat. A szülõk fá-
radhatatlanul fényképeztek, videóztak. Jókedvû, vidám
délelõtt volt.

Pár nappal késõbb,
népi szokásokat felele-
venítve, télkirály ége-
téssel ûztük el a telet.
A gyerekek már a kö-
vetkezõ ünneprõl be-
szélnek. Találgatják,
mit hoz majd a nyuszi?

Nagyvátiné Rusznyák
Rita, vezetõ helyettes
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NNÉPSZAVAZÁS TÁJÉKOZTATÓ

Nem a sajtó elnyomóiban látom én
a veszélyt, hanem a mostani
gyáva népekben magokban.

Két okból is felidézõdött bennem a fen-
ti summázat, amit Táncsics Mihály rög-
zített az 1844-ben, Lipcsében kiadott
Sajtószabadságról nézetei egy Rabnak
címû röpiratában, s amiért Budán – töb-
bek között ezért – börtönbe is vetették
késõbb, s csak a forradalmi ifjúság sza-
badította ki 1848. március 15-én.

Egyrészt megdöbbentett, hogy az
Index fórumáról egyszerûen ‘eltûnt’ a
Privatizált egészségbiztosítás topik –
ami nem kifejezetten utal a vélemény
szabadságának tolerálására –; másrészt
a február 11. óta elnehezült csönd, az
‘elítéltek’ beletörõdõ némasága okán.

Aki látja a szakadék szélén imboly-
gót, de megkukul, nem több, mint hó-
rukkember a Taigetoszon, beáll a „lassan
löklek le, hogy lassan zuhanjál” kegyesei
közé. Február 25-én, a kommunizmus ál-
dozatainak napján, mikor e jegyzetet
írom, szükség kimondani, nagyobb me-
rényletet nem követtek még el a ma-
gyarság ellen. A két háború, Trianon, a
‘felszaba-dúlás’, a gulágok kevesebb ál-
dozattal jártak, mint ez a bûncselek-
mény, melyben az ún. ‘teljesítményvolu-
men-korlát’ (központilag megadott max.
esetszám, amit egy gyógyítóhely havon-
ta nem léphet túl, mert költségét az OEP
nem finanszírozza) egyetlen kivétele:
az abortusz. Ölni korlátlanul szabad!

Bár történelmünkben kevesebb háborús-
és járványveszteségünk volt, mint a Ká-
dárék által 56-ban kiagyalt abortusz-tör-
vény óta. Ez volt a magyar népirtás elsõ
fejezete: hatmillió/!/ magzatot gyilkol-
tunk meg, s azóta sincs egy rendes élet-
védelmi törvényünk. ‘Reform’ az van!

Várható volt, hogy a parlamentben
elutasítják a törvényt megerõsítõ nép-
szavazást, de a képernyõn már egy em-
beri agyat (át)mosogató kéz képe alatt
szuggerálják (fogalmi ficamban szen-
vedve!), hogy március 9-én szavazzunk
a ‘szocializmus ellen’... Magunk ellen.

Ágnes asszony pedig a kórházaknak
kötelezõen elõírt páncélkazettát simo-
gatja. Innen, alulról úgy tûnik: „fehér
leplét, véres leplét... mossa, mossa...”

(III. Utisz)

AA GYMOSODAGYMOSODA

TTISZTELTISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁRVÁLASZTÓPOLGÁR!!

2008. márc. 9-én országos ügydöntõ népszavazásra
kerül sor, a következõ kérdésekben:

u Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyinté-
zeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást
követõ év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

u Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fo-
gászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kér-
désben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl
ne kelljen vizitdíjat fizetni?

u Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott
felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?

NNÉVJEGYZÉKÉVJEGYZÉK KÖZSZEMLÉREKÖZSZEMLÉRE TÉTELETÉTELE

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl
2008. febr. 22-ig kapnak értesítést. A névjegyzék 2008. febr.
20-27-ig tekinthetõ meg Budakalász Nagyközség Polgármes-
teri Hivatal 3. sz. irodájában (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.).

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy 2008. febr.
20-27-én 16.00 óráig van lehetõségük a Helyi Választási
Iroda vezetõjéhez kifogást benyújtani a névjegyzékbõl való
kihagyás, illetõleg törlés, vagy a névjegyzékbe történõ fel-
vétel okán. Amennyiben 2008. febr. 22-éig nem érkezik
meg Önhöz az értesítõ, feltétlenül keresse fel a Helyi Válasz-
tási Irodát, ahol tájékozódhat arról, hogy szerepel-e a név-
jegyzéken és amennyiben nem került fel a névjegyzékre,
úgy lehetõsége van kifogást benyújtani 2008. febr. 27-ig.

Jogszabály változás miatt csak 2008. febr. 27-ig van
mód arra, hogy bármilyen okból a névjegyzékre fel nem
vett választópolgár jogorvoslatot kérjen. A szavazás nap-
ján senki nem vehetõ fel a névjegyzékre, még akkor sem,
ha személyazonosságát és lakcímét hitelt érdemlõen iga-
zolja és választójoggal rendelkezik. Kérünk minden
választópolgárt, ha bármilyen kérdése van, forduljon
bizalommal a Helyi Választási Irodához.

IIGAZOLÁSSALGAZOLÁSSAL SZAVAZÁSSZAVAZÁS

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a la-
kóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást sze-
mélyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. márc. 7-ig

kérhet a Helyi Választási Iroda vezetõjétõl. Ajánlott levél-
ben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. márc. 4-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodához.
A nyomtatvány mintáját letöltheti az Internetrõl a
www.valasztas.hu címrõl, vagy beszerezheti Budakalász
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában. Az igazolással ren-
delkezõ választópolgárok részére a hatályos jogszabályok
alapján minden településen egy kijelölt szavazókör áll ren-
delkezésre, tehát csak ott tudják szavazataikat leadni. Bu-
dakalászon a kijelölt szavazókör: 1. sz. szavazókör, Bu-
dakalász, Petõfi tér 1. Polgármesteri Hivatal B. épület.

A helyi választási iroda vezetõje 2008. márc. 6-ig – a ki-
adott igazolás bevonásával egyidejûleg – kérelmére visszaveszi
a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.

KKÜLFÖLDÖNÜLFÖLDÖN SZAVAZÁSSZAVAZÁS LEHETÕSÉGELEHETÕSÉGE

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2008.
febr. 22-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint ille-
tékes Helyi Választási Iroda vezetõjétõl.

MMOZGÓURNÁVALOZGÓURNÁVAL TÖRTÉNÕTÖRTÉNÕ SZAVAZÁSSZAVAZÁS

A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát kér-
het, azonban a hatályos jogszabályok alapján a mozgóur-
na iránti igényét csak a választópolgár és csak írásban
kérheti. A mozgóurna iránti igényt 2008. márc. 8-án
16.00 óráig a helyi választási irodán, vagy a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságnál írásban – adatai
pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentés-
ben – kérheti. Az igazolással rendelkezõ, mozgásában gá-
tolt választópolgár a szavazás napján a mozgóurna iránti
írásos igényét az 1. sz. szavazókörben (2011 Budakalász,
Petõfi tér 1. Polgármesteri Hivatal B. épület) jelentheti be.
Az írásos kérelmet más személy is leadhatja a választási
irodában, vagy a szavazatszámláló bizottságnál.

Az ügydöntõ országos népszavazás eredményes, ha
az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele,
de legalább az összes választópolgár több mint egyne-
gyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

A népszavazással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
Helyi Választási Irodához: 2011 Budakalász, Petõfi tér 1.
Tel.: 06-26-340-266, 06-26-340-514
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‘Fa-faragás’ a Lupa felé vezetõ úton
Az elmúlt hetekben a Lupa-sziget felé vezetõ úton le-

metszették és eltávolították a nagy- és kisfeszültségû föld
feletti szabad vezetékek biztonsági övezetébe esõ fák (fõ-
leg eperfák) ágait.

A munkát az ELMÛ megbízásából a Garden Kertésze-
ti és Erdészeti Szolgáltató Kft. szakemberei végezték, a
jogszabályoknak megfelelõen, a 2,5 m-es ûrszelvény
(védõtávolság) figyelembe vételével. Ez nem ‘fazonvá-
gás’, hanem olyan elõrelátó védekezés, amellyel, rügyfa-
kadásig elvégezve, irányítható a fák növekedése. Bár a
látvány most nem esztétikus, a növények hamarosan re-
generálódnak, és várhatóan a vezetékeket sem veszé-
lyeztetik. A cég a levágott ágakat szakszerûen ledarálja,
elszállítja, ártalmatlanítja.

A 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet (11)-es pontja
szerint a növényzetet az ingatlan tulajdonosának (önkor-
mányzat), ill. kezelõjének (Faluház Kht.) kellene rendsze-
resen karbantartani, de mivel a falunak nincs erre kapaci-
tása (kosaras autó, szakember), és csak azzal tudunk fog-
lalkozni, ami balesetveszélyes – hálásak lehetünk, hogy
az ELMÛ ebbe a munkába besegít.

Fáink gondozásáról

A Kalászi Faluház Kht. – mint Budakalász közút- és
közterület-fenntartója – a téli idõszakban a kezelésében
lévõ területeken növénygondozási feladatokat végez, az-
az az elöregedett, kiszáradt, a vagyon- és közlekedésbiz-
tonságra veszélyes fákat kivágjuk, a többin ifjítási és met-
szési munkákat végzünk. Erre azért van szükség, hogy az
úttest fölé nyúló ágak ne okozzanak kárt a gépjármûvek-
ben. A szükséges gondozási munkákat a rügyfakadásig
szeretnénk teljesíteni. Kérjük Önöket, amennyiben lehe-
tõségük van rá, az ingatlanaik elõtt lévõ fákon a metszési
munkát végezzék el.

Közterületeken kizárólag azokat a fákat vágatjuk ki,
amelyek rossz állapota a közlekedést és a környezõ ingat-
lanokat veszélyezteti. A Petõfi téren álló három jegenyefa
kivágását nem csak a veszélyes kiszáradás, hanem a Fõ
tér program megvalósítása kapcsán elhatározott terület-
rendezés is indokolja. Természetesen az eltávolított fákat
– ha nem is közvetlenül a kivágás helyén, bár törekszünk
erre – a község erre alkalmas területein újak telepítésével

pótoljuk. Az elmúlt évek fa-
telepítései a teljesség igé-
nye nélkül: Szegfû, Mályva,
Szent László, Széchenyi ut-
ca – cseresznyefák; Jókai,
Márton Áron utcák – vér-
szilvafák; Budai, Tanító, Ady
Endre utak – gömbakácok;
Kõbányai út – fûzfák, akác-
fák. További gondozási
munkákat végzünk még a
dunaparti kerékpárút mel-
lett, a Zrínyi utcai ároknál és
a Szegély utcánál.

Kosznovszky Gábor

A testület tagjainak elérhetõségei
Tisztelt budakalásziak! Mivel több képviselõ telefon-

száma és e-mail címe megváltozott, ezeket újra közöl-
jük. A fogadóórák helyérõl és idõpontjáról is az alábbi el-
érhetõségeken érdeklõdhetnek:
Parlagi Endre, 70/456-6957 – polgarmester@budakalasz.hu
Balogh Csaba, 70/330-4879 – baloghcsaba@kalasznet.hu
Ercsényi Tiborné, 70/330-9554 – ertitech@t-online.hu
Hantos István dr., 70/216-4472 – hantos@externet.hu
Kiss Ildikó dr., 70/459-6364 – drkisskepviselo@gmail.com
Kovács Attila, 70/332-1723 – kovacs.attila@nif.hu
Krepárt Tamás dr., 20/951-5383 – drkrepart@t-online.hu
Krunity Péter, 70/459-4852 – krunity@t-online.hu
Liszkai Gyuláné, 70/371-9326 – liszkaigyulane@gmail.com
Mányai Zoltán, 70/380-9924 – zoltan.manyai@gmail.com
Márton András, 30/349-6636 – martonkorm@gmail.com
Németh Antal, 70/933-2027 – gerinc24@gmail.com
Nógrádi Zoltán, 20/922-8811 – zoltan.nogradi@gmail.com
Novotny László dr., 70/331-2376 – novotny@novotny.hu
Rogán László, 70/334-8934 – rogica@freemail.hu
Szigeti Ferencné, 70/414-6440 – szsaci@t-online.hu
Tolonics István, 70/336-6982 – istvan.tolonics@freemail.hu

Európai Uniós pályázatok:
csatorna, kerékpárút, belterületi utak
Az elmúlt év végén pályázatot adott be a hivatal a

Berdó és a Taván szennyvíz-elvezetésére, a KEOP (Kör-
nyezet és Energia Operatív Program) pályázatának elsõ
fordulójára: a tervezési, szervezési, elõkészítési munkák
költségeire. Ennek a szakasznak a teljes költsége 30,5
millió Ft, amibõl a saját forrás 4,5 millió Ft. A teljes be-
ruházás 509,5 millió Ft-ba kerülne.

A kerékpárút továbbfejlesztésére beadott pályázat
teljes költsége 174 millió Ft lenne, az igényelt támoga-
tás 139 millió Ft, az önrész 35 millió Ft. Ez a fejlesztés a
kistérségi tervek része, és a jelenlegi kerékpárút-szaka-
szok kiegészítését, hálózattá szervezését szolgálja. Ez-
zel megvalósulhatna Budakalász É-D irányú teljes átjár-
hatósága, Szentistvántelep bekapcsolása a hálózatba és
Budapest, Pomáz és Szentendre felé is lenne kapcsolat.
Az engedélyezési terv már korábban elkészült, a kiépí-
tendõ szakaszok: a Barát-patak és a Cora áruház között;
a Szentendrei út és a Barát-patak között; a Szentendrei
út és a 11. sz. út között; az Omszk-tó É-i és Ny-i olda-
lán; a Lenfonó HÉV-megálló és a pomázi településhatár
között lennének. A novemberben beadott, hiányos pá-
lyázatot decemberben a hivatal kiegészítette.

A belterületi utak fejlesztésére a hivatal a KMOP ke-
retében (Közép-Magyarországi Operatív Program) 98
millió Ft-ot igényelt, 41,5 millió Ft önrész mellett. A
139,5 millió Ft-os összköltségû projekt a Zrínyi, a Szent
László, az Alsóvár és a Galamb u. szilárd burkolattal va-
ló ellátását tartalmazza. (Azért ezeket az utcákat, mert
ezek feleltek meg a kiírás feltételeinek: 50%-ban beépí-
tett terület, gyûjtõutakhoz kapcsolódás, új út építése,
stb.). A novemberben hiányosan beadott pályázatot
decemberben a hivatal szintén kiegészítette.
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KKÖZ-ÜGYEK INFORMÁCIÓK

Térfigyelõben
Beindult az optikai hálózat alapon mûködõ térfigyelõ

kamerák próbaüzeme. A speed-dome kamerák rendkívül
gyorsan reagálnak a kezelõi utasításokra, beavatkozásokra,
és éjszakai megvilágítás esetén is feltûnõen jó minõségû
képeket produkálnak. A harmincszoros zoomolási lehetõ-
ség jelentõsen kiterjeszti a hatáskörzetüket.

Amint a fák kilombosodnak, némi gallyazásra lesz szük-
ség, hogy a kamerák minél nagyobb területet „lássanak”.
Ezt tapasztalati úton, üzem alatt fogjuk végeztetni. Elõfor-
dulhat, hogy a kamera valakinek az ingatlanára is „belát”.
Ez nem célja és nem feladata a rendszernek, ezért ezeket a
területeket „kimaszkoljuk” a látótérbõl.

Jelenleg a vezeték nélküli (wifi) jeltovábbítással üze-
melõ kamerák szerelése folyik. Ez a munkafolyamat febru-
ár végéig befejezõdik, és ezt követõen a Multi-Alarm Zrt
átadja üzemeltetésre a
rendszert. Az operatív mun-
kát szabadidõs rendõrök
fogják végezni. A kamera-
pontok helyét az önkor-
mányzat hirdetõtábláján ki-
függesztjük.

A rendõrség illetékeseivel
a kapcsolat-felvétel megtör-
tént, az önkormányzat meg-
kapta az üzemeltetés költsé-
gének adatait, így a 2008-as
költségvetésébe várhatóan
bekalkulálja azt.

Sándor József

Az éves munkaterv – aktuálisan
2008. február 26. 16.30 óra
1. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének el-

fogadása (elõterjesztõ: polgármester, elõkészítõ:
Pénzügyi csoport)

2. Óvodai, iskolai beiratkozások idejének meghatáro-
zása (Igazgatási csoportvezetõ)

3. Pályázati kiírások: sport, kisebbség, egyház, civil,
jó tanuló, jó sportoló pályázatok (ig. csop. vez.)

4. Szociális rendelet felülvizsgálata (ig. csop. vez.)
5. Polgárõrség 2007. évi beszámolója (Polgárõr

Egyesület elnöke)
2008. március 4. 18.00 óra – KÖZMEGHALLGATÁS
2008. március 18. 16.30 óra
1. Lakásrendelet felülvizsgálata (Adócsoport)
2. Intézmények alapító okiratának felülvizsgálata

(Igazgatási csoport)
3. Közterületek rendjérõl szóló rendelet felülvizsgála-

ta (díj) (polgármester, felelõs: jegyzõ, PVB, Mûsza-
ki csoport)

4. A pedagógiai programok módosítása, nem szak-
rendszerû oktatás bevezetésének tervezése (Igaz-
gatási csoportvezetõ)

5. Kalász Suli igazgatói pályázat (ig. csop. vez.)

A Budakalászi Általános Mûvelõdési
Központ vezetõi pályázata

Budakalász Nagyközség Önkormányzat képviselõ-
testülete (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.) pályázatot ír ki
a Budakalászi Általános Mûvelõdési Központ igazgatói
álláshelyének betöltésére (2011 Budakalász, Szent-
endrei út 9. – Az intézmény létrehozása szervezés alatt
áll, mûködését 2008. július. 2-tõl biztosítja a fenntartó).

Intézményegységek: Faluház Mûvelõdési ház; Nyil-
vános könyvtár (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.); Ka-
lász Alapfokú Mûvészeti Iskola (2011 Budakalász, Szent-
endrei út 9/A.).

Képesítési és egyéb feltételek: I) Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai végzettség; II) legalább 10 év pedagógusi
vagy közmûvelõdési szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: leg-
alább 5 év vezetõi gyakorlat; közoktatás-vezetõi szakvizs-
ga; kiemelkedõ szakirányú szakmai vagy tudományos te-
vékenység; idegen nyelv közép- vagy felsõfokú ismerete.
A vezetõi program tartalmazza a település nemzetiségi
jellegének, kulturális tradíciójának ápolását, fejlesztését.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb: ÁEI: 2008.
07. 02.; Juttatások: A közalkalmazotti tv. és a végrehaj-
tására kiadott rendelet szerint. A megbízás 5 évre szól. 

A pályázat tartalma: 3 hónapnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetési
program, képesítést igazoló hitelesített oklevél-másolat.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlöny 3.
számában történõ megjelenéstõl számított 30 nap. Pos-
tacím: Budakalász Nagyközség Önkormányzat polgár-
mesterének címezve postai úton vagy személyesen,
CD-n és 2 példányban kinyomtatva (2011. Budakalász,
Petõfi tér 1.) Felelõs: polgármester, tel.: 06-26/342-391

Új temetõi üzemeltetõ Budakalászon
2008. febr. 1-jétõl 2013. jan. 31-éig az Oleandro 2000

Temetkezési Kft. látja el a Csalogány utcai és a Pomázi úti
köztemetõ fenntartását, temetkezési és kegyeleti munkáit.

Az új üzemeltetõ nyitvatartási idõt, térképet és a ke-
gyeletgyakorlás feltételeit rögzítõ tájékoztatót helyez el a
bejáratnál, valamint hétköznapokon 9-15 óra között ügy-
félszolgálatot mûködtet. Biztosítja a felekezettõl függet-
len temetést, gondoskodik a temetõk tisztántartásáról, a
szemétszállításról, az infrastruktúra karbantartásáról, nö-
vényeket telepít, és vezeti a nyilvántartásokat.

A temetkezési helyek megváltási és újraváltási díjai:
helyi lakos      nem helyi lakos

Egyes sírhely (25 év) 30.000.- Ft 60.000.- Ft
Kettõs sírhely (25 év) 60.000.- Ft 120.000.- Ft
Gyermek sh. (25 év) 140 cm koporsóméretig   DÍJTALAN
Urnafülke (10 év) 8.000.- Ft 16.000.- Ft
Urnasírhely (20 év) 20.000.- Ft 40.000.- Ft
Sírbolt /kripta/ (60 év) 100.000.- Ft 200.000.- Ft

Helyi lakos díjtarifát alkalmaznak, ha az elhunyt, vagy an-
nak közeli hozzátartozója, örököse, az eltemetésre köte-
lezett, illetve a sírhely felett rendelkezési joggal bíró bu-
dakalászi bejelentett lakcímmel rendelkezik, a temetés
már megváltott sírhelybe történik, illetve lejárt megváltá-
si idejû sírhelyek újraváltásakor.
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FALUTAKARÍTÁSFALUTAKARÍTÁS
2008. márc. 29., szombat

Tisztelt budakalászi polgárok!
Egy hétvégét megér, hogy rend-

betegyük környezetünket. Felhívunk
mindenkit, hogy csatlakozzon sze-
métgyûjtõ akciónkhoz. Várjuk a civi-
lek, lakóközösségek, baráti csopor-
tok jelentkezését, hogy minél ered-
ményesebb legyen tavaszi nagyta-
karításunk.

Az összegyûjtött szemét elszállí-
tását az önkormányzat biztosítja.
Fogjunk össze! Cselekedjünk együtt
azért, hogy renddel, tisztasággal
köszönthessük a tavaszt!

A jelentkezéseket Fetterné Fe-
renczy Beatrix környezetvédelmi
referens várja a 343-362/117-es te-
lefonszámon.

Sittmosta vízmosás
A polgármesteri hivatal január elején eljuttatta a Kõbá-

nyai úti vízmosással kapcsolatos kifogásait Pomáz város-
hoz és a Közigazgatási Hivatalhoz. Dr. Szabó András
pomázi jegyzõ a késve benyújtott fellebbezésnek és a
hozzá csatolt igazolási kérelemnek helyt adott és levél-
ben kötelezte Metzger Lajost a feltöltési munkálatok leál-
lítására. Az építtetõ a határozatot megfellebbezte és a
töltési munkálatokat gyorsított tempóban befejezte.

Kisteherautók a falu szolgálatában
2007. novemberében az önkormányzat két új gépjár-

mûvet vásárolt, lízing formájában. A Renault Master típu-
sú, hét személy szállítására is alkalmas kisteherautókat
már több éve várta a Faluház Kht., mert a korábbi kocsik
üzembiztonsága rossz, fenntartási költsége magas, kapa-
citása alacsony volt. A Lublin kisteherautó épp a csere
idején ment tönkre, a VW Transportert beszámították a
vételbe. A gépjármûvek ára összesen 11 millió Ft volt,
egyik az önkormányzat, másik a Kht. tulajdona.

A ponyvás, platós kisteherautók alkalmasak anyag-
szállításra (közterület-fenntartási, lakáskezelõi, útépítõi,
kulturális feladatok ellátására); a közmunkások mozgatá-
sára (eddig ezt szabálytalanul tudták csak megoldani) és
az intézmények (családsegítõ, iskolák, óvodák, önkor-
mányzat) szállítási gondjainak megoldására is.

A Lupa sziget gondjairól
Méltatlanul keveset tudunk a Lupa sziget életérõl, pe-

dig a szigetlakók évente kb. 6-700 000 Ft adót fizetnek.
Az önkormányzat ennek 70%-át forgatja vissza nekik, s
ez csak töredéke a feladatok ellátásához szükségesnek.
Ezért a sziget üdülõ-tulajdonosai kb. 1 500 000 forintot
hozzátesznek. Tavaly alakult át a Lupa Egyesület közhasz-
nú társasággá, így bárki felajánlhatja adószámukra
(18677131-1-13) személyi jövedelemadójának 1%-át.

A Lupa Egyesület megbízott gondnokkal végezteti a
sziget közterületeinek karbantartását. Visszatérõ gondjuk
a védett platánfák alakítása, és a rév-átkelõ menetrendtõl
eltérõ közlekedése. Igény lenne térfigyelõ kamerára a rév-
nél; a kábeltévé kiterjesztésére a szigetre; és hogy a falu-
val közösen pályázhassanak. Legsúlyosabb gondjuk az M0
építésével járó zajártalom: ez ügyben élénk, de egyelõre
sikertelen levelezéseket folytatnak az illetékesekkel. Méré-
seik szerint a zajszint idõnként meghaladja az 50 decibelt,
és mivel már a 2-es út kamionforgalma is zavaró a szige-
ten, tartanak az M0 megépítése utáni következményektõl.

Tóparti sóderparti
A rendõrség építésügyi környezetvédelmi szakértõi

vizsgálata szerint a tavak melletti feltöltés bûnügy, vissza
kell állítani az eredeti állapotot. Ha ez nem történik meg,
a polgármester úr véleménye szerint a hivatal visszami-
nõsítheti a 300 millió Ft jelzálogkölcsönnel megterhelt
magántulajdonban lévõ telket, ami óriási veszteség lenne
a tulajdonosnak.

Faluház Kht. - mérleg márciusban
2008. január 24-én került sor a Kalászi Faluház Kht.

taggyûlésére. A napirendnek megfelelõen az ügyvezetõk
tájékoztatták a tagokat a 2007-ben végzett valamennyi
tevékenységrõl, többek közt az út- és közterület-fenntar-
tásról, az önkormányzati lakásokról és a kulturális felada-
tok megvalósulásáról, valamint a 2008. évi tervekrõl, el-
képzelésekrõl, melyek az önkormányzat elfogadott költ-
ségvetése után véglegesíthetõk.

A tagok határoztak – az új törvényi elõírásoknak meg-
felelõen szükségessé vált – a társasági szerzõdés módosí-
tásáról is, majd utolsó napirendként értékelték az ügyve-
zetõk munkáját. A következõ taggyûlés összehívása már-
ciusban várható, ahol megtárgyalják a 2007. évi mérleget
és beszámolót. Ennek tartalmáról a jogszabályoknak
megfelelõen a Hírmondó hasábjain tájékozódhatnak,
amit az elfogadástól és a lapzártától függõen a márciusi
vagy áprilisi számunkban olvashatnak.

AADÓ  1%
Budakalász alapítványainak adószámai

BMSE a Budakalász Sportjáért Alapítvány 19186072-1-13
Budakalászért Közalapítvány 19182250-1-13
Bk-i Jóléti Szolgálat Alapítvány 19184685-1-13
Bk-i Lenvirág Alapítvány 19185480-1-13
Bk-i Óvodásokért Alapítvány 18690163-1-13
Bk-i Református Templomért Alapítvány 18664531-1-13
Bk-i Szent Erzsébet Alapítvány 18665800-1-13
Bk-i Szent István Alapítvány 18672325-1-13
Gézengúz Alapítvány 19179313-1-13
Kalászi Iskoláért Alapítvány 19179100-1-13
Lupa Egyesület 18677131-1-13
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 18672844-1-13
Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány 19179314-1-13
Testvérkapcsolatok Egyesülete 18683332-1-13
Tihanyi Szent Erzsébet Alapítvány 19183361-1-13
Fehérvár Fehér Folt Alapítvány 18716236-1-13

Fontos: rendelkezése a befizetett adó egy százalékáról csak akkor érvényes
és teljesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon
pedig az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tünteti fel.
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A 2008. jan. 29-ei testületi ülés hírei
A testület a külsõs bizottsági tagok eskütétele után dön-

tött dr. Bocsi István jegyzõ közszolgálati jogviszonyának, és
az ellene folytatott fegyelmi eljárásnak a megszüntetésérõl
(11 I., 1 T., 3 N.). Ezután képviselõi indítványra (a rendkívüli
ülés terv szerint jan. 24-én lett volna) tárgyalt a jan. 15-én
dr. Varga Istvánnal (havi 300 000 Ft értékben) kötött meg-
bízási szerzõdés kiterjesztésérõl ‘speciális kérdésekre’.

KÉRDÉSEK, KÉRÉSEK DR. VARGA ISTVÁNHOZ

1.) Szakvélemény kérése a Szentistvántelepi Iskola fej-
lesztésére vonatkozó uniós pályázat beadásának lehetõ-
ségérõl, feltételeirõl (határidõ: 01. 27.);

2.) az önkormányzat és a kistérség közti jogviszony
megvizsgálása, javaslattétel a GVOP informatikai projekt
hatékonyságának javítására (hi.: 01. 31.);

3.) a köztemetõk ügyének véleményezése (hi.: 01. 28);
4.) szakvélemény, hogy jogszerû volt-e a) az alakuló ülé-

sen a vita nélküli határozat-hozatal; b) jan. 15-én a jegyzõ
urat érintõ kérdésben (kérése ellenére) a zárt tárgyalás; c) és
a vita nélküli határozat-hozatal elrendelése (hi.: 01. 30.);

5.) beszámoló az M0-ás ügyében az állammal szem-
ben indított per esélyeirõl; nyilatkozattétel, hogy pervesz-
tesség esetén mit vállal át az ügyvéd úr (hi.: azonnal);

6.) szakvélemény a Kalász TV-vel kapcsolatos jan. 15-
ei döntés jogszerûségérõl, a csatornahasználat megvoná-
sának esetleges jogkövetkezményeirõl.

A testület február végi határidõt adott dr. Varga István-
nak a tájékozódásra és az írásbeli beszámolóra (16 I).

• A 2008-as költségvetési tervezet elsõ olvasatát a tes-
tület megtárgyalta, és felkérte a polgármester urat a vég-
leges változat kidolgoztatására (11 I., 4 T.). Határozott ar-
ról, hogy elfogadja a DPÖTKT Tanácsa GVOP projektjének
2008. évi üzemeltetéséhez szükséges, lakosonként 1000
Ft/fõ összegû tagdíját. A fedezetet az önkormányzat bizto-
sítja. Ha a projekt dec. 31-éig nem mûködik rendeltetés-
szerûen, a kistérségi társulás az átutalt tagdíjak összegét fi-
zesse vissza az önkormányzatoknak (11 I., 1 N., 2 T.).

• A testület felkérte a polgármester urat, folytasson továb-
bi tárgyalásokat a Saubermacher Bicske Kft.-vel. (15 I., 1 T.)

KORSZERÛ REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás EU-komform projektje kapcsán a testület felkérte
a társulást a tanulmány kiinduló adatainak aktualizálására,
és a megvalósítandó fejlesztések kapcsán arra, hogy 1.) a
tervezett edényzet számát az aktuális népesség számá-
hoz igazítsa; 2.) a meglévõ 12 db. szelektív gyûjtõszige-
tet négy frakciósra bõvítse és új gyûjtõszigeteket alakítson
ki; 3.) a hulladékgyûjtõ udvar szolgáltatásait bõvítse; 4.) a
projekt keretében Budakalászon is valósuljon meg kom-
posztáló és a mûködéshez szükséges gépek, eszközök
kerüljenek beszerzésre (11 I., 4 T.). A társulási megállapo-
dás módosításait a testület elfogadta azzal, hogy a projekt
tervezett beruházási költségéinél és finanszírozási meg-
oszlásánál rögzítsék, hogy a saját forrás jelentõsen ne lép-
je túl a 10 %-ot (16 I.).

• A testület határozott arról, hogy a Kalászi Vigasságok
rendezvénnyel csatlakozik a 2008. évi Dunakanyar Nyári
Játékok programsorozatához, ha ez a Faluház számára az
eszközök kistérségi megosztásával költségmegtakarítást
jelent (15 I., 1 T.).

• A Reménysugár Gondozási Központ Alapító Okirat
módosítását a testület elfogadta, az annak megfelelõ mû-
ködési engedélyezési eljárás megindítását jóváhagyta, és
megbízta a központ vezetõjét a szükséges szakmai prog-
ram kidolgozásával (16 I.).

TAVASZI PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

Pályázati döntései során a testület a 15 milliós önrész-
igény miatt elvetette a Vidra SE indulását a „Turisztikai
vonzerõ és termékfejlesztés elõmozdítása” pályázaton, a
vízi sporttelep öltözõjének kialakítása céljából  (12 I., 4 T.).

Támogatta viszont a pályázást a Kõbányai út – Kevély
nyereg kb. 6,5 km-es turistaútvonalon tanösvény kialakí-
tására, ha a tervet idõben (h.i.: márc. 3.) el tudják készíte-
ni (14 I., 1 T.); valamint a görögkeleti egyház indulását a
Petõfi téren álló mûemlékek, a szerb templom és kereszt
és környezetének magas vonzerõt generáló mûemlékké
alakítása céljából. Határozott arról, hogy felkéri a római
katolikus egyházat, hogy ha van érvényes terve a temp-
lom díszkivilágítására, ezen a pályázaton induljon (16 I.).

Indul az önkormányzat a „Pest megyei településköz-
pontok fejlesztése – Kisléptékû megyei fejlesztések” pá-
lyázaton a község központjának megújítása érdekében (16
I.); és a „Parkolók és csomópontok fejlesztésé”-t támogató
pályázaton a már elkészült tervvel a Lenfonó HÉV megál-
ló-beli P+R parkoló kialakítása érdekében (13 I., 1 N., 2 T.).

A testület a pályázatok benyújtásához szükséges ter-
vek, tanulmányok, költségbecslés elkészítéséhez, mely-
nek becsült összege 8 millió Ft, a költségvetésében fede-
zetet biztosít, a feladatok pontos meghatározására a köz-
beszerzési pályázatban kerül sor, melyet a kiírás elõtt a
közbeszerzési bizottság jóváhagy (16 I.).

• A lakosok HÉSZ módosítási igényére (beadvány 62 alá-
írással, a Klenity II-ben építendõ autószerelõ mûhely kap-
csán) a testület a HÉSZ-módosítása során külön vizsgálatot
rendel meg a lakóterületeken elhelyezhetõ egyéb funkciójú
épületek építéséhez. A vizsgálat kiterjed a telephely-enge-
déllyel rendelkezõ vállalkozások felmérésére is, hogy a le-
szûrhetõ tapasztalatokat a szabályzatba beépítse (13 I., 2 T.).

• A 0178/2-es hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolá-
sát a testület nem javasolta (11 I., 5 T.).

• A 2008. évi munkatervet a testület elfogadta (16 I.).
• A Szentistvántelepi Iskola KMOP pályázatát is érintõ,

társtulajdonosok közti hozzájárulást és megállapodást a testü-
let egyetértõleg tudomásul vette és megerõsítette (14 I. 3 T.)

• A helyi buszjárat ügyérõl is tárgyal a Településfejlesztési
és Pénzügyi Bizottság – hangzott el tájékoztatásképpen. A Fa-
luház Kht. üzemeltetésében mûködõ járatra pályázatot ter-
veznek kiírni, menetrendje lenne és ha a lakosok bérletet ven-
nének, állami kvótát is lehetne rá igényelni. A Lupa-szigetre,
Szentistvántelepre és esetleg Ürömre közlekedõ busz bevé-
tele megoszlana az önkormányzat és az üzemeltetõk között. 
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SSZÓ-SZÓLÓVÉLEMÉNYEK

Az elmúlt félév zajos és zûrzavaros eseményei; az osz-
latás; az idõközi választások és a testület-alakulás nehéz-
ségei után a dr. Bocsi István ellen indított fegyelmi eljárás,
közszolgálati jogviszonyának megszüntetése, illetve tá-
vozása Budaörsre újra megosztotta a helyi közvéleményt.

A lakosok egy része értetlenül, esetleg felháborodva
fogadta a hírt:

UTÓSZÓ A JEGYZÕ „FELFÜGGESZTÉSÉHEZ”
A rendkívüli testületi ülés meghívójában ijedten fedez-

tem fel a fennt idézõjelbe tett szót, fontolgatva, vajon ho-
va lesz a jegyzõ a testületi ülésen felfüggesztve, csak nem
egy gerendára? Aztán megnyugodtam, bár egy személy-
rõl szóló pongyola fogalmazás különösen hivatalos meg-
nyilatkozásban nem bocsátható meg, hogy valószinüleg
csak a jegyzõ munkaviszonyának a testületi többség által
tervezett felfüggesztésérõl lesz szó.

Ami ellenben a jegyzõ munkaviszonyának felfüggesz-
téséhez alapúl szolgáló vizsgálóbiztosi jelentést illeti
(megjelent a Kalász január 29-i számában), megdöbben-
tett, hogy mílyen tartalom- és szinvonalnélküli, valószinü-
leg gyorsan, egyben felületesen összefércelt fogalmaz-
vány elegendõ a budakalászi Képviselõtestület többségé-
nek ahhoz, hogy egy 12 éve a községünkben felelõs fel-
adatkörben dolgozó személyiségnek, a polgármesteri Hi-
vatal munkatársai felettesének a munkaviszonyát azonnali
hatállyal felfüggessze. Bár a viszgálóbiztos, Krunity Péter
már önmagától védekezett a koncepciósnak tekinthetõ
intézkedés esetleges vádja ellen, mégis a pártatlan megfi-
gyelõnek kimondottan rossz szájíze marad a Képviselõ-
testület többségének döntése után. A probléma közép-
pontjában az állt, hogy a jelenlegi polgármester nem tu-
dott és nem is akart együttmûködni az eddigi jegyzõvel.
Vajon ez a jövõben is igy fog folytatódni? pedig a polgár-
mesterek jönnek és mennek, ellenben mindig jó, ha a
jegyzö hosszabb ideig dolgozik munkahelyén, hisz a köz-
igazgatásban a folytonosság nagyon fontos tényezõ.

Mindezt meg kellett irnom, akkor is, ha közben a buda-
kalászi „jegyzõ–kérdés“ más uton-módon megoldódott.

Dr. Sonnevend Ádám
Többen nem értették, miért csak az utóbbi három hó-

nap vétségei szerepeltek a fegyelmi eljárás dokumentu-
mai, érvei közt; s szóvá tették, hogy miért engedi el a tes-
tület ilyen könnyen, mintegy ‘megjutalmazva’ mulasztá-
saiért a jegyzõt:

BUDAKALÁSZNAK NINCS JEGYZÕJE

Beszereztem a Kalász Újság január végi számát, ami-
ben többen elsiratják dr. Bocsi István jegyzõ urat, 12 éves
tevékenységét. Szerintem ezt nem kéne. Közigazgatási hi-
vatali levelek, az állampolgári jogok országgyûlési biztosá-
nak jelentései (http://www.obh.hu – ügyek, keresés,
Budakalász, évszám) tanúskodnak több intézkedésének
‘visszásságáról’. Az ombudsman ajánlásában fegyelmi el-
járás indítását javasolta ellene. Okkal. Azt hiszem, nagyon
sokan hálaünnepet tartottak, mikor megtudták, hogy távo-
zik. Az eddig tisztázatlan ügyeinek, súlyos mulasztásainak
pedig remélhetõleg sikerül utánajárni. Akár Budaörsig!

Német István

Sokan úgy értékelték, a fegyelmi eljárás megszünteté-
se és a békés megegyezés a tarthatatlan helyzet kulturált,
elõremutató megoldása volt:

NEKEM SZIMPATIKUS

Amit és ahogy Parlagi Endre csinál, az nekem tetszik. Pél-
dául hogy kompromisszumos megegyezéssel elengedte a
jegyzõt, nem csinált belõle nagy ügyet. Emberileg úgy állt
hozzá, hogy ne okozzon kárt senkinek, se neki, se a falunak.

Kovács György
A polgármester úr álláspontja szerint, ha nem sikerült

volna megegyezni, az mindenképp a falu kárára vált vol-
na. Egy ilyen ‘huzavona’ visszaveti a munkát, eltereli a fi-
gyelmet a valós problémákról, ráadásul, amíg egy
esetleges munkaügyi per tart, a jegyzõ végig ott tartóz-
kodhat a lakásban, ezzel megfosztva az önkormányzatot
egy hasznosítható ingatlantól. Összességében több tíz-
milliónyi kár érhette volna a falut. Így viszont – az eredeti
elképzelésekhez képest igen szerény – öt havi végkielégí-
téssel (nettó egy millió forint) és a lakás június 30-ig tartó
használatával aránylag jó kompromisszumot sikerült köt-
ni: a fegyelmi eljárás lezárásával lehetõséget adtak Bocsi
Istvánnak, hogy máshol folytassa pályafutását. Természe-
tesen, ha bûnügyre utaló bizonyítékok kerülnek elõ, a
bûnvádi eljárás nem kerülhetõ el. Erre pedig van esély,
mert ahogy Parlagi Endre fogalmazott, „úgy tûnik, mintha
Augiász istállója lenne ez az önkormányzat”.

Lejegyezte: F.S.A.
(A fenti véleményeket betûhíven közöltük, s ezzel a jegyzõ-

témát, ha nincs új fejlemény, lezártnak tekintjük. - A szerk.)

Jegyzetek a jegyzõ távozásához

Elõzetes tájékoztató a költségvetésrõl

A másfél hónapja zajló 2008. évi költségvetési tár-
gyalások, egyeztetések, éjszakába nyúló megbeszélé-
sek eredményeképpen úgy tûnik, sikerült a mûködési
végeredményt nullára kihozni. Ez óriási teljesítmény,
tekintve, hogy a 2006-ban elkészült, 2007-re vonatko-
zó tervben pl. 120 millió Ft-ra tervezték a mûködési hi-
ányt, illetve, hogy 2007. õszén még 766 millió Ft-os
összhiányt terveztek 2008-ra (ebben 233 millió Ft mû-
ködési, és 533 millió Ft felhalmozási hiány lett volna). A
költségvetés végleges változata lapzárta után, febr. 26-
án kerül a testület elé, jóváhagyásra.

Liszkai Gyuláné, a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási
Bizottság elnöke szerint a 2008-as költségvetés kialakí-
tása szorgos összmunka eredménye volt. Részt vettek
benne az intézmények, a Kht., kft-k, a bizottságok, a hi-
vatal, a testület, és minden építõ javaslatot beillesztet-
tek a tervbe.

Mindenhol le kellett faragni a kiadásokat, de az in-
tézményvezetõk ezt megértették, elfogadták, és végsõ
soron egyetértésben, a megelégedésükre sikerült alakí-
tani a költségvetést. Az iskolák, óvodák nagyon korrekt
számításokat adtak le, náluk a mûködési költségeket
nem kurtították meg, a létszám megmaradt, csak a be-
ruházásokat fogták vissza.

A sportkeret továbbra is 32 millió Ft fölötti, és a ci-
vil, egyházi és kisebbségi önkormányzati keret sem
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KKÖZÉRDEK HÉV – PANASZIRODA – HIVATAL

Ügyek – Németh Antal szemszögébõl
Az elmúlt hetekben az érdeklõdõk az alpolgármesteri

irodában megtekinthették az Észak-Déli Regionális Gyorsvas-
úti vonal I. ütemének tervét, a Szentendre-Békásmegyer kö-
zötti vonalszakasz korszerûsítésére. Mivel rövid határidõ állt
rendelkezésre az átböngészésre, a lakosság köreibõl nem
keresték fel ezügyben Németh Antalt, de a téma minden-
képp érdeklõdésre tarthat számot. Ebben a számunkban
fõbb vonalakban, márciusban részleteiben tájékoztatunk a
HÉV-et és fõleg Budakalászt érintõ tervezett változtatásokról.

Az alpolgármester úr szerint egy, az EU-s pályázatok el-
nyerését célzó 1994-es projekt ‘leporolásáról’ van szó.
Olyan térképekre épült, amelyeken még nem szerepel a
CORA és a Metro, de a Duna-híd sem. Rajta van viszont az
elkerülõ út nyomvonala és a szigetmonostori híd, már el-
avult helyen jelölve. A terv azt az átfogó koncepciót szolgál-
ja, hogy az agglomerációból kocsival a fõvárosba tartó kb.
400 000 embert átirányítsák tömegközlekedésre, az autóso-
kat pedig – elvben – megadóztatnák. A BKV-nak nincs pén-
ze a szerelvények cseréjére sem, de ha pályáz az EU-nál pá-
lya-korszerûsítésre, akkor ez is beilleszthetõ a programba.

Az ‘Ötös metró’ távlati tervei szerint a Szépvölgyi útnál
a gyorsvasúti vonal keresztezné a Dunát, megállót adna a
Margit-szigetre és úgy haladna a belváros felé. Az Astori-
ánál és a Kálvin térnél átszálló-kapcsolat lenne a 2-3-4-es
metróhoz. Összekötnék a szentendrei, csepeli és ráckevei
vonalakat, és Óbuda vasútállomásról 10 percenként betét-
járat indulna a Batthyányi tér felé. Békásmegyeren új jár-
mûtelepet létesítenének. Mindez 52 tartalék szerelvényt,

és 44 új, 114 m hosszú vonat beszerzését jelentené. A já-
ratsûrûség is megnõne, Szentendrérõl 6,5, Békásmegyer-
rõl 4,5 percenként indulnának szerelvények, bár tartható
lenne a 4-2 perces követési távolság is. A projekt megva-
lósítása a pályázat sikere esetén 2008-tól 2011-ig tartana.

A jan. 21-tõl márc. 12-éig (hétfõn és szerdán 16-19 órá-
ig) mûködõ Panasziroda kapcsán Németh Antal elmondta,
hogy szóbeli, telefonos, írásbeli és CD-n rögzített formában
fogadják a panaszokat. Ottjártunkig 35-en regisztráltak az
irodában név szerint, volt, aki 5-6, de akadt, aki 40 átvizsgá-
landó üggyel állított be. Ezek vaskos dossziék, amiket az al-
polgármester úr ki fog adni az illetékes képviselõknek, de
akár õ is részt vesz a szükséges helyszíni szemléken.

Kezdetben fõleg krumpli-ügyben érkeztek panaszok,
de az iroda nyitásával ezek egy része rendezõdött. Mivel a
hivatalnak nincs a nyugdíjasokra vonatkozó adatbázisa (pl.
a nyugdíjfolyósítótól nyilvántartás és nem tudnak a rok-
kant-, és elõnyugdíjasokról sem), több százan feltehetõen
így is kimaradtak, hiányosan, kifogásolhatóan jutottak hoz-
zá ‘járandóságukhoz’. Sokan szívesebben vették volna, ha
utalvánnyal támogatja õket az önkormányzat.

A hivatalt mindenképpen át kell világítani, a hiányosan
vagy rosszul elvégzett feladatok, és a gazdasági társulá-
sokra vonatkozó, nem a benti ügymenetbe tartozó ügyek
miatt. Függõ perek tömegét kell átböngészni, pl. bérleti
díj-, vagy adó-elmaradás miatt, de sorolhatnánk az évek,
évtizedek óta húzódó ‘szakállas’ ügyeket. Ezek jó részét el
lehetne intézni peren kívüli megegyezéssel, de erre eddig
nem nagyon volt precedens. Sok egyéni panaszos számolt
be arról, hogy jogos kérésük megoldása, esetleg utólagos
kárpótlás helyett a jegyzõ úr bírósághoz tanácsolta õket.
Tudvalevõ, hogy egy felperesnek mindig nehezebb a dol-
ga: neki kell bizonyítani állításait, és csak írásos dokumen-
tációt fogadnak el, bizonyíték gyanánt. Ráadásul az iratok-
hoz is kisebb a hozzáférése, mint a hivatalnak.

Az ügyek egy részét (pl. a telekrészek kisajátítási ügyei út
céljára) az önkormányzat ügyvédje, dr. Viszlói úr is törvény-
sértõnek találta. A rendszerváltás után elmaradt a terület-fel-
használási dokumentáció elkészítése, ezért kárpótlást kellett
volna fizetni. Meg lehetett volna oldani ezt ajándékozási
szerzõdéssel is, amikor a tulajdonos (feltételekkel, pl. 10
éven belül készüljön el az út) lemond a részérõl. Ez kezdet-
ben mûködött is, majd átállt az önkormányzat a megállapo-
dásos (sem anyagilag, sem közmûvel nem kárpótló) gyakor-
latra. Többször ahhoz kötötték az ügyfél engedélyeztetési
gondjainak intézését, ha lemond telkének bizonyos részérõl.

Az ilyen ügyek rendezése nem mindig talál a hivatalban
kedvezõ fogadtatásra. Talán ennek is köszönhetõ néhány
dolgozó óvatos, nem feltétlen együttmûködõ hozzállása.
Ilyen volt január végén az a fõleg erkölcsi ‘mulasztás’, ami-
kor (a jegyzõ úr távozása, az aljegyzõ betegsége és az igaz-
gatási csoportvezetõ tanulmányi szabadsága idején) a hiva-
tal részérõl senki nem figyelmeztette a képviselõket, hogy
jan. 31-éig be kell adni vagyonnyilatkozatukat, különben
nem jogosultak képviselõk lenni. Akadt viszont, igaz, nem
hivatali ember, aki febr. 1-jén ellenõrizte ezeket az iratokat.
Remélhetõen az ilyesmi mihamarabb megszûnik, és együtt-
mûködve, a falu érdekeire tud figyelni a testület és a hivatal.

Anó

változik. A hivatal kiadásait viszont erõsen visszafog-
ták: 2008-ban 49 helyett 45 fõvel számoltak, és bár a
bérekhez nem nyúltak (hisz azokra normatívák van-
nak), de megvonták többek között a plusz járulékokat
(ajándékutalvány, üdülési csekk, stb.), csökkentették a
kiküldetési támogatást, és megszüntették az adócso-
port sikerdíját.

A beruházásoknál a pályázati önrészekkel számol-
tak. Természetesen, ha egy pályázat nem sikerül, a ter-
vezett önrész felszabadul és az összeget át lehet cso-
portosítani. Fontos, hogy készenlétben legyenek enge-
délyezett tervek, hogy egy-egy új projekt kiírására ru-
galmasan mozdulhasson a hivatal. A pályázatok forrá-
sául 200 millió Ft-os hitelfelvételt terveztek be. A
könyvvizsgáló véleménye szerint ugyanis az értékpapí-
rokat nem érdemes most pénzzé tenni, mert a hoza-
muk nagyobb, mint a hitelfelvétel kamata.

Valószínûleg nem indul nagy beruházás idén saját
erõbõl (Telepi iskola bõvítése, Kalász Suli tornaterem,
Nyitnikék óvoda tornaszoba), csak ha sikerül pályázati
forrásokat biztosítani hozzá.

A költségvetés febr. 26-ai elfogadásával a testület
eleget tesz a törvényi határidõnek és nagyjából behoz-
za az õszi események okozta késedelmet is. Az ülésre
és a költségvetés részleteire a következõ számban visz-
szatérünk, de a végleges változat megtekinthetõ lesz a
község honlapján is.

(saági)
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NNÉVJEGYBEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Kovács Attila

A Nemzeti Fórum helyi elnö-
keként nyertem mandátumot a 9-
es körzetben. Az indulásban az
motivált, hogy az elõzõ ciklusban
súlyos visszaélések, tisztességes
emberek gyalázása, elvtelen alkuk,
a nemzeti oldal szétverésének kí-
sérlete és számos ügy megoldat-

lansága került tudomásunkra. Mindez Budakalász érdekei-
nek fokozottabb védelmét és a tisztább közélet megterem-
tését igényli. Felelõsségteljes munkám mellett úgy gondol-
tam, erre mégis fontos lenne idõt szakítanom.

Célom, hogy körzetemben megoldjuk a hiányzó szilárd-
burkolatú utak megépítését, a HÉV melletti terület rehabilitá-
lását, a Pomázi úti temetõ rendbetételét, feljáró útburkolat
építésével. Fontos a vízelvezetés és a közbiztonság javítása,
a közvilágítás fejlesztése is. Több bejelentés érkezett hoz-
zám, melyek korábbi súlyos visszaélések gyanúját vetik fel, s
ezek tisztázását magam is feladatomnak érzem. Közlekedés-
építõ mérnökként szeretném segíteni az M0, az esetlegesen
megépülõ elkerülõ út, és más közlekedési problémák meg-
oldását. Sürgõs beavatkozást igényel a Béke sétány ügye, az
egészségügyi koncepció elfogadása, az intézmények fejlesz-
tése, a szemétszállítás költségeinek lefaragása is. 

Elérhetõségeim: 06-20/222-5725
e-mail: kovacs.attila@nif.hu

NNÉVJEGYBEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Liszkai Gyuláné

1965-ben kerültem Budakalász-
ra, fiatal házasként. Huszonnyolc
évig a Vasút soron laktam. Két
gyermekem született. Jól éreztük
magunkat a faluban, bár többször
terveztük az elköltözést. Szeren-
csére itt ragadtunk immár 43 éve.

Nyugdíjas vagyok, bár még
most is dolgozom, gazdasági mérnök, mérlegképes
könyvelõ szakképesítéssel. Az utóbbi idõszak helyi törté-
néseit követve úgy gondoltam, hogy az elmúlt évek
szakmai gyakorlatát hasznosítani tudnám a (most már
bátran mondhatom) falum érdekében. Az ötös számú
körzet választóinak bizalmából jutottam a testületbe.

Közelebb kerülve Budakalász problémáihoz, megle-
põdve tapasztaltam, hogy szinte valamennyi területen
nagy lemaradásban vagyunk. Sok lenne ezeket felsorolni,
de azt bizton állíthatom, hogy a Nemzeti Fórum képviselõ-
iként mindent megteszünk azért, hogy segítsük bepótolni
a lemaradást, és a menetközben felmerülõ problémákat –
természetesen anyagi helyzetünk függvényében – mielõbb
megoldjuk. A Pénzügyi Bizottság elnökeként a legjobb tu-
dásom szerint veszek ebben részt. Várom, várjuk a válasz-
tók megkeresését, információikat, segítségüket.

Elérhetõségeim: 06-70/371-9326
e-mail: liszkaigyulane@gmail.com

Krunity Péter

A 2007. dec. 2-ai idõközi vá-
lasztásokon – párton kivüliként, a
Nemzeti Fórum jelöltjeként – az
1-es körzetben a választók meg-
tisztelõ bizalmával képviselõ let-
tem. Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik
rám szavaztak. A megtiszteltetés-

nek minden igyekezetemmel eleget szeretnék tenni.
1966 óta élek Budakalászon, itt alapítottam családot.

Villamosmérnökként dolgozom.
Amióta itt élek, Budakalász sokat változott. A nyugodt,

csendes és tiszta településbõl egy forgalommal megter-
helt, zsibongó és sajnos nem éppen tiszta község lett.

A Településfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság tagja-
ként azt szeretném elérni és azon fogok dolgozni, hogy
a lakosság visszakapja a községét a régi „fényében”.
Rendkívül fontos az utak, járdák javítása; a köztisztaság
(utcák, patakok medreinek karbantartása; a falu határá-
ban szétszórt hulladék, szemét felszámolása, pl. a Kõbá-
nyai út Kevély felé vezetõ részén) helyzetének rendezé-
se; a játszóterek helyreállítása.

Tisztelettel várom megkeresésüket, ötleteiket, észre-
vételeiket és javaslataikat.

Elérhetõségem: 06-70/331-8336
e-mail: krunity@t-online.hu
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A rendõrség 2007-es tevékenysége

Kovács Róbert rendõr alezredes õrsparancsnok éves
beszámolója szerint a szentendrei kapitányság te-

rületén 2007-ben 1115 bûncselekmény (103-mal keve-
sebb, mint 2006-ban) miatt indult büntetõeljárás. Ezek
45.2%-át követték el a pomázi körzetben (Pomáz, Bu-
dakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt és Pilisszántó),
ami az elõzõ évhez képest 5%-os csökkenést jelent.

Budakalászon is csökkenés tapasztalható. 2006-ban 532,
2007-ben 515 bûncselekmény történt. A lopások (300-275),
testi sértés (11-6), rablás (5-3), magánlaksértés (1-0), garáz-
daság (5-3), gépkocsiból történt lopás (89-84) és egyéb bûn-
cselekmények (193-188) száma csökkent; míg a betöréses
lopások (39-52), a rongálás (30-33), sikkasztás (4-6) száma
nõtt. Mindkét évben 13 gépkocsit tulajdonítottak el. Betöré-
ses lopások vonatkozásában továbbra is Pomáz vezet, (51%)
míg a bevásárlóközpontok miatt Budakalászon követik el a lo-
pások (57.9%) és a gépkocsiból történt lopások (80%) nagy
részét. Az elkövetõk túlnyomórészt a fõvárosból érkeznek.

Az õrs 2006-ban 238, míg 2007-ben 274 bûnügyben
folytatott nyomozást. Általánosságban az állomány intéz-
kedési aktivitása az elõzõ évhez képest emelkedett. Az
elfogások száma 119-rõl 86-ra csökkent, ez betudható a
szabálysértési értékhatár 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra törté-
nõ emelkedésének (áruházi lopások). A szabálysértési fel-
jelentések száma 475-rõl 587-re, a megbírságolt szemé-
lyek száma 995-rõl 1528-ra, az elõállításoké 89-rõl 152-
re nõtt. Sajnos a közlekedési morál nem javult a területen.

2007. május 1-tõl okt. 1-ig szinte minden hétköznap,
hétvégenként pedig állandó jelleggel volt rendõri jelenlét
a tavaknál. Dec. 8-tól állandó rendõri jelenlét volt saját
erõbõl a bevásárló központoknál. Ennek eredményekép-
pen a fenti idõszakban az áruházak sérelmére elenyészõ
mennyiségû (2-3) lopás, táskalopás történt.

A rendezvényeken rendzavarások nem fordulnak elõ.
A rendõrõrs járõr állománya folyamatos járõrszolgálatot
lát el váltásban. 2007-ben Budakalászon 2 fõ (szept. 1-tõl
dec. 31-ig 3 fõ) teljesített szolgálatot. A körzeti megbí-
zottak is vezényléses rendszerben látják el feladatukat, te-
hát nem csak hivatali munkaidõben dolgoznak. Kifejezet-
ten jó a kapcsolatuk a helyi közterület-felügyelõkkel, több
alkalommal látnak el közösen szolgálatot. Az önkormány-
zattal is jó viszonyt sikerült kiépíteni. Nagy segítség a
rendõrõrsnek, hogy Budakalász 2006-ban és 2007-ben

250.000 Ft-os üzemanyag-
kártyával támogatta munká-
ját. Köszönet illeti a Buda-
kalászi Polgárõrség tagjai is,
munkájukért.

Az õrs és a körzeti meg-
bízott tevékenysége, Buda-
kalász közbiztonsági hely-
zete összességében megfe-
lelõ. 2007-ben is eredmé-
nyes munkát végeztünk, az
egyre nehezedõ körülmé-
nyek ellenére – összegezte
Kovács Róbert rendõr alez-
redes õrsparancsnok.

Két tûzeset margójára
Február 8-án éjjel 23 óra után tûzjelzés érkezett a szent-

endrei tûzoltóságra, hogy Budakalászon a Lupaszigeti úton,
a tónál személygépkocsi ég. A helyszínre a Pomáz/1. gép-
jármûfecskendõ lett riasztva. A tûzoltók megállapították,
hogy 15 négyzetméternyi területen öszszehordott kábelek
égnek, a tüzet egy gyorsbeavatkozóval eloltották.

Két nappal késõbb délután 17 óra után 105-ös tele-
fonvonalon érkezett tûzjelzés, hogy a budakalászi sport-
csarnoknál a jelzõ fekete füstöt lát. Az eseményhez a
Pomáz/2. gépjármûvet riasztotta az ügyeletes – mivel az
1. gépjármûfecskendõ gyakorlaton volt – és mivel újabb
jelzés érkezett, ami már a sportcsarnok épületébõl kiszál-
ló füstöt jelzett, a pomázi híradó ügyeletes a szentendrei
tûzoltóságot is leriasztotta.

A lakosság jobb kiszolgálása érdekében Budakalász a
HÉV-sínek mentén két vonulási körzetre van felosztva. A
Duna felõli oldalra Szentendrérõl egy és Pomázról egy, a
hegy felõli oldalra Pomázról két gépjármûvet indítunk. Ha
nagyobb a káreset, emeljük a riasztási fokozatot és
Pomázról, Szentendrérõl és Budapestrõl érkezik még se-
gítség, vagy ha különleges szerre van szükség – pl. gépe-
zetes tolólétra, emelõkosaras jármû –, jön Budapestrõl.
Gyakorlatilag 10-15 percen belül komoly erõket tudunk
összevonni. De minden budakalászi jelzésre azonnal ri-
asztjuk a helyi tûzoltóõrs állományát is, hiszen kik ismer-
nék jobban a települést, a megközelítési utakat, a tûz-
csapok helyét. (Az õrs tagjai a szükséges tanfolyamot el-
végezték, folyamatban van a felruházásuk, a gépjármû
beszerzése és a tûzoltószertár átadása, kialakítása.) Tehát
egy-egy bejelentésre néhány perc alatt komoly technikai,
személyi állomány mozdul meg, hogy segítsen a bajbaju-
tottaknak és eloltsák a keletkezett tüzet.

Apropó, tûz. A riasztásra kiérkezõ tûzoltóegység pa-
rancsnoka megállapította, hogy a sportcsarnok mögött,
az uszoda építkezésén összehordott szemét (autógumi és
kábelek) égtek, a vonuló gépjármûveket kérte visszafor-
dítani. Még szerencse, hogy nem emeltünk riasztási foko-
zatot, így csak két tûzoltójármû mozdult az eseményre,
amelynek költsége meghaladja a százezer forintot. Mert
valaki a kábelrõl égeti a szigetelést. Hiába no. Drága a szí-
nesfém. De ennyire?

Leidinger István
tûzoltóparancsnok, Pomáz

Bombariadó – vaklárma

2008. febr. 9-én este a Pomázi úti Moto'Rock Pubban
összejövetelt tartottak a 2005-ben feloszlatott Vér és Be-
csület Kulturális Egyesület volt tagjai és szimpatizánsai.
Az összejövetelt az este folyamán bombariadó szakítot-
ta meg. A kiérkezõ tûzszerészek robbanószerkezetet
nem találtak. A terület átvizsgálása idején, tisztázatlan
körülmények között néhány közelben várakozó gumiab-
roncsban ‘folytonossági hiány’ keletkezett, ami jelentõs
mértékben megnehezítette az abroncsokhoz tartozó jár-
õrkocsik közlekedését. A többszáz fõ résztvevõ hajnal-
ban különösebb rendbontás nélkül távozott.

Irmai
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A Faluház márciusi eseményei
márc. 03. 10:00 Kreatív Mamák Klubja (500 Ft)
márc. 04. 09:30 Mátyás király juhásza – meseelõadás a

Nevesincs Színház elõadásában (500 Ft)
márc. 04. 18:00 KÖZMEGHALLGATÁS
márc. 05. 18:00 Sulicsalogató – tájékoztató leendõ általá-

nos iskolások szüleinek
márc. 07. 18:00 A Pest-budai Kézmûves Egyesület nép-

mûvészeti kiállításának megnyitója
márc. 08. 12:00-21:00 Tarsolyosok IX. Orsz. Tal. (1200 Ft)
márc. 09. 10:00 Felnõtt Sakkverseny 
márc. 10. 10:00 5 éves a budakalászi Baba-Mama Klub
márc. 10. 15:30-18:00 Információs technikák és nyelv –

elõadások a Magyar Filológiai Társaság kihelye-
zett ülésén

márc. 13. 18:00 Paulusz Györgyi ikon-kiállítása a Kávé-
házban – megnyitja Faicsák Tibor, plébános,
közremûködik a Budakalászi Énekkar

márc. 14. 17:00 Aprók tánca: Játszóház; tojásfestés (500 Ft)
márc. 15. 17:00 Ünnepi megemlékezés (lásd alább)
márc. 16. 10: 00 Felnõtt Sakkverseny
márc. 17. 10:00 Kreatív Mamák Klubja (500 Ft)
márc. 25. 14:00-18.00 Véradás
márc. 27. 18:00 Egészség Klub – Pártai Lucia, „Az idõjá-

rás hatása az egészségre” címû elõadása
márc. 28. 18:00 Budakalászi Esték – Fritz Tamás politológus
márc. 29. Falutakarítás
márc. 31. 10:00 Kreatív Mamák Klubja (500 Ft)

KKULTÚRARENDEZVÉNYEKRÕL ELÕRE – ÉS UTÓLAG

Programok a
Magyar Kultúra

Napja alkalmából

Két nagysikerû ren-
dezvény is volt a Falu-
házban a Himnusz szü-
letésnapja alkalmából.

Január 19-én Eper-
jes Károly Kossuth-díjas
színmûvész tartott telt-
házas elõadóestet, „Az
igazat mondd, ne csak

a valódit” címmel. A magyar költészet Istenes-verseinek
remekeit ihletett, tanító-jobbító szándékú magyaráza-
tokkal fûszerezve, egy rendhagyó irodalom-, teológia-
és magyarság órának, és egy rendkívüli ember tanúság-
tételének lehettünk ámuló részesei. Négyessy Katalin
gordonkamûvész virtuóz játéka pedig alkalmat adott az
elcsöndesülésre, a látottak-hallottak mélyebb átélésére.

Január 25-én, A csángó ház címmel László Péter (a
kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem és a KALOT erdélyi ok-
tatója) elõadását hallgathattuk meg. A moldvai csángók
építészetét taglaló, de népmûvészeti, és kultúrtörténti
szempontból is értékes elõadást László Péter saját épü-
let-grafikái, Ambrus Balázs természetes anyagok felhasz-
nálásával („Isten adta festékkel”: földdel, fûvel, sárral) fes-
tett tájképei és eredeti csángó népdalok színesítették.

MEGHÍVÓK RENDEZVÉNYEKRE

A Kalász Klub az Egészségért vezetõsége szeretettel
meghív mindenkit a klub következõ elõadására: Tévhitek
a diétákról (cukorbetegség, fogyókúra és a többiek). Az
elõadás elõtt, 17 órától ingyenes vérnyomásmérés!

Elõadó: Válóczkiné Bubán Szilvia dietetikus. Idõpont:
2008. február 28. csütörtök 18 óra. Helyszín: Faluház,
Szentendrei út 9.

A budakalászi Baba-Mama Klub szeretettel meg-
hívja Önt és kedves családját márc. 10-én 10 órára a Fa-
luházba, a fennállásának ötödik évfordulója alkalmából
tartott ünnepségre.

ÜÜNNEPELJÜKNNEPELJÜK EGYÜTTEGYÜTT MÁRCIUSMÁRCIUS 15-15-ÉTÉT!!

Budakalász Nagyközség Önkormányzata a Faluházzal
közösen hagyományosan megrendezi a március 15-ei
ünnepet. Idén a megemlékezés több helyszínen zajlik, és
fáklyás felvonulással várunk minden budakalászi polgárt.

17:00 Koszorúzás és ünnepi beszéd a budakalászi ka-
tolikus templom kertjében

17:20 Fáklyás felvonulás a Budai úton; a Petõfi téren
és a Kalászi Keréknél megáll a felvonulás egy rövid mû-
sorszám erejéig; majd továbbhaladunk a Faluházhoz

18:00 Ünnepi mûsor és koncert a Faluházban, buda-
kalászi iskolások és pedagógusok, zenészek közremûkö-
désével.
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VKC - Dera - Tévé-ügyek,
Huszár Diána elismerése

Elõzõ számunkból méltatlanul
maradt ki Huszár Diána, a VKC te-
levízió szerkesztõ-riporterének
elismerése, akit Pest Megye Köz-
gyûlésének elnöke, Szûcs Lajos a
Pest megyében élõk korrekt és ki-
egyensúlyozott tájékoztatásáért
végzett munkájáért sajtódíjjal és oklevéllel jutalmazott
december 7-én, Cegléden, a Pest Megye Hét gálamûso-
rán. Az elismerésben mindössze nyolcan részesültek,
közülük hat elektronikus újságíró. Gratulálunk!

• A budakalászi médiahelyzetben bekövetkezett vál-
tozásokkal várhatóan új versenytársakkal bõvül a helyi tá-
jékoztatás palettája. Már február 11. óta sugározza helyi
aktualitásokkal is jelentkezõ mûsorát a pomázi Dera Tv
(www.deratv.hu), amely Pomáz, Csobánka, Szentendre
mellett településünkön elsõként lépett a Kalász Tv meg-
üresedett csatornájának helyére, ugyanakkor újabb
közmûsorszolgáltató - maximum összesen három - meg-
jelenésére is számítani lehet. Így a társaságok versenyé-
ben remélhetõen a nézõ jár majd jól, hiszen mindegyikük
törekszik a széleskörû és sokoldalú tájékoztatásra, a köz-
szolgálatiság hatékonyabb megjelenítésére a mûsorok-
ban. Megújult a VKC honlapja is (www.vkc-tv.hu), ame-
lyen a Heti Krónikák adásai utólag is visszanézhetõk.

HITÉLET ÉS MÉDIA

A Budakalászi Református Egyház hírei
„Ámde Krisztus feltámadott…”
Ünnepi alkalmaink rendje:

Márc. 16. Úrnapja, 9 óra – istentisztelet
Márc. 18. kedd 18 óra – imaközösségeink
Márc. 19-20. szerda-csütörtök 18 óra – úrvacsorai elõkészítõ
Márc. 21. péntek 18 óra – istentisztelet
Márc. 23. Úrnapja, 9 óra – ünnepi istentisztelet, Úrvacsora
Márc. 24. hétfõ, 9 óra – ünnepi istentisztelet, Úrvacsora
Márc. 30. Úrnapja, 9 óra – istentisztelet

Jöjjetek Krisztust dicsérni…!

Szeretettel várjuk gyülekezetünk alkalmaira
Vasárnap 9 óra – Istentisztelet, gyermek-istentisztelet
Vasárnap 17 óra – Ifjúsági bibliaóra
Kedd 18 óra – páros héten – Gyülekezeti imaóra
Csütörtök 18 óra – Bibliaóra, bibliatanulmány
Hónap elsõ vasárnap – Szeretetvendégség
Hónap utolsó vasárnapja – Úrvacsorás istentisztelet

Hitvallásunkból
– Mit hiszel az egyetemes keresztyén egyházról?
– Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétõl fogva annak

végéig az egész emberi nemzetségbõl Szent-lelke és Igéje
által az igaz hit egységében egy kiválasztott gyülekezetet
gyûjt egybe, azt oltalmazza és megõrzi. És hiszem, hogy
annak én is élõ tagja vagyok, és örökre az is maradok.

Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelet
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Tájékoztató a Szentistvántelepi Iskoláról
• Febr. 8-án 14 órától összeült a Diákparlament, ahol a

tanulók az osztályokban megtárgyalt és összegyûjtött
észrevételeiket, javaslataikat ismertethették képviselõik
által. Pedagógusok is részt vettek az ülésen, kíváncsiak
voltak a tanulók véleményére. A Diákparlament felveté-
seirõl írásos összefoglaló is születik.

• A félévi értesítõk kiosztását követõen megtörténtek
a szülõi értekezletek.

• Febr. 15-e volt a határidõ a felvételizõ nyolcadiko-
soknak a továbbtanulási lapok beadására.

• Febr. 20-án rendhagyó énekóra volt iskolánkban a
Muzsikás együttes részvételével.

• Sítábor zajlott febr. 21-26. között.
• A sítábor ideje alatt Zrínyi matematikaverseny volt

Pilisvörösváron.
FOGLALKOZÁSOK A LEENDÕ ELSÕSÖKNEK A

SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLÁBAN
Febr. 15. péntek 16.30-17.30 – Játékos foglalkozás
Márc. 7. péntek 16.00-17.00 – kézmûves foglalkozás
Márc. 14. péntek 16.00-17.00 – Mesedélután
Minden alkalommal jelen vannak a leendõ elsõ osztá-

lyosok tanítói: Katonáné Vas Erzsébet és Vörös Balázsné.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket és gyermekeiket.

NYÍLT ÓRÁK
Márc. 6-án és 18-án 8-10 óráig. Utána közös beszél-

getés a szülõk és a nevelõk részvételével.
Horváth Erzsébet

OOKTATÁSNYÍLT NAPOK INTÉZMÉNYEINKBEN

Nyílt nap a Kalász Suliban
2008. március 11-én 8-11 óráig

NYÍLT ÓRÁK

18 óra – bemutató foglalkozás, M. Tóth Éva tanítónõ
19 óra – idegen nyelvi foglalkozás, Szakács Réka né-

met tanár
10 óra – bemutató foglalkozás, Nagyné Martinusz Éva

tanítónõ
Utána kötetlen beszélgetésre várjuk a szülõket.
Intézményünk 8 évfolyamos, német nemzetiségi nyel-

vet (igény esetén heti öt órában) oktató iskola, ahol he-
lyet kap a katolikus, református és evangélikus hitoktatás.
A gyerekek kellemes, oldott légkörben tanulhatnak, s
egyaránt fontos a tehetségek felkarolása és a lemaradó
tanulók felzárkóztatása. A pedagógusok munkáját pszi-
chológus, fejlesztõ pedagógus, logopédus segíti.

A 2008-2009-es tanévben két elsõ osztályt indítunk.
Az olvasástanítás szótagoló–elemzõ módszerrel történik.
Az elsõ osztályosok külön napközis csoportot alkotnak.

Foglalkozásaink: angol nyelvi szakkör (igény szerint
már elsõ osztálytól); énekkar; rajzszakkör; ingyenes
úszásoktatás a Cseppek Házában az elsõsöknek; gyógy-
testnevelés és gyógyúszás; sportfoglalkozások: foci, kézi-
és kosárlabda, aerobic, karate. Rendezvényeink: Állatsi-
mogató-nap, Luca-nap, Újévi koncert, Farsangi bál, Ala-
pítványi nap. Téli és nyári táborainkon a családokat is szí-
vesen látjuk.

Az általános iskolai beiratkozás
A beiratkozás várható ideje: 2008. márc. 27-28., csü-

törtök-péntek 8-18 óráig.
2008. március 5-én 18 órakor összevont szülõi értekez-

let lesz a Faluházban, ahol a Polgármesteri Hivatal szervezé-
sében tájékoztatást kapnak a leendõ elsõ osztályosok szülei
a tankötelezettség és iskolaérettség jogi szabályozásáról.
Megismerkedhetnek az iskolák igazgatóival, a leendõ tanító
nénikkel, megkönnyítve a legkedvezõbb iskolaválasztást. A
szülõi értekezletet követõen az iskolákban nyílt bemutató
órák, foglalkozások lesznek, ahol betekintést kaphatnak az
ott folyó oktató-nevelõ munkába, közösségi életbe.

Nyílt órák: a Szentistvántelepi Ált. Iskolában: 2007.
március 6-án csütörtökön délelõtt, a Kalász Suliban: 2007.
március 11-én kedden délelõtt.

A beiratkozásokhoz feltétlenül szükséges dokumentu-
mok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata; a gyer-
mek és szülõ lakcímkártyája; a diákigazolványhoz igazol-
ványkép, valamint óvodai és egyéb szakvélemény.

Az óvodai beiratkozás
A beiratkozás várható ideje: 2008. ápr. 14-15., hétfõ-

kedd, 8-18 óráig.
2008. április 2-án 18 órakor összevont szülõi értekez-

let lesz a Faluházban, szintén a Polgármesteri Hivatal szer-
vezésében, az óvodába menõ gyerekek szüleinek, me-
lyen az óvodai beiratkozásokról, az óvodai nevelésrõl
kapnak tájékoztatást és megismerkedhetnek a község két
óvodájának vezetõjével.

Ezután kerül sor az óvodákban és iskolákban a nyílt,
bemutató foglalkozásokra, játszónapra, ahol a szülõk
megismerkedhetnek az óvodákban folyó munkával, kö-
zösségi élettel.

Nyílt játszónap a Telepi Óvodában: 2008. április 11-én
pénteken 9 órától, nyílt játszónap a Nyitnikék Óvodában:
2008. április 12-én szombaton 9 órától.

A beiratkozásokhoz feltétlenül szükséges dokumentu-
mok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata; a gyer-
mek és szülõ lakcímkártyája.

Kerékpáros tehetségkutató versenysorozat
Neuzer kupa néven, három tavaszi és három õszi fordu-

lóból álló versenysorozat indul március 14-én a Pilis Cross
Country Klub szervezésében, melyre elsõsorban a 10-es,
11-es út menti települések 7-15 éves fiataljait várják.

Március 14-én Pilisszentivánon országúti, április 4-én
Solymáron ügyességi, májusi 31-én Pilisszántón terep
(cross country), szeptember 12-én Pilisborosjenõn páros
szlalom lefelé, szeptember 20-án Pomázon a pálya végig
emelkedik (hill climb), október 13-án Pilisvörösváron te-

repverseny lesz. A jelentkezõket négy életkori kategóriá-
ban, fiú-lány viszonylatban értékelik. Az összetett gyõztes
minden kategóriában egy Neuzer kerékpárt kap, tehát ér-
demes már az elején bekapcsolódni a versenybe.

A rendezõk külön díjazzák azokat az iskolákat, óvodá-
kat, ahonnan a legtöbb nevezés érkezik. Nevezni elõzete-
sen vagy a helyszíneken, illetve a www.pccc.hu honlapon
lehet. A versenyen való indulás feltétele bukósisak és ki-
töltött, aláírt szülõi felelõsségvállalói nyilatkozat.

További információ: (26) 332 350
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ÜÜNNEPLÕ FARSANGI MULATSÁGOK

15 5. lap

Farsang a Szentistvántelepi Iskolában
Iskolánkban az idén is nagy sikere volt mind a felsõs,

mind az alsós farsangi délutánnak. A felsõs mulatság az is-
kolai diákönkormányzat szervezésében zajlott. A program
Ki mit tud?-dal indult. A jelmezes, táncos-zenés rövid mû-
sorszámok versengésében elsõ lett a 6. a osztály Dzsungel
könyve címû számával, második a 8. a osztály High
School Musical címû táncprodukciójával. Minden osztály
készített elõadást, fiúk-lányok együtt táncoltak és szere-
peltek. A 6. osztályosok kellemes büfét is üzemeltettek. A
Ki mit tud? eredményhirdetése után fergeteges buli kö-
vetkezett, a 70-es, 80-as évek stílusában szólt a zene.

Az alsósok farsangi mûsora is jól sikerült. Természete-
sen itt is minden osztály jelen volt. Szép számmal jöttek
vendégek is, szülõk, nagyszülõk, testvérek, volt tanítvá-
nyok. Az ebédlõben kialakított büfé, ahol szülõk árusították
a finomságokat, most is nagy sikert aratott. Az ünnepség
alsóban is az osztályok zenei-táncos produkciójával kezdõ-
dött. Lenyûgözõ volt látni a sok ötletes mûsorszámot. Be-
mutatót tartott az iskolában mûködõ Hip Hop tánccsoport
is, amiben elsõsök és ötödikesek egyaránt szerepeltek.

Ezúton is köszönjük a farsangi mûsorok megvalósítá-
sához kapott szülõi támogatást.

Horváth Erzsébet

Farsang a Kalász Suliban
Az alsó tagozaton idén nem egy meghatározott téma

köré kerekítettük a farsangot, hanem a „Meglepetések
Farsangját” szerveztük. Az osztályok megjelenítették a
vadnyugat, a dzsungel, és a felnõttek világát, boszorkány-
völgyet, kalóz- és cirkuszparádét, valamint Mátyás király
udvarát. A bemutatót tombolasorsolás és táncház követte.

A felsõ tagozaton az idén az olimpia volt a farsang té-
mája. A DÖK képviselõinek ötlete szorosan kapcsolódott
ahhoz, hogy 2008 olimpiai év. Balla Anikó néni, a DÖK
pedagógus vezetõje és az osztályok képviselõi sorshú-
zással döntötték el, hogy ki melyik olimpiai helyszínt mu-
tatja be. A farsangon kronológiai sorrendben peregtek le
elõttünk az események, Moszkvától Sidney-n át Pekingig.
Fantasztikusan ötletes jelmezek és rövid jelenetek segít-
ségével kaphattunk ízelítõt a különbözõ országok kultúrá-
jából és az egyes olimpiák fontosabb, magyar vonatkozá-
sú eseményeibõl. Ismét végigizgulhattuk Egerszegi Krisz-
tina szöuli gyõzelmét; átélhettünk egy bikaviadalt „Barce-
lonában”; drukkolhattunk az athéni ökölvívóknak; bepil-
lanthattunk a kínai selyemkészítés rejtelmeibe. A jelme-
zes bemutatók után kezdõdött a zajos „télbúcsúztató”: a
diszkó, a tombola és a tánc, és sorra jártuk a szülõk által
gazdagon ellátott büfét. A felsõ tagozat minden diákja
aktív szervezõje és szereplõje volt ennek a farsangnak.
Köszönjük a szülõknek és a tanároknak, különösen Balla
Anikónak a segítséget! Diákönkormányzat

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Farsang az Idõsek Klubjában

A budakalászi Idõsek Klubja idén is megrendezte far-
sangi mulatságát. A tagok és a dolgozók nagyon jó han-
gulatban, ügységi játékokkal – fánk-evõ, lufi-fújó verseny,
kosárba dobás – és tánccal búcsúztatták a telet. Az ese-

mény színvonalát emelte a gazdagon feldíszített terem, a
változatos jelmezek és az a több mint száz darab farsangi
fánk, amit Pintér Péterné (Ancsa néni) és Puskás Rózsika
fáradságot nem ismerve hajnalban sütöttek az ünnepség
alkalmából. Köszönet érte.

Deák András intézményvezetõ
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IBUDAKALÁSZI

RREKLÁM FIZETETT HIRDETÉSEK

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


