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KKÖZ-ÜGYEKAZ OKTATÁS KIVÁLÓSÁGAI...

Budakalász Nagyközség Önkormány-
zata június 4-én 17 órakor köszöntötte a
község pedagógusait, a közoktatási in-
tézmények dolgozóit. A mûsorban az
óvodásoktól a felnõttekig (Budakalászi
Kórus) énekkel, verssel kedveskedtek az
ünnepelteknek. Nógrádi Zoltán, az OKSB
elnöke méltatta a pedagógusok munká-
ját, majd Márton András képviselõ úr el-
ismerõ szavait követõen Parlagi Endre
polgármester úr átadta a pedagógus díja-
kat. A pohárköszöntõt közös vacsora, kel-
lemes beszélgetés követte.

Budakalász Nagyközség Önkormány-
zat képviselõ-testülete 2005-ben két díjat
alapított a közoktatásban dolgozó peda-
gógusok munkájának elismeréseként: a
„Budakalász kiváló pedagógusa” és a
„Budakalász közoktatásáért” díjat. A Pe-
dagógusnap alkalmából második alka-
lommal adták át a díjakat, az arra legmél-
tóbbaknak. 2007. március 31-ig bárki ja-
vaslatot tehetett a képviselõ-testületnek
a díjra legalkalmasabb pedagógus sze-
mélyére. Szép számmal és hosszú mélta-
tásokkal érkeztek be javaslatok, ajánlások
a Polgármesteri Hivatalba. Ezeket az elbí-
rálásban segédkezõ Elõkészítõ Bizottság
alapos, felelõsségteljes munkával érté-
kelte, s állásfoglalását beterjesztette a
képviselõ-testületnek.

u Budakalász Nk. Önkormányzat
képviselõ-testülete 2007-ben a pedagó-
gus pályán hosszú évtizedeken át nyúj-
tott kimagasló szakmai munkája elisme-
réseként, a „Budakalász kiváló pedagó-
gusa” díjat Szekeres Lászlóné-nak ado-
mányozta.

Szekeres Lászlóné 33 éve tanít a Ka-
lász Suliban, azon kevesek egyike, akik
szinte teljes szolgálati idejüket egyetlen
iskola és egyetlen település (Budakalász)

javára szentelték. Matematikát és kémiát
tanít a kezdetektõl, jó ideje a matematika
tantárgyat oktatja kiváló eredménnyel.
Részt vett tankönyv-kísérletekben, a járási
munkaközösség munkájában, évtizedekig
volt munkaközösség vezetõ. Tehetség-
gondozó munkája kiemelkedõ, tanítvá-
nyai számos alkalommal szerepeltek elõ-
kelõ helyen matematika versenyeken,
vagy nyertek felvételt matematika tagoza-
tos gimnáziumokba. Kiváló osztályközös-
ségeket alakított ki, a szülõkkel nagyszerû
kapcsolatot épített, megnyerve õket az is-
kola céljainak sikeres megvalósításához.
Az érzelmi, közösségi, erkölcsi nevelés-
ben kimagasló eredményeket ért el.

Õ maga is két gyermeket nevelt fel,
ma boldog nagymama, aki sajnos az idén
búcsút mond a tanításnak. Egyike azon
pedagógus személyiségeknek, akik köve-
tendõ példaként szolgálnak kollegáiknak,
a szülõknek, gyermekeknek egyaránt.

Köszönjük 33 évi budakalászi peda-
gógusi pályafutását, kívánjuk, hogy ta-
pasztalataival, tanácsaival a nyugdíjas
évek alatt is még sokáig segítse az iskola
munkáját. Nagyon sok tisztelettel és
õszinte elismeréssel gratulálunk a díjhoz!

u Budakalász Nagyközség Önkor-
mányzat képviselõ-testülete 2007-ben
kiemelkedõ vezetõi munkájának elisme-
réseként a „Budakalász közoktatásért”
díjat Kernreiter Péterné óvodavezetõnek
adományozta.

Kernreiter Péterné Gabikát 1999-ben
nevezte ki a Kpvt. az óvoda vezetõjének,
2004-ben újraválasztásával a testület elis-
merte szakmai munkáját. Vezetése alatt
az óvodában korszerû pedagógiai gon-
dolkodást alakított ki. Hatékonyabbá tette
a kapcsolatot a családokkal, társintézmé-
nyekkel, a fenntartó önkormányzattal. Az
óvodában minden dolgozó által elismert
jó szakmai közösséget alakított ki, amely-
nek köszönhetõ az intézmény elismertsé-
ge is. A szülõk elégedettségét jelzi, hogy
rendezvényeiken egyre többen és szíve-
sebben vesznek részt, s egyre gyakrab-
ban ajánlanak szellemi, pénzügyi segítsé-
get az óvoda programjainak, céljainak
megvalósításához.

Bár nem Budakalászon él, mégis köz-
ismert és elismert szakember nemcsak az
óvodában, hanem a településen is. A kol-

legák és a szülõk mellett a képviselõ-tes-
tület is köszöni, elismeri a közoktatásban
végzett magas színvonalú tevékenysé-
gét. A mai társadalmi és oktatáspolitikai
helyzetben kívánjuk, hogy kitartása, türel-
me és lelkesedése még sok-sok évig se-
gítse át a vezetõi munka nehézségein. A
díjhoz szívbõl gratulálunk!

u Ezen a napon köszöntötte a fenntar-
tó Önkormányzat azokat a közalkalma-
zottakat, akik 25, 30, illetve 40 éves
munkaviszonyukat ünneplik ebben az év-
ben. Kívánjuk, hogy jó egészségben,
nagy-nagy lelkesedéssel végezzék to-
vábbra is munkájukat!

u Az Oktatási, Kulturális és Sport Bi-
zottság javaslata alapján a képviselõ-tes-
tület köszöntötte a nyugdíjba menõ kol-
legákat, megköszönve eddigi fáradhatat-
lan, lelkes pedagógusi és szakmai mun-
kájukat. Kívánunk nekik továbbra is jó
egészséget, s várjuk Õket az elkövetke-
zendõ évek pedagógusnapjain is.

Az ünnepen Koszorús Károly virág-
termelõ, helyi vállalkozó Budakalász vala-
mennyi közalkalmazottját, pedagógusát 1-
1 cserép fuksziával ajándékozta meg, elis-
merve a pedagóguspályán dolgozók áldo-
zatos, kitartó munkáját. Ezúton köszönjük a
vállalkozónak a nemes gesztust.

Polgármesteri Hivatal
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Községi Pedagógusnap a Faluházban

Szekeres Lászlóné átveszi a díjat
Parlagi Endrétõl

Kernreiter Péterné a díj átvételekor

KKÉPVISELÕÉPVISELÕ--TESTÜLETITESTÜLETI ÜLÉSÜLÉS LESZLESZ AA

FFALUHÁZBANALUHÁZBAN, , JÚNJÚN. 26-. 26-ÁNÁN, 16.30-, 16.30-KORKOR

Az ülés fõbb témái: 1. Közoktatási intéz-
mények vezetõinek nevelési- és tanév végi
beszámolója; 2. Budakalászért Emlékérem
és Budakalász Díszpolgára díj odaítélése; 3.
Sportegyesületek félévi beszámolója az
önkormányzati támogatások felhasználásá-
ról; 4. Tájékoztató a védõnõk munkájáról;
5. Budakalászért Közalapítvány tájékoz-
tatója; 6. Kalász Gimnázium tájékoztatója.
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KKÖZ-ÜGYEK INFORMÁCIÓK

Pályázati lehetõségek
az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

A Magyar Köztársaság (2007-2013) 6 éves fejlesztési prog-
ramjának kiemelt projektje a közoktatás átfogó infrastrukturális
fejlesztését segítõ operatív program: „A XXI. SZÁZAD ISKO-
LÁJA PROGRAM”.

A Közép-magyarországi Régió Operatív Programja – egyedüli-
ként az országban – a közoktatási intézmények beruházásait, inf-
rastruktúra és eszközfejlesztését támogatja (KMOP – 2007 – 4.6.1.).

A pályázat célja: A közoktatási intézmények beruházásainak cél-
irányos támogatása, a XXI. század iskolája programnak és reformfo-
lyamatoknak megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Rendelkezésre álló forrás: 2007-ben 4 972 650 000 Ft
(közel 5 milliárd Ft). Pályázatot helyi önkormányzatok, költség-
vetési szervek fenntartói nyújthatnak be. Pályázni lehet:

u A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges esz-
közök, berendezések beszerzésére

u Infrastruktúra-fejlesztésre
u Már meglévõ közoktatási intézmények bõvítésére, felújí-

tására, korszerûsítésére, energiatakarékos és korszerû intézmé-
nyek kialakítására:

vÓvoda, alap- és középfokú intézmények akadálymentes
felújítására, rekonstrukciójára, bõvítésére, modernizációjára,

vIntézmények udvarának felújítására, balesetmentesítésére
(udvari játékok, udvari bútorok…),

vÉpület/rész akadálymentes felújítására, átépítésére, bõví-
tésére,

vMellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, konyha, torna-
terem, tornaszoba, orvosi szoba kialakítására, tanuszoda/me-
dence korszerûsítésére...,

vépítésügyi hatóság által kötelezõen elõírt parkoló-férõhe-
lyek létesítésére.

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltsé-
gének 10%-át kitevõ önerõvel kell rendelkeznie a támogatás
megkötéséhez.

A pályázatokat két ütemben lehet benyújtani, az 1. ütem beadá-
si határideje: 2007. május 29-tõl 2007. július 16-ig lehetséges. Sike-
res pályázat esetén a projekt megvalósítására a támogatási szerzõ-
dés megkötésétõl számított 2 év (24 hónap) áll rendelkezésre.

A pályázó köteles vállalni a projekt zárását követõ 5 éven
keresztül az intézmény fenntartását. A beruházás megvalósítá-
sának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének
terhe mellett biztosítania kell, hogy az ingatlan tulajdonviszo-
nyában változás nem történik.

Budakalász Nk. Önkormányzat képviselõ-testülete 2007.
áprilisi ülésén határozott a pályázaton való részvételi szándék-
ról. A felsorolt intézményekben az alábbi célok elérését kívánja
pályázat útján megvalósítani:

u Szentistvántelepi Általános Iskola: a fõépület megemelé-
se, az emeleten szabályos tantermek és szaktantermek kialakí-
tása, akadálymentesítés kialakítása, a tornatermi épületrész vi-
zes helyiségeinek korszerûsítése,

u Kalász Suli: tornaterem építése öltözõkkel, szertárral és
orvosi szobával (a tornaterem mérete 17x32 m),

u Nyitnikék Óvoda: a régi polgárvédelmi raktár helyén egy
144 m2-es tornaszoba kialakítása öltözõkkel, mellékhelyiségekkel.

A pályázati dokumentációk összeállítása folyamatban van, a
pályázatok benyújtására a hónap végén kerül sor. A pályázatok
értékelésére, az eredmények megismerésére 2007. második
félévében lehet számítani.

„Budakalász jó tanulója, jó sportolója”

A pályázat beadási határideje: június 29. A feltételekrõl ér-
deklõdhetnek és adatlapokat igényelhetnek a község általános
iskoláiban, az önkormányzat ügyfélszolgálatánál, Villám Zsuzsa
oktatási és sportreferensnél (343-363/104), illetve az informáci-
ók letölthetõk a www. budakalasz.hu honlapról.

Intézmények nyári zárva tartása

• Telepi Óvoda: 2007. július 23. – augusztus 17-ig zárva tart.
• Nyitnikék Óvoda: 2007. június 25. – július 20-ig zárva tart.
• Bölcsõde: 2007. július 2. – július 30-ig zárva tart. Nyári ügye-

let nincs!
• Szentistvántelepi Ált. Iskola: 2007. július 2. – augusztus 27-

ig nyári szünet. Nyári ügyelet: július 11., 25., aug. 8., 15.,
szerdai napokon 9-12 óráig.

• Kalász Suli: 2007. június 27. – augusztus 22-ig nyári szünet.
Nyári ügyelet: július 11., 25., aug. 8., 22., szerdai napokon 9-
12 óráig.

• Kalász Alapfokú Mûvészeti Iskola: 2007. június 25. – au-
gusztus 27-ig nyári szünet. Nyári ügyelet: július 11., 25., au-
gusztus 8., 22., szerdai napokon 9-12 óráig.

• Idõsek Klubja: 2007. július 2. – július 20-ig zárva.

GONDOLATOK
AZ ALPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSRÓL

AA képviselõ-testület november 21-i megalakulása után
három alkalommal került sor alpolgármester-válasz-

tásra, – sikertelenül. A tisztség szükségességét a törvény ír-
ja elõ, és így van helyesen. A polgármester feladata a jelö-
lés, a testület pedig titkos szavazással dönt. Az alpolgár-
mester feladatait a polgármester határozza meg, a polgár-
mestert akadályoztatása esetén teljes jogkörében helyette-
síti. Az alpolgármester jelölésével a polgármester mintegy
felelõsséget vállal az általa jelölt személy munkájáért. Így
érthetõ, ha a polgármester olyan személyt jelöl, aki élvezi a
bizalmát.

A három sikertelen kísérletbõl levontam a szükséges kö-
vetkeztetéseket. Az elmúlt több mint fél év is tapasztalato-
kat hozott, jobban megismertem képviselõtársaimat. A fel-
adatokat is tisztábban látom.

Az elõzõ ciklusban két alpolgármester segítette a polgár-
mester munkáját és egy fõállású tanácsadó is rendelkezésre
állt. Az elmúlt fél évben ilyen támogatást nem élvezhettem.

Arra a következtetésre jutottam, hogy az alpolgármes-
ter-jelölést, választást indokolt lenne politika-mentessé ten-
ni. Az elõttünk álló feladatok nem annyira politikust, mint
inkább szakembert kívánnak az alpolgármesteri pozícióban.
Megkezdtük az EU-s pályázatok elõkészítését. Pályázatokat
írunk ki tervezésekre. Fejlesztéseink bármilyen forrásból va-
lósulnak meg, felkészült és tapasztalt vezetést kívánnak. A
fejlesztések irányítása, ellenõrzése, elszámoltatása komoly
szakértelmet követel. A község érdeke, hogy ne kívülrõl vá-
sároljunk szaktudást, hanem saját választott munkatársunk
segítségével oldjuk meg ezeket a feladatokat.

Vállalom, hogy a fenti elveknek megfelelõen fogok még
a nyári szünet elõtt alpolgármestert jelölni. Kérem képvise-
lõ-társaimat, hogy mérlegeljék indokaimat és lelkiismeretük
szerint szavazzanak.

Parlagi Endre, polgármester

A Faluház júniusi-júliusi programjai

Felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a házban
világítás-korszerûsítési és festési munkálatok zajlanak, július
2–29 között csak ügyeletet látunk el. Nyári programjaink:

u jún. 29. 18.00 Semmelweis napi ünnepség
u jún. 29. 18.00 Traccsparty a Svábházban
u júl.  26. 20.00 Szerb bál
A könyvtár július 9–29 között zárva tart, elsõ kölcsönzési

nap: július 30. Megértésüket köszönjük! Augusztustól tisztán és
megújultan, sok szép programmal várjuk ismét Önöket!

a Faluház dolgozói
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KKÖZ-ÜGYEKFALUHÍREK...

Parlagfû-irtási akció
Pest Megye Önkormányzata 2007. június 25-30. között is-

mételten megrendezi a megyei parlagfû-mentesítési akciót.
Kérjük, csatlakozzon Ön is ehhez a kampányhoz!

A parlagfû-mentesítési akció sikeréhez elengedhetetlen,
hogy településünkön minél többen vegyenek részt az irtásban.
Kérünk mindenkit, hogy a fenti idõpontban az ápolt és egészsé-
ges környezet, a lakosok egészsége érdekében ingatlanuk terü-
letét, valamint a közút mentén húzódó füves részt gyomtalanít-
sák, kaszálják le. Amennyiben csatlakoznak az akcióhoz, ezt je-
lezzék Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referensnek,
a 343-363/117-es telefonszámon.

Végleges megoldást a gyepterületek rendszeres kaszálása,
és a „senki földje” jellegû, mûveletlen, elhanyagolt területek
megszüntetése adhat. Ezért várjuk azoknak a budakalászi polgá-
roknak, civil szervezeteknek, lakóközösségeknek, baráti csopor-
toknak a jelentkezését, akik nemcsak saját házuk táján akarják ir-
tani ezt a káros gyomnövényt. Aki tud, szerszámot (kasza, fû-
nyíró) is hozzon magával.

Találkozzunk: 2007. június 30-án, szombaton 8 órakor a Pol-
gármesteri Hivatal elõtt.

Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatal

Finisben a stratégiai zajtérkép
2005. októberében Budapest és a vonzáskörzetébe tartozó

települések (Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csömör, Diósd,
Dunaharaszti, Dunakeszi, Érd, Fót, Gyál, Halásztelek, Kerepes,
Kistarcsa, Pécel, Pomáz, Szentendre, Solymár, Szigetszentmik-
lós, Törökbálint, Üröm, Vecsés) együtt nyújtották be a „Buda-
pest és vonzáskörzete zajtérképe” címû pályázatukat a Környe-
zetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program pályázati kiírásá-
ra. A sikeres pályázat eredményeként a 680 millió Ft-os projekt
finanszírozását 75%-ban az Európai Unió, 25%-ban pedig a ha-
zai központi költségvetés biztosítja, a résztvevõ önkormányza-
toknak így nem kell önrészt fizetniük.

2006. májusában megkezdõdött a munka. A stratégiai zaj-
térképek elsõ változatait a Fõvárosi Önkormányzat 2007. febru-
ár végén átadta véleményezésre a Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnek. A
hatóság véleménye alapján korrigált végleges stratégiai zajtér-
képeket a Fõvárosi Közgyûlés, illetve az érintett települések
képviselõ-testületei hagyják jóvá, a továbbiakban azokat inter-
neten keresztül a lakosság is megtekintheti.

Végül a zajtérképekre épülõ intézkedési tervek készülnek el,
ezek végrehajtása hozzájárul a környezeti állapot javulásához.

Mire jó a stratégiai zajtérkép?
A stratégiai zajtérképek egyrészt Budapest és agglomeráci-

ója zajhelyzetét, másrészt a jogszabályban elõírt stratégiai kü-
szöbérték meghaladásának mértékét tükrözik és informálnak a
zaj által érintett lakosság, lakóépületek, érzékeny intézmények
(kórházak, iskolák) helyzetérõl. A stratégiai küszöbértékek, mint
a tervezés célértékei, nem azonosak a hagyományos hatósági
eljárás alapját képezõ határértékekkel.

Az egységes európai követelményrendszernek megfelelõ
stratégiai zajtérkép segíti az esetleges változtatások hatásainak kö-
vetését és a zajforrások okozta terhelés részletes bemutatását (pl.
koncertek, változtatandó funkciójú területhasználatok). Önmagá-
ban viszont nem alkalmas helyi pontos zajhelyzetek, eredõ (ösz-
szegzett) zaj, és kisebb, helyi jelentõségû zajforrások hatásainak
bemutatására és részletes zajcsökkentési/akusztikai tervezésre.

A Tûzoltóság jelenti
Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Po-

máz Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság parancsnoka, Leidin-
ger István jelentése szerint Budakalászon 2007. elsõ félévében
23 tûzeset, 6 káreset és 2 egyéb esetnél (összesen 31 alkalom-
mal) kellett a tûzoltóságnak közbelépni.

Eseménynapló
u A Kõbányai úti szemétlerakó felszámolása érdekében

odatelepítettünk lakókocsiban egy õrt. A helyzet normalizáló-
dott, nem tapasztaltuk, hogy szaporodott volna a szemét. Az
õr a térfigyelõ rendszer kiépüléséig marad ott.

u Piaci árusító helyet alakítottunk ki a Klisovác utcában,
az orvosi rendelõ és a posta között, ahol azok az kereskedõk fog-
lalnak helyet, akik korábban a patakparton árulták portékáikat.

u A Budai út 38-40. homlokzatának felújítása elkészült.
u Budakalászon járt a BKV delegációja polgármesteri

kezdeményezésre, és tájékoztatást adott, hogy milyen rekonst-
rukciókat terveznek a Békásmegyer-Szentendrei szakaszon és
mik a Budakalászt érintõ változások.

u A Rumpold-Bicske Kft-vel kötött szerzõdés módosítá-
sa volt a képviselõ-testület legnagyobb felháborodást okozó in-
tézkedése. Mivel mulasztásos törvénysértésben voltunk, meg
kellett oldani a helyzetet. Az évek óta elmaradt emelések most
egyszerre valóban nagy terhet rónak a lakosságra. Ennek enyhí-
tésére tárgyalásokat folytattunk a szolgáltatóval és elsõ közelí-
tésben sikerült elérnünk, hogy az egyedülálló nyugdíjasok zsá-
kot használhatnak, illetve a nyugdíjas házaspárok a 60 l-es ku-
kára 35 %-os kedvezményt kapnak. Elértük továbbá, hogy a
110-120 literes edényt nem kell kicserélni annak, aki 60 l-es-
re köt szerzõdést. Kap egy 60 l-es címkét és félig rakja a tárolót.

u Áprilisban ismét megjelent a polgármesteri tájékoztató.
Májusban beindult a Budakalászi Hírmondó.

u Május 11-én Gyöngyössy Márton úrnál, a Pest megyei
Múzeumok igazgatójánál Lánszky úrral bejelentettük, hogy az
utóbbi hetekben fontos leletek kerültek elõ a község területén.

u Levelet írtunk Tomka Péternek, a Magyar Közútkezelõ Kht.
területi igazgatójának a budakalászi forgalom-technikai gondok
miatt. A május 31-ei találkozónkon a község közlekedésének biz-
tonságosabbá tételével kapcsolatosan négy témáról tárgyaltunk.

vKértük a meglévõ zebrák újrafestését. A posta elõtti
zebra felújítása két hete elkészült. A többi felújítást a Kht. ga-
ranciálisan nem vállalja, úgyhogy a helyi keretbõl kell kigazdál-
kodni rá a pénzt.

vÚj zebrát szeretnénk létesíteni a Lenfonó HÉV megállótól a
Pomázi út irányába, párhuzamosan a sínekkel, de elõírás szerint
30 méterre tõlük, hogy biztonságosan megközelíthetõ legyen az
állomás. További zebrát tervezünk a Magyar u. – Damjanich u.
keresztezõdésbe, ami talán az egyetlen, minden irányból jól be-
látható, kellõen megvilágított hely az Ürömre vezetõ úton. A
Közlekedésfelügyelet gyalogos-forgalom számlálása és egyéb
vizsgálatai után, mintegy 3-4 hónap múlva várhatunk döntést.

vÖt helyre raknánk ki megállni tilos táblákat a faluban: a
Damjanich utca sarkára a Petõfi térnél (kivéve áruszállítás); a Ke-
reszt utca – Damjanich utca sarkára; a Budai út – Petõfi tér találko-
zására, Pomáz irányában (hogy a cukrászda és a húsbolt elõtt ne
parkoljanak); a Lenfonó HÉV-átjáró után, a Szentendrei út irányá-
ban mindkét oldalon (ezzel egyidejûleg a lakók részére parkolási
lehetõséget biztosítunk a sorompóval lezárt Lenfonó területén).

vA Damjanich utcán átmenõ, 12 t fölötti gépjármûvekre
súly- és hosszkorlátozást kértünk. Nem kaptunk biztató vá-
laszt, tekintve, hogy ez egy sokirányú vizsgálódást követelõ
probléma, de utánanéznek, mely utakon lehetne elkerülni a
Damjanich utcát és kiváltani a ráesõ forgalmat.

u Finisben van a Lenfonó állomás és a Pomázi út között
kialakítandó parkoló építési engedélyeztetése. Hat hónapot
kellett várni a vízügyre, hogy megállapítsák, hogy ez egy vízi-
bázist nem érintõ parkoló, amely olajcsapdák és olajlefolyók
nélkül megvalósítható. Idén csak a fele épülne meg, húsz férõ-
hellyel és a helyi busz fordulójával. Az elõzetesen becsült költ-
ség: 15 millió Ft. A parkoló többi része jövõre készülne el, szin-
tén önkormányzati forrásból.

u Sok panasz érkezik a Berdóból, hogy idegenek tartóz-
kodnak a hétvégi házakban. Nem tudjuk, kik õk, valószínûleg
építõipari idénymunkások. A rendõrség és a polgárõrség
gyakrabban járõrözik a területen.
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KKÖZ-ÜGYEK FALUHÍREK...

Budakalászi elkerülõ út, de mikor?
A Budakalászt elkerülõ út építésének szükségessége egyidõs

az M0 autópálya Északi Szektor nyomvonalának kigondolásával.
Tekintve, hogy az autópálya Északi Szektora egyelõre csak a 11-
es útig épül meg, az elkerülõ út építése megkerülhetetlen. Sok-
sok érvelés és tárgyalás eredményeként ezt a Nemzeti Autópá-
lya Zrt. is tudomásul vette. A Környezet- és Természetvédelmi
Felügyelõség H-534/24/1999 sz. határozatában Budakalász te-
hermentesítése érdekében elõírta az elkerülõ út építését. Buda-
kalász Nagyközség Önkormányzata, a Nemzeti Autópálya Zrt. és
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közös megállapodást
kötött az elkerülõ út megvalósítása ügyében.

A megállapodás értelmében, a jogerõs építési engedély bir-
tokában a NA Zrt. megkezdi az elkerülõ út építését, és azt az
M0 autóút Északi Szektor elkészültéig meg is építi.

Sajnos jelenleg még az engedély sincs meg.
A vonatkozó engedélyezési, illetve a kisajátítási dokumentá-

ció elkészült, viszont azok mûszaki tartalmát az érintett tulajdo-
nosok egy része és Pomáz Város Önkormányzata korábban vi-
tatta. A probléma megoldására Budakalász polgármestere, Par-
lagi Endre, 2007. február 28-ára megbeszélést hívott össze a
Nemzeti Autópálya Zrt. és Pomáz Város polgármestere részvé-
telével, ahol pontosították az engedélyezési terveket és az aláb-
biakban állapodtak meg:

• Az elkerülõ út és a 11-es fõút kétszintû csomópontjánál
(Szentendre alatt, az OMV kúttól délre – a szerk.) a fõútról törté-
nõ íves feljáró sugarát módosítani kell a jelenlegi 25 m helyett
60 m-re, valamint (a lupai kétszintû csomóponthoz hasonlóan) a
megfelelõ elválasztó sávot meg kell építeni,

• A Pomázi út – HÉV feletti kétszintû csomópontnál a sok
csomópont szükségességét elfogadva, a Pomáz-Budapest irá-
nyú forgalom felvezetésénél a T-Markt-hoz vezetõ feljáró út ívét
kell nagyobb sugárral kialakítani,

• A tervben jelenleg szereplõ alsórendû útcsatlakozások (le-
felhajtók) kb. 11%-os emelkedését csökkenteni kell, 5-6%-os
mértékûre az idõjárási viszonyok, illetve közlekedésbiztonsági
szempontok miatt,

• A Budakalászra tervezett Damjanich út–Mély utcai körfor-
galmú csomópontot ki kell egészíteni további egy becsatlakozá-
si ággal, a hozzá kapcsolódó felvezetõ út becsatlakozásához, –
amelyre a csomóponttól délre fekvõ külterületi (volt zártkerti)
telkek gépkocsival történõ megközelítését biztosítják a késõb-
biekben is, eltérõen a jelenleg betervezett nyomvonali kialakí-
tástól.

Az NA Zrt. képviseletében Szilasi László vállalja, hogy a ha-
tóság által elõírt, a nyomvonal-módosítással összefüggõ szab-
vány alóli felmentést az illetékes minisztériumnál megkéri.

Úgy tûnik, hogy a legutóbbi egyeztetés alapján végre elhá-
rul minden akadály a tervek véglegesítése, illetve engedélyezé-
se tekintetében.

Budakalász, 2007. május

VKC Televízió – Valóság, Közélet, Civil fórum

Adásrend: Péntek (friss adás): 18:00 – 22:00;
Szombat: 08:00 – 12:00, 16:00 – 20:00;
Vasárnap: 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;

Hétfõ: 08:00 – 12:00, 16:00 – 20:00;
Kedd: 10:00 – 14:00;

Szerda: 14:00 – 18:00;
Csütörtök: 16:00 – 20:00

Elérhetõségek:Tel./fax: 06 (26) 303-287
E-mail: info@vkc-tv.hu • honlap: www.vkc-tv.hu

Az MSZP Nõtagozatának programjai
Június 23-án 16 órakor Lángos parti, július 28-án 13 órakor

Fõzõverseny lesz a Sport Vendéglõben, Huszár Jánosnál. A
befolyó pénzt a rászorulók idei karácsonyi ajándékaira szánják.

u A Gyógynövény Kutató Intézet Rt. írásban is megerõsítet-
te elképzeléseit, miszerint hasznosítani szeretné a Lupa szigetre
vezetõ út mentén fekvõ területeket. Ez érintené a HÉSZ-t is.

u A Kistérség kiírt egy pályázatot a „Dunakanyar-Pilis 7
csodája” címmel. A Hivatal az alábbiakkal kérte a listát bõvíte-
ni: vA budakalászi agyagkocsi, ami „Kalászi Kocsi” néven vált
ismertté vA természeti szépségérõl és vízi turizmusáról híres
Lupasziget vÁrtéri erdõk a Duna parton vA kertvárosias
Szentistvántelep vA Gézengúz Alapítvány által mûködtetett
„Cseppek Háza” vA napokban feltárásra került 4-5000 éves ré-
gészeti lelet a Pilis hegységen vAz avar-kori temetõ Budakalá-
szon vA Kálvária domb.

u Az uszoda továbbra sem épül, a vállalkozót nem tudjuk
utolérni. Vállalt kötelezettségeit (a Sportcsarnok bérleti díjainak ki-
fizetése) eddig teljesítette. A vonatkozó szerzõdés szerint a türel-
mi idõ eltelte után az uszoda az önkormányzat birtokába kerül.

u Június elsõ hetében Parlagi Endre polgármester úr Krunity
Péter úrral a Vajdaságba utazott ottani településekkel (Ada,
Mohol, Péterréve) történõ kapcsolatfelvétel céljából. Találkoz-
tak önkormányzati és egyházi vezetõkkel, helyi lakosokkal.

u 10 éves megoldatlan problémánk a Fõcsat által ránk
kényszerített csatornadíj. Felvettük a kapcsolatot Tarlós úrral
csatorna ügyben, azt az ígéretet kaptuk, hogy elõterjeszti a
közgyûlés elé.

u A naturisták képviseletében Dr. Sándor János úr azzal a
kezdeményezéssel kereste meg a hivatalt, hogy egy kisebb be-
ruházással (WC telepítése, elkerítés) biztosítsa, illetve a további-
akban engedélyezze az Omszk-tó meghatározott részén a natu-
rista partszakasz mûködését. A Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület nem
engedélyezi az Omszk-tó közpark területén a ruhátlan napozást.

u Beszámolót tartott a Pomázi Rendõrõrs 2006. évi mun-
kájáról Orosházi Géza rendõr alezredes. Bár a bûncselekmények
száma csökkent a körzetben a 2005-ös évhez viszonyítva, a
bûnügyi fertõzöttség meglehetõsen magas. A kapitányság ille-
tékességi területén elkövetett bûncselekmények 50,5%-át a mi
területünkön követték el, fõleg a nagyáruházak és az Omszk-
park környékén. 2006-ban 3 fõ körzeti megbízott teljesített szol-
gálatot a községben, jelenleg ketten látják el ezt a feladatot.
Szeptembertõl újra 3 körzeti megbízottunk lesz, és remélhetõ-
leg sikerül a negyedik státuszt is megoldani. A helyi bûncselek-
mények zömét a lopások, illetve a gépkocsi-feltörések alkotják,
ezek elkövetõi túlnyomórészt a fõvárosból érkeznek. A helyi
polgárõrök nagymértékben segítik a rendõrök munkáját.

u Fakivágás történt a 11-es út Lupa csomópont és CORA
csomópont közti szakaszán, az Omszk-park oldalán mintegy
200 m hosszúságban, a közúthoz tartozó zöldfelület egy ré-
szén, amit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. végeztetett el,
mûszaki okokból. A kivitelezõ ígérete szerint a fákat – az
Omszk-park területén – pótolják.

u Az útépítések elõkészítéseként ezidõtájt írják alá az ön-
kormányzat és a lakók közti szerzõdéseket. Nehezíti a dolgot,
hogy egyik-másik meghatalmazott közös képviselõ (így Vági úr
a Magyar utcában) nem tájékoztatja kellõen a lakókat. A Faluház
Kht. felhívja az érintettek figyelmét, hogy kérjék el és figyelme-
sen olvassák át a közös képviselõknél található dokumentumo-
kat. Idén a Magyar utca egy része készül el, illetve az Arany Já-
nos utca Zrínyi utca felõli szakasza. Jövõre következne az Alsó-
vár utca és a Magyar utca másik fele, költségvetéstõl függõen.

u Kátyúzási munkák folynak a Gátõr utca, Lupa szigeti út,
Bokros utca, Erdõhát utca, Bethlen utca, Scholz Ferenc utca, Ke-
reszt utca, Diófa utca, Kálvária utca területén. Útpadka-rende-
zést végeznek a Mályva utcában és a Szegfû utcában.

u A kerékpárút (gát) rézsûjének egyszeri kaszálása
megtörtént. A Duna-parton a kerékpárút szakszerû gallyazási
munkái, a fûnyírás a padkánál és a rendszeres rongálások miatt
szükséges takarítások folyamatban vannak.

u Szúnyogirtás lesz településünkön jún. 25-27-én 18
órától (vagy júl. 2-4-én). Az irtószer méhekre veszélyes!
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NNAGYÍTÓÚTTALAN UTAKON...

2006. február elsején egyeztetõ tárgyalást tartott Budapest
Fõváros Önkormányzata, Budakalász Nagyközség Önkormány-
zata és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az M0 körgyû-
rû északi hídjához kapcsolódó, budakalászi belsõ közlekedési
fejlesztési igények tárgyában. A dr. Demszky Gábor fõpolgár-
mester, Dióssy Gábor politikai államtitkár és Harcsa Lajos pol-
gármester aláírásával hitelesített Emlékeztetõ szerint a GKM a
következõ megoldási javaslatot tette:

„A hídépítéshez kapcsolódó, a beruházásoknál általában
szokásosan utólag történõ kárfelmérés és helyreállítás az adott
projekt tekintetében történjen meg elõzetesen. Ennek érdeké-
ben és ilyen értelemmel a Nemzeti Autópálya Zrt. megállapo-
dást köt Budakalásszal a hídépítéssel közvetlenül összefüggõ,
Budakalász által meghatározott belsõ közlekedésbiztonsági
munkálatoknak a projekt költségvetésén belül való, a hídépítés-
sel párhuzamos megvalósítására, legfeljebb 200 M Ft + ÁFA ér-
tékben.”

„A jelenlévõk a javaslatot elfogadták és a következõ cselek-
vési tervben állapodtak meg:

1. Budakalász a közlekedésbiztonsági munkálatok igénylistá-
ját megküldi a GKM-nek.

2. A GKM a lista alapján a munkálatokat beárazza és az NA
ZRt-t instruálja, hogy a munkálatokat lefedõ szerzõdést Budaka-
lásszal rövid határidõn belül megkösse.”

A polgármester a megegyezés szerint 2007. januárjában el-
küldte a GKM-nek a listát, amelynek megvalósításával valame-
lyest csökkenthetõ az M0 megépítésével településünkre zúduló
forgalom, illetve biztonságosabbá tehetõ az amúgy is túlzsúfolt
község közlekedése. A felsorolásban szerepeltek elkerülõ utak,
körforgalmak, terelõszigetek, gyalogátkelõhelyek. Írásbeli választ
Budakalász azóta sem kapott, ez önmagában is törvénysértõ ma-
gatartás – tájékoztatta lapunkat Parlagi Endre. Január óta hetente
érdeklõdtek a hivatal munkatársai, végül május 30-án a GKM egy
illetékes fõosztályvezetõje közölte (telefonon, informálisan) a
polgármester úrral, hogy semmi esély arra, hogy a beígért össze-
get a GKM biztosítani fogja. Magyarázatot szóban nem adtak, in-
doklást állítólag levélben fognak küldeni. Parlagi úr ezt a hozzáál-
lást a Népszabadság megkeresésére – egy végül nem közölt
cikkben – döbbenetesnek és abszurdnak nevezte, mondván, ez-
zel a tárca elvesztette szavahihetõségét. A GKM az ügyben a
Magyar Nemzet megkeresésére sem volt hajlandó nyilatkozni.

A polgármester szerint a település vezetése azt fontolgatja,
hogy az M0-ás hídja miatt sürgetõ közlekedésfejlesztéseket sa-
ját forrásból mégis megvalósítja. „Már így is kiszaladtunk az idõ-
bõl. Ha közbeszerzési eljárást indítunk, a megvalósítás nem fér
bele a jövõ nyárig, az M0 Északi Szektor átadásáig. Mindeneset-
re az összeget majd kiszámlázzuk a GKM-nek, és ha a tárca nem
fizet, bíróság elé visszük az ügyet.”

Törvényt sért a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium...?!

M0: szélcsatorna-modellezés

SSS ejthettük 1992 óta, hogy az M0 körgyûrû Budakalászt
érintve járja körbe Budapestet. 2004 óta tudhattuk: meg

fog érkezni a budakalászi Duna-partra az agglomeráció be-
teg kígyója. 2007. június 6-án a déli órákban fizikai kapcso-
lat jött létre Szigetmonostor és Budakalász között, a Kis-Du-
na ági híd gerendaelemének beemelésével. És még mindig
nem tudjuk, merre és hogyan halad tovább. Hogyan csapkod
fejével (farkával) ez a sokat rugdosott, rángatott kígyó?

Az M0 körgyûrû szükségességérõl, a nyomvonaláról lehe-
tett volna vitázni, de hogy megálljon-e a kalászi Duna parti lapá-
lyoknál vagy tovább folytatódjon, arról már nem! A 11-es és 10-
es utak közötti szakaszra sok nyomvonal-lehetõséget vázoltak
fel a tervezõk (UNITEF Rt.), amelyekbõl négy javaslatot ítéltek az
érintett Önkormányzatok további vizsgálatra alkalmasnak.

Ezek mindegyike szerint az út a Barát patak–11-es út hídja
fölött, északkeletrõl, délnyugat felé haladva hagyja el a jelenleg
épülõ csomópontot, a települést. A 11-es út, a HÉV pálya és az
1115-ös út (Budai út) békásmegyeri folytatása, az Ország út fö-
lött felüljárón folytatódik az egykori agyagbánya területén nyíló
alagút bejáratáig. Hosszabb-rövidebb alagutak és bevágások
után az 1108-as ürömi utat Üröm területén, az õszibarackosnál
éri el a Berdót elkerülõ 3 km-es szakasz, hogy onnan újabb alag-
úton haladhasson Üröm és Pilisborosjenõ alatt.

Az alagutak ki- ill. bejáratai ugyan mindegyik változatnál Bé-
kásmegyer és Üröm területén nyílnak, de a gépjármûvek okozta
szennyezés, a változó széljárás és a domborzat okozta légáram-
lás Budakalászt is érinti. Ezért különös figyelemmel kell kísér-
nünk azt a levegõszennyezettségre és zajterhelésre vonatkozó
vizsgálatot, amelyet a BME Gazdaságtudományi Áramlástani
Tanszékén végeznek.

Az elõzetes vizsgálat ezen részének is az a célja, hogy a vár-
ható veszélyeztetettség jellegét, mértékét megállapíthassák és a
szakhatóságok, önkormányzatok az engedélyezést megelõzõ
részletes környezeti hatásvizsgálat szempontjait, követelmé-
nyeit ennek alapján elõírhassák.

A légszennyezettség elõrejelzését az Áramlástani Tanszék,
míg a zajterhelés számítását a Vibracomp Kft. végzi. A vizsgála-
ti módszerek, ill. a résztvevõk ismertetésére március 7-én került
sor. A szélcsatorna modellkísérlet bemutatóját május 24-én tar-
tották a Kármán Tódor szélcsatorna laboratóriumban. A mérése-

ket a 2,6 méter átmérõjû nagy szélcsatornában, a leggyakrab-
ban elõforduló öt széliránynál, 1:1000 léptékû modellek alkal-
mazásával végzik. A vizsgálatok számítógép-vezérelt, korszerû
mérõrendszer segítségével, nemzetközileg elfogadott, validált
módszerek alkalmazásával folynak. A mérések során a lakott te-
rületekre tervezett nyomvonal-változatokra megépített autópá-
lya, völgyhidak és alagutak modelljein kialakított mintavételi
pontokban határozzák meg a kibocsátott, a kipufogó-gázoknak
megfeleltetett nyomgáz koncentrációját.

Hasonló adatokat szolgáltat az Áramlástani Tanszék által
rendszeresen használt, a légszennyezettség számítására kidol-
gozott MISKAM-szoftver. A vizsgált területre elkészített, 3D
modellre lefuttatott számítógépes szimuláció eredményeként az
egyes szennyezõanyagok koncentrációjának adott szélirányhoz
és szélsebességhez tartozó térbeli eloszlását kapjuk meg.

A két módszer egybevetésével megfelelõ képet nyerhetünk
arról, hogy a jelenlegi állapothoz képest várhatóan milyen mérték-
ben változik a 2010-2018-as években a levegõszennyezettség.

A bemutatón a solymári csomópont és környezetének dom-
borzati modelljén mûködtek a füstölõk, így vált láthatóvá az
áramlás, a szennyezés terjedése. A budakalászi terepasztal még
készítés alatt feküdt a laboratórium padlóján, hogy rövidesen
ezen is elvégezhessék a méréseket. (További információ a
www.karman-wtl.com honlapon található.)

Gubán Sándor



Hírek az Isten Egyháza életébõl

u Pünkösdkor volt az Isten Egyháza Magyarország 100 éves
évfordulója. Az ünnepségsorozat keretében Budakalászon tar-
tottuk a vasárnapi záró rendezvényeket: az istentiszteletet és az
ünnepi koncertet. A rendezvénysorozaton kb. 100 magyaror-
szági és külföldi küldött vett részt, közöttük az Isten Egyháza
vezetõje az Egyesült Államokból és több más tekintélyes lelki-
pásztor az USA-ból és Németországból.

u Június elsõ hetében elkezdtük az imaházunk tetõterében
lévõ lakás és foglalkoztató helyiségek felújítását, a munkák vár-
hatóan a nyár végéig tartanak.

u Június 22-én imaházunkban adtunk helyt a Dunakanyar
térségében élõ hívõk felekezetközi imaközösségének.

Rendszeres programjaink:
• vasárnap de. 10 óra: istentisztelet, közben gyermekfoglalkozás
• péntek 17 óra: Jam Club tizenéveseknek, fiataloknak
• kedd 18 óra: bibliatanulmányozás (minden második héten)

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre, istentiszte-
leteinkre. Érdeklõdni lehet a budakalasz@chog.hu e-mail címen,
illetve személyesen a Budai út 55. szám alatt, Major Zoltán lel-
kipásztornál.
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IIGE-IDÕK „EGY AZ ISTEN...”

Éppen száz esztendeje, 1907-ben szentelte fel Prohászka Ot-
tokár székesfehérvári püspök a katolikus németek adakozásából
épített, négy haranggal is felszerelt Szent Kereszt Felmagasztalá-
sa templomot. Az I., majd a II. Világháborúban hadi
célokra elvitték a templom harangjait. Az egyház-
község 1994-ben, az egykori kitelepített svábok és
a falu lakosainak közadakozásából pótolta a hiányt,
és a toronyórát is ekkor állították mûködésbe.

Szabó Sándor atya nevéhez köthetõ a templom
nagyszabású belsõ megújulása, a falak tataroztatá-
sa, festetése. A megszépült templombelsõ Tar
György festõ, restaurátor-mûvész és Schwarz Re-
zsõ faszobrász, restaurátor-mûvész ízlését, hozzá-
értését, keze munkáját dicséri. Megújult a régi, Jé-
zus Szíve mellékoltár és restauráltatták a Szûzanya
szobor alapzatául szolgáló egykori szószék mell-
védjét. Erre a portugáliai Fatimából kaptak Szûz-
anya szobrot, mivel a Fatimai jelenés 90. évfordu-
lóját ünnepli a világegyház. Felújították az orgona-
szekrényt is, de magához a hangszerhez egyelõre nem tudtak
hozzányúlni, pénzhiány miatt, ezért is rendeztek és rendeznek
alkalmanként jótékonysági koncerteket.

A centenáriumi készülõdésrõl, a tervekrõl és fejlesztésekrõl
a plébános atyát kérdeztük:

– Elsõsorban lelki felkészülést fogalmaztunk meg. A liturgikus
év kezdetén (ami az elõzõ év advent 1. vasárnapjával kezdõdik és

Krisztus Király vasárnapjával ér véget) az egyházközséget és egy-
ben a faluközösséget is ünnepélyesen felajánlottuk a hívek jelen-
létében Jézus Szent Szívének és Szûz Mária Szeplõtelen Szívének.

Ez egyben egy „program” is, hiszen minden hó-
napban van lelki és szellemi töltekezésre lehetõség,
– nemcsak a híveknek, hanem azoknak a testvérek-
nek is, akik hagyományos értelemben nem vesznek
részt az egyház lelki tevékenységében. Tehát van
Jézus Szíve nagykilenced, imádság a Fatimai Szent
Szûzhöz, hangverseny, koncert és minden hónap-
ban meghívunk egy-egy neves teológust is miséz-
ni. Megalakult a rózsafüzér társulat (a kalászi egy-
házközségben nem volt ilyen imaközösség, külön
öröm, hogy az egyházközségi szentévben létrejö-
hetett az Úr kegyelmébõl). Szeretnénk elvégezni
még ebben az évben a templom teljes külsõ tata-
rozását. Így a községnek is ajándékkal kedvesked-
hetnénk, hiszen hál’ Istennek jönnek haza a kitele-
pített testvérek is Kalászra, sokan érkeznek a test-

vérkapcsolatok révén is, no meg Budapestrõl is vannak látogató-
ink. Szokták mondani, dicsérõleg: „milyen erõs faluközösség van
Kalászon, hogy a templomra is jut energia”. Azt hiszem ez mind-
annyiunknak nagy öröm, hívõknek és nem hívõknek egyaránt,
hogy pozitívan gondolkodnak rólunk. Ezzel nemcsak a jó Istent,
hanem az egész községet szolgáljuk – tájékoztatott Sándor atya.

F.S.A.

Centenáriumra készül a római katolikus plébánia

Hírek a Református Egyházközség életébõl

u Május 28-án, Pünkösd hétfõn, a konfirmációi istentisztele-
ten – a gyülekezeti tagságba való felkészítés befejezéseként –
három fiatal vallotta meg hitét és vett úrvacsorát. Ezzel gyüleke-
zetünk nagykorú tagjává váltak.

u Július 9-15. között gyülekezeti csendes hetet tartunk Já-
noshalmán. Szeretettel várjuk a jelentkezõket.

Gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet: Vasárnap délelõttönként 9 órakor. Ezalatt két

csoportban gyermekfoglalkozásokat tartunk.
• Ifjúsági óra: Vasárnap 17 órakor, a gyülekezeti teremben.
• Imaóra: Keddenként 18 órakor, változó helyszíneken.
• Biblia óra: Csütörtökönként 18 órakor a gyülekezeti teremben.
• Úrvacsorai közösség: hónap utolsó vasárnapján, az istentiszte-

let folytatásaként.
• Szeretetvendégség: hónap elsõ vasárnapján, az istentisztelet

folytatásaként.

Hírek a Szerb Egyházközség életébõl

u Július 26-án tartjuk Szent Gábrielnek, a templom védõ-
szentjének ünnepét. Ez alkalomból délelõtt és délután is lesz
mise. A délután folyamán népzenével összekötött kisebb mulat-
ságot rendezünk a templomkertben, este 8 órakor bált a Falu-
házban. Közremûködik a Lórévi Szerb Néptánc Együttes.

Miserend:
• Vasárnap: 10 óra, szombat: 18 óra.
• Hétköznap reggeli mise: 7 óra 30.
• A további misék egyházi ünnep-függõk.
• Hittanoktatást tartunk szombatonként a templomkerti épületben.

A Baptista Gyülekezet hírei

• Vasárnap 17 óra: Istentiszteleti alkalom
• Péntek 18 óra: Keresztyén Ifjúsági Klub
Érdeklõdni lehet Budakalászon, a Szentendrei út 7. szám alatt.

A római katolikus egyházközség eseményei

u Május 13-án, a Fatimai jelenés 90. évfordulója kapcsán, az
„Egyházközségi Szentév” program keretében a Fatimából ka-
pott Szûzanya szobor megáldása után Dr. Gaál Endre nagypré-
post mutatott be szentmisét a Szent Kereszt Felmagasztalása
templomban.

u Május 20-án Dónusz Katalin énekmûvész és növendékei
koncerteztek a templomban.

u Május 27-én, Pünkösd vasárnap a Szent Kereszt Felma-
gasztalása templomban, június 3-án a Szentistvántelepi temp-
lomban volt elsõáldozás.

u Június 2-án Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás érsek atya
Elsõszombati Rózsafüzért mondott és szentmisét mutatott be a
Szent Kereszt Felmagasztalása templomban. Ennek keretében
kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a két egyházközség felké-
szült tagjainak.

u Június 17-én a Villõ Énekegyüttes jótékonysági mûsort
adott a templom orgonájának felújítására. A koncert után, dr. Szé-
kely János, az Esztergomi Hittudományi Fõiskola rektora, biblikus
professzor tartott szentmisét és szentbeszédet. A szentbeszéd
mottója: „Szent helyek a bibliában és életünkben” volt.
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NNÉVJEGYBEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Kompaktor Jánosné

A 6. választókörzetben a Fi-
desz jelöltjeként és a Védegylet
támogatásával nyertem. Céljaim:
• a lakosság igényeinek figyelem-
bevétele • a meglévõ problémák
megoldása (átmenõ forgalom; a
biztonságos közlekedés; közmû-
vek, egészséges ivóvíz; vitás jogi

kérdések) • természeti, közösségi értékeink védelme •
szebb, élhetõbb lakókörnyezet kialakítása • az oktatás, a
kultúra, a sportélet színvonalának emelése.

Az OKSB és a Népjóléti Bizottság munkájában veszek
részt. Eredményeim: a Gyöngyvirág utca lehetõséget
kapott ivóvíz- és vezetékes gáz bevezetésére; a Duna-
parton kiépülhet a kábel tv csatorna; visszakerült a gátra
az „átmenõ forgalom tilos” tábla. Kezdeményezésemre
visszakerültek a költségvetésbe a közösségi sport prog-
ramok (Tó-futás, Tour de Kalász, stb.); támogattam a
sportegyesületeket, a civil szervezeteket, a nemzetisé-
geket. Kiálltam az iskolák fennmaradásáért, az óvodák
jobb logopédiai ellátásáért, a Faluház magas színvonalú
mûködtetéséért. Szorgalmazom, hogy a József A. utcai
körfogalom minél elõbb elkészüljön, valamint, hogy ne
az elkerülõ út, hanem az MO-ás autópálya épüljön meg.

Elérhetõségeim: Tel.: 06 70 330 4741
e-mail: kompaktormarcsi@gmail.com

Németh Antal

A 4. számú választókörzetnek
lettem képviselõje – párton kívüli-
ként –, mint a Budakalászi Polgári
Szövetség jelöltje.

Anyai ágon németajkú tõsgyö-
keres soproniként iskoláimat a
„hûség városában” végeztem.

A fõvárosban társadalmi ösz-
töndíjasként kezdtem dolgozni, majd továbbtanulni. A
mérnöki diplomám mellé mérnök-közgazdász végzett-
séget is szereztem. Ipari tervezõ irodáknál dolgoztam
különbözõ beosztásokban, az önálló tervezõ mérnöktõl a
létesítmény fõmérnökig. Tucatnyi zöldmezõs ipari beru-
házás fõtervezõjeként, illetve létesítmény fõmérnökként
szereztem jelentõs tervezõi, valamint beruházás-bonyolí-
tói tapasztalatot. Ennek eredményeként a nyolcvanas-ki-
lencvenes években, kezdetben fõmérnöki, majd igazga-
tói beosztásban irányítottam egy mûszaki-fejlesztõ és ter-
vezõ vállalatot nyugdíjba vonulásomig, melyet ma kft-
ként volt munkatársaim mûködtetnek tovább.

Jelenleg a Magyar Mérnöki Kamara mûszaki szakértõ-
jeként dolgozom.

1992 óta vagyok állandó budakalászi lakos, ekkor ala-
pítottuk társadalmi, érdekvédelmi szervezetünket, a Ber-
dó Egyesületet, mint alapító elnök irányítottam az elsõ
négyéves ciklust.

Szûkebb lakókörnyezetem érdekében sokat „hadakoz-
tam” az akkori önkormányzattal, még a 100%-ban önerõs
létesítmények megvalósításáért is (víz- és gáz közmûvek,
közvilágítás, útépítés, stb.), sajnos néha szembesültem a
„betelepültekkel” szembeni ellenérzéssel.

A képviselõi jelölésre szóló felkérést azért fogadtam
el, mert hiányoltam az elmúlt idõszakban a mûszaki-gaz-
dasági szemlélet együttes – sokkal tudatosabb – érvény-
re jutását a falufejlesztés közép- és hosszú távú koncep-
ció-alkotásában, mely ugyanakkor tudomásul veszi a fõ-
város közelségének mind pozitív, mind negatív hatásait a
nagyközség életére.

Természetesen választókörzetem lakóinak elvárásait
is igyekeztem minél jobban megismerni, mert vallom,
hogy a képviselõi munka csak akkor és csakis akkor lehet
igazán sikeres, ha az „egész” érdeke integrálni tudja a ki-
sebb közösségek sajátosnak tûnõ igényeit is.

Az új testület Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizott-
ságában dolgozom és a Kalász Kft. felügyelõ bizottságá-
ban képviselem az önkormányzatot.

Legfontosabb feladataimnak a nagyközségi vagyon
minél jobb hasznosításában és a létesítések, felújítások
elõkészítésében, bonyolításában való tevékeny részvételt
tekintem, felhasználva a több évtizedes, e területeken
szerzett tapasztalataimat.

Elérhetõségeim: Tel.: 341-348 • 06 70 933-2027
e-mail: fnmi@mail.datanet.hu
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A találkozón tíz ország száznál több civil szervezetének
nyolcvannál is több küldötte vett részt. Halász Péter, a Magyar
Mûvelõdési Intézet tanácsosa és az esemény egyik fõ szervezõje
megnyitó beszédében ezeket a számokat értelmezve kifejtette:
„...amennyire örvendetes ez a tízes szám, olyannyira elkeserítõ
is, hiszen ez nem jelent egyebet, mint hogy a magyarság tízfelé
szakadt egykori hazájában, a Szent István-i Magyarország romja-
it jelentõ Kárpát-medencében. Ez a szerteszakadás 87 esztende-
je meghatározza a feladatainkat és a küldetésünket is. Ahogy
Szabó Dezsõ megfogalmazta a ‘minden magyar felelõs minden
magyarért’ elvet, úgy kell nekünk, akik felelõsséget érzünk a ma-
gyarság sorsáért, aszerint élnünk, éreznünk és dolgoznunk, hogy
bebizonyítsuk a világnak, de legfõképpen magunknak: a magya-
rok országát álnoksággal, csellel és erõszakkal fel lehetett dara-
bolni, de a magyar történelmet, a magyar mûvelõdéstörténetet
és a magyar kultúrát nem lehet fölszabdalni, mert az egységes.”

A rendezvényt – Romhányi András, a Magyar Kollégium Kultu-
rális Egyesület elnöke, a találkozó másik fõ szervezõje szerint – ere-
dendõen az az igény hívta életre, hogy a politika erõfölénye, diktá-
tumai és játszmái ellenében létrehozhassanak és fenntarthassanak
egy másik erõt, fórumot vagy mûhelyt, amely képes összefogni és
segíteni a határon túli civil kultúraszervezõ kezdeményezéseket.

A tavalyi találkozón megalapították a Kárpát-medencei Kultu-
rális Szövetséget, amelynek célja nem csak elhivatottan õrizni és

gyarapítani a magyar kulturális értékeket, de bemutatni és elfo-
gadtatni ezeket nemzetközi szinten is. Ez a politikamentes szer-
vezõdés biztosítja tagszervezetei érdekvédelmét és elõsegíti a
Kárpát-medencei népek harmonikus együttmûködését, egymás
kultúrájának megismerését. Ezt célozza rendszeresen frissített,
példátlanul gazdag adatbankja, amely ötszáz határon túli kulturá-
lis szervezet pontos adatait taglalja, de tartalmaz magyar imádsá-
gokat, a kedvezmény törvény és módosításainak szövegét, nem-
zetközi törvényeket, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a
Helsinki zárójelentést, és rengeteg egyéb hasznos információt.

A KKSz, száznál több szervezettel a háta mögött, csatlakozni
kíván az Európa Tanács civil szervezeteihez is, és bízik abban,
hogy lesz elég súlya ahhoz, hogy – a megszorítások, a politikai elit
érdektelensége, a támogatást nyújtani tudó szervezetek elsor-
vasztása, illetve a belterjes pályáztatási rendszer ellenére is – va-
lós, politikai érdekektõl független segítséget nyújthasson tagjai-
nak. Elsõ lépésként a konferencia elõtt, június 7-én megvalósítot-
tak egy EU-s pályázatírói képzést, több mint félszáz résztvevõvel.

„Amióta a MÁÉRT-et, a magyar-magyar találkozókat a hata-
lom kiiktatta a politikájából, hovatovább a Budakalászi Találkozó
maradt a Kárpát-medencei magyarság egymással való találkozó-
jának, ha nem is az egyetlen, de egyik legfontosabb alkalma.” –
szögezte le Halász Péter. Ezt árnyalta Budakalász polgármestere,
Parlagi Endre is: „Akik itt vagyunk, mindannyian elkötelezettjei
vagyunk egy ügynek. ...Azokat a honfitársainkat, akiket a törté-
nelem elszakított tõlünk, nem szabad magukra hagyni.” Annál is
inkább, mert Romhányi András szavaival: azok, akik a magyarság
kultúráját õrzik és gyarapítják, „az a száz ember, aki idejön, annak
összeér a lelke”... „Mi az, hogy Budakalászi Találkozó...? Mi az,
hogy szívdobbanás... Egy-egy szívdobbanás még kimaradhat –
ahogy 2002-ben, anyagi okokból sajnos elmaradt a találkozó –,
de több nem, a szívnek igenis, tovább kell dobogni...”

Anó

KKULTÚRA TALÁLKOZÓ A FALUHÁZBAN

Budakalászi szívdobbanás

HHetedik alkakommal adott otthont a Faluház egy kis
hazánkban méltatlanul keveset emlegetett eseménynek,

a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közmûvelõdési Civil
Szervezetek Fórumának. A ma már csak Budakalászi Találko-
zónak nevezett rendezvénynek az adott különös hangsúlyt,
hogy a – helyi programszervezõk kérésére korábbra hozott –
konferencia idén alig pár nappal a Trianoni békeszerzõdés
aláírásának 87. évfordulója után, június 8-10. között zajlott.

A találkozón a résztvevõk által szülõföldjükrõl hozott alap-
anyagokból Magyarországot formázó ‘lepény-kenyereket’

sütöttek, szimbolizálva összetartozásunkat



Június 1-én a Faluházban tartottuk meg a 15 éves Kalászi Isko-
láért Alapítvány ünnepi estjét. Az estet dr. Milosevits Péterné nyi-
totta meg alapítványi beszámolóval, ünnepi köszöntõvel és a két
alapítványi díj átadásával. Juhász Teréz tanítónõ Az év pedagó-
gusa, Szekeres Lászlóné tanárnõ a Mericske Rezsõ emlékpla-
kettet vehette át. A díjakat Parlagi Endre alapította 1992-ben és
1996-ban. A pedagógiai díjat támogatta az alapításkor Harcsa La-
jos, néhai Sonnevend István, Sarrang János és Schieszl Konrád.

A gazdag mûsorban ízelítõt kaptunk német dalokból, játé-
kokból; a 4.b kamarazenekarának játékából, amit Nagy Gabriella
hegedûmûvész tanított be és dirigált; fia, Takács Benõ hegedûjá-
tékából; és Szedmák Eszter haladó zongoristákat is próbára tevõ
Chopin-elõadásából (betanította: Hlavacsekné Kürtösi Mónika).

Megcsodálhattuk a négy korosztályban országos elsõ helye-
zéseket elért aerobik csapatok táncát, Magony Katalin és lánya,
Sárosi Viktória koreográfiájával; hallhattunk verseket Tarcsi Dia és
Csipei Balázs elõadásában; és egy fergeteges paródiát a 7. a osz-
tálytól, Sinkó Gabi néni rendezésében. Gitárosainkat, Polgár To-
mit és Grászl Olivért testnevelõ tanárunk, Papp Gábor készítette
fel. Színpompás jelmezekben vonultak fel a másodikosok, Herná-
diné Budai Ibolya osztálya latin-amerikai táncot adott elõ.

Ízelítõt kaptunk a két harmadik osztály anyák napi mûsorából,
M. Tóth Éva és Nagyné Martinusz Éva tanítványai a régi idõk da-
lait, táncait, hangulatát lopták vissza. Iskolánk énekkara Stoltz Gá-
bor tanár úr emlékére az általa több mint 10 éve írt Suli indulót
adta elõ, megénekeltetve a közönséget, majd angol népdal és
Gershwin dal következett. A tanárok kamarakórusa madrigált
énekelt, gyönyörûen. Az est a nevelõtestület táncával zárult. A
Hair címû musicalbõl adtak elõ részletet, az elõadás végén a gye-
rekek is a színpadra tódultak és hatalmas tánc kerekedett.

Köszönet a felkészítõ pedagógusoknak, a mûsort levezénylõ
Major Katalinnak, és a rendezõ Földi Ilona tanárnõnek.
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OOKTATÁSVAKÁCIÓ ELÕTT...

A Kalász Suli alapítványi estje

Május 18-án tartották az iskola – több, mint 15 éves – alapít-
ványának napját.

Az ünnepségen majdnem a tanulók fele, mintegy 130 diák
szerepelt. Hosszú hónapok munkájának eredményeként vers-
mondásban, éneklésben ugrókötelezésben és táncban egyaránt
jeleskedtek. Ám az ünnepség sikere nem csak a gyerekek mun-
káját dicséri, hanem a szülõk és pedagógusok összefogását is.
Az Alapítványi Nap valójában mindannyiuk közös alkotása volt.

A Szentistvántelepi Iskola Alapítványi napja

Újabb régészeti lelet Budakalászon!

Budakalász külterületén, a kõbánya fölötti, feketefenyõkkel
borított dombtetõn található ez az õsi kõszarkofág, annak a hely-
nek a tövében, melyet egyre többen Attila váraként (Fehérvár) is-
mernek és tisztelnek. A sírhelyet Lánszky Imre ökológus és
Schweitzer Ferenc geológus fedezte fel, ez év április 18-án, töb-
bek társaságában. Sajnos április 30-án vagy május 1-én valakik
értékes leletek reményében felfeszítették ezt a valószínûleg több
mint ezer éve lezárt nyughelyet. Nem tudni, mit találtak, mit vit-
tek el, de feltehetõen emberi csonthamu maradt a helyszínen.
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ÉÉRDEMÉREM BÜSZKESÉGEINK

A BSC Kézilabda hírei

A férfi ifjúsági
csapat 1. helyezést
ért el a XXXI. Ve-
lence Kupán. Az
idõjárás kegyeibe
fogadta a résztvevõ-
ket. A kemény cso-
portmérkõzések
(Láng, Vecsés, Pénz-
ügyõr) után, a dön-
tõben (Martonvásár) már „örömjátékot” mutatott a csapat,
amely igazán csapatként mûködött. A tornagyõzelemhez ki-
emelkedõ kapusteljesítmény és kemény védekezés kellett.

A nõi felnõtt csapat elõdöntõig menetelt, ahol a késõbbi
tornagyõztes Dabastól szenvedett 2 gólos vereséget. A nõi if-
júsági csapat a 6. helyet szerezte meg.

Június 3-án Budakalász színeiben két csapat indult a Magyar
Kajak-kenu Szövetség által – idén második alkalommal – megren-
dezett „Települések Közötti Sárkányhajó Bajnokság” Velencei ta-
von zajló elõdöntõjén. A fõként profikból (helyi és pesti aktív és
volt sportolókból) álló „Budakalász” csapat futamban is, összesí-
tésben is elsõ helyezést ért el a Velencei Duna Régió Döntõjén.
A csak kalásziakból (önkormányzati dolgozók, képviselõk és lako-
sok) álló, a hivatal által delegált, „Budakalászi Tûzokádók” név-
re hallgató csapat futamában második helyezést szerzett. Ezzel
az eredménnyel mindkét társaság bekerült a szeptember 8-9-én,
Gyõrben rendezendõ – 15. Maratoni Kajak-kenu Világbajnokság
keretein belül zajló – Sárkányhajó Bajnokság döntõjébe.

Sárkányhajó bajnokság

Budakalászi szerzõ mûve a könyvhéten

Numizmatikusoknak és a történelem iránt érdeklõdõknek,
tanároknak és diákoknak egyaránt érdekes és értékes lehet – a
kora gyermekkora óta Budakalászon élõ – Garami Erika: Pénz-
történet címû könyve. A 2007-es Könyvhétre megjelent, mint-
egy 200 pénzfotóval illusztrált kiadvány hiánypótló mû a hazai
polcokon. A tudományos, ismeretterjesztõ, oktató és népszerû-
sítõ könyvek között eddig nem volt magyar nyelvû, a pénztör-
ténet egészét összefoglaló, ugyanakkor a magyar pénztörténet-
tel érdemben foglalkozó, azt középpontba állító, a magyar
pénzfejlõdést a nemzetközi folyamatokkal párhuzamosan vizs-
gáló kiadvány.

A könyv tudományos igényességgel, de közérthetõen nyújt
áttekintést a pénz történetérõl a kezdetektõl napjainkig, Magya-
rországtól a világ távoli tájaiig. Meghatározza a pénz fogalmát, ír
kialakulásáról, az elõállítási technikákról, a fizetõeszközök fajtáiról,
a pénzek szerepérõl a különbözõ tudományágak kutatásában, a
pénzrõl, mint mûvészeti alkotásról. Néhány pénzzel kapcsolatos

szokás, hiedelem, pénzügyi
botrány, pánik említése pedig
az ember és a pénz különleges
kapcsolatára keresi a választ.

A történelem-angol (tanár)
szakon végzett szerzõ muzeo-
lógus, numizmatikus, számos
felsõoktatási intézményben ta-
nított is. Gyakran tart pénztörté-
neti, numizmatikai elõadásokat
és rendszeresen publikál is. Az
utóbbi két évben a Pénzportál
(www.penzportal.hu) pénztör-
téneti rovatának (Pénzvilág)
szerzõje, szerkesztõje.

További információk:
www.euroastra.hu/node/2087

A csapat tagjai: Ercsényi Dániel, Tolonics István, Tolonics Áron, Tolonics
Kristóf, Takács Dániel, Baumann Gergely, Lukácsovics András, Nádházi
Mátyás, Fekete Pál, Hegyvári János, Baski Sándor, Dr. Novotny László,
Székely Anna, Bakonyvári Lilla, Székelyné Dömötör Katalin, Pappné

Kotroczó Erzsébet, Nádasné Kárpáti Katalin, Lukács Erika, Lukács Judit,
Papp Zoltán
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RREKLÁM HIRDETÉSEK ÉS FIZETETT KÖZLEMÉNYEK


