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December 15-én, Kós
Károly születése 125. év-
fordulójának elõestéjén
tartotta Budakalász a nyá-
ron a Faluházból, a Köz-
ségi Könyvtárból és a Ka-
lászi Mûvészeti Iskolából
egy intézménnyé össze-
vont Budakalászi Általá-
nos Mûvelõdési Központ
névadóját. A név, Kós
Károly neve – kötelez.

Ennek felelõsségérõl
és az építész-író-politikus
példájáról, emberi nagy-

ságáról, páratlan teljesít-
ményérõl beszéltek a
meghívott neves elõadók:
Andrásfalvy Bertalan (nyu-
galmazott egyetemi tanár,
néprajzkutató), Makovecz
Imre (építész), dr. Varga
István (jogász), Szakolczay
Lajos (irodalomtörténész)
és Csontos János (költõ,
újságíró, rendezõ).

Az ünnepségen fel-
avatták Simó Ágoston
emléktábláját és ajándék-
kal, faluja szimbólumait
ábrázoló festménnyel
kedveskedett Budakalász-
nak leendõ testvérközsé-
günk, a vajdasági Ada
képviselõje. A Kós Károly
építészeti teljesítményét
õrzõ Wekerle-teleprõl és a
Kós Károly Általános Isko-
lából hozott testvéri üd-
vözletet és egy, a közös
névadó születésének 125.
évfordulója alkalmából ké-
szült (hivatalosan másnap
megjelenõ) könyvet aján-
dékba Romhányi András,

a WTE képviselõje, a Ma-
gyar Kollégium Kulturális
Egyesület elnöke, a Kár-
pát-medencei Kisebbségi
Magyar Közmûvelõdési
Civil Szervezetek Fórumá-
nak ügyvezetõje.

A névadó ünnepség
fényét emelte Sinkó Lász-
ló Jászai Mari-díjas, Kos-
suth-díjas érdemes és ki-
váló mûvész versmondá-
sa és Móricz-felolvasása, a
Kicsinyek Kórusa, a KAMI
fúvószenekara, Kobzos
Kiss Tamás énekmondó,
Török Tilla és Sáringer Kál-
mán zenemûvész, a Kós
Károly nyomában címû
Csontos János-film, a Ka-
lász Táncegyüttes, a Ka-
lász Suli 3. a osztályos ta-
nulói, Gábor Norbert, Vu-
kovics Dusán és a Taban
Táncegyüttes, a Rojtos Ze-
nekar, a Vujicsics és Sön-
dörgõ Együttes és még
sokan mások. (További
részletek a 20. oldalon.
Fotógaléria: BH+>>>)

A Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ névadó ünnepsége
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2008. utolsó, ünnepi rendkívüli
ülésén, dec. 17-én, épp az Olimpi-
ák névnapján, a testület köszöntöt-
te és elismerésben részesítette a
XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játé-
kokra eljutott, sporttevékenysé-
gükkel példát mutató budakalászi
sportolókat. A gratulációk és a
méltó elismerés elõtt a jelenlévõk
elénekelték a Himnuszt és megte-
kintettek egy rövid összeállítást,
ami a három olimpikon
sportéletébõl, küzdel-
meibõl és eredményes
szerepléseibõl villantott
fel néhány pillanatot.

A sportolók méltatását
Villám Zsuzsanna sportre-
ferens a legfiatalabb helyi
olimpikon, Dara Eszter
úszó méltatásával kezdte,
aki az olimpiai sikeren túl,
2008. dec. 14-én, a rövid
pályás úszó EB utolsó ver-
senynapján, élete elsõ fel-
nõtt nemzetközi verse-

nyén bronzérmet szerzett. A testület
Dara Esztert érdemeinek elismerése-
ként díszoklevélben részesítette.

Varga Tamás könnyûsúlyú kétpár-
evezõs olimpikon, tizennégyszeres
magyar bajnok, ötször választották az
év evezõsének. Világkupákon 2
arany, 4 ezüst, 3 bronzérmet szer-
zett. A Pekingi nyári olimpiai Játéko-
kon való tisztes helytállásért a testü-
let díszoklevéllel gratulált neki.

Kovács Katalin kétszeres olimpiai
bajnok kajakos, huszonháromszoros
világbajnok és tizenhatszoros Euró-
pa-bajnok. Sportéletútját, eddigi
eredményeit és a nyári pekingi olim-
piai játékokon elért helyezé-
seit a testület a település leg-
rangosabb elismerésével, a
„Budakalász díszpolgára”
címmel díjazta. Az adomá-
nyozástól kezdve viselheti a
kitüntetõ címet, és élvezi
azokat a kiváltságokat, ame-
lyek rendelet szerint a dísz-
polgárokat megilletik. A
díszoklevél mellett a Gers-
tenkorn Román szobrászmû-

vész által készített, a gyõ-
zelem istennõjét, Nikét áb-
rázoló szobrot kapta.

A sportolóknak a dísz-
okleveleket Parlagi Endre
polgármester adta át. Ez-
után köszöntötte és sze-
rény ajándékkal lepte meg
a testület az óvodapeda-
gógusokat, tanítókat és ta-
nárokat, akik a pekingi
olimpiát megelõzõen az
olimpiai eszme ápolásá-

ban, közvetítésében aktívan közre-
mûködtek, erõ feletti munkájukkal
segítették az immár második alka-
lommal megrendezett Olimpiai Gála
szervezését, lebonyolítását.
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– Ne! – itt a bér! Egyél-legyél
– a rendnek gondja van rád,
ki létzarándok vagy csak itt,

hazádban is gyaur.

Jóllehet, huszonkét esztendeje jelentek
meg a Magvetõ kiadónál Dusa Lajos
Április ez még! címû kötetében, a Feke-
te vonat címû versben ezek a sorok, e
kesernyés életérzés az idei év elején ta-
lán aktuálisabb, mint a ‘rendszerváltás’
elõtt, amikor szerzõje papírra vetette.

Az év eleji ‘gázsokk’ idején – amikor
jó okkal aggódhatunk újfent az orosz
függõségtõl –  a gazdasági válság mind
több családot fenyeget kilátástalan el-
szegényedéssel. Sorra mennek tönkre
az intézmények, vállalatok, önkormány-
zatok, tömegesen veszítik el munkahe-

lyeiket a mégoly szorgalmas, jól képzett
szakemberek is. Ilyen körülmények kö-
zött milyen erkölcsi alapja lehet bárkinek
is a hatalom utáni közveszélyes sóvár-
gásra, ha a ‘nagy szolgálatában’ csak
annyira futotta, hogy az ‘istenadta nép’
már lassan a „– Ne! – itt a bér! Egyél-le-
gyél – a rendnek gondja van rád” pök-
hendi kegyében sem reménykedhet!?

A minap a kormányfõ dicsérgette a
népet (vajh' ha, fordítva lenne!?), mert-
hogy jóval kevesebb gázt fogyasztottak,
mint számítottak rá, s ezzel a honfiúi fe-
gyelmezettséggel segítették a válság le-
küzdését. (Körmendy Zsuzsanna publi-
cista meg is alkotta a „hazafias megfa-
gyás” fogalmát, amitõl ugye, még nem

lesz sokkal felemelõbb másvilágra szen-
derülnie annak, aki az ‘édes otthon me-
legében’ hûl ki.) Ez még mind semmi! –
mondhatnánk szlengesen, mert a mi-
niszterelnököt politikai túléléshez segítõ
büdzsérõl (számoljon el vele, ki-ki) is ki-
derült, hogy kimúlt, fabatkát sem ér. A
pénzügyminiszterrel ezügyben sem
egyezik a véleményünk, amikor szerinte
nincs a költségvetéssel baj, csak alacso-
nyak az adók, tehát emelni kell. (48,5%
– forgalmi adó nélkül! –, kevés?)

Gyarapszik azok serege, akik ‘létza-
rándokokként’ hazájukban-hitetlen gya-
urokká válnak, s visszaküldenék önjelölt
vezetõiket egy alapfokú vizsgára. Vajon
az Alulnézet tárgyból bukottaknak (pár-
tatlanul!) lesz-e még ‘utóvizsga’?

(III. Utisz)

AA LAPFOKLAPFOK

 Dara Eszter 1990-ben született, 1996-ban kezdett
sportolni, 9 évesen vált belõle versenyszerû úszó. A Jövõ Sc-
ben kezdte, majd a Bp. Spartacus, késõbb a Kõbányai Sc iga-
zolt sportolójaként bontogatta szárnyait. Szó szerint, hiszen
választott úszásneme a pillangó lett, így szárnyal elõre a siker
felé vezetõ – nem mindig sima úton. Az ifjúsági Európa-baj-
nokságon 2006-ban elsõ helyezést ért el 100 m pillangón.

A 2008-as pekingi olimpiára újoncként, új országos
csúcsot úszva utazott és a 4x200-as gyorsváltóban ne-
gyedmagával szerzett a hazai úszósport és önmaga számá-
ra értékes 6. helyezést. Mindezt 18 évesen, kicsit még gye-
rekként, ugyanakkor öntudatos, célratörõ felnõttként, aki
számára ez a siker adta az erõt, hitet és lelkesedést az elkö-
vetkezõ küzdelmekhez. Ezt bizonyítja, hogy a decemberi
rijekai Európa-bajnokságról bronzéremmel tért haza.

Eszter családjának életútja Budakalászról indult, majd
Budapest, Szentendre után újra Budakalászra ért vissza. Im-
már 6 éve édesanyjával és testvérével élnek itt, innen jár
hajnalban uszodába, iskolába. Rövid ideig a kalászi iskola
tanulója is volt, ám a sport váltásra kényszerítette, jelenleg
a Bp. IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakközépiskola 11. évfolyamos diákja.

 Varga Tamás születése óta Budakalászon él. Sport-
pályafutását édesapja nyomdokait követve kézilabdázás-
sal kezdte. 1992-ben ismerkedett meg az evezéssel, a
Ganz Villamossági Evezõs klubban. Az edzések hangula-
ta, az evezés varázsa hamar magával ragadta, 1995-tõl
versenyszerûen sportolt.

1996-ban megnyerte elsõ országos bajnoki címét.
1997-ben 19 éves felnõttként került a válogatott keretbe.
2000-ben átigazolt a Ferencvárosi Evezõs Klubba, s ebben
az évben bekerült a Sydney olimpiai keretbe is, az olimpi-
ai kvalifikációra készülõ kétpárevezõs tagja volt. 2003-tól
Hirling Zsolttal versenyzett kétpárevezõsben. A második
helyen zárták a világkupa sorozatot, s kijutottak az Athéni
Olimpiára, ahol a sikeres ötödik helyen értek célba.

Ezután leigazolt Bajára, folytatódtak a sikerek, 2005-ben
a gifui VB-n elsõ helyet szerzett társával. A 2007-es Poznani

Európa Bajnokságon magabiztosan nyertek, s úgy tûnt, in-
nen egyenes út vezet az olimpiáig, s ott az éremszerzésig.
A 2008-as EB bronz után, nyáron a pekingi olimpián a XIV.
helyet szerezték meg, aminek elemzése a tapasztalatok és
szakmai tudás birtokában még tart. Az olimpiát követõ pi-
henés után újult erõvel várja a bizonyítási lehetõségeket.
Nem kizárt a londoni olimpián való éremszerzés célja sem.

 Kovács Katalin Budapesten született, 11 évesen kez-
dett kajakozni, elõtte – sporttagozatos lévén – kosarazott,
tornázott, de igazából a kajak fogta meg. Az 1996-os atlan-
tai olimpián még csak tartalékként vett részt, de 2000-ben
már komoly esélyekkel rajtolt, Sydneybõl már ezüst érmek-
kel tért haza, párosban és négyes hajóban is második he-
lyezést ért el társaival.

2001-tõl már komolyabban próbálkozott egyesben is,
2002-ben egy tucat világbajnoki és hét Európa-bajnoki me-
dál került a kollekciójába. 2003-ban összesített világkupa
gyõztes lett, majd Janics Natasával párban megszerezte a
hõn áhított olimpiai bajnoki címet Athénban, 2004-ben. E
mellett négyesben újabb ezüst éremmel gazdagodott. Az
ez évi pekingi olimpián tovább bõvült a „kajakkirálynõ”
éremgyûjteménye, négyesben hajszál híján megverték a ri-
vális németeket, míg Janics Natasával párban megvédték
athéni olimpiai bajnoki címüket.

A férfiszurkolók nagy kedvence Kovács Kati, aki a ma-
gyar kajak sport egyik legnagyobb õstehetsége, – többször
az év sportolójának választották Magyarországon. Idén
azonban õ választott, méghozzá férjet magának, s az olim-
pia után korábbi edzõtársával, majd kedvesévé lett élettár-
sával örökre összekötötték életüket. 

A Bp. Spartacus és az MTK sportegyesületek után jelen-
leg a Domino-Honvéd színeiben folytatja a sportolást, s ké-
szül az elkövetkezendõ évek világversenyeire. Tervei sze-
rint a 2012-es londoni ötkarikás játékokig folytatja. A legsi-
keresebb lakója településünknek. Hat éve élnek Budakalá-
szon. Öröm, büszkeség a helyi lakosoknak, szomszédok-
nak és ismerõsöknek, hogy itt választottak a közös életük-
höz nyugalmat és biztonságot nyújtó otthont.

Bemutatjuk az elismerésben részesült budakalászi olimpikonokat



2009. január • III. évfolyam 1. szám4

KKÖZ-ÜGYEKFONTOS INFORMÁCIÓK

A képviselõ-testület 2009. évi munkaterve
2009. január 27.

– Ingatlan-értékesítési terv meghat. (Gazd. Iroda vez.)
– Polgárõrség 2008. évi beszámolója (elnök)
– Rendõrség 2008. évi beszám. (Rendõrkap. képviselõje)
– Javaslat a köztisztviselõk teljesítményértékeléséhez

szükséges feltételek meghatározására (jegyzõ)
– Magyar u. végének rendezése, a támfal megerõsítése

(Polgármesteri Kabinet)
2009. február 24.

– Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásá-
ra (Gazdálkodási Iroda vez., pénzügyi osztályvezetõ)

– Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására
(Gazdálkodási Iroda vezetõje, pénzügyi osztályvezetõ)

– Lakásrendelet felülvizsgálata (Gazd. Iroda vezetõje)
– Óvodai, iskolai beiratkozások idejének meghatározása

(Polgármesteri Kabinet)
– Pályázati kiírások: sport, civil, egyház, kisebbség, jó ta-

nuló, jó sportoló (Polgármesteri Kabinet)
– Javaslat az általános iskolák komplex szakmai munkájá-

nak vizsgálatára (Polgármesteri Kabinet)
– Javaslat a Tanító u.–Sport u.–Omszk park közlekedési

rendezésére, a gyalogos forgalomra (Polg. Kabinet)
– Televíziók támogatása

2009. március 17. – KÖZMEGHALLGATÁS
2009. március 24.

– Közterületek rendjérõl szóló rendelet felülvizsgálata, díj
(Polgármesteri Kabinet vezetõje)

– Kaláz Kft. beszámolója aktuális ügyekrõl (Polg. Kabinet)
– Javaslat a Községi Díjak elbírálását elõkészítõ Ad hoc bi-

zottság létrehozására (Polgármesteri Kabinet)
– A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények közötti

megállapodás felülvizsgálata (Pénzügyi Osztályvezetõ)
2009. április 28.

– Javaslat az önkormányzat 2008. évi zárszámadásának
elfogadására (Gazd. Iroda vez., pénzügyi oszt. vez.)

– Javaslat a 2008. évi egyszerûsített beszámoló elfogadá-
sára (Gazdálkodási Ir. vezetõje, pénzügyi osztályvezetõ)

– Javaslat a Polg. Hiv. SZMSZ-ének felülvizsgálatára (jegyzõ)
– Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatokól (elnökök)
– Javaslat Községi Díjak odaítélésére (Polg. Kabinet)
– Javaslat a Vagyonrendelet felülvizsg. (Gazd. Ir. vezetõje)
– Javaslat Pedagógus nap és Semmelweis nap elõkészíté-

sére (Polgármesteri Kabinet, Igazgatási Iroda)
– Pályázatok elbírálása: sport, civil, egyház, kisebbség

(Polgármesteri Kabinet)
– Lakossági tájékoztató a hivatal mûködésérõl

2009. május 26.
– Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására

(Gazdálkodási Iroda vezetõje, pénzügyi osztályvezetõ)
– Javaslat a Testnevelési és Sportkoncepció elfogadására

(Polgármesteri Kabinet)
– Javaslat Bk. Közokt.-fejlesztési koncepciójának és Intéz-

kedési tervének elfogadására (Polgármesteri Kabinet)
– Javaslat az ÖMIP (Önkormányzati Minõségirányítási

Program 2004.) felülvizsgálatára (Polg. Kabinet)
– Javaslat a Gyermekvéd. besz. elfogadására (Ig. Ir. vez.)
– Az önkormányzat tulajdonában lévõ gazdasági társasá-

gok mérlegének elfogadása (gazd. társaságok vezetõi)

– Nyitnikék Óvoda vezetõjének kinevezése (Polg. Kabinet)
2009. június 23.

– Közokt. intézm. vez. tanév végi besz. (Polg. Kabinet)
– Tájékoztató a védõnõk munkájáról (védõnõk)
– Sportegyesületek félévi tájékoztatója az önkormányzati

támogatások felhasználásáról (elnökök)
– Tájékoztató az Önkormányzat peres ügyeinek állásáról

(ügyvédek, Polgármesteri Kabinet)
– Beszámoló az ált. iskolák komplex szakmai, és a vezetõk

munkájáról, szakértõi vizsg. eredm-rõl (Polg. Kabinet)
– Javaslat a 2009/2010-ben indítható ált. isk. tanulócsopor-

tok és óvodai csoportok engedélyezésérõl (Polg. Kabinet)
– Javaslat az óvodák komplex szakm. vizsg.-ra (Polg. Kabinet)
– Budakalászért Közalapítvány táj. (elnök, Polg. Kabinet)
– Kalász Gimnázium tájékoztatója (igazgatónõ)

2009. július–augusztus: SZÜNET
2009. szeptember 22.

– Beszámoló az önkormányzat I-VI. havi gazdálkodásáról
(Gazdálkodási Iroda vezetõje, pénzügyi osztályvezetõ)

– Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására
(Gazdálkodási Iroda vezetõje, pénzügyi osztályvezetõ)

– HÉSZ módosítására jav. (Mûszaki Ir. vezetõje, fõépítész)
– Kaláz Kft. Beszámolója a folyamatban lévõ ügyekrõl

(Polgármesteri Kabinet vezetõje)
– Tájékoztató a 2009/2010. tanév és nevelési év beindítá-

sáról (intézményvezetõk)
– A 2010. évi „Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázat”-hoz csatl. (Polg. Kabinet)
– Az ÖMIP módosításának elfogadása (Polg. Kabinet)

2009. október 27.
– A bölcsõde vezetõjének beszámolója (intézm. vezetõ)
– Idõsek Klubja vezetõjének beszámolója (intézm. vez.)
– Besz. az önkorm. szocpol. felad. ellátásáról (Ig. Ir. vez.)
– Testvérkapcsolatok Egyesületének beszámolója (elnök)
– Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolója (elnök)
– Beszámoló a hivatal 2009. évi munkájáról (jegyzõ)

2009. november 10. – KÖZMEGHALLGATÁS
2009. november 24.

– Beszámoló az önkorm. háromnegyed éves gazd.-ról
(Gazdálkodási Iroda vezetõje, pénzügyi osztályvezetõ)

– Javaslat a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásá-
ra (polgármester, Gazd. Ir. vez., pénzügyi oszt. vezetõ)

– Javaslat az Adórendelet felülvizsg. (Gazd. Ir. vezetõje)
– Javaslat a víz- és csatornadíjak felülvizsg. (Gazd. Ir. ve-

zetõje, Kalászi Közmû Üzemeltetõ Kft ügyvezetõje)
– Beszámoló Bk. körny. véd. helyzetérõl (Mûsz. Ir. vez.)
– Kalászi Közmû Üzemeltetõ Kft. besz. (ügyvezetõ)
– Javaslat intézményvez. pályázatok kiírására: Telepi Óvo-

da, Szentistvántelepi Általános Iskola (Polg. Kabinet)
– Szemétszállítási díj meghat., felülvizsg. (Mûszaki Iroda)

2009. december 15.
– Javaslat a 2010. évi átmeneti gazd.-ról szóló rendelet

elfogadására (Gazd. Ir. vez., pénzügyi osztályvezetõ)
– Javaslat a 2010. évi munkaterv elfog.-ra (polgármester)
– Beszámoló az óvodák szakmai, szakértõi vizsgálatának

eredményérõl (Polgármesteri Kabinet)
– Sportegyesületek év végi beszámolója, szakmai és

pénzügyi (elnökök)
A munkaterv a honlapon az év folyamán is elérhetõ lesz.
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A KINCS Egyesület (az Erdei Iskola Alapítvánnyal kö-
zös „Kulturális sokszínûségünk mint helyi termék” nyer-
tes projektje keretében, az NCTA „Kulturális örökségvé-
delem” c. támogatásával) pályázatot ír ki a Szentendrei
Kistérség sokszínûségét kifejezõ Helyi Érték-arculatának
zenei és grafikai megjelenítésére.

Helyi érték mindazon érték, ami hozzátartozik az
adott településen, térségben, tájegységen élõk azonos-
ságtudatához és hovatartozásához. A létrejövõ hozzá-
adott érték helyi szinten jelenik meg, itt járul hozzá az
egzisztenciák fejlõdéséhez. A helyi értékeknek egyedi, az
adott térségre jellemzõ karakterük van. Eszerint:

 a zenei pályázat célja, hogy a Helyi Érték arculatának
zenei megjelenítésére olyan zenemû szülessen, ami kife-
jezi a Szentendrei Kistérség sokszínûségét, és televíziós,
rádiós programajánlókban, reklámokban is felhasználható.
Pályázhatnak egy zenemû 3 perces, 30 másodperces és
signál változatával. Az összes variációt 128 kbps tömörí-
tésû MP3 formátumban CD-n postai úton, jeligésen kérjük
beküldeni. A gyõztes pályázónak 15, 20 és 25 másodper-
ces változatokat és a pályamûvek kottáját is el kell készí-
tenie és át kell adnia a KINCS Egyesületnek.

 a grafikai pályázat célja, hogy a Helyi Érték arculatá-
nak grafikai megjelenítésére olyan logó-t és védjegyet
hozzunk létre, ami kifejezi a Helyi Érték fogalmát és kön-
nyen megjegyezhetõ. A logó kötõdjön a Szentendrei
Kistérséghez, legyen figyelemfelkeltõ, reklámterméke-
ken és plakáton egyaránt megjeleníthetõ. A védjegy a

logó továbbfejlesztett változata, ami a minõsített Helyi
Értékeken jelenik meg és tartalmazza a logó grafikáját is.
A beadás formátuma: CD-n (300 dpi JPEG, hosszabbik ol-
dal 800 pixel; vektoros formában is).

Pályázhatnak mindazok, akik a Szentendrei Kistérség-
ben (Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Le-
ányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer,
Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Viseg-
rád) élnek vagy itt dolgoznak. A pályamunkákat jeligésen
kérjük beküldeni február 14-éig a Napórásház, 2000
Szentendre, Halász u. 1. címre. A borítékra írják rá a jel-
igét és hogy „Helyi Érték zenei pályázat”, ill. „Helyi Érték
grafikai pályázat”. A pályázó neve, címe, telefonszáma
egy kisméretû lezárt borítékban kerüljön a csomagba. A
nyertes díjazása: 100 000 Ft (bruttó). Az öttagú zsûri által
elbírált mûvek eredményeirõl márc. 2-ától tájékozódhat-
nak, a  honlapon. A pályamunkákat kiállításon mutatjuk
be a Napórásházban, ennek március 2-i megnyitóján ke-
rül sor a díjak átadására is.

Szerzõi jogok: A nyertes pályázóval a Kincs Egyesület
felhasználási szerzõdést köt: a pályázó korlátlan jogosultsá-
got biztosít reklám és egyéb kommunikációs felhasználás
tekintetében. A pályázat eredménytelen, ha a pályamûvek
közül egy sem felelt meg a kiírás feltételeinek. A pályázó
köteles eredeti, még nyilvánosságra nem hozott alkotással
pályázni, mely harmadik személy szerzõi jogát nem sérti.

Kapcsolattartó: Vajda János. Tel: (30) 962 0376. A pá-
lyázati kiírás olvasható a  honlapon.

A kommunális adóról...
A helyi adórendszer kialakításának célja az önkormány-

zat gazdálkodásának megalapozása; a gazdálkodás anyagi
alapjainak erõsítésével a központi függés csökkentése. A
helyi adókról szóló törvény meghatározta a helyi döntési
autonómiára épülõ adórendszer kereteit, feltételeit.

Sokan kérdezték, hogy mire használjuk fel a kommu-
nális adóból befolyó bevételt.

A magánszemélyek kommunális adója a lakásbérleti
jogviszony és a vagyoni típusú adók körében maradókkal
terhelhetõk (például: lakás, telek, üdülõtulajdon). Ez utób-
biak esetében tilos az adótöbbszörözés, csak egyféle adó
alkalmazható rájuk. A települések különbözõ infrastruktu-
rális beruházásokra (pl. csatornafejlesztés) adómentessé-
get állapíthattak meg. A kötelezõ mentességek 1995-ben
megszûntek. Budakalászon a csatorna-társulatokra vonat-
kozó 10 éves mentességek lejártak.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv (Htv.) nem teszi
kötelezõvé a felhasználási célok meghatározását, csak ar-
ra kötelezi a képviselõ-testületeket, hogy a költségvetési
beszámoló részeként a beszedett adó összegérõl tájékoz-
tassák a település lakosságát.

A Htv. egyedül a kommunális jellegû adók bevezeté-
sének célját jelölte meg: az infrastruktúra fejlesztésében,
valamint a környezetvédelmi feladatok ellátásában, – de a
törvény módosítása során az 1993. évtõl a kommunális
jellegû adók bevezetésének céljára vonatkozó meghatá-
rozást hatályon kívül helyezték.

A kommunális adó tehát nem szemétszállítási díj. A
Htv. indoklása szerint a kommunális jellegû adók (ide tar-
tozik a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális
adója, az idegenforgalmi adó) célja, hogy az önkormány-
zat infrastrukturális fejlesztések, környezetvédelmi felada-
tok megvalósítására pénzeszközhöz jusson. A szemétszál-
lítási díj ellenben egy kötelezõ közszolgáltatás ellenértéke.
Az önkormányzatnak ugyanis kötelezõ feladata, hogy a te-
lepülési hulladék kezelésére közszolgáltatást tartson fenn,
az ingatlan tulajdonosát (birtokosát, használóját) pedig az
a kötelezettség terheli, hogy a háztartásában keletkezett
szilárd hulladékot a begyûjtésre feljogosított hulladékke-
zelõnek átadja. Minderre azért van szükség, hogy a kör-
nyezeti és közegészségügyi veszélyhelyzetek megelõzhe-
tõk legyenek. Az ellenõrizetlen hulladéklerakás, megsem-
misítés (elásás, elégetés) ugyanis igen nagy veszélyt jelent
mind a szûkebb, mint a tágabb környezetre.

Tekintettel arra, hogy a település üzemeltetésének , in-
tézményei fenntartásának, a kötelezõ és önként vállalt fel-
adatok ellátásának költségeit az állami normatíva csak
mintegy 35-45%-ig fedezi, ezért ezeket a költségeket – a
létrehozásának és a céljának megfelelõen – a helyi adóbe-
vételbõl kell pótolni, kiegészíteni. Tehát az önkormányzat
az adóbevételbõl egészíti ki pl. az önkormányzati intéz-
mények mûködtetését, a település takarítását, az utak
karbantartását.

Orosz György
gazdasági irodavezetõ

KKÖZ-ÜGYEK FONTOS INFORMÁCIÓK

HÉ! HÉ! HÉ! Pályázat Helyi Érték-arculat zenei és grafikai megjelenítésére



Ülésezett a Magisztrátus
A Magisztrátus Településfejlesztési és Környezetvé-

delmi Mûhelyének jan. 8-ai kiterjesztett ülésén szó volt
az IVS részleteirõl, egy esetleges SWOT-analízis szüksé-
gességérõl, a várossá válás értelmérõl, az Omszk-parkra
vonatkozó lehetséges elképzelésekrõl, és a Lenfonó állo-
más kétszintûvé tételének lehetõségérõl. A bizottság leg-
közelebb márc. 5-én 18 órakor ülésezik. (Kollár Ernõ IVS-
anyaga hamarosan megtekinthetõ a honlapon. BH+>>>)

A magisztrátus ülésén a grémium elfogadta a lapunk
dec-i számában már közölt, az IVS-re vonatkozó mûhely-
ajánlást; eljárás kezdeményezését javasolta a szakhatóság
felé a Lenfonó állomás kétszintûvé tétele kapcsán és ala-
pos tájékoztatást kért Gajdos úrtól az IVS-fórumra.

Lakossági IVS-fórum, lakosság nélkül
Jobbára csak a hivatal dolgozói, képviselõk, bizottsági

tagok és magiszterek vettek részt a jan. 12-ei, a település
jövõjét boncolgató fórumon. A várossá válás; a rövid- és
hosszú távú tervek; a háromlépcsõs elképzelés (Budai
út–Fõ tér program megvalósítása, Lenfonó és kapcsolódó
területek megújítása, Duna-part és tavak rekreációja); a
HÉSZ-módosítás, szennyvízkezelés kérdései mellett új és
valóban elgondolkodtató felvetés volt Novotny László ja-
vaslata a saját rendõrõrs létrehozásáról.
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Hulladék-hírek

 A Hulladékgyûjtõ udvar nyitva tartása a testület de-
cember 16-ai döntése alapján januártól az alábbiak szerint
változik:

szerda, csütörtök, péntek: 14-18 óráig
szombat 8–12 óráig
A Hulladékudvar (2011 Budakalász, Klinger Henrik u.

hrsz.: 1291/25. – volt Lenfonó terület) megközelítése a
Szentendrei út felõl lehetséges. Az üzemeltetõ díjmente-
sen fogadja: a mûanyag-, papír-, üveg-, alumínium-, fém,
gumiabroncs-, elem- és elektronikai hulladékot. Térítés
ellenében fogadja: a lakosságnál keletkezõ 1 m3-t nem
meghaladó építési, bontási hulladékot (építési törmelék,
beton, tégla, cserép, sitt).

 Nem született döntés a lakossági hulladék-szállítási
díj emelésérõl. A testület elvetette a Saubermacher 11%-
os, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ (17 N.), és a bi-
zottságok 7,3%-os emelési javaslatát (5 I., 4 N., 8 T.); de
nem szavazta meg a helyben felvetett 4%-os (8 I., 2 N., 7
T.), ill. 0%-os (5 I., 1 N., 11 T.) emelést sem. Felkérte a pol-
gármestert, kezdeményezze a cégnél, hogy a ténylegesen
elszállított hulladék mennyisége alapján történjen a szám-
lázás (17 I.). A jegyzõasszony szerint döntés híján pergya-
nús helyzetben, mulasztásos törvénysértésben vagyunk.

 Három 4,5 m3-es konténer (Szegély u., Klisovác u.,
Köves út) elszállításával kevesebbre tart igényt a külterü-
leteken a testület januártól és 7,3%-os átalánydíj emelést
hagyott ott jóvá. Így az intézmények és a külterületi hulla-
dék gyûjtésének átalánydíja: 5 388 e Ft/év+ÁFA, amit az
önkormányzat fizet meg (11 I., 5 N., 1 T.), összegét a
költségvetésben biztosította (10 I., 3 N., 4 T.).

 Írásban reklamálta meg a hivatal a képviselõk dön-
tése alapján, hogy a szolgáltató miért csak részben telje-
sítette a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést (17 I.). A
cég képviselõje érdeklõdésünkre jelezte, ez a szolgáltatás
szünetel mindaddig, amíg az önkormányzat és a Sauber-
macher-Bicske Kft. egyeztet.

 Szelektív hulladékgyûjtõ helyszínek Budakalászon:
1. Hulladékudvar, 2. Szentendrei út–Klinger Henrik u., 3.
Sas u.–Damjanich u., 4. Táncsics u. (HÉV átjáró), 5. Gerinc
u.–Cseresznyés u., 6. Tóparti lakópark, 7. Duna
sétány–Lupa Szigeti út, 8. Kántor u., 9. Szegfû u.–Kossuth
L. u., 10. Széchényi–Martinovics u., 11. Máli Péter–Szt.
László u., 12. Erdõhát u.–Hegyalja u.

Beadtuk a várossá nyilvánítás pályázatát
Január 16-án – a hivatal jó hónapos megfeszített adat-

gyûjtése és a PTE Természettudományi Kar Földrajzi Inté-
zete szakmai összegzése után – vitték a Közigazgatási Hi-
vatalba a várossá nyilvánítási kezdeményezést. A 180 ol-
dalas, 9 MB-os anyagot egy bíráló bizottság több hóna-
pos munkával értékeli, majd június-júliusban lesz meg az
eredmény. A cím elnyerése esetén augusztusban várható
a várossá nyilvánítás ceremóniája.

Futó tervpályázatok
 HÉSZ módosítására tett ajánlattételi felhívást közzé

a hivatal jan. 19-ei határidõvel. A hirdetmény megjelent a
Közbeszerzési Értesítõben. A hivatal várja a tervezõk je-
lentkezését, illetve továbbra is fogadja a lakosság észre-
vételeit, javaslatait, hogy a tervezõk milyen konkrét elõ-
írásokat tekintsenek át a felülvizsgálat során.

 Az Egészségház terveztetését a hivatal közbeszer-
zési eljárás keretében oldja meg.

 A Cinke térre szánt 5+1 foglalkoztatós óvoda terve-
zõjét – mivel az összeg várhatóan a közbeszerzési érték-
határ alatti – meghívásos versenyeztetéssel választja ki az
önkormányzat. A dokumentációt jan. 26-áig várják vissza
a hivatalba. Részletek a honlapon olvashatók.

Pályázat bérlakás bérleti jogára
Az önkormányzat pályázatot hirdet az Arany János ut-

ca 3. szám alatti önkormányzati bérlakás egy éves bérleti
jogára. Alapterület: 123 m2, komfortfokozat: összkomfor-
tos. A bérlakás megtekintésére Kárász Jánosné ügyintézõ-
vel történt elõzetes egyeztetés alapján kerül sor (Budaka-
lász Petõfi tér 1., tel: (26) 340 266/129-es mellék.) A pá-
lyázatok beadásának határideje: 2009. február 1.
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Vízirendészeti elõírások
A téli balesetek megelõzésére indokolt felidézni a

46/2001. (XII.27.) BM. számú rendelet elõírásait.
A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha

vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t, nem olvad,
nem mozog. TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: • éj-
szaka és korlátozott látási viszonyok között, • jármûvel, a
biztonságos munkavégzés kivételével, • kikötõk és veszteg-
lõhelyek területén, • folyóvizeken. A jég teherbírását csök-
kentõ tényezõk: • fenékrõl elõtörõ kisebb-nagyobb források,
• csatorna bekötések, • áradás, apadás által kialakított jég-
mozgás, • felmelegedés, ami a jégréteget elvékonyítja.

Folyóvizeken a befagyás folyamán a már beállt jégmezõ-
re újabb táblák torlódnak, ezeken közlekedni életveszélyes
és tilos! A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást
idéznek elõ, apadáskor a látszólag szilárd jég állapota meg-
változik, beroppanhat. Enyhüléskor a felület mosódik, a jég
vastagsága csökken, szilárdsága romlik, a közlekedés, spor-
tolás, ott tartózkodás veszélyes. Bajok forrása a friss havazás
is, mert a jég tényleges állapotát nem lehet felismerni.

Ha valaki a jégen léket vág, jégkitermelést folytat, köte-
les a jégmentessé vált területet távolról felismerhetõ mó-
don, egy méter magasan legalább 10-10 cm széles piros-
fehér csíkozású korláttal megjelölni, körülhatárolni! Ahol fel-
nõttek vagy gyermekek tömeges megjelenése várható, a
jégbõl való mentéshez felúszó, nagyfelületû tárgyakat: falét-
rát, pallót és erõs, karbantartott kötélzetet tartsanak készen-
létben. A jeges vízbõl mentett embert ne vigyék rögtön túl-
fûtött meleg helyre, jeges ruházatától megszabadítva indít-
sák be a vérkeringését dörzsöléssel, aztán orvosi elsõse-
gélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni. Télen szabad vi-
zekben fürödni életveszélyes! A Schirilla-féle szabad vizes
fürdõzés, úszás vízi rendezvénynek minõsül, amit a
vízirendészeti szervek engedélyeznek intenzív, speciális fel-
készülés után, orvosi felügyelettel, szigorú feltételekkel.

Birtokba vették a tavat a korcsolyázók!
A január eleji tartósan hideg idõjárás következtében

12-14 cm-esre hízott a jég és korcsolyázók népesítették
be a tavat. Régi ismerõsök üdvözölték egymást, baráti
társaságok vívtak jégkorong csatát. Öröm volt nézni,
hogy milyen sok budakalászi használta ki a lehetõséget és
töltött kellemes órákat a tavon.

Ugyanakkor elszomorító, hogy egyesek milyen fele-
lõtlenül hagyják figyelmen kívül a jég veszélyeit. A régi fa
móló és a HÉV felõli oldal által határolt területen az ismert
kis vízmélység miatt biztonságosabban lehetett sportolni.
A parttól messzebb viszont a mentõeszközök hiányában,
a jeges vízben, korcsolyával a lábon, 2-3 perc elteltével
még a nagyon jó úszóknak is csak kevés esélyük van a fel-
színen maradásra. Legyünk óvatosak, figyeljük a horgá-
szok jelzéseit, mert már néhány mm hó is eltakarhatja a
kivágott, alig befagyott lékeket, a napsütéses idõben pe-
dig nagy repedések, rianások keletkezhetnek. Sötétben
és egyedül ne korcsolyázzunk!

A jó levegõ, a szép táj szerelmeseinek ajánljuk a
Pilisszentkeresztrõl a Szurdokon át Csobánkára vezetõ kb. 8
km-es (2-3 órás) téli túra útvonalat. (Pomáz HÉV-megállótól
autóbusszal Pilisszentkereszt elsõ megállójáig, onnan gya-
log Csobánka autóbusz fordulójáig, majd busszal vissza
Pomázra). További téli sportolási lehetõségeket kínálnak a
közeli sípályák, szánkópályák. Tájékozódni és webkamerán
„nézelõdni” a www.sielok.hu oldalon lehet, ahol olvashat-
nak a hóviszonyokról, bérlet-árakról, szállásokról, stb. Kis-
gyermekeseknek, kezdõknek a legközelebbi hóágyúzott és
esti síelést is biztosító pálya Visegrád-Mogyoróhegyen van,
ahol ideális tanulási lehetõségek biztosítottak.

Balesetmentes téli sportolást kívánunk!
Papp Gábor

Kishírek
 Születés, halálozás: 2008-ban 56 budakalászi lakos

távozott el közülünk és október 31-éig 96 gyermek szüle-
tett. Végleges és részletes népesség-nyilvántartási adatok
márciusban, a Belügyminisztériumi adatállományok meg-
érkezte után várhatók.

 A hivatal a 2009. jan. 2-ai munkanapot a szociális és
munkaügyi miniszter rendelkezése értelmében – az elõ-
zetes értesítéstõl eltérõen nem jan. 10-én, hanem – márc.
28-án szombaton pótolja. Eszerint aznap pénteki nyitva-
tartási és ügyfélfogadási rend lesz.

 A Budakalászért Védegylet kezdeményezésére ja-
nuár 9-én az egyesület vendége volt Parlagi Endre pol-
gármester úr. A tagság elõször tájékoztatót hallgatott
meg a település elõtt álló feladatokról, majd kérdéseket
tett fel. A válaszok után a Védegylet tagjai kialakították ál-
láspontjukat a stratégiai kérdésekkel kapcsolatban: pl. a
Gyógynövény területe, az elkerülõ út, a HÉSZ módosítá-
sa, a helyi politizálás kérdései, stb. A kialakult egyesületi
álláspontok a Budakalászért Védegylet honlapján (www.
budakalaszertvedegylet.hu), a SzóSzóló címû kiadvány-
ban és a helyi újságban, televíziókban lesznek részlete-
sebben megismerhetõk.

 PET-palack zsugorítására alkalmas gépet üzemeltek
be a CORA áruházban, ahol fizetnek is ezért a hulladékért.

A Szentistvántelepi Iskola hírei 
jan. 23. Félévi értesítõk kiosztása
jan. 24. Központi írásbeli felvételi nyolcadikosoknak
jan. 26-30. Szülõi értekezletek
febr. 6. Alsós farsang a Faluházban
febr. 16. Továbbtanulási jelentkezések leadása
febr. 16-21. Sítábor
febr. 18-20. Három napos síszünet

A Kalász Suli hírei
febr. 6. Felsõs farsang
febr. 13. Alsós farsang
febr. 20. Jelentkezési lapok leadása, szül. ért.

A Kalász Mûvészeti Iskola híre
febr. 22. Megemlékezés a Sváb kitelepítésrõl

a fúvószenekar részvételével

Olvasni jó...
Február 12-én fél háromkor tartják az ‘Olvasni jó...’

program következõ, második összejövetelét a Faluház-
ban. A gyerekek Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika c.
mesekönyvét dolgozzák föl vetélkedõ keretében.



Megújult a budakalászi Fidesz-szervezet
A 2008. november 9-ei Fidesz országos választmányi

határozat alapján újjáalakult a FIDESZ-MPSZ budakalászi
csoportja. A helyi alapszervezet elnökévé: Ercsényi
Tibornét, alelnöknek: Mányai Zoltánt és Major Edét vá-
lasztotta meg a 13 alapító tag.

Célkitûzéseik között kiemelten szerepel a budakalászi
polgárok, családok érdekeinek képviselete, a község po-
litikai közéletének békésebb mederbe terelése, a nyu-
godt, normális hangvételû politizálás megteremtése.

A Fidesz országos programját képviselve erõsíteni kí-
vánják az együttmûködést a helyi civilszervezetekkel, a
Budakalászért tenni akaró emberekkel.

Terveik közt szerepelnek olyan rendezvények, ame-
lyekre közéleti szereplõket, politikusokat, sportolókat, a
kulturális és gazdasági élet szereplõit kívánják meghívni.
Elõadásokkal készülnek a májusban esedékes Európai
Parlamenti választásokra is. 

A Budakalászi Baráti Kör közgyûlése
A Budakalászi Baráti Kör 2008. november 17-én tartotta

tisztújító közgyûlését, amelyen döntött a tisztségviselõk
személyérõl. Eszerint elnök: Tolonics István. Alelnökök:
Harcsa Lajos, Kaltner Károly. Vezetõségi tagok: Tolonics Ist-
ván, Ercsényi Tiborné, Horváth Antal, Harcsa Lajos, Kaltner
Károly, Knáb Ferenc, Wieszt Józsefné. Felügyelõ bizottsági
tagok: Horváth Gyula, Kegyes Gáborné, Dr. Kulin Sándor.

Nosztalgia Est
A 60-as és 70-es évek zenéjét és hangulatát idézõ tán-

cos rendezvény lesz január 25-én vasárnap 18-22 óráig a
Faluházban. A fergeteges hangulathoz a zenét az egykori
legendás hírû Dördülõ Cövek együttes alapítója, Sárosi Ti-
bor, azaz Pocsolyás és zenészbarátai, valamint a fantaszti-
kus Dö Fantasztik SEDÓZ zenekar szolgáltatják. A szünet-
ben Dankó Tibor zongorázik. Mindenkit szeretettel várunk!

Budakalászi Baráti Kör
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A dec. 16-ai rendkívüli ülés döntései
 A testület tulajdonosi hozzájárulását adta (17 I.) a HÉV

Békásmegyer-Szentendre közötti vonalszakasz felújításá-
hoz. Az önkormányzati ingatlanokon az építési munkát a
vasút üzemeltetõje elvégezheti azzal, hogy: – a Jókai u.,
Batsányi u. torkolatánál megjelenõ felszíni csapadékvizet is
el kell vezesse a csatorna; – a töltés alatti átvezetõ kifolyá-
sától számított 10 m-es megújítása nem elégséges, a vízel-
vezetõ árkot a Zrínyi utcai árok csatlakozásáig meg kell épí-
teni; – a Budakalász megállóban további parkolók szüksé-
gesek; – a perontetõk építéshatósági engedélyezésekor a
Budakalász Fõépítészi Tervtanács bírálja el a felépítménye-
ket településkép szempontjából; – a gyalogos átjárók ter-
vezésekor és kivitelezésekor az akadálymentes átjárás, és a
maximális biztonság követelményét érvényre kell juttatni;
– a Lenfonó állomásnál a HÉV átjáró egy rendszert alkosson
a közelében lévõ közúti csomóponttal (a gyalogátkelõhely
kialakítását a forgalmi fejlesztésekkel együtt kell kezelni).

 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) 2008.
évi pályázaton nyert 400 e Ft-jának nem a pályázati cél
szerinti felhasználása miatt a testület feljelentést tesz hût-
len kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen (9 I., 8 T.).
Nem fogadta el a CKÖ 2008-as pályázati elszámolását, és
kötelezte az összeg visszafizetésére. Mivel a CKÖ 2008.
nov. 24-én feloszlott, a támogatást visszafizetni nem tud-
ta. A grémium fenntartja magának azt a jogot, hogy a 400
e Ft-ot követelésként nyilvántartja, és a következõ CKÖ
megalakulása esetén követelni fogja (15 I., 2 T.).

 A testület hozzájárult a Rosta Lika Budakalászi Nagy-
családos Egyesület „Budakalászi” névhasználatához és
nevének bejegyzéséhez (17 I.).

 A grémium elfogadta a Szószabó Stúdió Kft.-nek a
Budakalászi Hírmondó bõvítésére vonatkozó 3. számú ár-
ajánlatát és felhatalmazta a kiadó KKÁMK igazgatóját,
hogy a szerkesztõvel szerzõdjön. A költségeket, 6,4 M Ft-
ot a KKÁMK 2009-es költségvetésében elkülönítetten
biztosította, a KKÁMK bevételi oldalán 2 M Ft hirdetési
árbevételt írt elõ (13 I., 4 T.).

 A testület pályázatot írt ki a  honlap üzemeltetésére
és karbantartására azzal, hogy az újságból kimaradó anya-
gok és a testületi elõterjesztések is kerüljenek fel a honlap-
ra. A beérkezett ajánlatokat jan. 27-én bírálja el (17 I.).

 A grémium, mint a Kaláz Kft. alapító tagja úgy határo-
zott, hogy a Kft. tevékenységi körébe tartozó (útépítés,
közterületfenntartás, térfigyelõ rendszer üzemeltetéséhez
szükséges személyzet-biztosítás, önkormányzati lakások
karbantartása, kezelése, számlázás) feladatok ellátását a
végelszámolással megszüntetett Faluház Kht. helyett 2009.
jan. 1-tõl (a munkavállalók átvételével) a Kaláz Kft. végzi. A
hivatal 2 fõ takarítója is a Kaláz Kft. állományába kerül, ha ez
a jelenlegi helyzetnél kedvezõbb anyagilag. A testület bõví-
tette az ügyvezetõi felelõsség körét (13 I., 4 T.).

 A testület 2009. jan. 1.-tõl dec. 31.-ig szóló idõtar-
tamra meghosszabbította a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kötött
folyószámla hitelkeret szerzõdést, takarékossági okból a
hitelkeret összegét 2 M Ft-ra csökkentve (17 I.).

Az MSZP tájékoztatója

Az MSZP Budakalászi Szervezete 2008. 12. 29.-én
tisztújító taggyûlést tartott. A szavazás eredményeként el-
nök: Márton András, elnökségi tag: Horváthné Molnár Zsu-
zsa, Kiss Jánosné, Nyalka Józsefné és Stekler Sándor lett.

Tisztelt lakótársaink! Az MSZP Budakalászi Szervezete
hitet tesz a nyugodt, mérsékelt hangvételû, kiegyensú-
lyozott helyi politizálás mellett. Budakalász fejlõdését
csak az egymás véleményére való odafigyelés, a problé-
mák megbeszélése, a félreértések tisztázása biztosíthatja.

Egymás lejáratása, mások véleményének félreértelmezé-
se soha nem lehet a megoldás. Budakalász elõrehaladását
segítõ, jövõjét garantáló ötletek, javaslatok megfogalma-
zásától a megvalósulásig kompromisszumok sorozatán
keresztül vezet az út, amelyben soha nem az a lényeges,
hogy „ki mondja”, hanem az, hogy „mit mond”!

E gondolatok jegyében kívánunk minden kedves bu-
dakalászi lakosnak eredményekben gazdag, sikeres, bol-
dog új évet. Elérhetõség: mobil: (30) 20-30-435, e-mail:
martandras@gmail.com

az MSZP Budakalászi Szervezete
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A dec. 16-ai rendes ülés döntései
 A képviselõk hosszas vita után sem tudtak dönteni a

2009-es csatornadíjakról, azok infláció-követõ áremelésé-
rõl, ill. az önkormányzati támogatás mértékérõl és módjá-
ról. Ezzel – többek véleménye szerint – fennáll a veszélye,
hogy a csatornatársaság mûködésképtelenné válhat, nem
biztosítottak a jövõ évi felújítások.

 A testület 2009-ben a helyi adók tekintetében a
2008-as adómértékeket alkalmazza (17 I.).

 A képviselõk elfogadták a Vidra SE, a BMSE labdarú-
gó szakosztály, a Budakalászi Testedzõ Klub (BTK), a Bu-
dakalászi Tenisz Club (BUTEC) és a Budakalászi Sport Club
(BSC) 2008. évi tájékoztatóját (17 I.).

 A grémium a Budakalász Ezüsthegyen található in-
gatlana, és a Magyar Állam tulajdonát képezõ, a Kálvária
úton található ingatlan cseréjéhez értékkülönbözettel hoz-
zájárult. Az értékkülönbözeti összeget maximum bruttó 6
M Ft-ban állapította meg (17 I.).

 A testület megalkotta az Önkormányzat 2009. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét (12 I., 5 T.).

 A testület a dátumok tekintetében módosítva koráb-
bi határozatát, pályázatot kíván kiírni a helyi autóbusszal
végzett menetrend szerint személyszállításra úgy, hogy a
szolgáltatás 2009. szept. 1-tõl induljon (16 I.).

 A testület elrendelte a szociális szolgáltatástervezé-
si koncepció átdolgozását: a hivatkozott jogszabályok és
adatok (gyermekétkeztetés, jelzõrendszer) aktualizálásá-
val; kevesebb helyzetelemzéssel, több jövõbe mutató ja-
vaslattal; a Swot tábla értékelésével, koncepcionális elem-
zésével; konkrét cselekvési programmal; a várossá válás
lehetõségeivel és a felmerülõ többlet feladatokkal; intéz-
ményekre lebontott iránymutatással (15 I.).

 A képviselõk döntése szerint az üzletek egysége-
sen minden körzetben 22-tõl–06 óráig nem tarthatnak
nyitva (13 I., 4 T.).

 A grémium felkérte az OKSB elnökét, hogy a Test-
nevelési és Sport Koncepció szerkezetét megtartva, az
adatokat aktualizálva tegyen javaslatot a bizottságnak egy
részletes sportkoncepció vitaanyagára (16 I.).

 A testület a törvény értelmében meghatározta a
közoktatási intézmények felvételi körzethatárait, amit sza-
bad férõhely esetén a szülõk a szabad iskolaválasztás ér-
telmében átértékelhetnek. A körzethatárok: Szentistván-
telepi Általános Iskola: Damjanich u. – Budai út –  Szent-
endrei út – József Attila u. vonalától a Pomáz Város felé
esõ településrész. Kalász Suli: Damjanich u. – Budai út –
Szentendrei út – József Attila u. vonalától a Budapest felé
esõ településrész. Telepi Óvoda: Pomázi út –Szentendrei
út – Vasútsor – Sport u. vonalától a Szentendre Város felé
esõ településrész. Nyitnikék Óvoda: Pomázi út u. – Szent-
endrei út – Vasútsor – Sport u. vonalától a Budapest felé
esõ településrész. Ez már a 2009-es beiratkozásokra is
vonatkozik (14 I., 1 T.)

 A Magyar Önkormányzatok Szövetsége kérésére a
grémium tiltakozott a vízi közmûvek összevonása és pri-
vatizációja ellen a biztonságos ivóvíz-ellátás érdekében,
és támogatta azt a törekvést, hogy az ivóvízbázisok ön-
kormányzati tulajdonba kerüljenek (15 I.).

 A testület az egészségügyi alapellátás fejlesztésére
elhatározta a Klisovác u. 6. sz. alatti, önkormányzati in-
gatlanon mûködõ rendelõintézet átalakítását, bõvítését a
volt takarékszövetkezeti épület felhasználásával (17). Az
engedélyes tervek elkészítéséhez szükséges 8 M Ft+ÁFA
(17 I.) és a kiviteli tervekhez és a kivitelezéshez szükséges
98 M Ft+ÁFA összeget biztosította (14 I. 3 T.).

 A testület a lejárt határidejû határozatokról szóló je-
lentést elfogadta (11 I., 2 N., 4 T.).

 A grémium a 2009. évi belsõ ellenõrzési tervet elfo-
gadta, pénzt különít el célvizsgálatok végzésére, így az
informatikai rendszer ellenõrzésére (17 I.).

A Budakalászért Védegylet tevékenysége
2008. dec. 11-én a Budakalászért Védegylet megtartot-

ta szokásos évzáró Közgyûlését. A tagfelvételek után az el-
nökség beszámolt az elmúlt évrõl. A szokásos tevékenysé-
geink és egyesületi életünk mellett új feladataink is voltak:

– Kialakítottuk álláspontunkat az M0 továbbépítésével és
a „Megyeri híddal” kapcsolatban. Ezt eljuttattuk a Hatóságok-
hoz is, illetve félként bejelentkeztünk ezekben az ügyekben.

– Budakalászon megszerveztük a térség civil szerve-
zeteinek találkozóját egy összehangolt álláspont kialakítá-
sára a fenti témákban. Békásmegyeri, ürömi, pilisboros-
jenõi, pomázi szervezetekkel alakítottunk ki közös véle-
ményt, melyet az országos médiumok is közöltek.

– 2008 óta részt veszünk az Országgyûlés elé kerülõ
törvénytervezetek véleményezésében.

Miután végignéztük teendõinket, megtörtént a tiszt-
újítás is. Elnök továbbra is dr. Hantos István maradt, az el-
nökség tagjai: Ernhoffer Csaba, Kormos László, Szabó
Zoltán, dr. Valki Ferenc Dániel.

Bízunk abban, hogy a 2009-re elfogadott cselekvési
programunkkal továbbra is településünk lakóinak érdeke-
it tudjuk szolgálni!

Budakalászért Védegylet

A Nemzeti Fórum összegzése
A Nemzeti Fórum – átfedésben a Budakalászi Polgári

Körökkel – koordinálja az elõre hozott választásokat cél-
zó, folyamatos nyomást gyakorló kezdeményezést. A
csoportosulás (50 szervezet, kb. százezer ember) levéllel
kereste meg Sólyom László köztársasági elnököt, hogy
szólaljon fel a Parlament feloszlatásáért. Részt vállalt a
párhuzamos szegedi népi kezdeményezés aláírásgyûjtés-
ében is. Rendszeresen elõadókat delegál Bíró Ildikó Fide-
szes országgyûlési képviselõ meghívására a Polgári Körök
és Civil Mozgalmak országos rendezvényeire.

Helyi szinten a Nemzeti Fórum szakmai nyomására si-
került az ingatlanspekulációkat megállítani, a pénzügyi
stabilitást megteremteni és a közlekedési fejlesztéseket
elindíttatni. Pereskedések helyett sikerült új szerzõdést
kötni az M0 kapcsán és elérni, hogy évi 250 M Ft fejlesz-
tést kapjon Budakalász az elkerülõ út megépültéig. Év vé-
gén várható utóbbi nyomvonalának elõkészítése (lõszer-
mentesítés, régészeti munkák, kisajátítások); és remény-
keltõ, hogy elkészült az M0 folytatásának környezetvé-
delmi engedélye is. A csapat folytatni kívánja a Polgári
esték címû elõadássorozatát is.

Nemzeti Fórum Budakalászi Szervezete
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Engedély az M0 folytatására
Megérkezett a még nem jogerõs környezetvédelmi

engedély az M0 útgyûrû északi szektor 10-11. sz. fõút
közti szakaszára. A dokumentum – az önkormányzati és
civil felvetésekre adott válaszokkal – megtekinthetõ a
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu weboldalon és a hiva-
tal hirdetõtábláján.

Zajvédelmi javaslatok
A képviselõk elfogadták a Budakalászi Stratégiai Zaj-

térképre épülõ Intézkedési tervet (16 I.), de:
• Kezdeményezik hangelnyelõ útburkolat kiépítését a

jelentõs zajterhelésû budakalászi utakon; • a HÉV vonalán
hézag nélküli pályafelépítmény kiépítését, csendes üze-
mû jármûvek forgalomba állítását, zajárnyékoló fal felépí-
tését; • a HÉV pályája kizárólag pályafenntartási célokra
legyen felhasználható, ipari szállításra ne vegyék igénybe.

A 11-es és 1115-ös jelû útszakaszokhoz kapcsolódó
stratégiai zajtérkép intézkedési tervéhez az alábbi észre-
vételeket tették (15 I., 1 T.): • a változásokat folyamatosan
figyelve kell aktualizálni az intézkedési tervet; • az Omszk
parkba a 11. sz. fõút, és a József Attila út felõli telekhatá-
ron zajárnyékoló kiépítése szükséges, lévén ez rekreációs
terület; • a 11. sz. fõút M0 csomópont feletti felüljárójára
átlátszó zajárnyékoló fal szükséges; • az M0 Megyeri híd-
jának dilatációs szerkezetét át kell alakítani (pl. lefedni),
hogy kevésbé legyen zajos; • a híd Duna feletti szakaszá-
nak zajvédelmét meg kell oldani, mert a vízfelület által ki-
válóan vezetett hang közvetlenül érinti a Duna-parti üdü-
lõterületeket.

Közlekedési kishírek
 Mechanikai akadályt terveznek a Duna-partra forga-

lomcsillapítási céllal, hogy elvágják a Budakalásztól Bé-
kásmegyeren és Rómaifürdõn át egészen az Auchan Áru-
házig tartó, a Gát út használatával kialakult ‘menekülõ
utat’, amely átmenõ személy- és teherautó-forgalmat
vonzott településünkre. Mivel a táblák nem használnak,
zsákutcát alakítanának ott ki és belépõkártyával irányítha-
tó sorompót vagy hidraulikus szerkezetet építenének, re-
mélhetõleg még a tavasszal.

 Megállítják, ellenõrzik a falu határán a 12 tonnánál
nagyobb jármûveket – tájékoztatta lapunkat a rendõrség
körzeti megbízottja, Stankóczi Zsolt –, és ha nem a zóná-
ba tartozóak (ide vagy innen szállítanak), visszafordítják,
ill. megbírságolják õket. Bár a zónából indul, de külön en-
gedélyt is kért és kapott teherautóinak az a cég, amely
Ürömrõl, az Ezüsthegyi feltöltött kõbányából visz – ma
már veszélyes hulladéknak minõsülõ – gáziszapot Bor-
sodba. Mivel csak a hídon át tud menni, kénytelen Buda-
kalászt is érinteni, várhatóan még egy évig. Ez 10-15 ne-
hézgépjármûvet jelent, átlag napi két fordulóval.

 A Damjanich utca felújításával kapcsolatos gondok-
ról tárgyalt január 7-én a hivatal Horváth Frigyessel, a
Magyar Közútkezelõ Kht. képviselõjével. Szóba kerültek a
szennyvízakna-fedél süllyedések (pl. a Kereszt u. után), a
padkák az Üröm felõl esõ szakaszon, a kitörött szegélykö-
vek pótlása, az árkok védelme (védõkorláttal vagy lefe-
déssel). Horváth Frigyes megígérte, továbbítja a jelzése-
ket a kivitelezõ felé, de közölte, komoly elõrelépés csak
tavasszal várható, amikor a munkákat engedi az idõ.

MM0-DOSSZIÉKÖZELEKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Várható közlekedésbiztonsági fejlesztések
A testület a 2008. szept. 30.-2009. szept. 30. közötti

idõszakra az M0-szerzõdésbõl eredõ, a környezeti terhe-
lést és ártalmakat csökkenteni hivatott, 250 M Ft+ÁFA ér-
tékben elvégzendõ beruházások körét az alábbiakban ha-
tározta meg (17 I.):

– Körforgalom kiépítése gyalogátkelõhellyel a Szent-
endrei és József Attila út csomópontjánál.

– Gyalogátkelõ-hellyel egyesített terelõsziget kialakí-
tása a község bevezetõ útjainak határán: a Pomázi, Or-
szág, József Attila és Damjanich utakon, valamint a Dam-
janich úton a járda teljes hosszban történõ felújítása.

– Lámpás keresztezõdés kialakítása gyalogátkelõhely-
lyel a Budai út és Ady Endre utca keresztezõdésében.

– Terelõszigettel egybeépített gyalogátkelõhely létesí-
tése a Lenfonó-állomás vasúti átjárója elõtt, a park sarkánál.

– A Lenfonó-állomásnál a forgalmi rend átalakítása.
– A József Attila út egész hosszában épített parkoló-

szigetek megvalósítása, és az út süllyedésének megszün-
tetése, a Tanító úti becsatlakozási pont átépítése, valamint
a József Attila út páratlan oldalán a járda teljes hosszában
történõ felújítása.

– A Kántor utca és a József Attila út keresztezõdésénél
terelõszigettel egybeépített gyalogátkelõhely létesítése a
közlekedés biztonsága érdekében.

– A szentistvántelepi állomásnál még egy gyalogátke-
lõhely létesítése.

– A Budai út veszélyes pontjain védõkorlát elhelyezése.

Január 5-én Budapesten egyeztettek a hivatal képvise-
lõi, a KHEM és a NIF Zrt. munkatársaival a tervezett közle-
kedésfejlesztési csomagról. Meglepõen pozitív fogadta-
tásban részesültek, tárgyalófeleik egyetértettek javaslataik-
kal. Egyértelmûvé vált, hogy az idei költségvetés soraiba
végre beillesztették a budakalászi beruházások keretössze-
gét. Egy héttel késõbb a hivatalban jártak, illetve helyszíni
bejárást tartottak a Minisztérium és a fejlesztõ társaság
emberei, hogy megvizsgálják, a testület elképzeléseinek
van-e realitása. Így is elfogadhatónak tartották a terveket.
Várhatóan egy héten belül egyeztetnek a Magyar Közútke-
zelõ Kht-val, és ha szakmailag õk is kivitelezhetõnek tart-
ják a javaslatokat, akkor kb. három héten belül egy teljes
ütemezési programot és kalkulációs tervet állítanak össze.

Figyelembe véve, hogy közbeszerzési eljárás kell a ter-
veztetési és kivitelezési munkákhoz is, Homor István be-
ruházási osztályvezetõ szerint reális esély idén a kisebb
beruházások (zebrák, lámpás gyalogátkelõhelyek, a beve-
zetõ utaknál terelõszigetek, Ady E. u.–Budai út lámpás
csomópont) megvalósulására van. Várhatóan 2010 I. fél-
évére csúszna át a József Attila út teljes rekonstrukciója
(úttest helyreállítás, járdaépítés, körforgalom).

A tárgyalásokon a hivatal, a NIF Zrt. és a Minisztérium
megegyezett, hogy már most el kell indítani a következõ
csomag összeállítását, hogy annak terveztetésében, pályáz-
tatásában ne legyen csúszás. A beruházásokkal kapcsolat-
ban az önkormányzatnak folyamatos véleményezési joga
van, így érvényesíteni tudja a testület és a köz véleményét.
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A Dunakanyar mesterdalnokai...
A Kistérségi Társulás-

sal – a Dunakanyar Nyári
Játékok folytatásaként –
közösen szervezett „A
Dunakanyar Mesterdal-
nokai” rendezvénysoro-
zat keretében december
12-én a Budakalászi
Énekkar látta vendégül a
Faluházban az Eszterlánc Énekkart és a Teleki-Wattay Mû-
vészeti Iskola vegyeskarát. A jó hangulatú, színvonalas
koncert fõ szervezõje Méhes Imre karnagy és Móczár Gá-
bor kórusigazgató volt, közremûködött Milosevits Mirkó
dzsessz-zenész. Az esten a Desszertgálára jelentkezett
háziasszonyok legkiválóbb karácsonyi süteményeit kínál-
ták a résztvevõknek és a közönségnek.

Jótékonysági koncert a Faluházban
Huszadik alkalommal

rendezte meg adventi-
karácsonyi jótékonysági
koncertjét a Budakalászi
Szent István Alapítvány,
december 13-án. Az est
bevételét a hagyomá-
nyokhoz híven a budaka-
lászi diákok ösztöndíj-tá-

mogatására, tanulmányaik segítésére ajánlják fel. A kon-
certen többek között felléptek Baranyai László és felesége,
a KAMI növendékei, és Pregun Tamás zongoramûvész is.

Luca-nap a Kalász Suliban
Adventi hangulat-

ban, búzavetéssel, aján-
dékkészítéssel telt a Ka-
lász Suli hagyományos
Luca-napja. Ügyeskezû
gyerekek és gyermekké
varázsolódott szülõk
babráltak asztaldíszek-

kel, karácsonyfadíszek-
kel, villanykörte-ékekkel.
Volt fakanálból fabrikált
rénszarvas, üvegfestés,
képeslap és üdvözlõkár-
tya készítés. A technika-
teremben ki-ki fantáziája
szerint forrasztgathatott
drótból angyalt, hóem-

bert, harangot és lehe-
tett a testvéreknek, ba-
rátoknak, szülõknek sö-
rös- és üdítõsdobozok-
ból szélmalmot, hidat,
autót eszkábálni...

MMOZAIK PROGRAMOK AZ ÜNNEP JEGYÉBEN
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Modrián József - hegedû, Baranyai László - zongoraModrián József - hegedû, Baranyai László - zongoraA Budakalászi Énekkar – balrA Budakalászi Énekkar – balról Milosevits Mirkóól Milosevits Mirkó



Karácsony, betlehemi lánggal...
Idén elõször a buda-

kalászi katolikus temp-
lomba is eljutott a bet-
lehemi Békeláng. A
Születés Templomában
található örökmécses-
bõl immár két évtizede
minden évben lángot
vesznek, s azt lámpásba

zárva, repülõgépen hozzák el Bécsbe, ahol egy nagyszabá-
sú ünnepség keretében kapják meg az egyes országok,
nemzetek cserkészküldöttségei. Budakalászra a hírTV mun-
katársai hozták el a lángot, hogy a közös ünnepekrõl, mi-
sékrõl hazatérve ki-ki továbbadhassa szeretteinek. Az ott-
honokban óvva vigyázott „betlehemi láng“ összeköti a ke-
resztény családokat a világ különbözõ pontjain.

A betlehemi kicsi
láng ragyogta be a Falu-
karácsonyt, a cserkész-
csapat Szenteste dél-
utánján tartott betlehe-
mes elõadását, az éjféli,
majd a másnapi, har-
madnapi ünnepi misét.
Ott lobogott a hideg
szélben is jót beszélge-
tõ, agapén résztvevõ
emberek kezében, sze-
mében. A gyermeki
óvatossággal hazatérõk
lelkében: „Szép ajándé-
kot vivén szívökben
magukkal, magukkal”...

Tisztelt Adományozók!
Nagyon köszönjük, hogy 2008-ban is hozzájárultak

adományaikkal a Budakalászon és a Dunakanyar-Pilisi
Kistérségben élõ hátrányos helyzetû családok és egyedül
élõ felnõttek karácsonyának megszépítéséhez. Külön kö-
szönjük a Cora és CBA üzletlánc, valamint az Urbán és
Urbán Kft. adományait. Sikerekben gazdag, boldog új
esztendõt kívánunk!

a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Falukarácsony
Falukarácsonyra

várta a Budakalászi
Szent Erzsébet Alapít-
vány december 20-án
este Budakalász apra-
ja-nagyját. A mostoha

idõjárás ellenére száznál többen gyûltek össze a Polgár-
mesteri Hivatallal szemközti parkolóban felállított – a Brico
Store-tól kapott – fenyõfánál ünnepelni. Az aprósütemény,
meleg tea és forralt bor mellé betlehemes játékot adtak elõ
a Szent István Cserkészcsapat gyermekei, ünnepi és buda-
kalászi vonatkozású verseit szavalta el Kásai Anna, és kará-
csonyi dalokat énekeltek az egybegyûltek.

Karácsonyi Mericske-mise
A Budakalászon

nagy tisztelettel szá-
mon tartott Mericske
tanár úr unokaöccse,
Mericske Zoltán és a
Szent István Király Ze-
neiskola és Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola
kamarazenekara és
énekkara varázsolta még ünnepibbé a december 25-ei
szentmisét a Szent Kereszt Felmagasztalása Templomban.
A mintegy 35 fõ által elõadott zenemûvet Dénes Marcell
vezényelte, a misét Kálmán József atya celebrálta.

A Karácsonyi misét gimnazista korában, 1970-71-ben
írta, és 1975 táján kottázta le Mericske Zoltán, aki egyéb-
ként ütõhangszereket tanít a zeneiskolásoknak. A ‘csapat’
minden évben csak egyszer adja elõ a nagyszabású mû-
vet, így köszöntve tiszta szívbõl a megszületett Kisjézust.
Idén a szerzõ fejében megfordult, hogy mégse legyen fel-
lépés, de a kórus és zenekar, amelynek vannak nem hívõ
tagjai is, ragaszkodott hozzá. Szerencsénkre...

A Budakalászi Nõtagozat köszöni...
...a 2008. december 20-án tartott Budakalászi Idõsek

Karácsonyában résztvevõ segítõ kezek munkáját. A jó ér-
zésû emberek adományait. A polgármester úr embersé-
ges segítségét. A meghívott vendégek eljöttét.

Az ünnep nagyon jól sikerült: sokan voltak, jól érezték
magukat, örültek a tartalmas csomagnak. A rendezvény-
hez hozzájárult: a CORA Áruház, Karmó cukrászda, Téka
kisbolt, Krepárt cukrászda, Hufi húsbolt, József Attila utcai
kisbolt. Köszönetünket fejezzük ki a 11-es választókerület
MSZP-elnökének, Szabó Imre környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter úrnak, Kálmán József plébános úrnak, a
Nõtagozat tagjainak, a mûsor szereplõinek, versmondók-
nak, rögtönzött kórusnak, a Kalász TV-nek és a Faluház
dolgozóinak.

Szeretnénk, ha 2009-ben is létrejöhetne az idõsek ka-
rácsonya, ugyanúgy, mint most. Békés, boldog új évet kí-
vánunk mindazoknak, akik képesek szeretni és segíteni az
elesett embereket. Bizonyítani szeretnénk, hogy a mun-
kánk érzelembõl és tiszta szívbõl fakad.

Nyalka Józsefné elnökasszony

Szerb Karácsony
Január 6-án Lukiján

püspök úrral együtt
ünnepelték a szerbek a
Karácsonyt. Délután a
gyerekek körbejárták
betlehemmel a csalá-
dokat. A vecsernye
után a hívõk kis ün-
nepséget, agapét tar-
tottak a templomnál, a
volt egyházi iskolában. Az éjféli misén Parlagi Endre polgár-
mester és Kálmán József atya is tiszteletét tette. Karácsony
mindhárom napján misével ünnepelték Krisztus születését.

KKARÁCSONYÜNNEPI MOZAIKHIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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„Harminckét éve... Húsz éve... Mióta itt lakom...
nem volt ilyen...” – hallatszott jobbról is, balról is dec.
21-én, az idõsek, magányosok számára rendezett
többórás ünnepség után. A Budakalászon eleddig pél-
dátlan szervezés eredményeként olyan emberek is ki-
mozdulhattak, régi ismerõsökkel beszélgethettek,
énekelhettek, vagy csak élvezhették, hogy megint tár-
saságban vannak, akik – betegségük, kiszolgáltatott-
ságuk folytán – talán egész évben az utcára se nagyon
tették ki a lábukat.

Ahogy a Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány kura-
tóriumának elnöke, Kárászné Márta beköszöntõjében
könnyes szemmel elmondta, maga is csak édesanyja sza-
vaira döbbent rá, mennyire hiányozhat egy – akár család-
ban élõ – nyugdíjasnak a közösség, az összetartozást erõ-
sítõ ünnepek. Ezt az ûrt próbálták az alapítvány tag-
jai, a Nemzeti Fórum és támogatói szívvel-lélekkel és
szorgos munkával kitölteni. Elõször elindultak a kép-
viselõk. Megkerestek általuk ismert idõseket. Tõlük
neveket kaptak, lakcímeket. Aztán szájról szájra ter-
jedt a hír. Mind többen maguk jelentkeztek. Végül
egymást gyûjtötték össze. És lettek kétszázötvenen.

Közben gõzerõvel folyt a szervezés. 47 támogató:
cég, vállalkozó, magánszemély járult hozzá pénzzel,
természetben a nagyszabású rendezvényhez, 36-an a
munkájukat, idejüket adták. Az idõseket busszal, sze-

mélyautókkal hozták,
vitték. A bejáratnál
pogácsával, itallal fo-
gadták õket. A nagy-
teremben az egymás-
ra találások, beszélgetések
után rövid filmbejátszással
– Ady Endre Karácsony c.
versét adta elõ Szabó Gyu-
la – vette kezdetét a közös
‘elõkarácsonyi’ program.

A Budakalászi Szent Er-
zsébet Alapítványtól Ká-
rászné Márta, majd Parlagi
Endre polgármester kö-

szöntötte a megjelenteket.
Tõlük Lánszki Imre, az est
házigazdája vette át a szót.
Az egyházak részérõl Kál-
mán József atya és Nikola
Pocsucsa görögkeleti lel-
kész üdvözölte az idõse-
ket. Vass Zsuzsanna kará-
csonyi népi énekeket, a
Szent István Cserkészcsa-

pat betlehemes játé-
kot adott elõ. Fellépett
a Budakalászi Refor-
mátus Egyház Ifjúsági
Kórusa, verset mon-
dott (nem is akárhogy!) Kozma Villõ, a tavaly eltávo-
zott Tóth Józsi bácsi 7 éves dédunokája, és Bartha
Adrienn, a KAMI növendéke a Csendes éj-t szólaltat-
ta meg. Kásai Anna saját költeményeit szavalta el,
Orbán János és lánya, Johanna gitáros mûsort adott.
Végül a Budakalászi Kórus adventi mûsora hangzott
el, Méhes Imre vezényletével.

A mûsor után Cs. Nagy János református lelkész
köszöntötte az egybegyûlteket. Megtanított nekik
egy egyszerû áldáskérõ imát: „Áldd meg édes Iste-
nünk, mindennapi kenyerünk. Ámen”. Ezzel kérték

Isten áldását a vacsorára. Az esten megjelent Wittner
Mária ’56-os elítélt is, aki végül kegyelemben részesült, s
most Reményik Sándor Kegyelem címû versét olvasta fel.
A szeretetvendégség végén az elõre kinyomtatott kará-
csonyi dalok közös eléneklése következett. És hamarosan

a szedelõdzködés. Utolsó pillantások a két, hagyományo-
san készített, természetes díszekkel ékesített, felfüggesz-
tett ‘magyar karácsonyfára’; félve föltett kérdések a ren-
dezõkhöz, hogy: „az asztalra tett Luca-búzát elvihetjük-
e...?” És a meglepetés: a kijáratnál az ajándékcsomagok,
(amikbõl még a távolmaradóknak is jutott) a Kalász Suli
tanulói által készített kedves üdvözlõkártyákkal.

Szép este volt, s nem csak a meghívottaknak. Önkormány-
zati, állami támogatás nélkül. Jószándékból. Szívtõl–szívig.

Anó

KKARÁCSONY AZ IDÕSEK EGYÜTT ÜNNEPELTEK
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Reisinger János 1954-ben szüle-
tett Mosonmagyaróvárott, az

ELTE magyar-francia szakán vég-
zett, majd az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetében dolgozott 1978-
tól 1989-ig. Bölcsészdoktori érte-
kezését 1980-ban, kandidátusiját
1999-ben védte meg. 1983-tól, a
TIT felkérésére kezdte el bibliai
elõadásait, ezeket heti rendszeres-

séggel a Magyar ATV is sugározta 2000-2003 között.
Eddig több mint 20 könyve, 200 tanulmánya jelent
meg, és 6000-nél is több elõadást tartott itthon és kül-
földön. Felesége tanár, három felnõtt gyermekük van.
1997 óta élnek Budakalászon.

• Egyik interjújában azt mondta: „Mentsen meg a jó Isten
a nem gondolkodó, vallásos emberektõl”. Valóban ez a leg-
nagyobb veszély?

A Biblia tanítja ezt. Az érzelmi vallásosság szûklátókö-
rûséghez, a néhány tételt hangsúlyozó fanatizmushoz ve-
zet. Jézus gondolkodni tanított és arra, hogy a helyes
gondolkodás vezet jó döntésekhez, azok pedig a megfe-
lelõ cselekedetekhez. Az ember a maga sorsát belülrõl ki-
felé határozhatja meg.

• Sokan úgy tartják, a Biblia idejétmúlt mû, melyet a ka-
nonizáló zsidó és õskeresztény egyház képviselõi a maguk
idõszerû érdekei szerint szerkesztettek egybe, de ezzel
mintegy meg is kérdõjelezték az isteni ihletettségét.

A Bibliát valóban meghatározott idõben véglegesítet-
ték, de ebbõl egyáltalán nem következik, hogy az akkori
hívõ emberek hitének kell hinnünk. A Bibliát 1600 éven
keresztül mintegy 40 szerzõ írta, hogy Istentõl kapták-e
üzeneteiket – álom, látomás vagy gondolatihletés formá-
jában –, azt teljes mértékben ellenõriznünk lehet.

• Ezt hogyan értsük pontosan?
Úgy, hogy összevethetjük Mózes tanításait az ötszáz

év után élt Dáviddal, a hét-nyolcszáz évvel késõbbi Ézsai-
ással, Jeremiással, az ezerötszáz évvel késõbbi Jézussal
vagy Pál apostollal. Továbbá a Bibliában beteljesedett
próféciák is vannak, ezeket történelmileg szintén ellen-
õrizhetjük. A Biblia elõször gondolkodást, az értelem kriti-

kus használatát igényli, utána, ha megbizonyosodtunk, jö-
het a hit. Minden más vallásnál a hittel kezdik, és ezért
nem kérik a gondolkodást.

• Az értelem és a hit kapcsolata tehát Ön szerint…
… teljesen egyértelmû: az igazi gondolkodás hithez

vezet, a hit és értelem egyáltalán nem ellentétei egymás-
nak, hanem elõfeltételezik egymást, a hit nem ellentétben
áll az értelemmel, csupán fölötte áll. De ez így van a hét-
köznapokban is. A kisgyermek milyen alapon fogadja el
szülei figyelmeztetését? Lehet, hogy nem érti, vagy egész
pontosan nem érti, de a bizalom alapján azoknak hisz, akik
már gyakran bizonyították iránta érzett szeretetüket.

• Ha ilyen megbízható a Biblia, miért nem fordulunk töb-
ben hozzá?

Ennek is megvannak az okai. A középkori egyház tiltott
könyvvé tette a Bibliát, az ateizmus pedig elõítéleteit han-
goztatta vele szemben. Az egyházi visszaélésekért is a
Bibliát tették felelõssé. Ne feledjük: a magyar ember kezé-
be a honfoglalás után 700 évvel kerülhetett Biblia (a Vizso-
lyi Biblia 1590-es!), tömegméretekben pedig csupán né-
hány évtizede. A Reformáció helyreállította a Biblia tekin-
télyét, az emberekhez az 1804-es alapítású Brit és Külföldi
Bibliatársulat juttatta el, Magyarországon ez az utóbbi
száz-száztíz év munkája… Magában a Bibliában próféciák
szólnak a Biblia támadással teli útjáról (a Jelenések könyve
2, 6, 11 és 12. fejezeteiben), mint ahogy arról is, amit Jé-
zus így mond: „És az Isten országának ez az evangéliuma
hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden
népnek és akkor jön el a vég.” (Máté 24:14). Meggyõzõ-
désem, hogy nagyon közel állunk ehhez az idõhöz.

AARCOKNEVEZETES KALÁSZIAK
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Jézus gondolkodni tanított és arra, hogy a helyes gondolkodás vezet jó döntésekhez...Jézus gondolkodni tanított és arra, hogy a helyes gondolkodás vezet jó döntésekhez...
Beszélgetés Reisinger Jánossal, a Biblia budakalászi kutatójával

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Az érdeklõdõk a budakalászi könyvtárban is megtalálhatják Reisinger János alábbi négy könyvét, melyek közül
A Biblia a magyar képzõmûvészetben címû gyönyõrû album tavaly karácsonyra jelent meg

„Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, kö-
vetkezésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem
az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli,
hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen
az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert azt akárki mond-
hatja, akárki kijelentheti, hogy õ próféta. Ám azt látom,
hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendölések
vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról.”

(Pascal: Gondolatok, 693. töredék)
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Egyre több olyan káreset történik a környéken, amely-
ben a tolvajok kihasználják a lakosok, fõleg az idõsebbek
jóhiszemûségét – tájékoztatta lapunkat Stankóczi Zsolt
körzeti megbízott és Irmai Attila közterület-felügyelõ.
Többnyire a vízmû, posta, önkormányzat vagy rendõrség
embereinek adják ki magukat. Ha bejutnak az udvarba, la-
kásba, elterelik a házigazda figyelmét és értékes dolgokat
tulajdonítanak el.

Gyakori trükk, hogy azzal csöngetnek be, „tartozunk a
fiának/lányának tízezer forinttal, szeretnénk kifizetni”. Mi-
vel csak húszezresük van, vissza kell adni. A gyanútlan ál-
dozat ilyenkor bemegy a lakásba, a tartozását megadni
szándékozó személy pedig természetesen elkíséri. Kilesi,
honnan veszi elõ a házigazda a pénzt, aztán eltereli a fi-
gyelmét. Általában egy pohár vizet kér, vagy papírt, tol-
lat, hogy írást készítsenek a tartozás kiegyenlítésérõl.
Amíg az áldozat kimegy vagy elfordul, igazolást ír, a tol-
vaj pillanatok alatt gondoskodik arról, hogy ne legyen ne-
ki több visszajárója...

Elõfordul az is, hogy többen érkeznek lopni. Ilyenkor a
lakásba bejutó bandatagnál véletlenül épp megcsörren a
telefon, hogy ‘leadhassa a drótot’, tájékoztathassa a társa-
it, hol a pénz, érték. Aztán már csak egy jó ürügy kell,
hogy eltávolítsa a házigazdát (pl. „elnézést, hol a WC?”),
és a társai villámgyorsan elintéznek mindent. A pima-
szabb tolvajok akár rendõrnek is kiadják magukat. Azt ál-

lítják, hogy több helyre hamis pénzt vitt ki a postás, ezt
szeretnék ellenõrizni. Aztán vagy lefoglalják és rendesen
elismervényt írnak róla, vagy a tüzetes vizsgálat után ke-
vesebbet adnak vissza, vagy más esetekhez hasonlóan
megint csak szemrevételezik, hol a pénz, és a figyelmet
elterelve magukhoz veszik.

Hivatkoznak arra is, hogy az önkormányzattól hoztak
ötezer Ft segélyt vagy hogy az ELMÛ-számla túlfizetését
szeretnék rendezni. Természetesen ilyenkor is csak húsz-
ezresük van és vissza kell nekik adni... A napokban na-
rancssárga kisfurgonnal érkeztek a „Vízmûtõl”, hogy óra-
cserét hajtsanak végre. Mivel állítani kellett a készüléken,
elkértek 100 000 Ft-ot (!), meg is kapták, el is vitték...
Szerencsére megvan a rendszám.

A rendõrség felhívja a lakosok figyelmét, legyenek
óvatosak. Minden magát hivatalos személynek kiadó em-
bertõl kérjenek igazolványt és idegent csak valóban indo-
kolt esetben engedjenek be a lakásba! Legyenek gyanak-
vóak, véletlenül se mutassák meg, hol tartják pénzüket,
értékeiket! Ne hagyják a figyelmüket elterelni! Írják föl a
gyanús autók rendszámát és bármi, a lopás, rablás szán-
dékára utaló dolgot tapasztalnak, hívják a körzeti megbí-
zottakat a 06 (20) 4896 760-as számon! Ha a telefon
nincs bekapcsolva, feltétlen hagyjanak üzenetet, adják
meg nevüket, telefonszámukat, címüket!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra...

TÛZOLTÓ- ÉS RENDÕR HÍREK

TTrükkös tolvajok tevékenykednek településünkön!rükkös tolvajok tevékenykednek településünkön!

Történelmi pillanat a tûzoltóõrs életében
2009. január 10-én átkerült a „budakalászi mentõszer”

(Ford Transit) Pomázról a Lenfonó területén található tûzol-
tóságra. A gépjármû megérkezését az tette lehetõvé, hogy
az õrs tagjai hathatós önkormányzati támogatással befejez-
ték a laktanya felújítását, illetve a Pilis Security Kft. ellátta ri-
asztórendszerrel a helyiséget. A tûzoltók továbbképzés ke-
retében ismerkedtek a csak „kalászi kocsi”-nak becézett au-
tó felszereléseivel és azok felhasználási területeivel.

A tizenöt tagú õrs minden tagja részt vett alapfokú
képzésen, most kéthetente tartanak nekik újabb tanfolya-
mokat, mûszaki mentésrõl, jégmentésrõl. Mivel rendszer-
be állt az autó, már bekerültek a riasztási láncba, de a vé-
dõruhák megérkeztéig csak a kiszolgáló munkákban (oxi-
génpalack-csere, forgalomirányítás, sugárcsõ-mozgatás,

stb.) segítenek. Folyamatban van az õrs Egyesületté válá-
sa, ettõl kezdve a tagok, támogatók a tûzoltókkal együtt
részt vehetnek a hagyományõrzésben, kulturális és kö-
zösségi tevékenységekben.
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Félidõben – dupla sebességgelFélidõben – dupla sebességgel
(ÖSSZEGZÕ, ÉRTÉKELÕ BESZÉLGETÉS A POLGÁRMESTERREL)

Nem szabványos településvezetõi
pálya az Öné. Októberben ünnepel-
hette volna polgármesterségének két-
éves, decemberben az újraválasztása
utáni egyéves évfordulóját... A ciklus
közepén vagyunk. Hogy értékelné az
elmúlt idõszakot?

Annak ellenére, hogy jó fél évet el-
vesztettünk, nem kell szégyenkez-
nünk. Már 2007 elsõ félévében nem

kaptam meg a megfelelõ támogatást polgármesteri progra-
momhoz, még törvényességi ügyeket is a hivatal megkerü-
lésével kellett végeznem. Például a megyei fõügyész ki-
mondta, hogy a fõépítész szerzõdése semmis; de a környe-
zetszennyezési dolgokban, így a vízmosás átminõsítésében
is fõügyészi óvást kellett kérnem, hogy visszaálljon az ere-
deti állapot a Földhivatalban. A másik ügy a Duna-parti kör-
nyezetszennyezés, ami már régóta folyt és próbáltam meg-
akadályozni. Végülis a folyamat megállt, de az eredeti álla-
pot helyreállítását mindeddig nem sikerült elérni, mert a
rendõrség szerint nem történt környezetszennyezés, nem
kaptuk meg tõlük a megfelelõ támogatást. Az igazságügyi
szakértõ ugyan négyszemközt azt mondta, környezetszeny-
nyezés volt, meg is írta a szakvéleményt, de amikor kértem
ezt a rendõröktõl, nem adták meg. Újabb fejlemény, hogy
lesz ismét igazságügyi szakértõi szemle.

Tehát az elsõ félévben amit fel tudok mutatni, az a gaz-
dasági program elfogadása 2007. júniusában; egy új fõépí-
tészi szerzõdés; és a 2007-es költségvetés. A törvényesség
helyreállításában és a környezetvédelemben voltak ugyan
részeredmények, de a programomban érdemben nem
tudtam elõbbrelépni. 2007 második felében, a testület fel-
oszlatása után a döntéshozatal lelassult, a testület semmifé-
le felelõsséget nem vállalt a döntésekért. Ez a három hónap
volt az elmúlt két év legnyomasztóbb idõszaka.

• Nézzük a következõ évet, a meghirdetett program fényé-
ben. Mind a 2006-os, mind a 2007-es választásokon öt köz-
ponti témakörbe sorolta törekvéseit. Már érintette a környezet-
védelmet, s ezzel „a falu értékeinek határozottabb megóvását”.

Az értékõrzéshez tartozik a vízmosás ügye és a Duna-
parti feltöltés; az illegális szemétlerakók fölszámolása (a Kõ-
bányai úton volt kettõ is); a konténeres szemétgyûjtés meg-
szüntetése a külterület határán; a hulladékgyûjtés kiterjeszté-
se a Berdó azon területeire, ahol a gyûjtõjármû közlekedni
tud; és a szelektív gyûjtõk melletti szeméthalmozás fölszá-
molása. Lebontottunk felesleges épületeket: a Táncsics utcán
egy faházat 2007-ben, mellette a trafóházat 2008-ban. Meg-
szûnt a közterületi árusítás, ill. a Klisovác utca elejére került,
aki kifizeti az illetéket, kulcsot kap. Szemétgyûjtõket, kerék-
pártárolókat helyeztünk ki; megújítottuk a gömbakác-sort.
Összességében tisztább, rendezettebb lett Budakalász, kö-
szönhetõen a közmunkások szervezettebb munkájának.

• Az értékõrzéssel összefüggésben: hogy sikerült „Buda-
kalász növekedésének és fejlõdésének összehangolása”?

Elkészült az Integrált Városfejlesztési Stratégia, amelynek
célja, hogy ezt az összehangolást elvégezze és akcióterve-
ket jelöljön ki a község területén. Beadtuk a héten a várossá

válásra a pályázatot, reméljük, hogy 2009 júniusában város-
sá is nyilvánítanak. Egyébként minden létezõ pályázaton
részt vettünk, ezeken többnyire vesztettünk. De a pályázata-
inkat befogadták, többségüket forráshiány miatt utasították
el vagy azért, mert az intézmény (a két iskola) nem eléggé
kihasznált. Elindult a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata.
A decemberi ülés nyomán közbeszerzési pályázatot írtunk
ki. Az új szabályzat foglalkozni fog mindazokkal a területek-
kel, amik eddig a szabályozásból kimaradtak. Jól állunk a te-
lepülésrendezési szerzõdések elõkészítésével: minden nagy
budakalászi tulajdonossal megállapodunk a szabályzási pa-
raméterekben. Erõsítettük a kistérségi együttmûködést: a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésével, a
belsõ ellenõrzés kistérségen belüli megvalósításával és a
dunakanyari kulturális rendezvényeken való részvétellel.

• Programjában ez áll: „Élni fogunk az emberi hozzáállás-
tól függõ fejlõdés lehetõségeivel”. Ez miben nyilvánult meg?

Átszerveztük a hivatalt. Tanulmányt írattunk és átvilá-
gíttattuk a mûködését. Ez alapján szétválasztottuk a hiva-
tali, államigazgatási feladatokat és az operatív irányítást.
Utóbbihoz tartozik az intézmények felügyelete, beruhá-
zás, közterületek felügyelete, pályáztatás, a falugondnok.
Az önkormányzati alkalmazotti körben közelítettük egy-
máshoz a köztisztviselõi és közalkalmazotti jövedelme-
ket. Így tartottuk igazságosnak. Megváltozott a hivatali és
polgármesteri munkastílus, másképp zajlik az ülésveze-
tés. Panaszirodát hoztunk létre és igyekszünk – a törvé-
nyesség keretein és teljesítõképességünk határain belül –
megoldást találni a lakosság sokéves gondjaira. Az önkor-
mányzati politikában változás, hogy próbáljuk egyenran-
gúan kezelni a Berdó és a Dunapart lakóit a belterületen
élõkkel. Ezen a téren sok intézkedés történt. Két alkalom-
mal tartottunk válságtanácskozást a hivatalban a nyári lo-
pások elszaporodása miatt, és a januári rendkívüli hideg
miatt végiglátogattuk a budakalászi hajléktalanokat.

• Milyen a kapcsolata az emberekkel?
Az elmúlt két évben fogadóóráimon 447-en kerestek

fel. Mindenki gondját meghallgattam, feljegyeztem, és a
lehetõségekhez képest próbáltam segíteni. Sok szeren-
csétlen emberi sorsot ismertem meg, és ezek arra kész-
tetnek, hogy nagyobb figyelemmel forduljunk a rászoru-
lók felé. Minden munkanapomat, de gyakran az ünnepe-
ket is úgy kezdem, hogy autóval körbejárom a falut a
Dunaparttól a dombtetõig, hogy ne másoktól tudjam
meg, mi történik a faluban. Az autómon ott a telefonszá-
mom, várom a hívásokat, és útközben bárki megállíthat.
Továbbra is mondhatom, hogy házhoz megyek.

Sajnos, az elmúlt két év során komoly veszteségek ér-
tek bennünket. Közismert, nagy megbecsülésnek örven-
dõ budakalásziak távoztak közülünk, mint Mirk István és
Milosevits Ágnes.

• Térjünk vissza a falu mûködtetéséhez. Mik az önkor-
mányzat tervei és mi történt ezek érdekében?

Elkészült a Lenfonó használaton kívüli épületeinek bon-
tási terve; a Fõ utca rekonstrukciójának engedélyes terve;
egy új Óvoda építésének és az Egészségház átépítésének
koncepciója. Utóbbiak egy része már 2009-ben megvaló-
sulhat, ezen túl tavasszal megépül a három játszótér és út-
építések várhatók. Ha az útépítési pályázaton nyerünk, meg
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tudjuk csinálni a Zrínyi, Szent László, Alsóvár és Galamb ut-
cát még az idén. Ha nyerünk, a Lenfonó épületeit is le tud-
juk bontani. Megépítenénk a szennyvíztisztítót, a területre
már vételi ajánlatot tettünk a Gyógynövénykutatónak. Ez is
elkészülhet 2009-ben, ha a pénzügyi konstrukcióról dönt az
önkormányzat. Az Unitef készíti a tanulmánytervet a zsilip
és a híd helyére és ennek alapján benyújthatjuk az elvi vízjo-
gi engedélyezési tervet. Hogy mi lesz belõle, attól függ,
hogy a III. kerületi fejlesztés beindul-e, és tudunk-e telepü-
lésfejlesztési szerzõdést kötni. Ha a beruházó nem lesz part-
ner, meg kell terveztessük magunk és pályázunk rá.

• Milyen konkrét fejlesztések, beruházások valósultak
meg eddig?

Útépítés volt a Magyar, Gyár és Sport utcán; a Damjanich
utcát állami pénzbõl újították fel. Átadtuk a térfigyelõ rend-
szert; a Szentistvántelepi temetõben utat építettünk; a Tûzol-
tóõrsnek helyet adtunk a Lenfonó területén és hozzájárultunk
az épület rendbehozatalához. Az intézményekben is voltak
fejlesztések: bejárat-, mosdó- és berendezés felújítás, nyílás-
zárók cseréje, árnyékolók burkolása, terasztetõ, óvodaszoba
kialakítása, stb. A korábban rosszul végzett épület-felújítások
hibáit elhárítottuk, a Kalász Suli tetejét kijavíttattuk, a Fabro-
ház további romlását megakadályoztuk. A Gém utcában el-
készült a közvilágítás és világítótestek kerültek a Berdó dûlõ-
re, Csalogány utcára, stb. Nem fejlesztés, de fejlõdés: megol-
dottuk a helyi vérvételt is a Napvirág Idõsek Otthonában.

• A fejlesztések után és a tervek megvalósítása elõtt: mi-
lyen a gazdasági háttér mindehhez?

Szerencsére a megfelelõ takarékossági átalakításokat,
racionalizálásokat megcsináltuk az elmúlt két évben, most
a válság idején nem kell ezekkel foglalkozni. Ilyen a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése a kis-
térségbe; az ÁMK kialakítása három intézmény összevo-
násával; és a Faluház Kht. beolvasztása a Kaláz Kft-be. A
2007-es évet bevételi többlettel zártuk, 2008 is várhatóan
hiány nélkül zárul, a megtakarításaink jelentõsek.

Vannak kellemetlen örökségeink, anomáliák az elmúlt
ciklusból. Megállítottuk az önkormányzat környékén az in-
gatlanspekulációt, visszaszorítottuk a visszaéléseket, fel-
számoltuk a hivatali trükközéseket. Eltávolítottuk az alkal-
matlan vezetõket (Kaláz Kft. ügyvezetõje, jegyzõ); fel-
mondtuk az indokolatlan, pénzcsapként mûködõ szerzõ-
déseket; megváltunk az Omszk-tó bérlõjétõl és 2009-tõl
új üzemeltetési rendet vezetünk be. Folyik a sóderbá-
nyászkodás helyzetének feltárása, elindítottuk a rendezést.

• Külön pont volt a választási programban „az úthálózat
fejlesztése, a jobb közlekedés kialakítása”...

Új M0-szerzõdés született: évi 250 M Ft+Áfa értékû
közlekedésfejlesztést kapunk az elkerülõ út megépültéig. A
Megyeri híd átadásával egyidejûleg elértük, hogy 12 ton-
nás súlykorlátozás legyen. Folynak a forgalomszámlálások,
zajmérések, a szükséges állami intézkedések alátámasztá-
sára. Úgy tûnik, elfogadták az elsõ 250 M Ft felhasználására
tett javaslatainkat. Megkönnyítettük az M0 továbbépítését
Budakalász oldaláról. Minden település elfogadta az A1-es
nyomvonalat és a múlt héten megérkezett a nem jogerõs
környezetvédelmi engedély is a továbbfolytatásra.

• A híd átadásával megnõtt a forgalom a faluban, ráadá-
sul a tiltó táblák ellenére is sok a teherautó.

E tárgyban a rendõrség nem tölti be a feladatát, nem
partner... Levelet írtam a megyei rendõrkapitánynak, egy
semmitmondó választ kaptam, és hiába bombázom a
pomázi rendõrõrsöt vagy a szentendrei kapitányt, azt
mondják, tehetetlenek. A táblák nem állítják meg a sza-
bálysértõket, csak akkor érnek valamit, ha ellenõrzés is van.
De nekem nincs másra jogosultságom, a táblákat elértem,
de azt nem, hogy a három körzeti megbízott valamelyike
itt álljon és folyamatosan büntessen... Egyetlen eszközünk,
hogy a térfigyelõn keresztül a rendszámokat följegyezzük,
s ennek alapján a rendõrség kiküldi a büntetéseket.

• Mindkét programban „jobb önkormányzati tájékozta-
tást, nyíltabb önkormányzati munkát” ígért...

Ingyenes lapot juttatunk el minden postaládába és
megújult a honlap is, de utóbbival még nem vagyunk elé-
gedettek. Három TV csatorna mûködik, ebbõl kettõt az ön-
kormányzat anyagilag támogat. Évente kétszer van köz-
meghallgatás, minden fontos ügyben külön lakossági tájé-
koztatást, fórumot tartunk. Az IVS kialakításához tavasszal
kérdõíveken és lakossági beszélgetéseken kérdeztük a bu-
dakalásziakat elképzeléseikrõl, igényeikrõl. Újjáalakult és a
múlt év végén intenzív munkához látott a magisztrátus.

• Mi a helyzet a „sportra szánt pénzek hatékonyabb fel-
használásával és a tömegsporttal”?

Mûfüves pálya épült; zökkenõmentesen lecseréltük a
Sportcsarnok bérlõjét. Számos tömegsport rendezvény
volt az év során; Olimpiai Gálát is tartottunk mintegy 700
gyermekkel. A Pekingi Olimpia budakalászi résztvevõinek
teljesítményét decemberben külön elismertük, Kovács
Katalinnak a Budakalász díszpolgára címet adományoz-
tuk. Tavasszal megindul a három játszótér építése is, a já-
tékokat télire elraktározták.

• A kultúra terén milyen változások történtek?
Az ÁMK összevonása és a Kós Károly névadó ünnep-

ség után szeretnénk, ha ez a mûvelõdési központ az egész
Kárpát-medencére hatást gyakorló intézmény lenne. A
Könyvtár mûködése fellendült, rendezvények indultak,
kezd olyan lenni, mint amit a távlatokban szeretnénk. Ápol-
tuk a fennálló testvérkapcsolatokat Lövétével és Kahl am
Main-nal, és felvettük a kapcsolatot a vajdasági Ada telepü-
léssel, amellyel remélhetõleg 2009-ben szerzõdést kötünk.

• Sûrû volt ez a másfél-két év és most is komoly tempót
diktál. Január elsõ heteiben már a költségvetéssel foglalkoz-
tak mind az intézményvezetõk, mind a hivatali dolgozók.
Többeknek talán szokatlan is ez a célratörés, gyorsaság...

Nagyon sok munka van mögöttünk, de elõttünk is. Úgy-
hogy, ha nehéz is, de keményen dolgozni kell...

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a buda-
kalásziaknak, akik segítették munkánkat, és azoknak a kép-
viselõknek, illetve in-
tézményvezetõknek,
hivatali dolgozók-
nak,  akik céljaimat
megértették, és a
megvalósításban tá-
mogattak. Kérem se-
gítségüket a hátralé-
võ két évben is.

F.S.A.
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ELÕDEINK TÖRTÉNETÉBÕL

AAA mögöttünk hagyott huszadik század olyan bor-
zalmas sebeket ütött a magyarságon, a két vesz-

tes világháborújával és annak ránk nézve minden bor-
zalmával, amely szerintem felülmúlta a Magyar Király-
ság államalapításától az elsõ világháború kitöréséig
terjedõ történelmi idõszak összes nemzeti megpróbál-
tatásait. Mindezeket sokan átélték a frontokon, vagy
idehaza a hátországban (amíg volt
hátország!?!). Dolgozatomban néhai
Bártfai Ernõ Igazgató Úr második vi-
lágháborús élménybeszámolóját
szeretném közreadni elhunyta után
kilenc esztendõvel. Információm
apósommal – néhai Csermely Zol-
tánnal – folytatott baráti beszélgeté-
seibõl erednek, amelyeknek abban
az idõben szem- és fültanúja vol-
tam. Ha valamiben tévednék, ezért
szíves elnézést kérek.

Apósom 1977. február hamvazó
szerdájának hajnalán (febr. 23.) tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. Igen jó ba-
rátság volt közöttük. Igazgató Úr szí-
vesen idõzött nálunk egy kávé mellet-
ti, baráti beszélgetésre. Többször szó-
ba kerültek a második világháborúban
eltöltött évei és az ezt követõ hadifogság megpróbáltatá-
sai. Úgy döntöttem, hogy sokévi hallgatás után közrea-
dom Igazgató Úr kizárólag nekünk elmondott, háborúban
eltöltött éveinek történetét. A harctéri idõszakainak a villa-
nás címet adtam, mert a világháborúk frontjait megjárt és
szerencsésen hazatért honvédektõl azt hallottam, hogy aki
az ellenség kézi fegyverének hangját hallotta, illetve a tor-
kolattüzének felvillanását látta, biztos lehetett abban, hogy
nem õt érte találat. Igazgató Úr szerencsésen hazatért.

Közreadom történeteit azért is, hogy régi tanítványai
és Budakalász mostani polgárai, akiket már nem tanítha-
tott, példamutatásával nem lelkesíthetett, elgondolkod-
hassanak, hogy a hosszú ideig elátkozott Horthy rendszer
tartalékos tisztjei milyen felelõsségtudattal és hozzáértés-
sel védték a rájuk bízott honvédek életét – mint magyar
királyi tartalékos tisztek – a harctéren, az elfogatásban és a
kegyetlen hadifogság idején. És milyen pedagógusok ta-
nították a legsötétebb 1950-es években a jövõ generáció-
ját az iskolákban.

Elsõ villanás
Bártfai Ernõ néhai Igazgató Úr, mint pedagógus – az

akkori idõk honvédségi szabályzata szerint – mint magyar
királyi (továbbiakban m. kir.) tartalékos tiszt teljesített
szolgálatot. Egyes források szerint a Don kanyar frontvo-
naláig jutott el tartalékos szakaszával. Ugyancsak e forrá-
sok szerint itt kitûnt a munkaszolgálatra vezényelt izraeli-
ta munkaszolgálatosokkal való emberséges bánásmódjá-
val is. A tragikus Don-kanyari csata után a lehetõségekhez
képest szakaszával rendezett körülmények között vonult
vissza Ukrajnán és Lengyelországon keresztül nyugati

irányban és így érkezett meg Németországba, Berlin elsõ
védelmi vonalába.

Azt hiszem, ma már mindenki elõtt világos – ezt a tör-
ténelmi tények is bizonyítják –, hogy a Magyar Királyság
részvételét a második világháborúban kényszerhelyzet-
ként kell felfognunk, és semmi esetre sem igazak az el-
múlt ötven év bolsevik nyomásra hangoztatott, az „ag-

resszív fasiszta Horthy rendszer”-re
szórt rágalmak, történelmi ferdítések.

Második villanás
Itt ismét meg kell szakítanom az

orosz gõzhenger angolszász „szén-
nel” történõ elõnyomulását, hogy ki-
emeljek valamit az Igazgató Úr éles
elõrelátásából. Amikor tudomására ju-
tott, hogy a harcot orosz földön, orosz
emberek ellen kell megvívni, úgy
döntött, hogy elsajátítja az orosz nyel-
vet beszéd szinten.

De térjünk vissza Berlin külsõ vé-
delmi gyûrûjébe. A védelmi vonalat
elfoglaló, általa vezetett egység a vé-
delmi vonal kiépítése és a felderítés
igen alapos megszervezése után várta
a szovjet támadást. Ekkor már minden

objektíven gondolkozó magyar parancsnok tudta, hogy
Németország a háborút elvesztette, és minden további el-
lenállás felesleges feláldozása az elsõ világháborúban és
az azt követõ tragikus eseményekben kivéreztetett ma-
gyar nemzetnek.

Gondolatai egy pont körül forogtak, hogyan mentheti
meg és vezetheti vissza hazájukba a rábízott katonákat.

Harmadik villanás
Megfigyeléseik alkalmával hírszerzõinek feltûnt, hogy

a kiépített védelmi vonaluktól nem nagy távolságra, meg-
határozott idõnként egy szovjet teherautó halad el vona-
laik elõtt, majd bizonyos idõ után ugyanazon az útvona-
lon visszatér. Azt is felderítették, hogy hogyan helyezked-
nek el az ellenség erõi az elsõ vonalaik után mélységben.

Igen alapos felderítõi tevékenységet követõen, beosz-
tott parancsnokaival tartott hadi tanácson úgy döntöttek,
hogy a rendszeresen elhaladó szovjet teherkocsikra felka-
paszkodva, kijutnak a szovjet vonalak mögé, és egy a ren-
delkezésükre álló haditérkép alapján, egy meghatározott
ponton gyülekeznek.

A szovjet vonalakon átjutást, sikeresen, veszteség nél-
kül végrehajtották (megjegyzés: így vitték vágóhídra a fa-
siszta magyar katonatisztek a magyar honvédeket).

Negyedik villanás
A sikeres menekülés után azonban hazájuktól (de an-

nak még ezeréves határaitól is) több száz km távolságra
voltak minden szállító jármû nélkül, gyalogosan. A ve-
szélyt növelte az is, hogy a szovjetek számára ellenséges
fegyveres egységnek a szláv lakosság szimpátiájával sem

Bártfai ErBártfai Ernõ általános iskolai Igazgató Úr II. világháborús élményei – I.nõ általános iskolai Igazgató Úr II. világháborús élményei – I.
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bíró területen kellett áthaladni jármû hiányában, kizárólag
gyalog menetben! Úgy határoztak, hogy mindig csak éj-
szaka menetelnek, és nappalra erdõs területet keresve,
magukat fákra kötözve pihennek.

Ötödik villanás
Több heti gyaloglás után, kimerülõ élelmiszer tartalé-

kokkal, a Mátra hegység déli lejtõjén szovjet hadifogság-
ba estek. A foglyul ejtõ szovjet egység ezredesi rangú ki-
hallgató tisztje az egység minden tagját külön-külön hall-
gatta ki. Megengedte, hogy a legénységi állományúak ki-
hallgatásánál Bártfai parancsnok úr is jelen legyen. A for-
dítói munkát egy szlovák nemzetiségû partizán látta el. A
kérdések a szokásosak voltak: hol harcoltak a Vörös Had-
sereg ellen, hány szovjet katonát öltek meg, hogyan gyil-
kolták halomra a fegyvertelen szovjet lakosságot, stb.

A szovjet ezredes ítélete igen egyszerû volt – még a
hadijog elemi szabályait sem véve figyelembe. Halál!
(Többek közt nem hitte el, hogy Berlin külsõ védelmi gyû-
rûjébõl dezertált, hazájukat, családjukat vágyó, háborúban
elgyötört emberek álltak vele szemben, akik soha nem te-
kintették ellenségüknek az Orosz Birodalom népeit). Két-
ségtelen, hogy ebben a szlovák tolmácsnak döntõen ne-
gatív szerepe volt.

Amikor Bártfai parancsnok úr (aki beszélte az orosz
nyelvet!) szomorúan tapasztalta, hogy már két, a háborút
megjárt, de fegyverét polgári személyre soha nem emelõ
bajtársát elveszti, úgy döntött, hogy ha erre módot talál,
beavatkozik katonái védelmébe.

Következõ bajtársa kihallgatásakor – hallva a szlovák
tolmács csúsztatását – udvariasan megszólította a hadbíró
ezredest. Az ezredes – mivel kitûnõ oroszsággal szólalt
meg – engedélyezte, hogy észrevételét elmondhassa. El-
ismételte a szovjet ezredes kérdését, majd a bajtársa ere-
deti magyar nyelven adott válaszát is, továbbá azt, amit a
szlovák tolmács, a lényeget elferdítve oroszra fordított, és
megismételte a helyes orosz fordítást. A szlovák tolmá-
csot a szovjet ezredes azonnal agyonlövette!

Ezután a fordítói feladatokat a szovjetek rövid tanács-
kozása után Bártfai parancsnok úr látta el. Több kivégzés
nem volt, de az egység megindult a hadifogság embert
próbáló rögös útján. (Folytatás a következõ számban.)

Lejegyezte: Jakabfi Zoltán
Jakabfi Zoltán felesége révén került
Budakalászra, ahol otthonra és bará-
tokra talált. Villamosmérnökként dol-
gozott 1973-tól 1996-ig az ELMÛ-
nél, onnan ment a cég átszervezése-
kor korengedményesen nyugdíjba.
Elmondása szerint „az Igazgató Úr
rendszeres ember volt, minden anya-
ga elvágólag össze volt rakva”, de
ezek az iratok, többek között a hábo-

rús levelezés is sajnos lánya, Bártfai Erzsébet meteorológus
halála után elkeveredtek, vidéki rokonokhoz kerültek. Így
az apósa, a muzsikus Csermely Zoltán, a „meggymagos
Demeter” és Bártfai Ernõ által alkotott baráti társaság be-
szélgetéseinek felidézésébõl származnak információi.

ELÕDEINK TÖRTÉNETÉBÕL
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KKULTÚRAGONDOLATOK AZ ÁMK NÉVADÓJÁRÓL

Kós Károly neve kötelez
„Falak omolhatnak, kövek is váshatnak, magaslik, nem

porlad a megtartó példa.” – idézte Kányádi Sándor Kós
Károly arcképe alá szánt versét a Budakalászi ÁMK név-
adó ünnepségén Sinkó László színmûvész, – Andrásfalvy
Bertalan köszöntõjének mondanivalóját elõrevetítve.

„Ezzel a névadással azt akarjuk kifejezni, hogy a név
viselõje, híressé tevõje mintegy példaképpen áll ennek az
intézménynek a munkája elõtt, s ez mintegy folytatása
akar lenni annak a küldetésnek, amit õ betöltött.” – jelez-
te a rendszerváltás utáni elsõ közoktatási és kulturális mi-
niszter. Hangsúlyozta azonban, bár mindez lényeges,
mégsem csupán az építész, grafikus, nevelõ, kertész, író,
szerkesztõ, politikus feladatköre kell folytatódjon a mûve-
lõdési központ tevékenységében. Jóval fontosabb, hogy a
magyarságért felelõs közösségteremtõ erõként, a Keletet
és Nyugatot összekötõ, egységbe fogó nemzet tudatos
részeként is kövesse az intézmény a Kós Károly és nagy-
jaink által kijelölt utat. „A közösség tudja csak ezt a hiva-
tást, amit Istentõl kapott, teljesíteni” – magyarázta az
egyetemi tanár a feladat szentségét Széchenyi István sza-
vaival illusztrálva: „Teljesíteni egy hivatásnak a vállalt fel-
adatát, ez annyit tesz … mint: imádkozni.” Nagyjaink
gondolatait azzal toldotta meg: „Az, hogy mi összekötõ
híd leszünk, vagy azzá kell lennünk, Kelet és Nyugat kö-
zött, az a világnak, az emberiségnek az érdeke.”

„Ez a ház – foglalta össze a tudós – Kós Károly szelle-
mében ezt szolgálja: a néphagyományon alapuló európai
mûveltséget. Azt a néphagyományt, ami minket megõriz
és értelmet ad az életnek.” „És ezzel állít igazi, méltó em-
léket Kós Károly belsõ indulatának, Arany Jánosnak, Szé-
chenyi Istvánnak, Illyés Gyulának és a többieknek. Leple-
zetlenül kimondhatjuk: a magyar kultúra erõsítésére, éle-
tet adó értelmére van szükség. Meg tudjuk-e tenni? Ha
nem, akkor elpusztulunk. Legyen áldott mindenkinek az
élete, aki vállalja a magyarságát és ideáll, itt dolgozni fog,
ahogy Kós Károly, Kodály Zoltán, Arany János, legjobbja-
ink, Széchenyi megálmodta. Itt a magyar jövõ épül, az
emberiség gazdagodására.”

Ezt a gondolatmenetet erõsítette meg Parlagi Endre
polgármester is, rövid köszöntõjében: „Ezzel a választással
mi nagyon magasra tettük a mércét. Olyan életmûvet kell

szem elõtt tartanunk,
értékeit követnünk,
amely mindannyiunk
számára példa. … Azt
várjuk az újonnan meg-
alakult intézménytõl,
hogy nem csak a kör-
nyék, nem csak Buda-
kalász, hanem az egész
Kárpát-medence köz-
mûvelõdését szolgálja a
következõ években.”
Erre a felelõsségre hívta
fel a figyelmet Eredics
Gábor, az intézmény új
igazgatója is az Alapító
Okirat átvételekor:

„A szentek példájára szük-
sége van minden közösség-
nek. Olyan tornyokra, ame-
lyek védelmet adnak, ame-
lyek messzirõl látszanak,
igazodási pontot jelentenek.
Olyan világítótornyokra,
amelyek menedéket adó
biztonság felé vezetnek
minket. … A Kós Károly
ÁMK ezt a hivatást kívánja
szolgálni. Egyszerre több hi-
vatást. A zenei nevelés terén, a közmûvelõdés terén, a
közösségépítés terén, a helyi gyûjtemény-kezelés terén,
… azzal a megszentült együttmûködéssel, amelyet
Andrásfalvy tanár úr is említett, … hogy az életünk való-
ban ne valami hiábavalóság legyen, hanem a közösségért
végzett szolgálat.”

A Kós-féle organikus építészet eredményeit bemutató
kiállítás megnyitóján Makovecz Imre emlékeztetett: a Tri-
anoni döntés után választhatta volna Kós Károly az egye-
nes, biztos, könnyû utat: zsebében az Iparmûvészeti Isko-
la építész-tanári kinevezésével, maradhatott volna Buda-
pesten. De õt kötelezte népének szolgálata, ezért Erdélyt
választotta, ahonnan akkortájt mindenki menekült. Így lett
minden: földmíves, rajzoló, nyomdagrafikus, író, linómet-
szõ, nyomdász, szerkesztõ, kultúra-szervezõ, politikus.
Makovecz Imre ezt a felelõsséget, ezt az elhivatottságot
vagy szellemet próbálta megfejteni, Kós Károly példáján
át: „Mi az a szellem, ami ebben a kutyulék fajzatban (sok-
nemzetiségû magyar) mûködik? Az, hogy még mindig
hallja azt az õsi hangzást, amely arról szól, hogy egy
aranykor jön. És ebben a válságos idõszakban nekünk ma-
gyaroknak dolgunk van, amit nem hagyhatunk abba.
…Amikor összejövünk, ennek az arkangyalszerû lénynek,
a magyarok szellemének itt meg kell tudni jelennie és ve-
le Kós Károly angyalszellemének is.”

A méltatáshoz csatlakozott a névadó politikai elhiva-
tottságát taglaló dr. Varga István is: „a XX. században is
lehetnek tiszta emberek, lehet példa, lehetnek szent em-
berek. … Születhet még másik Kós Károly … és igenis
megtarthatjuk a Kárpát-medencei magyarságot … mert
mindannyian várjuk, Kós Károllyal együtt – a magyar feltá-
madást”. Szakolczay Lajos irodalomtörténész, fõbb regé-
nyeit elemezve „a magyar gondolkodás alap-emberének”
nevezte Kóst, „aki építészként, íróként, grafikusként, köz-
gazdaként és irodalomszervezõként is tudta, hogy alap
nélkül nincs építkezés, nincs fölemelkedés.” Errõl beszélt
István király is, az Országépítõ címû regényben:

„– Jó lessz-é az alja? Erõs-é ott a föld?
– Kemény agyag, Uram. Országot lehet arra építeni,

nem tornyot.
– Vigyázz, pap, itt vigyázzál jól, s itt ne csinálj bolon-

dot csak. Ha jó a fundamentum, akkor, ha összedûl is a
fal, kicsi dolog felépíteni. Ha kivágod a fát, de ép a gyöke-
re, kinõ a fa megint, mert a gyökér a fa, s nem a korona.”
Ezek a gondolatok, ez a tartás kell példaként álljon a Kós
Károly ÁMK, s rajta keresztül mindannyiunk elõtt.

Anó

Parlagi EndrParlagi Endre polgáre polgármestermester
és Erés Eredics Gábor igazgatóedics Gábor igazgató

Makovecz ImrMakovecz Imre építésze építész
üdvözölte a névválasztástüdvözölte a névválasztást
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A Kós Károly ÁMK – Faluház
január-februári programjai

jan. 24. 15 óra A Magyar Kultúra napja alkalmából Ober-
frank Pál „Szamarakkal a paradicsomba”
irodalmi est 90 percben – belépõ: 1200 Ft

jan. 24. 20 óra Sváb bál
jan. 25. 18-22 Nosztalgia Est zenével – belépõ: 1000 Ft
jan. 30. 15 óra Mesepéntek a Könyvtárban
jan. 30. 19 óra Az ISTER Folk zenekar koncertje és

táncháza – belépõ: 600 Ft
jan. 31. 20 óra Szerb Farsang
febr. 5. 9-17-ig Jobb agyféltekés rajztanfolyam,

info: (30) 594-7675, (30) 547-0920
febr.   5. 17 óra Fogyi Klub
febr.   6. 16 óra Telepi Suli alsós farsang
febr.   7. 10 óra Ifjúsági sakkverseny
febr. 12. 17 óra Ötórai Tea
febr. 13. 16 óra Kalász Suli alsós farsang
febr. 13. 17 óra Aprók tánca, játszóház, belépõ: 500 Ft
febr. 14. 20 óra Nagymedve Bál
febr. 20. 20 óra Magyar Tolkien Társaság Farsangi Bálja
febr. 21. 10 óra Ifjúsági sakkverseny
febr. 21. 20 óra Szerb Farsang
febr. 24. 17 óra Farsangtemetés
febr. 26. 17 óra Egészségklub
febr. 27. 9 óra Területi Német Szavalóverseny a Kalász

Suli szervezésében
febr. 27. 17 óra Telepi Óvoda meseelõadás
febr. 28. 20 óra Nõsök bálja

Búcsú
2008. december 10. Megren-

dülten, mély fájdalommal fogadtuk
a hírt: Nebranek József munkatár-
sunk, a Faluház gondnoka váratla-
nul meghalt. Tudtuk, hogy beteg-
séggel küszködik. Biztattuk, hogy
hamarosan ismét együtt dolgo-
zunk, és várjuk vissza. Vártunk vissza egy olyan kollégát,
munkatársat, barátot, akiben mindig bízhattunk. Aki az
adott szavát megtartotta. Jókedvû volt, és minket is jó-
kedvre derített. Szívvel-lélekkel dolgozott a Faluházért.
Utolsó útjára szeretett családja, barátai és sok jó ismerõ-
se elkísérte. Hiányát még nagyon sokáig érezzük…

a Faluház dolgozói
A Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági ve-

zetõje volt. Sokrétû feladata mellett õ gondoskodott a
sváb zenei hagyományok továbbvitelérõl. Egész életét
ez a zene töltötte ki. Ma már az égiekkel muzsikál.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Könyvtári hírek
 Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkal-

mából Mesepéntek sorozatot szervezünk. Elsõ összejö-
vetelünkre, jan. 30-án 15 órára korhatár nélkül várunk
mindenkit, aki szereti a meséket, hogy megemlékezzünk
az íróról és meghallgassunk néhány szép történetet. A
továbbiakban örülnénk olyan szülõk, nagyszülõk, testvé-
rek, gyermeklelkû felnõttek jelentkezésének, akik szíve-
sen felolvasnák kedvenc meséjüket. Jöjjenek el, mesélje-
nek nekünk!

 Börzét szeretnénk szervezni, az õszi könyvvásáron
felmerült igény alapján, kifejezetten gyerek-könyvekbõl
is. Kérjük, menjenek fel a padlásra, le a pincébe, nézze-
nek szét otthon alaposan a könyvespolcon, gyûjtsék ösz-
sze a már „kinõtt” mese- és verseskönyveket, hozzák be
a könyvtárba, hogy tavasszal megrendezhessük a Gye-
rek-könyvvásárt! A bevételt, ahogy õsszel, újabb köny-
vek vásárlására, újságok rendelésére fordítjuk.

 Közkívánatra a Kismama és a Dörmögõ Dömötör
címû folyóiratokkal bõvült kínálatunk.

 A Hónap írója intézményünk névadója: Kós Károly.
Keresse könyveit a könyvtárban: Kalotaszegi krónika; Az
országépítõ; Varjú nemzetség; Kis-Küküllõ vidéki ma-
gyar népmûvészet; Moldvai csángó népmûvészet; Budai
Nagy Antal históriája; Erdélyország népének építése.

 Polcz Alaine lesz a következõ Hónap írója.
 Az elmúlt év testületi üléseinek írásbeli anyaga és a

VKC Televízió összes mûsora DVD adathordozón megta-
lálható a könyvtárban.

In memoriam Kós Károly

Januárban a könyvtárban a Hónap Írója: Kós Károly.
Ebbõl az alkalomból egy, a KKÁMK névadó ünnepsé-
gén is meglepetésszerûen felolvasott verssel, Csontos
János szonettjével idézzük az utolsó polihisztorok
egyikének emlékét.

Csontos János
Kós Károly-szonett

Fenn, Kalotaszeg peremén,
hová nyújtózni jár az Isten,
kikericsmezõn jár a fény,

szekér bakog, vasszörny a sínen:

itt bóklászott szánon Zsigánk
ellesve széles mulatságot,
a halál sem számolna ránk,
életkedvünktõl fut az átok,

tûz parázsol a Varjúvárban,
a világ köldökévé válva

zúzos télben és selymes nyárban

menedékünk: a tornyos Sztána,
ahol csak Mi van, sosem Én –

fenn, Kalotaszeg peremén.

„Szamarakkal a Paradicsomba...”
Oberfrank Pál elõadóestje

Versek Babits Mihály, Juhász Gyula, Ady Endre, József
Attila, Dsida Jenõ, Weöres Sándor, Gyóni Géza, Sík

Sándor,Vörösmarty Mihály, Harsányi Lajos, Petõfi Sándor,
Reményik Sándor, Márai Sándor és Francis Jammes költé-

szetébõl. Közremûködik: Réti Anikó zongorán.
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OLVASÓINK ÍRTÁK...

Vajon tudják-e Önök, mit cselekszenek?
Olga néni december közepén végleg elment. Nem tu-

dott többet várni, pedig a kórházban is emlegette, hogy
addig nem akar meghalni, amíg az árvízkártérítést meg
nem kapta. Csak azt érte meg, hogy az új polgármester
levelet írt érdekében a miniszternek.

Közel ötven évet élt az egykori csõszkunyhóban, amit a
tanács lakásként utalt ki neki a Duna-parton. Az özvegy két
gyermeke nem fért a miniatûr házikóba, akárhogyan is pró-
bálta bõvítgetni, egyik fülke után a másikat építve hozzá,
gyerekeit a nõvére nevelte fel. Kemény megpróbáltatás egy
anyának, ha nem élhet minden nap a gyermekeivel. Pedig õ
egész életében keményen dolgozott...

Felnõtt fiát már régen elvesztette, leánya, aki egyre bete-
gebben segített Olga néninek bevásárolni és ügyeit intézni,
a tavasszal halt meg. Egyetlen rokona maradt, aki azóta
még törõdhetett vele: a szintén idõs, immár özvegy veje.

Én csak a 2002-es nagy árvíz után ismertem meg Olga
nénit. A kunyhója fölé emelt kis hálófülkében vészelte át
az árvizet, mert a házikóját az alacsony mennyezetig
megtöltötte a Duna. Egy tákolt falétrán közlekedett a kicsi
asszony, aki alig volt fiatalabb az idõs korában elhunyt
édesanyámnál. Hónapokon át elektromos hõsugárzóval
próbálta szárítgatni a betonnal erõsített falú kunyhóját,
amiben az állandó párától nehéz volt a levegõ.

A kunyhót körülvevõ kicsi kertet a szomszédéból an-
nak idején a tanács úgy választotta le, hogy Olga néni tel-
kének mérete semmilyen elõírásnak nem felelt meg. Ezért
nem is tudta volna eladni, pedig már a saját tulajdonába
került, mert – talán húsz éve – megvétették vele. A 2002-
es árvíz után a szomszéd látta, hogy Olga néni az állami
pénzt hiába kéri-várja, pedig a hivatalos kárfelmérõk több
százezer forintos árvízkárt állapítottak meg nála, ezért se-
gítségképpen megvásárolta tõle a kicsi ingatlant. Kellett a
pénz a villanyszámlára és a szétázott holmi pótlására. (Az
akkori jegyzõ a Vöröskeresztet úgy tájékoztatta, hogy Bu-
dakalászon nem volt árvízkárosult!)

Aztán bekövetkezett a 2006-os nagy árvíz is. Olga né-
ni megint a pici padlásán „lakott”, megint a hõsugárzótól
remélte, hogy a házikója kiszárítható. Még mindig nem,
és megint nem kapott kártérítést... Rokonai és szomszé-
dai segítették, hogy bíróság állapítsa meg: a házikója „la-
kás”, amely után kártérítés járt 2002-ben, hiszen Olga né-
ni évtizedeken át lakbért fizetett érte a tanácsnak. A bíró-
ság ezt végül megállapította, a jegyzõ mégsem adta ki a
megfelelõ igazolást, hogy megkaphassa a kártérítést.

Az önkormányzat az idõközben felépült, Klisovác ut-
cai, magántulajdonú idõs-otthonnak akart segíteni, mert
lakói sokáig nem akadtak, ezért olyan rendeletet hozott,
hogy aki leadja az önkormányzati lakását, az beköltözhet
az új otthonba. Ezért Raczkó István akkori képviselõtár-
sammal elkísértük Olga nénit, nézze meg az otthont,
hogy ha tetszik, kérhesse az ottani elhelyezését. A belé-
pési összegnek felajánlhatta volna a mindaddig ki nem fi-
zetett, két árvíz után neki járó kártérítés összegét. Az ön-
kormányzat Olga néninek nem akart segíteni...

Olga néni nemrég rosszul lett, kórházba került, ahon-
nan a háziorvosa javaslatára azért nem engedték haza,
mert az „otthona” nem alkalmas arra, hogy ott egyedül

ellássa magát. A kórházi gondozási díjon túl most már te-
metésre kellene költeni az állami árvízkártérítést, amit Ol-
ga néni az utolsó hat évében hiába várt.

Tisztelt önkormányzati dolgozók, tisztelt képviselõ-tes-
tület! Tudják-e Önök, mit cselekszenek, mikor választóikat,
a fizetésüket, tiszteletdíjukat biztosító lakosokat súlyos
helyzetükben sorsukra hagyják; hogy döntéseik következ-
ményeit hogyan viseli a gondjával magára hagyott lakos,
akár idõs, akár beteg, akár hajléktalan, vagy árvízkárosult?

Kincsesné Salca Mária

Köszöntés

Minden szilveszter a számvetések ideje. Ilyenkor vala-
mennyien átgondoljuk az eltelt év sikereit, kudarcait. Az
újév elején pedig tanulva a megélt sikertelenségekbõl,
egészségünkben, adottságainkban és tettrekészségünk-
ben bízva tervezzük a következõ, a 2009-es esztendõt.

Mit kívánhatunk magunknak és településünk vezetõi-
nek, közalkalmazottainak ez alkalomból? Mindenek elõtt
jó egészséget. Lelki békét, harmóniát, önbizalmat, hogy
meg tudjunk újulni, és mindenkor érezzünk erõt a tervek
megvalósításához. Igaz, Karácsonyra íródtak, mégis meg-
fontolásra érdemesek Móra László sorai:

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.

Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén

Ne fuss elõle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér õ veled.

Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, Õt ha öleled.

Az emberszívek örökélõ õre
Tegye ma össze mind a kezeket!

Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Ha ezek a gondolatok hatják át hétköznapjainkat is, éle-
tünk sikeresebb lesz, lelkünk békéje állandó, s a jóság, szere-
tet hatására Budakalász egy igazi közösséggé formálódott,
példaértékû településsé válhat. Ehhez nincs szükség pénzre,
ez csak akarat kérdése. E gondolatok jegyében kívánok vala-
mennyiünknek sikerekben gazdag, boldog új évet.

Patakvölgyi Éva

PPOSTALÁDA

Szerkesztõségi közlemény
Sz. Józsefnétõl (?) került postaládánkba egy levél,

melynek írója elérhetõségeit nem adta meg. A Sajtótör-
vénynek megfelelõen („a szerkesztõség vezetõje, ... a ki-
adó ... köteles gondoskodni arról, hogy a sajtótermék
szerzõje legalább a nyilvános közléstõl számított hat hóna-
pig kétséget kizáróan megállapítható legyen”) írását
hatáskör hiányában nem áll módunkban közölni. (A szerk.)
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KKONCERT ZENÉLÕ KÉPEK...

23 14. lap

Apait, anyait bele-
adtak a Kalász Suli di-
ákjai a január 10-ei ha-
gyományos Újévi kon-
certbe. Olyannyira,
hogy a fõleg karácso-
nyi, betlehemes, ill. ze-
neiskolai darabok elõ-
adásába olykor nem
csak a tanárok, de a
muzsikus lelkû szülõk
is besegítettek...

A koncerten énekelt Ju-
hász Teréz osztálya, a 2. a,
Halmai Réka, Katona Bálint,
Kelemen Natália, Iványi
Eszter, Horváth Krisztina,
Kerekes Nóra, Halmai Réka,
Hoffmann Flóra, Kálmán Ka-
ta (zenetanárok: Papp Ág-
nes, Spáth Éva és Szentkúti
Eszter). Az 1. b-s Eõry Kata,
Kerekes Borbála, Hegyi
Csenge, Varga Zsófia, Szép
Magyar Dalma, Vági Do-
rottya, Gyõrfi Stella, Bozits
György, Marekkel Bence, Tiba Krisztián, Spuriga Dániel is
dalokat adott elõ (Kardos Brigitta, Martinusz Éva), szólót
énekelt Eõry Kata, furulyán kísérte Vass Zsuzsanna tanárnõ.
Énekelt Halmai Réka (Papp Ágnes); és dalra fakadt
Baloghné Somogyi Anna osztálya is (Viktor Anna). Fellé-
pett az iskola énekkara Vik-
tor Anna vezetésével.

Rosenberszki Kristóf te-
nor kürtön játszott (Spáth
Oszkár). Furulyázott Saiban
Laura (Menyhárt Márta);
Orbán Brigitta; Juhász Eme-
se (Kis Pálné Hoppál Haj-
nalka); Kerekes Borbála

(Kerekes Barnabás);
Schlosszer Ilona Babszi;
Villám Csenge (Reikort Il-
dikó). Hegedûn játszott
Pálvölgyi Dorottya (Don-
hauser Zoltán); Takács
Benedek (tanára édes-
anyja: Takácsné Nagy
Gabriella, kísérte: Kürtösi
Mónika).

Sági András zongorá-
zott (Hlavacsekné Kürtösi

Mónika), ahogy Katona Bá-
lint, Katona Lili (Hlava-
csekné Kürtösi Mónika);
Iványi Eszter (Dankovics Va-
léria); Halmai Renáta (Dan-
kovics Valéria); Puskás
Krisztina, Puskás Timi (Vik-
tor Anna), és Szedmák Esz-
ter egyedül, majd tanárával,
Kürtösi Mónikával. Kerekes
Barnabás és Knipfer Tamás
négykezest játszott (Uracs
Mónika és Kürtösi Mónika);
ugyanígy Kurucz Gyöngy-

vér barátnõjével, Kún Hangával (Kürtösi Mónika); és Kato-
na Bálint édesanyjával, Szabó Zsuzsannával. Katona Lili
csellójátékát (Vass Henrietta) zongorán ugyancsak édes-
anyja kísérte. Együtt zenélt Liszkai Keve (Kürtösi Mónika)
és édesapja is. Rozenberszki Zorka fuvolázott (Menyhárt

Mária); Serfõzõ Gergely
trombitát fújt (Spáth Osz-
kár); gitáron játszott Juhász
László (Tóth Orsika); és Utto
Bertalan (Rák Béla). Az est a
hagyományoknak megfele-
lõen Harcsa Veronika jazz-
énekesnõ virtuóz dalával
zárult. (Fotók: BH+>>>)

Apait, anyait beleadtak...Apait, anyait beleadtak...

Nagy sikert aratott a Faluházban a Kalász Suli hagyományos Újévi koncertje
HIRMONDO

IBUDAKALÁSZI



RREKLÁM FIZETETT HIRDETÉS

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

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI


