Az utóbbi évek legtartalmasabb Méltó megemlékezés
A Csillagos Golgota c. elõadáson
megemlékezése zajlott október 23-án az
közremûködött Reitter Zsolt, ifj. Tóth JáOmszk parki Kopjafánál. A ‘hagyomános és Tabi Orsolya színmûvész, Dinnyés
nyos’ mûsorra számító, beszélgetve gyüJózsef daltulajdonos és a budakalászi
lekezõ kalásziak egyik percrõl a másikra
táncegyüttesek tagjai, mint táncosok és
átélhették ‘56 felemelõ, lelkesítõ pillanastatiszták. A Szalóky B. Dániel rendezte
tait. „Követeljük a közélet tisztaságát!”,
mûsornak külön erénye volt a vendég„Önállóságot az egyetemeknek! Köveszereplõk és a helyi fellépõk összhangja:
teljük a tudományos munka szabadsáa résztvevõk jól szervezett, pontos, fegát!”, „Le a provokációs, demagóg kísérgyelmezett munkájának köszönhetõen
tetekkel!” „Új vezetés, új irány, új vezetõket kíván!” – ol- egy kiváló performance elõadásnak lehettünk részesei.
vashatták a szórólapokon, hallhatták a köztük járó-kelõ
Németh Antal alpolgármester beszédében kitért arra a
‘forradalmároktól’. De ezt az erõt érezték Németh László szellemiségre, amely „az elmúlt ötven év során soha nem
Az emelkedõ nemzet c. mûvébõl is: „ez a néhány nap mu- tapasztalt nemzeti egységet teremtett”. Felidézte a pár natatta meg, nemcsak nekem, de az egész világnak, hogy a pot, amikor „felemelõ érzés volt magyarnak lenni”, s az évmagyar nép erkölcsileg mekkorát emelkedett ... hogy a tizedeket, amikor a világpolitikai érdekek játszmájában
nemzetgyötrésben, megaláztatásban így összeforrt, hogy egyedül maradván, a hatalom bitorlói elindíthatták „a ‘fortédiákok, munkások, katonák minden elõzetes szervezkedés lyos félelem’-ben tartással, szembeállítással a társadalom
nélkül közös elszántságukban így megszervezõdhettek, a morális züllesztését, a nemzeti identitás sárbatiprását. Törvezér nélküli felkelõknek ez a csodálatos látványa megha- ténelmi eseményeink elhallgatása, elferdítése, a történelem
ladta nem reményemet, de képzeletemet is.”
oktatás úgymond pártossá válása ekkor kezdett igazán tért
Mindszenty József és Nagy Imre rádióbeszédén, Bibó hódítani.” Ide vezethetõ vissza, hogy ma bûnnek számít,
István kiáltványán, ill. a verseken és a táncosok szilaj, majd ami nemzeti, magyar; de „nem bûn az idegenszívûség, a
porbahulló táncán át ugyanilyen erõvel átérezhették azon- nemzet-rombolás, a hazugság, a szándékos megtévesztés,
ban a megemlékezõk ‘56 küzdelmét, a magára hagyatott- a nemzeti vagyon elherdálása és a magyarság kisemmizéság élményét is. Ahogy a gyertyákat, mécseseket gyújtó, se. ... Tehát ismét egyedül maradtunk, az Unión belül is. És
élõkép-keresztbe sorakozó szereplõk és Döbrentei Kornél ez ellen nincs más orvosság – ez ‘56 szellemiségének üzeHalottak Napi verse révén átélhették az események tragiku- nete –, mint a nemzeti egység ismételt megteremtése.”
mát is: „Nem üszkösödõ vád van / a gyertyalobogásban, /
Ennek az egységnek az ismételt megteremtését célozták
lelkünk virrasztó kanóc, / míg a sok eszmebohóc: / nagyság Wittner Mária ‘56-os halálraítélt verssorai is: „És ápolom a
piti bolondja, / köti a csomót, nem oldja, / sok sehol-hazájú tüzet, a szabadság tüzét, hogy átmelegítse tévelygõ nemzevak, / kapott honnal játszogat, / hazárdul kísérletez, / min- tét...” Az országgyûlési képviselõ Budakalász számára ajánden rombolást fedez, / s áthallatszik a szólamon / hernyó- dékképpen készített hangfelvételén Gérecz Attila: Karácsotalp-imamalom, / mint végsõ bizonyság, / gyakorlótér az nyi ének a börtönben, saját, A halálraítélthez és Tóth Bálint:
ország, / hol a Lét is lealáz, / gumibot-setéten gyász / lebeg Magyar litánia c. versével köszöntötte a megemlékezõket.
a lefölözött, / dúlt krizantémok fölött.”
(További képek: www.picasaweb.google.com/bhkeptar)

A kopjafánál együtt ünnepeltek és koszorúztak a budakalászi politikai és civil szervezetek képviselõi (Fotó: fm.)
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Nem mindegy! – Tófutás, 2009

Budakalász tömegsport életének egyik legnépszerûbb eseménye a
Tófutás. A tavaszi és õszi
rendezvényen a résztvevõk száma 2-400 fõ között mozog, eddig a legkevesebben 198-an, a legtöbben 461-en voltak. Az okt. 17ei versenyt megelõzõ rendkívül zord idõjárás nagyon megnehezítette a szervezõk dolgát is, hiszen a plakátok percek
alatt váltak olvashatatlanná a nagy esõben, ha addig a viharos szél le nem tépte õket. Így aztán még a szokásosnál is
izgatottabban vártuk, vajon hányan vágnak majd neki az
egy, vagy két körös távnak... Végül is nem mindegy? Nem
mindegy. (Ahogy a vicc mondja: a 111, az a mind egy).
Nem egy kipipálandó eseményt szeretnénk a tömegsport naptárban, hanem hogy azoknak, akik szabadidejük
egy részét a saját és családjuk egészségének megõrzésére
fordítják, rendszeresen
legyen lehetõségük erre.
És szeretnénk, ha minél
többen mozognának. A
kb. 30 fõs „civil” rendezõi
gárda (sok pedagógus,
szülõ, polgárõr és sportbarát) ezért áldozza fel a
hétvégéjének egy részét

és ezért áldoz a képviselõ-testület is a környezõ
településekhez képest jelentõs összeget az ilyen
sportrendezvényekre.
Az idõjárás végül
megkegyelmezett és miközben Székely „Zsuzsó” szakszerû irányításával vidáman
folyt a bemelegítés, mind újabb csoportok érkeztek nevezni.
Tíz óra után néhány perccel rajtolt a mezõny és rövid várakozás után már meg is tapsolhattuk a leggyorsabbakat. A második, bõvített kör sem jelentett túl nagy próbát a felkészült
sportolóknak és az egészen kicsik és a kezdõk is beérkeztek
fél órán belül. 180 futós póló talált gazdára és az eredményhirdetéskor 12 kategóriában 36 versenyzõ állhatott a dobogóra és vehette át a megérdemelt érmeket és apró ajándékokat. Összesen 222 fõ versenyzett. A körülményekhez képest igen szép szám... És ez nekünk nem mindegy!

Egy híján száz – Ovis mezei futás

és rövid adminisztráció után már indulhatott is a lányok futama. Õk 39-en hasonlóan izgalmas csatát vívtak a helyezésekért, még az utolsó métereken is változott a sorrend. Végül
az elsõ helyen Balázsi Hanna végzett, Ember Léna második,
Bálint Anita harmadik lett. Az elsõ 15-15 fiú és lány egyegy, erre az alkalomra nyomtatott pólót kapott ajándékba és
minden résztvevõ átvehetett egy emléklapot is. Az 1-3. helyezettek éremmel, kis értékû sportszerekkel, játékokkal is
gazdagodtak. Dicséretet érdemelnek a szervezésben, elõkészítésben és lebonyolításban résztvevõ
óvodapedagógusok, akiknek odaadó munkája lehetõvé tette, hogy városunk óvodásai ismét egy izgalmas és kellemes délelõttöt töltsenek el együtt. Köszönet a polgárõröknek,
akik biztonságossá tették az útvonalat és irányították a kis futókat, akik közül aztán többekkel a Tófutáson is találkoztunk...

A hajnali, reggeli kis csepergõ esõ senkit nem riasztott
el, sõt jó kis futó idõ kerekedett október 7-én szerdán, az
ovis mezei futás napján. A város nagycsoportos óvodásai
a Béke sétányon gyülekeztek. Elõször az óvónõk kíséretével bejárták az útvonalat, megbeszélték hol, mire kell vigyázni, hogy ne legyen baleset, hogyan osszák be az erejüket a kb. 600 méteres távon. Rövid bemelegítés után
kezdõdött a verseny. Elsõként a fiúk 60 fõs mezõnye indult és végig szoros versenyben, a lányok
és a megjelent szülõk, nagyszülõk bíztatása
mellett Hunyadi Botond, majd Huszti Dominik és harmadikként Pál Szabolcs érkezett a
dobogós helyekre. Talán 2-3 percen belül a
mezõny vége is befutott.
A nagy gyakorlattal rendelkezõ óvó nénik
pillanatok alatt sorba állították a gyerekeket

Papp Gábor

A Tófutás eredményei a 20. oldalon olvashatók, képeink megtekinthetõk a picasaweb.
google.com/bhkeptar
oldalon, – egyéb helyi
eseményekkel együtt.
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PÁLYÁZATOK

KÖRNYEZETÜNKÉRT...

Kós Károly Építészeti Nívódíj

Tervezõi pályázat a Trianon-emlékmûre

Budakalász közigazgatási területén az új épületek létesítése és a régiek bõvítése, rekonstrukciója kapcsán gyakran határozott építtetõi szándék figyelhetõ meg a tervezett épületek színvonalának javítására, a helyben használatos tradicionális formák alkalmazására. Ezt a törekvést az
idei évtõl az önkormányzat külön díjjal kívánja értékelni,
elõsegíteni. Tekintettel arra, hogy az ÁMK az építészként
is kiemelkedõt és maradandót alkotó Kós Károly nevét viseli, a – legutóbbi, okt. 27-ei testületi ülésen létrehívott –
díjat Kós Károlyról nevezték el és minden évben az építész-író születésnapján, december 16-án kívánják átadni.
Az Építészeti Nívódíj alapításának célja, hogy a díjban
részesített épületek mintaként, követendõ példaként
szolgáljanak a településen építkezõk számára.
A pályázat nyilvános, részt vehet rajta, aki az épület
megvalósításában, rekonstrukciójában felelõs építészként,
kertépítész tervezõként, vagy építtetõként, tulajdonosként
közremûködött. A pályázók vállalják a teljes nyilvánosságot. A díj annak a tervezõnek és építtetõnek adományozható, akik Budakalász közigazgatási területén építészeti alkotásukkal (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.)
közremûködtek az épített környezet minõségének javításában, a helyi építészeti hagyományok továbbéltetésében,
hozzájárultak a város építészeti színvonalának emeléséhez.
A tervezõ és tulajdonos együttesen vehetnek részt a pályázaton. Egy épülettel, alkotással csak egy pályázat nyújtható be, a díj évente egy pályázónak adható. A díjjal oklevél, bronzplakett és – a polgármesteri keret terhére – pénzjutalom jár. A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a
pályázat megnevezését feltüntetve) minden év szept. 30-ig
(2009-ben nov. 30-ig) kell a Polgármesteri Hivatal fõépítészi referenséhez személyesen vagy postán eljuttatni (2011
Budakalász, Petõfi tér 1.). A Bíráló Bizottságot a Tervtanács
elnöke (fõépítész) és a két általa kijelölt tagja, valamint a TFB
és az OKSB elnöke alkotják. A díjazott pályamûvet a helyi
médiában, a város honlapján bemutatják.
További részletek: a www.budakalasz.hu oldalon, ill. a
dokumentáció beszerezhetõ a hivatalban.

Amint korábbi számainkban és a 8. oldalon beszámoltunk róla, a testület Trianon emlékmûvet kíván felállítani
Budakalászon. Ezért pályázatot írt ki a Kárpátok õre, egykor
Kolozsváron állt, fából készült szobor és környezete megtervezésére. A megvilágított emlékmûvet a Lenfonó állomás
parkjába helyeznék el, a tervezett gyalogátkelõ folytatásába,
figyelembe véve a csomópontra vonatkozó terveket.
Jelentkezési határidõ: dec. 15. A pályázat részletei:
www.budakalasz.hu, információt ad: Dr. Udvarhelyi István,
udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu, (26) 342 391/132.

Verbõczihez megyek:
ti tán meg nem martok,
Kik a törvénylébõl
moslékot habartok.

Amikor Csokonai Vitéz Mihály megírta
a fenti sorokat a Búcsú a Magyar Múzsáktól címû versében, már megfoganhatott benne a kényszer-szülte döntés,
hogy 1795-ben Sárospatakra megy jogot tanulni, bár nemigen komálta a korabeli jog szellemét. Barátjának, Nagy
Gábornak így írt levelében: „Az én ifjúságomnak purgatóriuma Patak, s a benne uralkodó démon a Magyar Jus…” De
Janus Pannonius, Ady, Arany vagy a
kortárs Kemény István is megcsömörlött
a jogtudománytól, így aztán vagy be
sem fejezték tanulmányaikat vagy költõi
2009. november • III. évfolyam 9.

Szép kert, gondozott környezet – 2009
Az október 27-ei ülésen Parlagi Endre polgármester a
testület nevében átadta a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat idei nyerteseinek szánt díjakat.
A pályázat azoknak biztosít nyilvános elismerést, akik
lakókörnyezetük közterületein és az onnan látható kertekben, balkonokon, teraszokon kultúrált és magas színvonalú
zöldterületeket hoznak létre, ezek gondozását saját és
mindannyiunk örömére végzik. A mozgalom célja a közös
értékek védelme és gyarapítása; a település folyamatos
szépítése. A pályázattal a testület elismeri és példaként állítja a lakosság elé a kerttulajdonosok igényes munkáját.
Tavaly sajnos csak egy kategóriában indultak pályázók,
idén háromban is neveztek: az „Intézmények és környezetük” kategóriában a Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ kapott elismerést; az ipari, gazdasági és kereskedelmi
létesítmények közül az elsõ alkalommal induló Total Lux
Kft. (Kékduna u.) nyert. A „Családi ház és környezete” csoportban I. helyezett Botos Péter (Szõlõ u. 3.), II. Dr. Fábián
Lajos (Szõlõ u. 5.), III. Siposné Spiegl Annamária (Kántor u.
5.) lett. A díjazottakat oklevéllel, emléktáblával és ajándékutalvánnyal jutalmazták. A Családi ház kategóriában különdíjat kapott még Bódis Sándor (Gyöngyvirág u. 17.) és elismerõ oklevelet Simán Béláné és Lazanyi Edit.
Szívbõl gratulálunk mindannyiuknak és kívánjuk, hogy
továbbra is sok örömüket leljék kertjük, környezetük gondozásában, szépítésében!

AMNESZTIA
tevékenységükben teljesedtek ki, – kiérdemelvén az utókor ‘amnesztiáját’.
Meglehet, Kantnak máig igaza van,
hogy „a jogászok még mindig keresik a
jog fogalmának meghatározását”. Így a
jogbiztonság súlyos sérelmét okozza a
jóérzésû polgárokban – a mai (nov. 13.)
ítélettõl függetlenül –, hogy Szögi Lajos
tiszavasvári tanár gyilkosainak felmentést
kért ügyvédjük, mondván, egyenként
egyikük sem tekinthetõ a halál kiváltójának. Miféle ügyvéd az, aki mintegy arra
szólít fel egy ilyen érveléssel, hogy csoportosan kell ölni, mert azzal elkerülhetõ
a súlyosabb büntetés? Védõ... Akinek
nem lehet ‘alibije’, méltatlan az igazságosság híveinek ‘erkölcsi amnesztiájára’.
szám

„Egy ügyvéd bármire hajlandó, hogy
megnyerjen egy pert. Néha még igazat
is mond.” – írja Murray Patrick. Mégsem
fogadható el, hogy a jog igazság nélkül
azonosulhatatlan puszta ‘szabályozástechnika’ legyen, – mint Schanda Balázs,
a PPKE dékánja fogalmazta. Az új PTK
tervezetében sem tûrhetõ, hogy ‘bûnérdekbõl’ a privatizációs bûncselekmények
öt év alatt elévüljenek. Bár tudjuk, csak
‘jogot’ lehet alkotni és szolgáltatni, ‘igazságot’ nem. Az igazságot azért nehéz
megtalálni, mert nem mi tettük oda, ahol
van. Az igazság nem ‘joghézag’!
Az ügyvéd a kórházban halálos betegen, lázasan lapozza a Bibliát.
– Maga meg mit csinál? – kérdezi orvosa.
– Joghézagot keresek…
(III. Utisz)
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Engedélyezés alatt
a Pomázi elkerülõ út tanulmányterve
Benyújtották a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez a Pomáz
várost elkerülõ út tanulmánytervét és elõzetes vizsgálati
dokumentációját, környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása céljából. A dokumentáció teljes terjedelmében a www.budakalasz.hu oldalon, ill. nyomtatott formában ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Irodájánál és a Felügyelõség Zöld Pont Irodájában (Budapest, Nagydiófa u. 11.) tekinthetõ meg.
Kértjük, a környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatos
esetleges észrevételüket, javaslatukat szíveskedjenek 2009.
december 1-jéig közvetlenül a Felügyelõséghez eljuttatni.

A veszélyes hulladékgyûjtés tapasztalatai
Minden eddiginél jobban sikerült a november 7-ei veszélyes hulladékgyûjtési akció. Halogénmentes oldószerbõl
140 kg, növényvédõ szerekbõl 80 kg (60 kg szilárd és 20
kg folyékony), tonerbõl 70 kg, fénycsõ és higanytartalmú
hulladékból 15 kg gyûlt össze. 660 kg szennyezett göngyöleg (tartály, olajos hordó), 1150 kg festék (170 kg szilárd
maradék, 980 kg bekevert, folyékony anyag), 95 kg gyógyszer, 140 kg étolaj, zsírmaradék, 390 kg fáradtolaj, 400 kg
elektronikai hulladék és 340 kg szárazelem, akkumulátor jutott el a Hulladékudvarba. Köszönjük felelõs hozzáállásukat!

Környezeti kishírek
 Elkészült az M0 Északi szektor záró monitoring jelentése, a levegõ-, talaj-, növényzet- és zajszennyezés
mértékére vonatkozóan. A jelentést a testület novemberi
ülésén értékeli. Amint file-formátumban is megérkezik a
minden értéket normális határon belülinek találó dokumentáció, a város honlapján is elérhetõ lesz.
 Átalánydíjas lett a szelektív hulladék-gyûjtés, az eddigi, ellenõrizhetetlen óra alapú elszámolás helyett fix
összeget fizet az önkormányzat a szolgáltatónak.
 Karácsony közeledvén, tájékoztatjuk a lakosokat,
hogy a fenyõfákat most is térítésmentesen elszállítják.
Kérjük, ne rakják le a város szélén, közterületen, hanem
várják meg a 2010. január 8-ai begyûjtést! Köszönjük!
 Ismételten díjat szeretne emelni a hulladékszállítást
végzõ Saubermacher-Bicske Kft. A testület a novemberi
ülésén tárgyal a szolgáltató igényérõl.
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Felhívás intézményvezetõi állásra
2010. július 31-én az Önkormányzat fenntartásában
mûködõ Telepi Óvodában és a Szentistvántelepi Általános Iskolában is lejár a vezetõ megbízatása. A hatályos
jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezetõi állásra a fenntartó nyilvános pályázatot ír ki, a feladatok ellátásával a jelentkezõk közül a legmegfelelõbbet bízza
meg. A pályázati kiírás részleteirõl az Oktatási és Kulturális Közlönyben (várhatóan a december végi számban), a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) www.kozigallas.gov.hu oldalán
és a www.budakalasz.hu lapon olvashatnak.

MÁK-vizsgálat a Kalászi Idõsek Klubjában
Október 19-én helyszíni vizsgálatot tartott a Magyar
Államkincstár Budakalászon, a valahai Reménysugár Gondozási Központ, ill. a Kalászi Idõsek Klubja „az idõskorúak
nappali intézményi ellátása” jogcíme kapcsán. A szakértõk szerint Budakalász jogtalanul vett igénybe állami normatívát, mert az intézmény(ek) és az ellátás igénybevevõi
között nem volt megállapodás.
Október 21-én az intézményvezetõ az összes idõskorúval szerzõdést kötött és eljuttatta azt a MÁK-hoz.
Ugyanakkor az önkormányzat az esetleges visszafizetési
kötelezést megelõzendõ, hivatkozik arra, hogy az Állami
Számvevõszék 2007-ben átvizsgálta a Gondozási Központot és – tekintve, hogy minden gondozottra vonatkozóan létezik egy kitöltött és aláírt adatlap, ami lefedi a
megállapodás tartalmát, – nem emelt kifogást.

Árvízvédelmi fejlemények
Október 27-én döntött a testület arról, hogy továbbra
is keresi a mûszaki megoldást a Barát patak-menti árvízvédelemre, terveket és költségbecslést készíttet mind zsilipépítésre, mind a gát megerõsítésére, hogy készen álljon
az önkormányzat, ha árvízvédelmi pályázatot írnak ki.
Október 29-én ülésezett Szentendrén a Védelmi Bizottság, ahol Parlagi Endre polgármester jegyzõkönyveztette a
Barát patakkal kapcsolatos gondokat és felhívta a figyelmet, hogy a 2006-os árvíz óta nem kapott az önkormányzat hatósági segítséget. Hangsúlyozta, Budakalász hivatalos állásfoglalást kér, hogy a gátjavítás vagy a zsilipépítés
lenne célszerûbb mûszakilag, ill. gazdaságilag, és szakmai
támogatást vár a Védelmi Bizottságtól. Elmondta, hogy az
önkormányzat, összehangolva Óbuda-Békásmegyer Északi
Városkapu-terveivel (a Hatvani utcai lehajtónál építendõ
patakhíd alépítménye lenne a zsilip), tárgyalásokat folytatott a III. kerülettel és a befektetõvel. Kezdeményezése
megfeneklett a hatóságokon: a Fõvárosi Csatornamûvek
nem járult hozzá a zsilipépítéshez. A Fõváros a zsilippel
nem kíván foglalkozni, de felõle, saját költségén, Budakalász megépítheti. Hatósági becslés szerint azonban egy
esetleges felhõszakadás esetén 20m3/sec vízátfolyásra is
fel kell készülni, ami többek szerint irreális szám, ilyen vízhozamra az elmúlt 100 évben nem volt példa. Egy ilyen
víztömeg megmozgatásához szükséges szivattyú nagyon
drága és nem biztos, hogy valóban szükséges. Tehát a zsilip építésének terve – e három okból – bizonytalanná vált.
Az önkormányzat december 9-én tárgyal a KÖVIZIG-gel.
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Belterületi utak fejlesztése Budakalászon

Október 16-án kezdõdött és jó ütemben, a tervezett
programnak megfelelõen folyik a belterületi utak fejlesztése Budakalászon. Szerencsére a KMOP pályázat keretében zajló beruházás kivitelezését az idõjárás eddig jelentõsen nem zavarta meg, bízunk benne, hogy ezután is kegyes lesz az építõkhöz. Fagy esetén ugyanis az aszfaltkeverõ üzemeket leállítják, és ha abba kell hagyni a munkát,
a tél tönkreteheti az alépítményt, amit megcsináltak.
A Zrínyi utca igen jól áll: a tükröt végig kiszedték, a
szegélyt berakták, az aszfaltozás várhatóan a héten lezajlik. Az Alsóvár utcának már csak az alsó része van hátra,
elkezdõdött a Szent László utca szegélyezése is, és a héten látnak neki a Galamb utca építésének. Remélhetõleg
november végéig az érdemi munka befejezõdik. A kitermelt, használható anyag a földutak javítását szolgálja.
Több száz köbméter zúzott követ és murvát halmoztak a
Berdó-utak szélére, hogy elterítsék és a kukásautó is végig
tudja járni a területet.
Az önkormányzat a
lakosok türelmét és
megértését kéri, hogy az
útépítésben résztvevõ
nehézgépkezelõ jármûveket viseljék el, – remélhetõleg nem tart
már soká az építkezés.

Útépítések, útjavítások
 A Kovács Lajos és Rózsa utca – TEUT pályázat keretében megvalósuló, összesen mintegy 20 M Ft-os – burkolatfelújítása elõkészítés alatt áll, várhatóan november végéig
pályáztatják meg a kiviteleztetést, közbeszerzési eljárással.
 Nem készül el idén a Damjanich utcai járda. A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. által kiírt kivitelezési közbeszerzési
eljárás sajnos sikertelen lett. Kérjük a lakosság türelmét,
óvatos közlekedését!
 A 250 M Ft-os beruházások terveztetésére lezajlott
a közbeszereztetés, a tervek készülnek, a kivitelezésre a
pályázatot késõbb írják ki.
 Murvával, illetve zúzott kõvel történõ kátyúzások
vannak folyamatban a város több utcájában is. Néhány
helyen a közvilágítást is korszerûsítik, így a Berdóban,
Keskeny utcában, stb.
 Tizenkét méter járda épült a Szentistvántelepi állomás Pomázi úti oldalán képviselõi indítványra. A Pomáz
irányában, a peronról lejõve, a lépcsõ meghosszabbításában lévõ gyalogjárdára az áldatlan állapotok, gödör megszüntetése miatt volt szükség, hogy a gyalogosok biztonságosan tudjanak végre közlekedni.
 Belsõ járdaszakaszt építenek a Kalászi Idõsek Klubja
udvarában, tíz-húsz méter hosszan, az önkormányzati lakások felé, hogy megkönnyítsék a gyalogos közlekedést.
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ÓVODA- ÉS ÚTÉPÍTÉSEK

Közbeszereztetés elõtt az óvoda
Elkészült a Kocsisok Építész Stúdió minden szakági
tervet tartalmazó tenderterve, megérkeztek a hatósági
engedélyek és már több közbeszerzési bizottsági ülést is
tartottak a Szalonka utcai–Cinke téri óvoda ügyében.
A megbeszéléseken egyrészt foglalkoztak az épület
külsõ anyagi- és színstruktúrájával, burkolatainak kiválasztásával; döntöttek arról, hogy a csapvizet ciszternákba
fogják fel a locsolás megoldására; és hogy a telek körüli
szervizutat és kerítést már tavasszal megépítik. Másrészt
bizottsági szinten megtették az elõkészületeket, hogy a
kivitelezésre a közbeszerzést minél elõbb meghirdethessék és lebonyolíthassák. A tenderfeltételek (mûszaki elvárások, a pontozási rendszer, a bírálati szempontok, az igényelt referenciák és egy elõzetes szerzõdési forma) átgondolásával terv szerint november végéig befejezõdnek
az elõkészületek. A közbeszerzési biztossal egyeztetnek a
legcélszerûbb eljárásmódról (tárgyalásos, nem tárgyalásos, egy-, vagy többfordulós) és utána lesz mód a kivitelezési pályázat megjelentetésére. Az eljárás mintegy három hónapot vesz igénybe (megjelenés, elbírálás, szerzõdéskötés, kötelezõ türelmi idõ). Legkésõbb február végéig tudni kell, ki lesz a nyertes kivitelezõ és amint az idõ
engedi, meg kell kezdeni a munkát.
Az elõzetes, Turi Attila-féle 2-300 M Ft-os és a késõbbi, Kocsisok-féle 500 M Ft-os költségbecslés egyaránt hozzávetõlegesnek bizonyult, most már szakáganként lebontva, de még nem teljesen kimunkálva a kalkulációt, kb. 350
M Ft-os (+/- 10%-os) költséggel számolnak. Ebben benne
vannak a beépített bútorok, konyhaberendezés, de több
tétel (világítás-igény, napelem, komplett akadálymentesítés) módosíthatja még az összeget.
Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a november végéig beadandó pályázaton (melyen 100 M Ft-ot igényel az
önkormányzat) behatárolták, hogy a költségek nem haladhatják meg a bruttó 230 e Ft/m2 árat. (A tapasztalatok
szerint az út-pályázatokon azért tudtunk nyerni, mert sikerült a pályáztató által meghatározott összeg alá menni, –
így érdemes a költségeket a kiíráshoz optimalizálni.) A
230 e Ft/m2 ár az 1600 m2-re Homor István beruházási
osztályvezetõ szerint nagyjából reális, ez középáras anyagok, speciális mûanyagpadló beszerzését teszi lehetõvé.
Ha minden rendben zajlik, van esély az intézmény jövõ szeptemberi átadására.
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Nem vicc, – Magyar Közút...

Folyamatban lévõ pályázatok

Miközben a magyar államigazgatás nem mûködik, – a
bürokrácia túlburjánzik... Az önkormányzat jószándéka
rendre fennakad a hatóságok hálóján – foglalta össze Parlagi Endre polgármester a hivatal munkatársainak az elmúlt
pár hónapban a Magyar Közút Zrt-vel folytatott küzdelmeit.
PARKOLÓSÁV KIALAKÍTÁSA A BUDAI ÚTON
Még a nyáron, a várossá avatási ünnepségekre készülve kezdeményezte a beruházási osztályvezetõ a Budai
úton a Kõbányai úti csomópont térségében kétoldali parkolósáv kialakítását. A Bölcsõde és Horgászbolt felõl, ill. a
túloldalon tervezett parkolósávhoz elõször csak egy vázlatot kért a Magyar Közút Zrt., október 9-én kelt levelében viszont megtagadta a közútkezelõi hozzájárulást: kiegészített, átdolgozott tervdokumentációt igényelt és komoly feltételeket szabott az engedélyezéshez.
Eszerint: 1) térképen vagy átnézeti helyszínrajzon kell
megjelölni, pontosítani az érintett útszakaszt; 2) komplett
útépítési és út-víztelenítési, továbbá forgalomtechnikai engedélyezési tervet kell készíteni; 3) mellékelni kell az elõírások szerint kidolgozott forgalomkorlátozási munkarészt;
4) Az építtetõ (országos közútról lévén szó) csak a NIF Zrt.
vagy a vele szerzõdésben álló közút kezelõje lehet, hogy
az üzemeltetés min. 10 évre biztosítva legyen. Ezért az önkormányzatnak 5) a vagyonkezelési kérdésekrõl a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal elõzetes vagy végleges megállapodást; 6) az építtetõi feladatok kapcsán a
NIF Zrt-vel vagy a Magyar Közút Zrt-vel együttmûködési
megállapodást kell kötnie. 7) Szükséges a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. tulajdonosi hozzájárulása is.
A parkolósávok így az idén már nem valósulhatnak meg.
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY
A hivatal megkeresésére okt. 7-én kilenc feltétellel járult
hozzá a Magyar Közút Zrt. a József Attila út 48. sz. elõtt álló
– tehát az országos közút területén lévõ – 2 db, légvezetékbe, közúti ûrszelvénybe lógó gyümölcsfa kivágásához:
1) a 2 fa ellenértékeként 4 kiskoronájú fát kell a kivágás
helyszínén ültetni, meghatározott fajtákból választva; 2) az
ápolást és fenntartást 3 évig kell végezni; 3) a kiültetendõ fák
min. kétszeri sorfák legyenek; 4) a munkavégzés alatti forgalomkorlátozást térítés ellenében a társaság Szentendrei
Üzemmérnöksége biztosítja, errõl szerzõdést kell kötni; 5) a
fakivágási munkák csak az áramszolgáltatóval vagy a vezeték tulajdonosával kötött írásbeli megállapodás alapján
kezdhetõk el; 6) a munkavégzést 5 nappal elõbb be kell jelenteni; 7) a fakivágás során a Kresz elõírásai betartandók; 8)
a kitermelt fát a Szentendrei Üzemmérnöksége be kell szállítani; 9) a helyszínt rendezett állapotban kell hagyni, kivágott
fa, ág ideiglenesen sem maradhat az úton vagy az árokban.
A Magyar Közút Zrt. okt. 21-ei levelében, külön megkeresésre közölte, hogy a fenti két gyümölcsfa, valamint a Budai út 57. sz. elõtti sérült diófa kivágása miatti jelzõõr nélküli ideiglenes forgalomkorlátozási munkákat (két helyszín félpályás lezárása) bruttó 466 750 Ft-ért tudja elvállalni.
Tehát a Magyar Közút kezelésében lévõ országos közutakon az önkormányzatnak – a fenti feltételek teljes körû
teljesítésével – majdnem fél millió Ft-ot kell fizetnie azért,
hogy elvégzi a Magyar Közút feladatát, és utána még köteles a kivágott fát megadott helyre el is szállítani...
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 Belterületi utak fejlesztése Budakalászon, KMOP2.1.1/B-08-2008: a pályázat paramétereit elõzõ számunkban közöltük, a munkákról az 5. oldalon olvashatnak.
 Kovács Lajos és Rózsa utca útburkolatának felújítása
Budakalászon, KMRFT-TEUT-150/2009: a pályázatot
2008. okt. 22-én adta be az önkormányzat és 2009.
márc. 26-án kapott értesítést a nyerésrõl. A projekt teljes
összege 19 849 431 Ft, megítélt támogatás: 9 924 715
Ft. A Kovács Lajos u. 370 fm hosszú, 5 m széles, az útburkolat területe: 1850 m2. Elvégzendõ munka: 1850 m2
burkolatmarás, 370 fm szegélyépítés, 111 m3 aszfaltozás.
Bruttó költség: 9 342 500 Ft. A Rózsa utca 415 fm hosszú,
4 m széles, az útburkolat területe: 1660 m2. Elvégzendõ
munka: 1660 m2 burkolatmarás, 830 fm szegélyépítés,
99,6 m3 aszfaltozás. Bruttó költség: 10 499 500 Ft. A
közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van, a megvalósítás várható idõpontja: 2010 március.
 Budakalász Önkormányzat polgármesteri hivatalának komplex szervezetfejlesztése, ÁROP-3.A.1/A-20080054: a pályázatot 2008. okt. 22-én adta be az önkormányzat és 2009. márc. 26-án kapott értesítést a pályázat-nyerésrõl. A projekt teljes összege 19 562 429 Ft,
megítélt támogatás: 17 997 434 Ft. A pályázat keretein
belül megvalósul: tanulmányterv készítése (az önkormányzat belsõ szerkezeti egységei közti együttmûködésrõl, intézményekkel való kapcsolattartásról, szervezeti
szintû teljesítménymérési és értékelési rendszer bevezetésérõl, szükséges képzésekrõl); képzések (konfliktuskezelési-, vezetõi hatékonyság fejlesztése-, partnerség építése-, kommunikáció és ügyfélszolgálat hatékonyságának
fejlesztése tréning); szoftverbeszerzés (elektronikus döntéstámogató rendszer, pénzügyi szoftver). A közbeszerzési eljárás összeállítása folyamatban van.
 Budakalász város két óvodaépületének energetikai
fejlesztése, KEOP-2009-5.3.0/A: a pályázatot 2009.
szept. 29-én adta be az önkormányzat, döntés 2010 januárban várható. A projekt teljes összege: 49 108 444 Ft. A
pályázat keretein belül megvalósulna: 1) a Telepi Óvoda
homlokzati hõszigetelése, lapostetõ hõszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, fûtés korszerûsítése, 69 lapradiátor cseréje; 2) A Nyitnikék Óvoda Vasút sori épületének
homlokzati hõszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje,
fûtés korszerûsítése, 16 lapradiátor cseréje, kazán cseréje.
 November végéig adják be a Cinke téri óvoda pályázatát (KMOP „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása”, 100 M Ft-os igénnyel), és folynak az
elõkészületek a „Funkcióbõvítõ város-rehabilitáció” pályázat benyújtására (1 Md Ft-os igénnyel).

Adventi Kereszt állítása
Adventtõl Vízkeresztig a Jobbik Magyarországért Mozgalom több mint öt éve fakereszteket, kettõskereszteket állít
a fõbb közlekedési csomópontok és bevásárló központok
közelében. A tavalyihoz hasonlóan, december 6-án 14 órakor idén is a Tanító és a Sport utca keresztezõdésénél kerül
sor a kereszt-állításra, karácsonyi mûsor keretében. Elõadó(k): ifj. Hegedûs Lóránt református lelkész, Baksa Zsolt –
köszöntõ, Élõ Balázs – katolikus ének, Madaras Zsolt – ének.
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Hajléktalanok Budakalászon
A tél közeledtével az önkormányzat felmérte, mit tehet
a hajléktalanok ügyében. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetétõl Fekete Péter tájékoztatta a hivatalt, hogy
15 hajléktalant tartanak számon Budakalászon. Többségük
rejtve él a Duna-parton, a József Attila útnál a Kiserdõben, a
Berdóban, a híd alatt, pincékben, így az Egészségház pincéjében is. A Lenfonó területén kerestek alkalmas helyet számukra, ott víz, fûtés lenne, de a szakember szerint nehéz
egybeterelni, összezárni ezeket a meglehetõsen bizalmatlan embereket. A Vöröskereszt ellátja õket ruhával, élelmiszerrel kis adagban, hogy biztosan elfogyasszák. Megfagyási veszély állítólag nincs, jól alkalmazkodnak az idõjáráshoz.
Az önkormányzat nem mondott le melegedõ létrehozásáról, de – minthogy 15 emberrõl van szó – ezt jól elõ kell
készíteni, hogy ne fulladjon kudarcba a dolog. Törvény szerint Budakalászra elég egy nappali melegedõ, az éjszakai
létrehozásához nagyon sok jogszabályi feltételnek kell eleget tenni. Szentendrén átlagosan 40, míg a III. kerületben
100 hajléktalant tartanak számon, ott van éjszakai szállás is.

Kishírek
Folyik az óvodák szakértõi vizsgálata. A törvényi
elõírás szerint a fenntartó önkormányzat négyévente köteles külsõ szakértõvel felülvizsgáltatni az oktatási-nevelési intézmények mûködését. Az év elsõ felében zajlott az
iskolák áttekintése, az óvodákban tapasztaltak eredményeit a testület várhatóan novemberi ülésén tárgyalja.
 Tüzifa-gyûjtés lesz nov. 21-én a Duna-part ártéri erdejében, találkozó 9 órakor a RÉV parkolóban. Szállító
eszközt, fûrészt az önkormányzat biztosít, az akcióban a
közmunkások is részt vesznek.
 Postaláda kirakását kezdeményezte a hivatal a Fõ
térre a Magyar Posta vezérigazgatójánál. Mivel a szabályzat a postaépület és a Petõfi tér közelsége miatt ezt nem
tenné lehetõvé, keresik a megoldást a legcélszerûbb elhelyezésre. Ha valaki tud egy használható szép régi postaládáról, kérjük, értesítse a hivatalt.
 Piac kialakítását tervezi az önkormányzat a Hársfa borozó elõtt. A tulajdonos az elvi beleegyezést már megadta, a
jogi hátteret még tisztázni kell. Át kell tekinteni a parkolási
lehetõségeket is, – a terv összekapcsolódik a környék rehabilitációjával. A piac ideiglenesen mûködne, szombatonként, – leghamarabb tavasszal indítható be az üzemeltetése.
 Újra Magányosak karácsonyára várják december 20án az idõseket. A pontos információt tartalmazó meghívókat a szervezõk idõben eljuttatják az érintettekhez.
 Etika órát látogatott a polgármester a két iskolában.
A Kalász Suliban az „Ép testben ép lélek” témával foglalkoztak, a felkészült pedagógus keze alatt a gyerekek aktívan dolgoztak, etikai kérdésekben megnyilatkozásaik
megnyugtatóak voltak. A Szentistvántelepi Iskolában
nem derült fény a gyerekek tudására, véleményére.
 Dohányzók figyelmébe: az önkormányzat segíteni kívánja azokat, akik leszoknának a dohányzásról. Tárgyalnak arról, hogy az Óbudai, ill. a Csobánka téri Szakorvosi Rendelõintézetben mûködõ biorezonanciás mágneses terápia igénybevételét anyagilag is támogassák: a 7 e Ft-os költség egy részét az önkormányzat kifizetné a kezelésre jelentkezõknek.
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Lakossági fórum nov. 23-án,
a bányatavak ingatlanhasznosítási tervérõl
A Lupaszigeti úttól északra fekvõ területre, a bányatavakra és környékükre ingatlanhasznosítási tanulmánytervet készíttetett az önkormányzat.
A terület nagy részén több évtizede kavicsbányászat folyik, az önkormányzat is eszerint hasznosította a tulajdonában lévõ ingatlanokat. Mivel a kavicskészlet egyre csekélyebb; a tavak rengeteg pihenni, sportolni vágyót vonzanak; és az M0 körgyûrû megépülésével a befektetõk érdeklõdése megnõtt a terület iránt, – felmerült a bányászati
tevékenység megszüntetése, a tavak rekultivációja és a
környék rekreációs területként hasznosítása. A területen
több helyütt kerültek elõ és várhatók régészeti leletek is.
Az ingatlanhasznosítási tanulmányterv elkészítésével
az önkormányzat – elõzetes ajánlatkérés után – egy konzorciumot bízott meg. A tervezõk kész munkájukat lakossági fórumon mutatják be, ahol kérdéseket lehet feltenni,
ill. mód nyílik észrevételezni a tervet. A fórum nov. 23-án
18 órakor lesz a Faluház nagytermében. Megjelenésükre,
aktív részvételükre számítunk!

Lakossági fórum nov. 30-án,
a város közlekedésfejlesztési tervérõl
Az önkormányzat közlekedésfejlesztési tervet készíttetett a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan. A
HÉSZ készítése során a közlekedési javaslat, mint alátámasztó munkarész, alapvetõ fontosságú. Az útügyi mûszaki elõírás szerint a bonyolult közlekedési problémákkal rendelkezõ települések esetében célszerû önálló és részletes
közlekedésfejlesztési terv készítése. Az önkormányzat ajánlatokat kért a munka elvégzésére és a beérkezett ajánlatok
alapján az Unitef-Szalamandra Kft-t bízta meg a feladattal.
A tanulmányterv elkészült, a tervezõk lakossági fórumon mutatják be munkájukat, ahol kérdéseket lehet föltenni, ill. észrevételezni lehet a tervet. Várjuk a lakosokat
november 30-án 18 órára a Faluház Nagytermébe!
Térkép letölthetõ a www.budakalasz.hu oldalról.

A H1N1 oltások helyi tapasztalatai
Hónapok óta nagy vitát kavar világ- és országszerte a
H1N1 influenza és oltás. A járvány, halljuk, látjuk a médiában, letagadhatatlanul közeledik. Érdeklõdésünkre – a
helyi tapasztalatokat összefoglalva – az alábbi tájékoztatást kaptuk dr. Sulyok András háziorvostól:
– Praxisonként 150-170 oltást adtunk, többnyire az eddigi, évenként ismételhetõ A+B influenza-oltásokkal együtt.
A két oltás egy idõben beadható. A krónikus betegeknek,
ill. 60 év fölötti egészségeseknek ingyen járó oltást – némi
zökkenõkkel – folyamatosan biztosítja az ÁNTSZ. Úgy tûnik,
a patikákban is kapható most már mindkét oltás. A magyar
oltóanyagon kívül nyugati cégek vakcináját is lehet kapni a
gyógyszertárban, de csak az AB vírusét!
Az oltásoknál tudomásom szerint nem fordult elõ sem
helyi reakció, sem szövõdmény. Remélhetõ, hogy az „oltási kedv” fokozódik, mert a járvány megakadályozásához 40-60%-os átoltás lenne célszerû. Jelenleg Budakalászon (úgy, mint Magyarország nagy részén) nincs járvány. Most idõszerû az oltások kivitelezése.
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A június 23-i ülés kimaradt hírei

A július 15-ei ülés döntései

 A képviselõk tudomásul vették az önkormányzat folyamatban lévõ peres ügyeirõl szóló tájékoztatót (13 I., 2 T.).
 Felhatalmazták a polgármestert a „Pest megyei település-központok fejlesztése – Kisléptékû megyei fejlesztések” KMOP pályázati lehetõséggel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, a terveztetési és engedélyeztetési
eljárások kapcsán árajánlatok beszerzésére (15 I.).
 A testület a végelszámolás alatt álló Kalászi Faluház
Kht. 100 %-os tulajdonosaként a szervezet által 2007.
november 9-én kötött autóvásárlási hitelszerzõdésbõl
eredõ 22 756,94 CHF tartozását átvállalta (15 I.).
 Az önkormányzati tulajdonú 2438/1 hrsz-ú, 816 m2
„kivett beépítetlen terület”-et elcserélik a Budakalászi Római Katolikus Egyház 2435 és 2436 hrsz-ú, 1170 m2 „kivett udvar és gazdasági épületek”-re. A csereszerzõdésbe bevonják a 2431 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vezetékszolgalmi jog alapítást is (30 m2 térmérték) (15 I.).
 A képviselõk a 058/19 hrsz.-ú ingatlanon lévõ vízmosás feltöltése ügyében, a környezet károsodását elõidézõ körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, a kár
megtérítését kezdeményezik Pomáz Város Önkormányzatánál. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal határozata szerint a pomázi Polgármesteri Hivatal
sorozatos eljárási hibái vezettek a környezetkárosításhoz.
Felhatalmazták a polgármestert, hogy dr. Varga István
ügyvéd közremûködésével egyeztessen a két település
peren kívüli megállapodásáról, ill. eredménytelenség esetén a kártérítési, polgári jogi keresetet indítsa meg (15 I.).
 A trianoni békediktátumnak Budakalászon méltó
emléket állítani kívánó testület munkacsoportot állított
fel, hogy meghatározza az emlékmû külsõ formáját, helyszínét, a létesítés költségeit (11 I., 3 T.). Tagok: Parlagi
Endre, Dr. Novotny László, Kovács Attila, Tolonics István
és Ercsényi Tiborné képviselõk, ill. a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegáltja.
 A képviselõk elvetették, hogy 1 M Ft-os pályázati
keretet hozzanak létre, a Budakalászon szociális támogató tevékenységet folytató civil szervezetek számára,
pénzügyi forrás biztosítására (8 I., 7 T.).

 A testület a Csobánka Község teljes területére; a
Szentendre Város Tegez utcai területére; és az Üröm Község 1000/22 hrsz-ú területére elkészült településrendezési
terv módosításának dokumentációit nem kifogásolta, a szabályozási terv módosítását tudomásul vette (12 I.). Az ürömi 021/51 és 021/52 hrsz.–Péterhegyi úti területére elkészült településrendezési terv módosításának dokumentációit is elfogadta azzal, hogy a szabályozási tervben aggályosnak tartja a kialakítandó építési telekre való bejutást az
erdõ övezeten keresztül és javasolja, hogy a beépítésre
nem szánt különleges terület övezeti jele térjen el (ne csak
egy számmal) a beépítésre szánt különleges terület övezeti
jelétõl, mert félreértésre adhat okot a késõbbiekben (12 I.).
 A grémium úgy döntött, hogy a Prekobrdó azon területére vonatkozóan, melyet a HÉSZ belterületbe csatolásra kijelöl, a rendezett ingatlanok, ingatlan-csoportok illetve telektömbök belterületbe csatolását támogatja. Az
eltérõ adottságokra tekintettel a rendezés elveit és feltételeit az érintett ingatlan tulajdonosainak az önkormányzattal kötelezõen megkötendõ településrendezési
szerzõdésben kell esetenként tisztázniuk.
A Prekobrdó I-IV. ütem telekrendezési folyamata során
az önkormányzati vagyon védelmét igazoltan biztosítani
kell. A telkek kialakításának módjáról az ingatlantulajdonosoknak kell az érvényes jogszabályok figyelembevételével megállapodniuk. A rendezés során az önkormányzatnak nem áll módjában saját költségén kiszolgáló utat kialakítani, az utak kialakításának terheit területarányos teherviseléssel javasolja vállalni. A Prekobrdó dûlõ I-IV ütem teljes területére vonatkozóan a kialakítandó kiszolgáló utak
aránya 13,76%. Területhányad kivásárlása és/vagy megváltása esetén a telekalakítás során létrejövõ telek területe
15,96%-ának megfelelõ területnagyságot kell leadni.
A testület tulajdonosként elfogadta az Építész Tervezõ
és Mûszaki Szolgáltató Bt. 2008. dec-i telekalakítási tervét
azzal, hogy a II. tömbben területhiánya keletkezik és bizonyos telkeken osztatlan közös tulajdonosként van beállítva,
ugyanakkor az I. tömbben saját tulajdonú lakóövezeti telke
jött létre. Felkérte a polgármestert, hogy a Prekobrdo II-t
érintõ három nagyfeszültségû távvezeték oszlop áthelyezésére árajánlatokat kérjen, hogy dönthessen az áthelyezéssel
kapcsolatos terhek esetleges vállalásáról. Az önkormányzat, hogy ne jöjjenek létre vele osztatlan közös tulajdonban
álló területek, értékbecslõ által megállapított forgalmi értéken – de a telekalakítást megelõzõen minimum 13 e
Ft+ÁFA/m2, utána 20 e Ft+ÁFA/m2 összegért – értékesít területet a Prekobrdó belterületbe csatolásra kijelölt területén.
Akinek a Prekobrdó II. ütemében a kialakítható telekterülethez mért jogos hiánya nagyobb, mint 100 m2, azt – kérelem esetén – osztatlan közös tulajdont kialakítva társtulajdonosként befogadja a 3541/32 helyrajzi számú területre,
összesen 886 m2 területnagyság erejéig. Az így kialakult
osztatlan közös tulajdonú telket lakóterületként csak a
Prekobrdó III. ütem telekalakítását és belterületbe csatolását
követõen tudják hasznosítani. Akiknek a Prekobrdó II. ütemében a kialakítható telekterülethez mért jogos hiánya kisebb, mint 100 m2 (összesen 363m2 területnagyság), a
3547/9 hrsz-ú telek tulajdonosának megváltandó 444 m22009. november • III. évfolyam 9. szám

A július 2-ai ülés döntése az óvodáról
A testület elvetette azt a javaslatot, hogy az óvoda tervezõjének kiválasztásáról szóló, ápr. 28-ai határozatát
visszavonja (5 I., 9 N.). Az elõterjesztõk: Ercsényi Tiborné,
dr. Krepárt Tamás, Mányai Zoltán, Rogán László és Tolonics
István képviselõk szerint kormányrendelet értelmében
tervpályázati eljárást kellett volna lefolytatni, amit az önkormányzat elmulasztott, így a szerzõdés jogszabályba ütközik. Az ülésen Nagy Zsolt aljegyzõ ismertette a hivatal álláspontját: a tervpályázat a közbeszerzési eljárások közül a
legbonyolultabb, legidõigényesebb és legköltségesebb.
Mivel 2009. ápr. 1-én módosították a vonatkozó törvényt,
a hivatal élt a lehetõséggel, hogy eltekinthet ettõl az eljárásfajtától. Korábban a közösségi értékhatár alatt is kötelezõ volt tervpályázati eljárást lebonyolítani, de ápr. 1-tõl erre nincs szükség. Az óvoda terveztetésére nyilvános pályázatot írtak ki, a közel 8 M Ft-os tétel nem éri el a tervpályázati eljárás lebonyolításához elõírt minimum összeget.
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nyi fiktív területébõl részesülnek, egymás közötti megállapodás függvényében. Az önkormányzat a kialakuló 3556/3
hrsz-ú 1253 m2-es telekre, mint legnagyobb hiányt elszenvedõ tulajdonos, igényt tart, azt csere-területként elfogadja,
saját tulajdont létrehozva kívánja hasznosítani. Végül a TKB
módosító indítványainak további elemzése és az érintettekkel történõ egyeztetés után a Prekobrdó területrészre vonatkozó rendezési elveket ismételten felülvizsgálja (12 I.).
 A testület a Csapás II. dûlõn található, 4147 hrsz-ú
ingatlan közmûbekötéseinek költségeit nem vállalta át az
ingatlan tulajdonosától (10 I., 1 N., 2 T.).
 A grémium a Pomázi elkerülõ út ProUrbe Kft. által
jún. 9-én megküldött tanulmánytervén szereplõ 1/B
nyomvonal-változatot támogatja azzal, hogy az út nyomvonalával leválasztott területrész pótlása területcserével
történjen meg. A továbbtervezés során elkészült engedélyezési tervek ismeretében további egyeztetést kér elsõsorban a Klisovác utca végén építendõ körforgalmi csomópont forgalomtechnikai kialakítása, és az elkerülõ út –
Budakalász közigazgatási területére esõ szakasza – és Budakalász közigazgatási határa közé esõ elkülönülõ településrész késõbbi sorsának tisztázása érdekében (9 I., 3 T.).
 A testület a szelektív hulladékgyûjtést a „Házhoz
menõ szelektív hulladékgyûjtés” szolgáltatással bõvítette.
Az Önkormányzat a szolgáltatásért 2009. aug. 1-tõl havi
160 e Ft+ÁFA összeget fizet a közszolgáltatónak. A lakosság az alapszolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe,
a többlet zsákokért 110,-Ft/db+ÁFA összeget kell fizetni.
Egyidejûleg elfogadta a város területén képzõdõ kommunális hulladék begyûjtésérõl, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezésérõl szóló Szolgáltatási Szerzõdés Kiegészítését és Módosítását (12 I.).
 A képviselõk elviekben egyetértettek a Gém
u.–Sólyom u. sarkán lévõ csatornavezeték végcsonk meghosszabbításával a Gém u.–Ismeretlen u. (299/16 hrsz)
sarkáig. Felhatalmazták a polgármestert, hogy dolgoztassa
ki a kivitelezés módját és bekerülési költségét (12 I.).
 Döntöttek a Bölcsõde (Budai út 10.) vakolási munkálatainak elvégeztetésérõl. A 465 840 Ft+ÁFA fedezetet az
intézményi beruházási tartalék terhére biztosították (12 I.).
 A testület leszögezte, 1294/4 hrsz-ú, közérdekû célú lakásigények kielégítésére szolgáló lakások vételárából
további kedvezményeket nem adhat, mert mindazon
kedvezményeket, melyeket a helyi rendelet tartalmaz, a
vételár megállapításánál már figyelembe vette (9 I. 3 T.).

Az aug. 6-ai ülés döntései
 A testület módosította a hivatal Alapító Okiratát, valamint a Kalász Suli Általános Iskola, a Szentistvántelepi Általános Iskola, a Nyitnikék Óvoda, a Telepi Óvoda, a Kalászi
Idõsek Klubja, a Budakalászi Bölcsõde és a Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ Alapító Okiratait (8 I., 1 T.).
 A grémium minõsített többség (9 igen szavazat) híján elvetette a polgármester felhatalmazását arra, hogy a
helyi cégektõl, partnerektõl az aug. 20-23. közötti városavató lebonyolítására kapott támogatásokat a rendezvénysorozat megvalósítására használja fel (8 I., 1 T.).
 A képviselõk módosították júl. 15-ei, a Prekobrdó
belterületbe csatolására vonatkozó határozatukat („utak”
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helyett „közutak”; ill. a tulajdonos költségviselése a telek
területével arányos kell legyen a telekalakítás és a belterületbe csatolás folyamata során) (9 I.).
 A HEJ kocsma kérelmét elbírálva, a testület nem kívánja felülvizsgálni az önkormányzat területén az üzletek
éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló rendeletet (9 I.).

Az aug. 24-ei ülés hírei
 A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az
OMSZK-park sport- és szabadidõ jellegét erõsítendõ, költség- és kötelezettségvállalás nélkül megvizsgáltassa, miként
lehet költség-hatékonyan befejezni a félbehagyott uszodalétesítményt; milyen funkciójú létesítmények telepíthetõk az
OMSZK-parkba; a hatályos jogszabályi elõírások betartásával
mekkora költségkihatással jár megépítésük, üzemeltetésük;
milyen hasonló, már mûködõ létesítmények vannak a környéken, miként mûködtethetõek gazdaságosan, mi jellemzõ
kapacitáskihasználtságukra; vannak-e olyan természetes
és/vagy jogi személyek, akik az OMSZK-parkba a környezetvédelmi, ökológiai, gazdaságossági szempontok mellett,
a lakosság támogatását is élvezõ létesítmények megvalósítása során szakmai partnerként, és/vagy finanszírozóként/üzemeltetõként bevonhatóak; vannak-e olyan források,
pályázati lehetõségek, amelyek révén a Város a beruházások
szükséges fedezetigényét részben vagy egészben elõteremteni képes. A döntés-elõkészítõ lépések után a kizárólagos
döntési jogot a testület magának tartja fenn (14 I.).
 A grémium módosította, pontosította júl. 15-ei, a
Prekobrdóra vonatkozó döntéseit. Akiknek a II. ütemben a
kialakítható telekterülethez mért jogos hiánya nagyobb,
mint 100 m2 – kérelem esetén – osztatlan közös tulajdont
kialakítva, társtulajdonosként befogadja a jelenlegi 3541/32
helyrajzi számú területre, összesen 866 hiányzó m2 (mintegy 1005 jelenlegi m2) területnagyságig. Akiknek a II.
ütemben a kialakítható telekterülethez mért jogos hiánya kisebb, mint 100 m2, összesen 363 hiányzó m2 (mintegy 421
jelenlegi m2) területnagyság, a 3547/9 hrsz-ú (a telekkönyvi nyilvántartás szerint 2744 m2 területnagyságú) telek tulajdonosainak ajánlhatják fel megvételre. Az önkormányzat
elfogadja az ingyenes terület-átadást bármelyik tulajdonostól, aki a jogos hiányát nem tudja értékesíteni. Az önkormányzat fenntartja azon álláspontját, hogy elsõsorban adásvétel révén el szeretné érni, hogy osztatlan közös tulajdonú
területek kialakulása ne valósuljon meg (14 I.).
 A testület módosította a költségvetésrõl szóló rendeletét, a KKÁMK vonatkozásában. A három alintézmény
státuszlétszámát egyben kezelik: összesen 31 fõ (14 I.).
 Jóváhagyta a Kalász Suli Általános Iskola módosított
és egységes szerkezetbe foglalt, a nevelõtestület által
jún. 2-án elfogadott, a Qualy-co Kft. által felülvizsgált és
elfogadásra javasolt Pedagógiai Programját (14 I.).
 A grémium a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és Módosító Okiratát jóváhagyta (14 I.). Nem támogatja, hogy a Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás és a Gazdaságfejlesztõ Szervezet
Kht. közötti munkavégzésrõl szóló megállapodást bruttó 4
M Ft-ról (5 N., 9 T.). Felkéri a Társulás Tanácsát, hogy készítsen tételes kimutatást a tanács tényleges adminisztrációs
költségigényérõl és arról, hogy mibõl adódik a 4 M Ft-os
9

HÍREK, HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK
többletköltség (14 I.). Támogatja, hogy a Társulási Tanács
jóváhagyja a kisbéri hulladéklerakó rekultivációjának
beemelését a KEOP „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” címû pályázatba (14 I.).
 A testület a Budapest III. kerület 10-es út környezetére elkészült településrendezési terv módosító dokumentációját nem kifogásolta, a szabályozási terv módosítását tudomásul vette (14 I.). Az „Északi városkapu” projekt területére elkészült településrendezési terv módosításához nem
járult hozzá, mivel az ellentétes Budakalász Város érvényben
levõ településrendezési terveivel, az alábbiak szerint:
Az M0 tervezett lehajtóját, mely a projektterület M0 irányából történõ feltárását szolgálja, Budakalász jelenleg érvényes településrendezési tervei nem tartalmazzák. A Barát
patak–M0 lehajtó közötti területre az önkormányzat szennyvíztisztító telepet kíván építeni, melynek vízjogi létesítési
engedélyezése folyamatban van. A szennyvíztisztító megépítését a tervben szereplõ lehajtó nyomvonalváltozata akadályozza. Az M0 alatt, a Cora irányába tervezett út sem szerepel a jelenleg érvényben lévõ budakalászi szabályozási
terven. Az „Északi városkapu” projekt kapcsán megvalósított közlekedésfejlesztést a Bánya tavak és M0 közötti területre tervezett fejlesztésekkel összehangoltan kell megoldani. Meg kell oldani a Gátõr utca átvezetését a patakon, lehetõség szerint a meglévõ kishíd megtartásával gyalogos és
kerékpáros forgalomra. A kerékpáros út békásmegyeri és
budakalászi szakaszának összekötését a lehajtó megépítésével egy idõben meg kell építeni. A 11-es fõút mellett haladó
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regionális kerékpárút-hálózat Barát-patak vonalában történõ
rákötését a Duna-parti kerékpárútra az útépítéssel együtt
meg kell oldani. A terv szerint a terület csapadékvizeinek
befogadója a Barát-patak, mely töltésének állékonysága, annak megerõsítése ill. zsilip építése nélkül nem biztosított. A
zsilipet az M0-lehajtóval és a hídszerkezettel együtt célszerû megépíteni. A terv továbbra sem számol a hévvonal 11es úttal párhuzamosan tervezett kiépítéséhez szükséges terület biztosításával, mely az agglomerációban egyedülálló
bányatavak hasznosításának alapvetõ feltétele. Nem veszi figyelembe a budakalászi Jókai utca vezetési nyomvonalát
sem, jelenleg azt zsákutcaként kezeli. A Jókai utca átkötését
a Budai útra a III. kerület területén a tervnek tartalmaznia
kell. A testület ragaszkodik ahhoz, hogy a III. kerület önkormányzata által meghatározott befektetõvel történõ településrendezési szerzõdés elõkészítésére és megkötésére Budakalász önkormányzata egyetértésével kerüljön sor (14 I.).
 A testület elõkészíti a Lupa Csárda Bt.-vel a jogvitás
kérdések mielõbbi, konszenzusos lezárását. Ha túlkerítés
esete áll fenn, az Önkormányzat a túlkerített résznek a vitás
felek tulajdonába történõ jogszerû, értékarányos átadására
törekszik. Megbízta dr. Novotny László képviselõt, hogy a
vizsgálatot lefolytassa, tisztázza, történt-e a vitás felek vonatkozásában túlkerítés; ha igen, mekkora; mi a túlkerített
rész besorolása az Önkormányzat vagyonkataszterében;
milyen jogi módozatok léteznek, hogy – a kerítés jelenlegi
állapotának érintetlenül hagyásával – a túlkerített rész a vitás felek tulajdonába értékarányosan, önkormányzati vagyonvesztés nélkül átkerülhessen (8 I., 1 N., 4 T.).
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KALÁSZI RENDEZVÉNYEK, PÁLYÁZATOK

A rendszerváltás húsz éve – Budakalászon
Más elfoglaltsága miatt
nem tudott eljönni Budakalászra okt. 16-án – a rendszerváltás idején Szentendrén tevékenykedõ – Szabó
Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter. Így az
MSZP kezdeményezte „A
rendszerváltás húsz éve” címû kerekasztal-beszélgetés az
akkori helyi történések felidézésére korlátozódott.
A politikai változásokhoz vezetõ pozitív események
sorába a budakalásziak közül a Baráti Kör 1986. febr. 1-jei
megalakulását, hagyományteremtõ rendezvényeit (Majális-Juniális, Szüreti felvonulás), a „gyertyás esték” elõadásait és a Kalász újság 1989-es életre hívását sorolták a
megjelentek. Eredménynek tekinthetõ, hogy a budakalászi svábok kitelepítésének 50., majd 60. évfordulójára is
megjelenhetett egy-egy könyv; de a rendszerváltás negatív ‘hozománya’ volt, hogy 1990-ben leállították Európa legkorszerûbb textilüzemét, a Trapper farmert is gyártó Lenfonó és Szövõipari Vállalatot (Budaflax): privatizálták értékeit. „Annyira leépült a gyár, hogy az oroszok
pusztítása után fel lehetett építeni, de ezután nem...” –
fogalmazott az egyik visszaemlékezõ. Megszüntették azt
a kalászi, országos hírû központi mûhelyt is, amely a járás
iskoláinak technika tanítását szolgálta ki teherautóval, felszereléssel, gépek karbantartásával.
Összességében sok érték teremtõdött, de sok el is
pusztult a többek szerint csak félig megvalósult rendszerváltással. Ahogy Márton András, az est moderátora fogalmazott: „a demokráciát nagyon nehéz jól gyakorolni...”

IBUDAKALÁSZI

Idén huszonharmadik alkalommal rendezte meg a Budakalászi Baráti Kör hagyományos Szüreti Felvonulását. Az
okt. 17-ei zord idõjárás ellenére vidáman indult a menet a
Faluház udvaráról és a boroskancsók megüresedtével még
jobb hangulatban járták körbe a lovasok, táncosok, zenészek, a Budakalászi Önkéntes Tûzoltó Õrs és a csatlakozó
gyalogosok az állomásokat. Eshetett esõ, fújhatott szél,
nem maradhatott ki a Karmó cukrászda, a Simi borozó, a
Polgármesteri Hivatal, a Schieszl Vendéglõ és borház és a
Country Tanya sem. Míg a tulajdonosok, alkalmazottak étellel, itallal kínálták az egybegyûlteket, a Lenvirág együttes
táncosai és a KAMI fúvósai
mûsorral szórakoztatták õket.
Kiss Miklós kisbíró is becsülettel állta a sarat, bár elment a
hangja, mégis torkaszakadtából dicsérte a vendéglátókat...
Amíg a Szüreti Felvonulás tartott, a BBK néhány tagja:
Kaltner Károly és családja, Major Ede, Wieszt Márta, Szabó Annamária és még néhány kedves idõs hölgy a Faluház udvarán szorgoskodtak. Százötven személy számára
fõztek paprikáskrumplit, hogy a program zárásaként egy
forró egytálétellel vendégelhessék meg a fellépõket, felvonulókat, lovasokat, táncosokat, tûzoltókat, polgárõröket. Pontosan akkor készült el
az étel, amikor a visszatérõk
elsõ ostorcsattanása elhangzott a Faluház udvarán.

Budakalászi pályázatok
elõzetes elképzelés, alkotói program is.
Amikor a fotós figyel a kompozícióra,
színekre, a mélységre, kontrasztra, az
életlenségre... „És a tér végtelen pozícióiból és az idõ végtelen pillanataiból
kiválasztja azt, ami megfelel...”
Október 17-én került sor a Budakalászi Fotókör, a Budakalászi Baráti Kör
és a Kós Károly ÁMK által a tavasszal
közösen meghirdetett „Budakalász
2009” címû pályázat eredményhirdetésére és a fényképekbõl készített kiállítás megnyitójára. A zsûri tagja volt a
budakalászi képei kapcsán jól ismert
Szabó Zoltán fotómûvész, valamint a
M. Tóth Géza szerint a 9 beérkezett
kiállításon a képekrõl rövid értékelést pályázat beküldõi pontosan ezzel a tuadó M. Tóth Géza is. A Balázs Béla-dí- datossággal készítették munkáikat. I.
jas filmrendezõ elmondta, hogy a világ díjat kapott Ladinek Viktor: Éjjeli Gonlegegyszerûbb dolgának tûnik fényké- dolatok sorozata (1. kép); II. díjat Major
pet készíteni, azt hinnénk, nem kell Zoltán Elmúló móló c. kompozíciója, és
hozzá más, csak egy gép és egy em- III. helyezett lett szintén Major Zoltán:
ber. Így azonban csak dokumentálni le- Így ünneplünk mi c. képével. Az egyik
het a világot, de egy jó képhez kell egy különdíjat ugyancsak Major Zoltán kap2009. november • III. évfolyam 9. szám

ta, a templomról készített sorozatával
(2., 3. kép), a másikat Vészits István, A
falu végén c. (19. o.) fényképével.
Ezen az estén hirdették ki annak az
irodalmi pályázatnak az eredményét is,
amit a Kalász Újság megalapításának
20. évfordulójára írt ki a BBK. A tíz bátor pályázó munkáját Wieszt Márta értékelte. I. helyezett lett Orgona Angelika: Kalász-szálak c. mûvével; II. Anderle Alexandra: Budakalász egy igazi õslakos szemével c. írásával; III. Fehér
Viktória: Miért szeretem Budakalászt c.
munkájával. A pályamûveket folyamatosan közlik a Kalász Újságban.
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Egy kis kelet: Japán est Budakalászon

Különösen gazdag
program várta az érdeklõdõket a Faluházban október 29-én, a magyarjapán kapcsolatok születésének 140., újrafelvételének 50. évfordulója
A siker es koncert fellépõi
alkalmából. A „JapánMagyar Diplomáciai Kapcsolatok Emlékéve” egyben „Danubius Barátság Év” is, hiszen idén további három dunamenti országgal ünnepli Japán kapcsolatának évfordulóját
(Ausztria – 140, Románia, Bulgária – 40 év). Az ünnepi
rendezvénysorozat keretében most a budakalásziak is betekintést nyerhettek a távolkeleti ország sokszínû világába.
A komolyzenei koncerten Hisaishi Joh énekhangra, hegedûre és zongorára írt zenemûveit, Bartók Béla Román népi
táncok c. mûvét és három Csík megyei népdalát;
Schumann–Liszt: Widmung c. mûvét és Lehár Ferenc: Cigányszerelem – „Messze a nagy erdõ….” c. dalát adta elõ a
virtuóz zongoramûvész Minami Matsunaga és Serfõzõ Henrik zongorista, Mihályi András hegedûmûvész és Tóth Orsika
énekmûvész. Tóth Orsika – aki a KAMI-ban tanít gitárt, és
énekbõl helyettesíti Dónusz Katalint – páratlan hangjára méltán lehettek büszkék a budakalásziak. A 2007-ben
megjelent Karácsonyi dallamok címû CD-jébõl advent idején örömmel hallgatnánk egy csokornyit.
Az 1987-ben alakult
Magyar-Japán Baráti TárSági Attila elõadása
saság „Az én Japánom” c.

fényképkiállításán a 2008-as fotópályázat 26 fotósának 70
fényképébõl tekinthettek meg
egy válogatást az érdeklõdõk,
melyekhez a társaság haiku
klubja verseket is írt. Hangulatában ehhez a programhoz illeszkedett Sági Attila japanológus
sokrétû elõadása. Foglalkozott
az ország földrajzával, történelmével, érintette kulturális eredményeit, hatását (építõmûvé- Har cosok a szõnyegen
szet, harcmûvészet, színjátszás, kalligráfia, ikebana-készítés,
bonsai-nevelés), végül beszélt a teázás szigetország-béli elterjedésérõl, a teafajtákról, ezek jótékony hatásáról és a japán
teázási szokásokról. Megtudhattuk, hogy egy étkezéssel és
beszélgetéssel egybekötött teaszertartás akár 6-8 óráig is eltart, s van olyan teamester, aki azt vallja: „már negyven éve
tanulja, s még mindig nem tud semmit a teaszertartásról”...
A kétrészes harcmûvészeti bemutatón a BSC Karate
Szakosztály, a Rai Budo Iskola és Musashi Dojo Dzsúdó és
Dzsiu Dzsicu Klub sportolói Shotokan Karate-; Aikidó,
Laido; Judo-, és Jiu-Jitsu-gyakorlatokkal szórakoztatták az
egybegyûlteket, szakértõ magyarázatokkal fûszerezve. Végül a Debreceni Csokonai Színház
mûvészei az Édes méreg
c. kjogent (no-komédiát)
adták elõ eredeti japán
jelmezekben, hagyomáJelenet az Édes mér egbõl
nyos stílusban.

Szép Veronika jelbeszéde

Kamarakoncert

„Gyermekeim, elõször is vágassák ki a nyelvüket” –
idézte a világhírû festõ, Matisse növendékeinek adott
különös tanácsát Szentgyörgyi József Munkácsy-díjas festõmûvész okt. 30-án, a Faluházban, Szép Veronika kiállításának megnyitóján. Egy képzõmûvésznek ugyanis – fejtegette – a rajz, ecset, festék vagy a szobrászat nyelvén
kell olyan erõvel közölni érzelmeket, hogy a beszéd eszébe se jusson az embernek...
A tõsgyökeres budakalászi mûvésznõ – aki Pécsett tanult képzõmûvészetet és Coloradoban, a Sziklás hegységben kapott festõdiplomát – képei pontosan megfelelnek ennek az elvárásnak: az erõteljes kontúrok, a minimalizált színhasználat, a szinte csontvázzá
csupaszított alakok és a fájdalmas mozdulatok dominanciája
magáért beszél. Jellegzetes figurái képileg a barlangrajzok egyszerûségét, hangulatukban viszont az emberi lélek bonyolultságát idézik. Bár most bemutatott képei inkább ‘galéria-képek’, gyûjtemények ritka darabjai lehetnek, mintsem a nappali
szoba falára kívánkoznak.
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Méltatlanul kevesen vették az örömteli fáradságot,
hogy ellátogassanak a Faluházban november 7-én megrendezett kamarakoncertre, noha a többszörös ösztöndíjas, rangos mesterkurzusokon végzett, nemzetközi versenyeken díjazott és külföldön is elismert mûvészek: Dónusz
Katalin énekesnõ, Várda Péter klarinétos és Cs. Nagy Ildikó
zongorista most is tudásuk legjavát nyújtották.
A mûsoron szerepeltek Johannes Ockeghem, Bartók
Béla, Kodály Zoltán, Beriot mûvei, Fehér György Miklós
Mikor az utcán átment a kedves címû, József Attila versére
írt zenemûve és Schubert Pásztor a sziklán c. darabja. Ez a
kis közönség körében is nagy sikert aratott mû rendkívüli
hangterjedelmû szopránhangot igényel: Dónusz
Katalin fantasztikus, csaknem két oktávot bejáró
énekére, hívóhangjára a
zongorakíséret aláfestése
mellett különös visszhangként felelgetett a
klarinét... Reméljük, a késõbbiekben több budakalászi is gyönyörködhet
még benne...
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PROGRAMOK BUDAKALÁSZON

Tarsolyosok XII. Országos Találkozója
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Október 18-án újabb, a magyar
hagyományok felélesztését célzó,
elõadásokat, kiállítást és kézmûvesvásárt kínáló Tarsolyos Találkozóra
került sor a Faluházban. Rátki Zoltán
kutató nyelvünk õsi voltát, játékosságát és mély bölcsességét taglalva azt
fejtegette: a magyar nyelv titka, hogy
Tarbai Annamária: nagyságrendekkel több háromhanAttila és Lipót pápa gos szó, gyök, gyökér van benne,
találkozása
mint bármelyik világnyelvben.
Szakács Gábor filmvetítéssel egybekötött elõadásában
a boszniai Nap piramis környékén talált alagutak megalitjain és a környezetidegen kövek vésetein felismerhetõ
rovásoknak, és a tatárlakai leletek írásjeleinek rokonságára hívta fel a figyelmet. Eszerint hét-nyolc ezer évvel ezelõtt a bosnyák piramisoknál jeleket hagyó nép kapcsolatban állt azzal az embercsoporttal, amely a tordos-vincsai
mûveltség korában a Kárpát-medencében élt, és amelynek 10 387 cseréptöredékét a világ elsõ régésznõje, Torma Zsófia találta meg 1875-ben megkezdett tordosi ásatásain. Tehát a régésznõ által a trójai és a legkorábbi sumér mûveltséggel rokonított Tordos-Vincsa mûveltség
sokkal délebbre terjeszkedett, mint azt feltételezték. A
bosnyák leleteken beazonosított 21 betûbõl 16-nál egyezés mutatkozik a magyar pásztorok, ill. egyházi emberek
által megõrzött rovásírással. Ezt az írásbeliséget legnagyobb mennyiségben a Kárpát-medencében használták
és a magyarral rokon népeket Szakács Gábor szerint ezek
a rovás-írásjelek kötik össze...

Elhallgatott történelem címmel új rendezvény-sorozatot
indít útjára a Fehérvár–Fehérfolt
Alapítvány, azzal a nem titkolt
céllal, hogy Budakalász egyfajta
szellemi központtá válhasson.
Az elsõ, nov. 5-ei est vendége, Kovács-Magyar András,
a Táltos Iskola megalapítója, elõadásával vegyes érzelmeket
keltett a mintegy 130 fõs hallgatóságban. A magyar szentekrõl, életükrõl és csodáikról szóló történetei; a Budakalászra,
Fehéregyházára vonatkozó utalásai értõ fülekre találtak, de
történelmi és vallástörténeti jellegû kijelentéseit helyben vagy
utóbb többen megkérdõjelezték. A szakrális, gyógyító-tisztító helyek megõrzésének fontosságával, s e helyek méltó tiszteletével – a díszkutak, emlékmûvek, padok állításával, a virágosítással, mint azt tették az elõadó és barátai immár 11,
szentekhez köthetõ helyen az országban – egyetértettek a jelenlévõk, és hálásan, tapssal fogadták Kovács-Magyar András
felajánlását, egy, a Kevély-hegyen létrehozandó áldásosztó
Jézus-szobor létrehozására, de a Jézus ‘családjára’, Buddhára
vonatkozó, merész feltételezések el is riasztottak többeket.
Az elõadáson idézett salamoni kérés bölcsességére –
„Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat.” – nagy szükség van az
elhangzottak helyes megítéléséhez...
Lánszki Imre a sorozat második részeként, december
10-én 18 óra 30-kor „Budakalász nevezéktanának története” címmel tartja, térképeken és levéltári adatokon alapuló elõadását a Faluházban.

Vasmise – vasakarattal

Olvasni jó...

Vasmisét tartott a kilencven éves Dr. Barlay Szabolcs
atya október 25-én Budakalászon. A Prohászka Ottokár-kutató paptanár, történész, ma is aktív: járja az országot, elõadást tart, könyvet ír. A Szent István Cserkészcsapat régi barátjaként örömmel fogadta a meghívást az
országban szinte egyedülállóan nagy, 120 fõs csapattól.
Az egyik szeme világát kommunista börtönben elvesztett atya beszédét a vak Bartimeus történetére építette,
melyben a koldus azt kérte Jézustól: „Uram, add, hogy lássak!”. De nem csak a testi-szellemi látás fontosságát emelte
ki, hanem a hallásét is, amelynek révén Bartimeus, az atya
és mi mind, kiszûrhetjük a világ zajából Jézus hívó szavát...
Jézusét, aki, ha meghallva hangját, felugrunk, követjük Õt,
képes a poklok poklában, akár egy iszonyatos internáló táborban is erõt adni, segíteni... egy végtelenül megalázott
embernek rabtartója révén patyolattiszta kendõben buktát,
jó szót, szeretetet adni...
A reszketeg, nehezen mozgó, lélekben mégis igen erõs
– mert az Úristent ettõl a perctõl Gazdájának tudó és nevezõ
– Barlay Szabolcs atya pappá szentelésének 65. évfordulóján
a titkos cserkészkirándulásokat, erdei miséket idézõ 58 éves
mogyorófa keresztjével áldotta meg a megjelenteket.
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Tatay Sándor Kinizsi
Pál c. regényét dolgozta
föl a két általános iskola
80 tanulója november 9én, a Faluházban. A gyerekek szabadon választhattak a Harmati Imréné
Ancika szentistvántelepi
tanítónõ által nagy alapossággal elõkészített feladatok közül.
Voltak, akik riportot készítettek a kenyérmezei csatán
résztvevõkkel, vagy Mujkóval, a király lustájával; mások
igen felkészült jelenetet adtak elõ arról az esetrõl, amikor
Mátyás próbára tette legkedvesebb vitéze hûségét, vagy
arról, amikor Mujkó megleckéztette a Kinizsire árulkodót.
Többen kutatómunkát végeztek a könyvtárban: a kisebb
szóbúvárok olyan kifejezések jelentésének jártak utána,
mint: hombár, fogadatlan prókátor, hórihorgas, dézsma; a
nagyobbak a kenyérmezei csatáról gyûjtöttek adatokat. Volt
‘ki mondta kinek’-játék; rajzok, illusztrációk készítése a regényhez és a képekbõl rögtönzött kiállítás; valamint rejtvény is készült a csavaros eszûeknek, de a fénymásolt feladatokat a többiek is hazavihették egy kis otthoni fejtörésre.
Az ‘Olvasni jó’ következõ (talán november végi) alkalmán Kiss Jenõ nyelvészprofesszor, dialektológus, tanszékvezetõ egyetemi tanár lesz a gyerekek vendége.
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ERÕSÖDÕ TELEPÜLÉS-VÉDELEM

A közterület-felügyelet új rendje

BIZTONSÁG
Portya a városban

Az eddigi két közterület-felügyelõ (Irmai Attila és
Csizmadia Levente) mellett mostantól még ketten ügyelnek köztisztviselõi státuszban a város rendjére. Bessenyei
Gábort falugondnoki állásából csoportosították át, Leskó
József polgárõr-tûzoltót pedig újólag vették fel a testület
által megszavazott helyre. Jövõ áprilistól már öt közterület-felügyelõje lesz az önkormányzatnak, mivel a mezõõr
nyugdíjba vonulása után státuszát a falugondnokhoz hasonlóan átcsoportosítják.
Szeptemberben Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter jelezte, hogy súlyos és növekvõ problémát
jelent a vagyon elleni szabálysértések számának növekedése. Ráadásul egy 1999-es törvény ‘elvonta’ a rendõrség
kötelezettségét ezen ügyek felderítésében, és az elkövetõ
lakóhelye szerint illetékes, megfelelõ eszközökkel nem
rendelkezõ jegyzõ feladatául szabta a szabálysértõ személyének felderítését és megbüntetését. Ezért a miniszter azt
ajánlotta az önkormányzatoknak, hogy a biztonsági szolgálat megerõsítésére vegyenek fel további munkavállalókat, és a kormány közterület-felügyelõnként további két
munkavállaló – településõr – bérét vállalja át.
A testület ennek az ajánlásnak megfelelõen döntött a
közterületfelügyelõk számának négy fõre emelésérõl és
beadta pályázatát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz, 8 településõrt kérve. A minisztérium tájékoztatása szerint az idei keret máris elfogyott, – országos szinten 1000 településõrt vettek fel.
A közterület-felügyelet mostantól Budakalászon vezényléses rendszerben mûködik: egy hónapra elõre lehet
tudni, ki, mikor van beosztva szolgálatra. A beosztottak
egyelõre két turnusban dolgoznak, ha kap az önkormányzat településõröket, mód nyílik a három turnusos foglalkoztatásra (egy közterület-felügyelõ és két településõr).
A közterület-felügyelõ hivatalos személy, akinek feladata a helyi rendeletek betartatása; égetés, dohányzás,
italmérések felügyelete; az egyének védelme a közterületen. Figyeli az illegálisan parkolókat, roncsautókat, ellenõrzi a tavak környékét. Joga van helyszíni bírságot kiszabni, de szükség esetén feljelentést is tesz.
Korán reggel az egyik felügyelõ végigjárja a boltokat,
italméréseket, hogy minden rendben van-e, majd az ok-

tatási intézmények környékén segít, hogy a gyerekek eljussanak az iskolákba. A délelõtti járõr észleli, ha valami
nem jól mûködik, probléma esetén lehet hívni a szolgálatot a (70) 314 6104-es számon. A délutáni tevévenység
látványosabb lesz: sárgán villogó fényhíddal felszerelt hivatali Renault gépjármûvükkel – amit az önkormányzati
autóból alakítottak át – cirkálnak esténként-éjszakánként a
közterületeken, parkok, HÉV-állomások környékén; hazaküldik a csellengõ gyerekeket; igyekeznek megzavarni a
graffitiseket; bejárják Budakalász teljes területét; segítenek a lakosoknak békességben hazajutni otthonukba.
A közterület-felügyelõk e célok érdekében szorosabban
együttmûködnek majd a polgárõrökkel, rendõrökkel, a térfigyelõ kamera szolgálatosaival és a tûzoltókkal is. Mivel egyikük önkéntes tûzoltó, polgárõr és közterület-felügyelõ is
egyben, a három szervezet között a kapcsolat máris kiváló.

Kocsi van az Omszki tóban!

Közbiztonsági kishírek

Ezzel riasztották a közterület felügyelõket és a rendõrséget nov. 13-án reggel. A nádasban, félig a vízbe csúszott autóban egy félmeztelen (felülrõl jobban öltözött) férfi ült, beszámíthatatlan állapotban. Kocsiját egy autómentõ kisegítette, felöltöztette, – alsónadrágját utóbb elpiszkolva, félredobva
találták meg. Feltehetõen végigaludta az éjszakát a tóban, de nem tudta, hogy került oda. Tavaly õ volt, aki kocsijával
fennakadt a szentistvántelepi megálló lépcsõjén. Bûncselekmény híján szabálysértési eljárást
indítanak ellene.
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 Súlyos verekedés tört ki a Hej kocsma elõtt, két nyolc
napon túl gyógyuló sérülttel. Az esethez a rendõrség is kiszállt, vizsgálatot folytatott. Az önkormányzat álláspontja
szerint, ha egy vendéglátóipari egységnél nem tudják a betérõket féken tartani, a környéken lakók nyugalmát biztosítani, akkor el kell gondolkodni annak bezáratásán.
 Felmondták a Fõ téri kocsma szerzõdését: májustól
megszûnik üzemelni ez a vendéglátó-ipari egység.
 Újra trükkös tolvajok garázdálkodnak városunkban!
Két idõs embert ‘szabadítottak meg’ egy órán belül az
éppen felvett nyugdíjától. Egy másik károsulttól 60 000
Ft-ot vittek el úgy, hogy minden korábbi figyelmeztetés
ellenére beengedte a lakásába a tolvajokat. A bácsitól
már korábban is loptak 200 000 Ft-ot, ezúttal azt hazudták, a Polgármesteri Hivatalból hoztak neki pénzt.
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November 9-én, potyautasként, a csendes
utcákon autózva, megnyugtató volt látni, milyen fürgén megtalálják
a féket a gyorshajtók,
mikor rájuk villantottuk a
‘szemünket’...
A fényhíddal felszerelt járõrkocsi elsõ útján Leskó József
és Csizmadia Levente társaságában, Udvarhelyi Istvánnal
közösen jártuk körbe a várost, olykor nem kis meglepetést
okozva a komótosan haladó, villogó autóval. A temetõk
környékén, a Berdóban néptelenek az utcák, a Faluházat is
bezárták már második körünkre, a vendéglõk környéke is
békés volt ezúttal, csupán kátyús útszakaszokra, nem megfelelõen parkolókra vonatkozó feljegyzés került a szolgálati
naplóba, amit az illetékesekhez juttatnak majd el.
Irmai Attila figyelte ezen az estén a kamerák monitorjait, követve a járõrkocsit útján. Bár egyszer jelezte, hogy a
Takarékszövetkezetnél gyanús autókat lát, nem volt semmi
rendellenes. Helyükön voltak az önkéntes tûzoltók is, akiket szintén meglátogattunk. Az élõ körkapcsolat és a rendõri együttmûködés révén remélhetõ, hogy nyugodtabbak
lesznek eztán a budakalászi nappalok és az éjszakák is.

BIZTONSÁG

TÛZRE, VÍZRE VIGYÁZNAK...

Megalakult a Budakalászi Tûzoltó Egyesület
Október 14-én tartotta alapító közgyûlését a Budakalászi Tûzoltó Egyesület, 23 alapító taggal. Az egyesületet
egyrészt azért hívták életre, mert a Tûzoltóõrs nem volt
jogi személy; másrészt szükségessé vált egy olyan szervezet létrehozása, amelybe beléphet bárki, aki rokonszenvet érez a tûzoltókkal, munkájukkal, törekvéseikkel, tevõlegesen részt szeretne venni programjaikban, – és támogatni, segíteni kívánja õket.
Eszerint mostantól létezik egy csoport, amely tûzoltással, vonulással, kármentéssel foglalkozik; és van egy nagyobb létszámú egyesület, amely a csoport szándékaival
összhangban, részt vesz a közösség életében, a hagyományok, értékek megõrzésében, kulturális programok,
rendezvények szervezésében. A bevételeket természetesen a kalászi õrs felszerelésére fordítják.
Az egyesület megalakulásával egyidõben alapították
meg az Ifjúsági kört, aminek felhívását alább olvashatják.

Az egyesület tevékenysége
Most már hivatalosan is az egyesület szervezi a Tûzoltóbált.
Készül az éves terv. Ha az önkormányzat hozzájárul,
lesz a korcsolyázóknak egy teafõzõ és mindig lesz a
befagyott tónál egy vonulós tûzoltó, egyesületi tag, aki
baj esetén tud riasztani, segíteni.
 Májusban a Flórián Napra a Faluház udvarára terveznek
össznépi vigasságot.
 Mostantól az egyesület távolítja el a graffitiket, plakátokat a közterületekrõl.
 Tûzoltás, kármentés, fakivágás, viharkár, medencetöltés, valamint egyesületi ügyekben egyaránt hívható a
06 (20) 2424 004-es szám.



Kapcsolatfelvétel az adai tûzoltókkal
A várossá avatási ünnepségre a tûzoltók meghívására
ellátogatott településünkre
Mikus Miklós adai tûzoltóparancsnok (képünkön Horváth
Rudolffal). Ezt a látogatást viszonozza lapzártánk idején,
november 13-15-én kilenc budakalászi tûzoltó, hogy
megismerjék vajdasági kollégáikat. Céljuk olyan kapcsolatrendszer kialakítása, melynek révén öregbíthetik a kalászi
õrs hírét. A kahli tûzoltókkal már korábban megismerkedtek, most a testvérkapcsolatok erõsítése során az adaiak
kerültek sorra. Visznek nekik segítségképpen tömlõket,
hisz abból ott hiány, itt pedig többlet van, valamint – a polgármesteri keret terhére – 40 000 Ft értékben ajándékot.

Az elmúlt hónap tûzoltó-eseményei

Az Ifjúsági kör felhívása
Nagy örömmel fogadtuk a lehetõséget, hogy a Budakalászi Tûzoltó Egyesületen belül alakíthatunk egy Ifjúsági
kört. Azt vettük észre, hogy egyre kevesebben érdeklõdnek a közösségi programok, a közösségi élet iránt, hogy a
fiataloknak nincs sok lehetõségük értékkel bíró szabadidõs tevékenységekre, szórakozásra.
Így célunk olyan kulturális-, szórakoztató-, sport- és
egyéb programok, rendezvények, koncertek szervezése,
melyek felkeltik a környékbeli lakosok, fiatalok és idõsebbek érdeklõdését és egy aktív közösségbe szervezik õket,
illetve csökkentik a távolságot az „õslakos” budakalásziak
és az újonnan beköltözött népesség között.
Várjuk minden kedves érdeklõdõ jelentkezését, aki ötleteivel szeretné támogatni törekvéseinket és azokat is, akik
egy jó hangulatú társasággal töltenék szabadidejüket...
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 November 6-án 22 óra 16-perckor öngyilkossági
szándékú eltûnt személyt jelentettek a Lupa-tónál. A riasztásra kivonult a készenléti rendõrség, a III. kerületi
rendõrség, a pomázi-, és hét fõvel a kalászi tûzoltóság.
Bár nagy erõvel keresték, akkor nem találták meg az eltûnt személyt, – a végleges eredményrõl a tûzoltók utóbb
nem kapnak tájékoztatást.
 November 7-én az õrs négy tagja részt vett a százhalombattai FER tûzoltóság kiképzésén. Az Olajfinomítóban a
létesítményi tûzoltóság gyakorlópályáján és tûzszimulációs épületében tartottak lakástûz-szimulációt és egy pszichológiai pályán is lemérhették a résztvevõk reflexeiket,
helyzetfelismerõ képességüket és döntéskészségüket.

 November 14-én – rendhagyó módon – három riasztás érkezett be az õrsre. Reggel fél nyolckor a Csodabogár Óvodára, 20 óra 50-kor a Rózsa utca útjára dõlt egy
fa; 11 óra 30-kor pedig a Vasútsorról jelentették, hogy az
útra veszélyesen rálóg egy fa.
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KÖZ-Ü
ÜGYEK

A Közmeghallgatás fõbb témái

„Funkcióbõvítõ város-rehabilitáció”

Mindössze 8 lakos, 12 képviselõ és 20 hivatali, intézményi dolgozó jelent meg, mégis számtalan kérdés, észrevétel hangzott el a nov. 10-ei Közmeghallgatáson.
Az újságban szereplõ témákon kívül szóba kerültek a
városvégi tájékoztató táblák (a NIF Zrt. jövõ évi munkái során kicserélik õket); a HÉSZ-módosítás (errõl folyamatosan
tárgyalnak, jan. 28-29. a véghatárideje és lakossági fórumon fogják ismertetni, milyen változásokat terveznek); a
gátlezárás (ez ideiglenes megoldás, de a közlekedésfejlesztési tanulmányterv már tartalmaz egy, a HÉSZ-ben is kiszabályozandó pót-nyomvonalat: a Gátõr utca folytatásaként az M0 alatt áthaladó, majd a Duna felé forduló út a gát
mellett menne tovább, úgy kötne be a Lupaszigeti útba, –
a harmadik 250 M Ft-os fejlesztésbõl, aminek a listáját már
elkezdték összeállítani, meg lehetne ezt is valósítani).
Érdeklõdtek a Duna-parti lakosok, van-e mód a szippantás árának mérséklésére (a vízfogyasztással arányos díjak megállapításának lehetõségérõl a polgármester egyeztet a Közmû Üzemeltetõ Kft-vel, és távlati megoldás lehet
a saját szennyvíztisztító, amelyhez a terület kisajátítása folyamatban van); a Duna-parti vízbekötésrõl (szabályozás
kérdése) és közkutak létesítésérõl (megoldható, bár a városban lopják a kutakról a vizet); a zajvédelmi vizsgálatokról (a tanulmány normál értékeket mutatott ki, de dilatációszempontú vizsgálatot kérnek és zajvédõ szerkezetek rögzítését a pályatest alá, hogy elnyelje a hangot – ld. 4. o.).
Szó esett a szemétdíj-rend megváltoztatásáról, 15 literes zsák/edény bevezetésérõl (javasolják a szolgáltatónak);
az Erdõhát utca járdaépítésérõl (napirenden tartják, a következõ évi költségvetésbe már javasolták belevenni a
jobboldali járdát); a Jókai utca vízelvezetésérõl (szintén bekerül a költségvetésbe); a Sport utca gyalogos- és autóforgalmáról (a második 250 M Ft-os csomagban átkelõt létesítenek, a gyalogosok járdára terelése érdekében); a Mályva
utca vízelvezetésérõl (ha a lakókkal megegyeznek és elkészül a terv, befér a jövõ évi programba); a valaha tervezett
Falualközpontról (mivel a Klinger gyár területén az épületek
eladása, bérbeadása nem vált be, új üzleti koncepcióról,
pályázati lehetõségekrõl tárgyalnak a novemberi ülésen).
Felvetõdtek témaként az önkormányzat kintlévõségei
(40-50 M Ft-tal tartoznak az önkormányzatnak, idõsek,
sokgyerekesek, nehéz tõlük behajtani); a korábbi kisajátítási
gyakorlat (az ajándékozási szerzõdésre kötelezés megszûnt);
a helyi közlekedés (megszervezése egy folyamat: most engedélyes terveket készítenek, a buszmegállóknál a szabvány
alóli felmentés kérelmével); az M0 folytatása (a környezetvédelmi engedélyt megkapta, még nem dõlt el, lesz-e ürömi
csomópont); a Prekobrdó rendezése kapcsán a nagyfeszültségû oszlopok kérdése (az ELMÛ-vel felvették a kapcsolatot,
három árbecslést kértek: 1) oszlop kiváltása földkábellel, 2)
oszlop kijjebb helyezése, 3) közös-oszlop és földkábel kombinációja. A költségek viselõjérõl még nem döntöttek).
A Közmeghallgatás (nyilvános testületi ülés) után többen találgatták, hogy a képviselõk egy része miért nem jelent meg azon. A hamis hírek és a szóbeszéd elkerülése
érdekében, közérdekû indoklásukat, a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott elsõdleges forrásból, –
a szomszéd hasábban, változtatás nélkül közöljük. 
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A várossá válás pozitív hozadéka, hogy Budakalász részt
vehet egy igen nagyléptékû pályázaton: összesen 1 Md Ftot igényelhet „Funkcióbõvítõ város-rehabilitáció”-ra, 15 %os önrész biztosításával. A pályázati csomagba beletehetõk
mindazon tervek, amiket elkészíttetett ugyan a település,
de eddig nem nyert velük. Ilyen a Szentistvántelepi Iskola
bõvítése (1. fázis: az épület tetejének megemelése, és hat
szaktanterem kialakítása); a Félúti ház megépítése csökkentett programmal (max. 200 M Ft erejéig); a Fõtér program
(kibõvítve a villanyvezetékek földbe helyezésével és a
Berdó csatorna-csatlakozási szakaszának beépítésével az
úttestbe, hogy ne kelljen utóbb emiatt feltörni az utat – kb.
150 M Ft). Része lehetne a csomagnak a Szentistvántelepi
Közösségi Ház megépítése a katolikus egyház számára (a
kb. 40-50 M Ft-os projektnek most folyik az engedélyeztetése, – látványterv a 18. oldalon); a Szerb templom külsõ
felújítása (tetõ, torony, falak – kb. 30 M Ft); az Omszk park
bekerítése (30 M Ft) és a térfigyelõ rendszer kiegészítése
(15 M Ft) az új objektumokat is védõ kamerákkal.
A pályázatot úgy írták ki, hogy tartalmaznia kell közfeladatokat (ezek támogatási intenzitása 85%) és profitorientált tevékenységhez köthetõ beruházásokat (ezek támogatása 30%). Az utóbbira, a pályázati csomag 30%-os támogatású részére jelentkezett az önkormányzatnál egy cég,
jégpálya építési igénnyel. A jégpályát az uszodatorzó helyére szánja, s mivel fedett uszodát a mai gázárak, valamint
a környék fürdõ-kínálata mellett nem gazdaságos mûködtetni, az önkormányzat elképzelhetõnek tartja egy jégpálya
létesítését. Ez a beruházás mintegy 4-500 M Ft-ba kerülne,
de egy esetleges együttmûködés esetére pontosan meg
kell határozni a projektben a cég hozzájárulását, szerepét,
jogi és gazdasági felelõsségét.
A cég pályázatírói komoly sikereket tudhatnak maguk
mögött, ugyanakkor az önkormányzatnak is van esélye a
nyerésre, hiszen Parlagi Endre polgármester tájékoztatása
szerint Pest megyében 43 város pályázhat a 9 Md Ft-ra,
és kevesen vannak abban a helyzetben, hogy az önrészt
biztosítani tudják. A kétfordulós pályázat elsõ beadási
határideje január 5., a második júniusban várható.

A képviselõk levele a Jegyzõ Asszonyhoz
Dr. Molnár Éva
Budakalász jegyzõje részére
Tisztelt Jegyzõ Asszony!
A Parlagi Endre polgármester és társai által kimódolt
színjátéknak nem kívánunk a szokásos díszletként részesei
lenni, ezért a mai közmeghallgatáson nem veszünk részt.
A budakalásziak problémáit, gondjait természetesen
meg akarjuk ismerni, ezért lehetõséget és alkalmat fogunk
teremteni arra, hogy kulturált viszonyok között, egy másik
idõpontban találkozhassunk településünk lakosaival.
Budakalász, 2009. november 10.
Ercsényi Tiborné, Krepárt Tamás,
Mányai Zoltán, Rogán László, Tolonics István
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KAPCSOLAT

TESTVÉRTELEPÜLÉSEK EGYESÜLETE

A TKE 2009-es tevékenysége
A Testvérkapcsolatok Egyesülete 2009. áprilisában új
vezetõséget választott. Weitzinger Imréné elnök, Székely
Zoltán, Szabó Zsuzsa, Krunity Anica és Hajzer Annamária
elnökségi tagok – május 26-án vettük át az egyesület mûködtetését. Pályázatot adtunk be az Önkormányzathoz,
nyertünk 500 e Ft-ot, majd a Civil II. pályázaton újabb 500
e Ft támogatást kaptunk.
Május végén Lövétén egyeztettünk a budakalászi és
lövétei gyerekek programjáról. Jeleztük, hogy településünk
városi címért pályázik és ha azt elnyerjük, aug. 20. körül ünnepséget rendezünk. Június 25-tõl július 2-ig 20 gyermek
és 5 tanári kísérõ utazott Lövétére. A programban szerepelt
szekeres túra a borvizek útján, kézmûves foglalkozás, táncház, barlangászás, sportrendezvény, esztenalátogatás és
óriási tábortûz. A gyermekek annyira jól érezték magukat,
hogy sokan azt üzenték szüleiknek, inkább maradnának. A
korábbi gyakorlattól eltérõen mindkét iskolából 10-10 tanulónak adtunk lehetõséget a táborozásra. Szentistvánteleprõl
9 gyermek és 1 kísérõ, a Kalász Suliból 10 gyermek és 4 kísérõ utazott. Az utaztatás költsége: 350 e Ft volt. Sajnos a
lövétei gyermekek utazása 2010-re tolódott.
Budakalász három nemzetiségû település, ezért már korábban tárgyalások folytak testvérkapcsolat felvételérõl a
szerbiai Adával. Július 16-án 3 vezetõségi tag Adára utazott
(költség: 13 500 Ft), hogy megismerje a települést, tárgyaljon vezetõivel, tájékozódjon szándékaikról, és meghívja
õket a városavatóra. Fogadott bennünket Világos Tibor alpolgármester, Gruber Ferenc kultúráért és Sóti Ernõ pénzügyekért felelõs tanácsnok és találkoztunk a polgármester
úrral is. Õszinte és lelkes tárgyalópartnerekre találtunk, akik
nyitottak minden kapcsolatfelvételre. Jelezték, hogy hagyományõrzõ táncegyüttesük szívesen fellépne az ünnepségen.
Július 1-jén Budakalász megkapta a városi címet. A rendezvénysorozat szervezésében egyesületünk folyamatosan
és aktívan részt vett. Augusztus 21-ét a Budakalászi Testvérkapcsolatok Napjává nevezték ki. Ezt a napot méltóképpen
testvértelepüléseink kulturális hagyományainak bemutatásával ünnepeltük. Meghívásunkra 114 ember érkezett Budakalászra. Az egyesület megszervezte elhelyezésüket. A családok 19-étõl 23-áig fogadták a vendégeket, látták el szállással, reggelivel és mentek velük a rendezvényekre, amit ezúton is köszönünk. A 114 ember és a fogadó családoktól 1 fõ
napi kétszeri étkezése (150 fõx5 alkalom) 650 e Ft volt. Egy
alkalommal a Kalász Suli igazgatója, Völgyes József bográcsban készített ebédet 150 fõ részére, az alapanyagot a
Hutvágner Hentes üzletbõl kaptuk, nagyon köszönjük.
Aug. 21-én megszerveztük a Falusétát, kb. 500 ember
látogatta végig Budakalász nevezetességeit. Délután színpadra lépett a Kalász,
Egy szép park Adán
a lövétei Kákvirág, az
adai Hagyományõrzõ, a maglódi Néptáncegyüttes, vendégünk volt a Budakalászi Tamburazenekar, a Tabán Szerb
Táncegyüttes, énekelt Papp Ágnes és
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A Kamp János Kapelle Lövétén, a Falunapon

Vass Zsuzsanna, verset mondtak az Idõsek Klubja versmondói, az estét a budakalászi Trákia zenekar zárta. A fellépést vacsorával és üdítõvel honoráltuk (150 e Ft). E napon írtuk alá Adával a Testvértelepülési Szerzõdésünket.
A rendezvénysorozat többi napján is aktívan résztvettünk vendégeinkkel együtt. Megvalósítottuk mindazt,
ami a határon kívüli magyaroknak olyan fontos, együtt
voltunk, együtt ünnepeltünk és nagyon jól éreztük magunkat. Vendégeink könnyes búcsúval indultak haza.
Szeptember 5-8-ig meghívtak Lövétére a Búcsúra. A
nemzetközi fúvószenekari találkozón a kalásziak is részt vettek, összesen 40 fõ utazott Lövétére 4 napra, ahol szintén
családoknál helyezték el õket, ill. a fúvósok a közösségi házban laktak. A résztvevõk megismerkedtek Lövétével, az
emberekkel, az erdélyi és székely táncokkal, szokásokkal,
nagyon jól érezték magukat. Az utaztatás 477 e Ft-ba került.
Meghívást kaptunk Adáról is a Szarvas Gábor napokra
(prózamondás, szavalóverseny). Meghirdettük mindkét
iskolában, de csak a Kalász Suli jelentkezett és vett részt
2+1 fõvel. Adára egyesületünk nem jutott el, de a jövõ
évi programokat már egyeztetjük.
Az augusztusi rendezvények idején a kahli egyesület
elnökével és a polgármesterrel tárgyaltunk a jövõ évre
tervezett programokról és arról, hogy egyesületünk egy
EU-s pályázaton szeretne résztvenni. Ennek feltétele,
hogy a legalább 3 EU tagországból származó testvértelepülések közösen vegyenek részt különbözõ rendezvényeken. Felmerült a közös sportrendezvény megszervezése
(cselgáncs) és egy közös alkotás létrehozásának körvonalai, amiben mindhárom település egyidõben tudna részt
venni. Október 16-18 között Kahlba utaztunk a Francia
napokra, ahol a jövõ évi programokról és az EU-s pályázat
további részleteirõl is tárgyaltunk.
Weitzinger Imréné, elnök

Meghívó
Kedves tagtársunk, pártolónk, segítõnk,
kedves budakalásziak!
Tisztelettel meghívjuk Önöket, nov. 19-én 18 órára egyesületi napunkra a KKÁMK klubtermébe. Az
összejövetel célja: az idén elvégzett munka értékelése, a jövõ évi feladatok, programok, tervek ismertetése, élménybeszámolóval, filmvetítéssel, kötetlen családias beszélgetéssel. Az est során lehetõség van az
esetleg elmaradt tagdíjak rendezésére.
Megjelenésükre feltétlen számítunk!
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A KATOLIKUS PLÉBÁNIA HÍREI
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Karácsonyra készülve

zati pénz segítségével. Tavaly óta öt betörés/betörési kíKedves Olvasó! Lassan itt az év vége. Az áruházakban sérlet történt a plébánia körül. Elvittek: 1 perselyt, majd 2
karácsonyi slágereket játszanak. Mi meg érezzük, hogy gyertyatartót, feltörték a templom oldalbejáratát, megmilyen messze van még Karácsony, milyen távol van tõ- próbáltak a templom hátsó ablakán bejutni. Legutóbb a
lünk az ünnep. Jó lenne felkészülni.
templomkertben álló autó ablakát törték be. Remélem,
Jézust ne az áruházakban keressük. A vásárlás pont a lé- hogy az új kerítés és a rendõrségre bekötött riasztó megnyeget veszi el tõlünk. Jézus nem a Jeruzsálemi piactéren, védi a templomot az elszaporodó lopásoktól, így ez a sovagy a királyi palotában született, hanem Betlehem csendjé- rozat nem folytatódik.
ben, szegénységében. Az Ádventi várakozás csendje segítTervezzük a templomkert rendezését, babakocsis-kerehet, hogy ne az ajándékokat lássuk, hanem a várakozás örö- kesszékes feljáró kialakítását is.
mét. Ne a csillogásra figyeljünk, hanem az igazi örömre.
Budakalász ékköve a katolikus templom. Jó lenne, ha
Jézus meg akar váltani minket. Figyeljünk rá.
karácsonyra elkészülne külsõ megvilágítása. Keresem
SZENTISTVÁNTELEPI TEMPLOM
azokat a budakalászi vállalkozókat,
Megvalósult a palatetõ hibáinak kiszervezeteket, magánembereket, akik
javítása és a bádogozás felújítása.
1-1 lámpatest kiépítésével hozzájáSzeretnénk egy közösségi házat
rulnának kültéri világításának megvaépíteni a templom udvarán. A terveket
lósulásához.
Földes László készítette. A templom, a
KATOLIKUS TEMETÕ
kert és a ház szerves egységet képez.
Az elmúlt évben villamosítottuk a
Az épület, mint egy kolostor kerengõtemetõ harangját, így újra szól a teje, zárná le az udvart, segítve a különmetéseken. Megjavítottuk a temetõbözõ közösségi rendezvényeket. A Földes László látványterve
kerítést, ezáltal megszûnt az átjárás a
templom az imádság helye, a közösségi terem és a kert pe- temetõkerten. A ravatalozó festése is megtörtént. Elszállítdig a hívek találkozásának a helyévé válhat. A széles tornác tattuk az elmúlt években összegyûlt gazdátlan sírköveket.
esõs idõben védelmet nyújt, az épület két terme a hittanFényképes nyilvántartás készült a 2002 óta tartó renórák, cserkészfoglalkozások, kóruspróbák, és egyéb közös- dezés alapján a katolikus temetõrõl. 200 sírról nincs felségi összejövetelek színterévé válhat. Remélem, hogy a vá- jegyzés a plébánián. Ezekre a sírokra figyelmeztetõ lapot
rosfejlesztési pályázaton támogatják az épület létrehozását. raktunk. Sajnos az elmúlt évben 4 síremlék dõlt fel. Nagyon sok sír nincs megfelelõen megerõsítve, ezért balBUDAKALÁSZI TEMPLOM
Az idén elkészült a templom esõvíz-elvezetése és a esetveszélyesek. Ezekre is figyelmeztetést tettünk.
templomkerítés, utóbbi az önkormányzattól kapott pályáKálmán József atya

Szent Mártonra emlékezve

Dupla ünnep a reformátusoknál

A tavalyi év után, idén másodjára, november 12-én
ismét mécsesekkel vonultak át a Kalász Suli német nemzetiségi képzésben részesülõ diákjai a templomkertbe,
hogy felelevenítsék a Szent Mártonhoz fûzõdõ legendákat, hagyományokat. Német dalokat énekeltek; eljátszották az esetet, amikor a szent kettévágta, majd megosztotta köpenyét egy vacogó koldussal; és kiselõadást tartottak a Márton napi népszokásokról.
József atya felidézte, hogy a legenda szerint, amikor
Márton nem akart püspök lenni, a libák árulták el gágogásukkal, hogy hová bújt, – talán ennek köszönhetõ, hogy a
nevét egyszer s mindenkorra összekötötték ezekkel a
szárnyasokkal... A történet emlékére az atya liba-figurákat
és három püspöksüveget rejtett el a kertben, amit a lelkes
gyerekek percek alatt megtaláltak. Ajándék természetesen csak a süvegekért járt, – a szerencsés nyerteseknek
Márton püspök köpenyére gondolva meg
kellett osztaniuk a csokoládét társaikkal. A
többiek se maradtak
azonban éhen, mert a
szülõk, tanárok mindenféle finomságokkal
várták õket vissza a Kalász Suliba.
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Október 31-én, a Reformáció Napján ünnepelte a budakalászi református gyülekezet a templom megépülésének 10. évfordulóját. Így nem csak a protestantizmus születésnapjáról emlékezhettek meg a hívek, vagyis arról,
hogy Luther Márton 1517. okt. 31-én függesztette ki a
wittenbergi vártemplom ajtajára a híres „95 tételnek” nevezett dokumentumát; hanem arról a példás összefogásról is, melynek eredményeképpen a meglévõ kicsi épület
helyett egy nagyobb templom jöhetett létre.
Az ünnepségen megemlékeztek a háború után Budakalászra betelepített reformátusok gyülekezet-építõ tevékenységérõl. Felelevenítették, hogy a kezdeti, bérelt helyiségtõl hogyan jutottak el egy önálló imaház használatba
vételéig (1968. dec. 22.), majd a gyülekezeti terem átadásán (1993. június), ill. a Református Templomért Alapítvány
(1994.) életre hívásán át az új
templom felépítéséig. Végül sor
került a Kálvin János születésének
500. évfordulója alkalmából meghirdetett iskolai pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére is.
November 22-én (vasárnap)
du. 4 órára szeretettel várnak
minden érdeklõdõt Zenés áhítatra: 3 énekkar közös szolgálatának
meghallgatására.
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GONDOLATOK ADVENT ELÕTT...

Budakalászon élünk! Te is, én is, tízezernéhányszázan. Itt
Bár Krisztus keresztje alatt láthatóvá lesz az a sok földi
ébredünk fel reggelente könnyû, vagy dermesztõ álmok nyomorúság, amely emberileg vezetett Jézus Krisztus haután, itt az asztalunk és rajta ételünk. Itt indulunk sokféle lálához: a hamis vallásosság vaksága, a római jog csõdje,
utunkra, hordjuk terheinket, gondjainkat és itt látogat meg az a katonák rideg és nyers brutalitása, a gúnyolódás, a kicsiöröm. Körülvesznek ismerõs arcok, emberek, életek. Végig- nyes anyagiasság kockavetése és a tehetetlen együttérjárjuk a szokott utcákat, elmegyünk sietve, ráérõsen vagy ép- zés. Ezek a vonások jelennek meg egy-egy festményen
pen remegõ lábakkal a jól ismert házak elõtt, gyakorlottan vagy a filmvásznon eltorzult emberi arcok tükrében, önfordulunk be egy-egy utcasarkon, ahol olykor még egy-egy magukból kifordult emberek mozdulataiban.
lekoptatott kõ, egy döccenõ is ismerõsként fogad. Esténként
Pál apostol a gonoszság tragikus gyõzelménél mégis
aztán útjaink után itt várnak egy asztalnál szesokkal többet látott: „önmagát adta értem”.
KERESZT ALATT Ebben áll a kereszt igazi üzenete: Jézus
retteink, vagy emlékük csupán, és itt kínálja
pihentetõ nyugalmát, vagy hoz nehéz álmo- BUDAKALÁSZI PILLANATFELVÉTEL Krisztus szeretett engem, és önmagát adta
kat újra fekhelyünk. – Mert itt élünk.
értem. Szerette õt Krisztus, az elvakult valláÉletünk sodrásában sok olyan néma tanú
sost, a gyilkos indulattal teli üldözõt, az
vesz körül bennünket, amelyekrõl leginkább
önigazat. Szerette, és felvállalta helyette Istudomást sem veszünk. Ilyen tanú egy keten bûn elleni haragját, az átkot, a kárhozareszt. Az a kereszt, amely régi fotók tanúsága
tos halálos büntetést. Krisztus állt a bûnös
szerint már nagyszüleink életének is ismerõje
helyére és meghalt, hogy a bûnös megmevolt. Egy kõoszlopon áll, lassan rozsdásodva
neküljön és éljen. Ez Krisztus helyettes eléga város közepén, és mi Budakalásziak alatta
tétele. Pál apostol számára ez volt a kereszt
ébredünk, fogyasztjuk ételünk és életünk,
üzenete, Isten örömhíre.
alatta járjuk útjainkat és hordjuk terheinket,
Még mozdonyvezetõként hallottam két
szeretünk, és bántjuk is egymást, mert itt
régi munkatársam történetét. Elcserélték a
élünk, a kereszt alatt. E kereszt alatt indulnak
szolgálatot, mert az egyiknek nem volt jó az
sokan munkájuk végezni a hajnali HÉV-hez.
idõpont. Szolgálat közben baleset történt és a
A kereszt alatt a szegény üres szatyrával kemozdonyvezetõ életét vesztette. A barát és
nyeréért remeg. Az üzletbe lépve számolja
munkatárs hónapokig, évekig emlegette: õ
kis pénzét, mérlegel és megfontolva dönt,
helyettem halt meg! Nekem kellett volna ott
hogy jusson, s maradjon is. Itt jár sok gazdag
lennem, helyettem halt meg, hogy én éljek!
Ezt tette Jézus Krisztus a kereszten. Helyetted halt meg,
is féltve csillogó autóját és elsõbbségre várva – sietve, s közben lelkét a pénze, háza, jövõje gondja terheli. A kereszt hogy te élj. Nem véletlen balesetben adta életét, hanem
alatt sok élet zátonyra fut, s pótcselekvésképpen a kocsma- Örök isteni bölcsesség alapján, mert szeretett.
Budakalászon is ezt üzeni a kereszt: „Jézus Krisztus
pultig jut, hogy élete sokféle hiányát az alkohol mámora, s a
cimboraság melegsége takarja el. Még közügyeink is a ke- szeretett engem, és önmagát adta értem.” Kérlek, hogy
reszt árnyékában folynak: véget nem érõ ügyek, viták, és rit- te is ízlelgesd ezt a mondatot kedves olvasó. „Szeretett
engem, és önmagát adta értem.” Kívánom, hogy bármika – bár annyira kívánt – egyetértések.
Miközben éljük életünk, a keresztre alig-alig tekintünk fel. kor elmész a régi kõoszlop mellett, felemeld a tekinteted
Elmegyünk alatta megszokottan, s mint életünk unott díszle- és újra eszedbe jusson ez a bibliai mondat. A református
tét, különösebb figyelemmel nem illetjük. Néhányan emelik egyházban azért könyörgünk sokan, hogy minél többünk
fel tekintetüket csupán, hogy egy keresztvetéssel továbbsi- szívét megérintse, átmelengesse Isten szeretetének ez az
essenek. Így e régi tanú némaságban marad, senki nem val- örömhíre. Reméljük, megérinti a te szívedet is, kedves olvasó a régi üzenet. Ebbõl a mennyei érintésbõl fakad Jélatja. Áll, mint szabadtéri múzeumi tárgy, mint régi relikvia.
Pedig a keresztnek üzenete van. Üzenni akarnak vele a zus Krisztus követése, az Isten fiában való hit életgyakorrégiek, akik odaállították, de üzen vele embereknek – ne- lata. Isten szeretete lép be emberi életünkbe és belsõ
künk – maga az Isten. E kereszt Jézus Krisztus keresztjének nagy változást, páli fordulatot, megtérést munkál.
Ha a kereszt üzenete sokunkat elér majd, megragad
mása akar lenni, s el akarja mondani mindazt, amit Õ jelent
nekünk. Isten bibliás örömhírét fogja egybe e kereszt, mint szíveket, akkor a budakalászi kereszt alatt is másképpen
jelkép: egyetlen mozzanat, melybõl az egész bontakozik ki. fog festeni az élet. A körülmények nem változnak, mégis
Engedjük hát vallani a keresztet, lássuk, milyen üzenet sûrû- hálával ébredünk fel ágyunkból reggelente, hálával tekintünk ételünkre s szeretteinkre asztalunk körül, Krisztustól
södik egy régen felállított budakalászi emlékben.
A budakalászi kereszt egy durván ácsolt római keresztre kapott reményekkel indulunk sok nehezet rejtõ útjainkra,
irányítja tekintetünket, s egy kivégzésre utal, ahol Jézus és több türelemmel folynak majd vitás közügyeink, másKrisztus szenvedett és halt. Akkor értjük meg a kereszt üze- képpen térünk este nyugovóra, másképpen fogunk élni:
netét, ha megvizsgáljuk, miért történt mindez úgy, ahogyan mert az életet, amit most Budakalászon „testben élek, az
megtörtént. Milyen okból, és milyen céllal kellett azt a ke- Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önresztet felállítani, és Jézus Krisztust kivégezni rajta. Pál apos- magát adta értem.”
Cs. Nagy János, ref. lelkipásztor
tol egyik levelében így vall errõl: „…azt az életet pedig,
Fotó: Vészits István • A falu végén
amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki
(Budakalászi fotópályázat különdíjas képe)
szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Galata 2:20)
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ZENE, SPORT, IRODALOM

Aki a hagyományokból épít...
Michel Montanaro,
nemzetközileg ismert,
okszitán/francia muzsikus, zeneszerzõ és
mintegy húsz kiváló
zenész próbált októberben több ízben is a
Faluházban. Aki az ablakon lesett be, kívülrõl fülelt vagy beóvakodott a terembe, – egyszerre lehetett tanúja felszabadult, boldog örömzenélésnek és komoly, szakmai mûhelymunkának. Michel, avagy Miqueu
Montanaro a Vents d’Est – Keleti szél európai zenésztársulat atyja és vezetõje, „az etnikai ihletésû szabadzenélés európai vándora”. Gyökerei a provanszáli muzsikához kötik,
szólistaként szívesen lép fel dobbal-furulyával, az okszitán
népzene jellegzetes hangszereivel, – de szinte minden
‘zeneszerszámon’ játszik. Páratlan igényességgel ötvöz
zenei stílusokat, hagyományokat: észak-afrikai népzenét
Európa tradícióival, mediterrán, szerb, horvát, magyar,
szlovák dallamokkal, középkori- és klasszikus zenével,
dzsesszel, kortárs muzsikával... A Vents d’Est-et a Ghymes
és Vujicsics együttesekkel alapította, a Keleti szél c. zenemû õsbemutatója Budapesten volt 1989-ben.
– Ez a produkció mindig változik... Soha nem volt kötött koncert, mindig hívunk vendégzenészeket. Van egy
alap, a téma, az akkordok és mindenki hozzáadja a saját
stílusát. Heterofóniában dolgozunk, vannak hangok, amiket közösen játszunk, erõsítjük a témát, és vannak hangok, amik a normális klasszikus zenében nem passzolnak,
de lehet követni. Olyasmi ez, mint a free jazz...

A BSC kézilabdásainak eredményei
Örömmel adjuk hírül, hogy nõi szakosztályunk kiemelkedik az NB II-es mezõnybõl, közel kerülhet az NB I/B kerethez,
amihez hasonló eredményt Budakalász csak a hetvenes
években tudott felmutatni. Természetesen ehhez támogatókra, velünk gondolkodókra van szükség. Kérjük, drukkoljanak
velünk, segítsenek nekünk! Sporttársi üdvözlettel:
Lakatos Zoltán, BSC Elnök

A BSC NB II Nõi felnõtt kézilabda szakosztályának eredményei: Elsõ helyezett, 15 ponttal: 8 mérkõzésbõl 7 gyõzelem, 1 döntetlen, 235 dobott, 188 kapott gól. Hátralévõ
mérkõzések: XVII. ker. Lakóhelyi SE – Budakalászi SC: nov.
21. 12:30 • Budakalászi SC – Dorogi ESE: nov. 29. 12:30
A BSC Férfi NB II kézilabda szakosztályának eredményei:
Ötödik helyezett, 12 ponttal: 10 mérkõzésbõl 6 gyõzelem, 4
vereség, 251 dobott, 257 kapott gól. Hátralévõ mérkõzés:
Budakalászi SC – Szigetszentmiklósi KSK: nov. 29. 16:30

A Tófutás eredményei
KÉT KÖRÖS VERSENY:
Általános iskolások (32 fõ): lányok: 1. Turay Zsófia, 2.
Kriston Dóra, 3. Koltai Lilla; fiúk: 1. Bencze Ádám, 2. Lux Bálint, 3. Berkes Marcell; • Felnõttek (27): nõk: 1. Schweigert
Árpádné, 2. Kereszturi Eszter, 3. Székely Zsuzsa; férfiak: 1.
Balogh Márton, 2. Urkuti György, 3. Sergyán Szabolcs.
20

KULTÚRA
– Tehát improvizálnak?
– A kötött zenén, az alapon túl, mind improvizálunk, ki
sokat, ki keveset. Fontos, hogy mindenki tudjon játszani a
maga stílusában, hisz mind produkálunk egy saját hangzásvilágot. Amit komponáltam, más zenésznél másképp szól:
az akkor egy Vujicsics-hang, egy Romano Drom-hang...
– Kik szerepelnek a zenekarban, produkcióban?
– Teljesen új mûsort állítunk össze... Két éve kezdtük
próbálni, ez az új Vents d’Est... Én, mint zeneszerzõ, szeretek újat produkálni. A szokásos zenészek (Vujicsics együttes, Buják Andor és Pukkai Attila a Ghymesbõl, Écsi Gyöngyi, Nagy Niké, Montanaro Baltazar) mellett fellép Kobzos
Kiss Tamás, Sebestyén Márta, Ökrös Csaba hegedûs és zeneszerzõ, Salamon Beáta a Méta együttesbõl, Portereki
László a Muzsikásból és a Romano Drom együttes... Tánc is
lesz: francia vagy okszitán dalaimra magyar legényest vagy
román invertitát táncolnak, fõleg a Honvéd Táncegyüttes
tagjai, de egy kortárs japán táncost is meghívtam, aki igazi
keleti ízt ad a produkcióhoz. Talán 30-an játszunk és Nagy
Niké performance keretében fest és énekel...
– Mi az új mûsor apropója?
– Szomjas György forgat 3 éve filmet a munkámról,
magyar kapcsolataimról, ez a produkció a film zárókoncertje. A film tavaszra készül el, több fesztiválon be is mutatják, így a Karaka Fesztiválon is, de Magyarországon
csak 2011-ben, a Filmszemlén.
– Mondhatjuk, hogy amit játszanak: világzene?
– Sajnos a világzene szót sokan használták, van benne
egy... kommersz szûrõ... Ez inkább „nyitott zene” vagy
„szabad zene”. Ebben minden hang eredeti, nincs szûrõ.
Ez nem jön divatba, nem megy ki a divatból, mert a hagyományokból épül. Élõ zene.

EGY KÖRÖS VERSENY:
Ovisok (17 fõ): lányok: 1. Sergyán Csenge, 2. Forián Szabó Júlia, 3. Bakonyi Laura; fiúk: 1. Egervári Ágoston, 2. Piros
Ádám, 3. Nagy Olivér Balázs; • Alsósok (60): lányok: 1. Budai Zsuzsi, 2. Egervári Kornélia, 3. Kenderes Anna; fiúk: 1.
Báthory Péter, 2. Tichov Dominik, 3. Szügyi Attila; • Felsõsök
(41 fõ): lányok: 1. Kókai Klaudia, 2. Villám Lilla, 3. Izsó Emma;
fiúk: 1. Hegyes Bence, 2. Vonház Richárd, 3. Sergyán Gergõ;
• Felnõttek (45): nõk: 1. Koroknai Rita, 2. Juhász Terézia, 3.
Turayné Molnár Ildikó; férfiak: 1. Vékássy Bence, 2. Fucskó
Máté, 3. ifj. Fucskó Miklós.

Kedvcsináló
November írója Kertész Imre/Emmerich Kertesz, aki a
holokausztról és önkényuralomról szóló mûveiért 2002-ben
irodalmi Nobel-díjat kapott. A könyvtárban megtalálható: A
gondolatnyi csend, amíg a kivégzõosztag újratölt; Sorstalanság; A számûzött nyelv; Valaki más; Felszámolás; K. dosszié.
„Hisz még ott, a kémények mellett is volt a kínok szünetében valami, ami a boldogsághoz hasonlított. Mindenki
csak a viszontagságokról, a ‘borzalmakról’ kérdez: holott az
én számomra tán ez az élmény marad a legemlékezetesebb. Igen, errõl kéne, a koncentrációs táborok boldogságáról beszélnem nékik legközelebb, ha majd kérdik. Ha ugyan
kérdik. S hacsak magam is el nem felejtem.” (Sorstalanság)
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MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Kós Károly ÁMK – Faluház
november-decemberi programjai
nov. 19. 18 óra Õszi Növendékkoncert
nov. 19. 18 óra Kiállítás Szent Erzsébet életérõl
nov. 20. 17 óra Kézmûves foglalkozás: gyertyamártás,
öntés, díszítés, belépõ: 500 Ft
nov. 20. 18 óra Bán Klára keramikus kiállítás-megnyitója
nov. 20. 20 óra Budakalászi Horgász Egyesület Bál
nov. 21. 16 óra Cserkész bál
nov. 23. 10 óra Baba-Mama Klub
nov. 23. 18 óra Lakossági fórum a bányatavakról
nov. 24. 20 óra „Amikor én még kissrác voltam”: a Verkli
együttes koncertje Illés-számokból
nov. 25. 17 óra A Nyitnikék Ovi Adventi rendezvénye
nov. 26. 18 óra MRL Egészség Klub elõadása
nov. 27. 17 óra Kézm. fogl.: adventi koszorú kész., 500 Ft
nov. 27. 18 óra Sváb Traccsparti
nov. 28. 09 óra Vadkacsa Kupa – Sakkverseny
nov. 28. 20 óra Katalin bál
nov. 30. 18 óra Lakossági fórum a közlekedésfejlesztésrõl
dec. 03. 17 óra Az MRL Egészség Klub elõadása a betegséget megelõzõ lelki állapotról, 2. rész:
Énkép – Az ember hármas felépítése
dec. 3-6. 9 óra Jobb agyféltekés rajztanfolyam
dec. 4. 17 óra Kézm. fogl.: Borbála napi szokások, 500 Ft
dec. 4. 18 óra A budakalászi Fotókör kiállításmegnyitója
dec. 4. 19 óra A Samirah csoport hastánc bemutatója
dec. 5. 20 óra Tûzoltó Bál
dec. 6. 18 óra KAMI Adventi Hangverseny
dec. 7. 10 óra Baba-Mama Klub – Mikulás
dec. 10. 18:30 Budakalász nevezéktanának története –
Lánszki Imre elõadása
dec. 11. 17 óra Aprók Tánca–játszóház: mézeskalács készítés, belépõ: 500 Ft
dec. 11. 18 óra Játékkiállítás megnyitó
dec. 11. 19 óra Söndörgõ Együttes Szerb Táncháza, belépõ: 500 Ft
dec. 12. 16 óra Szent István Alapítvány Adventi Koncert
dec. 13. 10 óra Megyei Sakkverseny
dec. 13. 16 óra Táncos Évzáró Gálamûsor
dec. 15. 12-18, 30 között Véradás
dec. 16. 17 óra Kós Károly, a hûség embere – irodalmi
mûsor és elõadás
dec. 18. 17 óra Kézm. fogl.: karácsonyfadísz kész., 500 Ft

Könyvtári hírek
 Az októberi Mesepéntek
vendége
Decsiné Pap Ildikó
szentistvántelepi lakos,
a békásmegyeri Mustármag Óvoda óvónõje volt. A magával hozott dísztökökkel pillanatok alatt õszi hangulatot varázsolt a könyvtárban, a kalapkákkal, mellénykékkel, köténykékkel pedig egykettõre igazi
rátóti atyafiakká változtatta a gyerekeket. A rátóti csikótojás
természetesen egy óriási tök volt, alig gyõzték emelgetni,
gurítgatni a lelkes jelentkezõk... A népmese elõadása, a közös játék után énekelve járták körbe az olvasótermet, aztán
fõtt kukoricából és tökmagból karkötõt, láncot fûztek.
 Mesepéntek lesz nov. 27-én 14 óra 30-kor: László
Péter Sándor Volt egyszer egy jó sárkány c. meseszilánkokból összeállított meséjét hallgathatjuk meg, az erdélyi
népmesegyûjtõ saját elõadásában.
 December költõje a Kossuth-díjas erdélyi magyar
költõ, a nyolcvanéves Kányádi Sándor lesz.
 Dec. 2-án, szerdán 15 órakor a Mikulás látogat el a
könyvtárba. Aki verssel, énekkel köszönti, ajándékot kap!
 Karácsony-váró adventi mûsor lesz dec. 11-én, pénteken 17 órakor. Magyar írók, költõk mûvei hangzanak el
dalban és versben, Pipó József és barátai közremûködésével. Mindenkit szeretettel várunk!
 Egyet fizet, kettõt kap... Ha új olvasóként még idén
regisztráltatja magát a könyvtárban, az egyszeri díjjal a
2010-es esztendõben is beiratkozott olvasó lehet!
 Januári elõzetes: a hónap elsõ felében a budakalászi
avarkori ásatásokról, késõbb a 740. sírban talált korsóról tart
elõadást Vida Tivadar, az ásatásokon közremûködõ régész.

Kós Károly, a hûség embere
„A történelem tanúsága szerint az igaz embernek, de
mindenekelõtt az igaz mûvésznek /.../ minden idõben és
minden körülmények között a sors által rendeltetett kötelezettsége volt, van és lesz, hogy a maga népének és szülõhazájának sorsát vállalja és élete munkájával szülõhazáját és
annak népét, megbecsült hagyományaik szellemében, hûségesen szolgálja.”
December 16-án 17 órakor a Könyvtárban irodalmi mûsorral és életét, munkásságát méltató elõadással emlékezünk meg Kós Károly születésének 126., és az ÁMK névadásának elsõ évfordulójáról. Mindenkit szeretettel várunk!

Õszi rapszódiák – Kudlik Júliával
Szeretettel meghívjuk november 20-án 18 órára Bán
Klára keramikus Õszi rapszódiák c. szemgyönyörködtetõ
kiállítására, a Faluházba. A kiállítást megnyitja: Kudlik Júlia, közremûködik: Unicsovics Márkó és Juhász László.

Orientális táncest a Faluházban
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A Samirah csoport Orientális táncestjét, hastánc bemutatóját december 4-én 19 órakor tekinthetik meg az érdeklõdõk a Faluházban. Vendégfellépõk: Rajkumarian és Zahrah.
Jegyelõvétel: Kluka Henriett, tel.: (20) 203 7824, – 1000 Ft.
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OKTATÁS

A Szentistvántelepi Általános Iskola hírei

Kézmûves foglalkozások a Telepi Óvodában

Október 22-én, a nyolcadikosok ünnepi mûsorával emlékeztünk meg az
‘56-os forradalomról. A
gyerekek felkészítõ tanárai Atcél Ferencné és
Pappné Kotroczó Erzsébet
voltak.
November 6-án 17 csapattal, 68 fõvel Bolyai anyanyelvi versenyen vettünk részt. Diákjaink lelkesen és
eredményesen szerepeltek.
November 12-én 17-19 óráig fogadóórán kereshették
fel a szülõk az iskolapszichológust, Pellionisz Petrát, a
gyermekvédelmi felelõst: Baloghné Hellinger Évát és a
logopédust: Tatainé Hetényi Anikót is.
November 13-án 15 órára teadélutánra vártuk tavalyi
nyolcadikosainkat, akik beszámolhattak középiskolás élményeikrõl. Szervezõ: Diákönkormányzat, Martini Andrásné.
November 27-én tanítás nélküli munkanap lesz, a diákoknak szünet, a nevelõk részére nevelési értekezlet. Tanítóink a Telepi Óvodában az óvodapedagógusokkal eszmecserét folytatnak a beiskolázásról, tanulási és viselkedési
problémák kezelésérõl. A felsõs nevelõk délelõtt Erõszakmentes kommunikáció címmel tréningen vesznek részt.
Délután vendégül látjuk a Kalász Suli pedagógusait. Iskolabejárást biztosítunk számukra és témakörök szerint megalapítjuk az intézményközi munkaközösségeket, a két iskola
közötti szakmai együttmûködés javítására.
December 4-én pénteken délelõtt jön hozzánk a Mikulás. Minden gyerek ajándékot kap!
December 11. péntek a központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje a nyolcadikosoknak!
December 18-án 7 órától Adventi mûsor és vásár.
December 21-én hétfõn osztálykarácsonyok keretében köszönünk el egymástól a téli szünet elõtt.
A téli szünet december 22-tõl január 3-ig tart.

Bár az idõ borongós ezen a november 7-ei reggelen,
mégis gyermekzsivaj veri fel az óvoda csendjét, ahogy érkeznek az óvodások a szombati kézmûves foglalkozásra.
A hangulat fergeteges, hiszen egy „Márton napi vásár”
forgatagában vigadhatnak a gyerekek. „Hogy a kakas?” – hallatszik az egyik „árustól” és máris 2-3 gyermek pattan, hogy
megvehesse. Nem búsul ám az sem, akinek nem jut kakas,
mert máris egy másik játékba csöppen, malacok, lovak, bárányok és libák közé. A „vásározó nép” a vásárlásban elfáradva
megpihen. Mi pihenésképpen barkácsolunk. Különféle állatok
születnek üvegfesték segítségével, vagy hajtogatásból, sõt a
kedvenc állatot mintázó szalvétatartó is készülhet.
És ha mindez nem elég, akkor üveggolyók segítségével
játékot is készíthetünk. Hogy hogyan? Ez nagyon izgalmas.
Annyit elárulhatok, hogy a festékbe mártott üveggolyó a
papíron nyomot hagy. A többit már könnyû kitalálni!
És hogyan lesz belõle játék? Egyszerûen. Minden út
végén ott állnak szomorúan az elkóborolt állatok és segítségre várnak, hogy hazakísérjék õket. Nagyon izgalmas,
ki, melyik úton, hová hajtja állatait. A nagyobbak valóságos labirintust készítenek, ahol könnyû eltévedni, mert a
sok ösvény között nehéz a hazavezetõ úton maradni.
Egyszer minden vásár véget ér. A miénk is. A gyerekek
kincseikkel megrakodva, vidáman köszönnek el az óvó néniktõl. Kinga, Kitty, Enikõ és Kati néni örülnek örömüknek, és
már a következõ foglalkozás témáját tervezik. Tehát „közhírré tétetik”: várjuk a december 5-ei kézmûves foglalkozásra
azokat a gyerekeket, akik szeretnének kellemes társaságban,
meghitt hangulatban készülõdni Mikulásra, Karácsonyra.

Horváth Erzsébet, igazgató

A Zeneiskola hírei
 Arany minõsítést kapott a Fejér-megyei Mûvészeti
Versenyen – melyet az 1849-es dicsõséges Tavaszi hadjárat tiszteletére rendeztek – Kis Borbála népiénekes növendékünk.
 A Mûvészetek Palotájában, a komolyzenei koncertélet egyik legrangosabb helyszínén énekelt Halmai Réka
népiének szakos növendékünk, Fasang László orgonista
hangversenyén, melyen a mûvész a hallgatóság által
megadott témákra improvizált. (Mindkét tanítványunk tanára: Papp Ágnes.)
 I. díjat nyert Szedmák Eszter a Biatorbágyon megrendezett II. Papp Lajos Regionális Zongoraverseny második korcsoportjában, elsõ korcsoportban pedig megosztott 3. helyezést ért el Józsa Bojána és Kurucz Gyöngyvér. Tanáruk, H. Kürtösi Mónika – az iskola nem kis büszkeségére – tanári dicsérõ oklevéllel térhetett haza.
 December 6-án, vasárnap 18 órakor rendezzük meg
Adventi Tanári Hangversenyünket, melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Cserkészmikulás – nemcsak cserkészeknek
A budakalászi cserkészek meghívására a Mikulás ellátogat a szentistvántelepi templomba, december 5-én szombaton 16 órakor. A cserkészek egy saját szerzeményû nagyszabású gitáros énekes elõadással várják Szent Miklós püspököt. Rockopera kicsiknek és nagyoknak: Pipó József –
Andrásfalvy Etelka: Szent Márton élete c. darabját adják elõ.
Kérünk minden gyermeket, hogy rövid verssel, énekkel
készüljön a titkos jótetteirõl híres püspök köszöntésére.
Szent Miklós életét is jellemzi cserkészelõdeink köszöntése:
„Légy résen, hol tehetsz jót!” Cserkész és nem cserkész, érdeklõdõ gyermekeket és a kedves szüleiket egyaránt szeretettel hívja és várja az 1111. sz. Szent István Cserkészcsapat.
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OKTATÁS

A KALÁSZ SULI PROGRAMJAIRÓL

Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napok

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

A Kalász Suli Általános Iskola képviseletében két tanuló,
Márta Attila (7. a) és Kerekes Fanni Éva (7. b) vett részt Budakalász legifjabb testvértelepülése, a vajdasági Ada által
szervezett Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napokon. Az október 8-10-ig tartó rendezvény idén, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóján, a nyelvújítás jegyében zajlott.
Az elsõ nap ‘beszédversenyén’ a középiskolák magyar
tagozatos diákjai, illetve vendégversenyzõk mérhették
össze tudásukat: kétperces szabadon választott magyar
nyelvû szöveg elmondásával és egy, a helyszínen kapott
mû tíz perces olvasás utáni felidézésével, értelmezésével.
Október 9-én az általános iskolák hetedikesei számára
rendeztek játékos nyelvi vetélkedõt, idén 26 iskola diákjai
versenyeztek a Vajdaságból, Magyarországról és Erdélybõl. A nyelvismeretet, nyelvi készséget és leleményt
tesztelõ vetélkedõbe most elõször belekóstoló budakalásziak az elsõ 15-be ugyan nem, de az elsõ 30 közé bejutottak. Így, bár nem vehettek részt a verseny nyilvános
show-szerû második fordulóján, mégis elégedetten, élvezettel nézték végig a mérkõzést és jó érzéssel tértek haza.
A nyelvi vetélkedõk mellett koszorúzási ünnepség és
irodalmi estek (Radnóti-est, Pilinszky-est) színesítették a
programot, de A nyelvújítás szereplõi és dokumentumai
címmel kiállítást is nyílt és Nyelvújulás és világlátás címmel tudományos konferenciát tartottak. Az üléseken ne-

ves vajdasági és magyarországi nyelvészek (dr. Hódi Sándor pszichológus – Nyelv és világlátás; dr. Balázs Géza
nyelvész, tanszékvezetõ egyetemi tanár – Anyanyelvi világképünk; dr. Molnár Csikós László nyelvész – A magyar
nyelvújítás helye az európai nyelvek megújulásában; dr.
Váradi Tibor, a jogtudományok doktora, Jugoszlávia igazságügyi minisztere Milan Paniæ kormányában – Megjegyzések határok és nyelvek valósságáról; dr. Pusztai Ferenc
nyelvész – Hagyomány és újítás a magyar szóalkotásban;
és dr. Minya Károly nyelvész – Az új szavak több szempontú megközelítése címmel) tartottak elõadást.

A Kalász Suli hírei

Látogatóban a 301-es parcellánál

 Az alsó tagozatos gyerekek az Omszk-parki Kopjafánál emlékeztek meg az ‘56-os eseményekrõl.
 A hetedik-nyolcadik osztályosok a „Kálvin és a reformáció” címû történelmi vetélkedõn mérhették össze tudásukat. Elsõ helyezést a 7. b csapata ért el: Tarcsi Diána,
Szedmák Eszter, Bakos Gábor, Hajnal Péter és Lálóczki Márk.
 November 12-én lampionos felvonulást tartanak a
németes csoportok „Martinstag” (Márton-nap) tiszteletére.
 November 21-én németes tanulóink Bécsbe kirándulnak: megtekintik a Természettudományi Múzeumot és
az Adventi kiállítást a bécsi Városháza elõtt.
 December 4. péntek: Mikulás Sportnap (közös városi rendezvény)
 December 11. péntek: Központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje
 Dec. 12. szombat: Luca nap (tanítás nélküli munkanap)

A Kalász Suli felsõ tagozata az ‘56-os forradalomról
megemlékezve, négyévente egyszer ellátogat az Új köztemetõbe. Így az évek során minden diáknak lehetõsége
nyílik a megszokott ünnepi mûsorokon túl, közvetlenebbül
is felidézni az október 23-ai és a késõbbi eseményeket, és
részt venni egy különleges, rendkívüli történelem órán.
Idén az idegenvezetõ rövid történelmi áttekintést adott
a gyerekeknek a forradalomról és elmondta, kit, hová temettek és miért... Meglátogatták a 301-es parcellát és a
környezõ sírhelyeket is, a 300-as, 299-es, 298-as sírokat, a
forradalom áldozatainak, az utcai halottaknak és a bírósági
ítélet alapján kivégzetteknek a nyughelyét. Aztán osztályonként szétszóródva mécseseket, gyertyákat gyújtottak.
A temetõi séta végeztével az iskola tanárai és diákjai nevében Völgyes József igazgató és Földes Loretta 8. osztályos
tanuló megkoszorúzták a központi emlékmûvet is.
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22. lap

REKLÁM

FIZETETT H IRDETÉS

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

H IRDESSEN A BUDAKALÁSZI H ÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!

