Meghívó Mindenki Karácsonyára, december 19-ér e, a Petõfi térr e
Budakalász Város Önkormányzat képviselõ-testülete szívesen látja a település valamennyi polgárát
december 19-én, szombaton
18 órakor a Petõfi téren, a
családi ünnepeket megelõzõ, bensõséges Mindenki Karácsonyán.
Az Önkormányzat
és a Faluház által közösen szervezett ünnepi
mûsorban fellép a Budakalászi Kórus Méhes
Imre vezetésével; betlehemes játékot mutat be
az 1111-es számú Szent
István Cserkészcsapat; beszédet mond Parlagi Endre polgármester és Cs. Nagy János református lelkész. Az ünnepségen részt

vesznek az egyházak képviselõi, és
mindenki vehet, vihet haza a Betlehemi lángból, amit hivatalosan december 13-án adnak
át Gödöllõn a budakalászi
küldöttségnek. A lángot
terv szerint viharlámpában õrzik majd a Polgármesteri Hivatal utcai
frontján, így aztán azok
is meggyújthatják róla
gyertyájukat, mécsesüket, akik az ünnepségen
nem tudnak megjelenni.
Sok szeretettel várjuk
Önöket a közös Karácsonyunkra, hogy személyesen
is boldog, meghitt, áldott, békés ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánhassunk egymásnak!

Angelus Silesius: Karácsonyi párversek

(fordította: Csanád Béla)

Emberré lett az Úr,
szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma
én már soha ne legyek.

Mért mondod, hogy a Nagy
kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen
felfogni az eget?

Bizony a szíved is
kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr
s gyermekként megszületne.

Alázat s gyermeki
lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat
elsõnek? Pásztorok.

Nézd a Szûz Gyermekét!
S a szûk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég
és száz világ pihent meg.

Ha Krisztus százszor is
születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem
jönne el a szívedben.

Budakalász díszkivilágításban – 2009 Adventjén

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Falukarácsony a Petõfi téren – 2008 Adventjén

KÖVETKEZÕ LAPZÁRTÁNK JANUÁR 10.

HIRMONDO KALÁSZI IDÕSEK KLUBJA
IBUDAKALÁSZI

SZÉPKORÚAK

Régen és most

A gondozottak és dolgozók fiatalabb kori és
mai fényképeinek felhasználásával, Régen és
most címmel tablókat állítottak össze a Kalászi Idõsek
Klubja munkatársai, hogy örömöt szerezzenek ezzel idõseiknek. Az elsõ tablón balról jobbra haladva Puskás Rozália, Rózsi néni; Tóth Zoltánné, Ági néni; Kovács Lászlóné,
Mariska néni; Ércköviné Békés Csilla gondozottak, – és
Lakatos Józsefné, Dóri konyhai dolgozó képei láthatók. A
másodikon Pintér Péterné, Ancsa néni; Szabó Sándorné,
Juliska néni; Nyikos Imre; Szûcs Ferenc; Botlik Zoltán, –
valamint Nágel Istvánné, Kati gondozónõ fotóit tekinthe-

tik meg. A harmadik tablóra Király Lajosné,
Margit néni; Dávid Jánosné, Manci néni;
Csetverták Lígyija; Haluk Henrikné, Eta néni, – és Rátkai
Miklósné, Éva gazdasági alkalmazott képei kerültek föl. A
negyedikre Nebranek Lászlóné, Teca néni; Kiss Imréné,
Julcsika néni; Szöllõs Bálintné, Icuka néni, – valamint
Rigóné Zelizi Erika intézményvezetõ fotóit válogatták.
Karácsonyhoz közeledvén méltó, hogy még nagyobb
figyelemmel forduljunk idõs eleink felé. Jó egészséget kívánunk valamennyiüknek és azt, hogy tíz-húsz év múlva
újabb tablókkal örvendeztethessék meg egymást!

A JÖVÕRE NEGYEDIK ÉVFOLYAMÁBA LÉPÕ B UDAKALÁSZI H ÍRMONDÓ SZERKESZTÕSÉGE ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYT ÉS BOLDOGABB ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁN OLVASÓINAK , A VÁROS VALAMENNYI LAKÓJÁNAK !
Budakalász hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – szerkesztõi Gerzsenyi András Krisztián és Raczko Timea.
Elérhetõségeik: telefon: 06 / 70 948-7351 • e-mail: budakalasz@screenplaymedia.hu

Budakalászi Hírmondó
Közérdekû tájékoztató idõszaki kiadvány • Megjelenik havonta 3800 példányban • Kiadja a Kós Károly ÁMK.,
Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9. • Felelõs kiadó: Eredics Gábor Tel.: 26/ 340 468, Fax: 06 26 540 422
Fõszerkesztõ: Fucskó Miklós • Olvasószerkesztõ és szerk. titkár: F. Saági Anóka • Szerkesztõség:
2011 Budakalász, Vasút sor 122. • e-mail: budakalaszi.hirmondo@gmail.com • Tel.: 06 26 342 834 • 06 30 9426 504
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VÁRJUK HÍREIKET, INFORMÁCIÓIKAT A KÖZÉRDEKÛ ESEMÉNYEKRÕL! A LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZÕ ANYAGOK KÖZLÉSÉT NEM GARANTÁLJUK.
A beérkezõ anyagokat – a terjedelmi korlátok függvényében – szerkesztett formában közöljük. Az írások nem feltétlenül tükrözik a kiadó és a
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AKTUÁLIS
A hivatal ünnepi munkarendje

NYITVA TARTÁSOK, PÁLYÁZATOK...
A Bursa Hungarica eredményérõl

2009. dec. 19. (szombat): ügyfélfogadás 8-11-ig.
Dec. 21. (hétfõ): hétfõi munkarend (13-18 óráig).
Dec. 23. (szerda): ügyfélfogadás 8-11 óráig.
Dec. 24-25-26-27.: munkaszüneti nap.
Dec. 28. (hétfõ): hétfõi munkarend (13-18 óráig).
Dec. 30. (szerda): ügyfélfogadás 8-11 és 13-16 óráig.
2010. január 4-tõl visszaáll a szokásos munkarend.
Minden kedves ügyfélnek és budakalászi lakosnak
meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánnak a Polgármesteri Hivatal munkatársai!

Az okmányirodák nyitva tartása
2009. dec. 19-én (szombaton) a pomázi Polgármesteri Hivatalban (Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.) az ügyfélfogadás szünetel. A Cora Áruház kihelyezett Okmányirodája (Budakalász, Omszki park 1.) a szokásos ügyfélfogadási
rendben mûködik.
Dec. 21.-23. között technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel.
Dec. 21-én (hétfõn), dec. 23-án (szerdán), valamint
dec. 28-án (hétfõn) és dec. 30-án (szerdán) 9-11-ig ügyeletet tartanak Pomáz Város Polgármesteri Hivatalában
anyakönyvi ügyintézéssel és az okmányirodai okmányok
kiadásával (személyi igazolvány, útlevél, vezetõi engedély) kapcsolatos ügyekben. (Kérjük az épület bejáratánál
található csengõt nyomják meg!)
2010. január 4-tõl visszaáll a rendes ügyfélfogadási rend.
Békés karácsonyt és boldog új évet kívánnak ügyfeleiknek az irodák dolgozói!

A Bursa Hungarica pályázat elbírálására létrehozott ad
hoc bizottság november 20-án értékelte a benyújtott kérelmeket. Összesen 42 pályázat érkezett a hivatalhoz. A
35 érvényes és támogatott pályázatból „A” típusú: 33,
„B” típusú: 2 db, elutasított és/vagy érvénytelen 7 db.
A testület szept. 22-ei határozata alapján 2010-re 1 M
Ft támogatást különített el a hátrányos helyzetû, szociálisan
rászoruló fiatalok felsõoktatásának támogatására. A támogatás átlagos mértéke: 2 800 Ft/fõ/hó, a legmagasabb öszszeg 3 400 Ft/fõ/hó, a legalacsonyabb 2 300 Ft/fõ/hó.
Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A” típusú pályázat esetében 2010. márciusában,
„B” típusúnál 2010. novemberében várható az arra jogosult hallgatóknak. A pályázatok eredményérõl minden
pályázó írásban kapott értesítést.

Elmarad idén a nívódíj átadása
December 7-én összeült a Kós Károly Építészeti Nívódíj
pályázat bíráló bizottsága, hogy döntsön, kinek/kiknek ítéli
oda a testület által ez év okt. 27-én életre hívott elismerést.
Talán a rövid kiírási határidõnek is köszönhetõ, hogy
igen csekély számú pályázat érkezett be a hivatalhoz. Így a
bizottság, szem elõtt tartva, hogy a kitüntetett épületnek
több tekintetben is (esztétikum, méret, tervezés és megvalósítás összhangja) példaértékûnek kell lennie a város építtetõi, tervezõi és kivitelezõi számára, – idén nem javasolja a
díj átadását. Egyúttal reméli, hogy jövõre többekhez eljut a
felhívás és a szept. 30-ai beadási határidõig több szép épület és kert tulajdonosa és tervezõje indul a pályázaton.

Karácsonyi díszkivilágítás

Pályázat ügyvezetõi állásra

Advent elsõ napjaira szorgos kezek – hagyomány
szerint – karácsonyi díszbe öltöztették a várost, hogy
örömöt szerezzenek vele a helybélieknek és az ide látogatóknak, átutazóknak egyaránt. Kérjük a lakosokat, hogy
ha üzemzavart, rendellenes mûködést, kihagyást észlelnének, jelezzék a hajzer.annamaria@budakalasz.hu címen
vagy a hivatal telefonszámain. Köszönjük!

Az Aquapalace Kft. pályázatot hirdet ügyvezetõi álláshelyének betöltésére. A társaság Szentendre többségi tulajdonában álló, a városi uszodát és szabadidõközpontot
üzemeltetõ szervezet, jelentõs vagyonnal/vagyoni joggal.
A megbízás 2010. febr. 1-tõl dec. 31-ig tart. Beadási
határidõ: 2010. jan. 6., 12 óra (Szentendre, Városház tér
3.) Információ: Pányi Zsolt, uszodafb@gmail.com.

Valaha én is úr akartam lenni
ó bár jó szolga lehetnék!
De jaj, szolga csak egy van: az Isten
s uraktól nyüzsög a végtelenség.

Emlékszem a beteg, megtört Weöres
Sándorra, amint a Muraköz utcai házban,
a szófán eldõlve öreg macskájukkal
hadakozott, s esdekelve kérte Amy
nénit, hogy csináljon már valamit, mert
nem bír a bestével. Nem tudom, mikor
írta a fenti sorokat, de úgy hiszem, akkor
már bizonyosan a ‘szolgálat’ idejét élte,
ha akart voln’ valaha is ‘úr’ lenni...
Karácsony közeledvén, úgy idézõdik fel bennem az idõs költõpár képe
követendõ mintaként, mintha kifordult
volna ott a naptár, s nem egyetlen nap
lett volna a szeretet ünnepe, hanem
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AJÁNDÉK
mindahány. Mert õk még tudtak ‘holtomiglan’, nem az elsõ elárulásig, egymás
ajándékaiként létezni, ahogyan méltó...
Eltûnõdök mai közállapotainkon, figyelem a harácsokat, a törtetõket, a fondorkodókat, az érdekbõl másokon átgázolókat, az ‘ajándékok’ utáni koslatást.
Vajon miképp is lesz szent az ünnep annak, aki a héten ‘betartott’ valakinek,
megkeserítette szomszédját, tönkretett
néhány száz iskolát, áthúzott egy-két
jóravaló tervet..., majd elrohan ajándékot venni a karácsonyfa alá. Nem értem.
Értem viszont, mert a lélek nyelvén
szól, a kolozsvári Kós Károlyt, amikor ezt
írja: „megtanultam megelégedni azzal,
amit a sors számomra juttatott: az egészszám

séget, a családomat és az Úristennek azt
a sok-sok szépségét, amit az emberek
nem tudnak elrontani és megcsúfolni, s
ami ingyen ajándékként jut minden embernek”. És értem földijét és kortársát, az
evangélikus költõt, Reményik Sándort:
,,A világ Isten-szõtte szõnyeg, / Mi csak
visszáját látjuk itt, / És néha – legszebb
perceinkben – / A színébõl is – valamit.”
Nem kell ahhoz vallásosnak sem lenni, hogy a Karácsony üzenete egyazon
dallammal szóljon a lelkünkben. Valahogy mindig úgy, ahogy a szintén Kolozsváron elhunyt Szilágyi Domokos írja:
Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!
(III. Utisz)
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Tárgyalások Bús Balázs polgármesterrel
November 12-én Parlagi Endre Bús Balázzsal, ÓbudaBékásmegyer polgármesterével tárgyalt az M0 alagút kiszolgáló útjáról és a gát-lezárásról.
Egyetértettek abban, hogy az M0 alagút építése során
hatalmas tömegû anyagot kell megmozgatni (elvinni és
idehozni) és ez mindkét településre nézve hátrányos lehet. Idejekorán fel kell készülni, hogy milyen úton valósuljon meg a szállítás, hogy a lakókat ne zavarják. Ezért hamarosan közös levéllel keresik meg a NIF Zrt-t, hogy már
az elõkészítés során vegye figyelembe a két önkormányzat kérését, és még az alagút-építés megkezdése elõtt létesítsen egy kiszolgáló szervizutat.
A gát-lezárás kapcsán Budakalász polgármestere
megoldási javaslatában elmondta: a HÉSZ-ben jövõre utat
jelölnek ki az üdülõterülettõl a híd alatt a gát mellett, és
2010. elsõ felében megpróbálják járható minõségûre
megépíteni. Ehhez még tisztázni kell a tulajdonviszonyokat (GyNKI Zrt.). A békásmegyeri oldalról közlekedési
akadály létesítésével járulnának hozzá az átmenõ forgalom megszüntetéséhez.

Közös nyilatkozat
A GÁT UTCA ÉS GÁTÕR UTCA LEZÁRÁSÁRÓL
Bús Balázs polgármester és Parlagi Endre polgármester között 2009. II. félévében levélváltás volt a Barát patak
és a Megyeri híd nyomvonala között fekvõ területet Észak

KÖZ-Ü
ÜGYEK
felõl feltáró utcák Budakalász részérõl történõ lezárása miatt. Az ezt követõ egyeztetéseken megállapították, hogy
a célok közösek és ezek elérése érdekében mindkét fél
kész megtenni a szükséges lépéseket. Ennek érdekében a
következõ nyilatkozatot teszik:
1. Budakalász és Óbuda-Békásmegyer vezetésének közös érdeke, hogy az É-i irányból a fõváros felé tartó agglomerációs átmenõ forgalom ne terhelje a Lupa szigeti elágazástól a Barát patakig tartó budakalászi, valamint a Barát pataktól a Királyok útja felé esõ békásmegyeri területet.
2. Budakalász kifejezett szándéka, hogy az elsõdleges
árvízi védvonal gépjármû-terhelését meggátolja, ennek
érdekében a Gátõr utcát Budakalász felõl megnyitja, míg a
Gát utca zárását fenntartja.
3. Mindkét fél érdeke, hogy a gát forgalma jelentõsen
mérséklõdjön, ennek érdekében:
– Budakalász vállalja, hogy a Gátõr utcát és az odavezetõ
utat 2010. költségvetési évben megépíti, erre forrást biztosít.
– Óbuda-Békásmegyer vállalja, hogy ezt követõen a
Barát patak hídját déli irányból a gépjármûforgalom alól
mentesíti, ezzel hozzájárulva a nemkívánatos forgalmi terhelés megszüntetéséhez.
A beavatkozások idõbeli ütemezéséhez a felek szoros
kapcsolatot és szükséges egyeztetéseket tartanak. Egyúttal kijelentik, hogy a köztük lévõ korábbi nézetkülönbségek tisztázódtak.
2009. dec. 8.

Egyeztetés gát- és zsilip ügyben

Pest megye önálló régióvá válna

Lapzárta után, dec. 10-én egyeztetett Budakalászon a
gát- és zsilip ügyében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Fõvárosi Csatornázási
Mûvek Zrt., a BKV, az UNITEF Zrt. és a III. kerületi Polgármesteri Hivatal. Változatlanul az a szakemberek véleménye, hogy egy magas dunai vízállás és egy egyidejû felhõszakadás olyan mennyiségû vizet jelentene a patakon,
amelynek átemelése óriási szivattyú-kapacitást és ehhez
100 M Ft nagyságrendû összeget igényelne.
Ezért a zsilip tervének elvetésével, magának a gátnak
a megerõsítésében látják az árvízvédelem megoldását. A
Sport utcai hídtól a 11-es útig a patak jobb oldali (házak
felõli) oldalfalát, gátját kellene megerõsíteni olyan technikával, amit a jelenlegi körülmények megengednek. Terv
szerint 5-6 céget kér fel az önkormányzat, hogy adjon javaslatot a tervezésre és a
technikai megoldásra. Ehhez helyszíni bejárásra kívánják hívni õket, amire
legkorábban januárban kerülhet sor. Átlátva a lehetõségeket, a tervek birtokában lehet pályázatokhoz
csatlakozni. A munka során
partnerként úgy tûnik, csak
a BKV jöhet szóba: a HÉV
gyorsforgalmi vasúttá átépítése során van esély együttmûködni a gát megerõsítése érdekében.
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Egyhangú döntéssel fogadta el a Pest Megyei Közgyûlés Dr. Szûcs Lajos elnök elõterjesztését „Pest megye
önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozásának kezdeményezésérõl”. Kezdeményezik, hogy
a 2013-as Európai Uniós költségvetésben Pest megye
már önálló régiót alkosson, elszakadva a fõvárostól.
2013-ig 275 milliárd forinttól esnek el a Pest megyei települések, ez évi közel 40 milliárd forint kiesést jelent. Enynyivel több uniós forráshoz jutna a megye 187 települése,
ha önálló régiót alkotna Pest megye. Jelenleg Budapest és
a megyei megvalósuló projekttámogatások százalékos
összehasonlításánál az eredmény 75-25 a fõváros javára. A
döntést a megye 187 települési önkormányzatának több
mint 95, a megye lakosságának közel 60%-a támogatja.

Késésben a HÉSZ
Késik az új Településszerkezeti terv, a Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv készítése, a Fõber Zrt.
egészségügyi és szakmai problémák miatt nem tudta teljesíteni a részhatáridõket – tájékoztatta lapunkat Parlagi
Endre polgármester. Fölvetõdött, hogy közös megállapodással szerzõdést bontsanak, az eddig elvégzett munkaanyagokat ez esetben megvásárolná az önkormányzat, –
errõl dec-i ülésén dönt a testület. Elképzelhetõ, hogy saját megoldást keres az önkormányzat: szakértõk bevonásával, a megmaradó költségek terhére, maga fejezné be a
munkát. A tervezési szerzõdés szerint a dokumentum elfogadási határideje 2010. jan. 29., de így odébb tolódnak
a régiónkénti meghallgatások, lakossági viták, és jelen állapotok szerint a tervezési folyamat áprilisban zárulhat le.
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KÖZ-Ü
ÜGYEK
Veszélyben az Óvodaépítés!
Köztudott, hogy a kisgyermekek számának ugrásszerû
megnövekedése és a törvényi szabályozás – miszerint
2010-tõl minden három évesnél idõsebb gyermek számára kötelezõ helyben óvodai férõhelyet biztosítani –
szükségessé tette az óvodai intézményrendszer kibõvítését. Ezért, a lehetséges megoldások áttekintése után úgy
döntött a testület, hogy a Cinke térre, a Nyitnikék Óvoda
részeként óvodát épít. A tervezõt áprilisban kiválasztották, a tervek a nyáron elkészültek, megvan a szakágankénti költségbecslés és a nov. 24-én megérkezett építési
engedélyrõl értesítették az érintetteket. Fellebbezés esetén nem jogerõs az engedély, tehát nem lehet elindítani a
közbeszerzési eljárást a kivitelezésre.
MEGVÉTÓZTÁK AZ ÓVODA-ÉPÍTÉST!
Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a Szentendrei Polgármesteri Hivatal ügyintézõje dec. 10-én arról tájékoztatta a Budakalászi Polgármesteri Hivatalt: a Szalonka utcába tervezett óvoda építési engedélyezési eljárása során
Zentai Lõrinc Fürj utcai lakos, mint telekszomszéd, az engedély kiadását indoklás nélkül (ill. azzal, hogy késõbb kívánja indokolni) megfellebbezte. Zentai Lõrinc 2002-tõl
2006-ig esküdött föl a település érdekeinek képviseletére, ill. alpolgármesterként is tevékenykedett.
(Novemberi számunk 8. oldalán beszámoltunk arról,
hogy a júl. 2-ai rendkívüli ülés egyetlen témájaként öt képviselõ fölvetette az óvoda tervezõjének kiválasztásáról szóló határozat visszavonását. Nagy Zsolt aljegyzõ szerint javaslatuk a jogszabályok megváltozása miatt okafogyott,
ezért a testület azt elutasította. Az öt képviselõ közül négy
korábban Zentai Lõrinc alpolgármesterrel együtt dolgozott
a budakalászi testületben.)

Belterületi utak fejlesztése Budakalászon

December 4-én fejezõdött be a KMOP-pályázat keretében a négy felújításra pályázatot nyert utca (Zrínyi,
Szent László, Alsóvár és Galamb) közül az utolsó, a Galamb utca aszfaltozása. Ezután kerülhetett sor az árkok,
padkák rendezésére, kapubejárók visszaállítására, a törmelék és az alapozásból kitermelt anyagok elszállítására.
A kedvezõ idõjárásnak is köszönhetõen kényelmesen
tartható volt a munkák lezárásának véghatárideje. A kivitelezés befejezõdött, a Swietelsky Magyarország Kft. az
utcák építését december 15-ével készre jelentette. A
„Mûszaki átadás-átvétel”-t dec. 16-án 9 órakor tartják, a
Zrínyi utca Szentendrei út felõli végén.

Útjavítások a városban
Az elmúlt hetekben 13 nyergesvontatónyi (23-27 t)
murvát terítettek szét Budakalász útjain, több mint 2 M Ft
értékben. A Kanonok, a Vincellér–Lugas–Puttony és a Sugár utcára 3-3 nyergessel; a Kolóniára, a Gerinc utcára, a
Kõbányai útra és a Mély utca elejére 1-1 vontatóval vittek.
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ÓVODA- ÉS ÚTÉPÍTÉSEK
TERVEZETT

LÉPÉSEK AZ ÓVODÁÉRT

Ha nincs fellebbezés, jogerõs lett volna az engedély és
a 100 M Ft-os KMOP-pályázat várható dec. 14-i – lapunk
nyomdai munkái idején történõ – aláírása, majd beadása
után megindulhatott volna a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. Terv szerint december végéig megjelent volna
a Közbeszerzési Értesítõben a kivitelezõi pályázat felhívása, és a majd három hónapig tartó elbírálás során, március közepéig döntöttek volna a kivitelezõ kilétérõl. Az
óvoda-komplexum egyébként három közbeszerzési eljárás keretében valósítható meg: 1.) épület; 2.) tereprendezés (kerítés, külsõ játékok), – ezekre a pályázatot egyidõben írják ki; 3) mobiliák, belsõ berendezések (bútorok, étkészletek...), erre késõbb lenne pályázat.
A 100 M Ft-os KMOP pályázat elbírálása aug. közepére várható: a befogadás, elbírálás, hiánypótlás, újabb, felsõ szintû elbírálás kb. fél évet vesz igénybe. Ha nyerne
Budakalász, a költségek utófinanszírozás formájában is elszámolhatók, de az önkormányzatnak a fedezetet törvény
szerint végig biztosítania kell. A pályázat kedvezõ elbírálása csak 2010 második felére jelenthetne pozitív fejleményt a költségvetési tételekben.
A

FELLEBBEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A fellebbezést Szentendre Polgármesteri Hivatala,
mint kijelölt eljáró hatóság 5 napon belül köteles továbbküldeni a Közigazgatási Hivatalnak, mint másodfokú
szervnek. Ott 45 munkanapon belül felülvizsgálják az esetet, és a döntésrõl értesítik az érintettet. Az óvoda-építést
megfellebbezõ Zentai Lõrinc további 5 napon belül reagálhat, akár bírósághoz is fordulhat – tájékoztatta lapunkat Homor István beruházási osztályvezetõ.

Beruházási kishírek
 Világítótesteket helyeztek 12 oszlopra a Berdóban.
Karácsonyig még 8-10 telepítés várható, részben oszlopállítással, részben felszereléssel.
 Elkészült a Sport utcai hídtól a Gézengúz Alapítvány
kerítéséig tartó járdaszakasz, így el lehet jutni a Tanító útig.
 Korlátot raktak a szentistvántelepi HÉV-megálló új
járdájához, hogy ne álljanak rá az autók.
 Elkészült a Damjanich-emlékmû megvilágítása.
 Még az idén le akarják bontani a Nyitnikék Óvoda
Vasút sori részlegének karbantartó- és raktárépületét, a
helyére egy telepített, szigetelt konténer kerül, raktárként
és gondnoki helyiségként.
 Helyreállítják a Nyitnikék Óvoda Pomázi úti épületének teraszát: lebetonozzák és visszarakják a viacolor burkolatot, amit szeptemberben a foglalkoztató helyiség aláázása, szigetelése miatt kellett megbontani.
 Kicserélnek a Szentistvántelepi Iskolában két tetõtéri ablakot.

Útjavítás a Berdóban

A többek által kifogásolt, a Berdóba felszállított frakcionált anyagokat (földet és köves-murvás keveréket) részben a Berdó út szélesítésére, részben a gödrök kijavítására használják fel. A teljes Berdó út mentén területrendezés várható. A földkupacok egy részét visszahozták már a
belterületi utak padkázásához, a többit ‘elplanírozzák’.
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Környezeti hírek

www.budakalasz.hu – új arculattal

 Térítésmentesen szállítják el az ingatlanok elé kirakott fenyõfákat 2010. január 8-án. Kérjük, ne vigyék ki a
város szélére, közterületre, várják meg a szolgáltató akcióját! Köszönjük odafigyelésüket!
 Újra nagymértékû áremelést kívánt a testülettel elfogadtatni a Saubermacher-Bicske Kft. a jövõ évi hulladékszállításra vonatkozóan. A lakossági és intézményi díjakat
11,6%-kal, a szelektív gyûjtés díját 8,5%-kal javasolta növelni. A képviselõk nov. 24-i ülésükön elsõ két esetben – a
KSH által megállapított 5%-os inflációhoz igazodva – 6%os, a harmadik esetben 0%-os emelést szavaztak meg és
felhatalmazták a polgármestert, hogy tárgyaljon a közszolgáltatóval. Az egyeztetés nov. 30-án lezajlott, Rák József úr
elfogadta a 6%-os díjemelést és javaslatot tett a szelektív
gyûjtés inflációkövetõ, 6%-os emelésére is. Ez éves szinten
115 200 Ft+áfa összeget jelentene az önkormányzatnak. A
javaslatot a testület decemberi ülésén megtárgyalja.
A megbeszélésen Rák úr elmondta, a hulladéklerakójuk
hamarosan betelik, ezért saját beruházásba kezdtek Bicske
térségében, amihez kérik Budakalász segítségét. Parlagi úr
javasolta, tartsanak az érintett önkormányzatoknak egy
bemutatót. Erre várhatóan márciusban kerül sor.
 Lehetõség van a konzervdobozok gyûjtésére is a
szelektív konténereknél. Az alumínium italosdobozokkal
együtt – a Saubermacher Bicske Kft. jóváhagyásával – a
mûanyagos gyûjtõkonténerekbe teheti a lakosság – lehetõleg külön zacskózva – õket. Ez azért fontos, tudtuk meg
Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referenstõl,
mert pl. a Duna-parton nagyon sok gondot okoz, hogy a
konténerek mellé, kívülre rakják a kutyakonzerves dobozokat és a környék kóbor állatai szétcincálják, széthordják
a szemetet. Ha a lakosok hozzászoknak, hogy a mûanyagos gyûjtõbe pakolják konzervjeiket, a szolgáltató korszerû válogatósorával elkülöníti ezeket.
 Faültetések voltak a városban: a Budai úton, Ady
Endre és Tanító utcán, a kitördelt, autóval megdöntött fák
helyébe gömbakácokat ültettek (7500 Ft+áfa/db). Szentistvántelepen a kiszáradt cseresznyefák helyett – a rendelet szerint – azonos keresztmetszetben: 2 fa helyett 20
csemetét raktak le (1100 Ft+áfa/db). A Klisovácz–Kõbányai utcák elejére 10 fûzfa került (4000 Ft+áfa/db), a vihar
által kitört fák pótlásaként. Összesen mintegy 400 e Ft-ba
került a fásítás, – az ültetésre nem kellett költeni.

Tartalmilag és formailag is megújul a település honlapja. Szembeötlõ a lap tetején a mozgalmas, folyton változó
fejléc, aminek képeit terv szerint rendszeresen cserélik,
aktualizálják majd a szerkesztõk. Kevésbé feltûnõ, mégis
fontos változás, hogy az oldal alapjában Budakalász színeihez alkalmazkodott. Szélesebb lett a középsõ információs sáv, így megnõtt a szövegfelület és a képek is nagyobb méretben tudnak megjelenni. Újdonság a fejléc
alatt a futó hírek ablak, ami az aktuális információk könynyebb elérését szolgálja.
Zavaró volt, hogy a menüpontok lefelé, egymásra nyíltak, ezt a jegyzõasszony javaslatára lebegõ ablakokkal oldották meg, így könnyebben áttekinthetõk a harmadik
szintû menüpontok is. Az eseményeknél a célzott keresés
elõsegítésére öt kategóriát vezettek be: az aktuális, a kulturális, sport, önkormányzati és régebbi események kategóriáját. Tervezik azt is, hogy a naptár napjaira húzva a kurzort,
egy lebegõ ablakban megjelenjenek az aznapi programok.
A változás nem valósulhatott volna meg a jegyzõaszszony és a hivatal hathatós közremûködése nélkül. Így a
kistérségiek befogadóak voltak az ötletekre és két-három
hónapon belül átadták fejlesztéseiket. A változásoknak
nincs vége, a cél, hogy még felhasználóbarátabb honlapja
legyen a városnak.
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Óvodák szakmai vizsgálata
Budakalász Város Önkormányzat, mint a település két
óvodájának fenntartója a jogszabályi kötelezettségeknek
és az önkormányzati minõségirányítási programnak megfelelve szakmai vizsgálatot végzett a Telepi és a Nyitnikék
Óvodában. A szakmai vizsgálatot „külsõs” közoktatási
szakértõ végezte, a közoktatási törvény elõírásai alapján.
A szakértõ által készített vizsgálati anyag dokumentációját a korábbi közoktatást érintõ vizsgálatok anyagaival
együtt a település formailag és tartalmilag is megújult
honlapján olvashatják, a www.budakalasz.hu/kozintezmenyek/szakmaivizsgalatok elérési útvonalon, ill. abba
betekintést nyerhetnek az érintett érdeklõdõk a hivatal
Oktatási, kulturális és sport osztályán is.

Kishírek
 Folytatódnak az egyeztetések a Hársfa Borozó és a
szomszédos ingatlanok tulajdonosaival, hogy felszámolják a
lehetetlen helyzetet (gazdátlan telkek, szemét, romhalmaz),
kulturált környezetet, piacot alakítsanak ki. A készülõ HÉSZszel egyeztetve rendezni kell az 1,2 hektárnyi terület tulajdonviszonyait is. Az egykori Killer-pince benyúlik a domboldalba, és a temetõ mögötti zártkerti minõsítésû ingatlan beépül a temetõ és a lakóövezet közé a Bokros utcánál.
 Vizsgálatot folytat a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága az önkormányzat feljelentése alapján
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tavalyi gazdálkodásáról. Mint ismeretes, a CKÖ nem arra használta fel az önkormányzattól kapott 400 e Ft-ot, amire kapta.
 Lezuhant egy kb. 1 kg-os porcelán biztosítéktartó a
Rózsa utcában egy villanyoszlopról nov. 22-én és
megsebesítette az alatta elhaladó ottlakót. Részletek és
fejlemények a következõ számban.
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Mikulás tömegsport délután

„Funkcióbõvítõ város-rehabilitáció”

December 3-án délután 2-tõl 5-ig – a Mikulás kupa
hagyományait folytatva – felsõtagozatos, sportolni vágyó,
a kosárlabdát kedvelõ kalászi gyerekek játszottak barátságos mérkõzéseket a Sportcsarnokban. A két iskola tanulói
„keveredve” alkottak vegyes csapatokat. A szervezõk célja
a játék mellett az volt, hogy az itt élõ gyerekek megismerhessék egymást, közösen töltsenek egy sportos délutánt.
Mindenki megmutathatta, milyen szinten ûzi a kosárlabdát,
hogy tud cselezni, passzolni, a játékban feloldódni, tolerálni mások vélt hibáit. Örömmel mondhatom, hogy az 57
ötödik-hatodikos és a 28 hetedik-nyolcadik osztályos lány
és fiú ilyen szempontból is remekül vizsgázott.
Méltán lehetnek rájuk büszkék szüleik és tanáraik, akik
láthatóan sokat tettek azért, hogy gyerekeik, tanítványaik
képesek legyenek ilyen kulturáltan, sportszerûen játszani.
A résztvevõk édességet, mandarint, almát kaptak a hivatal ajándékaként. Köszönet a szervezésben résztvevõ
testnevelõknek, ennyi jót egyedül még a Mikulásnak sem
sikerült volna összehozni!

Október 8-i ülésén döntött a testület, hogy indulni kíván
a „Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált
településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-20095.2.1/B)” címû pályázaton. A hivatal munkatársai, a képviselõk és bizottsági tagok nagy erõkkel és folyamatosan dolgoznak a – korábbi számainkban is érintett – január 5-ei határidejû, nagyléptékû városrehabilitációs pályázat elõkészítésén. A mûszaki tartalom az induló 6 projektrõl 11-re bõvült; folyamatban vannak a terveztetések, a meglévõ tervek
átdolgozása és a pályázatírás. Elkezdõdött az IVS, az akcióterületi tervek átdolgozása is – tájékoztatta lapunkat
Domahidi Emma, a Mûszaki Iroda vezetõje. Várhatóan dec.
21-én kerül sor egy lakossági fórumra az IVS-módosítás
kapcsán, hiszen az Integrált Városfejlesztési Stratégiát ki kell
egészíteni a pályázati anyagokkal és a Városfejlesztési Kézikönyv elvárásaival. (A fórum pontos idõpontja kapcsán kérjük, figyeljék a honlapot és hirdetményeket!)
December 15-én, az érdekelteket bevonó munkaértekezleten a tervezõk bemutatják a pályázat projektelemeit:
01. Polgármesteri Hivatal átalakítása, funkcióbõvítése: a két
meglévõ épületet összekötõ épületszárny kialakítása,
utcai épület padlásterének beépítése. A hivatal épületének, közvetlen környezetének és a Petõfi térnek átalakítása, útépítés, parképítés, díszkút létesítése, pataklefedés, parkoló építés, környezettervezés (tervezõk: Turi
Attila, Bánhidi László).
02. Petõfi tér közmûfejlesztési munkálatai: csatornabõvítés,
légkábelek kiváltása (Sallay Endre, Hajdú Péter, Kalocsai
László, Sándor József).
03. Görögkeleti szerb templom homlokzat-felújítása
(Vukoszávljev Zorán).
04. Félúti ház létesítése a pékség mellett megépült épületszerkezet felhasználásával (Kovács István).
05. BMSE klubház építése: a meglévõ épület átalakítása és
bõvítése (Gubán Sándor).
06. Kerítés létesítése az OMSZK park körül (Takács Miklós).
07. Szentistvántelepi Iskola bõvítése és akadálymentesítése
(Siklósi József).
08. Közösségi ház létesítése a szentistvántelepi katolikus
templom mellett (Földes László).
09. Nyitnikék Óvoda – tornaszoba építése (Halics Péter).
10. Jégcsarnok építése az OMSZK parkban (Péter László).
11. Térfigyelõ kamerahálózat bõvítése (Sándor József).

Papp Gábor

Támogatás a dohányzásról leszokni kívánóknak
A képviselõk nov. 24-én döntöttek arról, hogy támogatják azokat a lakosokat, akik dohányzásról leszoktató
kezelésben vesznek részt. Ennek elsõ lépéseként felhívást
tettek közzé a honlapon, miszerint az önkormányzat
3500 Ft-ot átvállal a kezelés (biorezonancia, gyógyszer,
tapasz...) árából. A rendelkezésre álló 182 e Ft-os keretösszeg 52 személy leszokását segítheti. A jelentkezõknek
budakalászi állandó lakosoknak kell lenniük, akik nevük
nyilvánosságra hozásához hozzájárulnak, a támogatás érdekében az önkormányzattal szerzõdést kötnek és nevükre kiállított számlát hoznak a kezelésrõl.
A honlapon megadott rövid, 15 napos határidõn belül
csak egy fõ jelentkezett, ezért a dec. 15-i ülésen tárgyalnak a meghirdetett akció 2010-es folytatásáról és a pénzmaradvány átvitelérõl a jövõ évre. Érdeklõdni és jelentkezni a hivatal ügyfélszolgálatán lehet.

Preventív fogászati elõadások
Megelõzõ célú fogászati elõadásokat és foglalkozásokat tartott dr. Kiss Ildikó a két általános iskolában, hogy
felhívja a gyerekek figyelmét a helyes fogkefe-, fogselyem-, és nyelvtisztító használatára; a fogkõ eltávolítására; a helyes táplálkozásra és az édességek káros voltára.
Szó volt arról is, milyen a jó fogkefe, és egy nagyméretû
modellen követhették, majd a saját, ill. a kapott eldobható fogkeféjükön gyakorolhatták a fogmosást.
A Kalász Suliban már az alsó és felsõ tagozaton is sor került az évfolyamonkénti elméleti és gyakorlati oktatásra, a
Szentistvántelepi Iskolában a felsõsök vehettek részt a foglalkozásokon. A gyerekek láthatóan élvezték az elõadásokat
és érdekes módon minél kisebbek, annál aktívabbak, nyitottabbak voltak. Az órák végén a nagyok fogkrémet, ismertetõ füzetet, a kicsik fogmosási naplót, matricát kaptak.
A foglalkozások folytatódnak; a doktornõ szerint, ahhoz, hogy hatékony legyen a fogászati prevenció, érdemes félévente megismételni az (ingyenes) akciót.
2009. december • III. évfolyam 10. szám
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Szept. 7-ei döntés a játszóterek kapcsán
A testület lemondott a támogatási szerzõdés alapján a
HÖF-CÉDE pályázat keretében felújított két játszótér kapcsán 14 646 Ft támogatásról: a tanúsítványokra költött, de a
pályázat kiírója által utóbb jóvá nem hagyott összegrõl (9 I.).

A szept. 22-ei ülések hírei
 A képviselõk módosították a közterületek rendjérõl
szóló rendeletet (16 I.).
 Megtárgyalták és elfogadták a szociális kártya bevezetésével kapcsolatos tájékoztatót (15 I., 1 T.).
 2009-ben max. 40 kg burgonya és 10 kg hagyma
adományt biztosítottak a nyugdíjasoknak (14 I., 2 T.), költségét bruttó 8 M Ft összegben maximálták, értékpapír-értékesítés terhére (16 I.). A szerzõdéskötésrõl, a beszerzésrõl és kiszállításról a polgármester gondoskodik, a termények ideiglenes tárolásához szükséges raktár kapacitást
Kaláz Kft. biztosítja (15 I., 1 T.). A Népjóléti Bizottság a
képviselõk javaslatait figyelembe véve javaslatot dolgoz ki
másfajta természetbeni támogatásra (9 I., 1 N., 5 T.).
 A grémium az M0-szerzõdésbõl eredõ, a környezeti
terhelést és ártalmakat csökkenteni hivatott, 250 M Ft+ÁFA
értékû beruházások kapcsán igény szerint elkészített beruházói, tervezõi tájékoztatót áttekintette és jóváhagyta. A
tervdokumentáció a korábbi határozatok mûszaki tartalmával a József Attila utca vonatkozásában egyezik (12 I., 4 T.).
 A testület a Berdó-dûlõ ingatlanhasznosítási tanulmányterve javított, kiegészített változatát nem fogadta el,
továbbfejlesztésre a terv-készítõnek visszaadta (10 I., 6 T.).
 A képviselõk a közterület-felügyelet átszervezéseként, a közbiztonság növelése érdekében a meglévõ
két közterület-felügyelõi álláshelyet kibõvítették 2 fõvel:
okt. 1-tõl egy új álláshelyet létesítettek és átalakították a
Falugondnok státuszát közterület-felügyelõivé. A mezõõri
státuszt jelenlegi betöltõje nyugdíjazásával 2010-ben
szintén átalakítják. Az Önkormányzat elindult a településõrök foglalkoztatására irányuló pályázaton (11 I., 5 T.).
 A testület megtárgyalva és elfogadva a dr. Novotny
László képviselõ által rögzített vizsgálat eredményét,
Szöllõsy Zsuzsanna, Pintér József és a Lupa Csárda Bt. vonatkozásában a szerzõdést jóváhagyta (10 I., 2 N. 4 T.). A
4051 hrsz-ú ingatlanból 7 m2 területsávot leválasztanak, errõl egy telekalakítási vázrajz készül, költségeit az Önkormányzat viseli. A Lupa Csárda kerítése által elfoglalt, 7 m2
közterületet a forgalomképtelen besorolásról forgalomképessé nyilvánítja és Szöllõsi Zsuzsanna, Pintér József részére
értékesíti. A szerzõdésben rögzítik, hogy a felek valamennyi
eddigi jogvitájukat lezártnak tekintik (9 I., 4 N., 3 T.).
 A testület elvetette, hogy a Budakalászon létesítendõ
Trianon-emlékmû kapcsán látványterv készüljön egy turulszoborról, ill. a Kárpátok Õre fa emlékmûrõl és tetõrõl, és
ezt összehasonlítva döntsön (7 I., 10 T.). Elvetette, hogy pályázatot írjon ki egyedi Trianon-emlékmû megvalósítására (3
I., 3 N., 10 T.). Egyetértett azzal, hogy a Kárpátok Õre, a
Lenfonó HÉV állomás melletti parkba kerüljön, figyelembe
véve a csomópontra vonatkozó terveket (lámpás irányítás,
parkolás, zebra). Az emlékmû körül kis parkot alakítanak ki,
a megvilágított szobor helye a gyalogátkelõhely folytatása.
A testület az emlékmû és környezete megtervezésére pá8
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lyázati úton építészt választ ki. A cél megvalósítása érdekében lakossági gyûjtést kezdeményez, a szükséges anyagi fedezet biztosításáról a beérkezõ pályázatok és a gyûjtés
eredményének figyelembe vételével határoz (13 I., 3 T.).
 A testület a 2009. évi önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérõl a tájékoztatót tudomásul vette (14 I., 1 T.).
 A grémium módosította az önkormányzat fenntartásában mûködõ intézményeknél dolgozó közalkalmazottak lakáscélú, visszatérítendõ támogatásáról szóló rendeletét (13 I., 1 N., 1 T.).
 Megalkotta rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérõl (15 I.)
 A testület a Berdó dûlõ alsó felének csatorna-közmû
beruházásához szükséges érdekeltségi hozzájárulás megteremtéséhez a TE-NO-ÁR ’97 Pénzügyi Tanácsadó Kft. által átadott ajánlatok alapján a lakosság rendelkezésére bocsátja a részletfizetési lehetõséget Lakás-takarékpénztári
konstrukció segítségével. A szerzõdések elõkészítésének,
megkötésének és kezelésének gyakorlati lebonyolításával
a TE-NO-ÁR ’97 Pénzügyi Tanácsadó Kft-t bízta meg, tevékenységéért sem az önkormányzat, sem az érintett területek ingatlantulajdonosai ellenszolgáltatással nem tartoznak. A beérkezett pénzintézeti ajánlatok közül az OTP Lakás-takarékpénztár ajánlatát fogadta el. A lakóegységenkénti hozzájárulás összegét 250-300 e Ft-ban határozta
meg, az elõtakarékosságot 50 hónap futamidõvel tette lehetõvé. A feladatok koordinálása és a kapcsolattartás a lebonyolító céggel a polgármester feladata (12 I., 2 T.).
 A képviselõk tudomásul vették a Kaláz Kft. még folyamatban lévõ ügyeirõl szóló tájékoztatót azzal, hogy a
2010. évi költségvetés elõkészítéséig rangsorolja a lakásokat állapotuk szerint, és terjesszen javaslatot a testület elé,
sürgõsségi sorrendet felállítva a lakások karbantartására,
jelezve a ráfordítandó költségeket (14 I.).
 A fõépítész és a TKB véleménye alapján elfogadták a
Lupa-szigeti úttól délre található területekre a REevolutio
Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft. által készített hatástanulmányt (9 I., 4 N., 2 T.).
 A budakalászi védett épületek homlokzat-felújításának
támogatására ismételten pályázatot hirdettek meg (15 I.).
 Jóváhagyták a Kalászi Idõsek Klubja házirendjét (15 I.)
 Felhatalmazták a polgármestert, hogy a Szentendrei
Körzeti Földhivatalnál kezdeményezze az ingatlanvagyonkataszterben forgalomképesként nyilvántartott budakalászi
299/101 hrsz-ú ingatlan (Cinke tér) mûvelési ágának megváltoztatását „közterület”-rõl „beépítetlen terület”-re (15 I.).
 A testület megtárgyalta a Gát utcai gépjármû-forgalom megszüntetésére vonatkozó összefoglalót, és összességében kedvezõnek ítélte az átmeneti idõszak tapasztalatait. A gát lezárásának határozatlan idejû meghosszabbítását továbbra is indokoltnak tartotta (11 I., 4 N.).
 A grémium csatlakozott a Bursa Hungarica 2010.
évi ösztöndíjrendszeréhez, meghatározta a pályázat helyi
bírálati (szociális rászorultság szerinti) szempontjait.
2010-re 1 M Ft támogatási összeget állapított meg, a
2010-es költségvetésbe, ill. szükség szerint az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletbe beépítve (15 I.).
 Kezdeményezte a Vincellér utca 3852, 3853, 3854
hrsz-ú ingatlanok ingyenes Önkormányzati tulajdonba vé2009. december • III. évfolyam 10. szám
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telét magánszemélyektõl és Pomáz Város Önkormányzatától, és felhatalmazta a polgármestert a tulajdonosokkal
a kapcsolat felvételére, valamint a tulajdonjog átruházásához szükséges megállapodások aláírására (15 I.).
 A testület a feltételeket meghatározva felhatalmazta
a polgármestert, hogy szerzõdést kössön a helyben történõ méhnyakrák szûrések biztosítása érdekében (15 I.).
 A grémium indulni kíván a „KEOP-5.3.0/A – Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerûsítése” c.
pályázaton a Telepi Óvoda és a Nyitnikék (Vasútsori) óvoda
vonatkozásában (a teljes beruházási költség: 49 628 444 Ft,
az igényelt összeg: 32 454 318 Ft). Felhatalmazta a polgármestert a Lökkös Mûszaki, Szolgáltató és Oktató Bt.-vel
történõ pályázatírási szerzõdés megkötésére, a pályázat elkészíttetésére és határidõben történõ benyújtására (15 I.).
 Áttekintette a júniusi, júliusi és augusztusi pályázati
lehetõségekrõl szóló beszámolót és néhány pályázat ismételt átgondolását javasolta (15 I.).
 A testület a Széchenyi u. 15. és a Budai út 43. szám
alatti önkormányzati bérlakást továbbra is egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja
hasznosítani (15 I.). A Mályva u. 3. I. 2. szám alatti önkormányzati bérlakást továbbra is költség és piaci alapú bérlakásként hasznosítja (13 I., 2 T.).
 A Pomáz város teljes területére elkészült településrendezési terv módosítására vonatkozó dokumentációt
nem kifogásolta, a szabályozási terv módosítását tudomásul vette azzal, hogy várja a pomázi elkerülõ út végleges
nyomvonalára vonatkozó döntést (15 I.).
 A képviselõk a budakalászi 3006/2 hrsz-ú ingatlan
belterületbe csatolásához úgy járultak hozzá, ha az ingatlan
tulajdonosai, a más célú hasznosításhoz szükséges földvédelmi járulék megfizetését vállaló megállapodást aláírják.
Az aláírás és teljesítés után kerülhet sor a belterületbe csatolási kérelem benyújtására a Földhivatalhoz. A mellékletek
elkészítése (pl. belterületbe vonási vázrajz) és költségei (pl.
eljárási díj) az ingatlan tulajdonosait terhelik (14 I., 1 T.).
 Elfogadták a kérdõíveket az egészségügyi szolgáltatások felmérésére és felkérték a polgármestert, hogy gondoskodjon eljuttatásukról a lakossághoz (13 I., 2 T.).
 A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat elbíráló ad
hoc bizottságba elnökké dr. Szigeti Ferencnét, taggá: Balogh Csabát, Baloghné Heringer Évát, Ercsényi Tibornét és
Völgyes Józsefet választották (10 I., 2 T.).
 A testület az ATL Ipari és Kereskedelmi Kft. által benyújtott pályázatot érvényesnek minõsítette. A 3726
hrsz-ú, Káplán utcai ingatlant értékesítette 44 600 e Ft-ért
a Kft. részére. Felkérte a polgármestert a garázsépülettel
kapcsolatos probléma megoldására, felhatalmazta az
adásvételi szerzõdés aláírására (14 I.).
 A testület a 0178/69 hrsz.-ú, 5501 m2 alapterületû
külterületi szántó ingatlan 1/8 tulajdoni hányadát – 687
m2 – nem kívánta megvásárolni (9 I., 5 T.).
 Hozzájárult a 1294/4/A-1 és a 1294/4/A-3 hrsz.-ú
Szentendrei út 15. szám alatti ingatlanok fûtés korszerûsítéséhez, a kérelmezõk saját költségére (14 I.).
 Közcélú használatra való alkalmassága miatt részben
támogatta Schieszl Konrád, Budai u. 83. sz. alatti lakos saját ingatlana elõtt, közterületen már megépült tûzcsap
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építési költségeihez való hozzájárulási kérelmét, max.
200 e Ft mértékben. Az összeget a VI. 23. sz. határozatban megállapított vételárból vonják le (14 I.).
 A grémium a 2425 hrsz-ú ingatlan három üzlethelyiségébõl a jelenleg bérelt helyiséget továbbra is bérbe
adja a jelenlegi bérlõnek, 5 éves idõtartamra, havonta
bruttó 51 400 Ft + rezsiért. A két üres helyiséget pályázat
útján hasznosítja. (14 I.).

A szept. 28-ai rendkívüli ülés döntései
 A képviselõk módosították az Önkormányzat 2009.
évi költségvetését (9 I., 3 T.), a hivatal létszáma október 1jei bõvítésének (1 fõ közterület-felügyelõi álláshellyel) és a
falugondnoki álláshely átalakításának (köztisztviselõi jogviszonyú közterület-felügyelõi álláshellyé) tekintetében.
 Módosították az útépítési érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésérõl szóló rendeletet (9 I., 3 T.). Eszerint: Az útépítés lakossági kezdeményezésre indul, amit minden év
okt. 31-éig a Faluház Kht. jogutódjánál és a Polgármesteri
Hivatal Kabinetirodájában kell benyújtani. A hozzájárulásra
kötelezettek nyilatkozat formájában jelzik útépítési szándékukat. A szándéknyilatkozat akkor válik érvényessé, ha a
hozzájárulásra kötelezettek minimum 2/3-a aláírta. A testület azon útépítés, ill. útfelújítás költségeit, amelyhez pályázaton forrást nyert, részben az utca ingatlanjainak tulajdonosaira áthárítja. A pályázati pénz bevonásával megvalósuló útépítés esetén az önrészre vonatkozó, jelen rendelet
szerinti fizetési kötelezettség nyilatkozat aláírása nélkül is
terheli az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezetteket. A rendelet 2009. okt. 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
 Elfogadták a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának jogszabályi elõírás szerinti átalakítását (10 I., 2 T.).
 A testület indul a „KMOP-2009-4.6.1/B, Közoktatási
intézmények beruházásainak támogatása” címû pályázaton. A megvalósítás helyszíne: Nyitnikék óvoda: 2011 Budakalász, Szalonka u. 229/101 hrsz. A tervezett teljes beruházási költség: 502 587 500 Ft. A támogatás igényelt öszszege: 100 M Ft. A saját erõ összegét, 419 606 907 Ft-ot
(502 587 500-100 000 000+17 019 407) az „Óvoda épület tervezés és kivitelezés” keret terhére biztosítja és a támogatás elnyerése esetén a költségvetésében elkülöníti (9
I., 3 T.). A pályázat benyújtásával a Körics Euroconsulting
Minõsített Pályázatmenedzser Irodát bízta meg, a pályázat
megírásának költségére max. 400 e Ft+ÁFA összeget az
„Egyéb pályázati önrész” keret terhére biztosította (8 I., 4
T.). A benyújtással kapcsolatos munkaközi árazott tételes
költségvetés elkészíttetésével a Kocsisok Építész Stúdió
Kft.-t bízta meg, melynek költségére max. 180 e Ft+Áfa
összeget az „Óvoda épület tervezés és kivitelezés” keret
terhére biztosított (9 I., 3 T.). Felhatalmazta a polgármestert
a Körics Irodával a megbízási szerzõdés megkötésére és a
pályázat elkészíttetésére és határidõben történõ benyújtására (7 I., 5 T.), ill. a munkaközi árazott tételes költségvetés
elkészíttetésére és szerzõdéskötésre a Kocsisok Építész
Stúdió Kft.-vel (9 I., 3 T.).
 A grémium a Berdó-dûlõ ingatlanhasznosítási tanulmányterv javított, kiegészített változatát elfogadta (9 I., 3 T.).
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A burgonyaosztás tapasztalatai
Négy hétig tartott a burgonya- és hagymaosztás, 2300
adagot vittek ki a nyugdíjasoknak, leszázalékoltaknak,
nagycsaládosoknak, rászorulóknak. Hat éve, az akció kezdetén, 1200-1300 embernek szállítottak, azóta jelentõsen
megnõtt az igénylõk száma. Bár többen sajnos elhunytak,
elköltöztek, sokan újonnan jelentkeznek: friss nyugdíjasok,
új lakosok. Ráadásul egyre többen szegényednek el, így aki
a korábbi években nem fogadta el vagy nem is igényelte a
juttatást, most igénybe veszi. Idõközben jóval pontosabb
lett a nyilvántartás is, mivel a képviselõk tavaly végigjárták,
rászorultság szempontjából feltérképezték körzetüket.
A közmunkások idén 20 napra elosztva, naponta 100150 helyre vittek zsákokat, így jóval kényelmesebben,
rendezettebben zajlott az osztás, mint korábban. Igény
szerint lehordták a pincébe, vagy felvitték akár az erkélyre
is a terményt. Viszonylag jó idõ volt a munkához, bár
Liszkainé és Novotny László képviselõk szállítási napján
az idõjárás nem volt tekintettel az akcióra, így elõfordult,
hogy szakadó esõben adták át krumplit-hagymát.
Az idén nem érkezett panasz, csak az utolsó adagoknál
jött annyi visszajelzés, hogy túl nagy volt a hagyma, – de
alapjában mindenki dicsérte az ezévi terményt. A pomázi
vállalkozó, aki mind az idei versenytársaknál, mind a tavalyi, Mórakertes árnál olcsóbb ajánlatot adott (burgonya:
bruttó 50 Ft/kg, hagyma: 75 Ft/kg), közvetlenül SzabolcsSzatmár-Bereg megyébõl, magyar kistermelõktõl hozatta
az árut. A testület kérésére falugazdász szakvéleményével
is igazolta, hogy minõségi magyar terményt szállít.
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KÖZ-Ü
ÜGYEK
A Népjóléti Bizottság a lakosok nevében is köszöni a
Jakab Fruit Kft-nek a kellõ alapossággal végzett beszerzést, a szép és egészséges árut; a közmunkásoknak pedig
a profi munkát, a gyors, készséges és udvarias kiszállítást.

Favágás a Duna-parton
November 21-én 8-10 fõ (a közmunkások, a polgármester, Tolonics István képviselõ és a lakosság részérõl két fõ)
részvételével favágás volt a Duna-part árterén. A kistraktorral, két teherautóval kihordott fából aznap heten kaptak, fejenként 5-6 q fát. Jutott a Sportcsarnok melletti hajléktalanoknak is. „Eddig aki megállított és kért, annak vittünk, mostantól követhetõ rendje van az osztásnak: akinek fára van
szüksége, a családsegítõnél kell bejelentse” – tájékoztatott
Szávai Károly, a közmunkások vezetõje. A stég faanyagával
együtt eddig 30 embernek jutott tüzelõ, egyszer minden
igénylõ kap, és talán januárban újra lesz faosztás.

Tartós élelmiszer-osztás volt
Élelmiszert osztott az önkormányzat az elmúlt hetekben 400 rászorulónak. Az Uniós támogatásként a Vöröskereszten keresztül érkezõ adományt (liszt, cukor, tej,
zacskós leves, keksz – max. 10 kg, 1200 Ft értékben) a jogosultak a Lenfonó portáján vehették át.

Karácsonyi ruhaosztás
A Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány Karácsony közeledtével újszerû ruhákat oszt ingyen gyermekeknek és felnõtteknek a Faluházban, 2009. dec. 21-én, hétfõn 12-20 óráig.
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MOZAIK

H
IRMONDO
A Budakalászi Fotókör kiállítása

KALÁSZI RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK

Szent Erzsébet életérõl képekben
Erzsébet napján, november 19-én fotókiállítás
nyílt a Faluház Kávézójában a legismertebb magyar szent életéhez köthetõ helyszínek (Sárospatak, Wartburg, Eisenach,
Marburg) és a neki emléket állító Kárpát-medencei templomok (Csehország, Lengyelország, Kárpátalja,
Erdély, Délvidék, Budapest) Szent Erzsébet-kincseinek
bemutatásával. A megnyitón a szent élettörténetét, jótetteit (menedékhelyek, kórházak alapítása, szegények, betegek gyámolítása); valamint életében és halála után véghezvitt csodáit is összefoglaló beszédet mondott Csank
Róbert intézményvezetõ, vallástörténet kutató.
A képek között dr. Beck Ivánné Dekker Mária, az
OSZK nyugalmazott könyvtárosa, fõtanácsos kalauzolta
az érdeklõdõket, szakértõ magyarázatokkal, színes történetekkel fûszerezve gazdag és tanulságos elõadását.
A 2007-ben
Bibliotéka Emlékérem-díjjal is
kitüntetett bibliográfus,
hungarika-kutató kiállításának anyaga több mint
nyolc év alatt
gyûlt össze.

December 10-étõl tekinthetik meg az érdeklõdõk a
2005 óta mûködõ Budakalászi Fotókör munkáit a Faluház
Kávéházában. A 21 fõs csapat
most elõször mutatkozik be
önállóan, – külsõsök bevonáFotó: Fekete László
sa nélkül. Arra ugyan nem
volt mód, hogy minden tag fotóit, illetve az összes
különösen jól sikerült képet kiállítsák, de Ajtai Marika, Fekete László, Juhász László, Kaltner Dávid, Kaltner Károly,
Kovács Péter, Lux Bálint, Makovecz Virág, Méhely Tamás,
Neszvedáné Lovász Katalin és Orbán Mária fényképeiben
bízvást gyönyörködhetnek a betérõk. Megnyitó beszédében a budakalászi P. Szabó Ernõ mûvészettörténész, újságíró (fenti fotónkon) elmondta, „ez a régió megérdemli, hogy jó képek szülessenek.” „A Faluház, az Ófalu értékei ..., a táj, a Nagykevély, a Pilis, – fantasztikus találkozása ez a kultúrtájnak és a természeti szépségnek.”
Mivel nemrégiben egy tárlat Budakalász értékeivel foglalkozott, most többnyire természeti képeket állítottak ki a
klubtagok, olyan pillanatokat kaptak el,
amelyekbõl kitûnik:
„van mit várni, van
még szép, ki tudjuk
tágítani világunkat,
helyre tenni egyensúlyunkat, megérezni a
szépséget...”

Fotó: efem

„Nincs még egy nép, amelyik anynyit szenvedett, mint a magyar, és
megkapott egy hamisított történelmet.” – ezzel a gondolattal indította a
hivatalos történettudomány Fehérvárra
(és Budakalászra) vonatkozó álláspontját kétségbevonó elõadását Lánszki
Imre dec. 10-én, a Faluházban.
Az ökológus természettudományos és történeti érvekkel támasztotta
alá városunk és közvetlen környezete
– általa mozaikszerûen összerakott –
történetének kronológiáját. Eszerint:
létezett a területen egy késõ kõkori,

IBUDAKALÁSZI

Fotó: Kaltner Károly

Elhallgatott történelem II.
kora ókori kultúra (itt találták meg a
kb. 6000 éves vízmerítõ edényt, a kalászi kocsit); itt volt Sicambria (a trójai
menekültek városa); majd a rómaiak
Pannóniájában a limesrendszer részeként a településen õrtorony is épült; a
hunok i. sz. 383-385-ben itt keltek át
a Dunán és Sicambriára építve alapították Etzelburgot; a Honfoglalás idején a magyarok a Megyeri Gázlón jöttek át és komoly része volt a helynek
a keresztény államalapításban (itt lévén Õsbuda és Õsfehérvár, amit a ta-
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tárok leromboltak, – elõbbit IV. Béla
délebbre építette újra); itt épített királynõi várat Mátyás király; és Lánszki
Imre metszetekkel, térképekkel és
mûholdfelvételekkel megtámogatott
állítása szerint itt tették földdel
egyenlõvé a 15 éves háború során a
Habsburgok a magyarság dicsõ múltját idézõ emlékeket, hogy majd a történelmet meghamisítva, máshová tájolják Székesfehérvárt.
A Fehérvár–Fehér Folt Alapítvány
következõ elõadására január 21-én
18 óra 30-kor várja az érdeklõdõket.
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MIKULÁSOK HAVA: DECEMBER

Mikulás a
könyvtárban

December 2-án –
a könyvtár szelleméhez méltóan – versekkel és énekkel fogadták a gyerekek a
Mikulást, a Csodabogár Óvoda csoportja pedig külön
téli mûsorral kedveskedett neki. Megbeszélték a rég várt
vendéggel, mennyi idõs is valójában, mikor, hol élt és
milyen jótetteket hajtott végre Miklós püspökként...

MOZAIK

Szent Miklós
Szentistvántelepen
December 4-én délelõtt a Mikulás betért a
Szentistvántelepi Iskolába is. Meglátogatta az
osztályokat, ajándékokat hozott a gyerekeknek, felnõtteknek és
mindenkinek, akivel találkozott. Este pedig Mikulás-bulit szervezett a Diákönkormányzat, aminek rendezvény-irányító tanára Martini
Andrásné Judit néni volt.

A korábbi hagyomá- S ZENT M ÁRTON ÉLETE – CSERKÉSZELÕADÁS M IKULÁSRA nyugalomra, városok
nyoknak megfelelõen giversengtek azért, hogy
táros-énekes elõadással,
földi maradványait elte– de el is vetve azokat,
methessék.
kortársa, Szent Márton
A szent élettörténeéletének felidézésével
tét felölelõ elõadás beteköszöntötték Szent Mikkintést adott a római telós püspököt dec. 5-én
lepülések színes világáaz 1111. sz. Szent István
ba, a pogányok szokásacserkészcsapat tagjai.
iba, ünnepeibe és a kePipó József és Andrásfalvy Etelka rockoperájából nem reszténység terjesztésének körülményeibe, nehézségeibe
csak azt tudhatta meg a 250 fõs közönség, hogy Márton is. Így egyszerre volt szép és fordulatos ‘mese’ a MikulásSavariában azaz Szombathelyen született, s hogy szülei váró kicsinyeknek, és érdekes, tanulságos történet az õket
akarata ellenére kérte
kísérõ családtagoknak.
felvételét a keresztények
A darab sikeréhez
közé és lett 12 évesen
hozzájárultak:
hittanulóvá, katekumenMárton (felnõtt): Rácz
né, de azt is, hogy a róMiklós; (gyermek): Gyimai légió tisztjeként
móthy András; kísértõ:
szolgáló édesapja után
Kulin Dániel; Márton apneki is katonának kellett
ja: Gyimóthy Szabolcs;
állnia. Járõrszolgálatból
anyja: Deák Mariann;
hazatérõben egy diderHilariusz: Decsi László;
gõ koldusnak – mint álkoldus, Jézus: Keresztúri
mából megtudta, KriszZoltán; Ithacus püspök:
tusnak – adta köpenye
Takách Gáspár; császár:
felét; majd 22 éves koráBalogh Péter; Áriusz:
ban megkeresztelkedett
Tolonics Kristóf; rablók:
és hamarosan elhagyta a légiót. Hazatérõben Pannóniába, Lontai Levente, Wettstein Dániel; komédiások: Pipó Jóhirdette az evangéliumot, térítette a pogányokat: így ami- zsef, Gazda Fanni. Római asszonyok: Kovács Anna,
kor rablók támadták meg, egyiküket sikerült is jó útra térí- Gyimóthy Anna, Józsa Elena, Kulin Eszter, Orbán Katalin,
tenie. A kísértõ, az ördög mindenhová elkísérte, de Már- Parlagi Júlia, Váli Tímea. Római polgárok, katonák: Makk
ton szilárd jellemét nem ingatta meg. Az ariánusok a ke- János és Péter, Szendrényi András, Szûcs Balázs, Tolonics
resztény hitet bátran hirdetõ Benjamin, Wettstein Albert és
Mártont elfogták, megvesszõz- Gergely. Zeneszerzõ és gitárkíték és elkergették Saváriából. sérõ: Pipó József; fuvola: Nágel
Ekkor remeteségbe vonult. So- Katalin, Vörös Viktória; vadászkan csatlakoztak hozzá, szerze- kürt: Konrád András. Díszlet,
tesi közösséget, majd egyház- jelmez: Makk Andrásné Judit,
községeket szervezett és 371- Varga Zsófia, Kasuba Judit,
ben hívei és tisztelõi püspökké Wettstein Angéla; dramaturg:
választották. Fáradhatatlanul Deák Mariann; szövegíró és
térített, vígasztalt, gyógyított, rendezõ: Wettsteinné Andráscsodák sora zajlott, amerre járt. falvy Etelka.
Nyolcvanegy évesen tért örök
F.S.A. & fm.
2009. december • III. évfolyam 10. szám
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PROGRAMOK AZ ADVENT JEGYÉBEN...

Kettõs kereszt a tónál
Immár másodjára üdvözölte dec. 6-án a Jobbik helyi
szervezete színvonalas mûsorral és keresztállítással az
Advent beköszöntét. A mintegy 170 fõnyi érdeklõdõ
meghallgathatta Márai Sándor: Mennybõl az angyal c. mûvét, Bokor Tünde dalát a
Hóhér vigyázz c. filmbõl és Reményik Sándor Templom
és Iskola c. versét, Karsai Tímea, a pomázi Jobbik alelnöke
elõadásában. Madaras Zsolt és Herédi Dorottya hazaszeretetre, történelmünk megbecsülésére biztatott kettõs
keresztet, Szépmezõk szárnyát, s történelmi idõket idézõ
dalaiban és Zorán Kell ott fenn egy ország c. számával adta meg az alaphangot ifj. Hegedûs Lóránt beszédéhez.
A református lelkipásztor elmondta, az égi ország Jézusban „hozzánk a lehetõ legközelebb jött”, „a Világ Világossága a legnagyobb sötétségben jelent meg”, – de a
„magyar nép még soha nem volt ilyen távol Isten szeretetétõl, irgalmától, pedig a lelke legmélyén õrzi a kincset”...
Hangsúlyozta, ha a családunkra figyelünk, „lehetõséget
nyerünk egy még nagyobb küldetésre, hogy a magyarságot megmentsük a Mindenható Isten számára”.
A kettõs keresztet Kálmán József atya azzal áldotta
meg, hogy – utalva a pomázi kereszt elfûrészelésére és
egy korábbi keresztgyalázásra – elmondta: „A kereszt
egy jel. ... Ha ránézünk, az a gondolat legyen bennünk:
Jézus az alfa és az omega, Õ legyen, akinek bizonyítjuk
magunkat. Nézzünk föl rá, ránkdõl-e, a szívünk tiszta-e. S
ha nem, változtassunk...”

Adventi hangverseny

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

December 6-án rendezte
meg a Kalász Mûvészeti Iskola szokásos Adventi Tanári
hangversenyét, melyen mûvésztanárai az autentikus
népzenétõl, regöléstõl kezdve a klasszikus zenei mûfajokon át a könnyû- és világzene határáig kalauzolták a
szép számmal megjelent növendékeket és hozzátartozóikat. Az ünnep hangulatának megfelelõen komoly, megható zeneszámok adták a mûsor gerincét, ám néhol vidám, a
közönséget megnevettetõ darabok is megszólaltak.
A koncert záróakkordjaként a növendékek a szolfézsórák keretében elsajátított mezõségi karácsonyi énekeket
adtak elõ. Ennek a Mihályi András által szerzett kíséretét a
tanárokból verbuválódott alkalmi zenekar szolgáltatta
(Dankovics Valéria, Herczeg László, Hermeszné Uracs Mónika, Kispálné Hoppál Hajnalka, Mihályi András, Reikort Ildikó, Soós Gabriella, Spáth Oszkár, Tóth Orsika, Vass Henrietta, Vizeli Balázs). Az est során fellépett még: Hlavacsekné
Kürtösi Mónika, Menyhárt Mária, Sáringer Kálmán, Soós Réka, Soós Csaba, Szendrõdi Ferenc, Weingart Csaba.
Az estet megtisztelte jelenlétével Szent Miklós is, de
igazán emlékezetessé – a zenei élményen túl – Papp Ágnes bensõséges, titokfejtõ szavai tették: „Miért izgulok?
Mert ez itt a mi szívünk közepe. Amikor mi itt kiállunk,
egészen mélyre le kell mennünk, hogy aki bejön, hogy
meghallgasson minket, az õ szívét is megérintsük. Keresnünk kell valamit, ami a mi szívünkben közös, ami nagyon mély és törékeny...”

Karácsonyi képkockák
December 11-én különösen jó
volt végigsétálni a Faluház épületén.
A könyvtárban Pipó József és barátai
sötétség és fény viszonyát járták körül elmélkedve, verselve és zenélveénekelve, igazi adventi meghitt,
gyertyafényes, szent pillanatokat
ajándékozva a jelenlévõknek.
A Nagyteremben húsznál több
gyermek illegette-billegette magát,
ropta az Aprók táncát jókedvûen kacagva, míg a folyosón mézeskalács
ínycsiklandóan fûszeres illata terjengett. Az Adventi vásár árusai is kirakodtak már, s noha vevõjük alig akadt,
barátságosan kínálták szebbnél szebb
portékájukat, Ádány Lajos faszobrász
mûvei mellett pedig egyszerûen nem
lehetett gyönyörködés nélkül elmenni... Az emeleten az MSZP tartotta
derûs hangulatú karácsonyi összejövetelét, és innen is, onnan is egy-egy
feldíszített fenyõfa, adventi koszorú,
karácsonyi dísz köszöntötte a Faluházba és a Kávézóba betérõ vendégeket.
Aki nem hiszi, járjon utána...
2009. december • III. évfolyam 10. szám

13

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

TÛZOLTÓINK ÉLETÉBÕL...

Tûzoltóbál
a Faluházban

Száznál is többen
vettek részt dec. 5-én a
Tûzoltóbálon, ami, dacára a gazdasági válságnak és a téves a hír
elterjedésének, miszeA Schütz Kapelle és a nyeremények rint a zenészek betegsége miatt elmarad a rendezvény, – igen szép eredmény.
Így a megjelentek igazán jót mulathattak a Pécs környéki
Schütz Kapelle minden igényt kielégítõ muzsikájára, s
adakozó jókedvükben 600 tombolajegyet vásároltak, a
tûzoltóõrs javára.
Köszönet illeti a környékbeli cégeket, vállalkozókat,
akik összeadtak annyi nyereményt, hogy roskadozott tõle
a tûzoltófecskendõ; s a Kávézó vezetõjét, aki jutányos
áron, pazar vacsorával vendégelte meg a résztvevõket.

„Mintha múzeumban jártunk volna...”
Szakmai látogatásra
mentek a tûzoltók adai
kollégáikhoz november
13-án, de 15-én már
joggal érezték, hogy a
barátaiktól búcsúznak...
Olyannyira sikerült öszszebarátkozniuk, hogy a
Együtt Ada és Kalász tûzoltói
dec. 5-ei Tûzoltóbálra
elsõ szóra jöttek a testvértelepülés õrsének képviselõi.
A kapcsolatot erõsítette a Szent Flóriánszobor, amit ajándékba
adtak, valamint azok a
kiképzõ központból kapott használt tömlõk,
amiket, kicsit pironkodva a feleslegükbõl vittek
a kalásziak az adaiaknak.
Adaiak asztala a Tûzoltóbálon Aggodalmuk fölöslegesnek bizonyult: a testvér-tûzoltók kifejezetten örültek a ‘kincs’nek, mivel a felszerelésük erõsen
hiányos. Világháború környéki sisakjukat, vonulószereiket és traktorukat elnézve kicsit úgy is érezték az itthoniak, mintha múzeumban járnának, ezért hazajövetelük
Jó az öreg a háznál...
óta is folyamatosan szervezik nekik
a használt felszereléseket. A rendszer ugyanaz
a Vajdaságban, mint nálunk: van egy súlyponti
település, Ada (mint itthon Pomáz) és ehhez a
tûzoltóközponthoz tartoznak a kisebb kirendeltségek
(Mohol,
Ilyen sisakban is vonulnak...
Utrine, Törökfalva...).
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A tûzoltólaktanya
megtekintésén túl ellátogattak az adai piacra,
ahol a környékbeli veteményesekbõl, gyümölcsösökbõl származó friss zöldség, gyümölcs mellett békén
Piaci portyázás Adán
megfér a kötött sapka,
gumicsizma, éles kés. Az élõ, valódi piac élményén túl
nagy meglepetést okozott a mi Megyerinkre emlékeztetõ
egy pilonos híd, amely
viszont nem vezet sehova, egyik partján
sincs út, amibe becsatlakozna... A gyönyörû,
hangulatos kisvárosban
igen barátságosak az
emberek: nagy szeretettel fogadták tûzoltóinkat a tájházban, megismerkedtek, együtt
vacsoráztak a polgármesterrel és sokat beszélgettek az alpolgármesterrel is. Terv szerint májusban az adai
tûzoltók látogatnak BuA híd, ami nem vezet sehová
dakalászra.

Tûzoltó-hírek
 Ismét kigyulladt
nov. 12-én a gát mellett a hídnál a ‘csövestanya’. Pomáz két autóval, a helyi tûzoltók egy
autóval vonultak ki az
esethez.
 Kéménytûz ütött
ki dec. 3-án a Gerinc

A megbillent szemetes kocsi

utcában. Mivel mûszaki hibás
volt az autó, a Pomázi õrs vonult
ki az eseményhez.
 Dec. 7-én délelõtt a Damjanich utcában a Dévai közértnél
árokba borult tolatás közben egy
szemétszállító autó. A budakalászi és a pomázi tûzoltók forgaTakarítás az úton
lom-irányítása mellett, egy arra
járó teherautó vontatta ki a kifordult és megsüllyedt jármûvet, a munka több mint egy órán át tartott. A szelektív
hulladékot, méghozzá
üveget gyûjtõ autó tartalma kiborult, – a tûzoltók maguk is megdöbbentek, mennyi újságpapír, zacskó és
ételmaradék került elõ
‘Szelektív’ üvegkupac?
az üvegek közül...
2009. december • III. évfolyam 10. szám
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HEJ – helyreigazítási kérelem
Vida Gábor üzletvezetõ helyreigazítást kért lapunktól a
novemberi szám 14. oldalán megjelent, a Hej kocsmára
vonatkozó közbiztonsági kishír tartalma miatt. Mint írja:
„Tájékoztatom Önt, hogy a leírtak nem felelnek meg a
valóságnak, mivel a verekedés nem az üzlethelység elõtt,
hanem a Budapest felé induló HÉV megállóban, az átjárónál – tõlünk 150 m-re – történt. Valamint valótlanság az
is, miszerint a vendéglátó egységnél nem tudjuk a betérõket féken tartani, mivel más budakalászi vendéglátó
egységekkel szemben nálunk verekedés miatt rendõri intézkedés 4 éve nem történt. Mivel Önök a leírtakkal hibásan az üzlet rossz hírét keltik a következõ – 2009 decemberi – számban helyreigazítást kérek! Amennyiben ez
nem következik be az ügyet jogi útra terelem.”
Tisztelt Vida úr! Elnézést kérünk a pontatlan információért,
amit mi is a közölteknek megfelelõen kaptunk: az eset valóban nem a Hej kocsma elõtt, hanem annak közelében, a HÉVmegállónál történt. Azt, hogy a verekedõk a Hej kocsma
vendégei voltak-e aznap – ahogyan a polgármester úr tájékoztatta lapunkat –, az eset folyamatban lévõ rendõrségi vizsgálata után, a hatóság megerõsítésének birtokában – a ‘Hej’
tisztázása érdekében, kérésének megfelelõen közölni fogjuk.

„A prevenció híve vagyok...”
Kovács Róbert alezredest hivatalában kerestük fel. A parancsnok
üdvözölte, hogy városunk két közterület-felügyelõvel gyarapodott.
– Minél többen vagyunk kinn az
utcán, annál jobb. Ez segíti a hatóságot, jó bûnmegelõzési szempontból és megnõhet a lakosság biztonságérzete is. Nekünk ugyanúgy el kell látni a feladatunkat,
de így több szem, több fül van az utcán. Ettõl mindenképp a bûnesetek számának csökkenését várom.
– Milyen a kapcsolat a közterületesekkel, polgárõrökkel,
miben segít a térfigyelõ rendszer?

– Igen jó a kapcsolatunk, bár nincs közvetlen rádió
összeköttetésünk, de mobilon elérjük egymást és fel tudjuk osztani a területet. Volt rá eset, többször is, amikor a
kamerákra támaszkodtunk, fontos a mûködtetésük. Persze nagy költségekkel jár a rendszer, Pilisszentkereszten,
Csobánkán, Pomázon és Szentendrén évek óta fontolgatják a bevezetését, de a pénz nagy úr...
– Megéri befektetni a kiépítésbe, mûködtetésbe?

– Mindenképpen! Budakalászra is kellene még, pl. a
Sportcsarnok elé, világítással együtt, mert a parkoló hátsó
része teljesen sötét. Persze akadnak a kameráknak ellenzõi, fõleg akiknek van rejteni-, félnivalójuk. Egyébként én
a prevenció híve vagyok, sokszor elég, ha látja a bûnözõ
a járõrt, a sárga mellényt, a kamerát... és elmegy. Inkább
elõzzük meg az eseményeket, mint kullogjunk utánuk.
– Nemrég találtak egy BMW-t a tavaknál beásva, épp csak
az antennája látszott ki... Ezt nemigen lehetett megelõzni...

– Nekünk is produkál az élet meglepõ dolgokat. December 2-án találták meg az autót a bányatavaknál, a
szentendrei részen. 2007. március 9-én tulajdonították el
a XIII. kerületbõl, úgyhogy ott folytatják az eljárást. Errõl
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MEGKÉRDEZTÜK A RENDÕRSÉGET
A másik kifogása kapcsán, miszerint valótlanság, hogy
nem tudják a betérõket féken tartani, közöljük, hogy az önkormányzat álláspontját és szándékait nem áll módunkban
felülvizsgálni, így egy vélemény helyreigazítával sem élhetünk. Ezzel kapcsolatban azonban kifogással élhet a polgármester úrnál. Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a Hej kocsmával kapcsolatosan megkérdeztük Kovács Róbertet, a Pomázi
Rendõrörs parancsnokát is. Az alezredes úr elmondta:
„A Hej nevû szórakozóhely környezetében már többször történt intézkedés. Ezek az intézkedések általában az
utcán történnek. Több bejelentés érkezett, ezért hónapokon keresztül, szinte minden áldott nap visszatérõen ellenõriztettem. Egy idõben elszaporodtak a bejelentések,
amik hangoskodásról szóltak, zavarták a lakók nyugalmát.
Ez inkább tavaly fordult elõ és a visszatérõ ellenõrzésnek
és a tulajdonossal való egyeztetésnek köszönhetõen az
ilyen esetek száma csökkent. A járõrszolgálat kiemelt feladata a Vasút sor ellenõrzése.”
Mindezen túl a képviselõ-testület az utóbbi két évben
mintegy féltucatszor foglalkozott az üzletek nyitva
tartásának kérdésével, többek között a Hej kocsmát érintõ, hozzánk is gyakran érkezõ lakossági panaszok miatt.
F. M.

nem tudok többet, ahogy a szentistvántelepi gyilkosságról sem, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi
Osztály Életvédelmi Alosztálya foglalkozik vele.
– Mi a helyzet az elfûrészelt pomázi kettõskereszttel?

– Nagy erõkkel folyik a nyomozás. A tavalyi kereszt-állításnál a parkoló autókat rongálták meg. Idén külön rendezõt állítottak a parkolóra, most az ünnepség lezajlott
rendben, rá egy héttel jött ez az eset. Nem így kell kifejezni az egyet nem értést. Ez rongálásnak számít.
– Akkor nézzük a Budakalászra jellemzõ eseteket...

– Leggyakoribbak a trükkös tolvajlások. Azt mondják a
betörõk, az Idõsek Napközi Otthonából vagy az önkormányzattól hoztak ajándékot. Csomag is van náluk, a lakosok beengedik õket. Aztán kiderül, ezért fizetni is kellene, erre elõveszi a gazda a pénzt, persze kifigyelik, honnan. Aztán visszaszaladnak, hogy bent hagytak valamit,
vagy mosdóra mennének, és oda minden... Van, hogy azzal jönnek, nyerményjátékon nyert a lakos. Megintcsak
beengedik... Ezek nagydumás bûnözõk, megnyerõ külsejûek, könnyen bejutnak a jóhiszemû emberekhez.
– Mit tehetünk?

– Legyenek bizalmatlanok. Ne engedjenek be idegent.
Ha a magát rendõrnek kiadó ismeretlen igazolványt mutat, hívják föl a kapitányságot. A fûtési szezonra a régi ismerõstõl vegyék a fát, így annyit kap a vevõ, amennyit
fizetett... Korán sötétedik, világítunk, kívülrõl látni, mit
hova teszünk, hol tartunk. Csak a függönyt, rolót kellene
használni... A legtöbb lakásban a bejárat mellett van egy
kis szekrény, arra teszik a táskát, kulcsot. Beljebb kéne
ezeket vinni... A bevásárlóközpontokban ne hagyják õrizetlenül a bevásárlókocsit, táskát, mert lába kél. Zárják be
az autót, s ne maradjon az utastérben semmi. A pénztárcájukat is nehezen hozzáférhetõ helyen tartsák.
Sajnos, mi állampolgárok felelõtlenek vagyunk. De kis
figyelemmel sokat tehetünk magunkért és másokért.
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LAKOSSÁGI FÓRUMOK

KÖZ-Ü
ÜGYEK

Fórum a bányatavak környékérõl

Fórum a közlekedési koncepcióról

A Lupaszigeti út, a 11-es út, Szentendre közigazgatási
határa és a Duna által határolt terület: a bányatavak környékének ingatlanhasznosítási tanulmánytervérõl tartott
lakossági fórumot nov. 23-án az önkormányzat. A megbízott konzorcium részérõl Rubovszky András tájékoztatta a
tucatnyi érdeklõdõt a tervrõl. Elmondta: a kiindulópont az
volt, hogy az önkormányzat nem akarja tulajdonát eladni;
nem áll szándékában lakótelepet létesíteni vagy ipari célra
hasznosítani a területet. Ehelyett, hogy javítsa az itt élõk
életminõségét és kihasználja a fõváros közelségét: egészségügyi, rekreációs, sport- és szabadidõs tevékenységet
képzel el, turisztikai, vendéglátó-ipari vonzással. Ingatlanhasznosítás szempontjából ‘nehéz’ területrõl van szó,
mert egyeztetni kell a magántulajdonosokkal; a bányamûvelésnek erõteljes nyomai vannak; a Duna mentén ott a
Natura 2000 védett területe; akad „néhány kikerülhetõ régészeti lelet”; és nem hagyhatók figyelmen kívül a vízmû
kútjai, az ‘A’ jelû védõövezet. A terület fõ tulajdonosai: az
Óbuda Tsz, a Pannon Alfa Kft. és az önkormányzat.
Rubovszky úr szerint a tanulmány javaslatai mögött a
befektetõk és a tulajdonosok beleegyezése áll. Eszerint a
„Jövõ parkjába” fotovoltaikus napelem erõmûvet, látogatói és oktató központot, Medical Wellness Központot,
magánklinikát, sportlehetõségeket (kerékpárút, vízisportok, horgászat, búvárkodás), szórakoztatóparkot (óriáskerék), termálkutat tervezne a konzorcium. Pályázati lehetõség lenne a napkollektor parkra, természeti értékek
védelmére, közúti fejlesztésre, településfejlesztésre. Fontos a tavak körüljárhatósága és Szentendrével a kerékpárút fejlesztése. A Natura terület csak szabadidõs célra lenne hasznosítható. A projektek az összes jogszabállyal és
területi rendezéssel összhangban vannak.
Novotny László, a TFB elnöke elmondta, sok bizottsági
kritika érte a tervet, többször vissza is adta a testület átdolgozásra. Nem volt alapos egyeztetés a tulajdonosokkal;
sem közlekedési koncepció a területre; és tájidegen a
napelempark ötlete is. Kincsesné Salca Mária utóbbiakkal
egyetértve arborétumot és biokertészeti, ill. oktató és bemutató telepet javasolt. Jelezte, hogy kevés a zöldfelület,
és a 11-es út mellé légszûrõ védõerdõ kellene és a feltüntetettnél kevesebb parkoló. A szórakoztatóparkkal, a vendégkör esetleges minõsége és várható szemetelése, környezetterhelése miatt nem értett egyet.
Wettstein András is a tavak, rekreációs területek körüli
zöldterület fontosságát emelte ki és bár elfogadta, hogy a
tulajdonosok gazdasági megfontolásai befolyásolják a beépítést, mégis, legalább az önkormányzati részen, minél
több zöldítést javasolt. Deák Béla hangsúlyozta, nem lehet
elvonatkoztatni Szentendrétõl és a Lupa szigeti úttól D-re
fekvõ területtõl és a szabadidõs, sport-, turisztikai és vendéglátós tevékenységen túl mást nem kell ideengedni.
Dubniczki Gyula a tervek környezetvédelmi kihatásait firtatta; Török Sándor, a sóder valahai kitermelõje pedig elmondta, a tervek csodálatosak, de nincs befejezve a bányató mûvelése, nem zárultak le a jogi ügyek, és nem volt rekultiváció, tájrendezés.
A testület ugyan a tanulmányt elfogadta, de a hiányosságok miatt csak részben fogja a munkát kifizetni.
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Évtizedek óta ugyanazok az utak, hálózatok, problémák,
nincs változás – indította nov. 30-án Kovács Ákos a város
közlekedésfejlesztésérõl készített terv, ajánlás bemutatását,
a múlt és a jelen helyzet összegzését. A városon átívelõ irányok az észak-déli irányt kivéve (11-es) mind átmennek a
központon, ahogy Budakalászon belül is nehéz két olyan távol esõ pontot találni, hogy egyikbõl a másik megközelíthetõ lenne a település magjának érintése nélkül. Az elkerülõ út
engedélyezése végsõ fázisba jutott, a szentendrei és
pomázi elkerülõ tervezése folyik. Komoly állami beruházás
lesz szerzõdés szerint a 250 M Ft-os fejlesztések részeként a
József Attila út rendezése körforgalommal és a HÉV-tõl a
Pomázi út felé jelzõlámpás csomóponttal. Szinte a város
minden részére van területrendezési terv (gyógynövénykutató, tavak térsége, Óbuda Tsz üvegházas területe, Lenfonó,
városközpont, Berdó). Számolnunk kell a szomszédaink terveivel is (Óbuda, Pomáz, Üröm, Szentendre).
Kovács Ákos 15 megoldandó problémát emelt ki: 12) összeilleszteni a budakalászi fejlesztéseket az óbudai
Északi városkapu-tervvel (területrendezés, úthálózat); az
üdülõterület elérhetõségének megoldása; 3) gát rendezése; 4) Duna-parti kerékpárúton gyalogos és kerékpáros
forgalom elválasztása; 5) Lupa szigeti út, gyalogos és kerékpáros közlekedés (Metro-nál is); 6) Kapcsolat Szentendre felé, a 11-es és a Duna felé; 7-8) elkerülõ út csomópontja, bezáródjon-e az elkerülõ; 9) alagút építési forgalmának kérdése; 10) egérút betervezése (ha baleset van
az M0-on); 11) a város és a befektetõk érdekeinek egyeztetése; 12) Klenitybe utak; 13) hiányoznak a gyûrû irányú
utcák, nincsenek keresztutcák; 14) Berdó: feljárat és belsõ
közlekedés; 15) városközpont.
A terv számol az M0-val és az elkerülõ úttal (utóbbi lezárásáról a tanulmányíró nincs meggyõzõdve). Gyûrûirányban ahol lehet, utakat iktat be; az Északi Városkaputól egy
gyûjtõutat jelöl ki a Lupa szigeti út felé, ami feltárja a
Gyógynövény területét. A gát mellett is tervez egy utcát és
egy biciklis-gyalogos közlekedõt, a Lupa szigeti útnál a kerékpárutat járdává alakítaná és lenne egy külön kerékpárút.
Ha az elkerülõ megépül, saját tulajdonba vehetõk az országos utak és kifelé terelhetõ a központból a forgalom.
A hozzászólók említették a Berdó út- és közmûellátását; Horváth Szabolcs bátornak nevezte a tervet és érvelt
az elkerülõ lezárása ellen (maradjon nyitott a város a hegyek felé, érintetlenek legyenek a külterületek); Deák Béla gratulált az elemzéshez, beláthatatlannak tartja az elkerülõ bezárásával járó környezeti károkat és jónak a
Gyógynövényes út tervét. Kincsesné az ürömi csomópont ellen szólt (bár ez nem helyi hatáskör) és az elkerülõ
lezárása kapcsán a Környezetvédelmi Felügyelet elutasító
véleményére hivatkozott.
(A Közlekedési koncepció kapcsán az elkerülõ út lezárásáról vitázott nov. 26-i ülésén a Magisztrátus. Mivel
azonban a HÉSZ-ben szerepel és az önkormányzat állammal kötött (250 M Ft-os) szerzõdése is erre épül, nincs ok
az eredeti terven változtatni. Egyelõre nincs engedély és
úgy tûnik, politikai szándék sem a megépítésre. Ennek
oka lehet az is, hogy mintegy 5 Md Ft-ba kerülne a beruházás – tájékoztatott Parlagi Endre polgármester.)
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HELYTÖRTÉNETI ADALÉKOK...

A Budakalászi Gyapjúszövõgyár
Kovács György olvasónk eljuttatta hozzánk felesége hagyatékából ezt a két írást, amely a valaha a Sport utcában
mûködõ Budakalászi Gyapjúszövõgyár történetét tekintette
át 1963-ig. Az elsõ cikk egy kivonat a 100 éves évfordulóra
készült gyártörténeti munkából. A második ennek kritikája
és kiegészítése, amit Gizi néni édesapja – a II. világháború
végén a gyárban villanyszerelõként dolgozó Putz Anton –
emlékei alapján írt.

KIVONAT AZ ÜZEM GYÁRTÖRTÉNETI MUNKÁJÁBÓL
A helyiérdekû budakalászi állomásától néhány lépésre
fekvõ üzem egyidõs a századdal: az 1900-as évek elején
alakult, s elsõ épületeit Mares Mór földbirtokos is megszemlélte; birtokából õ adta el a gyárteleppé vált területet. Hárman voltak az elsõ tulajdonosok: Sárkány–Stornberger–Neubauer. Mégis, a középsõ épületben – egy negyediknek dolgoztak. A gyár valójában textilipari hulladék-feldolgozónak, tépõüzemnek épült, s így kapott helyet a középsõ épületben Schotola Ernõ gyógyvattagyárának részlege is.
Néhány év telt csak el, s máris új tulajdonosok kezébe
került a vállalkozás: 1910-ben a Bunczel és Blach cég vette át. Az új tulajdonosok tovább bõvítették az üzemet:
rongynemesítõ részleget hoztak létre, válogatót és mosodát építettek. Az új üzem saját kútjából nyerte a vizet,
energiaszolgáltatását három darab, nyolcvan négyzetméter tûzterületû Láng állórostélyos kazán biztosította. Mire a
bõvítést, az új szolgáltató üzemek építését befejezték, kitört az elsõ világháború; lényegében csak az 1920-as évek
textilkonjunktúrája eredményeként kezdett dolgozni az
üzem. Kosmos Textilgyár néven, a Budavidéki Posztógyár
leányvállalataként mûködött, egészen 1938-ig, s ekkor újból gazdát cserélt. Czelter Miksa, az újpesti nagy vigognefonó tulajdonosa vásárolta meg, s mint eddig az új tulajdonosok mindig, õ is építtetni, bõvíttetni kezd. A teljes vertikalitás irányában fejleszti az üzemet, de ismét és újra közbeszól a háború. 1944-ben a Csepeli Posztógyárat bombatámadás éri: szövödéjét Budakalászra telepítik.
A felszabadulást követõen a szovjet hadsereg szervezte
meg az üzem munkakezdését, majd még ugyancsak 1945ben a tulajdonos Czelter Miksa ismét átveszi az irányítást.
1948-ban, az államosításkor mintegy háromszáz ember
dolgozott itt; az állami kezelésbe vett üzem a Budakalászi
Gyapjúszövõgyár nevet veszi fel. 1954. április 1-én egyesül
a „szomszédvárral”, a Pomázi Posztógyárral, s Pomáz–
Budakalászi Gyapjúszövõgyár néven dolgozik tovább. Az
egyesülés azonban, többféle ok miatt, nem bizonyult szerencsésnek, s 1957 januárjában ismét az önállóság útjára
lépett a két üzem, s Budakalászi Gyapjúszövõgyár néven
így is mûködött egészen 1963-ig, az összevonásig.
Az 1948-ban végrehajtott államosítás után is lényegében korábbi termékeivel foglalkozott az üzem: elsõsorban
kabátszöveteket gyártott, majd késõbb – pamutlánc és kártolt gyapjúfonal felhasználásával – olcsó, nehéz férfiszöveteket készített. Foglalkozott speciális pamutszövetek gyártásával is. 1958-ban termelése 260 ezer folyóméter kártolt
szövet volt, s mintegy 20 t fonalat is értékesített. A vidéki
üzemben a foglalkoztatottság biztosítása nem mindig volt
könnyû. A dolgozóknak adandó munkalehetõség folyama2009. december • III. évfolyam 10. szám

tosságának megteremtése ösztönözte a gyár irányítóit arra,
hogy 1959-ben, fõként hulladékból készülõ takarók termelésére térjenek át. Ebben az esztendõben már 52 ezer m2
takarót készítettek, s igen jelentõs volt e termékbõl a termelésfelfutás, mert 1962-ben nem kevesebb, mint 291
ezer folyóméter takarót gyártott az üzem.
Az államosításkor a gépi felszereltség bizony elég szegényes volt, mindössze 6 selfaktor, 3 kártrend és 20 szövõszék jelentette a gépparkot, s öreg, elhanyagolt volt a
lezafestõ és a gyapjúkikészítõ üzem berendezése is. 1963ig, a gyár összevonásáig ugyan egy-egy gép beszerzése
erejéig valamelyest bõvült a gyár, lényegében azonban
nem következett be változás, s így 1963-ban eléggé
agyonhasznált eszközökkel, berendezésekkel rendelkezett.
KIEGÉSZÍTÉS
A feldolgozásnál ügyelni kell a „gyapjúmosó-centrikus”
beállítottságra, mely lényeges dolgokat nem sorol fel.
Ide tartozik pl.: A gyár nemcsak kazánokkal, de saját
áramfejlesztõvel rendelkezett, s ez az áramfejlesztõ tette
lehetõvé a szovjet katonai parancsnokság részére, hogy
nemcsak a gyárat, de részben a falut, és a volt Klinger
gyárat is ellássa árammal. Ki kell emelni, hogy a gyár dolgozói 1945-ben, a felszabadulás után, kivétel nélkül, pihenést nem ismerve helyezték a gyárat üzemképes állapotba, és nem utolsósorban nekik köszönhetõ, hogy a
gyár felszerelését nem sikerült elszállítani.
A gyárban a Csepeli Posztó idejében nagy létszámú
lengyel menekültnek biztosítottak munkát és Budakalászon menedéket a háború végéig, s közülük valamennyien
épségben térhettek vissza Lengyelországba. Mindaddig,
míg lehetõség volt, a községben élõ zsidó családokat is
foglalkoztatta, és az élelmezési rendelkezések ellenére is,
a többi dolgozónak járó élelmiszerjegy-ellátásban és étkezésben részesítette, nem kis kockázatot vállalva ezzel.
Ugyancsak elfelejtkezik a leírás az 1945 telén (február
4-én), az Északi Vasúti Összekötõhíd roncsainál keletkezett
jégtorlasz következtében a fél falut elöntõ jeges árvízrõl,
mely a már szépen, folyamatosan dolgozó üzemet gyakorlatilag teljesen tönkretette. Víz alá került az egész kazánház, az áramfejlesztõ generátor, a fonoda selfaktorai és a
kártoló részleg, valamint a kikészítõüzem. Sajnos, így arról
sem esik szó, hogy az árvíz levonulása elõtt az anyagok
mentésével combig jeges vízben dolgozó katonák és a budakalászi lakosság, még olyanok is, akik nem itt dolgoztak,
milyen hatalmas küzdelmet folytattak, szinte egyidejûleg
az elöntött Oncsa-telep családjainak mentésével, akiket
azután az emeleten lévõ szövödében helyeztek el ideiglenesen. Arról sem esik szó, hogy az árvíz következtében
teljesen rozsdalepett gépeket milyen emberfeletti munkával tették újra használhatóvá, sõt a félig víz alatt álló generátor átázott tekercseit is milyen keserves küzdelemben
próbálták újra üzembe állítani. Ez részben sikerült is.
Az üzem gépparkjának és termelési részlegeinek felsorolásából teljesen kimaradt a fonal-felvetõ üzem, melynek léte pedig természetes, hiszen az üzem úgy a saját
szövödéje, mint eladás céljára maga állította elõ a fonalat,
s a szövõgépek hengereinek ellátása aligha lett volna lehetséges enélkül.
néhai Putz Gizella
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Ha Jézust kereskedõk találták volna ki…
Akkor vasárnap az áruházakba kellene járni és nem a
templomba.  Az üdvösséget pénzért lehetne megvásárolni.  A vevõcsalogatás miatt az év bármely napján ki
lehetne tenni a Betlehemet.  Az igazi öröm karácsonykor
az ajándék értéke lenne, és azzal dicsekednénk, hogy
hány 5-10 000 Ft-os ajándékot kaptunk.  Karácsony érkezését a boltokból és a vásárlást sürgetõ reklámokból
tudnánk meg.  Az igazi öröm az akciós áron vásárolt karácsonyi ajándék lenne.  Többféle Jézust lehetne vásárolni, olcsóbb kínai kiviteltõl kezdve a svájci kézzel készítettig.  A karácsonyfa magassága és díszek pompája számítana igazán.  Legnagyobb ajándék a pénzzel teli boríték
lenne, amit másnap (vagy aznap) el lehetne költeni.
De jó lenne… De jó, hogy ez nem igaz!


Mi a Karácsony misztériuma?

IGE-I
IDÕK

Táltosok és ezoterikus tanítók Jézus Istenségét tagadják. Õ csak egy ember. (Véleményük szerint Jézus nem Isten, testileg váltotta meg a világot)
S talán sok megkeseredett ember szeretné a Karácsonyt messze elkerülni.

Hogyan lehet a Karácsony igazi ünnep?
 Idõt adni a másiknak... Az ünnepet a rohanás tönkreteszi. Az ünnep, legyen az Karácsony vagy bármelyik vasárnap, a másikra figyelés ideje. Ezért jó, ha ilyenkor kihúzzuk a tévét, kikapcsoljuk a telefont és nagyon fontosnak
érezzük a másik összes szavát. (Az ima is itt gyökerezik…)
 Szolgálni a másiknak... A szeretet lényegét veszíti el, ha
azt várom a másiktól, hogy kiszolgáljon. Akkor valami elromlik. Ha megteszem, amit meg tudok tenni, akkor tud élni a
család. A szolgálatban elõzzétek meg egymást. (Pál apostol)
 Örülni a legkisebb apróságnak... Lehet, hogy csak egy
szó vagy egy kis ajándék… De ezek mögött ott van a másik ember személye. Tudni kell kiszeretni a másikból a jót.
Egy újabb fogyasztói karácsony elé nézünk... Rajtunk
múlik, hogy változtatunk-e rajta. Áldott ádventi készülõdést kívánok mindenkinek!

Az emberek azt képzelték az Istenrõl, hogy nagyon
messze van tõlük. Az Olümpuszon, Sionon vagy valamelyik nagy hegyen lakik. Kiokoskodták, hogy Isten egyetlen, végtelen, a teljes igazság… De egy dologra nem tudtak rájönni, hogy Isten a végtelen szeretet.
Ezért született meg Jézus, hogy felnyissa az ember szemét. Az Isten szeretet. Karácsonykor ezt ünnepeljük. Jézus
Krisztus számára az Istennel való egyenlõség nem olyan értékes, hogy ragaszkodjon hozzá, hanem emberré lesz. Ezért Isten felmagasztalja minden teremtmény fölé (Filippi levél).
Jézust valahogy így tudjuk megismerni. Emberré lesz,
egy lesz közülünk. Karácsonykor hitünk titkát, a megtestesülés misztériumát ünnepeljük.
Veszélyben van a karácsony. A kereskedõk szeretnék
karácsonyt a vásárlás ünnepévé tenni.

Karácsonyi misztériumjáték:  Szentistvántelepen 16
órakor,  Budakalászon 17 órakor lesz
Ünnepi miserend december 25-én:  Éjfélkor mindkét
templomban.  Karácsony elsõ napján 10 órakor mindkét
templomban  Este 6 órakor Budakalászon.
December 26-án:  8 óra Budakalászon  10 óra
Szentistvántelepen  18 óra Budakalászon

Református ünnepi rend

A Kalász Baptista Gyülekezet istentiszteletei

Dec. 21-23. hétfõ-szerda 18 óra Úrvacsora elõkészítõ
Dec. 24. csütörtök 15 óra Gyülekezeti karácsony
Dec. 25. péntek 9 óra Istentisztelet, Úrvacsora
Dec. 26. szombat 9 óra Istentisztelet, Úrvacsora
Dec. 27. Úrnapja 9 óra Istentisztelet
Dec. 31. csütörtök 15 óra Szeretetvendégség
Dec. 31. csütörtök 18 óra Istentisztelet, Úrvacsora
2010. jan. 1. péntek 18 óra Istentisztelet
Jöjjetek Krisztust dícsérni, bízó szívvel hozzá térni!

Kálmán József atya

A katolikus egyház ünnepi eseményei

Adventi istentisztelet: december 20. 17 óra
Karácsonyi istentisztelet: december 25. 17 óra
Újévi istentisztelet: január 3. 17 óra
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Baráti forintokat gyûjtenek a ferencesek
Gyûjtést szerveznek a ferencesek a novemberben bevont papír kétszázasokból. Az adományokat a hátrányos
helyzetû gyermekek, családok segítésére fordítják.
A 800 éves Ferences Rend feladata az evangelizáció,
és a felnövekvõ nemzedékek nevelése–oktatása (Budakalászról 38 diák jár a 60 éves Ferences Gimnáziumba); a
szegények, betegek, idõsek, fogyatékkal élõk, rászoruló
családok, munkanélküliek, hajléktalanok segítése. Magyarországon 50 bázisuk mûködik; 400 munkatárs és több
ezer önkéntes segíti munkájukat. Naponta több száz rászorulón segítenek, a gazdasági válság kirobbanása óta
70%-kal növekedett a Rendhez fordulók száma. A gyûjtés
helyszíne: Szentendrei Ferences Rendház, 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2. Bõvebben: www.ferencesek.hu
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„Hogy melegednének az emberek...”
A hideg közeledtével vannak családok és egyedülálló
idõsek, akiknek nincs fûtésük és sürgõsen szükségük lenne
kályhára. Kérjük, aki felajánlaná mûködõképes fa-, ill. szén tüzelésû kályháját, jelezze szolgálatunknál (Táncsics Mihály u.
19.), Tel.: (26) 340 121. Segítségüket nagyon köszönjük!
Budakalászi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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TANULJUNK KÉRDEZNI...

Vidám órák – teadélután keretében
November 7-én, az Idõsek Világnapja alkalmából – kicsit ugyan megkésve – a Budakalászi Nõtagozat jó hangulatú, vidám teadélutánt rendezett a Kalász Suli Általános Iskolában a budakalászi nyugdíjasok részére, Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úr közremûködésével.
Fél négytõl kezdtek gyülekezni a meghívottak, akiket a
nõtagozat férfi és nõ tagjai fogadtak és gardíroztak nagy
szeretettel. A régen látott ismerõsök köszöntése és a helyfoglalás után forró teával kínálták a vendégeket. A meghirdetett 16 órai idõpontra a rendelkezésre bocsátott helyiség
teljesen megtelt a résztvevõkkel, összesen 68 budakalászi
nyugdíjas, zömében hölgy fogadta el a meghívást.
A teadélutánt Szabó Imre miniszter úr nyitotta meg, és
köszöntötte a megjelenteket. Nagy szeretettel beszélt az
idõsek megbecsülésérõl, a kötelességrõl, amely a fiatalabb korosztályokat kötelezi arra, hogy megbecsüljék, segítsék, szeressék a „szépkorúakat”. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a törõdéshez hozzátartozik ilyen és hasonló
rendezvények szervezése, amik e korosztály szürke hétköznapjait megtörik, és pár órára vidámság, derû, békesség, boldogság, szeretet költözik a lelkekbe, és az ilyenfajta kikapcsolódás alkalmával összegyûjtött élmény több
napig-hétig boldogabbá teszi õket.
Megállapította, ahogy körülnézett, hogy fõleg hölgyek
jelentek meg, akik nagyon szépek, és örömteli boldogság
sugárzik arcukról. Megkérdezte, hogy Budakalászon nincsenek nyugdíjas férfiak, vagy csak nem kaphatók ilyen
rendezvényen való részvételre? Kérte a hölgyeket, hogy

Terry J. Fadem: A kérdezés mûvészete
„Fedd fel minden titok nyitját, csak kérdezni kell. Kövesd Szókratész példáját, s nem marad el a siker” – olvasható Terry J. Fadem 2009 derekán immáron magyarul is
megjelent, A kérdezés mûvészete c. könyvében.
A legtöbb ember ösztönösen teszi fel kérdéseit és általában ösztönösen is válaszolunk ezekre. A szerzõ azt
mutatja be, hogy döntéshozóként hogyan érvényesülhetünk sikeresebben az üzleti és a mindennapi életben kérdéseink helyes megválasztásával.
A majd 200 oldalas mû rendkívül könnyen fogyasztható. A 10 fejezet 86 alfejezetre bontható, amelyek mindegyike önálló téma is egyben. A szerzõ külön foglalkozik a
kérdezéssel, mint vezetõi képességgel, tárgyalja, hogyan
ismerjük fel és javítsuk ki tipikus hibáinkat, amiket kérdezés
során ejtünk. Kifejti, hogyan aknázzuk ki képességünket,
hogyan készüljünk fel a megfelelõ kérdésre, hogyan kovácsolhatunk hatalmat ebbõl a mûvészetbõl, miként szerezhetjük meg a legmegfelelõbb érdeklõdéssel a számunkra
legfontosabb információt. A könyv a „jobb kérdések, jobb
válaszok, jobb eredmények” alapgondolatra épül.
Külön foglalkozik a kérdéstípusokkal: legalább 30 fajtát
különböztet meg. Tárgyalja az ostoba kérdéseket is, mint
kérdésfajtát. Mindenkivel elõfordulhatott már, hogy elgondolkodott, feltegye-e kérdését, mert bolondot csinálhat
magából. A szerzõ szerint nincsen ostoba kérdés, csak tudatlan ember. Sokan attól félnek, ha kérdeznek, kiderül tudatlanságuk. Ha nem teszik, elõbb-utóbb úgy is kiderül valamilyen módon. „Az ostoba kérdések gyakran elsikkad2009. december • III. évfolyam 10. szám

legközelebb hozzák magukkal az urakat is. Külön nagy
szeretettel köszöntötte a megjelentek között a 93 éves
Szõlõsi Bálintné Ica nénit és további nagyon jó egészséget, boldog, szeretetteljes éveket kívánt neki két puszival
megpecsételve. Aztán felkonferálta a fellépõ elõadómûvészeket, Gáti Pált és Fekete Mária Magdolnát is és kérte,
fogadják nagy szeretettel mûsorukat.
Az elõadómûvészek felváltva szólóban és duettben
több mint egy órán keresztül régi közismert, kedvelt dalokkal, nótákkal kedveskedtek a résztvevõknek, akik bekapcsolódva az énekbe, feledhetetlen élményt nyújtottak
önmaguknak és a mûvészeknek is.
A rendezvény sikerén felbuzdulva a Budakalászi Nõtagozat a Viola Egyesülettel karöltve, Szabó Imre miniszter
úr segítségét kérve, máskor is szeretne hasonló rendezvényt szervezni, ahova reméli, még többen eljönnek.
Ígérjük, a hangulat legalább ilyen jó, vagy még jobb lesz,
úgyhogy azon budakalásziakat, akik az ilyen, barátságban,
szeretetben eltöltendõ délutánokat igénylik, és kulturált
körülmények között, tea mellett jól akarják érezni magukat, – a továbbiakban is szeretettel várjuk.
Nyalka Józsefné, a Budakalászi Nõtagozat elnöke

Nyugdíjasok Karácsonya
– a Nõtagozat szervezésében
December 19-én szombaton 16 órakor tartja a Faluház
Nagytermében a Budakalászi Nõtagozat a Nyugdíjasok
Karácsonyát. Szeretettel várunk minden kedves „szépkorút” egy kis mûsorral, ajándékkal.

nak, pedig nem volna szabad. A kérdések természetüknél
fogva nem az ostobaság, hanem a tudásvágy jelei” – az ostoba kérdés az, amit nem tesznek fel, – vallja Fadem.
Elgondolkodtató az ún. irányító kérdések alkalmazása is.
„Az irányító kérdések akkor használhatók, ha adott útra szeretnénk terelni a beszélgetést”. A könyvben bemutatott
technikákat azonban óvatosan kell használnunk, mert a másik fél azt érezheti, manipulálni akarjuk. Ezért külön technikákat javasol, „az irányító kérdés a beugratós kérdésnek az
az altípusa, amelyik sugallja a választ”. Ha jól tesszük fel kérdésünket, a beszélgetést úgy terelhetjük a nekünk tetszõ
irányba, hogy azt a beszélgetõ partnerünk ne vegye észre.
A könyv praktikus, hasznos és egyszerû útmutató:
rendkívül tudatosan és több oldalról közelíti meg az adott
témaköröket. A példák és történetek humorosak és egyértelmûen szemléltetik az aktuális témát, így mi is szinte
azonnal alkalmazhatjuk a technikákat. Kiváló ötleteket ad,
hogyan juthatunk jobb, több és pontosabb információhoz.
A kötet nem csak vezetõknek hasznos, értékes lehet
mindazoknak, akik sikeresebben akarnak boldogulni a
mindennapi életben, kérdéseik egy tudatosabb szinten
való megválogatásával.
Pajkos Bence
A cikk szerzõje budakalászi lakos, elsõ éves hallgató a Budapesti Gazdasági Fõiskola Nemzetközi Tanulmányok mesterképzésén. Azzal a kéréssel kereste meg lapunkat, hogy egy tantárgyi feladatának megfelelve, közöljük le könyvelemzését, aminek
a téma érdekessége miatt örömmel tettünk eleget. Reméljük,
ajánlója többek érdeklõdését is felkelti. - a szerk.

19

KALÁSZ MÛVÉSZETI ISKOLA

KULTÚRA

Zeneiskolai hírek

„Tiéd a Steinway!” tehetségkutató hangversenyét, melyen
Nov. 14-én, az iskola Kokas zene-mozgás csoportja Szedmák Eszter és Soós Zsófia képviselte iskolánkat (tanáruk:
bemutató foglalkozást tartott Reikort Ildikó vezetésével a H. Kürtösi Mónika). A Steinway magyarországi képviselõje
Kokas Klára felnõtt akkreditációs képzés és a kecskeméti kihirdette, hogy idén a legtehetségesebb diákokat felvonulNemzetközi Kodály Intézet portugál hallgatói számára.
tató KAMI nyerte el annak lehetõségét, hogy 2010-ben né Nov. 19-én tartottuk szohány napra kölcsön kaphasson
kásos Õszi NövendékhangverA Kalász Mûvészeti Iskola meghallgatást hirdet
egy igazi Steinway D zongorát,
senyünket, a 3 nagy zeneóriás
a Dzsungel könyve címû musicalre.
a „zongorák Ferrariját”. A kiváló
(Händel, Haydn, MendelsAki szeretne a produkcióban részt venni kórusban
hangszeren jótékonysági hangsohn) jubileuma alkalmából.
vagy szólistaként, kérjük, jelentkezzen jan. 7-ig
versenysorozatot rendezheCsabai Adrien, zenetörténész
az adzsungelkonyve@gmail.com címen.
tünk, így segítve az iskola zonkolleganõnk színvonalas elõA meghallgatás jan. 8-án 15-18 óráig lesz
goravásárlási szándékát.
adást tartott a zeneszerzõk
a Kalász Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
 A dec. 4-ei IV. Országos
életérõl, majd a gyermekek jáJelentkezési lap és bõvebb információ a
Zeneiskolai Ferenczy György
tékát hallgathatta a zenekedwww.kami.hu honlapon található.
Zongoraversenyrõl
velõ közönség. A koncert véKalász Mûvészeti Iskola AMI
Rozenberszki Zsófia (tanára:
gén „dedikáltuk” a növendé2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
Dankovics Valéria) Dicsérõ
kek alapítványi hangversenyTelefon/fax: 26/343-418 www.kami.hu
oklevéllel térhetett haza.
bérletét, a tanév végén ajánMobil: (30) 445 8383
 Dec. 6-án rendeztük
dék kottákat sorsolunk ki azok
meg szokásos Adventi Tanári
között, akik a bérlet hét hangversenyén részt vettek.
hangversenyünket (Részletek a 13. oldalon).
 Novemberben Fúvószenekarunk sikerrel lépett fel a
 Dec. közepétõl január közepéig félévzáró tanszaki
Sváb Traccsparti rendezvényén, ill. az Óbudai Gimnázium hangversenyek zajlanak iskolánkban. Minden érdeklõdõt
Nemzetiségi napján.
szeretettel várunk. Részletek a www.kami.hu honlapon.
 Nov. 20-án, Vasváron a XII. Népdalos Fesztiválon
 Jan. 10-én, vasárnap 18 órakor bérletes Újévi Koncertet
Kiss Borbála népdalénekes (tanára: Papp Ágnes) elnyerte tartunk, melyen az iskola együttesei lépnek fel: a Gitárzenea fesztivál vándordíját, a Vasvári Vándorbotot.
kar, a Tamburazenekar, a Budakalászi Énekkar, a Népzene
 Nov. 28-án, a budapesti Szent István király Zenemûvészakos növendékek csoportja és a Kamp János Kapelle. Minszeti Szakközépiskola megrendezte a már hagyománnyá vált denkit szeretettel várunk! A bérletét senki ne hagyja otthon!
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MÛVELÕDÉSI ÉS SPORTHÍREK

A Kós Károly ÁMK – Faluház
decemberi-januári programjai
dec. 16. 17 óra Kós Károly, a hûség embere – ünnepi elõadás Kós Károly születésének 126., az ÁMK
névadásának 1. évfordulóján a Könyvtárban
dec. 16. 18 óra „Vujicsics blues”: a Magyarországi Szerb
Színház szerb elõadása: zenei és költõi rítus Vujicsics Sztoján és Tihamér emlékére
dec. 17. 17 óra MRL Egészség Klub – évzáró rendezvény
dec. 18. 17 óra Kézmûves fogl.: karácsonyfadísz. – 500 Ft
dec. 18. 18 óra „Betlehemi jászol” kiállítás megnyitó
dec. 19. 16 óra A Nõtagozat Karácsonyi Estje
dec. 20. 15 óra „Kalászi Karácsony” a Budakalászi Szent
Erzsébet Alapítvány rendezésében
dec. 21. 12-20 Ingyenes ruha-osztás a Budakalászi Szent
Erzsébet Alapítvány szervezésében
dec. 31.
Szilveszteri bál – ld. hirdetés: 20. oldal
jan. 07. 17 óra MRL Egészség Klub pszich. elõadása a betegség elõtti lelki állapotról, 8/4. rész
jan. 08. 17 óra Aprók Tánca – Játszóház, belépõ: 500 Ft
jan. 08. 19 óra Söndörgõ – Szerb Táncház, belépõ: 500 Ft
jan. 09. 09 óra Vadkacsa Kupa sakkverseny
jan. 09. 17 óra A Kalász Suli Újévi Koncertje
jan. 10. 18 óra A Kalász Mûvészeti Iskola Újévi Koncertje
jan. 15. 18 óra Filmvetítés a Szent Koronáról a Nemzeti
Fórum szervezésében
jan. 16-17. 12-21-ig Attila nap
jan. 21. 18,30 Elhallgatott történelem, 3. elõadás a Fehérvár – Fehér Folt Alapítvány szervezésében
jan. 22.
Magyar Kultúra Napja (komolyzenei koncert, színdarab, kiállítás) – ld. a honlapon
jan. 22. 20 óra Nyitnikék Óvoda Farsangi bálja
jan. 23. 20 óra Sváb bál
jan. 30. 20 óra Nõsök Bálja a BMSE szervezésében

Kalászi kitüntetettjeink
Pest megye minden év december 4-én tartja Megyenap ünnepségét. Ebbõl az alkalomból kitüntetéseket és
díjakat ad át azoknak, akik a megyéért kimagaslót alkottak. Idén a Pest Megye Népmûvészetéért Díjat (KözépMagyarországi Folklór Szövetség) a Vujicsics Együttes
(Szentendre) kapta, amelynek vezetõje Eredics Gábor, a
KKÁMK igazgatója. A Pest Megyei Médiadíjjal kitüntetettek egyike Huszár Diána, a TV Szentendre felelõs szerkesztõje, a VKC televízió szerkesztõ-riportere lett.
Mindkettõjüknek gratulálunk az elismeréshez.

Ismét büszkék lehetünk valakire...
Mari Bálint szeptemberben Constantában a World
Union Karate Federation által rendezett Gyermek- és Ifjúsági Karate Európa Bajnokságon, a magyar wadokarate
válogatott versenyzõjeként kumitében (küzdelemben) 3.
helyezést ért el. Novemberben a Magyarországi WadoRyu Karate Szövetség Baján rendezett országos bajnokságán háromszoros magyar bajnok lett.
A tizenhat éves Mari Bálint Budakalászon él családjával, és a Kõrösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Gimnázium
10. osztályos tanulója. 2000 óta a SZESE sportolója.
Gratulálunk kimagasló teljesítményéhez!
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Könyvtári hírek
 László Péter Sándor
mesélt nov. 27-én a gyerekeknek vándorlásról,
sárkányokról, az erdélyi
mesevilág számtalan furcsa figurájáról. A gyergyószentmiklósi származású
„vagabund tanár” nem bírván a honvágyával, rendre visszatér õsei földjére, hogy kilométerek tízezreit megtéve, magába szívja, majd továbbadja a táj és az emberek gyönyörû
mondanivalóját. Átadja tanítványainak, hiszen több más fõiskola mellett tanított a Babes-Bolyai Tudományegyetemen,
s most a Vajdaságban okít gimnáziumi történelemtanárokat;
de meséivel a gyerekeknek is, akik remélhetõleg még máskor is találkozhatnak vele a Mesepénteken...
 1 250 000 Ft-ot költhetett könyvtárunk idén az Önkormányzat jóvoltából könyvekre, folyóiratokra, így gyönyörû
gyermekkönyveket és kortárs irodalomat szerezhettünk be.
 A könyvtár karácsony és szilveszter között zárva
lesz. Nyitás: 2010. január 4-én.
 Január írója Fekete István lesz, aki 110 évvel ezelõtt
született és 40 évvel ezelõtt halt meg.
 Január 14-én, 18 órakor Vida Tivadar régész tart elõadást a budakalászi avar kori ásatásokról. A 740. sírban
talált korsóról várhatóan április-május táján lesz szó. A
belépés ingyenes, várjuk a múltunk iránt érdeklõdõket!
 Egyre többen látogatják Mesepéntek c. programunkat. Jövõre is szeretettel várjuk a meséket szeretõ ifjakat
és idõsebbeket minden hónap utolsó pénteki napján! A
következõ Mesepéntek: jan. 29., 14 óra 30.
KEDVES OLVASÓINK!
Köszönjük kitüntetõ figyelmüket, támogatásukat, érdeklõdésüket. Jövõre se feledjék, a könyvtár Önökért van,
mi Önökért dolgozunk. „Egy könyvtárban úgy érzi magát
az ember, mint egy nagy tõke jelenlétében, amely észrevétlenül kiszámíthatatlan kamatokat hoz.” Goethe soraival biztatjuk Önöket a könyvtár további látogatására,
használatára. Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepet, eredményes új esztendõt kívánunk, és sok-sok jó olvasnivalót!

Kedvcsináló
A hónap írója az idén 80 éves, Kossuth-díjas Kányádi
Sándor. Az erdélyi magyar költõ a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, fõ témái: az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors, s a közösségi létproblémák.
KÁNYÁDI SÁNDOR: VALAKI

JÁR A FÁK HEGYÉN

valaki jár a fák hegyén / ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény / már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem / ez a megtartó irgalom
a gondviselõ félelem / kísért eddigi utamon
valaki jár a fák hegyén / vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én / tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy / sötétlõ maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet / egy megszületõ csillagon
valaki jár a fák hegyén / mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény / mondják maga a félelem
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Helyreigazítási kérelem

Tisztelt Nevelõtestület!

A Kalászi Hírmondó novemberi számának kis hírek rovatában megjelent néhány sor a polgármester úr etika óra
látogatásáról. Sajnos a kis hír olyan kommentárt , kiegészítést kapott, ami nem helyén való. A Hírmondó fõszerkesztõjéhez, Fucskó Miklós úrhoz fordulok, helyreigazítást kérnék, és jó lenne, ha válaszolna a kérdésemre. Milyen tényekre hivatkozva tud helytállni a kis hírekben leírt minõsítésért? Felmerült-e a szerkesztõ úrban, hogy az etika órákkal kapcsolatban az iskolában is tájékozódjon? Érintkezésbe léphetett volna velünk, hiszen folyamatos kapcsolatban
állunk, a lap fennállása óta tapasztalhatja az iskola együttmûködését, minden számban lapzártakor , idõben küldjük
a cikkeket, híreket. Kellemetlen, de kénytelen vagyok a felelõs szerkesztõt személyesen megszólítani, hiszen a kis
hírek végén nem találtam aláírást, ilyenkor a felelõs szerkesztõhöz fordulhat csak az ember. Megjegyzem, magam
is jelen voltam azon az etika órán, ahol a polgármester úr
látogatóban járt. Bár nem szokásom nyilvánosan minõsíteni a kollégáim tanóráit, most mégis ezt teszem – közel 30
éves nevelõi gyakorlattal, két pedagógus szakvizsgával a
hátam mögött merem leírni – az óra jó volt, a nevelési folyamatban elérte célját, érezhetõen volt elõzménye, és a
következõ etika órán építeni is lehetett rá.
További korrekt és jó együttmûködés reményében várom a fõszerkesztõ úr helyreigazító sorait.

A kifogásolt hat sor, mint a szövegben jeleztük, a polgármester úr látogatását, a két iskolai órán szerzett tapasztalatait foglalta össze, rövidítette le, ahhoz semmilyen külön kommentárt, kiegészítést a szerkesztõség nem
fûzött. A sérelmezett – „nem derült fény a gyerekek tudására, véleményére” – mondatrész a fenntartó álláspontja,
ami egy ‘vélemény’, s mint ilyen, vitatható, de ‘helyreigazítás tárgya’ ezért nem lehet. (Az érintett – a nevelõtestület, illetve Horváth Erzsébet – azzal ellentétes véleményét
a szomszédos hasábban változtatás nélkül közöljük.)
Az adott óra – meglehet, nem szakmai, de fenntartói –
egymondatos értékelésének éppúgy nincs köze az iskola
és a Budakalászi Hírmondó együttmûködéséhez, ahogy a
nevelõtestület egészének munkájához sem, amirõl rendszeresen közlünk beszámolókat, – nem kérdõjelezve meg
a hírforrás esetleges értékeléseit. Mindezen túl: a rövid híreket a sajtóban nem szokás aláírni, az elsõdleges forrást
pedig jeleztük. Nem kérdeztük meg valóban azt sem a
másik iskola kapcsán, hogy tényleg az „Ép testben ép lélek” volt-e az óra témája, s igaz-e, hogy a „gyerekek aktívan dolgoztak”..., ahogyan a kishírek között írtunk a tûzifa-gyûjtésrõl, s természetesen elfogadtuk, hogy abban a
közmunkások is részt vesznek. (...) Ha minden cikket, hírt
aláírnánk, az egyrészt komikus lenne, másrészt egy egész
hasábnyi helyet venne el a valóban hasznos felületbõl.

A nevelõtestület nevében: Horváth Erzsébet

(f.m. – F.S.A.)

Szakmai vizsgálat
2009 tavaszán átfogó szakmai vizsgálat zajlott a két budakalászi általános iskolában. A vizsgálat tényérõl hírt kaptak
a Hírmondó olvasói. Több szülõ részérõl felmerült az észrevétel, hogy hozzuk nyilvánosságra az átvilágítás eredményét. E lap hasábjain egy alkalommal történt is utalás arra,
hogy a vizsgálatról tájékoztatást kapnak az olvasók. (A hivatal oktatási- és sajtóreferense – terjedelme és összetettsége
miatt – nem tartotta indokoltnak a lapban részletezni a hoszszas vizsgálati anyagot, ami egyébként a honlap arculatváltásával párhuzamosan már elérhetõ a www.budakalasz.hu/
kozintezmenyek/szakmaivizsgalatok lapon – a szerk.) A rólunk készült tanulmány összességében nagyon kedvezõ képet mutat az iskoláról, persze vannak benne jobbító szándékú észrevételek, bírálat is, ami nem baj, hiszen egy átfogó
vizsgálatnak csak akkor van értelme, ha a hibákat is feltárja.
A tanulmány záró mondatát szeretném idézni: „Mind a
tanulmányi és verseny eredmények, mind a továbbtanulási adatok azt igazolják, hogy az intézményben elismerésre
méltó nevelõ-oktató munka folyik, s a tanulók osztályozása értékelése reálisan tükrözi tudásukat.” 2009. május 31.
Qualy-Co Oktatási Tanácsadó Szervezet

A tanulmány teljes terjedelmében olvasható az iskola
honlapján: www.szentistvantelepi-iskola.hu

A Szentistvántelepi Iskola hírei
November 27-én szakmai nap volt az iskolában. A tanítók és a pszichológus ellátogattak a Telepi Óvodába, eszmecserét folytattak az óvó nénikkel, megismerkedtek a leendõ elsõs ovisokkal, közben alkalmuk volt a Kalász Suli tanítóival is tapasztalatot cserélni. Az óvoda tetszett a tanítóknak,
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nagyon hasznosnak értékelték a látogatást, örülünk, hogy
szakmai kapcsolatunk az óvodapedagógusokkal erõsödött.
Ezen a napon a nevelõtestület többi tagja egy továbbképzésen vett részt az iskolában. Témája az erõszakmentes kommunikáció volt. Elõadónk Kalotaszegi András, pszichológus
volt. Délután pedig vendégül láttuk a Kalász Suli nevelõit,
akiket körbevezettünk az épületben, majd szót ejtettünk közös gondjainkról, terveinkrõl, reményeinkrõl. Köszönjük a
két testvérintézmény vezetõjének, Fehérváriné Básits Margitnak és Völgyes Józsefnek és munkatársaiknak, hogy lehetõvé
tették számunkra a kapcsolatépítés ilyen formáját.
December 11-én – a Magyar nyelv éve 2009 elnevezéssel – témanapot tartottunk, aminek keretében anyanyelvünk szépsége és értéke kiemelt figyelmet kapott matematika, testnevelés, technika órákon is, azaz minden órán, ezzel jelezve, hogy az anyanyelv a legfontosabb eszközünk a
tanítás-tanulás folyamatában. Tanítványaink az iskolarádión
keresztül hallhatták Kölcsey Ferenc sorait a Parainesisbõl,
ünnepi tollbamondást írtak, Móricz Zsigmond veretes sorait az anyanyelvrõl, csoportmunkában nyelvi feladatlapot
töltöttek ki és mûsort adott ezen a napon a szülõknek a 3.a
osztály (tanítójuk: Szilágyi Istvánné, Erzsi néni).
Adventi mûsort és vásárt szervezünk az iskolában dec.
18-án 17 órától, amelyre szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Karácsonyi klubdélelõttök lesznek dec. 21-én.
 A téli szünet elsõ napja december 22. kedd – a tanítás január 4-én hétfõn folytatódik.
Az elsõ félév vége jan. 15., péntek.
Boldog és áldásban gazdag karácsonyi ünnepeket kívánunk Budakalász város polgárainak!
Horváth Erzsébet, igazgató
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KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE...

Nyitnipénzzel – gazdagon ünnepelve
A Nyitnikék Óvoda november 25-én
ismét megrendezte
hagyományos karácsonyváró rendezvényét. Az eddigi zenés
mûsor helyett adventi
vásárral, táncházzal és
mesével vártuk a családokat. A portékákat a szülõk és óvónõk munkadélutánokon készítették, így a megrakott asztalokon szebbnél
szebb áruval, illatos mézeskaláccsal várhattuk a látogatókat. Az óvoda dolgozói
„A három kismalac” címû mesével készültek erre a napra. Az elõadáshoz mi
készítettük a jelmezeket, bábokat, díszleteket. Öröm volt látni a mese közben a
sok boldog gyermekarcot.
Ezután a Kalász Táncegyüttes tagjai
fergeteges Finn, illetve Kalotaszegi táncot adtak elõ. Hogy még jobb hangulatA Telepi Óvoda Méhecske csoportja szülõ–gyermek adventi készülõdést rendezett.
E kellemes, családias délutáni
foglalkozás alatt sok szép asztaldísz
és adventi koszorú készült. A szülõk
lelkesen hozták a fenyõágakat, díszeket, gyertyákat s a hétköznapok rohanásában kicsit kikapcsolódhattak, kiélhették kreativitásukat. A gyerekek

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

ban teljen az idõ, kikiáltó hívott mindenkit
táncba. Az együttes
tagjai és Bea néni fergeteges
táncháza
után a családok az
óvoda hivatalos „valutájával” a Nyitnipénzzel mehettek a
vásárba. Igazán jól fogyott a sok-sok portéka! A rendezvény bevételével az óvoda alapítványát támogattuk, s az
így befolyt összeget karácsonyra játékok
vásárlására fordítjuk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
Kalász Táncegyüttes tagjainak, a Faluháznak, Sill Gábornak és a rendezvényt segítõ és azon résztvevõ családoknak a segítséget, támogatást. Így kívánunk boldog békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet mindenkinek:

Adventi készülõdés a
Telepi óvodában

a Nyitnikék Óvoda dolgozói

pedig érdeklõdve figyelték, hogyan
is készül a szép adventi dísz, és közbe-közbe szóltak: „Anya ezt én szeretném odaragasztani!” „Mama, ezt
én teszem rá, jó?”
Remekül éreztük magunkat, és reméljük, hogy ezt minden évben
megismételhetjük!
Baló Szilvia
(Baló Gergõ anyukája)

és csak akkor mozdultak meg, ha vaNovember 21-én szombaton kiránBécsi kirándulás
dulni voltunk Bécsben. Mindkét kalászi iskolából jöttek gye- laki pénzt dobott nekik. Megcsodáltuk a Stephansdómot,
rekek, tanárok és szülõk is. A Kalász Suliból Lívia és Barbara a szobraival és festményeivel, hatalmas tornyaival.
Innen a városháza elõtti adventi vásárra mentünk. A
néni volt velünk.
Reggel 6 órakor indultunk, nagyon ködös volt az idõ bejáratánál egy körülbelül 6 méter átmérõjû adventi koegész úton, de nem unatkoztunk, mert az elején filmet szorú állt, ember nagyságú gyertyákkal. Nagyon szépen
néztünk, majd Holló Imre idegenvezetõ mesélt Ausztriá- fel volt díszítve az egész.
Ittunk puncsot, persze alkoholmenteset, ettünk lángoról és Bécsrõl. Ezúton köszönjük a tartalmas és élvezetes
idegenvezetést. Útközben megálltunk csokit és ajándéko- sos kolbászt és csokiba mártott gyümölcsöt. Persze itt is
kat vásárolni, így délre értünk Bécsbe. Bécs nagyon szép lehetett vásárolni mindenfélét, de elég drága volt. Kezváros, körbementünk a ringen és gyönyörû épületeket lát- dett sötétedni és látszott, hogy minden ki van világítva.
hattunk. Elõször a Hofburgnál, a hajdani császári lakhely- Végül elindultunk a Természettörténeti Múzeumba. Sajnél álltunk meg. Ez volt a Monarchia központja, fényûzõ nos nem maradt elég idõ, hogy az egészet megnézzük,
palotákkal, szobrokkal, parkokkal. Itt megnéztük a fegy- de láttuk a Willendorfi Vénuszt, óriás dinoszaurusz csontverzeti kiállítást, rengeteg díszes kardot, fegyvert, páncél- vázat, halakat, mikroszkopikus lényeket. Mindenképpen
öltözetet láttunk. Megnéztük az épületet és még egy szeretnénk ide visszamenni és végignézni az egészet.
hangszer kiállítást is.
Este 6 órakor inEzután bementünk dultunk haza, mina belvárosba, sétál- denki fáradt volt, de
tunk a Kärtner Stras- jókedvû. Nagyon szép
sén, ami már teljes volt minden és naadventi díszben volt. gyon jól éreztük maLáttunk mozdulatmû- gunkat. Köszönjük.
Utto Bertalan 4.a és
vészeket,
olyanok
Utto Vendel 6.a
voltak, mint a szobrok
2009. december • III. évfolyam 10. szám
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Adventi ajándék a Kalász Sulinak
A szabadidejüket és a kreativitásukat ajándékozták a Szülõi
Munkaközösség
lelkes tagjai és
gyerekeik a Kalász Suli tanulóinak és pedagógusainak, amikor
november 28-án
szombaton összegyûlve, meglepetésképpen feldíszítették
az iskolát. Ahogy Béres Enikõ, az SZMK elnöke elmondta, a
folyosók, termek kicsinosításával egyszerre akarták segíteni
a lelki ráhangolódást a karácsonyi ünnepekre, erõsíteni a
gyerekek kötõdését a hagyományokhoz, az erkölcsi-etikai
értékekhez és fejleszteni szépérzéküket, igényességüket.
A vállalkozó kedvû, kézmûves hajlamú szülõk és gyerekek Betlehemet is állítottak a december 13-ai Luca napra. A
jászol, a stilizált alakok, szalmabábok kompozíciója terv szerint az udvari fedett pihenõben kap helyet. Az adventi dekorációval és a Betlehemmel szeretnék a szülõk, ill. a munkaközösség tagjai kifejezni tiszteletüket a tanári gárda és munkája
iránt, és így kívánnak a Kalász Suli dolgozóinak, diákjainak és
látogatóinak meghitt várakozást az adventi idõszakra, örömteli, békés karácsonyi ünnepet és boldog új évet.

Budakalász város – a Kalász Suliban
A tanulók kreativitását fejlesztõ projektnapokat szerveztek a Kalász Suliban, a minisztériumi utasításra két éve
bevezetett „nem szakrendszerû oktatás” keretében.
A kiinduló téma Budakalász várossá válása volt, ám ebben a tárgykörben a csoportok maguk tûzték ki megvalósítandó céljaikat, tervezték meg a munkát, szerezték be az információkat. Így a 4.a tanulói elkészítették Budakalász makettjét. Az 5.a osztály a helyi nemzetiségek: a magyarok,
svábok és szerbek karácsonyi szokásait elevenítette fel rövid,
derûs jelenetek formájában. Az 5.b a kalászi sportéletet foglalta össze (írásukat januártól részletekben közöljük – a
szerk.); a 6.a tanulói pedig válogatott archív és mai felvételekbõl készítettek gazdag fotókiállítást és olyan népviseletbe
öltöztetett bábokat állítottak, amelyekkel fényképezkedni lehetett. A 6.b osztály „Régen és most” bemutatójára a legrégebbi ismert budakalászi leletrõl, az agyagkocsiról; ill. a
legmodernebb, leglátványosabb építményrõl, a Megyeri
hídról készített makettet,
gyûjtött adatot és dokumentálta is kutakodását.
A projekt-napok teret adtak a gyerekek eredendõ kíváncsiságának, kezdeményezõkészségének, – s az elsajátított kutatási, tervezési,
megvalósítási technikáknak
bizonyára hasznát fogják venni a késõbbiekben is.
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Köszönet a szülõknek

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE...
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Sokat
köszönhet a Kalász
Suli a szülõk áldozat- és tettrekészségének. Így
sikerült a nyári
társadalmi munkák után most
november végén
újabb értéket teremteni, – Csöndes László apuka jóvoltából. Az eredeti mintákat rekonstruáló gyönyörû vaskapu, amely a parkolóra, s azon át az iskolaépületre nyílik, méltó dísze lett a Budai útnak is.
Szülõi ötlet volt és ugyancsak õk váltották valóra a kerítés
tövének beültetését is borostyánnal. Ha ehhez hozzávesszük
az adventi-betlehemes kezdeményezést, a Luca Napi együtt
munkálkodást, vagy korábban a lelkes szülõi részvételt a
Márton Napi felvonuláson, vagy az õszi Fõzõversenyen, – elmondhatjuk, szerencsések a gyerekek és szerencsések a pedagógusok, hogy ilyen komoly háttér áll mögöttük. Köszönjük a szülõk támogatását és ezúton kívánunk nekik boldog,
békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!

A Kalász Suli hírei
 A Kalász Suli német tagozatosainak adventi köszöntõ mûsorával nyitották
meg nov. 27-én a Faluházban a Német Nemzetiségi
Egyesület Traccspartiját. A
gyerekek felelevenítették a
Márton-napi hagyományokat, köszöntötték a Mikulást és rövid adventi megemlékezést tartottak. A furulya- és fuvolakíséret, a lampionos felvonulás és az ünnepi gyertyagyújtás még színesebbé,
gazdagabbá tette a mûsort, amit a környékbeli és budakalászi sváb lakosok egyaránt nagy szeretettel fogadtak. Köszönjük Wágner Katalinnak, az egyesület vezetõjének, a
gazdag ajándékot és a szülõknek, hogy elkísérték gyermekeiket, résztvettek ezen a szép nemzetiségi találkozón.
 Január 9-én szombaton 17 órakor tartjuk hagyományos
Újévi Koncertünket. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

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

