A választásokról részletes információk a 4. oldalon.

IGE-IDÕK, hírek egyházaink életébõl a 18-19. oldalon.

Kigyulladt egy hatgyermekes
család háza február 14-én, vasárnap
hajnalban Budakalászon, a Damja- sérülés nem történt, a lakók szeménich utca 10. szám alatt. A tüzet az lyes tárgyaiban nem esett nagy kár.
Példaértékû összefogást tanúsíegyik kisgyermek, ill. a közelben lakó polgármester vette észre és jelez- tottak vasárnapjukat föláldozva az
te a tûzoltóságnak, három óra után.
Az oltásban 50-60-an vettek részt, a
budakalászi, pomázi, szentendrei, III.
és XVII. kerületi tûzoltóõrsöktõl. A
tûz a családi házzal egybeépített mûhelybõl, fatárolóból terjedt át a tetõszerkezetre, valószínûleg egy cserépkályhából kipattanó szikra okozhatta. Az oltás idejére az utcát lezárták, a mintegy 300 m 2-es épületegyüttes tetõszerkezete leégett, de

Összefogás a bajban

További képeink: http://picasaweb.google.com/bhkeptar

együttérzõ budakalásziak: ahogy terjedt a hír, mind többen gyûltek össze
segíteni, bontani, romot eltakarítani,
konténert rakni, tetõt fedni, fóliázni.
Volt idõszak, amikor több mint ötvenen tüsténkedtek az udvaron, a falak
közt, köztük sok nagycsaládos, cserkészek. Került villanyszerelõ, sittszállító, hoztak fóliát az átázott, csupasz födémre, cserepet a még épen
maradt tetõrészre, teát, forralt bort,
ennivalót a segítõknek. A lakótér jelenleg nem lakható, az épület újjáépítésre szorul. A családot ismerõsök szállásolták el, de azóta már
visszaköltöztek a melléképületbe.
(Részletek a 10. és a 14. oldalon.)
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Építész konferencia a Faluházban

A környezettudatos magatartást,
a megújuló energiahasznosítást, ezen
belül a fa- és pellet fûtést népszerûsítette az az építészeket és belsõépítészeket célzó szakmai fórum, melynek
a Faluház adott otthont jan. 26-án. A
DZone Studio és a Szentendrei Kistérségi Ipartestület által közösen szervezett rendezvénysorozat elsõ, budakalászi találkozóján a fûtéstechnikai,
kályhatörténeti elõadások mellett bemutatták, hogyan lehet történelmi belvárosokat, mûemlék épületeket megújuló energiaforrások hasznosításával környezettudatossá tenni; ill. települési szinten hogy lehet önfenntartóvá válni.
A konferencia fõvédnöke, Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter hangsúlyozta, milyen fontos, hogy
odafigyeljünk környezetünkre (akkumulátortöltõk kihúzása, izzócsere, klímabarát otthonok építése, klímaerdõk telepítése) és „a pazarló, klímát károsító technikákat kiváltsuk”. A fórum építészettörténeti kiállításának megnyitóján
Turi Attila Ybl-díjas építész elmondta: „Az embertõl kell
védeni a környezetet, ez így van, mi tesszük tönkre. ...
Meg kell mentsük ezt a szerencsétlen Földet, amit nem tudom, milyen állapotban hagyunk gyerekeinknek...”

Programok
az idõseknek
Január 19-én a Polgárõrségtõl Halász Jenõ szakmai
vezetõ és Bozsó Lajos polgárõr látogatott el a Kalászi
Idõsek Klubjába, „Az idõsek
védelmében” címmel tartottak tájékoztató elõadást.
Január 20-án Német Antal alpolgármester úr „A vallás
társadalmi szerepe kis közösségekben” címmel tartott kimerítõ és mindenre kiterjedõ színvonalas elõadást.
Nagyon szépen
köszönjük mindannyiuknak, hogy színesebbé tették hétköznapjainkat. Köszönettel és tisztelettel:
Zelizi Erika
intézményvezetõ

Pilis és Pálos
A Pilis misztériumáról és a Pálos
rend történetérõl beszélt Virágh László jan. 21-én a Faluházban, az Elhallgatott történelem c. sorozat 3. elõadásán. Állítása szerint a magyar õstörténet-kutatásban kiemelt szerepe
van a Pilisnek: mert itt éltek a trójaiak
leszármazottai, itt telepedtek meg a
hunok, s itt volt a magyarság központja az 1300-as évekig.
A hegység azonban szakrális központ is. Virágh szerint nem
véletlen, hogy egy ország se adott annyi szentet a világnak,
mint Magyarország... Szent Jeromos, Szent Márton, Szent
István, Szent László, Szent Erzsébet... Csak a Dunántúlon
legalább 15 szent élt és többjük erõsen kötõdött a Pilishez.
Boldog Özséb a Pilisbe vonult ki esztergomi kanonokként remetének, itt állított keresztet, s emelt a Szent Kereszt tiszteletére monostort és templomot, hogy összegyûjtse a remetéket. Az új rend védõszentjévé a thébai
Remete Szent Pált választotta. Késõbb a rend kinõtte a Pilist, délebbre költözött, majd a történelem viharaiban
majdnem fölmorzsolódott. Ahogy az õsi igazság mondja:
„Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.” De mostanában mintha éledne. A Pálos Rend is, meg a Pilis is...

Illés szólt a Verklin...
Az Illés együttes legnagyobb slágereit idézte fel a
nyolcvanas évek beat zenekara, a Verkli együttes a Faluházban február 2-án. A
mintegy félszáz fõs közönség hálásan nosztalgiázott a
zenészekkel, és szûnni nem
akaró tapssal bizonyította, a ‘zajcsináló bandák’ mellett
vannak idõtálló zenék, feledhetetlen szövegek és érdemes volt újra összeállni 30 év után az együttes tagjainak.
Terv szerint a Verkli – egy
sorozat részeként – többször ellátogat még a budakalásziakhoz, hogy megszólaltassa a legendás együttesek legjobb nótáit, amirõl lapunkban elõzetesen tájékoztatjuk olvasóinkat.

Budakalász hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – szerkesztõi Gerzsenyi András Krisztián és Raczko Timea.
Elérhetõségeik: telefon: 06 / 70 948-7351 • e-mail: budakalasz@screenplaymedia.hu
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HIVATAL

A LAKOSSÁGOT ÉRINTÕ ADÓKRÓL

Tájékoztató az adófizetési kötelezettségekrõl, változásokról
GÉPJÁRMÛADÓ
2010. január 1-tõl módosultak a gépjármûadó mértékek. Személygépkocsik és motorkerékpárok vonatkozásában: a teljesítmény szerinti adóalap után:
• a gépjármû gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben: 2009-ben 300, 2010-ben 345 (Ft/kw). • A gyártási évet követõ 4-7. naptári évben: 2009-ben 260, 2010ben 300 (Ft/kw). • A 8-11. évben: 2009-ben 200, 2010ben 230 (Ft/kw). • A 12-15. évben: 2009-ben 160, 2010ben 185 (Ft/kw). • A gyártási évet követõ 16. (vagy annál
több) naptári évben: 2009-ben 120, 2010-ben 140 (Ft/kw).
Tehergépjármûvek, autóbuszok, nyerges vontatók, pótkocsik vonatkozásában: Az adóalap minden megkezdett 100
kg-ja után légrugós, vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû gépjármû esetén 2009-ben és 2010-ben 1200 Ft. Az
adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után egyéb gépjármû és pótkocsi esetén 2009-ben 1200, 2010-ben 1380 Ft.
Az új adómértékek átlagosan 15% emelkedést jelentenek. A mértékváltozásból eredõen az adózókat nem terheli bejelentési kötelezettség az adóhatósághoz. Kivéve a
„légrugós” jellegû adóköteles jármûveket, amit 2010. jan.
15-ig kellett bejelenteni a kedvezmény igénybevételéhez.
Az új adómértéknek megfelelõ adó-megállapítást tartalmazó, 2010. évre (és az azt követõ évekre) vonatkozó határozatokat február végén postázzuk az adóalanyoknak. 2010ben a kivetett gépjármûadó I. félévi részletét a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni vagyis az I. félévre gépjármûadó
esetén nem vonatkozik a március 16-i befizetési határidõ, de
a II. félévi adót már szeptember 15-ig kell megfizetni.
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
Az adó mértékében változás nem történt, az I. félévi
adó megfizetéséhez – melynek határideje március 16. –
az értesítéseket és a csekkeket postázzuk.
A magánszemélyek kommunális adóját kell megfizetni
azon magánszemélyeknek, akik a naptári év elsõ napján Budakalász területén építmény (lakás és nem lakás), beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonával rendelkeznek.
Ahol mindenki belesüketül
saját fennhangú imádságába,
kinek van ott füle
az Isten szavát meghallani?

Ha az építményt vagy telket az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékû jog (haszonélvezet, használat, tartós
földhasználat, földhasználat) terheli, a tulajdonos és a vagyonértékû jog gyakorlására jogosult személy (megállapodás szerinti személy, megállapodás hiányában a vagyonértékû jog jogosultja) köteles bevallást tenni. Több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Adóbevallásra kötelezett az a magánszemély is, aki
nem magánszemély tulajdonában álló (pl. állami, önkormányzati) lakás bérleti jogával rendelkezik (fõbérlõ). (Nem
keletkezik adókötelezettség az albérleti jogviszonyból.)
2010-ben tovább folytatjuk az ellenõrzéseket a magánszemélyek kommunális adóját nem fizetõ adózóknál.
IPARÛZÉSI ADÓ
Az iparûzési adónál 2009-re vonatkozóan adómérték
emelés nem volt, így 2009-re az iparûzési adó mértéke
1,8%. Változás az iparûzési adónál 2010. január 1-tõl:
A 2009. december 31-ig terjedõ adóévekre az önkormányzati adóhatóság gyakorolja az iparûzési adóban az
adóigazgatási hatás- és feladatköröket. A 2010-tõl kezdõdõ adóéveket érintõ helyi iparûzési adóval összefüggõ
hatásköröket az APEH gyakorolja. Az adózó 2010. I. félévre vonatkozó adóelõleg részletét az önkormányzati
adóhatóság által kiadott fizetési meghagyás alapján március 15-ig az önkormányzati adóhatóság iparûzési adó
számlájára köteles megfizetni. A 2009. évre vonatkozó
adóbevallást 2010. május 31-ig a székhely/telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz köteles benyújtani, ill.
ha adózónak 2009. adóévre még fizetési kötelezettsége
van, azt is ide kell megfizetnie.
A 2010-ben keletkezõ (változó) iparûzési adókötelezettség esetén 15 napon belül kell az APEH-nak ezen
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. Az adózó a 2010-ben kezdõdõ elõlegfizetési idõszakra (2010. II. félévére és 2011. I. félévére) vonatkozó
adóelõleg-részleteket az APEH számlájára fizeti meg.
A 2009-re vonatkozó iparûzési adóbevallások hamarosan elkészülnek önkormányzatunknál és postázzuk.

ALIBI

Mondom, mázlista, mert nem kellett
megélnie sem pártja dávidi meghasonlását, sem Demszky Gábor arcátlan afKülönös aktualitást vélek a fenti sorok- fektálását, miszerint azért kellett Hagyó
ban, amit elsõ mûvei egyikében (A cella) Miklóst megjutalmaznia (aki egyébként
írt Csengey Dénes, aki január végén lett a Megyeri híd forgalmát a fõvárosból kivolna 57 éves, s jövõ áprilisban lesz 20 tiltani, s Budakalászra ráereszteni szánesztendeje, hogy nincs közöttünk. Ke- dékozott), mert alpolgármesterei olyan
sernyén azt is írhatnám, szerencsés frá- ‘keveset’ keresnek. Hazánkban, ahol már
ter, akinek távolléte okán van alibije: a 2002-ben a nemzet magánvagyonainak
romlás, ami az ‘ad hoc rendszerváltás’ 48%-át 3%-nyi ‘fõmagyar’ birtokolta, s a
óta végbement, nem terhelheti, – nem maradék 52% oszlott meg a többi 9 milúgy, mint a megmaradókat. Mindannyi- lió 700 ezer ‘almagyar’ között, – ez több
unkat! Egyszer azt mondta: az a te bajod, mint orcátlanság. (Szegény ember vahogy „minden lyukas cipõt meg akarsz gyonbevallását – ami különben épületes
javítani akkor, amikor cipõgyárat kellene olvasmány! –, jövedelmei ismertetését e
csinálnod”. Meglehet, igaza volt.
lap terjedelme nem teszi lehetõvé.)
2010. február • IV. évfolyam 2. szám

Ha húsz év rendszerváltói csak ezt az
égbekiáltó aránytalanságot állították elõ,
s az istenadta nép fennhangú imájába
süketülten nem hallja meg a magán segíteni biztató szót, nincs alibijük. A cipõfoltozás már kevés. Bár az „Európába,
de mindahányan!” volt a hívó szó, A tejút lovasának monológját mintha ma,
nem ‘83-ban írta volna Csengey Dénes.
„Másé a föld, a kapa, az ásó, a fejsze
a kezünkben. A kezünk is másé. Használatára a magunk belátása szerint nem vagyunk jogosultak. Óhajunk, követelésünk, de akárcsak egyenrangú szólásunk
is, semmilyen irányba nem vezet. Alázatos kérésekkel kapaszkodhatunk a fölöttünk lévõ hatalmak színe elé, a szemközt
zúduló felszólítások, fenyegetések, parancsok kõgörgetegében.”
(III. Utisz)
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A 2010. évi országgyûlési képviselõ-választásról
Minden választásra jogosult polgár 2010. február 812. között értesítést kellett kapjon arról, hogy a választók
névjegyzékébe felvették. Az értesítõ tartalmazta a szavazás idejére (ápr. 11., 25.) és helyére vonatkozó információt is. Febr. 10-17. között volt mód arra, hogy a névjegyzékre fel nem vett polgár jogorvoslatot kérjen. A szavazás
napján senki nem vehetõ fel a névjegyzékbe, még akkor
sem, ha személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlõen
igazolja, és választójoggal rendelkezik.
A Posta az értesítések kézbesítését febr. 12-én befejezte. Az a budakalászi választópolgár, aki az értesítést
nem kapta meg, a Polgármesteri Hivatalban munkaidõben személyazonosság igazolása mellett átveheti.
A JELÖLTÁLLÍTÁSRÓL
A választásra jelöltet ajánlani az értesítõvel együtt érkezõ ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet márc.
19-ig. A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhetõ. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat, kizárólag abban a választókerületben, ahol a lakóhelye van. Aki több jelöltet ajánlott, vagy aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak
valamennyi ajánlása érvénytelen. A választópolgárnak az
ajánló szelvényt pontosan, értelemszerûen ki kell töltenie
és saját kezûleg alá kell írnia.
A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE VALÓ FELVÉTELRÕL
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl márc. 19-én 16 óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyaneddig módosíthatja
annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti
névjegyzékbõl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. A kérelem letölthetõ a www.valasztas.hu címrõl.
IGAZOLÁS MÁS TELEPÜLÉSEN VALÓ SZAVAZÁSHOZ
Aki a szavazás napján lakcímétõl távol, de Magyarországon tartózkodik, igazolást a választás elsõ és második
fordulójára egyaránt személyesen vagy meghatalmazott
útján legkésõbb ápr. 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy kérhet a helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy az legkésõbb ápr. 6-án megérkezzen a helyi választási irodához.
Igazolást a választás elsõ és második fordulójára is ugyaneddig lehet kiadni. A HVI vezetõje ápr. 8-án 16 óráig a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt. Akik a két választási forduló között lakóhelyet változtatnak, csak a korábbi lakóhely szerinti szavazókörben gyakorolhatják választójogukat.
SZAVAZÁS TELEPÜLÉSSZINTÛ LAKÓHELY ÉS AZ IGAZOLÁS ESETÉN
Az országgyûlési képviselõk választásakor a településszintû lakóhellyel, ill. az igazolással rendelkezõ szavazópolgárok ápr. 11-én és 25-én a Polgármesteri Hivatal B. épületben lévõ 1-es számú szavazókör helyiségében szavazhatnak.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA, SZAVAZÓKÖRÖK
A Helyi Választási Iroda vezetõje: dr. Molnár Éva jegyzõ.
A HVI címe: 2011 Budakalász, Petõfi tér 1. Telefon: 06/26/
340-266/111, 340-514/116, Fax: 06/26/340-494.
1. szavazókör: Polgármesteri Hivatal B. épület, Petõfi
tér 1.: Budai út páratlan 1-45., páros 2-44.; Damjanich u.
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páratlan 1-27., páros 2-26.; Iskola u.; Kálvária u.; Kõbányai út; Magyar u.; Pataksor; Petõfi tér; Posta köz; Szentendrei út 1.; Táncsics M. u.; Templom u.; lakcím nélküliek.
2. szavazókör: Nyitnikék Óvoda, Pomázi út 3.: Bánya
u.; Csalogány u.; Fácán u.; Fecske u.; Galamb u.; Holló u.;
János u.; Kereszt u.; Köves u.; Mély u.; Pacsirta u.; Rigó u.;
Sas u.; Scholcz Ferenc u.
3. szavazókör: Kalász Suli Ált. Isk., Budai út 54.: Áfonya u.; Barbara köz; Berdó u.; Bodza u.; Cseresznyés u.;
Damjanich u. páratlan 29-tõl végig; páros 28-tól végig;
Diófa u.; Fagyal u.; Fürj u.; Füves u.; Galagonya u.; Gém u.;
Golgota u.; Gyümölcs u.; Határ u.; Határ út; Keskeny u.;
Kilátó u.; Kominka köz; Kõ bánya; Kõ u.; Kökény u.; Mandulás u.; Meggy u.; Meggyfa u.; Meredek u.; Ökörszem
u.; Pesti út; Sólyom u.; Sugár u.; Szalonka u.; Szegély u.;
Szeglet u.; Szérüskert u.; Szirt u.; Zöldfa u.
4. szavazókör: Kalász Suli Ált. Isk., Budai út 54.: Ady
Endre u.; Alsóvár u.; Batsányi János u.; Budai út páratlan
47-tõl végig, páros 46-tól végig; Fél u.; Felsõvár u.; Gerinc
u.; Gyár u.; Harmat u.; Hársfa u.; Hév vasútállomás; Szeder
u.; Vasút sor; Vasútsor 1- 58. (folyamatos házszámok).
5. szavazókör: Nyitnikék Óvoda, Vasút sor 7.:
Jankovics Gyula u.; Jókai Mór u.; Sport u.; Tanító u.; Vasút
sor 60-tól végig; Wesselényi u.
6. szavazókör: Faluház, Szentendrei út 9.: Ártér u.;
Csapás u.; Csárda u.; Dévér u.; Duna sétány; Gátõr u.;
Gyöngyvirág u.; Harcsa u.; Hargita u.; József Attila u.; Kanonok u.; Kántor u.; Káplán u.; Kedves u.; Kertész u.; Kórház u.; Lupa sziget; Lupaszigeti u.; Márna u.; Márton
Áron u.; Mezõ u.; Napsugár u.; Platán sor; Ponty u.; Sekrestyés u.; Süllõ u.; Szegfû u.; 1-17. (folyamatos házszámok); Szentendrei út páros 2-tõl végig, páratlan 7-tõl végig; Tó u.; Töltés u.; Tulipán u.; Víztorony u.
7. szavazókör: Nyitnikék Óvoda, Pomázi út 3.: Bokros
u.; Erdõhát u.; Hegyalja u.; Kovács Lajos u.; Liget köz; Liget u.; Máli Péter u.; Pomázi út 2-28.; Rózsa u.; Szent
László u. 1-48. (folyamatos házszámok).
8. szavazókör: Szentistvántelepi Ált. Isk., Martinovics
u. 9.: Attila u.; Batthyány u.; Bem József u.; Bocskai u.; Deák Ferenc u.; Dobó István u.; Kinizsi u.; Kossuth Lajos u.;
Lehel u.; Martinovics u.; Munkácsy Mihály u.; Ország út;
Petõfi Sándor u.; Széchenyi u., páratlan 51-tõl végig; Szent
László u. páratlan 49-tõl végig; Zrínyi I. u. 17-tõl végig.
9. szavazókör: Szentistvántelepi Ált. Isk., Martinovics
u. 9.: Arany János u.; Árpád u.; Bethlen Gábor u.; Bozót
u.; Csott dûlõ; Dolinai út; Domb út; Dombhát u.; Iparos u.;
Kert u.; Klisovác u.; Lejtõ u.; Lugas u.; Mátyás király u.;
Pomázi út 29-tõl végig; Prés u.; Puttony u.; Rákóczi Ferenc u.; Széchenyi u., 1-50-ig (folyamatos házszámok);
Szõlõ u.; Szüret u.; Taván dûlõ; Taván u.; Vincellér u.; Zrínyi Ilona u. 1-15-ig (folyamatos házszámok).
10. szavazókör: Telepi Óvoda, Mályva u. 1.: Árvácska
u.; Béke sétány; Bimbó u.; Ciklámen u.; Hajnalka u.; Kolónia u.; Liliom u.; Mályva u.; Nárcisz u.; Nefelejcs u.; Pipacs
u.; Szegfû út páratlan 19-tõl végig; Szegfû út 14-ig;
Szentendrei út 3-5/B; Tövis u.; Virág u.
További információk a www.budakalasz.hu honlapon,
a „Választás 2010” menüpont alatt találhatók, valamint a
http://www.valasztas.hu oldalon kísérhetõk figyelemmel.
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A polgármesteri keret felhasználása

Köszönet a hóeltakarításért

Szedmák Eszter tanuló, zenei okt.: 100 e Ft; Garger Piroska szemész szakorvos, 0-2 évesek szem. vizsg.: 60 e
Ft; Kalászi Idõsek Klubja, 2 napos kirándulás: 219 100 Ft;
ált. iskolák 7-8. osztályosai, Etika tankönyvek kb. 110 db:
110 e Ft; Ferenc Zsuzsa jegyzõkönyv vez., Pekingi VB-n
való részvétel tám.: 200 e Ft; Simonyi Dóra sakkozó, U8
EB-n való részvétel, Grúzia: 50 e Ft; Cseszneki Márk sakkozó, Antayai VB való részvétel tám.: 50 e Ft; Kurucz
Blanka sakkozó, versenyek, táborok tám.: 20 e Ft; Gere
László, Kõ korpusz felújítási munkák: 162 500 Ft; Mezõségi Õrzõkör Alapítvány, mûk. tám.: 100 e Ft; Rosta Lika
Budakalászi NOE, mûk. tám.: 150 e Ft; Semmelweis napra kieg., rend. szerv.: 51 405 Ft; Pedagógusnapra kieg.
(Olvasni jó), rend. szerv.: 277 480 Ft; Gyalogreklám Kft. szórólap terjesztés, városavató ünn.: 150 e Ft; Simó
Ágoston, öntõmunkák: 500 e Ft; várossá avatás ünn., fotó- és filmanyag készítés: 187 500 Ft; Dónusz Katalin,
koncertszervezés, elõadómûv.: 100 e Ft; Szedmák Eszter
tanuló, zenei okt.: 100 e Ft; Garger Piroska szemész szakorvos, 0-2 évesek szem. vizsg.: 60 e Ft; Nõtagozat - Viola Egyesület, mûk. tám.: 100 e Ft; Tûzoltók, ajándékvásárlásra: 40 e Ft; Nyugdíjas Klub Hammerné, mûk. tám.: 100
e Ft; BKM Kisisk. Közmûv. Egyesülete, mûk. tám.: 100 e
Ft; Kardosné S. Katalin haláleset, temet. tám.: 40 e Ft.
A 3 M Ft-os keretbõl 2 997 985 Ft-ot használtak fel.

Január 30-ára virradóra rengeteg hó esett és késõbb is
egész nap zuhogott. Az utak járhatatlanok voltak, a közútkezelõ a saját útjait nem takarította.
Kis András és Izsipi István hajnaltól késõ estig járták
gépeikkel a város útjait, utcáit és vasárnap estére minden
út, még a hegyi utak is járhatóak lettek. Köszönjük nekik.
Parlagi Endre, polgármester

Optikai közmû tervezés – elõrelátóan
Budakalász optikai közmû koncepciójáról egyeztetett
febr. 8-án az önkormányzattal a budakalászi ATL Kft., az IP
Park Kft., a TraffiCom Kft. és a Watt 22 Kft. ügyvezetõje.
Eszerint érdemes lenne a városnak áttérni az üvegszálas
technológiára, ami a legjobb vezetékes adatátviteli megoldás. A végsõ cél, hogy minden háztartásba eljuthasson az
optikai közmû: internet, telefon, TV, biztonsági rendszer, tehát kép-, hang-, és digitális jelek, korlátlan kapacitással.
Az áttérés fokozatos lenne: minden közmûépítésnél,
útbontásnál érdemes eleve egy üres védõcsövet lefektetni, hogy pár év múlva, amikor lesz rá pénz, csak be kelljen húzni az üvegszálat. Ezzel megelõzhetõek a késõbbi
nagy költségek. A HÉV új alépítménye kapcsán már szó
van egy ilyen védõcsõ elhelyezésérõl.

Jönnek az ajánlatok az óvoda kivitelezésére

A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a  Telepi
Óvoda óvodavezetõ, ill. a  Szentistvántelepi Általános
Iskola iskolaigazgató (magasabb vezetõ) beosztás ellátására, teljes munkaidõre. A munkavégzés helye az óvodánál: Budakalász, Mályva utca 1.; az iskolánál: Martinovics
utca 9. A vezetõi megbízás mindkét esetben határozott
idõre, 2010. aug. 1.–2015. júl. 31-ig szól. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2010. február 26. Az elbírálás
határideje: május 31. További információ kérhetõ: Villám
Zsuzsanna osztályvezetõnél, (26) 343-363/104, részletek: www.kozigallas.gov.hu, www.budakalasz.hu.

Február 8-án megjelent a Közbeszerzési Értesítõben a
Szalonka utcai óvoda ajánlattételi felhívása a kivitelezésre.
Jelentkezési határidõ: márc. 1. Lesz még egy forduló a tárgyalásokra, márciusban kihirdetnék az eredményt, szerzõdést kötnének a nyertessel és áprilisban indulna a munka.
Az épület belsõ kialakításáról is egyeztettek febr. 8-án:
kiválasztották a burkolóanyagokat és hogy milyen legyen
az óvoda belsõ színdinamikája. Fontos, hogy a csoportszobáknak saját színviláguk legyen, hogy a gyerekek így is
azonosíthassák õket, és a falakat nem csak mázoltatni szeretnék, de egy-két szép motívummal díszíttetni, kifestetni
is. Olyan felületeket is kialakítanának, ahova mûvészi alkotások kerülnének, pl. Simó Ágoston mese- és állatfigurái.

Egyeztetések a NIF Zrt-vel

Egyeztetések a Barát-patak gátja ügyében

 Január 20-án a NIF Zrt-nél járt a polgármester, hogy tájékozódjon, hogy áll az elsõ két 250 M Ft-os közlekedésfejlesztési csomag ügye. A tervek elkészültek, most folyik az
engedélyeztetésük, hamarosan kiírják a közbeszerzési pályázatot a kivitelezésre. Egyeztették a következõ két év fejlesztéseit is. Szerepel benne a Kõbányai út, Klisovác utca,
köztük a híd, kétoldalt parkolókkal, és a Kõbányai út összekötése a Csalogány utcával, valamint a Duna-parti üdülõterület összekötése a Lupaszigeti úttal a gát mellett. Ehhez a
GyNKI-vel meg kell állapodni ennek a nyomvonalnak az átadásáról és a HÉSZ-ben ki kell szabályozni a területet.
 Február 9-én a NIF Zrt. tervezõi a hivatal képviselõivel végigjárták az elkerülõ út tervezett nyomvonalát és
egyeztettek a vitás kérdésekrõl. Számbavették a keresztezõdéseket, útbecsatlakozásokat (pl. Mély u, Köves u.
táján). A nyomvonallal nincs probléma, a csomópontokkal kapcsolatban még várható módosítás. A NIF Zrt. márciusra ígéri, hogy lesz építési engedély.
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Január 26-án négy gátépítés tervezésében jártas céggel
egyeztettek a Barát-patak házak felõli gátjának helyzetérõl.
A tárgyaláson fölmerült, hogy árvízvédelmi helyzetben a
felesleges vizet az Omszk-tóba lehetne vezetni. Ehhez alapos hidrológiai és geodéziai vizsgálatok szükségesek és
annak átgondolása, együtt mozog-e a Duna vízszintje a patakban feltorlódott, ill. a tóban lévõ víz szintjével.
A cégek megvizsgálják, milyen mûszaki megoldással
lehetne a gátat tartósan megerõsíteni, és február végéig
árajánlatot adnak a tervezésre. Ezután, a tervek birtokában lehet indulni árvízvédelmi pályázatokon.
Mivel egy ilyen hosszú távú beruházás több évet is
igénybe vehet, az idei igen csapadékos tél után sürgõsen
ideiglenes megoldást kell találni a gát megerõsítésére.
Homor István beruházási osztályvezetõ a tiszai árvíznél
használatos szádfalazást javasolja: 30 cm széles, 5-6
méteres hullámosított vaslemezeket kellene leverni a töltés belsõ oldalára, emögé rakva a homokzsákokat.
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„Várostakarítás” – 2010. március 27-én

Az ingyenes jogsegélyszolgálatról

Tisztelt budakalászi Polgárok, Civil szervezetek, Vállalkozók! Kérjük, csatlakozzanak a takarítási akciónkhoz! Legyenek segítségünkre a közterületeink, az utak, utcák menti területek megtisztításában. Újítsuk meg környezetünket!
A tavaszi nagytakarítás terjedjen ki az ingatlanuk elõtti kertre, járdára, árokra, út menti szegélyre is. A közterületekrõl és az utak mentén összegyûjtött hulladékok elszállításáról – elõzetes egyeztetést követõen – az önkormányzat gondoskodik. A jelentkezéseket Fetterné
Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens várja a 343362/132 vagy a (70) 9849-833 telefonszámon.

Tavaly 23 alkalommal tartott fogadónapot a hivatalban
Kerkuskáné Dr. Tóth Mária ügyvéd. A 92 munkaóra alatt
91 fõ vette igénybe a jogi segítségnyújtást. Figyelembe
véve, hogy egy-egy ügy ellátása kb. 1 óra, a teljes rendelkezésre álló kapacitást kihasználták a budakalásziak.
Az ügyek fele-fele arányban családjogi, ill. más polgári jogi, és kis részben munkajogi jellegûek voltak.
A jogsegély-szolgálat fogadónapjai 2010. elsõ félévében:  március 1.;  március 22.;  április 6.;  április
19.;  május 3.;  május 17.;  június 1.;  június 21. A
fogadóóra 13-tól 17 óráig tart. Helye: Polgármesteri Hivatal, Petõfi tér 1., udvari épület, pénztár melletti szoba. Bejelentkezni lehet a +3630 284-4245-ös mobilszámon.

Kutyatulajdonosok figyelmébe
Az utóbbi hetekben több kóbor kutyákkal kapcsolatos
lakossági bejelentés érkezett a hivatalba. Párzási idõszak
van, az ebek az utcán kóborolnak, idõnként magáningatlanokra is behatolnak. A kóbor kutyák nemcsak veszélyt
jelentenek embertársainkra, de félelmet is keltenek, jelentõs károkat is okoznak, és a közterületeket is szennyezik.
Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy kötelesek gondoskodni az állatok szökésének megakadályozásáról, az ebet közterületen biztonságos – erre alkalmas –
pórázon kell tartani és vezetni. A jövõben fokozott ellenõrzéssel igyekszünk elérni az ebtartás szabályainak betartását, hiszen aki szándékosan vagy gondatlanul kutyáját
kóborolni hagyja, szabálysértést valósít meg.
Kérjük a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy saját és
embertársaik, négylábú barátaink, továbbá a tiszta, igényes lakókörnyezet kialakítása érdekében az ebtartás szabályait szíveskedjenek betartani.
Budakalász Önkormányzata

Sikeres a házhoz menõ szelektív gyûjtés
A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés sikerét jelzi,
hogy eddig többen vették fel a gyûjtõzsákokat egy hónap
alatt, mint tavaly, egész évben. Összesen kb. 9000 zsák talált gazdára, de aki még nem vette igénybe a szolgáltatást,
kérjük, minél hamarabb éljen vele, mert év közben már
csak az adott évbõl hátralévõ idõszaknak megfelelõ zsákmennyiséget kaphatja meg. (Helyszín: Hulladékudvar, Budakalász, Klinger Henrik u. 1291/25 hrsz. – volt Lenfonó
terület. Nyitva: Sze-Cs-P.: 14-18, Szo.: 8-12 óráig. Pótzsák
vásárlására 146 Ft/db térítési díj ellenében van lehetõség.)
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A Családsegítõ köszönetnyilvánítása
Ezúton köszönjük minden kedves budakalászi lakosnak, a CORA budakalászi Áruházának és a Magyar Szerencsejáték Szövetségnek tavalyi évi adományait. Az idei
évben is lesz Adományok Napja, helyszín: Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat, 2011 Budakalász, Táncsics
Mihály utca 19. Idõpont: minden hónap utolsó péntekje.
Szeretettel várunk mindenkit!
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Szükség lenne egy új bölcsõdére is...
Egyre aktuálisabb egy új Bölcsõde építése. A jelenlegi
épület tetõ- és födémszerkezete olyan rossz állapotban
van, hogy az önkormányzatnak pár éven belül ki kell ürítenie. Ráadásul a befogadó képessége is igen kicsi. Ha lesz rá
keret, a Szalonka utcai óvodánál épülhetne meg az új Bölcsõde. A terveztetés idejét és módját erõsen behatárolja az
a szabály, mely szerint ha egy éven belül mást is terveztetnek a településen, és ezek összege meghaladja a 8 M Ft-ot,
ezeket össze kell vonni, közbeszerzési pályázatot kell kiírni
és egy céggel kell a (különbözõ) terveket készíttetni.

Kishírek
 Felmondta a Kábel TV a Kalász Film Bt-vel kötött
szerzõdését, mivel a cég tartósan nem fizetett.
 Decentralizálják a feladatok egy részét, egyeztette
febr. 10-én az önkormányzat az intézményvezetõkkel. Így a
pénzügyi rendszert terminálos megoldással kezelnék: az intézmények maguk rögzítenék a saját adataikat. Hasonlóan a
munkaügyi feladatok is az õ hatáskörükbe kerülnének.
 Belsõ ellenõrzést végeznek az önkormányzat intézményeinél és cégeinél õszig, hogy rendben lehessen lezárni az elmúlt 1+3 évet. Az eredményeket nyilvánosság elé
tárják, hogy a lakosok láthassák, milyen állapotban vannak
az intézmények és a cégek. Elõbbiek ellenõrzését az önkormányzat állja, utóbbiak maguk fizetik a költségeket.
 Az Óbuda-Kalász Horgászegyesület gyûlésén Parlagi
Endre polgármester elmondta: az önkormányzat nem látja akadályát, hogy hosszabb távon horgásztó legyen a bányamûvelésbõl kivont tavakból, de fontos, hogy a tavak
körbejárhatók legyenek. A vízfelület 2/3-a az önkormányzaté (27 ha), és van 5 ha partja is. Az egyesület folyamatosan telepít halakat, igen jól mûködik, több, mint 20 M Ftos éves költségvetéssel rendelkezik, halõrt is foglalkoztat.
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Elhagyta az erdõt a Kárpátok õre

Meghívó Közmeghallgatásra

Kivágták Kaposszerdahelyen azt a kiszáradt, saját lábán 5-10 éve elhalt kocsányos tölgyet, amelybõl faragják a Trianon emlékmû Kárpátok õre szobrát. A mûveletre
december végén került sor,
egy különösen hideg napon.
A mûvész, Horváth-Béres János a szobrot a legalsó törzsbõl alakítja ki, magassága 215
centiméter lesz. Ez nem éri el
a szilvásváradi emlékmû magasságát, de így is impozáns látványt nyújt majd. A tervezési szerzõdést már aláírták, az emlékmû, mivel 6
méternél alacsonyabb, nem építési engedélyköteles, csak
be kell jelenteni. A szoboravatásra a polgármester úr
Csoóri Sándort szeretné meghívni.

Tisztelettel meghívjuk Budakalász lakosságát a 2010.
márc. 16-án kedden 18 órakor tartandó testületi ülésre,
Közmeghallgatásra, a Faluház földszinti nagytermébe.

Kishírek
 Levélszekrény került a Polgármesteri Hivatal elé, az
idõsek kérésére, hogy ne kelljen elgyalogolniuk a postáig.
 A kistérségben felvetõdött egy 36 méteres tûzoltólétra beszerzése. Budakalász nem kíván ennek költségeibe (30 M Ft) önrésszel beszállni, mivel a város a Pomázi
Tûzoltóõrshöz tartozik; olyan épület a környéken nincs,
ahol ilyen eszközre szükség lenne; és Békásmegyeren
(ahonnan a bevetési idõ ugyanannyi, mint Szentendrérõl)
van már egy ilyen létra.
 IVS-fórum volt febr. 15-én a Faluházban. Tervezõváltásra kényszerült január-februárban az önkormányzat, ezért
az új tervezõ cég (a Körics Euroconsulting) febr. 15-i fórumán egyelõre az észrevételek begyûjtésével foglalkozott.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapvetõen Budakalász nyugodt agglomerációs kisváros jellegét kívánja erõsíteni. Ezt szolgálják a pályázati tervek, a jellemzõen értékteremtõ, oktatási-, kulturális-, és sport-beruházásokkal.
 Óbuda utak átadása, átvétele: Az Óbuda Tszsz elvégzett egy beruházást a 0182 hrsz-ú úton és kezdeményezte, hogy az önkormányzat a beruházást vegye át. A
megállapodás-tervezetet a testület tárgyalja. Nem foglalkozik ugyanakkor az önkormányzat a kerékpárút egy részének (0183/157) átvételével, mivel az a 11-es fõúttal
együtt az állam tulajdonában és kezelésében van, ráadásul a besorolása forgalomképtelen út, átruházása jogi akadályokba, és az önkormányzat gyakorlatába ütközik.
 Vége felé jár a végelszámolás a Faluház Kht-nál. A
febr. 2-ai, vélhetõleg utolsó elõtti taggyûlésen a Kht. tulajdonában levõ, vagyonleltárban szereplõ dolgok sorsáról
és a tartozások, követelések kiegyenlítésérõl volt szó.
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Polgármesteri Hivatal

Ismét Tófutás – március 20-án
A tavaszi, szezonnyitó Tófutásra várhatóan március 20án, szombaton 10 órakor kerül sor. Nevezni 9-9:50-ig lehet
a Kahl am Main sétány melletti homokos pályánál (a BMSE
füves pályája és a Sportcsarnok között). Az egy kört futók
távja kb. 1800 m, a két körösöké kb. 3700 m. Kérjük, hogy
a nevezésnél tájékozódjon az útvonalról és a befutás helyérõl. A távot sikeresen teljesítõk közül 180-an emblémázott
pólókat, kategóriánként az 1-3. helyezettek érmeket és apró ajándékokat kapnak. Az esetleges idõpont-változásról
Budakalász honlapján és plakátokon adunk tájékoztatást.

Tavaszi túra a Kõ-hegyre március 15-én
Az idõjárástól függetlenül az idén is túrázunk március
15-én a pomázi Kõhegyre, hogy a Petõfi-pihenõnél emlékezzünk meg a szabadságharc hõseirõl. Találkozó a
pomázi HÉV-állomás jegypénztáránál, 9-9.15 között. A
táv oda-vissza kb. 12 km. Odafelé az utolsó 1,5 km meredeken emelkedik, ill. visszafelé a lejtõ lassítja a haladást,
ezért 2,5-3 óra menetidõvel kell számolnunk mindkét
irányban. Ha szép idõ lesz, egy kis szalonnasütés is belefér
a programba. Ebben az idõszakban a Kõ-hegy teteje általában már száraz és jól felmelegszik, de voltunk már 5-10
cm-es hóban is. A szûk mélyutak szinte mindig sárosak,
ezért nagyon fontos a jól záródó, vízhatlan cipõ. Az idõjárásnak megfelelõen, rétegesen öltözzenek és csak a feltétlenül fontos holmikat hozzák magukkal! Érdeklõdni a (70)
371-6829-es telefonszámon lehet, 13-án és 14-én.
Papp Gábor

Klebelsberg Kuno emlékmû a Budai úton
A Kalász Suli, a volt Népiskola közelében, a Budai út
47. sz. elõtti közterületen szeretné az önkormányzat felállítani gróf Klebelsberg Kuno mellszobrát. A volt vallás- és
közoktatásügyi miniszter nevéhez fûzõdik a 8 osztályú
népiskola törvénybe iktatása, tanyasi iskolák, a Collegium
Hungaricum, hazai múzeumok létrehozása és fejlesztése,
népkönyvtárak létesítése... és olyan Népházak kialakítása,
amilyen a Kalász Suli mai tornaterme is volt. A 20-as
években épült épületben élénk kulturális élet zajlott: péntekente amatõr színi elõadások voltak, passiót adtak elõ.
A Pesthidegkúton is látható Klebelsberg-mellszobor
készítõje, Búza Barna jogdíjáról lemondott, így csak az
öntés, szerkezetépítés, talajrendezés, kovácsoltvas
kerítés, elektromos szerelvényezés, világítótestek
elhelyezése kerülne pénzbe, várhatóan másfél millió
Az emlékmû látványterve
forint+áfába.
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A nov. 24-ei rendkívüli ülés hírei
A grémium a BMSE részére a „Településközpontok
fejlesztése” c. pályázat elõkészítõ munkálataihoz (engedélyes építési tervre) 1,6 M Ft támogatást nyújt (12 I., 4 T.).
 A testület a „Településközpontok fejlesztése” pályázaton történõ részvétel jogi megalapozására megbízási
szerzõdést köt Dr. Kristóf Tibor ügyvéddel, 7 M Ft + ÁFA
összeget biztosít a jogi tanácsadás, tárgyalásokon való
részvétel, szerzõdések elõkészítése és véleményezése ellenértékeként. A szerzõdést a testület a pályázat elõkészítése, megvalósulása, és a megvalósulást követõ 5 év
(fenntartási idõszak) határozott idõre köti. A szerzõdés kiterjed a pályázatból fakadó jogvitákra is, a határozott idõ
lejártát követõ további 2 évig. A pályázat során törekedni
kell arra, hogy az ügyvédi költségek részben vagy egészben a projekt költségvetésének terhére elszámolhatóak
legyenek. A megbízási díj fizetését szakaszolják, figyelemmel a pályázati kondíciókra. A szerzõdéstervezetet a
PVB elnöke véleményezi (9 I., 6 N., 1 T.).


A nov. 24-ei rendes ülés hírei
 Az Államigazgatási Hivatal kiegészítései alapján a testület módosította az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
és elidegenítésének a feltételeirõl, ill. a lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló rendeleteit (15 I.).
 A képviselõk felhatalmazták a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat a Bricostore Hungária Ingatlan
Kft-vel a parkolás szabályainak kialakításáról, ill. arról,
hogy 71 darab parkolóhely felhasználása tekintetében milyen ellentételezést tud felajánlani az Önkormányzat infrastrukturális, környezetvédelmi, területfejlesztési problémáinak megoldására (15 I.).
 A testület 2010. jan. 1-tõl az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladékgyûjtés átalánydíjának,
ill. a lakossági hulladékszállítás díjának 6%-os emelését
hagyta jóvá. Felkérte a polgármestert, hogy a kommunális hulladék begyûjtésérõl, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezésérõl szóló Szolgáltatási Szerzõdés módosításával kapcsolatos, ill. a lakossági hulladékszállítási díj
módosításával kapcsolatos tárgyalásokat a szolgáltatóval
kezdje meg. A „Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés”
szolgáltatás díját nem emelte (11 I., 5 T.).
 A testület módosította az SZMSZ-érõl szóló rendeletét (13 I., 2 T.). Eszerint az aljegyzõ egyben az Igazgatási Iroda vezetõje is; a Szervezési és Képviselõ-testületi
Irodának önálló vezetõje lesz; ill. Oktatási, Kulturális, és
Sport Osztályt hoz létre 3 fõvel. 2010. jan. 1-tõl a Polgármesteri Hivatalban 1 fõ létszámbõvítést engedélyezett,
az álláshely fedezetére a beosztott és az osztályvezetõi
bér közötti különbséget, bruttó 104 500 Ft-ot biztosította
(14 I., 2 T.). A képviselõk elvetették, hogy a jegyzõt ne lehessen interpellálni (6 I., 9 N., 1 T.).
 A grémium legfeljebb 52 budakalászi állandó lakostól –
ha dohányzik, de le kíván szokni; hajlandó egy általa kiválasztott kezelésen részt venni; errõl a nevére kiállított számlát
nyújt be; nevét nyilvánosan felvállalja; továbbá támogatása
érdekében az önkormányzattal szerzõdést köt – a dohányzásról leszoktató kezelés árából 3.500 Ft-ot átvállal (13 I., 3 T.).
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 A képviselõk nem fogadták el a Sodexho Magyarország Kft. 8%-os áremelési javaslatát, így a cég továbbra is
a 2007. szept. 14-én kötött vállalkozási szerzõdés 5. pontjában foglaltakban meghatározott nettó eladási árakon köteles a szolgáltatást nyújtani. A jövõben is ragaszkodnak a
szerzõdés szerinti 5 éves ártartáshoz, a közétkeztetés árait
a szerzõdés fennállása alatt nem kívánják emelni (16 I.).
 A Raiffeisen Bank Zrt-vel 2009. évre kötött folyószámla hitelkeret szerzõdést változatlan feltételekkel
2010-re meghosszabbították (16 I.).
 Jóváhagyták a kistérség által megbízott H.O.M. Audit Kft. 2010. évi belsõ ellenõrzési tervét. Kiegészítették
azzal, hogy a tervben szereplõ 20%-os szabad kapacitás
terhére javasolják az informatikai audit elvégzését a hivatalban. Elfogadták a 2010-2014. évekre vonatkozó belsõ
ellenõrzési stratégiát is (16 I.).
 A testület úgy döntött, hogy a Szalonka utcai újonnan létesítendõ óvodát a Nyitnikék óvoda tagintézményeként fogja megépíteni. A létesítmény költségvetésének kialakításkor az intézmény nagysága miatt a tagintézménybe egy adminisztratív dolgozói és egy tagintézmény-vezetõi státuszt biztosít a törvényben elõírt minimális óraszámmal (15 I., 1 T.).
 A grémium tudomásul vette a Monument 2000 Kftnek a Kalászi Sportcsarnok 2008. okt. 1. – 2009. nov. 1.
közötti mûködésérõl szóló tájékoztatóját (16 I.).
 A képviselõk az „M0 útgyûrû északi szektor Környezetvédelmi Monitoring Program zárójelentés”-rõl készült
tájékoztatást tudomásul vették, azzal, hogy a várható forgalomnövekedésre tekintettel javasolják, hogy a zajterhelés vizsgálatára az MZ3 ponton ismételten kerüljön sor,
és a dilatációs hézag okozta zajszintet mûszaki eszközökkel csökkentsék (16 I.).
 A testület a kistérségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozására irányuló pályázathoz nem kíván
csatlakozni (15 I.).
 A grémium kinyilvánította, hogy a Pomáz várost elkerülõ út megvalósítását támogatja (15 I., 1 T.). A ProUrbe Kft.
által 2009. 10. 12-én a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõségre benyújtott elõzetes
vizsgálati dokumentációban szereplõ I/A és I/B nyomvonalváltozatot is támogatja azzal, hogy az I/A nyomvonalváltozatot elõnyben részesíti. Tudomásul vette, hogy a jegyzõ a
szakhatósági véleményét azzal a kikötéssel adja meg, hogy
az I/A tervezett nyomvonal a településre vonatkozó HÉSZ és
Település-szerkezeti terv módosítását teszi szükségessé.
Ezért a nyomvonal tekintetében a településrendezési szerzõdés megkötése után a HÉSZ módosítását kezdeményezi, és
felhatalmazza a polgármestert az építtetõvel kötendõ településrendezési szerzõdéssel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására (14 I., 2 T.). Javasolta a jegyzõnek, hogy a Pomázi elkerülõ útra vonatkozó elõzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához szükséges szakhatósági állásfoglalást a jogszabályok és a
testületi határozatok figyelembe vételével adja ki (16 I.).
 A képviselõk felkérték a polgármestert, hogy a Lenfonó területére vonatkozó vagyonértékelésre kérjen legalább 3 árajánlatot és készíttessen elõ koncepciót – akár
külsõ szakemberek bevonásával – a terület hasznosítására, mely a HÉSZ elkészítéséhez ill. egy hasznosítási pályá2010. február • IV. évfolyam 2. szám
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zat kiírásához szükséges. Felhatalmazták, hogy a terület
hasznosítására vonatkozóan keressen befektetõket és a
potenciális érdeklõdõkkel folytasson tárgyalásokat a testület által meghatározott keretek között (16 I.).
 A BSC kézilabda szakosztályának további pénzügyi keretre vonatkozó kérelmét nem támogatták (10 I., 2 N. 4 T.).
 A testület a Kovács Attila képviselõ által az okt. 27-ei
ülésen benyújtott interpellációra adott jegyzõi választ nem
fogadta el, ezért az SZMSZ értelmében az ügyet további
vizsgálatra és javaslattételre a TKB elé utalja. A TKB határozati javaslatáról a testület vita nélkül határoz (9 I., 6 T.).

A dec. 15-ei ülések hírei
 A testület 2010. jan. 1-tõl a „Házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés” díjának 6%-os emelését is jóváhagyta. Elfogadta a kommunális hulladék begyûjtésérõl, szállításáról,
ártalmatlanításáról és elhelyezésérõl szóló Szolgáltatási
Szerzõdés Kiegészítését és Módosítását is (11 I., 6 T.).
 A képviselõk elfogadták a 2009. évi költségvetés IIII. negyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatót (13 I., 4
T.). Úgy határoztak, hogy a 2010-es költségvetési koncepcióban a köztisztviselõk számára a törvényi minimumnak megfelelõ cafetéria-díjazást biztosítják, ill. a közalkalmazottak és a köztisztviselõk ugyanolyan összegû
cafetéria-díjazásban részesülnek (16 I., 1 T.).
 A grémium a Telepi Óvoda és a Nyitnikék Óvoda
szakmai ellenõrzésérõl szóló, a Qualy-Co Kft. által készített szakértõi jelentést elfogadta (17 I.).
 A testület Szentendre Város településrendezési tervének aktualizálásáról szóló dokumentációt nem kifogásolta
(17 I.), de az alábbi észrevételeket tette: 1. A Budapesti
Agglomeráció Településrendezési Terve (BATrT) a kavicsbányatavak területét „térségi tájrehabilitációt igénylõ területek” közé sorolja. A tavak vízháztartása közös, a tavak környékének fejlesztése is a két város szoros együttmûködésével képzelhetõ el. Budakalász hatályos településrendezési
eszközeiben a kavicsbányatavak körül út kialakítása tervezett, jelenleg felülvizsgálja hatályos településrendezési terveit, és nemrég készítette el közlekedésfejlesztési koncepcióját. Ebben a tervezõ is szükségesnek tartja, hogy a tavak
körüljárhatóak legyenek. Szentendre város véleményezésre
bocsátott terveiben nem szerepel a Budakalászon tervezett
utak folytatása, bezárása északon. Javasolt legalább a TSZTben egy tervezett út feltüntetése, mely kapcsolódik a déli
oldalon tervezett utakhoz. Ebben a kérdésben egyeztetés
javasolt. 2. Egyes tervlapokon zavaró a tervlap több, különbözõ elnevezése, és a hatályos tervek határozat vagy rendeletszámainak szerepeltetése. A testület ennek megfelelõen a szabályozási terv módosítását tudomásul vette.
 A grémium Pomáz város településrendezési tervéhez az alábbi észrevételeket tette: 1. A budakalászi Zrínyi
utcán nyitott hidakon gépjármûvel történõ áthajtás tiltását kéri a HÉSZ-ben; 2. Az elkerülõ út és a Zrínyi utca közötti területen védõerdõsáv telepítését kéri; 3. A tervekben szereplõ nyomvonalhoz módosítja Budakalász az elkerülõ út nyomvonalát. A testület Pomáz várossal egyeztetõ tárgyalásokat javasolt (16 I., 1 T.).
 A testület felkérte a HÉSZ tervezõit, vizsgálják meg a
051/1 051/28, 051/29, 051/24, 051/30, 051/102, 051/20
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és 051/21 helyrajzi számú ingatlanok által alkotott területegység lakóterületi átsorolásának feltételeit, és tegyenek javaslatot a szabályozási elõírásokra (11 I., 6 T.). Ugyancsak ezt
kérte a 051/33-051/75 hrsz-ú, ill. a 051/87, 051/96,
051/88, 051/89, 051/105, 051/91, 051/92, 051/94, és
051/95 hrsz-ú ingatlanok által alkotott területegység lakóterületi átsorolásának feltételei kapcsán (11 I., 6 T.).
 A képviselõk egyetértettek az MG Építész Kft által
2009-ben készített Budakalász-Berdó Ingatlanhasznosítási Tanulmány összefoglalójával. Felkérték a HÉSZ tervezõit, hogy a tervezés során vegyék az összefoglalót figyelembe (12 I., 2 N., 3 T.).
 Egyetértettek a Lupaszigeti úttól délre fekvõ területekre vonatkozó szabályozási paraméterekre irányuló javaslattal. Felkérték a HÉSZ tervezõit, vegyék ezt figyelembe, a meg nem határozott szabályozási elemeket
vizsgálják meg, és adjanak rá javaslatot (10 I., 3 N., 4. T.).
 Úgy döntöttek, hogy a 2010. évi költségvetési koncepcióban az óvodák és iskolák a terembérletbõl befolyt
bevételük 25%-át saját intézményi szakfeladataik ellátására, ill. szakmai fejlesztésre fordíthatják (17 I.).
 A testület elfogadta a BMSE, a BSC és a Vidra SE
2009. évi beszámolóját (17 I.). A Budakalászi Testedzõ Klub
(BTK), az Óbuda-Kalász Rg TC és a Budakalászi Tenisz Club
(BUTEC) beszámolóját levette a napirendjérõl (17 I.).
 A testület, a Kaláz Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlójaként, a „Pest Megyei településközpontok Fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest Megyében” (KMOP-20095.2.1/B) c. pályázaton való sikeres részvétel biztosítására
úgy határozott, szerzõdést köt a Kaláz Kft-vel, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság bekapcsolódhasson a pályázat-elõkészítõ szakértõi,
egyéb projekt-elõkészítõ és tervezési munkálatokba. A késõbbiekben azt is mérlegeli, hogy a Kaláz Kft. városfejlesztõ
társaságként üzemelhet-e. A feladatok ellentételezésére
nettó 7,9 M Ft összeget biztosított (10 I., 3 N., 4 T.).
 Az Önkormányzat a Nyitnikék Óvoda kis épületének
rendbetételére korábban elkülönített 2,6 M Ft mûszaki tartalmát az alábbiak szerint határozta meg: a Vasút sor 7.
szám alatti óvoda udvari kis épületének elbontása és helyére „szerelõ” konténer telepítése; valamint a Pomázi úti
óvoda volt viacoloros teraszának újraburkolása, vízszigetelése és elõkészítése úgy, hogy a tartópillérek közötti terület a késõbbiekben beépíthetõ legyen (17 I.).
 Elfogadták a testület 2010. évi munkatervét (16 I., 1 T.)
 2010. január 4-ével ismételten meghirdették a dohányzásról leszoktató kezelések támogatására irányuló lakossági felhívást. Ha a megfelelõ számú jelentkezõ híján a
182 e Ft-os keret nem merül ki, úgy újabb felhívást tesznek közzé, míg maradványösszeg áll fenn (17 I.).
 A budakalászi 606/2 hrsz-ú, Pomázi út 5. szám alatti ingatlant pályázati úton kívánják részben (kb. 120 m2)
vagy egészben bérbe adni (17 I.).
 A testület elfogadta a háziorvosi és házi gyermekorvosi szerzõdések tartalmát (17 I.). Úgy döntött, 2010. január 1-tõl feladat ellátási szerzõdést köt dr. Kiss Edinával a budakalászi 3. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
ellátására, ezzel egyidejûleg a dr. Tóth Irénnel kötött szerzõdés megszüntetéséhez hozzájárulását adta (17 I.).
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TÛZ- ÉS BÛNESETEK
A Z O RSZÁGOS K ATASZTRÓFAVÉDELMI F ÕIGAZGATÓSÁGHOZ
A febr. 14-ei tûzeset kapcsán Parlagi Endre polgármester
17-én levélben fordult Dr. Tatár Attila tûzoltó altábornagyhoz.

Tisztelt Tábornok Úr!
2010. február 14-én hajnali 3 óra körül tûz keletkezett
Budakalászon, a Damjanich u. 10. sz. lakóházban. A tûzjelzést 105-ös városi telefonvonalon én adtam a tûzoltóság
fele. A tûzoltóság a dokumentumok tanúsága szerint 3 óra
7 perckor rögzítette a bejelentésemet. A mûködési terület
szerinti tûzoltóság 3 óra 14 perckor szerzett az eseményrõl tudomást, 3 óra 23 perckor érkeztek a helyszínre a
pomázi és budakalászi rajok, ami a riasztástól számított 9
percen belül, de a jelzésemtõl számított 16. percben történt. Úgy érzem, hogy ez elfogadhatatlan.
Kérdéseim:
• Budakalászról a városi telefonon történt tûzjelzés miért
nem a mûködési terület szerinti pomázi tûzoltóságra fut be?
• Mi történt a 7 perc alatt, ameddig a tûzjelzésem eljutott a területileg illetékes, vonulást végrehajtó tûzoltóságig?
• Mennyire tekinthetõ majd objektívnek az a tûzvizsgálat, amelyet az a tûzoltóság folytat le, amelyiknél az elsõdleges késlekedés történt?
Tisztelt Fõigazgató Úr! A Szentendrei Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság szervezési kategóriájának csökkentése
óta mindent elkövet, hogy Budakalász az ellátási körzetükbe
kerüljön. Sajnos ennek az akarásnak most egy épület áldozatul esett. Úgy gondolom, lakosságunk biztonsága érdekében
nem engedhetõ meg, hogy szervezetek közötti rivalizálás súlyosan veszélyeztesse állampolgárok életét, tulajdonát.
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BIZTONSÁG
Kérem, hogy az eset körülményeit kivizsgálni szíveskedjen! Levelemet másolatban megküldöm az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosának is.

Bûnügyi krónika
 Halálos baleset történt február 3-án a Szentistvántelepi HÉV-megállóban, egy középkorú nõ figyelmetlenül
lépett a Békásmegyer felõl érkezõ szerelvény elé, az a peronra dobta, megsérült a feje és elvérzett.
 Elkapták azt a szélhámost, aki januárban – magát a
pócsmegyeri polgármester fiának kiadva és bajbajutottnak feltüntetve – 20 ezer forintot csalt ki Parlagi Endre
polgármesterbõl.
 Elfogták a Sportcsarnok besurranó tolvaját is.
 Elloptak négy birkát január 30-ára virradóra Krunity
Péter képviselõ Lenfonó állomás melletti udvaráról. A tettesek a bicikliút felõl közelítették meg a helyszínt.
 Kirabolták a Budai úti ékszerboltot. Egy kapucnis fiatalember becsöngetett, és amikor a tulajdonos kinyitotta
az ajtót, elõbukkant a tettestárs is, együtt fejbevágták és
gázsprayvel lefújták a boltost. A körülbelül 190 cm magas, erõs testalkatú tettesek több M Ft értékû ékszert vittek el, a Postaközön keresztül az Iskola vagy Kereszt u. felé menekültek. A térfigyelõ kamera ekkor a Takarékszövetkezetet figyelte.
 A bukóablakot benyomva hatolt be a tettes a KAMI
egyik termébe a Nyitnikék óvoda farsangtemetõ programja alatt, ahonnan az egyik tanárnõ táskáját magával vitte.
Az intézmény az ügyben feljelentést tett a rendõrségen.
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EGÉSZSÉG

EGY KIVÁLÓAN MÛKÖDÕ KÖZÖSSÉG

Az Egészségklub 2010. évi programjáról

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Csontritkulás mérésre a második félévben kerül sor.
Az Egészségklub kiemelt feladatának tartja a prevenci- Tudjuk, hogy 30-40 éves korig az egészséges ember
ót, az egészség megõrzését, a betegség megelõzését, a la- csontsûrûsége nõ, és jó esetben néhány évig ezen a szinkosok tájékoztatását a naprakész egészségügyi ismeretek- ten áll. Aztán – a nõknél általában a változó kort követõen
rõl és a jól bevált egészségmegõrzõ módszerekrõl. Ezért – elkezd csökkenni. Ez természetes, csak az nem mindfolytatjuk a havonkénti (minden hó 4. csütörtök 18 óra, Fa- egy, milyen a csökkenés mértéke. Akinél a folyamat gyorluház) orvosi elõadásokat, orvos-beteg találkozókat.
sabb, a megengedettnél ritkább lesz a csont, könnyebben
Tervezett témáink:  Környezeti
törik, meggörbül a gerinc (a hát). A
Farsang az Egészségklubban
ártalmak;  Az aktív és a passzív
csontritkulás nem okoz fájdalmat, a
dohányzás ártalmai;  A szív és érBudakalász egyik legnagyobb önszerve- szervezet nem jelzi, ezért nevezik
rendszeri betegségek;  A csontrit- zõdõ csoportja, a febr. 12-i teadélután far- alattomos kórnak. A sûrûségrõl
kulás kialakulása és következmé- sangi mulatságán a 180 fõs tagság harmada csak a csontritkulás mérésével lenyei;  A nõgyógyászati betegsé- jelent meg. Az ötletes, humoros jelmezek het tájékozódni. Áprilisi elõadásungek (mell-, méhnyak-, petefészek- nagy sikert arattak: volt szellem, varázsló, kon vendégünk, dr. Újvári Adrienn
rák);  Hogyan segíti a mozgás az cukrász, tavasz tündér, Chaplin, Zalatnay Ci- reumatológus errõl beszél.
egészségmegõrzést, a betegségbõl ni, bohóc, Hawaii kislányok, részeges ZsuAz Egészségklub vezetõsége a
való felgyógyulást;  Szervezetünk zsika, túrázók, orvos, törött lábú beteg, sza- tartós betegséggel együttélni kényméregtelenítõje a máj, a máj beteg- kács, háziasszony, ibolya, utcalány, egy fiú a telen személyek és a mûtétbõl felségei;  Táplálékod legyen gyógyí- házból, kertész... A teadélután szervezõje, épülõk, magukat betegségükben
tód;  Gyógyulás a mûtétek után.
Péntek Zsuzsa nagy szeretettel koordinálja egyedül érzõk számára segít olyan
A prevenció hatékony eszközei a ezeket az esteket. Jó hangulat, baráti társa- csoportok alakításában, amelyekszûrések. Folytatjuk a két éve elkez- ságok és finomabbnál finomabb házi süte- ben találkozhatnak a hasonló betegséggel élõ vagy gyógyulni akaró
dett méhnyakrák-szûrést, havi egy mények teszik teljessé a találkozókat.
emberek (pl. cukorbetegek, szív-,
alkalommal (márc. 18., ápr. 15., máj.
érrendszeri betegségekkel küzdõk,
13., jún. 10.). Jelentkezés: Lazanyi
mûtéten átesett gyógyulni vágyók,
Istvánné Editnél, a Polgármesteri Hirákos betegek, stb.). Ezek zárt kövatalban, ügyfélszolgálati idõben.
zösségek lennének, saját elgondoTájékoztatás: 06 (70) 456 0605.
lásuk, igényeik szerint mûködnéHallásvizsgálat szûrés: Budakanek. Akik erõt és hitet merítenének
lász lakóinak ötöde nyugdíjas korú.
(adnának), hogy segítsék egymást a
Ebben a korban – de korábban is –
lelki és testi gyógyulásban, hívják a
elõfordul, hogy beszélgetés köz06 (70) 450 3420-as számot.
ben visszakérdezünk, a rádió, TV
hangját felerõsítjük. Romlik a hallásunk, vagy egyéb „fülGarami Lászlóné klubvezetõ, a vezetõség nevében
gondunk” van. Ebben szeretnénk segíteni az érintettekSzív- és érrendszeri szûrés
nek április 15-én a Faluházban, amikor szakemberek végeznek hallásvizsgálatot. Jelentkezni, idõpontot kérni
Dr. Bodor Elek szívsebész (akit lapunkban is bemutatRakics Istvánné Anninál lehet az esti órákban a 341-327- tunk) és dr. Kulin Sándor azzal kereste meg az önkormányes telefonszámon. Májusban tartjuk az öt éve rendszere- zatot, hogy segítsen felmérni a lakosok szív- és érrendszesen végzett tavaszi szûrést, (vérnyomás-, vércukorszint-, ri állapotát. Elképzelésük szerint kérdõíves felméréssel kekoleszterinszint-, testzsírtömeg mérés, Doppler /érszûkü- resnék meg a budakalásziakat, amit szakemberek értékellet/ mérés, látásvizsgálat, és ha igény van rá, további hal- nének ki. Akinél aggasztó tüneteket találnak, azt – TBlásvizsgálat). Kérjük, hogy éljenek az ingyenes, helyben finanszírozás keretében – egy egészségügyi intézménybe
történõ szûrések lehetõségével.
szervezetten behívnák és alaposan megvizsgálnák.
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KULTURÁLIS ÉS FARSANGI PROGRAMOK

MOZAIK

A Magyar Kultúra Napja

A Lenvirág Alapítvány jótékonysági bálja

A magyar kultúra
napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22én, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon
tisztázta
le
Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ
tárgyi és szellemi értékeinket.
A Kós Károly ÁMK a Magyar Kultúra Napján olyan
mûvészeti alkotásokat tárt a tisztelt közönség elé, amelyek a magyar társadalom és mûvészet mély rétegeibõl
fakadnak fel tiszta forrásként. A Móricz Zsigmond mûveibõl összeállított Életképek címû színdarab (rendezte:
Szalóky B. Dániel, szereplõk: Takács Panka, Reitter Zsolt
és Szalóky B. Dániel), valamint a Kodály, Bartók és Lajtha
László-mûvek (Tóth Orsika énekmûvész és Soós Gabriella
zongoramûvész elõadásában) olyan értéket képviseltek,
melyekbõl a mai magyar társadalom minden rétege bátran fogyaszthat, hiszen az irodalom és a zene katarzisa
kortól, nemtõl és társadalmi rétegzõdéstõl függetlenül
gyógyító hatású...

Boldogan ugráló, illegõ-billegõ gyerekek és
felszabadultan mosolygó
felnõttek élvezték a zenét, a táncot febr. 6-án a
Faluházban, a Lenvirág
Alapítvány másodjára
megrendezett jótékonysági bálján. A szervezõk
elképzelése, hogy idén
„interaktívabb” legyen a program, bevált: az egyes táncbemutatók között könnyen sikerült táncra bírni, „megtáncoltatni” a közönséget is. Volt Dunántúli tánc-tanítás, népi játékok, Tekeredik a kígyó, A tokaji szõlõhegyen és még sok
más, – alig gyõztek gyerekek és felnõttek szusszanni egyet,
vagy megkóstolni a táncosok fõzte babgulyást, míg a
Lenvirág, az utánpótlás (a „Palánták”), ill. a gyõri Vrábel János és csapata (a Regõs Táncegyüttesbõl) ropták.
A Lenvirág másik két korcsoportja, a Lenmagocska és a
Borvirág most nem lépett fel, de a 160 fõs közönség közt a
tagok fel-feltünedeztek. A szervezõk, táncpedagógusok
(Görög András, Pukli Gabriella és Vrábel János) az est bevételét a gyerekek táboroztatására, ill. a ruhatár bõvítésére fordítják, és várják a nagylelkû adományokat, az adó 1% felajánlást a 19185480-1-13-as számlaszámra. Terveik szerint
koratavasszal indítanak magyar táncházat a Faluházban, a
bálon talpalávalót húzó Kóborzengõ Zenekar kíséretével, és
havi egy alkalommal várnák erre az érdeklõdõket.

Csank Róbert

(efesa)

Téltemetõ, tavaszváró
Két kiváló rendezvénnyel varázsolt
színt és életet a szürke hétköznapokba, a fagyás-olvadás-fagyás monotóniájába a Kalász Suli apraja-nagyja.
Elõbb ötletesnél ötletesebb jelmezekkel, báli forgataggal, roskadásig rakott asztalokkal, vidám mókákkal, és gazdag tombolával ünnepelte
a Farsangot február 5-én Faluházban.
Majd február 12-én maszkokkal, busókkal és rettenetes ricsajjal igyekezett elijeszteni a hideget Budakalász
utcáiról, tereirõl, és egy nagy tûzrakással, a telet szimbolizáló szalmabábuk nyilvános elégetésével fejezte ki
az iskola teljes ‘társadalma’, hogy
elege van a hidegbõl és várja a napfényt, a rügyfakadást, a tavaszt.
A több mint 300 embert megmozgató Busójárást és a máglyagyújtást az Önkéntes Tûzoltóõrs biztosította, s külön öröm volt, hogy a
rendezvényen részt vettek olyan budakalásziak, kisgyerekes, babakocsis
szülõk, nagyszülõk, akik egyébként
(már vagy még) nem kötõdnek szorosan a Kalász Sulihoz.
12
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MOZAIK

BÁLI SZEZON: NEMZETISÉGEINK

Beszél majd az utókor... Kirõl? Hohohoho... Piás Sániról...

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Tizenegyedik Farsangtemetésén,
febr. 16-án, az erdõbe vitte nevetésre
szomjas közönségét a piára Szomjas
Club. Végülis, ott „növényi létformát”
lehet folytatni: „megszívja magát, és
egész nap hajladozik” a delikvens...
Ráadásul sokkal biztonságosabb hely,
mint az ágy, hiszen „az emberek
80%-a ágyban hal meg”...
Fõleg akkor biztonságos, ha
orvosi tanácsokat doktor
Bubótól kapunk: „a lázat sohase szabad annyira csillapítani, hogy a páciens kihûljön”. Vagy ha a termetes
Ursula, kinek „tangájával
zászlófelvonást lehetne rendezni”, részesít jóféle mackómancsos „sokk-terápiában”.
Mégis, a doktor és a nõvérke minden praktikája ellenére
farSáni – aki mielõtt „halálra
itta magát”, úgy aludt el esténként, hogy „elõtte háromig számolt, aztán meg fél
négyig” – megint bekrepírozott. Búcsúztatóján szesztestvérei közölték a váratlan
hírt: „Ahogy minden évben
megszokhattuk, szeretett

ivócimboránk ismét kimúlt. De mi –
kitöltjük az ûrt... Folytatjuk a vedelést...” Tájékoztattak nagyszerû képességeirõl: „Békástól Bogdányig
minden kocsmában megfordult.
Hogy tudott inni a Sáni... És menynyit...”. És kollegiális felbuzdulásban,
mélyen együttérezve Sáni valahai
gondjaival, követelésekkel fordultak a régió kocsmárosaihoz: „Követeljük, hogy legyen takaró és párna az asztal
alatt! Szervezzenek járatokat a kocsmától hazáig! Temessék be az árkokat!”...
A szesztestvérek szomorúságán csak a Sánit búcsúztató papok bánatos
szentenciái tettek túl: „A
menyország szép hely, de a
pokolban több az ismerõs”;
„Vétkezni emberi dolog, de
isteni érzés”. A gyászolók
föl-fölcsukló zokogását pedig csak az a s/óhaj múlta
felül: „Örülünk egy ember
születésének. Osztozunk az
elmúlás fájdalmában. A kettõ között, – nem lehetne kicsit emberibbnek lenni...?!”

Sváb ovis csoportot kezdeményeznek...

A német nemzetiség kishírei

A Német Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat
kezdeményezi, hogy a Cinke téri új óvoda építése kapcsán gondolja át az önkormányzat egy német nemzetiségi óvodai csoport indításának lehetõségét. Korábban a
Mályva utcai óvodában már mûködött egy ilyen, de sajnálatos módon megszûnt. Most, az óvodaépítés és a csoportok kialakítása kapcsán alkalom nyílik újra egy közösségbe fogni a német nemzetiségû gyermekeket.
Ebben a csoportban az óvodások életkori sajátosságaiknak és egyéni fejlettségüknek megfelelõen megismernék a
német nemzetiségi nyelvet és elsajátítanák a kultúrához
kötõdõ hagyományokat és szokásokat. Ezzel készülhetnének fel a német nemzetiségi nyelv iskolai tanulására.

 Február 7-én kórustalálkozón volt Tarjánban a
Lustige Schwaben Énekkar. Nagy szeretettel fogadták
õket, igen jól érezték magukat. Rajtuk kívül még nyolc
környékbeli énekkar vett részt a rendezvényen.
 Február 21-én, lapunk nyomdai munkáinak idején
tartja a kitelepítés 64. évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezését a Német Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat. Az alkalomra új, vésett betûs márványkövet
állíttatott, mivel a régirõl a betûk leestek vagy ellopták
õket. A felújítás kb. 200 e Ft-ba került.

Sváb bál
Mintegy százhatvanan vettek részt az idei
Sváb bálon január 23-án
a Faluházban: jöttek vendégek Fertõdrõl, Vecsésrõl, Békásmegyerrõl és a
környezõ községekbõl.
A rendezvényen fellépett a Lustige Schwaben Énekkar, rövid mondókával örvendeztette meg az egybegyûlteket a két Bucsánszki lány:
Andrea és Bernadett, és a taksonyi „Szigeti fiúk” muzsikáltak. Hogy milyen jó hangulatot teremtettek, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy hajnali 3-ig ‘állt a bál’.
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Szerb farsangi bál
Farsangi bált tartottak a szerbek a Faluházban február
13-án szombaton, a böjt kezdete elõtt alig két nappal.
Mint Aczkov Branko elmondta: a görögkeleti egyház hagyományai szerint a nagyböjt nem hamvazószerdán, hanem két nappal korábban, hétfõn kezdõdik: náluk nincs
húshagyó kedd, torkos csütörtök...
A hagyományos farsangi rendezvényen 130-140 fõ vett
részt, a kalásziakon kívül többnyire a környezõ településekrõl: Budapestrõl, Lórévrõl,
Pomázról és Szentendrérõl. A talpalávalót a Lórévi
Együttes szolgáltatta, de
az oldott hangulat megteremtéséhez házigazdaként
hozzájárult a budakalászi
Milosevits Mirkó is.
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ÖSSZEFOGÁS BUDAKALÁSZON

Cserkész szülõk bálja

Cserkészcsapatunk 2010-ben tartja megalakulásának 15.
évfordulóját, részben ennek ünneplésére gyûltünk össze régi és jelenlegi tagjainkkal, vezetõkkel, szülõkkel farsangi bálra február 5-én a Faluházban.
A cserkészcsapat hivatalos megalakulását 4 éves „alapozó munka” elõzte meg, így e közösség elsõ tagjai már
1991-ben többnapos kiránduláson vettek
részt Bodajkon Horváth Sándor egykori
plébánossal. Az elsõ nyári táborozás 1992ben volt a Mátrában a krisztinavárosi cserkészcsapattal, majd az elsõ önálló 10 napos
nyári tábort 1993-ban Zemplénben, Regéc
vára közelében rendeztük meg. A Malom
patak partjának rejtett tisztásán 50-en gyûltünk össze, mint kuruc bujdosók.
Az akkori táborozókból lettek cserkészcsapatunk elsõ õrsvezetõi, akik késõbb ‘kiöregedve’, továbbadták a stafétabotot az általuk vezetett ifjaknak, akik immáron a csapat vezetõi lettek, és akik az újabb
jelentkezõ kisebbeket vezették ill. vezetik jelenleg is, – s remélhetõleg még sokáig folytatódik e lánc generációról generációra. Csapatunk így bõvült az elmúlt 15 év során, a jelenlegi létszám meghaladja a 130 fõt.
A bálon az elsõ 7 év történetébõl vetítettünk régi diákat, majd a képek szereplõivel kapcsolatos kérdésekre
válaszoltak a résztvevõk csoportos vetélkedõ keretében.

Összefogás a bajban
A február 14én hajnalban kigyulladt házban
Schifferer József,
a Szent Kereszt
Felmagasztalása
templom sekrestyése lakott családjával. Hat gyerekük még tanul.
Anyagi körülményeik miatt biztosításuk nem volt. Helyzetüket nehezíti, hogy az édesapa szerszámai, gépei megsemmisültek, így most munkát is keres. A tûzoltóság a tûzesetet
az ötös skálán négyes, kiemelt fokozatúnak minõsítette.
Még tart a kár felmérése, de a helyreállítás, lakhatóvá tétel
több hónapos munka lesz, költsége több tízmillió Ft.
A gyerekek iskoláiban, a Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban és a Szentendrei
Ferences Gimnáziumban egyaránt gyûjtést indítottak a
megsegítésükre, utóbbiban felajánlották a két ott tanuló
gyermek elhelyezését is a gimnázium vendégszobájában.
A nagycsaládosok budakalászi Rosta Lika Egyesülete
építõanyag felajánlásokat fogad a budakalasz.noe@gmail.
com e-mail címen. Egyelõre nem kérnek pontos adatokat, csak jelzést, hogy mibõl mennyi van, új vagy használt, stb. A végsõ egyeztetésre a szükséges anyagok, ill.
felajánlások összegzése után kerül sor.
Az önkormányzat febr. 15-én hétfõn 200 e Ft gyorssegélyben részesítette a családot és felkínált neki átmenetileg egy lakást. Schifferer József azt nyilatkozta, nem kí14
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A bál kezdetén Kálmán József plébános atya köszöntötte a
jelenlévõket, majd Pipó József ejtette ámulatba a nézõket,
Budakalász profi bûvészeként. A talpalávalóról a szintén
budakalászi kötõdésû Kamp Frédi és zenekara, a MALIBU
együttes gondoskodott. Éjfél után sok értékes tombolanyeremény talált gazdára, a bevételt a felvidéki magyarokkal való kapcsolat ápolására fordítjuk.
A tombolanyereményekhez számos
budakalászi magánszemély és vállalkozás
nyújtott segítséget. Köszönjük a nagyvonalú, értékes felajánlásokat az alábbi támogatóknak: Adorján Miklós – Correx-Art Kft,
Binder család, Dévai vegyeskereskedés,
Drobilits Lõrinc – DLP autószervíz, FóriánSzabó család, Hutvágner Péter – Hufi-hús,
Knipfer család – Optikalász, Márti vegyeskereskedés, Nágel Istvánné, Parlaginé
Embey Zsófia, Rozenberszki család, Rudolf
János – PVV-Bitech Kft, ifj. Schiessl Konrád – Sebõ borozó,
Szelcsányi Péter – Autópatika, Szügyi István, Tolonics István
– Tolonics Híradástechnika, és Elekes Gábor – VIDRA SE.
Reményeink szerint jövõre még többen leszünk együtt a
cserkész szülõk bálján és a további 7 év történetébõl vetíthetünk majd képeket! Kérjük, hogy aki teheti, továbbra is támogassa adója 1%-ával alapítványunkat: a Szentistvántelepi
Cserkész Alapítvány adószáma: 18672844-1-13
Dr. Wettstein András, kuratóriumi elnök

A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

65700079-11211369

sz. elkülönített számlájára utalhatók adományok.
vánnak átköltözni. A Szent Erzsébet Alapítvány ruhákat
ajánlott föl, és hétfõn az önkormányzat megbízásából egy
építész szakértõ fölmérte az épületet. Statikus vizsgálatot
is kér a hivatal és megbízta az építészt a helyreállítási terv
elkészítésével. A terv engedélyeztetése után, amint az
idõjárás engedi, pótolják a tetõt. Az önkormányzat is nyitott egy elkülönített számlát (keretben) a károsult család
számára és csekket is fog kiadni.
Ezzel párhuzamosan Kálmán József atya gyûjtést hirdetett febr. 21-ére a templomban; a Faluház és a KAMI jótékonysági koncertet szervez márc. 28-án 16 órakor.
A Budakalászi Hírmondó szerkesztõsége internetes árverésre bocsátja Dara Eszter, a pekingi olimpián negyedmagával 6. helyet elért úszónõ dedikált pólóját, amit a Kalász Suli tavalyi akcióján vásárolt adományozási célra. A
szerkesztõség telefonszámán (0630 9426 504) és e-mail
címén (budakalaszi.hirmondo@gmail.com) szívesen fogadunk az akcióhoz
csatlakozó, értékes felajánlásokat március 7-ig,
hogy azt követõen a jótékonysági árverés mihamarabb megkezdõdhessen.
(efem)
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SPORTHÍREK
A BSC kézilabda szakosztály hírei
Kiemelten jó eredményekkel zárta a BSC az õszi fordulóit: a Nõi NB II pontvesztés nélkül elsõ helyen, a férfi
NB II 14 ponttal az 5. helyen végzett. Az egyesület még
nem döntött az NB I/B-ben való részvételrõl, cél a bajnokság pontvesztés nélküli megnyerése.
A felnõtt nõi csapat immár 18 fõs kerettel kezdte meg a
tavaszi szezonra a felkészülést. A bajnoki rajt febr. 28-án egy
hazai mérkõzéssel indul, az ellen a Göd ellen, aki a tabellán 3
ponttal lemaradva csapatunk után a 2. helyet foglalja el. Izgalmas, küzdelmes találkozó várható, reményeink szerint ismét Budakalász gyõzelmével. A felnõtt férfi csapatunk is
erõsödött: Szentendrérõl Köck Gáborral és az újra harcba álló Demeter Zsolttal kezdtük meg a felkészülést. (A bajnokságról és az eredményekrõl: www.handballnet.hu.)
Szeptemberben a fiú utánpótlás csapatot beneveztük az
Országos Serdülõ Bajnokságba. A csapat nagy része a májusi toborzás óta kezdte el a versenyszerû sportolást, így a
cél az volt, hogy minél nagyobb rutint szerezzenek. Munkájuk gyümölcse, hogy az alapszakaszt a 8. helyen zárták,
ami várakozáson felüli eredmény az erõs mezõnyben.
A legfiatalabbak decemberben kezdték küzdelmeiket. Az
1994-95-ös csapat a Pest megyei döntõ 3. helyén végzett,
így jogot szerzett a Régió Döntõben való folytatásra. A férfi
ifjúsági csapat kemény alapozás után az NB2-es ifjúsági bajnokságon 2. helyen zárta az õszi idényt. Örvendetes, hogy
egyre több serdülõ ‘verekszi’ be magát az ifjúsági csapatba.
A lány ifjúsági csapat új edzõvel, Banga Lászlóval vágott neki az idénynek, a 6. helyrõl várja a folytatást.
BSC Nõi felnõtt mérkõzések:  02. 28. 12:30 Budakalászi SC – Gödi SE;  03. 13. 16:00 Tatai HAC – Budakalászi SC;  03. 21. 11:00 Malév SC – Budakalászi SC;  03.
28. 16:30 Budakalászi SC – Telefongyár SE;  03. 15.
16:00 Pilisvörösvári Terranova – Budakalászi SC.
BSC Férfi felnõtt:  02. 28. 16:30 Budakalászi SC –
Dunaharaszti MTK-Hunyadi;  03. 07. 16:30 Móri KSC –
Budakalászi SC;  03. 15. 19:00 FTC II – Budakalászi SC; 
03. 20. 18:00 Tarján SE – Budakalászi SC;  03. 28. 16:30
Pilisvörösvári Terranova – Budakalászi SC.
Egyesületünk sok szeretettel várja a kézilabdázáshoz
kedvet érzõ lányok és fiúk jelentkezését (lányok: 199194, fiúk: 1993-96). Információ edzésnapokon (H-Sz-P) a
Budakalászi Sportcsarnokban az utánpótlás edzõknél.
Lakatos Zoltán, elnök
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SIKEREINK...

Varga Tamás új magyar csúccsal
ezüstérmes a bostoni ergo vb-n!
Ezüstérmes lett, s ezzel a legnagyobb magyar sikert
könyvelhette el könnyûsúlyban febr. 14-én a budakalászi
származású Varga Tamás (Démász Bajai SVSC) Bostonban,
a Chras-B elnevezésû ergométeres világbajnokságon, míg
a hazai evezõsök a budakalászi OB-n küzdöttek a magyar
bajnoki címekért. A versenyzõ a dán Stephansen mögött,
saját 2007-es rekordját döntötte meg.

Evezõs Ergo OB a kalászi sportcsarnokban
Mintegy félezer evezõs részvételével, a Budakalászi
Sportcsarnokban rendezték meg a 20. alkalommal kiírt
ergométeres OB-t. Az evezõs gépet a hazai felnõtt elit
mellett utánpótláskorú-, veterán-, adaptív (mozgássérült és
fogyatékkal élõ) és amatõr versenyzõk is húzták. Összesen
18 kategóriában hirdettek gyõztest. Érdekesség, hogy a
férfi normál súlyú versenyszámban holtversenyben Szekér
László és Tari János másodpercre azonos idõt evezett.

A BSC Karate Szakosztály toborzója
Öt évesnél idõsebb gyermekek jelentkezését várja a
BSC Karate Szakosztálya. Ahogy Nagy Krisztina, 3 danos
mester elmondta, tanítványaik kiváló eredményeket értek
el az elmúlt években: 2008-ban Liszkai Keve az Amerikai
Nyílt Bajnokságon II.; Cseszlai Evelin az Egri Shotokan Karate VB-n 2009. õsszén küzdelemben III.; Kranyik Ádám
ugyanitt formagyakorlatban III., küzdelemben VI. lett.
Ugyancsak VI. lett küzdelemben Liszkai Keve a miskolci
Avas Kupán. Ahogy a gyerekek fejlõdtek, „kinõtték” Budakalászt, most Újpesten gyakorolnak, továbbra is régi
mestereik keze alatt.
A Karate Szakosztály hétfõn és csütörtökön 17-18 óráig várja az érdeklõdõket. Telefon: +3630 388 3933.

Életkulcs Egészségnap a V8 Uszodában
2010. március 6-án a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpontban (Szentendre, Kálvária út 16/C) az egészséges életmódot népszerûsítõ ingyenes elõadásokkal (9-16
óráig); az uszoda melletti Egészségközpontban ugyancsak
ingyenes szolgáltatásokkal (9-11 óráig vércukor-, vérnyomás-, testsúly-, testzsír mérés, lúdtalp és gerincszûrés, 1113 óráig anyajegyszûrés, visszérszûrés, AMP noninvazív
vérképelemzõ gép kipróbálása) várják az érdeklõdõket.
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A megalapozások éve
(ÖSSZEGZÕ,

ÉRTÉKELÕ BESZÉLGETÉS A POLGÁRMESTERREL)

A ciklus legkiegyensúlyozottabb éve
volt a tavalyi. Míg 2007 jellemzõen a
testületoszlatás, 2008 a helyrerázódás,
az elõzõ évek örökségeinek kezelése
jegyében zajlott, – 2009 inkább az építkezés, a hosszú távú tervek megalapozásának esztendeje volt. Az Integrált
Városfejlesztési Stratégia összeállításának, a HÉSZ-módosítás elõkészítésének; az elkövetkezõ 250 M Ft-os közlekedésbiztonsági fejlesztések szervezésének; a szaktanulmányok íratásának; az óvoda-tervezés, engedélyeztetés, közbeszereztetésnek; és a kisebb-nagyobb pályázatoknak éve...
• Hogy alakult eközben Budakalász 2009-es gazdálkodása?

– 2009-ben az önkormányzat mûködése stabil volt, hitelt nem vettünk fel, sõt az elmúlt három évben is csak 30
M Ft hitelt igényeltünk. Az örökölt hitelállományunk csökkent, pénzügyi megtakarításunkból 340 M Ft állampapírban van, részvényeink (Tigáz, Elmû, MOL, Masped) piaci
értéke 140 M Ft. Ez majdnem 500 M Ft...
A gondos gazdálkodásnak köszönhetõen a Kistérségi
Társulás által megbízott külsõ cég, a H.O.M.-AUDIT Kft.
által 2009-ben elvégzett belsõ ellenõrzés jelentése megállapítja: „Budakalász Város Önkormányzatánál a gazdálkodási folyamatok kockázata alacsony. A vezetõk és beosztottak felkészültsége és elkötelezettsége, a szervezeti
struktúra és az alapvetõ folyamatok szabályozottsága rövid és hosszabb távon egyaránt garanciát jelent arra, hogy
a nem tervezhetõ kockázatokat elkerüljék, jelentõs kár az
Önkormányzatot váratlanul ne érje.”
• Mi a helyzet az önkormányzati tulajdonú cégekkel?

– A Kábel TV gazdálkodása stabil: a 2009-es év után 25
M Ft osztalékot fizet az önkormányzatnak. Lassan befejezõdik a Faluház Kht. végelszámolása, telephelyét az önkormányzat átvette. A múzeumot a Kós Károly ÁMK felügyeli, az épület felújítására pályázaton próbálunk pénzt szerezni. Az irodába a
közterületfelügyelõket költöztettük.
Befejezõdött a Kaláz Kft. pénzügyi
szanálása: a behajthatatlan követeléseket leírtuk, ez majdnem 300 M Ft-ot tett
ki. 2009-ben már nyereséges volt a cég.
A kavicsbányászatot befejeztük, a bányatelek rehabilitációját is elindítottuk.
Az Omszk park korábbi bérlõjétõl a követelést nem tudtuk behajtani, a Kaláz Kft. most maga kezeli a parkot. A Sportcsarnoknak új bérlõje van, aki rendesen fizet. Korábbi testületi döntés szerint elkezdõdött a
Klinger gyár területére az ingatlanok értékbecslése is. A
Közmû Üzemeltetõ Kft. gazdálkodása stabil, nyereséges.
• Milyen nagyobb projektek indultak vagy fejezõdtek be
az elmúlt évben?

– Legnagyobb, éveken átívelõ vállalkozásunk a Helyi Építési Szabályzat készítése. Ez alapozó tanulmányokkal kezdõdött. Ha felelõsségteljes döntéseket akarunk hozni, meg kell
ismernünk pártatlan szakértõk véleményét is. A négybõl három szakmunka alapos, komoly tartalmú, sikeresnek mond16
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ható. A HÉSZ-módosítást elõkészítõ vállalkozónál bekövetkezett haláleset miatt a határidõ 2010 közepére tolódik.
Településünk várossá lett, ezt egy nagyszabású, háromnapos rendezvénysorozattal ünnepeltük meg. A budakalászi Sári József Kossuth-díjas zeneszerzõ még egy
indulót is írt erre az alkalomra. Ez a várossá válás tette lehetõvé, hogy induljunk a Településközpontok fejlesztése
címû pályázaton. Az 1,2 Md Ft értékû pályázathoz, ha
megnyerjük, 200 M Ft önrészt kell adjunk, 1 Md Ft az EU
támogatása. Folyik az elbírálás, tavasz vége felé lesz az elsõ forduló eredményhirdetése.
• Mik voltak a tavalyi jelentõsebb beruházások?

– Elkészült a Béke sétányon, a Rigó utcán és a Martinovics utcán egy-egy új játszótér: 6 M Ft-os állami támogatással, 23 M Ft-os saját forrással. Átadtunk négy belterületi
utat: a Zrínyi, a Szent László, az Alsóvár és a Galamb utca
felújítása összesen 122 M Ft-ba került, ebbõl 37 M Ft volt az
önkormányzati önrész. Folyik a Kovács Lajos és a Rózsa utca burkolat-felújításának elõkészítése: most írják ki a közbeszerzési pályázatot a kivitelezésre és tavasszal, mintegy 20
M Ft-ból, 10 M Ft-os önrésszel megújulnak ezek az utcák is.
• Ha már támogatásról és saját forrásról van szó: milyen
pályázatokon indultak, és mit nyertek meg?

– Minden lehetséges pályázaton résztvettünk. Nyertünk még 18 M Ft-ot a hivatal szervezetfejlesztésére és
továbbképzésekre. Az 1 Md Ft-os településközpont-fejlesztési projekten túl pályázatot nyújtottunk be a két óvoda hõszigetelésére és tetõ-rendezésére (49 M Ft); valamint az új, Szalonka utcai óvoda építésére is (100 M Ft).
• Történtek más beruházások, változások is?

– A teljesség igénye nélkül: rendbetettük a Csalogány
utcai temetõt – áthelyeztük a kerítést, kiirtottuk a bozótot és
megcsináltuk a Fácán utcát. A Szentistvántelepi temetõben
vízvezeték-hálózat épült. Elkészült a szerb templom kerítése
az Iskola utcában (képünkön), a Damjanich emlékmû az Iskola u. sarkán. Tucatnyi világítótestet raktunk ki a város, fõleg a Berdó különbözõ pontjain. Elkészült a Nyitnikék Óvoda parkolója és új bejárata, valamint a
Kalász Suli parkolója. Kétévi küzdelem
után megvalósult végre a Magyar utcai
gyalogátkelõhely. Befedtünk egy árokszakaszt a Felsõvár utcában, de itt továbbra is gond a közlekedés. A rossz állapotú földutakra murvát terítettünk vagy
deponáltuk és kértük a lakosság segítségét az elterítésben. Jelentõs változás,
hogy átadtuk az új Tûzoltó laktanyát, és
egy ütõképes tûzoltó egyesületünk van. Õszi pályázatunk
eredményeként nyolc településõrrel gyarapodtunk: van, aki
regionálisan teljesít szolgálatot, a lakóhelye környékén, a
Berdóban, a Duna-parton. Beindult a Berdó csatornázási
munkálatainak elõkészítése is, eddig mintegy 170-en jelentkeztek az elõtakarékossági szerzõdés megkötésére.
• Mi változott a környezetvédelem, érték-megóvás terén?

– Új szolgáltatás a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés, ennek díját az önkormányzat állja. Az illegális lerakat területén, a Lupa szigeti út mentén környezetvédelmi figyelõ
kutat létesítettünk: egy monitoring feladat keretében vizsgáljuk a környezetszennyezés mértékét. A külterületeken
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minden jelentõs hulladéklerakatot felszámoltunk, és megszüntettük a város közterületein a felesleges épületeket: elbontottuk a Mályva utcai szennyvíztározót és a Lenfonó állomáson álló bódét. Gömbakácokkal, fûzfákkal, cseresznyefákkal újítottuk meg a fasorokat. Padok és térképek, hirdetõtáblák kerültek a fõbb utcákra, terekre, és sok szemétgyûjtõt
raktunk ki, amit rendszeresen ürítünk.
Nagy gondot fordítunk a közterületek
tisztántartására. Lépcsõkorlátokat újítottunk fel (Liget u.), járdát építettünk a
Szentistvántelepi HÉV-állomáson és védõkorlát készült a Klisovác utcán.
• Mit nem sikerült megvalósítani?

– Nem sikerült az Egészségház tervezését elindítani, mert mindig megelõzték sürgõsebb dolgok. A Takarékpénztár épületét 16 M Ft-ért ugyan
megvettük, ott rendezzük majd be a fogászatot, – de a kivitelezés legalább három fázisban fog történni. A jelenlegi fogászat helyére költöznének a gyerekorvosok, s a régi épületrész bontásával kerülhetne sor az átépítésre, a tetõtér beépítésére. A tervek tartalmaznák a katolikus temetõ kerítésének
megújítását is, hogy egységes képe legyen az utcafrontnak.
Nem sikerült a Bölcsõde elõtt az árkot befedni a hatóságok ellenállása miatt. Elmaradt a Damjanich utcai támfal
megépítése a Magyar utcánál, mert a statikai vizsgálat az
ezzel határos épületet életveszélyesnek nyilvánította. Kénytelenek voltunk lemondani az Omszk park bekerítésérõl,
mert azon túl, hogy drága, a beléptetõrendszer mûködtetése nagyon bonyolult. A válság kitörésével eltûntek a kórházbefektetõk, megnõtt viszont az érdeklõdés a Klinger gyár és
a vele szemben fekvõ terület hasznosítása iránt.
• Hogy áll a szennyvíztisztító és a buszjáratok ügye?

– A szennyvíztisztító kapcsán folyik a telek kisajátítási
eljárása. Ha a terület megvan, meg tudjuk szerezni az elvi
vízjogi engedélyt és indulhat a pályáztatás, a munka. A
buszok ügyében jött végre egy hatósági hozzájárulás a rövidebb öblök kialakításához, de még vannak akadályok. Az
elképzelések szerint a költségvetésben 27 M Ft-tal szerepelne a járatok létrehozása, de nem biztos, hogy ez most a
legidõszerûbb megoldandónk. Voltak ellenzõk is a lakosság, fõleg a tervezett megállók mellett lakók részérõl.
• Mi a helyzet a közlekedéssel, forgalom-növekedéssel?

– A Megyeri híd megnyitása óta csökkent valamelyest
a nehéz teherjármûvek száma, noha a rendõri ellenõrzés
még mindig elégtelen. Az Állami Közútkezelõ 60-70 engedélyt ad ki a Budakalászon áthaladásra, ami kárt okoz.
• Többen hiányolják a 250 milliós közlekedési beruházások
megvalósulását, mondván, hogy eddig csak ígéretek vannak...

– Ennek ennyi az átfutási ideje, ezt tudomásul kell venni. Amíg a szakemberek megtárgyalják, a tervezõk megtervezik, lezajlanak az engedélyeztetések, kiírják a közbeszerzési eljárást... Most itt tartunk. Vélhetõleg nyáron
megkezdõdnek a munkálatok.
• Mi történt kulturális-, sport- és szociális téren?

– A jól bevált rendezvények, megmozdulások, egyesületek mûködnek annak rendje s módja szerint. Megalakult a Kamp János Kapelle és kiváló színvonalon muzsikál.
Megalapítottuk a Kós Károly Építészeti Nívódíjat is, amit
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elsõ évben nem tudtunk kiadni. Testvértelepülésünk lett a
vajdasági Ada, aminek küldöttségét vendégül is láttuk a
városavatón. Mintegy 800 m2-nyi telket vettünk a Vidra
SE mellett, így tovább terjeszkedhet az egyesület.
Szociális téren: eredményes volt a krumpli-hagyma juttatás és folyamatosan tüzelõt szállítunk a rászorulóknak. Felmértük a 70 éven felülieket: körülbelül
ezren vannak településünkön, ebbõl
200-an látogatásra szorulnak, folyamatosan nagy gondot fordítunk rájuk.
Nappali melegedõt alakítunk ki a
hajléktalanoknak: 2,5 M Ft-ot terveztünk be a helyiség rendezésére, persze
ez csak a költségvetés márc. 3-i elfogadása után kezdõdhet meg. A Vöröskereszt üzemelteti majd a melegedõt, három fõs személyzettel, saját költségén.
• Volt-e változás az egészségügy terén?

– Felülvizsgáltuk a házi- és gyerekorvosokkal kötött
szerzõdést, 2010-tõl õk is megtérítik a rezsiköltséget. Kiválóan mûködik az Egészségklub: a két éve – az általános szûréseken túl – bevezetett nõgyógyászati szûrésen 2009-ben
több mint 150-en vettek részt. A 2010-es költségvetésben
már eleve elkülönítünk egy összeget erre. Lesz hallásvizsgálat-, csontritkulás-, és szív- és érrendszeri szûrés is.
• Hogy állnak az önkormányzat peres ügyei?

– Az önkormányzat érdekei védelmében pert indítottunk a vízmosás és egy törvénytelenül eladott telek ügyében. Elsõ fokon elutasították a Kalász Film Bt. ellen benyújtott keresetünket a korábban kifizetett összeg (14,4
M Ft) visszaperlésére, de a még nem jogerõs döntést
megfellebbeztük. Összességében az önkormányzati perek száma jelentõsen csökkent, köszönhetõen az évek óta
húzódó vitás ügyek békés rendezésének. A hivatalban
több személycsere volt, fõleg vezetõi posztokon.
• Mi a helyzet a nyilvánossággal, médiával, milyen a kapcsolat a lakossággal?

– Tavaly is mûködött 3 TV-csatorna, kettõt az önkormányzat támogatott. Megjelent a Hírmondó tíz száma, s
javult a honlap minõsége is. Két közmeghallgatást és tucatnyi lakossági fórumot tartottunk, ezeken gyakran kevesen,
némelyiken meg kiugróan sokan vettek részt. Nem aggódom amiatt, hogy a Közmeghallgatásokon nem jelennek
meg többen. A lakosok érzik, látják, hogy haladnak a dolgok, csak akkor mozdulnak meg, ha valóban szükségét látják. Egyébként engem a hivatalban sokan megkeresnek:
három év alatt 646-an jártak nálam, 2009-ben 199-en.
Mindenkit meghallgatok,
feljegyzem a problémákat, lehetõség szerint
igyekszünk megoldani a
gondokat. Ezúton is köszönöm a lakosok bizalmát, építõ észrevételeit,
javaslatait. Hiszen csak
így, kölcsönösen együttmûködve, egymást segítve juthatunk elõbbre...
FSA
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Böjt

IGE-I
IDÕK
Anselm Grün bencés szerzetes
böjti gondolatai

Ha elmosogatsz egy tányért, ne azért tedd meg, hogy
tiszta legyen, hanem azért, mert szereted azt, akinek elLomtalanítsa lakását. A nagyböjtben mindenekelõtt
mosogatod. (Teréz anya)
azt kell megtisztítani, ami gondolkodásunkat homályosítKedves Budakalásziak! Február 17-ével, hamvazószerja el. Ehhez tartozik lakásunk is.
dával elkezdõdött a Nagyböjt. Mi a nagyböjt? Ha az egyNéha nem hagy bennünket lélegezni. Érezni fogja,
házi törvényt nézzük, akkor nem megterhelõ feladat:
hogy a lomtalanítás megszabadítja Önt. Járja végig egypénteken nem enni húst, nagypénteszer egészen tudatosan helyiségeit.
ken és hamvazószerdán csak három- Elkészült a templom külsõ megvilágí- Nézze meg pontosan, hol zsúfolt túltása, eddig 445 ezer forint gyûlt öszszor enni és egyszer jóllakni.
ságosan a lakása. Most ez jó lehetõség
sze cégektõl, magánszemélyektõl
Ha a lelki hátteret nézzük, akkor
arra, hogy végignézzük egyszer háegy fontosabb dolgot látunk: önvizsgázunkat, és átgondoljuk, mit adjunk tolattal és bûnbánattal tisztulni. És a böjt
vább, vagy mitõl szabaduljunk meg.
(az éhség) pedig figyelmeztet aznap
Kérdezze meg önmagát: mit vettem
minket, hogy nézzünk a lelkünkbe.
az elmúlt évben kezembe? Tényleg
Volt egy ember, aki elhatározta,
szükségem van még rá? Vagy sokkal
hogy megváltoztaja – jobbá teszi a vijobban érezném magam, ha ezt kitenlágot. Évekig próbálkozott sikerteleném a házból? Mit tudok elajándékoznül. Majd elhatározta, hogy legalább
ni? Mitõl szabadulok inkább meg?
azt az országot teszi jobbá, ahol él, ez
Természetesen nem mindig könnyû
is kudarcra volt ítélve. Amikor bölmegválni a megszokott dolgoktól.
csebb lett, úgy gondolta, hogy legIlyenkor félelmek keletkeznek: talán
alább a családját kötelessége megválegyszer még szükségem lesz rá. De házunk tavaszi nagytakarítása lelkünknek
toztatni. Ebben sem ért el eredményt.
is jót tesz. Megszabadítjuk magunkat a
Élete vége felé rájött, hogy önmagát
kell megváltoztatnia… Ennek hatására
külsõ dolgoktól való függéstõl. Szabaelkezdett változni a családja, ez kihadabbnak érezzük magunkat. És újra létott az országra és a világra is.
legezni tudunk lakásunkban. Éppen
Talán a legnehezebb önmagunkat
azoknak a helyiségeknek a megtisztítámegváltoztatni. Hozzászokunk a napi
sa, amelyek tele vannak tömve felesletevékenység szürkeségéhez. És nehéz
ges dolgokkal, válhatnak annak képéalakítani tetteinket. A böjt összefogja a keresztényeket,
vé, hogy lelkünk eldugott helyiségeit is ki kell söpörnünk.
hogy most sokan próbálunk jobbak lenni. A lemondásom
Kidobjuk magunkból a keserûséget, a negatív érzésenem csak magamnak szól, hanem a többieknek is.
ket, amelyek bizonyos emberekkel szemben lerakódtak
Teréz anya mondásával kezdtem a cikket. A legkisebb
bennünk, az elmúlt sérülések minden szemetét. Így a tacselekvés alapja is a szeretet legyen. A keresztény élet
vaszi nagytakarítás után nemcsak a házban, hanem lelalapritmusa az ima. Reggel felkelni és kérni az Istent, lekünkben is sokkal jobban fogjuk magunkat érezni.
gyen velünk. Este pedig hálát adni, ha megéreztük a jeMISEREND
lenlétét. Reggel felkelni és törekedni rá, hogy a szeretetVasárnap: Budakalász – 8, 18 óra; Szentistvántelep –
ben növekedjünk, és este hálásnak lenni, hogy ez sikerült.
10 óra; hétfõ 18 óra – Budakalász; kedd 8 óra –
A böjt alapja a szeretet. A böjt nem fogyókúra, erõSzentistvántelep; szerda 7 óra – Budakalász; csütörtök 8
próba, jócselekedet vagy valamilyen misztikus élményóra – Szentistvántelep; péntek 18 óra – Budakalász;
szerzés. A böjt egyszerûen lemondás Istenért. Megtenni
szombat 18 óra – Szentistvántelep.
az õ kegyelméért valamit… szeretetbõl.
LELKIGYAKORLATOS SZENTBESZÉDEK
Kívánom, hogy a nagyböjt idõszaka lelki megújulás legyen mindannyiunk számára.
Lelkigyakorlatos szentbeszédek lesznek Budakalászon
Kép és szöveg:
március 21-22-23-án, vasárnap-hétfõ-kedd este. Tartja:
Kálmán József atya
dr. Harmai Gábor.

A Kalász Baptista Gyülekezet programjai

Az Isten Egyháza programjai

Szeretettel meghívjuk Önt és családját a Kalász Baptista
Gyülekezet programjaira:  Istentisztelet: minden vasárnap
17 óra.  Bibliatanulmányozás, imaközösség: minden kedden 18 óra.  Gitároktatás gyerekeknek (ingyenes) – jelentkezni lehet a honlapunkon feltüntetett e-mail címen.  „Romon Virág” – a Baptista Szeretetszolgálat elõadása márc. 14.,
16 órakor (ld. címlap).  Kalász Sport Nap – márc. 27-én, 15
órától a Kalász Suli tornatermében, udvarán, foci, röplabda és
kosárlabda sportágakban. Inf.: www.baptista.hu/budakalasz
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Aktuális programjaink:  Filmklub: febr. 27. 14 óra, 
Bábjáték és kézmûves-foglalkozás gyermekeknek (belépés
ingyenes): febr. 27. 17 óra,  Nõi kör: márc. 6. 16 óra, 
Párkör: márc. 27. 16 óra,  Nõi kör, kézmûves: ápr. 3. 16 óra.
Állandó programjaink:  Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 óra,  Ifjúsági Klub: péntekenként 18.30
órakor, az idõpont változhat,  Bibliaóra: szerdánként 18.30
órakor, az idõpont változhat, kérjük, érdeklõdjön a +3620
886 8752 számon.) Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
2010. február • IV. évfolyam 2. szám
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Református küldetés 2010
A presbitérium elkészítette 2010. évi missziói szolgálatunk tervét. A részletes munkaterv alapjául szolgáló Igével, e néhány gondolattal arra buzdítunk, hogy mindanynyian keressük, és találjuk meg helyünket Jézus Krisztus
követésében és az Õt szolgáló közösségben.
„És Õ adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul,
ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,
hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus
testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az
Isten Fia megismerésének egységére, a felnõttkorra, a Krisztus teljességét elérõ nagykorúságra,…” (Efezus 4:11-13)
Az efezusi levélben Isten hatalmas üdvözítõ mûve tárul
fel elõttünk. Az örök kiválasztástól, a lelki küzdelemig feszülõ hatalmas gondolati ívbe illeszkedik bele missziói
munkatervünk alapigéje. Az egész levélre jellemzõ látásmód alázatra és hálára indít akkor, amikor Krisztustól kapott
küldetésünk irányait keressük, és konkrét célokat akarunk
megfogalmazni. Az egyház épülésének folyamatában
ugyanis az emberi tevékenység mögött maga Jézus Krisztus cselekszik. Õ adott kegyelmébõl szolgálatokat, és e
szolgálatok betöltésére elhívott személyeket. Így történt ez
Efezusban, és így munkálkodik Krisztus Budakalászon is.
Az apostoli, prófétai, és evangélista szolgálat, mint egyházi tisztség mára megszûnt. Az apostoli tanítás, az evangélium leírásai, prófétai üzenetek azonban a Szentírásban, Isten
önkijelentésében ma is építik Krisztus egyházát. A pásztortanító szolgálat ma is mûködõ kegyelmi ajándék, amely a
Szentírás normája alatt ma is nélkülözhetetlen az egyház
épülése, belsõ-külsõ növekedése szempontjából. Alázatunkat éppen abban mutathatjuk meg, hogy a Szentírásnak,
mint Isten kijelentésének, és az Írás-szerû tanításnak és pásztori vezetésnek engedelmesen alávetjük magunkat.
A Krisztus test, vagyis Krisztus egyháza épülése azonban
jól körvonalazhatóan valósul meg. A tanító-pásztori szolgálat célja, hogy a szenteket, akik Jézus Krisztust már követik,
felkészítse a szolgálatra, a Krisztust tudatosan szolgáló életvitelre. Így küldetésünk célja kettõs: munkálkodunk azon,
hogy emberek elinduljanak Jézus Krisztus követésében,
megtérjenek; és hogy az elindult életû, megtért embereket
tanítással és pásztori szolgálattal készítsük fel arra, hogy maguk is szolgálhassanak Jézus Krisztus egyházában.
Amikor Jézus Krisztus az egyházának növekedést ad,
az Igénk szerint nem szervezeti, nem mennyiségi, számszerû, hanem minõségi, belsõ, lelki változást jelent. A helyi egyház érett, felnõtt jellemét annak két területen megmutatkozó egysége jelenti. Az egyik a hitnek egysége, a
másik Jézus Krisztusnak, mint Isten fiának megismerésében megmutatkozó egység. Budakalászon mindkét területen szükség van fáradozásra. Jézus Krisztus mai követõi
között olykor alapvetõ hitbeli kérdéseket illetõen is elválasztó különbségek mutatkoznak (pl. a Szentírásról szóló
tanításban), Isten Fiának megismerésében, és a vele való
közösséget illetõen is igen színes kép tárul elénk településünkön. Nem véletlen, hogy sokan teljesen védtelenek a
legelemibb tévtanításokkal, életet megrontó hamis ’izmusokkal’ szemben is. A fenti Ige pedig rámutat arra, hogy a
hitbeli és Isten Fiában megvalósuló egység következménye lehet csak szeretetben való épülés. Az egyház növe2010. február • IV. évfolyam 2. szám

kedésének lehetõségei ezeken a területeken Budakalászon is korlátlanok.
Missziói céljaink fõ vonalai alapigénk szerint:
1. Olyan embereket megszólítani, akik még nem Jézus
Krisztus követõi, nem tanítványok. Hívogatni és bátorítani
õket, hogy induljanak el Krisztus követésében.
2. Azokat a testvéreket, akik követik Urunkat, felkészíteni a Krisztus egyházát építõ szolgálatra, és megkeresni
szolgálati területüket.
3. Mivel ezt a növekedést és egységet az egyház Ura, Jézus Krisztus adja, ezért imádkozunk hozzá, és könyörgünk e
növekedésért, és azokért, akikhez elküldött bennünket.
A munkatervbõl két konkrét programra kiemelve hívogatjuk az érdeklõdõket:
Felnõttek konfirmációi oktatása: lehetõséget biztosítunk a gyülekezetbe való lelki, hitbeli bekapcsolódásra
olyan felnõtteknek, akik az úrnapi istentisztelet résztvevõ
hallgatói, de még nem tagjai a gyülekezetnek. A konfirmáció során hitvallástételre készítjük fel a testvéreket, amire a
gyülekezet elõtt, az Úr asztalánál kerül majd sor. A tanfolyamot kéthetente kedden 18 órától az Ifiszobában tartjuk.
Szolgálók képzése: célirányos tanításon készítjük fel a
testvéreket a hitvalló, bizonyságtevõ életre. A kilenc alkalomból álló sorozatot 4-5 résztvevõvel szervezzük meg,
szept. 7-étõl páratlan keddenként 18 órakor az Ifiszobában.
A református egyház presbitériuma nevében, Jézus
Krisztus áldását és békességét kívánva,
Cs. Nagy János, lelkipásztor

KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS FELNÕTTEKNEK – 2010
Örömmel hirdetjük meg konfirmációi felkészítõ szolgálatunkat azoknak a testvéreinknek, akik még nem teljes
jogú úrvacsorázó tagjai az egyháznak, de érdeklõdnek Jézus Krisztus követése iránt. Szívesen látjuk azokat is, akik
régebben konfirmáltak, de szívesen felfrissítenék a régen
tanultakat. A szolgálatok tervezett rendje, és témái:
 febr. 2.: 1. A hit; 2. A szentírásról;  febr. 16.: 3.
Szentháromság 4. A teremtéstan, az ember;  márc. 02.:
5-6. Jézus Krisztus személye és munkája;  márc. 16.: 78. Az ordo salutis I-II.;  márc. 30.: 9-10. A Szentlélek és
az egyház;  ápr. 13.: 11. Sakramentumok; 12. Eschatologia;  ápr. 27.: 13-14.: Az imádságról, az egyháztagság, egyházunkról;  máj. 2.: konf. délután: 15. A szolgálatról;  máj. 16.: Presbiteri gyûlés – kollokvium;  máj.
24.: Pünkösd, fogadalomtétel, ünnepi úrvacsora. Az alkalmak 18 órakor kezdõdnek gyülekezeti termünkben.
MÁRCIUSI GYÜLEKEZETI PROGRAMOK

02. kedd 18 óra: Felnõtt konfirmáció;  04. csüt. 18
óra: Bibliaóra;  07. vas. 9 óra: Istentisztelet, Szeretetvendégség, 17 óra: Ifjúsági óra;  09. kedd 18 óra: Imaközösségek;  11. csüt. 18 óra: Bibliaóra;  14. vas. 9 óra: Istentisztelet, 17 óra: Ifjúsági óra;  16. kedd 18 óra: Felnõtt
konfirmáció;  18. csüt. 18 óra: Bibliaóra;  21. vas. 9 óra:
Istentisztelet, 17 óra: Ifjúsági óra;  23. kedd 18 óra: Imaközösségek;  25. csüt. 18 óra: Bibliaóra;  28. vas. 9 óra:
Istentisztelet, Úrvacsora, 16 óra: Házasok köre, 17 óra: Ifjúsági óra;  30. kedd 18 óra: Felnõtt konfirmáció.
Érdeklõdõ testvéreinket szeretettel hívjuk és várjuk.
(Kereszt u. 7., Tel: +3630 475 9362, budakalasz@ref.hu)
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‘VERSKONCERT’ LESZ A FALUHÁZBAN

D
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Budakalászról indul jubileumi turnéjára a „daltulajdonos”

innyés József negyvenöt éve
van a pódiumon, járja stoppal,
egy szál gitárral az országot, népszerûsíti megzenésítve a régi, s a
kortárs magyar költészet remekeit.
A „daltulajdonos” Többes szám elsõ személyben címû turnényitó
elõadását március 19-én 19 órakor
hallgathatják meg a Faluházban.
• Régi ismeretségünk okán örömmel tölt el, hogy ismét
szerencsésen kijöttél a börtönbõl...

– Igen, rendszeresen ‘kijövök’... Kéthetente a Váci Fegyházba járok, azokból a ‘zsiványtestvérekbõl’, akik Jézus
Krisztust elfogadják megváltónak, gyülekezetet szerveztünk. A versekbõl megismerik, hogy milyen a költõk viszonya a hatalomhoz, hithez. S közben észreveszik: az alkotások felszabadíthatják belsõ feszültségeiket. Elkezdtek olvasni is... A beszélgetéseket egy-egy genfi zsoltárral zárjuk.
• Zsiványtestvéreknek beszélsz a ‘zsiványokról’?

– A hatalom visszaélései bûnre sarkallnak: politikaira és
köztörvényesre. A másképp gondolkodást ugyanúgy büntetik, mint a bankrablást. Sok ember közömbösen reagál a viszszásságokra, de ez is bûn, mert a közöny másokat is sért.
Ilyenekrõl gondolkodunk. Ez olyan munka, mint a teológusoké, tudósoké, akik szintén bejárnak a börtönökbe. Egy nemzetközi mozgalom célja, hogy legyenek ott gyülekezetek...
• Ez távol áll eredeti mûfajodtól, a polbeat-tõl, nem?

– Az én dalaim mindig is hitvallók voltak. Rengeteg
Szenczi Molnár Albert-zsoltárt énekeltem harminc, negyven éve is. A XVI-XVIII. századi történeti énekek Isten erejének segedelmét kérik és arról szólnak, hogy harcolunk a
hazáért. Akik ezeket írták, hitvalló emberek voltak...
Az viszont tény, hogy nem errõl vagyok ismert. Antal
Imre Bob Dinnyésnek nevezett el (Dylan után), újabban
nemzetközi internetes újságírók írják: Tom Morello a „kaliforniai Dinnyés Jóska”... A mûfajomat szívesebben hívom
folkbeat-nek vagy protest song-nak. Protestál a disznóságok ellen. Ezeket is elõadom a börtönben, hogy lássák, mi
köze a gondolkodásmódnak a társadalompolitikához.
• Beszéljünk rólad: hogy indult a pályád?

– 1963-ban írtam az elsõ dalokat, elsõ gimnazistaként
kezdtem énekelni. 64-65-ben lett a zenekarom az Angyalok, az elsõ magyarul éneklõ szegedi együttes. Aztán az ország minden gimnáziumából eltanácsoltak, így estin végeztem. 1967-ben a Veress Miklóssal közösen írt dallal, a
„Karrier”-rel 2. helyezést értem el az elsõ magyar polbeat
fesztiválon. Sok zseniális ember, költõ volt akkortájt Szegeden, egy asztaltársaság az Ilia Mihály-féle irodalomtanszékrõl. A „Béke Tanszék” kocsmába jártunk, van is egy ilyen lemezem... Ilyen légkörben csak ellenzéki lehet az ember...
Magyarul akartam énekelni már 15-16 évesen is. Az elsõ
koncertem, az Ének az aszfalton dalai az utcán járó emberekrõl szólnak. Majd jött a „polbeat” fesztivál. Akik ott indultak (Somló Tamás, Máté Péter, Mikes Éva, Atlantisz együttes), érdekbõl csinálták, öt-tízezer forintos díjak voltak.
Mikor kiderült, hogy nem ‘érdek’, mindenki kikopott. A Fõvárosi Mûvelõdési Házban volt egy Magnós klub: nagyon jó
felvételeket csináltak. Beadtuk a rádióba, örültek neki. Aztán
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a Magnós klub elküldte a dalaimat a fesztiválra, egy csomó
bejutott a döntõbe. Kettõt engedtek elénekelni. De mai napig nem vagyok polbeat. Vagy ha vagyok, csak én vagyok.
• Az 1973-as, elsõ kislemezed után hosszú ideig semmit
nem adtak ki tõled, holott körbeénekelted Magyarországot...

– A rádióban zenei mûsorba nem tettek be, mert ez irodalom, irodalmiba nem, mert ez zene... Aztán a Társalgó
szerkesztõi kezdtek ‘használni’, mert színes a választékom
a Kárpát-medence irodalmából, évszázadokra visszamenõleg... Rengeteg nemzetközi költõvel kerültem kapcsolatba,
leveleztem. A Világ Ifjúsága c. lap meghívott, csináljak egy
sorozatot, „Gitár és világhír” címmel. Az Ötödik sebességben is volt öt-tíz percem, de ha valaki valamit jobban
tudott nálam, én szóltam, hogy ezt most vele... Ilyen még
nem volt, hogy valaki a megélhetésébõl egy szeletet átpasszoljon... Szerepeltem az M2 Átjáró címû mûsorában,
de a vallási szerkesztõségnél is megfordultam.
• Most, a hatvanadik születésnapod után min dolgozol?

– Öt évszázad magyar költészetébõl egy elõadássorozatot szerkesztettem: az Isten és a haza iránt elkötelezett versekkel el lehet mondani a magyar történelmet. A Szabadiskola c. tízrészes elõadásom a XVI. sz-i könyvnyomtatástól, a
protestantizmustól, az anyanyelvi irodalom megszületésétõl kezdve tekinti át a magyar irodalmat. Határon innen és
túl, egyetemeken, fõiskolákon, gyülekezetekben, kis- és
nagyközösségekben, alkalmanként több száz ember volt kíváncsi rá... Volt, ahol a koncertre járók közül a lelkész 30
konfirmációst gyûjtött össze... Kántorként is dolgozom,
mindig máshol, ahova hívnak. A Magyarok Szövetsége induló lapjában, a Szilaj Csikóban is lesz egy állandó rovatom.
• Lemezek?

– A 73-as kislemez után 85-ig nem jelent meg semmim, akkor a Határtalanul is úgy, hogy kicenzúrázták a címadó dalt... 91-ben, Bors Jenõ leváltása után szóltak, csináljunk lemezt, mielõtt visszajön... Három nap alatt készült el
a Kín és dac, Presser Gábor volt a hangmérnök és zongorista. A CD-s idõszakban nem jelent meg semmim, míg valaki meg nem alapította nekem az Aranyalmás Kiadót. Itt elkészültek a kedvenc költõk portrélemezei: Ratkó Jóskáé,
Buda Ferencé, Határ Gyõzõé... Huszonegynehány lemez.
• Egyszemélyes ‘kulturális intézmény’ vagy... Milyen áldásos hatása volt ennek a 45 évnek másokra?

– Erre az tud válaszolni, akire hatott... De volt olyan, aki a
szakmai önéletrajzában leírta, hogy a dalaim hatására döntött úgy, hogy nem rajz, hanem irodalom tanár lesz... Egy
mátészalkai dokumentumfilmben pedig, amelyben feldolgozták a város történetét, az hangzik el, hogy Dinnyés itt
verseket énekel, mint egész életében. A rendszerváltás az
ilyen elõadók miatt mehetett végbe olyan könnyen. A dalok
hozzájárultak az emberek másképp gondolkodásához.
• Mi lesz a jubileumi verskoncert-sorozat témája?

– Ez egy kétrészes elõadás. Az elsõben a költõkrõl beszélek, elmondom, hogy találkoztunk, milyen kapcsolatom volt velük, egy-két anekdota is lesz, hogy jutottam a
versekhez, és közben egy irodalmi keresztmetszetet próbálok adni. A másodikban arról lesz szó, hogy éreztem
magam az elmúlt 45 év alatt...
(fm & Anó)
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KULTÚRA

MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Kós Károly ÁMK – Faluház
február-márciusi programjai
febr. 25. 18 óra Az MRL Egészség Klub orvosi elõadása
febr. 25-28. 8-16-ig Jobb agyféltekés rajztanfolyam
febr. 26. 17 óra Kézmûves foglalkozás
febr. 26. 17 óra A Telepi Óvoda meseelõadása
febr. 27. 20 óra A Kalász Suli I. Alapítványi bálja
márc. 6-7. 10-18-ig Vándorfény Galéria, kiállítás és vásár
márc. 9. 16 óra Nyugdíjasklub
márc. 9. 12-18.30 Véradás
márc. 11. 18.30 Elhallgatott történelem, 5. elõadás: dr.
Kovács Tamás barlangászcsapata és más
barlangászok a Kevély hegy barlangjairól
márc. 12. 17 óra Aprók tánca
márc. 13. 12-21-ig XIII. Tarsolyos Találkozó
márc. 14. 16 óra „Romon Virág” – beszámoló Haitirõl
márc. 15. 10 óra Ünnepi megemlékezés a budakalászi
templom kertjében
márc. 16. 18 óra Közmeghallgatás
márc. 17. 10 óra Kalapkaland – mesejáték a Budai Bábszínház elõadásában
márc. 19. 19-22-ig Dinnyés József elõadása (ld. 20. o.)
márc. 20. 12-22-ig Öt éves az Arany Tarsoly
márc. 28. 16 óra Jótékonysági koncert a tûzkárosultaknak

XIII. Tarsolyos Találkozó – márc. 13. 12 óra
A rendezvény vendégei: dr. Papp Lajos szívsebész,
Kubinyi Tamás magyarságkutató, Fodor Antal csillagász,
Posta Pál íjász versenyzõ, Tolcsvay Béla zeneszerzõ, zenész,
Obrusánszki Borbála ázsia-kutató, történész, és még sokan
mások. Lesz kirakodóvásár, és hagyományõrzõ ételek is.

Öt éves az Arany Tarsoly – márc. 20. 12 óra
A hagyományõrzõk lapja rendezvényén elõadásokkal,
író-olvasó találkozókkal, filmvetítésekkel (Értékmentés másképp – A huszárok; Törvény-tan, az Aranybulla-alkotmány;
A magyarok nyilaitól...), kirakodóvásárral és jó magyar ízû
ételekkel várják a felnõtteket; zenés elõadásokkal, kézmûves foglalkozással, rovásírás vetélkedõvel a gyermekeket.

Politikai szervezetek rendezvényei
 febr. 27. 15-19-ig: Az MSZP és a Budakalászi Nõtagozat rendezvénye zenés-mûsoros teadélután keretében. Fellép: Gáti Pál és Fekete Mária Magdolna énekes és Dusek István harmonikás. Védnök:
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter.
 márc. 15. 13-16-ig: A
Magyarok Szövetsége budakalászi Káliz csoportjának
bemutatkozó lakossági fóruma, beszédet mond
Vukics Ferenc, a MSZ elnöke, vendég: Herpai Sándor
elnökhelyettes. A rendezvényen méltóképpen megemlékeznek a 48-as forradalomról is. Mûsorvezetõ
és házigazda: Pártai Lucia.
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Könyvtári hírek

Kiemelkedõ értékû
ajándékot kapott a könyvtár
Dr. Gyõrffy Sándor mezõgazdasági mérnöktõl és feleségétõl, Ildikó asszonytól.
Családi gyûjteményük féltve õrzött darabjait, az Új
Idõk c. folyóirat 1925-1944ig összegyûjtött, bekötött
Fotó: Gaján Vilmos
példányait adták nekünk. A
hetilapot 1895-ös megalakulásától 1944-ig „az ország írófejedelme”, Herczeg Ferenc szerkesztette. Fõmunkatárs volt
Mikszáth Kálmán és Bródy Sándor, de az egész magyar
szépirodalom csatlakozott az Új Idõk-höz, amely az évek során a legnagyobb szépirodalmi újsággá vált. A vidéki értelmiségiek, tanítók, jegyzõk, orvosok, papok lapja volt, igényes szépirodalmat, ismeretterjesztõ és mûvészeti írásokat
tartalmazott. A régi kor hierarchikus rendjét tiszteletben tartó, a hagyományokat folytató lap 1949-ben szûnt meg. Köszönjük a felajánlást!
 Mesepéntek lesz febr. 26-án 15 órakor. Január 29-ei
találkozásunkon búzát neveltünk, kenyeret sütöttünk, Anikó
óvónéni (Csodabogár Angol Nyelvû Óvoda) értõ vezetésével. A mondókákon, verseken, dalokon, és az ezeket kísérõ
felszabadult, vidám hangszeres zenélésen túl, a kis piros tyúkocska meséjével ismerkedhettek meg az apróságok.
 Március költõje a 125 éve született Kosztolányi Dezsõ.
 Március 5-én 15 órakor: Olvasni jó... A nevek világa
címmel játékos vetélkedõt szervez Földi Cila tanárnõ, Császi
Ildikó és Nagy Lajos nyelvészek közremûködésével.
 Húsvétra készülõdve, márc. 25-én 18 órakor dr.
Reisinger János elõadására várjuk az érdeklõdõket: 2010
Húsvétján mi az értelme Jézus Krisztus áldozatának? címmel.
 A márciusi mesepéntek Nagypéntekre esik: elmarad.
KÖNYVBARÁTNÕK KLUBJA
Elsõ összejövetelünket febr. 23-án kedden 17 órától tartjuk. Korhatár nélkül szeretettel várunk mindenkit, akit érdekelnek a könyvek, az irodalom, a kézimunka, a gyereknevelés, a történelem, a zene, a körülöttünk levõ világ. Olyan közösségi formát szeretnénk létrehozni, amely tartalommal tölti meg életünket, amitõl gazdagabbak leszünk. Mindenre nyitottak vagyunk, ezért kérjük, ötleteiket ne felejtsék otthon!

Kedvcsináló
Február írója a 125 évvel ezelõtt született Lesznai Anna költõ, író, grafikus, iparmûvész, a XX. sz. eleji irodalmi
és képzõmûvészeti mozgalmak és csoportosulások, a
Nyugat, a Huszadik Század és a Vasárnapi Kör részese, a
Nyolcak mûvészeti csoport vendégtagja.
Lesznai Anna: Békélt pillanatban – részlet
Istenem, te nézel reánk...
Legyen úgy mint te akarod
Legyen áldott minél több fészek,
Hányjon rügyet minden tavasz.
Hogy ne vesszen el a te néped
Adj erõs szívet, tûrõt épet.
Sohase pereljen a föld...
Öleljen minden asszonyod.
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ISKOLAI, ÓVODAI INFORMÁCIÓK

OKTATÁS

Miért Óz, a csodák csodája???

Zeneiskolai hírek

Néha olyan jó lenne, ha a szürke hétköznapokból elrepítene minket egy forgószél, egy csodálatos, varázslatos
mesevilágba. Mikor mesét választunk gyermekeinknek,
mindig bennünk vannak a régi történetek, felelevenednek
a kedvenc olvasmányok képei, varázslatai. Minden évben
szeretnénk megismertetni a gyerekeket új mesékkel,
megmutatni egy újabb csodálatos világot. Az Óz is egy
klasszikus, amit ismernie kell mindenkinek.
L. Frank Baum 1900-ban írt mûve még ma is megállja a
helyét. Hiszen mindenkinek van egy útja, amely elvezet
céljaihoz, hiába göröngyös és veszélyes, de ha vannak barátaink, minden sokkal könnyebb. A gyerekeknek a mese,
a humor, a varázslat nyelvén közvetítjük mindezt. És hogy
jut haza Dorothy, vagy hogy menekül meg a pipacsmezõrõl barátaival együtt, igazi varázslattal? Azt mind megtudják február 26-án, 17 órakor a Faluház nagytermében.
És azt is megtudják, ki az igazi varázsló a mi mesénkben. De sajnos arra nem tudok válaszolni, miért pont az
Ózt választottuk. Talán, mert elrepít minket a forgószél
egy órára a szürke hétköznapokból, egy csodálatos mesevilágba! Talán. Vagy, mert van benne ének, tánc, boszorkányok, pöttömök, oroszlán, madárijesztõ, bádogember,
varázsló, kiskutya, kislány, szárnyas majmok, beszélõ fák?
Ja, és három Manó is! Hogy mit keresnek õk Óz meséjében? Kiderül Családi Színházunkban, mely közel hozza a
családot és az óvodát egymáshoz.

 Józsa Bojána (1.o.) és Szedmák Eszter (5.o.), zongora szakos növendékek (tanár: H. Kürtösi Mónika), képviselték a KAMI-t a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium (Bartók Konzervatórium, az egykori
Nemzeti Zenede jogutódja, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem gyakorlóiskolája) fennállásának 170. évfordulójára szervezett hangverseny sorozat ünnepélyes nyitókoncertjén, január 13-án, Budapesten, az intézmény Ferencsik
termében. A konzervatórium tanárai elismerõen nyilatkoztak a KAMI zongoratanszakának aktivitásáról és a növendékek felkészültségérõl. Gratulálunk a szereplõknek!
 Az iskola jazz triója hangos sikerrel lépett fel
Tahitótfaluban, január 30-án a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok
Találkozóján. Az alkalmi kamaracsoport tagjai: Kincses Dániel (trombita), Kerekes Pál (zongora) és Szikora Balázs (ütõ).
 Február 4-én a Kamarazenei Hetek Zárókoncertjét
rendezte meg a KAMI alkalmi kamaracsoportjainak. A növendékek barátság és szimpátia alapján választják egymást
kamarapartnerül, és fõtárgytanáraik segítségével sajátítják
el a közös muzsikálás gyakorlatát, az egymásra figyelést, s
érzik meg az együtt zenélés örömét. Az iskola igyekszik
minél nagyobb hangsúlyt fektetni a kamarazenélés mással
össze nem hasonlítható örömének megismertetésére.

Ványikné Kubinszki Terézia (Teca óvó néni)

Labdarúgó diákolimpián a Kalász Suli
Elõször a 7-8. osztályos fiúk mérették meg magukat a
körzeti diákolimpián, ahol a 4. helyet szerezték meg. A
csapat tagjai: Gere Krisztián 8.b, Hubai Cristopher 8.a, Lakó
Ádám 8.b, Nagy Péter 8.b, Feigel Krisztián 8.b, Schmidt
Máté 8.b, Miklósvári Kornél 7.a, Orbán Álmos 7.a,
Nebranek Richárd 7.b, Nyilas Tamás 6.b, Schmidt Máté 6.b.
A 3-4. osztály válogatottja az elõselejtezõ fölényes
gyõzelme után a körzeti döntõn az ezüstérmet szerezte
meg, pici góllal lemaradva a továbbjutásról. A csapat tagjai: Völgyes Viktor 4.a, Zlatsky Dani 4.a, Tichov Dominik
4.a, Bedenek Ákos 4.a, Kaltner Richárd 4.a, Kovács Márk
4.b, Bozsik Dávid 3.a, Nagy Sándor 3.a, Koller Máté 3.a,
Mogyorósi Viktor 3.b.
Végül az 5-6. osztályosok „indultak neki” a körzeti diákolimpiai szereplésnek. Itt is remek eredmények, fölényes gyõzelmek születtek. Az elõselejtezõkön egy-egy
meccset 4-5 góllal is nyertek. A diákolimpia döntõjében
végül is a bronzérem jutott a fiúknak, úgy, hogy a csapatból volt olyan játékos, aki elõtte végig játszott Solymáron
a megyei területi kézilabda döntõn 2 meccset. A csapat
tagjai: Miklósvári Kornél 7.a, Tisler Gábor 5.b, Nebranek
Richárd 7.b, Orbán Radvány 5.b, Nyilas Tamás 6.b, Tichov
Dominik 4.a, Scmidt Máté 6.b, Zlatsky Dani 4.a, Horváth
Martin 6.b, Völgyes Viktor 4.a, Uttó Vendel 6.a, Juhász
Benedek 6.a.
Összefoglalva: minden korosztályban döntõben voltak
csapataink, ami azt jelenti, hogy a körzetben indult 12-14
iskola közül minden korosztályban érmes vagy éremközeli eredmény értünk el. Gratulálunk a gyerekeknek!
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A KAMI diákjainak országos sikere
Február 10-11-én rendezték Budapesten a XII. Országos Zongoraverseny fõvárosi válogatóját. A budapestiek
mellett két vidéki intézmény diákjait is meghallgatták. A
KAMI-t I. korcsoportban Gyuricza Karola, hangszeres elõkészítõ osztályos (tanára Dankovics Valéria), Józsa Bojána
1.o. (H. Kürtösi Mónika), Rozenberszki Zsófia 3.o.
(Dankovics Valéria), III. korcsoportban Szedmák Eszter 5.o.
(H. Kürtösi Mónika) képviselték. A legmagasabb színvonalú pesti válogatón a diákok nagyon szépen helytálltak.
Szedmák Eszter III. korcsoportban Nívódíjat nyert, mellyel
egyúttal kvalifikálta magát a március végén Nyíregyházán
rendezendõ országos döntõbe. Gratulálunk nekik!

Budakalász Sportélete II. – Aerobic
(A Kalász Suli 5.b osztályának projektmunkája)
A Magony Katalin vezette gyermek aerobic tanfolyam
immáron 12 éve mûködik óvodások és általános iskolások számára. A fantáziagyermek aerobic célja, hogy megszerettesse a gyermekekkel a mozgást és az egészséges
életmódot. Figyelembe veszi a gyermekek személyiségét, életkori sajátosságait, egyéni képességeit. Alapja a
safe aerobic, ami maximálisan óvja az ízületeket, izmokat
és ezzel kiküszöböli, kizárja a sérülés lehetõségét. Sokrétûen fejleszti a kondicionális, koordinációs képességet,
térérzékelést, ritmusérzéket, koncentrációs képességet…
Az edzéseken a gyerekek a nyújtó, erõsítõ gyakorlatok kívül, zenére komponált koreográfiákat tanulnak,
amellyel évente több országos versenyen versenyen,
fesztiválon mutathatják meg tudásukat, egyéni-, duó- és
csapatversenyeken vehetnek részt. Az évek során nagyon sok érmet és kupát szereztek. A látványos versenygyakorlat szereplési lehetõséget nyújtanak az iskolai ünnepségek, programok színesítéshez.
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A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA

A Szentistvántelepi Iskola hírei
• Márc. 12. Március 15-ei ünnepély az 1. órában – 6.
osztályosok mûsora; • Márc. 17. 18 óra Beiratkozási szülõi
értekezlet a Faluházban; • Márc. 18-19. Cs-P. Adatlap módosítási lehetõség, 8. osztály!; • Márc. 19. Nyílt órák a 4.
osztályban a leendõ elsõ osztályosok szüleinek (1. és 2. ó)
BEISKOLÁZÁSI PROGRAM A LEENDÕ ELSÕ OSZTÁLYOSOKNAK
• Március 5-én pénteken 17-17.45-ig játékos sportfoglalkozást tartanak a tornateremben nagycsoportos ovisok
számára: Pappné Kotroczó Erzsébet, Székelyné Dömötör
Katalin testnevelõ tanárok és Harmati Imréné, Holczapfel
Krisztina tanítók. • Március 12-én pénteken 16 órától kb.
20 perces angol/német nyelvi foglakozást tartanak:
Angelmayer Anna (német), Martini Andrásné, Göröcs
Andrea (angol) nyelvtanítók. • Március 12-én 16:30-tól
kézmûves foglalkozást tartanak a leendõ elsõs tanítók. •
Március 25-én csütörtökön 9 órától a leendõ elsõ osztályos tanítók nyílt órát tartanak (kb. 20-20 perc). Utána kötetlen beszélgetésre hívjuk a szülõket az ebédlõbe.

AZ ALSÓS FARSANG
Az alsósoknak a Faluházban volt a farsang január 29-én 16 órától. Érdekes jelmezeket láttunk. Miközben a ruhákat csodáltuk, addig a vendégek izgatottan várták a fellépõket. A mûsort a 4. b osztályosok nyitották. Ezt követõen vízre szálltunk a matrózokkal. A túlparton az állatok köszöntöttek minket. Utána farkasokkal ismerkedtünk meg. Visszafelé a majmok kísértek minket. Azután
jött a mi szereplésünk, ami nagy sikert aratott. A mûsor
után ettünk-ittunk a büfében, majd játékok következtek:
székfoglaló, seprûs tánc és kacsatánc. Ezután tombola
volt. Érdekes játékokat lehetett nyerni, sajnos én nem
nyertem semmit. Remélem a felsõs farsang is ilyen jó lesz!
Görcz Dániel 4.a
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FELSÕS FARSANG
Február 5-én iskolánkban farsangoltunk, amit a diákönkormányzat rendezett. Idén filmekbõl kellett beöltözni,
minden osztály bevonult a maga által választott film valamely szereplõjeként. Voltak, akik elõ is adtak valamit: a
6.b táncolt a Made in Hungaria zenéjére (Csavard fel a
szõnyeget), a 7.b-sek elénekelték a Hupikék törpikék fõcímdalát, a 8.a osztály az „Önök kérték” kívánság mûsorát
elevenítette meg (Apácashow, részlet a Hattyúk tavából,
Veresegyházi asszonykórus, stb.). A mûsor után bálkirály
és bálkirálynõ választás következett, erre többen jelentkeztek, köztünk Nádas Kati és Dömötör Kati néni is. Nádas Kati néni bálkirály, míg Dömötör Kati néni bálkirálynõ
szeretett volna lenni. A jelentkezõknek tréfás feladatokat
kellett megoldani. A két tanárnõnket sajnos ki kellett zárni a versenybõl, mert nem vették komolyan a feladatokat.
Így lett a bálkirálynõ Balogh Tünde a 7.b-bõl és Kincses
Domonkos az 5.a-ból a bálkirály. Ezután a tortatombola
következett, minden osztály két tortával járult hozzá a
tombolához. Miután minden torta elfogyott, kezdõdött a
sulidisco és ha valaki megéhezett volna a tánc közben, az
iskola ebédlõjében, a büfében csillapíthatta éhségét. Este
hétig tartott a buli, amelyen nagyon jól éreztük magunkat.
Juraszek Zsuzsi 6.b
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VERSENYEREDMÉNYEK
Bencze Bálint 8.a osztályos tanulónk a Verebély László
Szakközépiskola által kiírt informatikai versenyen kimagasló teljesítményt ért el.
Horváth Milán és Rontó Roland 8. a osztályos tanulóink
eredményesen szerepeltek a Sashegyi Sándor Mûvészeti
Szakközépiskola és Szakiskola által kiírt rajzversenyen.
Ralbovszki Judit 6.b osztályos tanulónk a „Szép magyar beszéd” megyei fordulójában 2. helyezést ért el. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: Gyimóthy Anna 7.a,
Zoltai Kinga 7.a, Jolis Sophia 5.b, Hunyady Kata 6.b, Beregszászi Emese 6.b.
Beregszászi Miklós, Kincses Domonkos, Nádas Balázs
5.a oszt. tanulóink 3. helyezést értek el az Árpád Gimnázium által kiírt Karádi Károly Természettudományi versenyen.
Mindannyiuknak gratulálunk!
25. lap
23

ÓVODA

NYITNIKÉK, NYITNIKÉK...

A Nyitnikék ovisai elkergették a telet
Hat Csipkerózsika,
öt
oroszlán,
négy
nindzsa, három angyali
bohóc, no és számos
kenguru, hercegnõ, katicabogár elkergette az
idei zord telet. Bizony,
kedves olvasó, mire e
sorokat olvasod, remélhetõleg már tavaszodik,
és ez, akárcsak tavaly, kizárólag annak köszönhetõ, hogy a
Nyitnikék óvoda polgársága – 175 ovisa és 15 óvónénije –
a jelmezbált és a farsangi mulatságot követõen, szalmabábokat égetve, szembeszállt a dermesztõ hideggel.
Február kilencedik napján történt. Ezúttal a délutáni alvás
elmaradt s helyébe serény izgalom lépett. Az óvoda három
épületében hét csoport készülõdött a bálra. A szülõk és rokonok hangyaként sürgölõdtek. A sünijelmezre felkerültek a
tüskéket jelképezõ csatok, a kenguru erszényébe megérkezett a kis ugráló kölyök; itt még egy kis férceléssel kellett
megigazítani a karate ruhát, amott a topánka szorításán lazított egy apuka, és a kezdés elõtt alig néhány perccel a bohócok arcára is ráfestették a mosolyt az anyukák.
Az egyik csoportban jelmezes felvonulással, a másikban

Szülõk farsangja a Nyitnikék Óvodában
„Szól a Csóka: – Varjú Vendel, holnap bál lesz, ne feledd el!
Diszkógöncben vagy frakkban, légy ott, hiszen farsang van…”
(Gyárfás Endre: Varjúfarsang – Kárkarnevál)

„Egy napon, mikor Micimackónak semmi dolga nem
akadt… Gondolt egy nagyot a szülõi munkaközösség és
úgy döntött, feleleveníti az óvoda régi hagyományát, a
szülõi farsangi mulatságot, hiszen a mi óvodánk nemcsak
gyermekeinkrõl szól, hanem a szülõknek is tartogat kellemes meglepetéseket.
Így történt, hogy 2010. január 22-én, pénteken este 8
órakor a Faluház báltermében kezdetét vette a hajnalig
tartó vigasság. Jöttek is szép számmal és nagy batyukkal a
szülõk, mert ezúttal batyus bált rendeztünk. Bálint Beáta,
az SzMK vezetõje kedves szavai után a bál nyitó eseménye a Telepi Iskola Ugrókötél csapatának színvonalas bemutatója volt. A kifestett arcú kisiskolás gyerekek hallatlan ügyességgel ugráltak át a zene ritmusára szabadon
vagy gumilabdákkal a kisebb-nagyobb köteleken, azonnal
karneváli hangulatot varázsolva a terembe. Betanítóiknak,
Pappné Kotroczó Erzsébet és Dömötör Katalin testnevelõknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.
Erzsi óvónéninek megdicsértem, milyen összetartók az
óvónõk, hiszen majdnem mind kockás ingbe és kék farmernadrágba, hosszúszárú csizmába öltözött… Aztán perceken belül kiderült, mindez nem volt véletlen. Megszólalt a
jól ismert country zene, Rednex: Cotton Eye Joe-ja és már
érkeztek is a porondra a cowboy kalapos óvónõk és persze
Miklós bácsi, a karbantartónk, és fergeteges táncot adtak
elõ Bucsánszki Beáta, Pingvin csoportos óvónéni koreografálásával. Kiderült, hogy nemcsak óvónõnek nagyszerûek,
de táncosnak is megállják a helyüket, vastapssal vissza is
hívtuk õket. És ezzel kezdetét vette a bál, ugyanis a vállal-
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énekléssel, a harmadikban country-tánccal kezdõdött a mulatság. E sorok írója, személyes érintettsége révén, ez utóbbit látta: a Pillangó csoport ropta hangos sikert aratva a cowboyok táncát: kockás ingben, kockás nyakkendõvel, farmerben. Ekkor persze körben már házi finomságoktól roskadoztak a kis asztalok, hiszen a tánc és a jelmezes felvonulás után
következett a játék és a megérdemelt falatozás.
És mielõtt ránk borult volna az est, elindult a Faluházhoz a hosszú-hosszú fáklyás menet. A szülõk, az óvó nénik és a gyerekek – a kicsik által kifestett mécsestartókban
õrizve a lángot – átsétáltak a mûvelõdési központ udvarára, ahol már állt az „áldozati hókupac”. Ide kerültek az ovisok szalmabábjai, amelyeket Kiss Miklós, az óvoda karbantartója lobbantott lángra. Igaz, elõtte még sztentori
hangján rigmusokkal fenyegette meg a legzordabb évszakot. Ám napnál is világosabb, hogy a tél szívét végül az
igazgatónõ, Kernreiter Péterné Gabika kedves szavai, no
és a csöppségek mondókája lágyította meg.
Mert jöttek még ugyan hidegebb napok, ám márciusra csak-csak kitavaszodik. Köszönhetõen hat Csipkerózsikának, öt oroszlánnak, négy nindzsának, három angyali
bohócnak, kenguruknak, hercegnõknek, katicabogaraknak, no és a többi hõs :-) óvodásnak, akik az idén is kitessékelték Budakalászról a telet.
Kép és szöveg: harletamás

kozó kedvû szülõket is
megtanították a táncra,
Gabi vezetõ óvónéni
vezényletével.
Három a magyar
igazság, így jött a harmadik meglepetés is. Az
óvónénik két pakli kártyával járták az asztalokat, külön nõi- és férfi
paklival. Rögtön tudtuk, hogy itt valami turpisság van kilátásban… Mindenki húzott egy kártyát, melynek a túloldalán egy
ovis jelnek a fele volt látható. A játék arról szólt, hogy ki-ki
keresse meg a párját és azzal járja el a bál elsõ táncát. Nagy
kacagások közepette lázas keresgélés indult a párok után, kivéve ha úgy hozta a szerencse, hogy férj és feleség egymást
húzták (bár ez csak bunda lehetett).
Hajnali háromig ropták a táncot lelkes szülõtársaink
Tián Discjockey jobbnál jobb zenéire. Közben finomabbnál
finomabb házias falatokat kóstolhattunk a büféasztalnál,
jóféle borok és üdítõk kíséretében. Éjféltájban tombolával
vártak bennünket a szervezõk, ahol szép ajándékokat
nyertek a szerencsések és hogy, hogy nem, a fõdíj tortát
éppen a fõszervezõ család vitte el…
Fergeteges hangulatban telt az egész este, jó lehetõség volt egymás megismerésére, a szülõk és óvónõk,
dajkanénik közötti kapcsolat elmélyítésére. Köszönettel
tartozunk a Szülõi Munkaközösségnek, Horváth Emesének, az SZMK lelkes tagjának, aki a motorja volt az egész
eseménynek, és az óvoda minden dolgozójának a bál
szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségéért.
És jövõre veled újra ugyanitt…
Patakvölgyi Edina, Pillangó csoportos szülõ
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