A 2010. október 3-án
megtartott önkormányzati
választások eredményeképpen Budakalász polgármestere ROGÁN LÁSZLÓ (Fidesz) lett.
Egyéni választókerületben bejutott képviselõk:
MÁNYAI ZOLTÁN (1. evk., Fidesz), TOLONICS ISTVÁN (2.
evk., Fidesz), DR. NOVOTNY
LÁSZLÓ (3. evk., BNF),
KRUNITY PÉTER (4. evk., BNF),
MAJOR EDE ISTVÁN (5. evk.,
Fidesz), ROGÁN LÁSZLÓ (6.
evk., Fidesz), ERCSÉNYI
TIBORNÉ (7. evk., Fidesz),
BALOGH CSABA (8. evk.,
BNF). Kompenzációs listáról bejutott képviselõk:

KALTNER KÁROLY ISTVÁN (Fidesz), PARLAGI
ENDRE (BNF), NÓGRÁDI ZOLTÁN (Buvéd).
Parlagi Endre mandátumról történõ
lemondását követõen mandátumot
szerzett: NÉMETH ANTAL (BNF).
Október 14-én a Faluház Dísztermében került sor a megválasztott új képviselõtestület ünnepi, alakuló
ülésére,
melyen
dr.
Ungárné Dr. Bak Ilona, a
Választási Bizottság elnöke tájékoztatta az egybegyûlteket a választás
eredményérõl. Elmondta,
a 8 választókörzetben 3
polgármesterjelölt és 37
képviselõjelölt
indult,
utóbbiak közül 5 függet-

len és 32 a 4 jelölõ szervezet (a
BuVéd, a Fidesz, az MSzP és a BNF)

részérõl. A független jelöltek közül
egyik sem szerzett mandátumot. A
választásokon 8393 választópolgárból 4253 élt szavazati jogával, ez
50,67%-os részvételi arányt jelentett. A kisebbségi, német és szerb
nemzetiségi önkormányzati képviselõk megválasztása is megtörtént. Az
ajánlások, a választási kampány, valamint a választások a jogszabályok
elõírásainak megfelelõen zajlottak le.
A képviselõk és a polgármester
eskütétele és megbízóleveleik átvétele után Rogán László polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta:

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

„Budakalászon az október
3-ai választásokon a Fidesz jelöltjei szereztek abszolút
többséget. Ez nagy lehetõséget,
ugyanakkor nagy felelõsséget is jelent. A választásoknak vége. Most a munka ideje jött el, számunkra
a munka pártsemleges.
Nekünk, megválasztott
képviselõknek Budakalászt kell szolgálnunk, legjobb tudásunk szerint.
Ezért arra kérem minden
képviselõtársamat, hogy
tegyük félre a múltból eredendõ vélt vagy valós sértettséget, hogy ne ez határozza meg az elkövetke-

zendõ hónapokat, éveket. Budakalász elõtt nagy lehetõségek állnak.
Azok a választópolgárok, akiknek
akaratából mindannyian itt vagyunk,
munkát várnak tõlünk, nem pedig
torzsalkodást.
Nekünk építkeznünk kell.
Építenünk kell Bölcsõdét,
Egészségházat, iskolát,
utakat, járdákat. Az emberek sokat várnak tõlünk. És
mi értük vagyunk, értük
kell, hogy dolgozzunk. Erre az együttmûködésre
kérem minden képviselõtársamat.”
(További részletek,
a választási eredmények
a 4. oldalon olvashatók.)
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KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA
HIRMOND
O
A Kalászi Idõsek Klubja életébõl
IBUDAKALÁSZI

MOZAIK

Szomorúság a Kalászi Idõsek Klubjában

Már bevett szokás intézményünkben, hogy szakmai
gyakorlatokat töltenek nálunk fiatal pályakezdõk. Most is
errõl szeretnék beszámolni. Õsszel dr.
Gál Katalin által delegált orvostanhallgatók ismerkednek intézményünkkel, beszélgetnek idõseinkkel. Október 6-án Peskó Gergõ hatodéves orvostanhallgató
tartott nagyon színvonalas elõadást klubtagjainknak és társainak klubunkban. Idõseink csak úgy bombázták kérdéseikkel, amikre Õ részletes és igen érthetõ válaszokat adott.
Szintén október
6-án délután megemlékeztünk a tizenhárom aradi vértanúról: Aulich Lajosról, Damjanich
Jánosról, Dessewffy
Arisztidrõl, Kiss Ernõrõl, Kneziæ Károlyról,
Lahner
Györgyrõl, Lázár Vilmosról, Leiningen-Westerburg Károlyról, Nagysándor Józsefrõl, Poeltenberg Ernõrõl,
Schweidel Józsefrõl, Török Ignácról és Vécsey Károlyról. A
hazánkért életüket adó hõsöket egy-egy idõs gondozott
személyesítette meg.
Október 7-én csütörtökön tartottuk az Idõsek Világnapját, melyet megtisztelt jelenlétével Rogán László polgármester is. Már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor Ayala örvendezteti meg elõadásával idõseinket. A humorista-elõadómûvész az idén is színvonalas mûsorral szórakoztatta
az egybegyûlteket:
a mostani elõadásába becsempészett
Cseh Tamás dalaiból
is néhányat, melyeket gitárral kísért.
Nagy sikere volt,
mint eddig mindig.
Zelizi Erika
intézményvezetõ

ELHUNYT TÓTH ZOLTÁNNÉ ÁGI

NÉNI

Szomorúan kellett beletörõdjünk, hogy a Kalászi
Idõsek Klubja alapító tagja,
a kis társaság egyik motorja, az örökké vidám és optimista Ági néni örökre eltávozott közülünk. Ági néni
nélkül egy kicsit más, szegényebb lesz a közösségi
élet. Temetésére az Idõsek
Klubja valamennyi tagja elment, hogy végsõ búcsút
vegyen tõle. Emlékeztünk
arra, hogy a néhány héttel
ezelõtti balatonlellei kiránduláson még milyen aktív, társait serkentõ és vidám volt. Emlékét szívünkben megõrizzük, halálával a Kalászi Idõsek Klubja szegényebb
lett. Drága halottunk, nyugodj békében!

Szüreti felvonulás
Szeptember 25-én immár huszonnegyedjére került
sor a Budakalászi Baráti Kör által szervezett hagyományos
Szüreti Felvonulásra, – ezúttal összekapcsolva a Fidesz
Családi napjával. A Faluház udvaráról induló menet érintette a szentistvántelepi Római Katolikus Templomot,
ahonnan gyümölcsáldás és gyümölcskínálás, valamint a
Lenvirág együttes táncosainak és a Kamp János Kapelle
fúvósainak mûsora után a Simi borozó, majd a Schieszl
Vendéglõ és visszafelé a Country Tanya felé vette az útját.
Idén a Karmó cukrászda kimaradt a programból és nem
állt meg a vidám társaság a Petõfi téren sem, mert a Polgármesteri Hivatal nem fogadta õket. Újdonság volt viszont,
hogy a lakosok kérésére a Budai úton is végigvonultak a lovasok, zenészek,
táncosok és az õket
kísérõ
lakosok,
hogy aztán a Jókai
utcán át térjenek
vissza az eredeti,
megszokott útvonalhoz. (További képek a honlapról elérhetõk. – fotó: fm.)

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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VÁLASZTÁS

ÚJ KÉPVISELÕ-TESTÜLET ALAKULT

„Folytatjuk a jó hagyományokat...”
Október 3-án, a helyhatósági
választás eredményével megváltozott a képviselõ-testület összetétele, Rogán László lett az új polgármester Budakalászon. Hogyan értékeli a választási eredményeket?

Hivatal között. Ehhez a tárgyalót felújítjuk, a sok helyet
foglaló bútorzatot kicseréljük, a kisebb testület, a meghívott vendégek, a nyílt ülések iránt érdeklõdõk, és a tévékamerák elhelyezésére egyaránt gondolva.
Milyen terveik vannak az elkövetkezõ négy évre?

Hosszú távú terveink között szerepel egy korszerû,
modern szakorvosi rendelõ kialakítása; bölcsõde építése;
A Fidesz, a Budakalászi Bará- és a Szentistvántelepi Általános Iskola megújítása. A közti Kör és a KDNP támogatásával, lekedésfejlesztési beruházásokra a NIF Zrt-vel kötött szera választók bizalmából, több zõdés tovább él: a munkák a Damjanich utcán heteken
mint 50% szavazattal sikerült a belül elkezdõdnek. Szeretnénk megoldani a közlekedési
2010-es önkormányzati válasz- anomáliákat, hathatósan kezelni az utak, járdák ügyeit,
tást megnyernünk. Ezúton kö- amik az emberek mindennapi életét, közérzetét jelentõszönjük a bizalmat, reméljük, döntéseinkkel, tetteinkkel sen befolyásolják. Az M0 és az elkerülõ út kérdését is naerre mihamarabb rászolgálunk.
pirenden tartjuk: ígéret van a kormányzat részérõl, hogy
Mik a legsürgõsebb teendõk?
az autópálya 2014-tõl tovább épül Budakalásztól, ennek
Október 12-én a Közigazgatási Hivatal részérõl dr. tényleges megvalósulásáért lobbizni fogunk.
Danka Ferenc fõosztályvezetõ jelenlétében lezajlott a polFolytatjuk a jó hagyományokat, a már bevált szokásogármesteri munkakör átadás-átvétele. Az október 14-ei kat, amiket az emberek szeretnek és várnak. Idén is lesz
alakuló ülésünk és
krumpli- és hagyma
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET TAGJAINAK ELÉRHETÕSÉGEI
SzMSz-módosításunk
osztás az idõseknek,
tûzifa-támogatás a ráután, egy héttel ké- Név:
telefon:
e-mail cím:
sõbb döntünk az alpol- Rogán László polgárm. 70/334-8934
rogan.laszlo@budakalasz.hu szorulóknak, Városkagármesterek szemé- Balogh Csaba
70/330-4879 baloghcsaba@kalasznet.hu rácsony és díszkivilágítás. Tehát nem kílyérõl és a felállítandó Ercsényi Tiborné
70/330-9554 ertitech@t-online.hu
vánjuk felforgatni a váhárom bizottság ösz- Kaltner Károly István
70/984-8454 kaltner@mailbox.hu
ros életét: a jó dolgoszetételérõl, képvise- Krunity Péter
70/331-8336 krunity@t-online.hu
kat megtartjuk, tolõi és külsõs tagjairól. Major Ede
70/332-1723 majored@t-online.hu
A testületi munkában Mányai Zoltán
70/380-9924 zoltan.manyai@gmail.com vábbfejlesztjük. Az a
cél, hogy mind otthoszeretnénk más lég- Németh Antal
70/933-2027 gerinc24@gmail.com
kört megvalósítani. Nógrádi Zoltán
20/922-8811 zoltan.nogradi@gmail.com nosabbá, lakhatóbbá
tegyük Budakalászt.
Mivel a létszám 17-rõl dr. Novotny László
70/331-2376 novotny@novotny.hu
11-re csökkent, ez Tolonics István
70/336-6982 istvan.tolonics@gmail.com Forduljanak képviselõtöbb munkát, nagyobb
ikhez bizalommal.
felelõsséget ró az egyes képviselõkre. Az üléseket visszaMi a helyzet a Helyi Építési Szabályzat módosításával?
hozzuk a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermébe. Az elõEgyelõre nincs olyan állapotban, hogy testület elé mezõ testület pályázata alapján megnyertünk egy komoly hessen. Senki nem sürget, hogy ezt el kelljen fogadnunk.
szavazó-berendezést, amit célszerû egy végleges helyen Újra áttekintjük, felülvizsgáljuk, és akár januárban, akár tafelszerelni és nem szállítgatni oda-vissza a Faluház és a vasszal dönthetünk róla.
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. /
Ezt ha nem érted
Szánts és vess, /
s hagyjad másnak az áldozatot.

A K A R AT

A távoli szerencsétlenség képéhez
társul napjaink szomorú valósága, a
„vörösiszap” katasztrófáé. MegdöbbenKazinczy Ferenc születésének 250. év- ve figyeltem, ahogy a MAL vezetõje a
fordulóját ünnepeltük egy évvel ezelõtt, részvét teljes hiányáról tanúskodva nyioktóber 27-én. Ki ne ismerné A nagy ti- latkozott arról, hogy nem is olyan nagy
tok címû kétsorosát? Amiért mostaná- ügy ez a 10x20 kilométert beterítõ, emban gyakran mondogatom magamban, berek sokaságának sorsát tragédiába
az a chilei San José bányából kimentett fordító fertõ. Õk mindent megtettek...
33 vájár ügye, akik közel 70 napot töltöt- Mintha hiányozna ezekbõl a szavakból a
tek a csaknem 700 méteres mélység „jót s jól” szándéka, az akarat, a „nagy tirabságában, a megmentésükért ember- tok”. Mondják: ha valaki el akar végezni
feletti technikai és lelki szövetségre kész- valamit, cselekszik, ha nem, száz okot
tetve a politikailag gyakran egymás ellen talál, miért nem lehet. Ám az igazi baj
menetelõket is. Beigazolódott, hogy ké- ott kezdõdik, mikor az önzés akarattal és
pes a világ a „jót s jól” szövetségére, ha hatalommal párosul, s gyõz a „jót s jól”
ennek olykor mi még híján is vagyunk...
szándékú érzésen és értelmen.
2010. október • IV. évfolyam 8. szám

Devecser és Kolontár megpróbáltatásai összefogásra késztetik idehaza is az
ország vezetõit és lakóit. Mint egykor kis
falumban tüsténkedtek az egymással
emberemlékezet óta szemben álló családok a bajba jutottért, akinek odaégett a
háza, s közben azt énekelte: „Dicsõség a
magasságban Istennek és békesség a
földön a jóakaratú embereknek”...
Mikor e sorokat írom, október 17., a
szegénység elleni küzdelem világnapja
van. Az áruházakban most az iszapkárosultaknak gyûjtenek. Akarat és szándék
dolga, hogy a 2009. október 5-én 145
éve elhunyt Madách sorait felülírja önzetlenségünk, hogy mégse legyen igaz:
„A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.”
(III. Utisz)
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VOKSOK ÉS ELSÕ DÖNTÉSEK

Választási eredmények részletesen

VÁLASZTÁS

A polgármester választáson 8398 választópolgárból
4253 jelent meg, érvényesen szavazott 4177. A jelöltek
közül Márton András (MSzP) 477; Parlagi Endre (BNF)
1597; ROGÁN LÁSZLÓ (FIDESZ) 2103 szavazatot kapott.
Az 1. körzetben 1138 választópolgárból megjelent
545, érvényesen szavazott 543. Gombócz Gábor (független) 20; Dr. Horváth Ákos (BuVéd) 68; MÁNYAI ZOLTÁN (FIDESZ) 228; Nyalka Józsefné (MSzP) 55; Dr. Szigeti Ferencné
(BNF) 172 voksot kapott.
A 2. körzetben 1025 választópolgárból megjelent
482, érvényesen szavazott 476. Dr. Hantos István (BuVéd)
56; Németh Antal (BNF) 92; Stekler Sándor (MSZP) 43;
TOLONICS ISTVÁN (FIDESZ) 285 szavazatot szerzett.
A 3. körzetben 1116 választópolgárból megjelent
544, érvényesen szavazott 539. Horváth Csaba (MSZP)
54; Kaltner Károly István (Fidesz) 169; DR. NOVOTNY LÁSZLÓ
(BNF) 230; Dr. Valki Ferenc (BuVéd) 86 voksot kapott.
A 4. körzetben 1060 választópolgárból megjelent
496, érvényesen szavazott 486. Ernhoffer Csaba (BuVéd)
48; Harcsa Lajos (független) 68; Kiss Jánosné (MSZP) 21;
Dr. Krepárt Tamás (Fidesz) 165; KRUNITY PÉTER (BNF) 184
szavazatot kapott.
Az 5. körzetben 1025 választópolgárból megjelent
489, érvényesen szavazott 481. Czermann Tamás (MSZP)
42; Kormos László (BuVéd) 57; MAJOR EDE ISTVÁN (FIDESZ)
248; Parlagi Endre (BNF) 134 voksot szerzett.
A 6. körzetben 951 választópolgárból megjelent 578,
érvényesen szavazott 567. Kovács Attila (BNF) 119;

Neszvedáné Lovász Katalin (független) 20; Platskó
Ferencné (MSZP) 38; ROGÁN LÁSZLÓ (FIDESZ) 327; Szabó
Zoltán József (BuVéd) 63 szavazatot kapott.
A 7. körzetben 1076 választópolgárból megjelent
574, érvényesen szavazott 569. ERCSÉNYI TIBORNÉ (FIDESZ)
234; Dr. Kiss Ildikó (BNF) 183; Kukorelly Endre (BuVéd)
61; Márton András (MSZP) 72; Neszveda Péter László
(független) 19 voksot szerzett.
A 8. körzetben 1007 választópolgárból megjelent
545, érvényesen szavazott 539. Antalffy Ágnes Mária
(MSZP) 53; BALOGH CSABA (BNF) 191; Deák Béla (független) 55; Jordanov Tódor Attila (Fidesz) 139; Nógrádi Zoltán (BuVéd) 101 szavazatot kapott.
Kompenzációs listán a BNF 700, a BuVéd 540, a Fidesz
473, és az MSzP 378 érvényes töredékszavazatot szerzett.
Így a BNF, a BuVéd és a Fidesz kapott egy-egy mandátumot: a képviselõ-testületbe bejutott PARLAGI ENDRE LEMONDÁSÁVAL NÉMETH ANTAL, NÓGRÁDI ZOLTÁN ÉS KALTNER KÁROLY.
A Szerb kisebbségi önkormányzati választáson 60 választópolgárból megjelent 44, érvényesen szavazott 39.
Eszerint képviselõ lett: KRUNITY PÉTER 38, KEREKES ADRIENN
26, FEKETÉNÉ KRUNITY ANICA 25, ROCZKÓ ISTVÁN 19 vokssal.
Nem lett képviselõ Salako-Krunity Szofia 11 szavazattal.
A Német kisebbségi önkormányzati választáson 103
választópolgárból megjelent 83, érvényesen szavazott
83. Eszerint képviselõ lett: TÓTHNÉ KURTZ KATALIN 62,
ILLÉSNÉ ZIEBA MARIANNA 61, TÓTH-KURTZ MÁRTON 56,
DIGRUBER JÓZSEFNÉ 52 szavazattal. Nem lett képviselõ
Wágner László 43 vokssal.

Az alakuló ülés döntései

Alpolgármesterek választása

Az október 14-i alakuló ülés egyben a testület elsõ
munkaülése is volt. Bevezetõképpen Németh Antal beszámolt alpolgármestersége utolsó szakaszáról: a Közigazgatási Hivataltól a választások elõtt kapott levelekrõl
(felszólítás a képviselõ-testület összehívására, valamint
fegyelmi eljárás indítására a jegyzõ asszony ellen), és
viszontválaszáról, amelyben jelezte, törvényességi aggályok és kellékhiány miatt nem tud eleget tenni a levelekben foglaltaknak. Hozzátette, a továbbiak a következõ
képviselõ-testületre tartoznak.
A testület döntött Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról. Eszerint „a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy társadalmi megbízatású alpolgármestert, továbbá egy fõállású nem képviselõ-testületi tag alpolgármestert választ.” Az eddigi 4
helyett 3 bizottság fog mûködni: az összevont Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság; a Népjóléti Bizottság; és
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (6 I., 4 N., 1 T.).
A grémium az alakuló ülésen úgy határozott, hogy az
SZMSZ-t – egy átfogó módosítás érdekében – január 31ig felülvizsgálja (11 I.).
Egy helyben megalakított ad hoc bizottság javaslatára
döntöttek a képviselõk Rogán László fõállású polgármester tiszteletdíjáról: helybenhagyták a Parlagi Endre polgármester által kapott (a jogszabályi lehetõségek szerint középértékûnek számító) illetményt, 502 500 Ft-ot. A polgármester költségtérítését az illetmény 30%-ában határozták meg, ennek értéke: 150 750 Ft/hó (10 I., 1 T.).
4

Október 18-án került sor az új testület elsõ rendkívüli
ülésére, melyen az okt. 14-én elfogadott SzMSzmódosítás értelmében egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választottak ERCSÉNYI TIBORNÉ személyében és
egy képviselõ-testületi tagsággal nem rendelkezõ, de fõállású alpolgármestert dr. KREPÁRT TAMÁS személyében.
Ercsényi Tiborné iskolai elfoglaltsága miatt egyelõre
délutánonként lesz Rogán László segítségére, de mivel az
alpolgármesteri állás egész embert kíván, amint találnak a
helyére megfelelõ végzettségû szaktanárt, teljes munkaidõben az önkormányzat rendelkezésére áll. Dr. Krepárt Tamás, mivel nem tagja a képviselõ-testületnek, a polgármestert a képviselõ-testület elnökeként nem helyettesítheti, de az üléseken tanácskozási joggal részt vesz. Jogállására egyebekben a képviselõ-testület tagjai közül választott
alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az ülésen felvetõdött az érintettség kérdése: a testület úgy döntött, Ercsényi Tiborné szavazhat önmaga alpolgármesterré választásáról (7 I., 4 N.). A titkos szavazás
során Ercsényi Tiborné alpolgármesterségét 7-en szavazták meg, 4-en voltak ellene; dr. Krepárt Tamás alpolgármesterségével 6-an értettek egyet, 5-en nem szavazták
meg. Az alpolgármesterek eskütétele után a képviselõk
meghatározták illetményeiket is. Ercsényi Tiborné tiszteletdíját október 18-tól 251 225 Ft/hó, költségtérítését 50
245 Ft/hó összegben állapították meg (6 I., 4 N., 1 T.). Dr.
Krepárt Tamás illetményét 376 800 Ft/hó, költségtérítését
75 360 Ft/hó összegben határozták meg (6 I., 5 N.).
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KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

A bizottságok összetétele

Tegyen javaslatot külsõs bizottsági tagokra!

Az október 18-ai rendkívüli ülésen megválasztották a bizottságok képviselõ-testület által delegált elnökeit és tagjait. Rogán László polgármester elmondta, többször megkereste képviselõtársait, hogy dolgozzanak együtt. A Nemzeti Fórumos képviselõk levélben jelezték, hogy a bizottsági
munkában nem kívánnak résztvenni. Mányai Zoltán hozzáfûzte, értetlenül állnak ez elõtt a döntés elõtt, hiszen mind a
képviselõknek, mind az általuk képviselt embereknek jár a
bizottsági hely, az ahhoz tartozó szavazati jog. Kiemelte, az
lenne a cél, hogy elindulhasson egy közös munka: „Szükség
van Önökre, és azokra, akik Önöket támogatták”.
Dr. Novotny László kifejtette: köszönik, hogy a polgármester ismertette velük az elképzeléseit a szakbizottságokról, „de csalódottan vettük tudomásul, hogy a bizottságok élére kijelölt elnökök végzettsége, szakmai felkészültsége és múltja nem tudja biztosítani a Budakalász
elõtt álló fontos feladatok megfelelõ végrehajtását. Úgy
véljük, hogy a kijelölés nem szakmai, hanem politikai
döntések alapján történt.” Kijelentette: a Nemzeti Fórum
képviselõi elmennek a bizottsági ülésekre, végighallgatják és a testületi üléseken kemény kritikát vagy építõ javaslatokat fognak tenni, de mivel a bizottságokban sem
lesz döntõ szavuk, nem kívánnak egy szavazási színjáték
részesei lenni. Németh Antal hozzáfûzte: szerencsésebb
lett volna ebben a gazdasági évben még a régi bizottsági
struktúrában (4 bizottságban) folytatni a munkát, megvárva a kormányzat által bevezetni kívánt jelentõs oktatási és
szociális változtatásokat. Jelezte továbbá, hogy sem a
Védegylet, sem a Nemzeti Fórum nem kapott vezetõi
szerepre ajánlatot.
Rogán László hangsúlyozta: esélyt kell adni a jelölteknek. Dr. Krepárt Tamás emlékeztetett rá, hogy az elmúlt 3
évben a Fidesz-BBK képviselõi dolgoztak volna a bizottságokban de ezt nem biztosították nekik (Tolonics István
kivételével). Ercsényi Tiborné kiemelte: a demokrácia
alapja, hogy akit megválasztottak, azt el kell fogadni.
Nógrádi Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a következõ 4
év ezekben hetekben dõl el: valamelyik félnek egy nagy
gesztust kellene tennie a másik felé. Hivatkozott arra,
hogy a Parlamentben a kormánypárt az ellenzéki pártoknak is felajánl bizonyos posztokat, ez a gesztus fontos lépés lenne, bár a szavazati arányokat nézve nagy kockázatot nem vállalnának vele. Ezért javasolta Novotny Lászlót
az összevont Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
(PTB) elnökének, – a felvetésrõl nem szavaztak.
A testület döntött a bizottságok létszámáról. Mivel a
Nemzeti Fórum korábbi álláspontján nem változtatott,
ezért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 (4
képviselõ+3 külsõs – 11 I.); az Oktatási Kulturális és Sport
Bizottság 5 (3+2 – 10 I., 1 N.); a Népjóléti Bizottság 5
(3+2 – 11 I.) tagot számlál. A PTB elnöke KALTNER KÁROLY
(6 I., 4 N., 1 T.), tagjai: MAJOR EDE (7 I., 4 N.), TOLONICS ISTVÁN (6 I., 4 N.), MÁNYAI ZOLTÁN (6 I., 4 N.). Az OKSB elnöke MAJOR EDE (6 I., 5 N.), tagjai: NÓGRÁDI ZOLTÁN (10 I., 1
T.), MÁNYAI ZOLTÁN (6 I., 4 N., 1 T.). A NJB elnöke TOLONICS
ISTVÁN (6 I., 3 N., 2 T.), tagjai: MAJOR EDE (6 I., 4 N., 1 T.),
KALTNER KÁROLY (6 I., 4 N., 1 T.). A bizottságok így már
mûködõképesek, a héten megkezdik a munkát.
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A 2010. okt. 14-én megalakult képviselõ-testület várja a lakosság, a civil szervezetek és egyesületek javaslatait a külsõs bizottsági tagok személyére, hogy az október
26-i ülésén dönthessen róluk.
Az összevont Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságba 3, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságba 2 és a
Népjóléti Bizottságba szintén 2 tagot kívánnak bevonni.

Összefogás Kolontár és Devecser javára
JÓTÉKONYSÁGI

EST ÉS TÁMOGATÁSOK

A KÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉRE

Magyarország történelme legnagyobb ökológiai katasztrófájával kénytelen szembenézni napjainkban. Budakalász városa csatlakozni kíván az országban és a határainkon túl létrejött cselekvõ összefogáshoz, ezért a képviselõ-testület októberi ülésén tárgyal az iszap-károsultak
megsegítését célzó önkormányzati támogatás összegérõl.
Ezen túl a Polgármesteri Hivatal 2010. november 27én szombaton 16 órától a vörös iszap katasztrófa károsultjainak megsegítésére jótékonysági estet szervez a Kós
Károly ÁMK – Faluház dísztermében. Várjuk a városban,
illetve a kistérségben élõ mûvészek, elõadók, együttesek
jelentkezését, akik felajánlott elõadásukkal, mûvészeti
produkciójukkal megtisztelnék a jótékonysági est mûsorát. Jelentkezni nov. 3-ig, a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Osztályán, Benkó Attila kommunikációs és kulturális referensnél lehet, tel: (26) 340
266/108 mellék, E-mail: benko.attila@budakalasz.hu
Aki a Jótékonysági esten nem tud megjelenni, de
pénzadománnyal szeretné segíteni a károsultakat, az
megteheti a Budakalászért Közalapítvány 6570007911211235-ös számlaszámán, a közlemény rovatban feltüntetve: „Vörös iszap károsultjai”.

Meghívó október 23-i ünnepségre
Tisztelettel meghívjuk Budakalász lakosságát 2010.
okt. 23-án 10 órára, az Omszk-parkban, a Kahl am Main
sétány melletti Kopjafánál tartandó, az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre.
Beszédet mond Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyekért felelõs államtitkár.
Az ünnepségen megtekinthetik a Nemzeti Kamara
Színház „Jöjj el Szabadság!” c. elõadását (szereplõk: Herman Gréta, Mettler S. Emese, Pelsõczy László, Usztics Mátyás, a darabot szerkesztette és rendezte: Usztics Mátyás).

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budakalász Város Önkormányzat 2010. szeptember 30-ig nem csatlakozott a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa
Hungarica 2011. évi ösztöndíj-pályázatához. Így pályázati
támogatási kérelmek (adatlapok és mellékletei) benyújtására 2010. októberében nincs lehetõség. A képviselõ-testület keresi a megoldást, hogy a felsõoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíj támogatását milyen
formában valósítsa meg a 2011. évben. A pályázati lehetõségrõl a helyben szokásos módon tájékoztatjuk Önöket.
Rogán László, polgármester
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Forgalombiztonsági fejlesztések

Az idei krumpli-hagyma adományról

Szeptember 6-a óta él a NIF Zrt. szerzõdése a kivitelezõkkel az M0-szerzõdés 250 M Ft-os közlekedésbiztonsági fejlesztései elsõ egységeinek megvalósítására. Bár a
korábbi helyszíni bejárások, egyeztetések után szept. 21én lezajlott a munkaterület átadás-átvételi eljárása, a
munkát adminisztratív, engedélyezési és bankgaranciális
okokból még nem kezdték meg, csak méréseket, vizsgálatokat végezhettek a vállalkozók a kijelölt helyszíneken.
Október 6-án újabb egyeztetés történt a NIF Zrt. (mint
beruházó), a „Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházásási
és Mérnöki Kft., az Innober-Wave Kft. és az ÁMI Kft. (mint
lebonyolító mérnökök), a Force Kft. (mint a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezõje) és a Polgármesteri
Hivatal (Németh Antal volt alpolgármester, Kaltner Károly
leendõ TFB-PÜB elnök, Hegyvári János mûszaki, Homor
István beruházási osztályvezetõ és Szabó Zsuzsa beruházási munkatárs) részvételével. A tárgyaláson Homor István hangsúlyozta, hogy a másfél évig húzódó elõkészítés
és az újabb egy hónapnyi várakozás után, még a tél beállta elõtt ideje nekiállni a tényleges munkának. A jelenlévõk megegyeztek: kéthetente szerdánként kooperációs
tárgyalásokat tartanak, legközelebb okt. 27-én ülnek öszsze. Akkor már remélhetõleg dolgoznak a munkagépek
is, hiszen az egyeztetés (okt. 6.) nyomán beérkezett mérnöki ütemterv szerint a munkát a Damjanich utcában (tereptárgyak, út, járda bontása, csatorna, tisztító akna, víznyelõ akna építése, stb.) okt. 11-én; a városba vezetõ
utakon okt. 18-án meg kell(ett volna) kezdeni.
A feladatokat két projektbe csoportosították: az
A000.61-es kódú munka kizárólag a Damjanich utcai járda és vízelvezetés felújításával foglalkozik. A járda két
szakaszban épül meg: burkolatcsere a Petõfi tértõl a Holló utcáig; ill. új járda a Holló utcától a Mély utcáig.
Az A000.62-es projekt több részfeladatból tevõdik
össze: 1. Terelõsziget építése és közvilágítás bõvítése a
Pomázi úton; 2. Terelõszigetek építése az Ország úton; 3.
Forgalombiztonsági intézkedések a Damjanich utcában; 4.
Járda építése és közvilágítás bõvítése a Damjanich utcában
(Holló u.–Mély u. között); 5. Gyalogátkelõhely kijelölése
és közvilágítás bõvítése a Damjanich utcában a Szalonka
utcánál; 6. Padka korrekció a Damjanich utcában (Zöldfa
u.–Fürj u. között); 7. Forgalombiztonsági intézkedések a
Budai úton; 8. Település „bejárati kapu” épített talapzata.
A munkákat október-november-decemberre ütemezték, reméljük, hogy az idõjárás nem gátolja elvégzésüket.

Szeptemberi számunkban jeleztük, hogy a nyugdíjasoknak szánt õszi krumpli-hagyma osztásra már bekérte a Polgármesteri Hivatal az árajánlatokat. A beérkezett 4 ajánlatról az október 26-i rendes ülésen dönt a testület, az idei áremelkedés miatt várhatóan a költségvetésben év elején biztosított 8 M Ft-os összeget kissé módosítani kell. Így leghamarabb novemberben kezdõdhet a termények kiszállítása.
Tisztelettel kérjük a 2010-ben (frissen) nyugdíjba vonult
lakosokat, hogy név, lakcím, születési dátum megjelölésével
jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
személyesen vagy a (26) 340-266/109 melléken, hogy az
év végén kiosztásra kerülõ terményekbõl részesülhessenek.

Zöldhulladék gyûjtési akció – nov. 19.
A Saubermacher-Bicske Kft. zöldhulladék szállítási akciót szervez november 18-án, csütörtökön. Ha a kirakott
zöldhulladékot a mennyisége miatt az adott napon nem
tudják elszállítani, úgy ez másnap történik. Az akció keretében kerti nyesedéket, ágakat (60x120 cm-es méretben
kötegelve), falevelet és egyéb komposztálható növényi
hulladékot szállítanak el. Nem viszik el viszont a kerti kaparékot (föld, kavics, sóder). Az akcióról a szolgáltató
szórólapokon is értesíti a lakosságot.
(A zöldhulladékok kezelésével és az égetéssel kapcsolatos lakossági levelet és választ a 7. oldalon olvashatják.)
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A városnapok elszámolása
A 2010. augusztus 21-22-i Városnapokra a költségvetésben 5 M Ft-ot különítettek el. Ebbõl:
Dumaszínház, Dombóvári István: 168 750 Ft. Eszményi Viktória és Heilig Gábor, Fiesta mûsora: 438 750 Ft. 1
fõ lufihajtogató és 1 fõ hennafestõ: 62 000 Ft. Vegas
Showband zenekar esti koncert: 475 000 Ft. Groovehouse együttes: 243 750 Ft. Drumters dobshow és táncshow: 312 500 Ft. ABBA show Gallusz Vikivel és Polyák
Lillával: 625 000 Ft. Botafogo Táncegyüttes: 375 000 Ft.
Mobil WC bérlés: 33 750 Ft. Városnézõ kisvonat: 157 500
Ft. Nyolctornyos légvár: 81 250 Ft. 500 db meghívó és
szállítási költsége: 22 500 Ft. Rendezvénysátor bérlése:
375 000 Ft. Langaléta Garabonciások: 218 750 Ft. Marketing anyagok grafikai tervezése: 50 000 Ft. HÉV szerelvényen hirdetés 2 hétig: 75 000 Ft. Plakátok, szórólapok és
ezek szállítási költsége: 98 750 Ft. Hirdetés a Pilis-Dunakanyari Hírmondóban: 35 000 Ft. Molinó (Budakalász Város – 6 x 2 m) a színpadra: 48 750 Ft. Tûzijáték: 312 500
Ft. 6 lövétei kitüntetett fiatal részére ajándék: 12 000 Ft.
A rendezõk, személyzet napi 1x-i étkezése: 74 625 Ft. A
testvértelepülésekrõl érkezett vendégek aug. 21-ei vacsorája: 90 900 Ft. Színpad összeállítása: 50 000 Ft. Feliratozott ajándékok (kvízjáték): 143 100 Ft. Shaolin Kung Fu
bemutató: 70 000 Ft. Kifizetett készpénzes számlák a felvett elõlegbõl (11 tétel): 230 260 Ft. Összesen: 4 880
385 Ft. Rendelkezésre álló összeg: 119 615 Ft.

Beruházási hírek
 Felújítják a Csalogány utcai ravatalozót: október végéig
kijavítják a tetõhibákat, új esõcsatornát szerelnek fel, elvezetik a tetõrõl lefolyó csapadékvizet, kicserélik a külsõ nyílászárókat, leburkolják a ravatalozó elõtti pihenõt és lépcsõt.
 Október végéig helyreállítják a Rózsa utcai padkát,
kimélyítik a vízelvezetõ árkot. A Kovács Lajos utcában
még néhány bejáratot kell rendezni (ld. 7. oldal).
 A Telepi Óvoda kerítés áthelyezése, parkoló rendezése terv szerint november végéig lezajlik: a keretösszeget az idei költségvetésben már biztosították.
 Remélhetõleg az õsszel kicserélik a Szentistvántelepi
Iskola udvari játékait, mivel veszélyessé váltak. Kovács Kristóf igazgató viszonylag olcsón talált játszóeszközöket, bele
is férnek a költségek a gumitéglázásra szánt 1 M Ft-os keretösszegbe, de a költségvetési tételeket képviselõ-testületi határozattal még valószínûleg át kell csoportosítani.
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POSTALÁDA
Tisztelt Olvasók!
Köszönjük, hogy megkerestek leveleikkel, melyeket továbbítottunk az illetékeseknek. Felvetéseiket és az erre
adott válaszokat – helyszûkében – rövidítve tudjuk közölni.
 /.../ Az önök által ellenõrzött lap 7. oldalán a bal felsõ sarokban a következõ alcím olvasható: “Kész a Kovács
Lajos és Rózsa utca” /.../ Félrevezetõ a cím, mert én legfeljebb azt mondanám, hogy leaszfaltozták az említett utcákat, (még szegélyt is építettek). /.../ A valóságos helyzet az, hogy balesetveszélyesebb állapotot állítottak elõ,
mint idáig volt. /.../ idáig mindenki a kátyúknak megfelelõen közlekedett, tehát nem suhant. Most suhanhat
ugyan, csak nincs rá elég pályaszélesség /.../ még menekülési lehetõség sem maradt! A szegély mellett közvetlen
20-50 cm árok tátong! /.../ (Torma Tamás)
– Tisztelt Torma Tamás úr! A cikk megjelenésekor a kivitelezõ a területet már készre jelentette az önkormányzatnak. Az írásban részleteztük, hogy mire szólt a pályázat és
hogy a burkolat-felújításon túl milyen részmunkák vannak
hátra. Homor István beruházási osztályvezetõ tájékoztatott:
az önkormányzat munkái az óvoda határidõs befejezése és
a szeptemberi nagy esõk miatt csúszást szenvedtek, de október végére a padka helyreállítása, és az egyoldali vízelvezetõ árok mélyítése lezajlik. Hozzátette, az összes szegély betonba van rakva, az út alatt kõ van, nem kell víz-aláfolyástól tartani. Elmondta: többen köszönetüket fejezték ki
az utakért és fekvõrendõrt is igényeltek, és egyben megköszönte a lakosok türelmét a kellemetlenségek miatt.
 Kis dolog, de az olvasószerkesztõ a faluház programját nyomtatás elõtt ellenõrizhetné, (a Hobo elõadói estje
nem 18, hanem 19 órára volt meghirdetve 10.07.-én)
– Tisztelt Torma úr! Önnek igaza van, az idõpont a Faluház programjában rosszul, az általunk írt cikkben jól szerepelt. A Faluháztól szept. 17-én (nyomdába adás elõtt 1(!)
nappal) kapott legutolsó levél is a rossz idõpontot tartalmazta. Az újságot két ember készíti elõ (anyagot gyûjt, fotóz, cikket ír, szerkeszt, tördel, nyomdát felügyel, kiszállít
és postaépületbe cipel), és ezen a két emberen egy lapzártakor mintegy 1000 információ áramlik át, – elnézését
kérjük, de ez az ellentmondás elkerülte figyelmünket.
 Tisztelt „Mószer Aranka!”
Ezen a néven nevezem azt, ill. azokat a személyeket
(esetleg politikai csoportosulást), akik nevüket, telefonszámukat nem felvállalva, az önkormányzati választást
megelõzõ napokban Budakalász Város polgármesterét lejáratni kívánó hangüzenetet továbbítottak többünk mobil
telefonjára. Nem kívánok foglalkozni a lejárató üzenet
igazságtartalmával, a módszer ellen tiltakozom!
Ugyanezt a módszert alkalmazza mostani vezetõ pártunk, amivel semmibe veszi az emberek magánéletét /.../
Pártállásomtól függetlenül kérem a hangüzenet – valamint sms és email – kitalálóit és végrehajtóit, azonnal töröljenek a listájukról /.../. Minden további hasonló tartalmú és célú megkeresést zaklatásnak minõsítek és jogi eljárást kezdeményezek a küldõk ellen! /.../ (Kiss Sándor)
– A megkérdezett politikai erõk – így a Fidesz helyi
szervezetének elnöke – közölte: telefonos kampányt, közvéleménykutatást nem folytattak. Bár tudnak az olvasói levélben írott hívásokról, azokat nem õk kezdeményezték.
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 Kedves Fetterné Ferenczy Beatrix Környezetvédelmi
Megbízott! Amikor ezt a levelet írom Önnek, vastagon
hömpölyög a füst a Rózsa utcában és környékén. Az emberek köhögve jönnek végig az utcákon. Valaki szemetet
éget és ehhez minden joga megvan. Joga van a többi embernek lehetetlenné tenni a létezését az utcán vagy a háza körül. Joga van lehetetlenné tenni azt, hogy szellõztessünk, hogy a gyerekek a késõ õszi napsütésben még kint
játszanak az udvaron. Megkértem a közterület-felügyelõket hogy nézzenek utána a füstnek, de széttárták a kezüket és csak annyit mondtak, hogy úgysem tehetnek semmit, mert itt a szemétégetõnek jogai vannak. /.../
Az Önkormányzat kettõs viselkedése is érthetetlen számomra, egyrészrõl hangosan követeli a Megyeri Híd miatti
forgalom növekedés környezetszennyezõ hatásának felmérését, másrészrõl viszont szabad teret ad a leglátványosabb és
talán legveszélyesebb környezetszennyezõ tevékenységnek.
/.../ Az tudom, hogy a szemétszállítással megbízott társaság
bizonyos idõpontokban elviszi a kerti hulladékokat, így nem
értem, hogy miért van még mindig szükség a nyíltszíni szemétégetés engedélyezésére, és fõleg azt nem értem, hogy
miért van erre szükség minden pénteki napon!!! /.../
Egy ügyvéd ismerõsöm szerint ha valaki „befüstöli” a
tulajdonomban lévõ területet, terület sértésért feljelentést
tehetek. Ennek a tanácsnak még nem jártam részletesen
utána mert bízom benne, hogy ésszerû kompromisszumot lehet kötni /.../. Köszönettel: Barta Tímea
– Fetterné Ferenczy Beatrix lapunknak elmondta: a
kerti zöldhulladék égetését helyi rendelet szabályozza.
Az önkormányzat a komposztálást javasolja mindenkinek.
Ha ez nem lehetséges, a zöldhulladék (nem a szemét!)
égetése péntekenként engedélyezett. Március, április,
október és november hónapokban hétfõnként is szabad
égetni. Az önkormányzat tervbe vette a rendelet pontosítását, az idõpontok szûkítését.
Szabálysértést követ el és 30 e Ft-ig terjedõ pénzbírsággal – ill. 10 e Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal – sújtható az, aki a rendelkezést megszegi. Az avar és kerti hulladék között más egyéb hulladék égetése tilos! A háztartási hulladék égetése bizonyítottan káros az egészségre, a
hátramaradó salak tele van ártalmas anyagokkal (pl. mûanyag hulladék égetésével komoly rákkeltõ anyagok jutnak a környezetbe, ill. a levegõbe).
Évente egyszer térítésmentesen elszállítja a szolgáltató
a zöldhulladékot is, – idén nov. 18-án teszi (6. o.). Az önkormányzat folyamatos tárgyalásokat folytat a céggel a
rendszeres szállításról, de a felajánlott életszerûtlen, irreális
árat (375 Ft/zsák), nem tudja elfogadni. Amikor sokaknak a
kötelezõ közszolgáltatási szerzõdés díjának kifizetése is
gondot okoz, nem fizetnék ki ezt a magas árat zsákonként.
Az önkormányzat támogatja, hogy a lakosok komposztáljanak, ezért a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási
Társulás Keretében pályázott házi komposztálók beszerzésére, amiket térítésmentesen kíván a kerttulajdonosoknak átadni. A pályázaton 84 önkormányzat vesz részt, az
eljárás sajnos igen hosszadalmas.
Kérjük a lakosokat, ha szemét (!) égetést tapasztalnak,
értesítsék a közterület-felügyelõket a (70) 314 6104-es,
vagy a hivatalt a 340 266/132-es számon.
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A május 25-i rendkívüli ülés hírei
A testület módosította költségvetési rendeletét (12
I., 2 N., 1 T.).
 A képviselõk módosították 2008. dec. 16-i határozatukat, és a „Lámpás keresztezõdés kialakítása gyalogátkelõ-hellyel együtt a Budai út-Ady E. utca keresztezõdésében” feladatot csak abban az esetben kérték elvégezni, ha
az a kereszt áthelyezése nélkül szabályosan lehetséges.
Felhatalmazták a polgármestert egyeztetésre a beruházásokat lebonyolító NIF Zrt-vel a veszélyes forgalmi helyzet
kiküszöbölésére a lehetséges javaslatokról, beleértve más
helyszínen megvalósítandó projekteket is (14 I.).
 A testület elhatározta, hogy a Kós Károly Kulturális
Televízió (KKKTV) létrehozására és mûködtetésére, a város
értékeinek és hagyományainak megjelenítésére 2010. június 1-tõl 2011. május 31-ig tartó, határozott idejû szerzõdést köt a PO-BA Bt-vel. A megbízott felel a KKKTV szabályszerû mûködéséért, a KKÁMK-ban általa használt stúdióért, a rábízott eszközökért. A megbízott Budakalász
igényeinek megfelelõen külön mûsorstruktúrát és helyi riportert foglalkoztat, rendszeres egyeztetéseket folytat a
folyamatos mûsorszolgáltatás érdekében. Meghatározták
mûsorpolitikájának fõ elveit. A 2010-es költségvetési rendeletben elkülönített bruttó 6 M Ft mûködési támogatást
teljes egészében a megbízottnak szánták a kulturális többletszolgáltatások biztosítása érdekében és további bruttó 5
M Ft összeget biztosítottak a KKKTV mûködtetéséhez
szükséges audiovizuális eszközök beszerzésére, amelyek
az önkormányzat tulajdonát képezik (9 I., 5 N., 1 T.).
 A grémium a város közrendjének védelme, a forgalmi helyzet szakszerû kezelése, az érvényben lévõ jogszabályok betartatása érdekében úgy döntött, együttmûködési keret-megállapodást köt a Pest Megyei Rendõr Fõkapitánysággal, napi nyolc órában Budakalászon tényleges,
egyenruhás, fegyveres szolgálatot ellátó helyi rendõr alkalmazása érdekében 2010. jún. 1.-tõl dec. 31-ig. A helyi
rendõr elõre ütemezett terv alapján a rendõrség feladatkörébe tartozó ügyekben jár el, együttmûködve az önkormányzati rendvédelmi szervekkel. A helyi rendõr alkalmazása a Rendõrséget nem mentesíti a Budakalászról érkezõ bejelentésekkel, riasztásokkal összefüggõ szakszerû
eljárások alól, amelyek ellátására a helyi rendõr – az életet, vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegetõ szükséghelyzet eseteit kivéve – nem vonható be. A foglalkozta
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táshoz szükséges bruttó. 4.4 M Ft-ot a grémium költségvetési rendeletében elkülönítetten biztosította (15 I.).
 A testület megtárgyalta és elfogadta a Kaláz Kft., ill.
a Közmûüzemeltetõ Kft. 2009. évi beszámolóját (12 I., 3
T.); és a Budakalász Kábel TV. Kft. 2009. évi beszámolóját.
A Kábel TV Kft-nél az eredménytartalékból és a mérleg
szerinti eredménybõl 33 M Ft osztalék tulajdoni hányad
szerinti felosztását jóváhagyta (14 I., 1 T.). Felhatalmazta a
polgármestert, hogy a Kábel TV Kft. nyugdíjazás miatt
megüresedõ ügyvezetõi posztjának betöltésére pályázatot írjon ki. A Kábel TV Kft. jelenlegi ügyvezetõjének
megbízatását 2010. dec. 1-ig meghosszabbította, ezalatt
megbízott ügyvezetõként látja el feladatát (15 I.).
 A grémium annak érdekében, hogy teljes képet
kapjon a tulajdonában, vagy résztulajdonában lévõ gazdasági társaságok aktuális állapotáról, teljes körû gazdasági, jogi, célszerûségi vizsgálat lefolytatását rendelte el,
– a vizsgálat fedezetét a gazdasági társaságok biztosítják.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy legalább 3 árajánlat
bekérése alapján válassza ki az alkalmas szakembert, és
az eredményrõl tájékoztassa a testületet (12 I., 1 N., 2 T.).
 A képviselõk felhatalmazták a polgármestert, hogy
a Kaláz Kft-vel, a Monument 2000 Kft-vel, az önkormányzat intézményeivel, és a budakalászi sportegyesületekkel
folytasson egyeztetést a Kalászi sportcsarnoki kontingens
2010. május 1. és 2011. december 31. közötti igénybevételére, felhasználására vonatkozó új megállapodás elõkészítése érdekében (16 I.).
 A testület indulni kíván a „Házi segítségnyújtás fejlesztése” címû pályázaton. A projekt sikerességét követõen maximum 35 fõ részmunkaidõs foglalkoztatását valósítja meg (17 I.). A pályázat összeállításával a Lökkös Mûszaki, Szolgáltató és Oktató Betéti Társaságot bízza meg.
A felmerülõ, pályázatírói és szükséglet-felmérési költségeket max. 750 e Ft-ig az önkormányzat 2010. évi költségvetésének az „Egyéb pályázati önerõ” kerete terhére biztosította, ebbõl bruttó 500 e Ft-ot a pályázat terhére elszámol. Felhatalmazta a polgármestert szerzõdéskötésre a
Lökkös Bt-vel és a pályázat benyújtására (12 I., 5 T.).
 A képviselõk egyetértettek a Pomáz Város jegyzõje által kiadott „04-27/12-2010 iktatószámú, az Omszk park
ÉNy-i részén található budakalászi 4113/4, 4114/4, 4115/4,
4116/4 és 4117/4 hrsz-ú ingatlanok egyesítésének engedélyezése” tárgyú határozat fellebbezésével (12 I., 1 N, 4 T.).
 A grémium úgy döntött, hogy a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként a
„Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” pályázati
konstrukcióban Budakalász közigazgatási területén nem
kíván hulladékudvart létesíteni. Budakalászon házi komposztáló eszközök beszerzését és 15 db szelektív négyfrakciós gyûjtõsziget alakítását kívánja megvalósítani. Így
a 36/2008.(I.29.) Kpvt. sz. határozatát visszavonta. (12 I.,
1 N, 4 T.). A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.2.3.0 azonosító számú megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulási Megállapodását jóváhagyta, és felhatalmazta a Polgármestert az
aláírására (16 I., 1 T.).
 A testület elfogadta a DPÖTKT Társulási Megállapodását (17 I.).
2010. október • IV. évfolyam 8. szám
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 A grémium a Kábel TV Kft. felügyelõ-bizottsági tagjának június 1-tõl Pethõ Lászlót (11 I., 6 T.) és Liszkai Gyuláné
önkormányzati képviselõt (10 I., 6 T.) választotta meg.
 A testület a budakalászi 4121/21;4121/22 és a
4121/26 hrsz-ú ingatlanára pályázatot írt ki. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázatot tegye közzé. A pályázatokat értékelõ bizottság tagjai: Parlagi Endre polgármester, Németh Antal alpolgármester, Orosz György
gazdasági irodavezetõ (13 I., 1 N., 3 T.).

A május 25-i rendes ülés döntései
 A testület módosította rendeleteit a Díszpolgári
cím, a Budakalászért emlékérem, a Budakalász sportjáért
díj, a Budakalász kiváló pedagógusa cím, a Dr. Milosevits
Péterné – Budakalász közoktatásáért díj és A budakalászi
polgárok egészségéért díj vonatkozásában (13 I.).
 A grémium a nyilvános ülésen elfogadott lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést elfogadta, egyes határozatok végrehajtási határidejét meghosszabbította (13 I., 4 T.).
 A testület ingyenes tulajdonba vette a Kaláz Kft-tõl
a Lupaszigeti út melletti kerékpárút beruházást, felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonkataszterében a forgalomképtelen törzsvagyonok körében szerepeltesse. A bekerülési érték: bruttó 38 750 e Ft,
elszámolt értékcsökkenés: 2 520 e Ft (17 I.).
 A képviselõk tudomásul vették az áprilisban áttekintett pályázati lehetõségekrõl szóló tájékoztatót (17 I.).
 Felkérték a Kalász Suli és Szentistvántelepi Általános
Iskola igazgatóit, hogy a szülõi igényeknek megfelelõen a
2009/2010-es tanév nyári szünetében a nyári napközis ellátást saját hatáskörben vagy együttmûködve szervezzék
meg. A pedagógusok foglalkoztatását a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény szerint biztosítsák. Az OKSB felkérte a polgármestert, hogy a kistérségi együttmûködés
keretében mérje fel, hosszú távon milyen lehetõségek
vannak a nyári napközis ellátás megoldására (17 I.).
 A testület a DPÖTKT által fenntartott Cházár András
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat feladat-ellátási, mûködési kiadásainak finanszírozására vállalta
a település lakosságszám arányára kiszámított 2 643 535 Ft
hozzájárulást. A 2010-es költségvetésben biztosított 2 500
e Ft összegen felül szükséges 143 535 Ft-ot a KKKTV kiadásainál megtakarított keret terhére biztosította (17 I.).
 A grémium elfogadta az önkormányzat és a DPÖTKT
közötti együttmûködési keret-megállapodást (17 I.).
 A képviselõk az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2009. évi
gyermekvédelmi beszámolót elfogadták (17 I.).
 A testület a zárt ülésen elfogadott lejárt határidejû
határozatokról szóló jelentést tudomásul vette (15 I.).

alternatívás ajánlatot kérjen be legalább három pénzintézettõl. A kötvény-kibocsátási ajánlatokat az alábbiak figyelembe
vételével kérje be: futamidõ: 10 év/ vagy 15 év/ vagy 20 év;
türelmi idõ: 2-3 év; kamatperiódus: negyedévente; tõketörlesztés: a türelmi idõ lejáratát követõen negyedévente; kötvény kamatozása: változó kamatozású; kötvény felhasználása: Szalonka utcai óvoda beruházás önrésze (10 I. 2 T.).
 A grémium, mint a „Budakalász IV. bányatelek” tulajdonosa úgy határozott, hogy megállapodást köt az
Óbuda Szövetkezettel, mint a „Szentendre-II kavics bányatelek” tulajdonosával a két bánya közös határvonalán
történõ bányászati tevékenység végzésérõl (12 I.).

A június 29-i rendkívüli ülés hírei
 A testület a Budakalász IV. bányatelek tulajdonosaként úgy határozott, hogy az illegális fürdõzõk, és a bányaterületre illegálisan behatolók kiszûrésére szerzõdést
köt, a szerzõdés aláírása elõtt bekéri a Lucky Net Kft. cégkivonatát (12 I.).
 A grémium úgy döntött, hogy Budakalász lakossága
kardiovaszkuláris állapotának felmérése érdekében
együttmûködési megállapodást köt a Semmelweis Egyetemmel, annak Kardiológiai Központjával, az Aritmia
Kutatás-Gyógyítás Közhasznú Alapítvánnyal és a Magyar
Kardiológusok Társaságával. A 2010-es évben szükséges
2 M Ft-ot a polgármesteri keretbõl biztosította (12 I.).
 A testület a közoktatásról szóló törvény alapján
meghatározta a 2010/2011. nevelési- és tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és iskolai napközis csoportok számát: Telepi Óvoda: 8 csoport; Nyitnikék
Óvoda: 10 csoport; Szentistvántelepi Általános Iskola: 16
osztály, 5 napközis csoport (tanuló szoba is); Kalász Suli
Általános Iskola: 16 osztály, 6 napközis csoport (tanuló
szoba is). A Telepi Óvodában az elõírt maximális csoportlétszámot engedélyezte (25 fõ) a kiscsoportok szervezéskor, míg a középsõ-és nagy csoport esetében engedélyezte a maximális csoportlétszámtól való 20%-os eltérést (30 fõ). A Nyitnikék Óvoda valamennyi telephelyén
és csoportjában az elõírt maximális csoportlétszámmal
engedélyezte (25 fõ) az óvodai csoportok szervezését (12
I.). Az 1-4. évfolyamra meghatározott 26 fõs maximális
létszámtól 20%-os eltérést (31 fõ) engedélyezett a
Szentistvántelepi Általános Iskola és a Kalász Suli alsó tagozatos osztályaiban (12 I.).

A június 21-i rendkívüli ülés hírei
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy a Szalonka u. óvoda beruházás önrészének kiegészítéshez 300 M Ft MFB által refinanszírozott
kötvényt kíván kibocsátani az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program
keretében. Felkérte a polgármestert, hogy egyidejûleg több
2010. október • IV. évfolyam 8. szám
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Szûcs Lajos a Pest Megyei Közgyûlés elnöke
Október 15-én tartotta alakuló ülését a Pest Megyei Közgyûlés. A jelenlévõ 42 képviselõ közül 36-an szavaztak dr.
Szûcs Lajosra, aki megválasztásával mindjárt elkönyvelhetett
egy jelentõs sikert: Pest Megye Önkormányzata 1990. utáni
történetének elsõ újrázó elnöke. Ráadásul
nem csak a közgyûlési többség támogatását bírja, hanem valamennyi bejutott pártból
kapott szavazatokat. Mint köszöntõjében is
kiemelte: „Jelzésértékû az üzenet mindenkinek. Folytatni kell az elmúlt négy év programját és azt a nemes hagyományt, hogy a
döntések konszenzussal és személyeskedõ
konfliktusok nélkül születnek meg. Hiszen
mindannyian tudjuk, hogy fenntartani a
száznál is több intézményt, szolgálni az emberek, a fiatalok és idõsek tízezreit – ez jelenti a közös feladatot és a közös felelõsséget a számunkra.”
A 2006. októberétõl 2010. szeptemberéig mûködõ Pest
Megyei Közgyûlés munkájában 80 képviselõ vett részt. Az elmúlt négy év során az 50 közgyûlés alkalmával 2094 határozat
és 153 új, vagy módosított rendelet született. A 2010-es önkormányzati választást követõen az új Közgyûlésnek 43 képviselõje lesz. A létszám a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választására irányadó jogszabályok módosítása
következtében változott meg. A megyei önkormányzati képviselõket megyei listán választották a polgárok, a választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkotott.

10

MEGYEHÍR

A Megyeházán megtartott alakuló közgyûlést Kocsi János korelnök nyitotta meg. Köszöntõjében hangsúlyozta,
hogy új fejezet kezdõdik az önkormányzat történetében,
és emlékeztetett arra, hogy felére csökkent a Pest Megyei
Közgyûlés képviselõinek száma, így a jelenlegi tagokra
még nagyobb felelõsség hárul. A korelnök után a Pest Megyei Területi Választási
Bizottság elnökhelyettese, dr. Firicz László számolt be az október 3-án tartott önkormányzati választás eredményérõl: a
Fidesz-KDNP 26, a Jobbik 7, az MSZP 10
mandátumot szerzett.
A beszámolót követõen a képviselõk
letették az esküt, ezután titkos szavazással megválasztották Pest Megye Közgyûlésének elnökét, majd két alelnökét, Szabó István és Wentzel Ferenc képviselõket.
A pártok delegáltjai szavaztak a bizottságok számának drasztikus csökkentésérõl,
azok elnökeirõl, alelnökeirõl és tagjairól is.
A tisztségviselõk és a bizottságok ügyében meghozott
döntéseket követõen Gyopár Ernõ, a FIDESZ-KDNP frakció nevében közölte, hogy a frakció tagjai felajánlanak fejenként 25 ezer forintot a megsérült vörösiszap-tározó
okozta tragédia károsultjainak megsegítésére. Egyben felkérte az MSZP és a JOBBIK képviselõit, hogy csatlakozzanak az ügy támogatásához, valamint dr. Szûcs Lajos elnököt, hogy e kezdeményezésrõl tájékoztassa a megyei
települések közgyûléseit.
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KULTÚRA
Zenei Világnap
Robert Schumann
születésének 200. évfordulójára emlékezett
a Faluház és a Zeneiskola október 5-én, a
Zene Világnapján. A
romantikus zene egyik
legkiemelkedõbb és
legnépszerûbb alakjának mûveit, dalait és
duettjeit Dónusz Katalin énekmûvésznõ és a HírTV szerkesztõjeként, mûsorvezetõjeként ismert, de operaénekesként, zenekritikusként is neves, Artisjus-díjas és Mikszáth-díjas Ókovács Szilveszter szólaltatta meg. A szoprán és a lírai bariton hangok Cs. Nagy Ildikó zongoramûvésznõ játéka nyomán teljesedhettek ki. A mûsor házigazdája Csabai Adrien tanárnõ volt, aki Schumannról is
tartalmas ismertetõt mondott. Bár egyéb elfoglaltságuk
miatt többen csak az elõadás egy-egy részét tudták megtekinteni, mindig volt egy 40 fõs közönség, s ennek jó része zeneélvezõ gyermek volt.

„Mertem magyar lenni...”
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS DOMBORMÛ AJÁNDÉKOZÁS
Szeptember 25-én a Könyvtárban zajlott Teleki Júlia
Hol vannak a sírok? címû könyvének bemutatója. A szerzõ – aki 10 hónapos volt, amikor 1944-ben édesapját,
mert magyar volt, társaival bírósági végzés nélkül kivégezték és családját földönfutóvá tették – vetített képes
elõadást tartott a Délvidéken, Csúrogon és környékén lemészárolt áldozatokról, a jeltelen sírokról.
Elmondta: a történteket 60 év után se dolgozták föl, a
legyilkoltakat és családjukat a mai napig háborús bûnösnek tartják, otthonukba
vissza nem térhettek,
keresztjeiket, emlékhelyeiket újra és újra lerombolják. Ezért írja
könyveit, gyûjti a vallomásokat, mert: „nem
az igaz, amit a gyõztes
történészek írnak, hanem amire az emberek
emlékeznek”.
Az elõadáson jelen volt Világos Tibor, Ada alpolgármestere, aki átvette Parlagi Endre polgármestertõl a Simó
Ágoston által készített, 2009-ben felavatott Damjanich
dombormû bronz másolatát és egy bekeretezett légifelvételt, melynek felirata a következõ: „Kevés nép olyan
szerencsés, hogy hazáját a térképen akkor is megtalálja,
ha azon a határok nincsenek kirajzolva.” (Prinz Gyula).
Az emlékmû alapkövét okt. 6-a tiszteletére lerakták, a
dombormûvet csak jövõre állítják fel, de ezentúl ott, Ada
központjában (és nem a katolikus temetõben, egy kõkeresztnél elbújva) tartják ünnepi megemlékezéseiket.
Parlagi Endre elmondta: azt kívánjuk, hogy a szerb
származású magyar vértanú emlékmûve „legyen egy történelmi megbékélés kezdete”.
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ZENE, TÁNC, KÖNYV

Az elmúlt évek legsikeresebb
Kalászi Kortárs Tánctalálkozója zajlott okt. 8-9-10-én a Faluházban.
Juhász Zsolt, a Duna Táncmûhely
alapítója, koreográfusa, a tánctalálkozó megálmodója és létrehozója a néptánc elemeit aktívan felhasználó mozgás- és kortárs táncszínházi produkciókat válogatott
be a 2010-es programba. A kísérletezõ, egyben archaikus jegyeket
is erõteljesen magában hordozó
produkciók adták a gerincét az
összmûvészeti fesztiválnak, ahol idén a tánccal szorosan
összekapcsolódó társmûfajok is fókuszba kerültek.
Különösen nagy érdeklõdést váltott ki az Ifjú koreográfusok estje, valamint a beszélgetés M.
Tóth Géza filmrendezõvel
és a vetítés a Balázs Béla
díjas alkotó rövidfilmjeibõl. A háromnapos táncrendezvény táncfilm vetítéssel, fotókiállítással, képzõmûvészeti kiállítással egészült ki. A programot a Nemzeti
Kulturális Alap 1 M Ft-tal, a Kulturális Minisztérium 700 e
Ft-tal támogatta: ez fedezte a három nap összes költségét, a technikát és a társulatok fellépti díját egyaránt.
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AUTÓK NÉLKÜL FÉL NAPIG

KÖZÖSSÉG

Európai Autómentes Nap Budakalászon

Európai Autómentes Nap ovis szemmel

Városunk idén is
csatlakozott az Európai
Mobilitási Hét mozgalomhoz, melynek központi gondolata: „Közlekedj okosabban, élj
egészségesebben”.
Szeptember 22-én a
forgalmas utak – Budai
út és Széchenyi utca – szakaszos lezárásával és a város
óvodásainak és iskolásainak programjaival hívtuk fel a figyelmet az alternatív közlekedési eszközökre, az egészséges életmódra és a környezetvédelem fontosságára.
A lezárt útszakaszokon a két általános iskola szervezésében a diákok akadályversenyen vettek részt. A programok sokszínûségét bizonyítja, hogy ügyességi verseny,
aszfaltrajz, plakátkészítés, irodalmi, földrajzi, környezetvédelmi, közlekedéssel kapcsolatos feladatok, biciklis
ügyességi pálya, rolleres gyorsasági verseny, váltógyaloglás, valamint mentõk, tûzoltók bemutatója is szerepelt
az állomáshelyszínek között. A versenyen résztvevõ diákok a minisztérium és az önkormányzat által biztosított
ajándékokat (ügyességi játékokat, pólókat, tollakat, kulcstartókat, láthatósági mellényeket, karszalagokat, matricákat és édességet) kaptak. A Nyitnikék és a Telepi Óvoda
gyermekei is bekapcsolódtak a rendezvényekbe, 3-3 csoport látogatott el a programokra. A legkisebbeket a mentõs és tûzoltó bemutató kötötte le, no és persze a lezárt
utakat is szívesen rajzolták tele az aszfaltkrétákkal.
Mindkét helyszínen kiváló volt a hangulat, magas fokú
a szervezettség, és a gyerekek fokozottan érdeklõdtek a
programok iránt. A siker kulcsa most is az iskolai szervezõk lelkiismeretes munkája volt, enélkül és rendõrség, a
polgárõrség, a közterület-felügyelet és a településõrség
munkatársai nélkül megvalósíthatatlan lett volna a rendezvény. Köszönjük munkájukat és lelkesedésüket, hogy
ezzel is hozzájárultak a fiatalok környezettudatos életre
neveléséhez. Köszönjük a lakosság türelmét is az útlezárások kapcsán, és bízunk benne, hogy a jövõben még
többen csatlakoznak az Autómentes Nap programjaihoz.

Idén is részt vettünk az
Európai Autómentes Nap
helyi rendezvényein. Korábban sokat beszélgettünk a
Zsiráfokkal, hogy miért is jó,
ha vigyázunk a környezetünkre, a természetre. Már
nagycsoportosok vagyunk,
így sok okos gondolattal ajándékoztak meg a gyerekek. –
Kell a friss levegõ, hogy egészségesek legyünk. – Az állatok is akkor érzik jól magukat, ha tiszta levegõn élhetnek.
– A fák tisztítják a levegõt. – Erõsödik a lábunk, ha gyalog
megyünk az oviba. – Rollerezni jó! – Ha biciklizünk, akkor
a családunk jól érzi magát. – Nem szeretem, amikor a büdös autók az utcánkban pöfögnek. Nagyon örülünk a gyerekek szavainak, hiszen ha ebben a szellemben nõnek fel,
akkor tudatosan óvják felnõtt korukban is a természetet.
Szerdán reggeli után a gyerekek nagy része a zsiráfos,
piros pólójában ment a Telepi Iskolához, így könnyen felismert bennünket Fodor Eszter tanító néni, aki már szeretettel
várt. Kedvesen beszélgetett velünk, majd megmutatta azt a
lezárt útszakaszt, amit csodás rajzokkal kidíszíthettünk. Kaptunk színes krétákat, amivel napot, zsiráfot, zöldellõ fákat,
virágokat, mosolygó gyerekeket rajzoltunk az aszfaltra.
Megcsodálhattuk a tûzoltó autót, mindenki beszállhatott, felpróbálhattuk a sisakokat és érdekes dolgokat hallhattunk a tûzoltó parancsnoktól. Ezután bekukucskáltunk
az iskola nyitott kapuján az udvarra. Katona Erzsi tanító
néni kedvesen beinvitált bennünket. Izgalommal léptünk
be: végigjártuk a folyosót és Eszter nénivel bementünk a
tantermekbe is! Beültünk a padokba, megcsodáltuk a
nagy táblát, a szép dekorációkat. Zsibongott a Zsiráf csoport, nagyon élvezték a váratlan „ajándékot”, hiszen az
iskolalátogatás mostanra nem volt betervezve.
Visszafelé a lezárt úton egymás mellett sétálva beszélgettünk az élményekrõl és csak akkor kellett párba-sorba
állni, amikor már az autók számára nyitott útszakaszhoz
értünk. Köszönjük a Telepi Iskola dolgozóinak, hogy ismét
lehetõséget biztosítottak számunkra, hogy részt vehessünk ezen a fontos napon.

Polgármesteri Hivatal

Szeptember 22-én tartottuk a Autómentes nap
Szentistvántelepi Iskolában a Megyés
játék elsõ fordulóját, amelynek állomásai az Autómentes naphoz kapcsolódtak, pl.: activity környezetvédelmi alapfogalmakból,
biciklis akadálypálya,
aszfaltrajz az
autómentes
életrõl, elsõsegélynyújtási totó, kresz
ismeretek, tömegközlekedési tájékozódás. Az iskola körüli utcák
le voltak zárva, és a csapatok itt
járták végig az állomásokat.
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Zsiráf csoport, Éva óvó néni

Ez a nap azonban nem csak a ver– Megyés játék
senyrõl szólt, hiszen a tûzoltóság is kivonult egy tûzoltó autóval, amelyet kívül-belül meg lehetett nézni, így sok
érdekes információt tudtunk szerezni a
tûzoltásról és a tûzoltók munkájáról is.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Schieszl Károlynak és
Leidinger
Istvánnak,
akik a tûzoltóság
részérõl
támogatták programunkat,
valamint Stankóczi Zsoltnak
és Gaál Istvánnak, akik a rendõrséget képviselték e napon.
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TÖMEGSPORT
„Tour” az esõben
Aggódva néztük az idõjárás jelentést szept. 26-án,
az Európai Autómentes
Naphoz kapcsolódó Tour
de Kalász amatõr kerékpáros túraverseny elõtt, és reménykedtünk, hogy hátha
tévednek a meteorológusok. Sajnos percre pontosan érkezett meg az esõ, és itt is
maradt térségünkben a verseny idején, így az idén csak
163-an vállalták a megmérettetést. A Faluház kézilabda pályáján az óvodások és kisiskolások
mûanyag motorral és kerékpárral
versenyezhettek az ügyességi pályákon. Az idõjárás miatt most
csak 18-an küzdöttek lelkesen a
várva-várt érem megszerzéséért.
Az idén néhány újítást vezettünk be a túraversenyen: változtattunk az útvonalon, a korábbi kisebb sérülések miatt a kerékpárút
hajtûkanyarját elkerültük; emiatt
13 km helyett 14,5 km-t kellett
teljesíteniük a túrázóknak, és 4 ellenõrzõ pontot iktattunk
be, hogy mindenki a kijelölt szakaszon teljesítse a túrát. A
legtöbben a 14 év és 50 év közöttiek versenyén tekertek
(67 fõ). Több 4-5 éves gyerek is leküzdötte a távot, szülõi

Tófutás
Az esõs Tour de Kalász után kicsit félve
vártuk október 9-ét, a
Tófutás napját, hogy
vajon kegyes lesz-e
hozzánk az idõjárás.
Szerencsénk volt, a
reggeli ködös, hideg
idõ után elõbújt a nap
és felbátorította a futni vágyókat. Így most nem panaszkodhatunk, igen sokan, 393-an vettek részt a Tófutáson.
Két fõkategóriában, egy-, illetve kétkörös versenyen
lehetett indulni. Ezen belül korosztály és nem szerint nevezhettek a sportolni vágyók. A legtöbben az egykörös
versenyt választották, azon belül is a kisiskolások voltak a
leglelkesebbek, 107 apróság mérettette meg magát az
1800 m-es futáson. Említésre méltó az a 39 óvodás, akik
az egykörös versenyen vettek részt, illetve az a 6 kisiskolás, akik a kétkörös versenyen, a felsõs diákokkal együtt
teljesítették a távot. Az orvosi biztosítást dr. Göbl Richárd
látta el, szerencsére ezen a délelõttön nem akadt dolga,
az idén sem fordult elõ baleset, sem sérülés.
A leggyorsabbak – 180-an – a hagyományoknak megfelelõen a Tófutás emlékpólóját is átvehették, amit a
Kalászprint Kft. (Mikus Ferenc) emblémázott. A Metro Áruház felajánlásaként minden versenyzõ fél literes ásványvízzel frissíthette magát a futás végén. Az eredményhirdetésen Pártai Lucia adta át az önkormányzat által biztosított érmeket és kisebb sporteszközöket a helyezetteknek.
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LÁBON ÉS KERÉKEN...
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felügyelettel. A beérkezõk
ásványvizet kaptak és emblémázott emlékpólókat, a
legjobbak érmeket és az
önkormányzattól kisebb
sporteszközöket, kerékpáros felszereléseket.
A kerékpáros túraversenyen 14 év alatti lányoknál: I. Villám Lilla, II. Vágvölgyi Fanni, III. Nagy Viktória; a
fiúknál: I. Vékássy Levente, II. Vékássy Áron, III. Hegyes
Bence. A 14-50 év közötti nõknél: I. Tamás Lászlóné, II.
Beck Mónika, III. Vékássy Tímea;
a férfiaknál: I. Kegyes Kristóf, II.
Nagy Péter, III. Bakos Asztrik. 50
év felettieknél: I. Boros Gyula, II.
Kegyes Gábor, III. Juhász Teréz.
A kerékpáros ügyességi versenyen óvodás fiúknál: I. Józsa
Ádám, II. Vági Martin, III.
Marekkel Botond, lányoknál: I.
Soós Tünde, II. Forián Szabó Júlia,
III. Forián Szabó Angéla. Kisiskolás fiúknál: I. Pap Roland, II.
Spuriga Dániel; lányoknál: I. Hegyi Csenge, II. Bakonyi Laura, III. Vági Dorottya.
Az orvosi ügyeletet a Készenléti Mentõk látták el, szerencsére az idén még horzsolásos sérülés sem fordult elõ.

Egykörös versenyben
az óvodás fiúknál: I.
Marekkel Botond, II. Vida
Zsombor, III. Vikányi Áron;
lányoknál: I. Szilágyi Zsófia, II. Mészáros Mandula,
III. Forián Szabó Júlia.
A kisiskolás (1-4.o.) fiúknál: I. Gereczki Balázs, II.
Hegyi Lehel, III. Osváth Csanád; lányoknál: I. Tischler Dorottya, II. Budai Zsuzsa, III. Schiller Enikõ.
A felsõs (5-8.o.) fiúknál: I. Hegyes Bence, II. Tichov
Dominik, III. Altvater Áron; lányoknál: I. Zémann Anita
Viktória, II. Tarcsi Diána, III. Bakonyi Szilvia.
Felnõtt férfiaknál: I. Tímár Dávid, II. Jezierski Grzegorz,
III: Gombás Tamás; nõknél: I. Turay Zsófia, II. Bereczki Rebeka, III: Kiss Gabriella.
Kétkörös versenyben felsõs (5-8.o.) fiúknál: I. Lux Bálint, II. Berkes Marcell, III. Simon Dávid Manó; lányoknál:
I. Miskolczi Zsófia, II. Nagy Katalin, III. Gergely Réka.
Felnõtt férfiaknál: I. Endre Szabolcs, II. Somogyi Gergely, III. Szakál Lóránt; nõknél: I. Schweigelt Árpádné, II.
Illyés Szilvia, III. Kelõ Sára.
A versenyeket a polgárõrök, településõrök, közterületfelügyelõk, az óvodák, iskolák pedagógusai és önkéntes
segítõk biztosították. Kiváló és szakszerû munkájuknak köszönhetõen problémamentesen zárult mindkét nap. Köszönet azoknak, aki munkájukkal lehetõvé tették, hogy a részvevõk jól érezzék magukat, és közösen sportolhassanak.
Polgármesteri Hivatal
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MÁR MÛKÖDIK AZ ÚJ ÓVODA

„Itt nagyon jó lesz ovisnak lenni...”

Nagy öröm volt az
óvoda május1-i Alapkõletétele, „de még nagyobb öröm egy ilyen
szép óvodát a gyerekeknek átadni” – e szavakkal vezette be Parlagi Endre polgármester a
Szalonka utcai óvoda
avató ünnepségét.
Homor István beruházási osztályvezetõ áttekintve az
építés történetét, elmondta, nem csalódtak a Kocsisok Kftben: rengeteg szülõi tapasztalatot olvasztottak be a tervekbe és végigkövették az építkezést. Hasonlóan szerencsés
választás volt a kivitelezõ Bridge Kft: „ritka korrekt és jól
szervezett csapat”, amely napra lebontott munkaterv szerint
dolgozott, és az önkormányzat utólagos vagy különleges
kéréseit (nyílászárók csak fából, pvc padló helyett linóleum,
a tornaszobában a legjobb sportpadló, a legkorszerûbb padlófûtés-csövek) is teljesítette. Mindezt úgy, hogy a mûszaki
változtatások csak 4,5%-kal növelték meg a bekerülés költségét, szemben az építõiparban szokásos 5-10%-kal.
Varga Katalin, a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Kft. irodavezetõje, aki az elnyert 96 M Ft-os
támogatás finanszírozásában vett részt, elmondta: az önkormányzatnak két sikertelen pályázat után csak most sikerült nyerni, „mert fontos volt nekik a beruházás. 29 pályázóból 21 nyert, de ez az elsõ új építésû pályázat, ami megvalósult. Zökkenõmentes, kifogástalan megvalósítás volt.
Az önkormányzat sikere a mi sikerünk is. Itt nagyon jó lesz
ovisnak lenni. ... Biztatom az önkormányzatot a következõ
pályázatra, és a Váti minden segítséget megad. És szeretném meghívatni magam a következõ ilyen rendezvényre.”
Az ünnepségen Kálmán József atya megszentelte az
óvodát és a bejárat fölé emlékeztetõül krétával felírta az
évszámot is. Nógrádi Zoltán OKSB elnök kijelentette: „Az
óvoda megépült, gyönyörû, minden budakalászi büszke
lehet rá”. Az óvónõk munkáját méltatva hozzátette:
„nincs nap, hogy ne adnék hálát, hogy Budakalászra jár a
gyermekem óvodába, és minthogy három gyerekem van,
háromszorosan adok hálát”, és külön kiemelte Kernreiter
Péterné óvodavezetõ kitartását, elhivatottságát. A Nyitnikék óvoda vezetõje viszont kollégái szorgalmára, áldozatkészségére hívta fel az ünneplõk figyelmét.
Az ünnepi beszédek sorát a Nyitnikék és a Telepi Óvoda,
ill. a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Iskola mûsora tette színesebbé. Leleplezték Simó Ágoston Kacor Király kerámia
dombormûvét, de végig lehetett járni az épületet is. A Kamp
János Kapelle jóvoltából volt térzene és felhangzott Sári József
Kalászi Indulója is. A vendéglátáson, tortaosztáson,
játékos-, ügyességi- és kézmûves foglakozásokon túl a
gyerekek együtt mókázhattak, a felnõttek összekacsinthattak Levente Péterrel, aki
az ünnephez méltó mûsorral
kápráztatta el a jelenlévõket.
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OKTATÁS
A Szalonka utcai óvoda támogatása

Budakalász Város Önkormányzata a KMOP-4.6.1/B-09
címû felhívás keretében „A kompetenciaalapú nevelés tere,
a budakalászi Nyitnikék Óvoda bõvítése” címû projekttel 95
924 191 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
A projekt összköltsége 434 164 595 Ft, melynek 22
093968%-át az Európai Unió nyújtja támogatásul, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.
A projekt célja óvodai férõhelybõvítés, valamint a minõségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása. Településünk demográfiailag növekvõ népességû,
ezért szükséges óvodáink férõhelyszámának bõvítése. A fejlesztés hatása elsõsorban a település népességmegtartó képességét, fiatal munkaerõt megtartó lehetõségeinek növelését eredményezi. Mindezen fejlesztést új óvodai feladat-ellátási hely létesítésével kívánjuk elérni, melynek oka, hogy a
jelenlegi épületek telekhatáron belül nem bõvíthetõek.
Kedvezményezett neve: Budakalász Város Önkormányzata, 2011 Budakalász, Petõfi tér 1. Közremûködõ
szervezet neve: Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (Váti Nonprofit Kft.), 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., www.vati.hu, www.nfu.hu

Befejezõ munkálatok
Befejezõdött
a
Szalonka utcai óvoda
gazdasági
útjának
aszfaltozása (ami a
Fürj utcai lakosokat is
kiszolgálja). Ezzel az
út és a parkoló kialakítására vonatkozó projekt lezárult. A belsõ
udvar kialakítása a
kedvezõtlen idõjárás, rengeteg esõ miatt elhúzódott, de
várhatóan október végéig a még hiánylistán lévõ dolgokat (játékok, növények telepítése) is pótolják – tájékoztatott Homor István, beruházási osztályvezetõ.
Az óvoda mûszaki átadása szept. 27-én zajlott, okt. 1én megkapta az önkormányzat a használatbavételi engedélyt, eddig az idõpontig minden felmerülõ hibát, hiányosságot javított, pótolt a kivitelezõ. Ami hiba esetleg
ezután elõbukkan, a garanciális javítás hatókörébe esik.
Az óvoda kapcsán még két egyszerûsített közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Egyrészt egy kandelábersort
kívánnak kihelyezni, a gazdasági út és az óvoda kertrészének megvilágítására; másrészt solarspot rendszert építenek be az óvoda 3
emeleti helyiségébe.
Így ezeket a tereket
természetes fénnyel
világítják meg, és
elektromos energiára
itt nem lesz szükség.
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NEMZETISÉGEINK, TESTVÉRKAPCSOLATOK

Lövétén jártunk

Traccsparty a Faluházban

A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete
augusztus 21-én Budakalászon írta alá 10 éves
testvérkapcsolati szerzõdését Lövétével. E szerzõdés megerõsítésére meghívást kaptunk Lövétére
szept. 10-12-re, a Falunapokra, amire Budakalászról 8 fõ utazott. Szept. 11-én
szombaton került sor az ünnepségre, ahol Lövéte megerõsítette szándékát, hogy a Testvértelepülési Szerzõdést
10 év után újra aláírja. Méltatták az elmúlt 10 év jelentõsebb eseményeit, és találkoztunk azokkal, akik ez idõ alatt
igaz barátaink lettek. A kétnapos rendezvény során sok
élményben volt részünk: zenés ébresztõre ébredtünk,
majd a Kákvirág együttes gyönyörû elõadása, az öregek
és az asszonyok kórusa, a csõszök felvonulása és sok színes program tette emlékezetessé e pár napot. Vasárnap
szüreti bállal zárult a rendezvény. Sok jó élménnyel tértünk haza, köszönjük a meghívást.

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat
szept. 12-én, a Kalászi
búcsú napján tartotta a
KKÁMK-ban hivatalos
ünnepét, a Traccspartyt.
Az eseményre Németországból és Amerikából is érkeztek egykori
kitelepítettek és családjaik. Sokan itt voltak a pilisborosjenõi svábok közül is, akik minden évben szívesen jönnek
Budakalászra. Wágner Katalin rövid megnyitója után remek hangulatot varázsolt a 2007-ben alakult Die
Adlersteiner zenekar, amely a pilisvörösvári zenei hagyományok gondozását tekinti feladatának. A mintegy 120
megjelent vendég között feltûnõen sok gyerek ropta a
táncot, így bizton remélhetõ, hogy lesz utánpótlása a sváb
hagyományok ápolásának.
A legközelebbi Traccsparty idõpontja: nov. 26. 18 óra.

Szarvas Gábor napok Adán
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete október 8-9-én Adán járt a
Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napok rendezvényein.
Az idei Szarvas Gábor Nyelvészeti Versenyen 24 iskola
2-2 (azaz 48) tanulója vett
részt. A Vajdasági iskolákon
kívül Gyergyóalfalu, Budapest és Budakalász is képviseltette
magát 2-2 tanulóval. Katona Lili és Vargha Nikolett az elsõ
húsz között végzett. Gratulálunk jó eredményükhöz.
Október 9-én szombaton Völgyes József iskolaigazgató úrral együtt elhelyeztük koszorúnkat Szarvas Gábor
szobránál. Résztvettünk a magyar nyelv mûhelyei a Kárpát-medencében címû kiállítás megnyitásán, majd egy
tudományos tanácskozáson, melynek témája: Nyelvstratégia és nyelvmûvelés. A közösen elfogyasztott ebéd
után a kora esti órákban érkeztünk haza Budakalászra.
Weitzinger Imréné

Pályázatot nyert a Német Önkormányzat
A Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat
részt vett a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szociális Bizottságának pályázati kiírásán, az
„Egészségmegõrzés, elsõdleges megelõzés (primer prevenció)” pályázaton. A Német Szövetségi Belügyminisztérium által támogatott projekt célja a német nemzetiség
által is lakott települések egészségi állapotának javítása
preventív egészségmegõrzõ, egészséges életmódra nevelõ intézkedésekkel. Az igényelhetõ „megelõzési csomag” tartalma a szív- és érrendszeri megbetegedések
megelõzését szolgálja. A megnyert pályázat eredményeképp a Német Önkormányzat közel 800 e Ft értékû orvosi eszközt kap. Részletek a következõ számban.
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„Õseink nyomában...”
Szeptember
24-27-ig Németországban jártunk,
„õseink nyomában”. Negyvenöt
fõvel
indultunk
Backnangba, sofõrünk Knáb Feri és
kollégája volt. Ebben a városban helyezték el lágerekben 1946-ban a kitelepített kalásziakat, – még most is laknak itt budakalásziak. Szeptember 25-én délután a ludwigsburgi kastélyt látogattuk meg. Este Backnangban tartották az 54. Bácsalmási találkozót. Bácsalmás és Backnang
között évtizedek óta tartó kapcsolat van. Erre a találkozóra
kapott meghívást a „Lustige Schwaben” énekkar, Pogány
Orsolya énekkarvezetõvel. A kórus régi sváb énekekkel örvendeztette meg az egybegyûlteket és a mûsor végén az
„Ó, pilisi szép hegyek” énekkel zárta fellépését.
Vasárnap Schornbachban találkoztunk a kitelepített
kalásziakkal. Közel 120-an voltunk ezen a szép, sírós-nevetõs napon. Trendl Ferenc köszöntötte a jelenlévõket és kiemelte, hogy idén sokan jelentkeztek erre a találkozóra olyanok is, akik korábban nem vettek részt rajta. Beszámoltunk a
2010. év eseményeirõl is, melyek a Német Egyesület és a
Német Önkormányzat életében történtek.
Elõzetes terveink
szerint
2011-ben
Pünkösd hétfõtõl egy
hétig vendégül látjuk
a kintieket, amikoris
a Kitelepítés 65. évfordulójáról is megemlékezünk.
Wágnerné
Klupp Katalin
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RENDÕRSÉG, POLGÁRÕRÖK, ÖKOLÓGIA...

Rongálás a Szerb temetõben
A Damjanich emlékmû koszorúzásakor kaptuk a hírt: ismeretlen tettesek, valószínûleg garázda fiatalok megrongálták a budakalászi
Szerb temetõ néhány
sírját. Az eset nem
egyedi – tájékoztatott
Krunity Péter, a Budakalászi Szerb Kisebbségi
Önkormányzat vezetõje. Az elmúlt pár évben
harmadjára törnek-zúznak a temetõben. A rongálók kegyeletsértésen
túl súlyos anyagi károkat
is okoznak a síremlékek
gondozóinak, az elhunytak hozzátartozóinak.

Rendõrségi hírek
 Felgöngyölítették a Vasút sori rablást – tájékoztatott
Stankóczi Zsolt fõtörzs zászlós. – A sörösüveggel garázdálkodó, mobilt lopó elkövetõ maga is megsebesült, a
vérnyomok pedig egy Budai úti szálláshelyhez vezettek.
 Nem lett meg az a tolvaj, aki egy szintén a Vasút soron hazafelé tartó asszonyt megszólított, hogy merre van
egy utca, aztán kitépte a láncot a nõ nyakából és autóval
elhajtott. Pedig rá tíz percre Pomázon még ugyanezt a
manõvert megismételte.
 Elvitték a patika csatornáit: megtalálták az elkövetõt, 6 lopást bevallott, köztük szentendrei HÉV-kábelek,
vagy Cora-bevásárlókocsik eltulajdonítását.
 Megtalálták a nyáron a Budai úti ékszerbolt rablóit:
egy másik bûncseleménynél valaki felfigyelt rájuk, felírta a
rendszámot, lefülelték az elkövetõket és a budakalászi
rablást is rájuk tudták bizonyítani.
 Halálos baleset történt a nyáron a Magyar u.-Kereszt
u. közelében: két autó közé szorult az áldozat, úgy beverte a fejét, hogy mentõhelikopter vitte el, de sajnos, nem
tudták megmenteni.
 Rengeteg autófeltörés volt a nyáron a Lupa-tavaknál.
Az eperföldön, meg a gát környékén parkolók rendszeresen benn hagyták értékeiket az autóban – a tolvajoknak.
 Õsszel a Cora-parkolóban gyakoribbak a lopások.
Bepakoláskor a vásárló nem figyel oda a táskájára, értékeire: bedobja az autóülésre vagy a bevásárlókocsiban
hagyja õket – megintcsak a szemfüles idegeneknek.
 Amióta a Sportcsarnoknál felszerelték a kamerát, a
hatóságnak nincs tudomása arról, hogy ott lett volna kocsifeltörés vagy lopás.
A Budakalászon szolgálatot teljesítõ rendõrök
(Marczis Norbert, Stankóczi Zsolt, Steleczky József) elérhetõségei: (70) 376 5314, (20) 489 6760, ha ezek nem
mûködnek, ill. sürgõs esetben: (26) 310 233 – ez a Szentendrei Rendõrkapitányság ügyelete. Fontos, hogy a hívó
minden esetben hagyja meg elérhetõségét.
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Öko Panna és Öko Palkó a Telepi Óvodában
Száznegyven gyerek
figyelte szájtátva okt. 6án a Telepi Óvodában,
hogy ismerkedik meg
egy copfos kisleány a kis
rigó, a favágó, a vakondok, és Föld Apó segítségével a természet bajaival, hogy válik környezetét tudatosan óvó emberkévé és tanít meg másokat, félig süket öregasszonyokat,
bányászokat is arra, hogy vigyázzanak a környezõ világra.
Amint azt Fehérváriné Básits Margit óvodavezetõ elmondta, az elõadást egy pályázaton nyerte az intézmény.
A Maskara Társulat 7. éve járja az országot az Öko Pannon Kht. megbízásából, és tanítja Hajnal címû meséjével
az óvodásokat a természet szeretetére és a szelektív
gyûjtés fontosságára. Teszi mindezt mesésen, viccesen,
játékosan, hogy a gyerekek egyik percben együtt kiabálnak a szereplõkkel, a másikban meg pisszenni se mernek... Nem akármi, mert ilyen kis izgõ-mozgó népségnél
„a kézzel fogható csend nagyon ritka”, jegyzi meg az
óvodavezetõ. Nem vitatkozunk: õ csak tudja...

A polgárõrök életébõl
Köztünk vannak, rendelkezésre állnak, szolgálnak. A
polgárõrök a Városünnep 3 napján 4-4, a Tour de Kalászon 11, az Autómentes napon 8, a Szüreti felvonuláson
8, az Óvoda avatáson 5, a Tófutáson 7, az okt. 9-i focimeccsen 4 fõvel vettek részt a rendezvények biztosításában. Emellett heti két-három alkalommal voltak éjjel vagy
nappal járõrszolgálatban. Augusztusban, amikor a Vasút
soron fejbevágtak valakit sörösüveggel és elvitték a mobilját, egy polgárõr vette észre a bajt és hívott mentõt a
sérülthöz. Nyáron, az Omszki tónál, amikor a vízbe fulladt
fiatalembert keresték, a polgárõrök biztosították a helyszínt. Épp úgy, mint annál az esetnél, amikor a vízibicikliknél valaki fejest ugrott a tóba, megsérült a nyakcsigolyája, és a mentõhelikopternek hely kellett, hogy leszállhasson és a mentõsök dolgozni tudjanak.
Ha hívják vagy kérdezik a polgárõröket, tanácsot adnak. Pl. ha valakihez idegenek csengetnek be az elõre jelzett idõ elõtt, villanyórát leolvasni, számlát adni. Ha gyanús emberek pénzt vagy ajándékot hoznak az idõsnek (állítólag önkormányzattól, nyugdíjfolyósítótól). A legfontosabb, mondja Halász Jenõ, a polgárõrség alelnöke, hogy
senki idegent ne engedjenek be az udvarra, a házba. Kérjék el az ismeretlen igazolványát, megbízólevelét. Ez általában egy fényképes dokumentum, ami be van fóliázva.
Kell legyen rajta egy telefonszám (ha az ELMÛ-tõl vagy
más közszolgáltatótól jött az illetõ, akkor 80-as szám),
amin le lehet ellenõrizni, hogy valóban annak a cégnek a
dolgozója-e, aki pénzt „hozott” vagy épp vinne.
A Budakalászi Polgárõr Egyesület várja soraiba azokat,
akik havonta 1-2 alkalommal szívesen áldoznának szabadidejükbõl néhány órát a település védelmére. Elérhetõségeik:
Földes Tamás elnök: +36 (30) 942 9589; Halász Jenõ alelnök:
+36 (30) 621 2244; Bakos Tamás alelnök: +36 (30) 621 2245.
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EGÉSZSÉG

BETEGSÉGMEGELÕZÕ PROGRAMOK

Szív- és érrendszeri szûrés – „ajándékba”
Együttmûködési
megállapodást kötött a
Semmelweis Egyetem,
a Magyar Kardiológusok Társasága, az Aritmia Kutatás-Gyógyítás
Közhasznú Alapítvány
és az Önkormányzat a
település teljes lakosságát érintõ kardiovaszkuláris vizsgálatsorozat indításáról. Amint
azt Dr. Merkely Béla,
Dr. Józan Péter, Dr. Szelíd Zsolt és Dr. Bodor
Elek szeptember 20-i
sajtótájékoztatóján kifejtette: a teljes felnõtt lakosság szívés érrendszeri szûrését tervezik elvégezni 2011 végéig.
A legfõbb halálozási oknak tekinthetõ szív- és érrendszeri betegségek hazai elõfordulásáról nincsenek (!) megbízható adataink. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a most induló – Közép-Európában is egyedülálló – budakalászi
vizsgálat. A szakemberek részletes szakmai programot
dolgoztak ki a szûrõvizsgálat adatainak tudományos feldolgozására. 2010-ben elõzetes kérdõíves felmérést végeznek a Tárkival és a Statisztikai Hivatallal együttmûködve a lakosság 5%-án (400 ember), majd 2011-ben ezt feldolgozva, korrigálva, kiterjesztenék a vizsgálatot a teljes
felnõtt népességre (8000 fõ).
A polgárok elõször egy részletes, a saját, családjuk és
környezetük egészségére vonatkozó kérdõívet töltenek ki.
Azt követõen fizikális vizsgálatra, vérnyomásmérésre, részletes szív- és érrendszeri ultrahang vizsgálatra, valamint
vérvételre kerül sor. Az eredményrõl mindenki a kardiológus által aláírt leletet kap és ha bármely betegség gyanúja
felmerül, a doktor további kivizsgálásra irányítja a beteget.
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A projekt anyagi feltételeit biztosítja az önkormányzat
(2010-ben 2 M Ft-tal), a Semmelweis Egyetem Alapítványa (2010-11-ben 1-1 M Ft-tal), a Magyar Kardiológusok
Társasága (1/2-1/2 M Ft-tal) és egyéb felajánlók (eszközökkel, munkával is). Az elõzetes (400 fõs) vizsgálat feldolgozásával, egy tanulmány írásával mód lesz pályázni
Európai Uniós támogatásra is.
Rogán László polgármester lapunknak jelezte, a szûrés
fontosságával egyetért és a Parlagi Endre által kötött
megállapodást meg kívánja erõsíteni. Kéri a lakosságot,
hogy aktív részvételével támogassa az egészsége megõrzését és az orvostudomány fejlõdését egyaránt szolgáló,
kivételes kezdeményezést!

Az Egészségklub hírei
 A szív- és érrendszeri szûrésrõl, annak menetérõl
tartott elõadást Dr. Szelíd Zsolt szept. 23-án a klub tagjainak. Kifejtette, számít hathatós együttmûködésükre.
(Részletek a következõ számban.)
 Ötéves fennállását ünnepelte október 7-én az
Egészségklub. A baráti hangulatú összejövetelt megtisztelte jelenlétével
Vasváry Artúrné,
a Magyar Rákellenes Liga alapító elnöke is, aki
beszédében felidézte a Liga elmúlt két évtizedének mozgalmas történetét.

Dr. Bor
Márta belgyógyász, allergológus, immunológus Homeopátiával az egészségért címmel tart elõadást nov. 4-én 18 órakor a Faluházban. Szeretettel hívunk minden érdeklõdõ budakalászi lakost.
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Halottak napja
Polcz Alaine írja: egyik ismerõse kórházba került. Nagyon
aggódott, hogy a valutája megvan-e. Ezért megkérte a családját, hogy vigye be hozzá a pénzt, hogy meg tudja számolni. A pénzszámolás közben hirtelen rosszul lett és meghalt.
Lesodorta a kórházi ágyáról a már megszámolt dollárokat. A
rokonság zavarba jött, nem tudta, hogy elõbb a pénzt szedjék
össze, vagy az orvost hívják. Abban az idõben nem szabadott
valutát tartani. Alaine úgy kommentálta az esetet: szép halála
volt. Azt csinálta, amit legjobban szeretett.
Várkonyi László Himaláját meghódító hegymászó halálával kapcsolatban barátja azt mondta: ott halt meg és akkor, amikor õ szeretett volna.
November 1-én, Mindenszentekkor ünnepeljük azokat a
szenteket, akiknek nincs külön ünnepe a naptárban, de életükkel és imájukkal segítségünkre vannak. Másnap, Halottak
napján ünnepeljük az összes elhunytat. Mondhatnánk, hogy
szomorú nap. Hiszen nincsenek már közöttünk, nem lehet leülni és beszélgetni velük. Csak az emléküket tudjuk ápolni. Ha
csak az elvesztés fájdalma tölti el ezt a napot, akkor csak bánkódhatunk. De amikor elmegyünk a temetõbe meglátogatni
elhunyt testvéreink sírját, a hitünkrõl teszünk tanúságot.
A primitív népek félnek a haláltól, a temetõt messze elkerülik, és a halottak emlékét igyekeznek minél hamarabb elfelejteni. A keresztény ember imával és szeretettel gondol
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azokra, akik már nincsenek közöttünk. Bizalommal, mert
hisszük, hogy Jézus megváltott minket, ezzel utat mutatott
az õ országába. János evangélista idézi Jézus búcsúszavait.
„Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn. 14). Úgy tekint a túlvilágra, mint
Jézus meghívására. Õ elõre ment és most minket vár.
Sokféle boldogság lehet az ember életében. A hegymászás, a pénzszámolás, a vagyon gyûjtése, mások irányítása
ideig óráig boldoggá teheti az embert. De az emberi élet
teljességét a Jézusba vetett hit tudja megadni. Van az a
mondás: a halál olyan, mint amikor becsuknak egy ajtót
idelent és kinyitnak egy ajtót odafent. Hiszem, hogy azt az
ajtót Jézus tárja szélesre, azoknak, akiket meghívott.
Kálmán József

HIVATALI IDÕ BUDAKALÁSZON
Hétfõ, kedd: 9-11-ig, csütörtök, péntek 15-17-ig. Telefon.: 340-327, e-mail: bkpl@kalasznet.hu
A SZENTMISÉK RENDJE
Budakalász – hétfõ 18 óra, szerda reggel 7 óra, péntek
18 óra, vas. reggel 8 óra és 18 óra. • Szentistvántelep –
kedd, csüt. reggel 8 óra, szombat 18 óra, vas. 10 óra
Nov. 1-én Mindenszentek ünnepi miserendet tartunk.
Nov. 2-án Halottak napja ünnepi miserendet tartunk.
November 1-én és 2-án a Katolikus temetõben ünnepélyes imádság és sírkõszentelés lesz.

Az Isten Egyháza hírei

A Baptista Gyülekezet hírei

• Párkör: nov. 13. 16 óra. • Ifjúsági Klub: péntekenként
18.30-kor (változhat az idõpont). • Bibliaóra: szerdánként
18.30-kor (változhat az idõpont, kérem, érdeklõdjön a
Budai út 55-ben vagy a (20) 886 8752-es számon.)
• Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor.
• Okt. 24. A Bizonytalanság (Zsidókhoz írt levél 11:1316.) A bizonytalanság a hit ellentéte? Amikor úgy érezzük,
hogy Isten késik, nem látjuk ígéreteinek beteljesedését
életünkben, akkor valójában hitünk bukásával állunk szemben? Egyáltalán, a bizonytalanság, a folyamatos változás
világában lehetséges hinni õszinte szívvel? Fedezzük fel
együtt a bibliai hit erejét a bizonytalanságban is!
• Okt. 31. A Lehetetlen (Zsidókhoz írt levél: 11:17-19.)
Találkoztál már életedben a lehetetlennel, elérted már saját
korlátaidat? Gondoltál valaha is úgy arra, mint egy legyõzhetõ akadályra? Tudtad, hogy Isten számára nincs lehetetlen és
Õ arra bátorít minket, hogy az Õ erejébõl merítsünk? Tapasztaljuk meg együtt a hit ajándékát, ami nem ismer lehetetlent.
• Nov. 7. Szeretet (Zsidókhoz írt levél 20-29.) Mi a kapcsolat hit és szeretet között? Hogyan tapasztalhatjuk meg a
mindennapjainkban a kettõ együttes hatását? Hit és szeretet, fogalmak, vagy világot formáló erõk? Tanuljunk együtt
a hitrõl, mely szeretettel együtt nemcsak önmagunkra, hanem környezetünkre is életátformáló hatással van!
• Nov. 14. Kitartás (Zsidókhoz írt levél 11. rész 3031.) Szeretünk mindent megkapni a lehetõ leghamarabb:
gyors kiszolgálás, gyors közlekedés, gyors megoldások.
Nem szeretünk várni, a várakozás unalmas. De mi történik akkor, amikor Isten kéri, hogy várjunk? Mi történik akkor, amikor nem látjuk utunk végét, mi táplálhatja kitartásunkat a végsõkig? Fedezzük fel együtt azt a kitartást, ami
a legnagyobb próbák között is megáll!
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Hálaadó istentisztelet okt. 31-én a Kalász Baptista
Gyülekezetben: ünnepi istentisztelet keretében emlékezünk az elmúlt egy évben történt eseményekre, beszámolunk a gyülekezetünk által végzett tevékenységekrõl,
mindezekért hálát adunk Istennek. (Budakalász, Szentendrei út 7., www.baptista.hu/budakalasz)
Újraindult a Kalász Ifjúsági Klub: tartalmas, kulturált és
nagyon vidám szórakozási lehetõséget kínálunk a Budakalászon és környékén élõ fiatalok számára kéthetente, péntek esténként. Következõ alkalom: október 29. 17 óra.
Korosztály kb. 12-18 év. (Budakalász, Szentendrei út 7.)

MEGHÍVÓ

A

KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt a Kalász Fotó Klub elsõ kiállításának megnyitójára, november 13-án,
18 órára a KKÁMK kávézójába. Az ünnepélyes megnyitón
neves fotómûvész értékeli a kiállított alkotásokat, bemutatót tartunk a Kalász Fotó Klub munkájából. Közösségi hálózatunk megtekinthetõ a http://kalaszfoto.ning.com címen (ugyanitt
regisztráció
után
csatlakozni is lehet a
fotó klub csapatához).
Az eredeti
színes felvétel
Sörös Richárd
alkotása
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ OLDALA

A keresztyének egysége I.
Október a reformáció hónapja. Világszerte emberek és
egyházak sokasága tekint vissza a nyugati világot és a
magyarságot is átható mozgalomra, amelynek hatalmas
lelki, erkölcsi, közösségi, kulturális és gazdasági gyümölcseibõl máig táplálkozunk. Ugyanakkor éppen a reformációval szemben hangzik fel kifogásként, hogy az egyház
egységét lerombolta, és egymástól különbözõ hitvallások
és egyházi szervezetek sokasága jött létre. Meg is indult
egy mozgalom, mely mára világméretûvé szélesedett,
hogy ezeket a hitvallási, és egyházszervezeti különbségeket áthidalja, vagy lehetõség szerint meg is szüntesse, és
megvalósuljon a keresztyének egysége.
Ennek az egyesítõ törekvésnek a szentírásbeli fõ hivatkozási pontja János evangéliumában, Jézus Krisztus Urunk
imádságában lelhetõ fel, ez felfedi a keresztyének közötti
egység gyökerét, lényegét és hatását. „De nemcsak õ érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az õ beszédökre
hisznek majd én bennem; hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy õk
is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy
te küldtél engem.” (János evangéliuma 17:20-21)
Milyen alapon épül fel, milyen gyökérbõl hajt ki és növekszik fel a keresztyének közötti egység, a Krisztus követõk összetartozása? Ennek az összetartozásnak az alapja Jézus Krisztusnak a mennyei Atyához szóló kérése, hogy az
õt követõ tanítványok összetartozzanak, egységben éljenek. Az Úr nem a tizenegy tanítványt kérte meg, hogy valósítsák meg a földön a keresztyének egységét, mert ez
emberi erõvel nem megvalósítható. Jézus Krisztus követõi
az egység létrehozására nem is kaptak sehol parancsot. Az
Úr ebben az imádságban az Atyához fordul, és tõle kéri és
várja az egység megvalósulását. Mennyei erõ, isteni hatalom kell ahhoz, hogy a bûntõl tönkretett világban, a széthulló emberi kapcsolatok feszült világában egység, együvé
tartozás, összetartozás valósuljon meg, akár egy családon
belül, akár településünkön, akár nemzetünkben.
Urunk imádságát olvasva felmerül a kérdés, hogy azt az
Atya meghallgatta-e? Kedves volt-e Urunk imádsága az
Atyának, vagy nem? Az Atya akarata szerint könyörgött-e a
Fiú, vagy nem? Igaz-e erre az imádságra is: „Tudtam is én,
hogy te mindenkor meghallgatsz engem” (János ev. 11:42).
Vélekedhetünk úgy – ahogy ma sokan –, hogy a keresztyének egysége nem valósult meg, vagyis Jézus

NOVEMBERI GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK
nov. 2. kedd 18 óra – Imaközösségek
nov. 4. csütörtök 18 óra – Bibliaóra
nov. 5-7. – Konfirmandus hétvége Piliscsabán
nov. 7. vas. 9 óra – Istentisztelet; 16 óra – Ifjúsági óra
nov. 11. csüt. 18 óra – Bibliaóra
nov. 14. vas. 9 óra – Istentisztelet; 10.30 – Ifi konfirmáció; 16 óra – Ifjúsági óra
• nov. 16. kedd 18 óra – Imaközösségek
• nov. 18. csüt. 18 óra – Bibliaóra
• nov. 21. vas. 9 óra – Istentisztelet; 16 óra – Ifjúsági óra
• nov. 25. csüt. 18 óra – Bibliaóra
• nov. 28. vas. 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora; 10.30 – Ifi
konfirmáció; 16 óra – Ifjúsági óra; 16 óra – Házaspárok köre
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Krisztus imádsága nem teljesült. Az Atya nem hallgatta
meg Õt, nem valósította meg mennyei hatalmával a keresztyének összetartozását. Éppen ezért kell azt nekünk
ma megvalósítani emberi eszközeinkkel. Ezzel azonban
azt is állítjuk, hogy Urunk olyasmit kért, ami nem kedves
az Atyának. Olyasmire vágyott, olyat akart, ami nem az
Atya akarata szerint való. Magyarán: Jézus kérése bûnös
kérés, amelyet az Atya nem támogatott mennyei erõkkel,
isteni hatalommal. Ha úgy tekintjük, hogy Jézus kérését
nem adta meg az Atya, ezzel Urunkat bûnösnek jelentjük
ki. Ráadásul a Szentírással is szembe találjuk magunkat,
amely pedig arra buzdít, hogy „igyekezzetek megtartani a
Lélek egységét…”, amely már megvalósult.
A keresztyének egysége éppen azért jött létre, és áll
fenn ma is, mert a bûntelen Isten Fia, mint egyetlen fõpap
kérte a mennyei Atyát, aki a kérését meghallgatta, és a
Szentlélek által, mennyei hatalommal ezt az egységet
meg is valósította. Ez az összetartozás azóta is fennáll, és
fenn is marad a világ végéig, mert mennyei erõk tartják
fenn. Krisztus követõi mindig „áldó hatalmak oltalmába
rejtve” élnek, és ez az oltalom tartja õket össze.
Mit jelent azonban az egység? Miféle összetartozás áll
fenn Jézus Krisztus követõi között? Milyen egységért, milyen összetartó kapocsért könyörgött Jézus Krisztus? Az
Úr a tizenegy tanítványért könyörgött, és azokért, akik az
õ beszédükre hisznek majd õbenne. Akikért Õ könyörög,
azokat kettõs kötelék kapcsolja egybe. Az egyik az apostolok beszéde, a másik az apostolok szavai alapján támadt
hit, bizalom Jézus Krisztusban. Az egység lényegét és
alapját tehát az elsõ tanítványok Krisztusról szóló tanítása
jelenti. Krisztus követõi mind az apostoli tanításra fognak
odafigyelni, és az alapján hisznek majd Urukban.
Az apostolok tanítása a Szentírásban ma is hozzáférhetõ, megismerhetõ. Jézus Krisztust, az Õ szeretetét, akaratát máshonnan nem ismerhetjük meg, csak az elsõ tanítványoktól, a szemtanúk beszámolóiból. János apostol éppen ezért írta az evangéliumot és leveleit, hogy minél
több ember – Budakalászon is – megismerje Jézus Krisztust, higgyen benne, és közössége legyen az Atyával és a
Fiúval és a többi keresztyénnel.
A reformáció havában testvéri szeretettel és áldáskívánással:
Cs. Nagy János református lelkipásztor
(Folytatás a novemberi számunkban.)

CSALÁDI KÖR – 2010. OKT. 24.
Szeretettel várjuk érdeklõdõ testvéreinket a családi
kör alkalmára, okt. 24-én 18 órára, a református templomba (Kereszt u. 7.). Elõadónk: Dr. Pálhegyi Ferenc nyugalmazott fõiskolai tanár, a Bibliai Házassággondozó
Szolgálat munkatársa.
REFORMÁCIÓI ESTÉK – 2010, BUDAKALÁSZ
• okt. 26. k., 18 óra – Isten népe Indiában, Dr. Németh Júlia
és Pálúr Tamás indiai orvos-missziói szolgálatukról • okt.
27. sze., 18 óra – Az egyház, amelyért Krisztus küzdött •
okt. 28. csüt. 18 óra – Az egyház, amelyet Krisztus gyûjt
egybe • okt. 29. p., 18 óra – Az egyház, amely Krisztusért
küzd • okt. 31. vas. 9 óra – Ünnepi istentisztelet, Az egyház, amely Krisztussal gyõz, Énekkari szolgálat, Úrvacsora
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Új arc, új elképzelések

Színi tanoda a Faluházban

Októbertõl új munkatárssal gyarapodott a Faluház. Magyar Nóra
magyar–mûvelõdésszervezõ–média
szakon végzett Szegeden 1996-ban,
majd színháztörténészi másoddiplomát szerzett 2003-ban és Kaposi
Lászlónál tanult drámapedagógiát.
Tanított magyart, drámát és médiát
egyaránt, szervezett iskolai rendezvényeket, és dolgozott az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Házban, mint mûvelõdésszervezõ.
Fõ feladata a kapcsolattartás lesz a médiával, de részt
vesz a programok koordinálásában is. Van már gyakorlata
mûvészeti kör szervezésében, így elképzelhetõnek tartana
egy olyan, a Kávéházhoz vagy a Könyvtárhoz kapcsolódó
beszélgetõs, együttgondolkodós programsorozatot, amelyben több mûfaj (mûvelõdéstörténeti elõadások, film- és színháztörténeti programok, verskör, mûvek közös feldolgozása,
megélése) szerencsés ötvözésével baráti társaságok, és egy
újfajta közösség szervezõdhetne a Faluházban.
Magyar Nóra nagyívû elképzelései mellett két lábbal áll
a földön: három iskolás gyermekérõl mesélve, mosolyogva
jelenti ki: „a legfontosabb dolog életemben a család”.

Októberben indult, de még fogad jelentkezõket a Függõ Színpad Budakalászi Stúdiója. Szalóky B. Dániel rendezõ, színészpedagógus nem csak fellépésre alkalmas színészeket, pódiumi elõadókat kíván képezni, de önismeretet,
beszéd- és mozgáskultúrát, magabiztosságot is akar adni a
stúdióba járóknak. Eligazodást a mindennapokban, munkában, közösségekben, családban, párkapcsolatban. Ehhez
fontos az adottságok felismerése, fejlesztése; az irodalmi
és színházi mûveltség gyarapítása. A színjátszók év végén
bemutató elõadáson vesznek részt. Információ: (30) 2211
602, www.fuggoszinpad.hu, szabada@gmail.com

„Nagy szolgálat ez nekem...”
„Nagy boldogság egy ilyen
mesternek a mûveit vinni. Áh,
– inasnak ez a dolga...” –
mondta Hobo okt. 7-én a Faluházban tartott Viszockij-estjén.
A emberpróbáló, mert lélekbõl
fakadó mûsorban az énekes a
költõvel együtt vallott az emberek elé kiállók kínjáról, felelõsségérõl: „Nem tetszem a
mikrofon lelkének, / És mindenki unja már a hangomat, /
De hogyha nem szívembõl zenélek, / Felhangosítja hazugságomat. ... A bestiának éles a hallása, / A hamis hangot rögtön felismeri, / Köp arra, hogyha nem vagyok formában, / Nekem mindig tisztán kell énekelni.”
A kimerítõ másfél óra alatt megesett, hogy „nem volt
formában” a mûvész, elõfordult, hogy egy hódmezõvásárhelyi rajongó, a József Attila mûsort pl. már tizennegyedjére megnézõ gimnazista Kiss Dóra segítette ki,
Viszockij-Shakespeare szavaival. Mégis, esendõségében
is átütõ ereje volt az elõadásnak, többen együtt énekelték
Hobóval, hogy „Nem tudott hallgatni, ütemre énekelni, /
De mégis részeg volt a muzsikától, / Napkeltével ébredt,
nem hagyott aludni, / és tegnap nem tért vissza a csatából.” Vagy a Farkashajszából, hogy „Tõrbe csaltak engem,
tõrbe csaltak! / De üres marad a vadász marka is!”
Hobo-Viszockij mondanivalója fájdalmasan pontos és
mindig idõszerû: „Nem szeretem magam, amikor félek, /
Nem tûröm, ha ártatlant gyötörnek. / Nem szeretem, ha a
lelkembe másznak, / S még kevésbé azt, ha beleköpnek.”
Csak ajánlani tudjuk mindenkinek. S hogy milyen lesz
Hobo-Villon? Nov. 11-én 19 órakor megláthatjuk.
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Festészeti és rajz szakkör
Külüs László budakalászi festõmûvész festészeti és rajz
szakkört indít a Faluházban, ahova várja azokat, akik kedvtelésbõl, hobbiszerûen szeretnének képzõmûvészettel
foglalkozni, ill. azokat, akik képzõ- vagy iparmûvészeti felvételi vizsgára készülnek. Cél az önmegvalósítás, a saját
gondolatok mûvészeti eszközökkel való megjelenítése, az
alkotói szemlélet kialakítása és a technikai eszközök megismerése. A hagyományos témákkal (csendélet, portré,
tájkép...) való ismerkedés mellett mindenkinek személyre
szabott, érdeklõdésének, illetve a felvételi vizsga követelményeinek megfelelõ egyéni tanrendet kíván biztosítani.
Érdeklõdni lehet: (30) 954 2781, web: kulus.fw.hu

Kerámiakészítõ kurzus
Nemes Tímea Izabella keramikus iparmûvész kezdõket és haladókat egyaránt vár foglalkozásaira, amelyeken
megismerkedhetnek az agyaggal, fajtáival, a formázás,
alakítás, felületképzés módszereivel. Az õsi marokedényektõl a teás kiöntõkig, a figurális edényektõl a plasztikáig, a plakettektõl, díszektõl az ékszerekig, mindenfélét
kipróbálhatnak az érdeklõdõk. Az oktatás az egyéni igényekhez alkalmazkodik. Megismerhetik a szakma fogásait, számtalan technikáját, lehet mintázást, korongozást is
tanulni. Maradandó, értékes tárgyakat tudnak a résztvevõk létrehozni, csempét, bögrét, gyertyatartót, fürdõszobai használati tárgyakat, kaspókat, vendégkínáló tálakat.
Információ: (20) 337 4037, nemtim@kalasznet.hu

Az aradi vértanúk napján
„Mit jelent magyarnak lenni? Magyarnak lenni nem
annyit jelent, hogy magyarul beszélünk ... hanem hogy
magyarul ver a szívünk. Vállaljuk az áldozatot, a hazánkért,
sõt másokért is: nemzetiségekért és más nemzetekért is.”
– emlékezett meg az aradi vértanúkról október 6-án Csank
Róbert, a Faluház intézményegység vezetõje, a Damjanich
emlékmûnél
összegyûlt,
meglepõen kisszámú ünneplõ elõtt. Az ünnepségen fellépett Deák Marianna és Szabó Bence, a Faluház Színi Tanodájának két növendéke. A
dombormûvet Krunity Péter,
a Szerb Kisebbségi Önkormányzat vezetõje és Csank
Róbert koszorúzta meg.
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KULTÚRA

MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Kós Károly ÁMK – Faluház
október-novemberi programja
okt. 23. 10 óra Megemlékezés az 1956-os forradalomról
az Omszki-tó melletti kopjafánál (5. o.)
okt. 28. 18 óra MRL Egészségklub elõadás: A prosztatabetegségek és prevenciói; elõadó: Dr.
Bódy Gábor Dénes
nov. 4. 13-17-ig MRL allergia szûrés
nov. 4. 17 óra MRL Egészségklub Klubnap
nov. 4.18 óra Dr. Bor Márta belgyógyász, allergológus:
„Homeopátiával az egészségért”
nov. 6. 16-04-ig Cserkész bál
nov. 9. 18 óra Közmeghallgatás
nov. 11. 13-17-ig MRL allergia szûrés
nov. 11. 19 óra Hobo elõadássorozat, III. ea.: Villon est
nov. 12. 17 óra Aprók tánca
nov. 12. 18 óra Kiállítás a Dunakanyar Erdei Általános
Iskola diákjai és mûvésztanáruk –
Barkóczi József mûalkotásaiból
nov. 12. 19 óra Márton napi bál – táncház
nov. 13. 18 óra A Baptista gyülekezet Fotó körének kiállítása a Kávézóban (ld. 19. o.)
nov. 14. 16 óra Dzsungel könyve elõadás (a budakalászi
oktatási intézmények számára)
nov. 18. 13-17-ig MRL allergia szûrés
nov. 18. 14-18-ig MRL Egészségklub – Egészségnap:
õszi nagy szûrések
nov. 20. 18-04-ig Horgász bál
nov. 25. 13-17-ig MRL allergia szûrés
nov. 25. 18 óra MRL Egészségklub – orvosi elõadás
nov. 26. 17 óra Kézmûves foglalkozás: adventi-koszorú
készítés
nov. 27. 16 óra Jótékonysági est a „vörös iszap”
katasztrófa károsultjainak megsegítésére

Pályázati felhívás Kávéház üzemeltetésére
A Kós Károly ÁMK pályázatot hirdet a Faluházban található Kávéház üzemeltetésére. A kiírás részletei megtekinthetõk a www.kkamk.hu ill. a www.budakalasz.hu
honlapokon. A pályázat beadásának módja: írásban a
KKÁMK, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9. címre vagy
a faluhaz@kalasznet.hu e-mail címre. Beadási határidõ:
november 8. A Kávéház megtekintésérõl és a részletekrõl érdeklõdni lehet a: (26) 340-468, +36 (30) 382-9810
és +36 (70) 376-2720 számokon.

Hagyományõrzõ szakkör indul
Õsztõl a Faluház beindítja Hagyományõrzõ szakkörét,
mellyel a régi népi szokásokat akarjuk feléleszteni és az
elmúlt idõk tudását kívánjuk átadni a mai gyermekeknek.
Elõdeink használható, a mindennapi életet megkönnyítõ
és a természettel harmóniában álló gyakorlati tudását elevenítjük fel: gyúrunk tésztát, sütünk kenyeret, kicsit hímezni, varrni is fogunk, mindezt népi énekekkel és táncokkal fûszerezzük. Érdeklõdni lehet Csoboth Juditnál a
(20) 597-1343-as, vagy Szilágyi Angelikánál a (70) 7041152-es számon. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Könyvtári statisztika
A 2009-2010-es tanévet lezárva, áttekintve (oktatási
intézmény lévén), örömmel tudatjuk, hogy jelentõsen
nõtt a könyvtárba látogatók száma: a vizsgált idõ alatt
5.132 alkalommal vették igénybe szolgáltatásainkat, a
2008-2009-es 4116-hoz képest.
Különösen örvendetes, hogy a 14 éven aluliak látogatási kedve a duplájára nõtt: 1883-szor keresték fel
intézményünket a korábbi 920-hoz viszonyítva. Az újonnan beiratkozottak száma 473 volt, ebbõl 16 év alatti:
163, míg 65 év feletti: 35 fõ.

Könyvtári hírek

Kedvcsináló

 Október 27-én 15 órakor újra „Olvasni jó” a Faluház
Nagytermében! Ezúttal a nyelv, a költészet mai modern
formáival (sms, e-mail) foglalkozunk vidáman, játékosan.
Segítségünkre lesz ebben Lackfi János költõ, aki maga is
szívesen önti sms-formába gondolatait.
 Okt. 29-én 14 órakor a Hónap Vendége számos sikeres gyerekkönyv írója, Berg Judit. Várunk kisebbeket és nagyobbacskákat, akik örömmel olvassák Berg Judit könyveit.
Lehetõség lesz beszélgetésre, kérdések feltevésére.
 Novemberben a Hónap írója Lev Tolsztoj orosz író,
idén emlékezünk halálának 100. évfordulójára.
 November 4-én 17 órakor Dr. Garami Erika vetítéssel egybekötött elõadása Mikszáth Kálmánról. Mikszáth
Kálmán szeptemberben volt a Hónap Írója a könyvtárban,
születésének 100. évfordulója alkalmából. Garami Erika
pedig, aki városunkban lakik, fõleg numizmatológiával,
pénztörténettel foglalkozik. A numizmatika és a társtudományok VIII. konferenciáján egy évvel ezelõtt Szegeden
tartott elõadást Mikszáth Kálmánról.
 November 25-én várhatóan 17 órakor A hónap vendége: Erdõs Virág. A Móricz-ösztöndíjas, Szép Ernõ-díjas,
József Attila-díjas írónõvel író-olvasó találkozó keretében
ismerkedhetnek meg.
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A Hónap Írója a 100 évvel ezelõtt született Vas István, a
Nyugat c. folyóirat harmadik nemzedékének tagja, Baumgarten-díjas, háromszoros József Attila-díjas, és kétszeres
Kossuth-díjas költõ, író, mûfordító. Mûveiben szerves egységgé ötvözte a magyar nemzeti hagyományt, a világirodalmi klasszikus távlatokat és az avantgárd törekvéseit. Általa
szólalt meg magyarul több Shakespeare és Schiller dráma.
MELEGSZIK
Melegszik tán egy-két nap
jut még nekünk az õszbõl
míg kertünkben a rózsa
a dália virágzik
s megédesül a szõlõ
melegszik nap süt addig
tán csontjaid se fájnak
tán eleget szívunk föl
belõle tartaléknak
novemberi sötétre
mikor majd zúgni kezd és
a hó is fújni aztán
szétnézünk meglepetve
karunk elernyed aztán
a görgeteg megindul
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Szüreti mulatság a Nyitnikék Óvodában

Piros-sárga-zöld levelek, sünik napraforgó magból, gyurmaSzeptember 24. Már kora reggel szõlõ és sütemények fi- gyümölcsök, szüreti képek. Ki tudná felsorolni, mi minden? A
nom illata töltötte meg a Nyitnikék Óvoda folyosóit, kony- gyerekek kifogyhatatlan fantáziájáról és ügyességérõl tettek
háit. Igen, már mindenki nagyon készült a 2010. évi hagyo- tanúbizonyságot a haza is vihetõ alkotások.
Közben a háttérbõl gyerekdalok, népdalfeldolgozások
mányos szüreti mulatságra… Kora délután fürge kezek díszítették a Kisépület udvarát, készítették elõ ez eszközöket a segítették a jó hangulatot és a kellemes idõtöltést. A rollerprogramhoz. Négy órára megtelt az udvar a gyermekekkel versenyen és a kötélpályán fizikailag is edzõdhettek a résztvevõk. A fára mászás, a hinta,
és szüleikkel, felhangzott a
Óvodás mezei futóverseny
az egyensúlyozás az udvaron
várva-várt köszöntõ. A már isGyönyörû napsütéses délelõttön, a Béke-sétányon fakultatív programnak számíkolába járó gyermekeink és
szüleik közül is többen eljöt- találkoztak október 13-án a város nagycsoportos óvodá- tott. És mikor felcsendült a
tek, öröm volt õket újra látni! sai, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezésében Óvodás táncházba hívó zene, tudtuk,
A rendezvényt a Lenvirág mezei futóversenyen vegyenek részt. Elõbb körbesétál- vége a mulatságnak.
Az, hogy ilyen jól sikerült
néptáncegyüttes mûsora nyi- ták a futóverseny útvonalát, majd Nelli óvó néni irányítátotta meg. Táncukkal mosolyt sával a közös bemelegítés után elsõként a lányok, majd ez a rendezvény, köszönheloptak mindenki arcára! Folyt a a fiúk rajtoltak a sok szülõ, nagyszülõ lelkesítõ szavai tõ a segítõ szülõknek, a
Lenvirág együttesnek, a zemust, a daráló, a prés megállás mellett, és teljesítették a kb. 400 m-es távot.
A verseny résztvevõinek csokoládét és ásványvizet, a nét biztosító Csendes Zolnélkül „gyártotta” a hegy levét,
ami azonnal el is fogyott. A bü- leggyorsabb 15 fiúnak és 15 lánynak pedig hagyomány tánnak, és a rendet, biztonfé friss teával és kifogyhatatlan szerint az Óvodás mezei futóverseny emlékpólóját biztosí- ságot segítõ Polgárõröknek,
finomságokkal várta az érkezõ- totta az önkormányzat. Az elsõ 6-6 csöppség érmeket és amit ezúton is szeretnénk
ket, és ismét a jól bevált, az kisebb sporteszközöket kapott. 70 fiú közül I. Borsos Z. megköszönni. Kifáradtunk
óvoda Szülõi munkaközössége Ádám, II. Tarjányi Milán, III. Petõ Ádám, IV. Friedrich Ger- eközben? Kifáradtunk! Megáltal kibocsájtott helyi valutával, gõ, V. Bakó András, VI. Gulyás Marci lett. 59 lányból I. Mé- érte? Reméljük igen, és mina Nyitnipénzzel lehetett fizetni. száros Mandula, II. Sinka Dorka, III. Bányász Flóra, IV. denki jól érezte magát! Mi
minden esetre már készüA kerti asztalokon festék, ra- Domonyi Kata, V. Keszthelyi Blanka, VI. Deutsch Stefi.
lünk a következõre…!
gasztó, olló, papír, gyurma, és
Bácskai Melinda,
különféle magvak felhasználáNapsugár csoport
sával készülhettek alkotások.

Felhõûzés jókedvvel

verseny, gesztenyeszedegetés, rajzolás, versenykirakó,
Családi Sportnap
puzzle, centrifugális-festés,
a Telepi Óvodában
tészta láncfûzés. Az ered2010. szept. 25-én délután két órakor már minden
Élmény volt látni a gyerekek mosolygós, izgatott arcát, ményhirdetés végén három
csendes. Véget ért a várva reméljük, késõbb is találkozunk velük más városi sportren- Apukát sikerült megénekelvárt Családi Sportnap, amire dezvényeken is. Köszönet a lelkes óvodapedagógusoknak, tetnünk, olyan lelkesen dalolhetek óta készültek kicsik és a polgárõröknek és településõröknek, akik lehetõvé tették, tak, hogy még a felhõk is elvonultak. És, hogy ne csak tenagyok. Az égiek is szeretik a hogy balesetmentesen érjen véget a kicsik sportversenye.
le tálcákkal érkezzenek, haCsaládi Sportnapunkat, mert
sok-sok éve csak egyszer esett az esõ, mindig szép napsü- nem ajándékkal is távozzanak a családok, ehhez kellett a
téses idõ volt, mint most. 9 órakor Spongya Bob már bol- családok segítsége és a szponzorok támogatásai is. Mindogan állt az ajtóban és ölelte magához az érkezõket. De denkinek jutott ajándék, hiszen a Brico Store padjának és
valami most mégis más volt. Sokan tálcával, tálakkal a ke- barkácsasztalának, a Nestlé csokiknak, és a Diego labdáinak
zükben érkeztek. Nem azért, mert nem kapnának enni, hi- a gyerekek, Bakk Edit Oriflame Tanácsadó csomagjának és
szen eddig is volt zsíros kenyér hagymával. A szülõi mun- a rózsaszín táskáknak az anyukák örültek. Az Apukáknak a
kaközösség ötletére, a finomságokat, süteményeket árulni Bravos kávéja, az Üdülési Csekk Kft. pólója, zoknija, a Shell
sütötték, az alapítvány gyarapítására. Volt olyan család, sapkái, és Bakos Tamás vállalkozó férfi táskái jutottak. A felamely el sem tudott jönni, de még a készülõdés hevében nõttek a Hell energiaitallal tartották a tempót a gyerekekmegjelent az Anyuka kétféle süteménnyel, hogy azért lé- kel, és aki még éhes maradt, az a Fóti Cora rágcsálnivalóit,
lekben és lelkesedéssel velünk vannak, és este a gyerekek- és Pacific lekváros kenyerét majszolhatta.
Hálásak vagyunk az ajándékokért, a szponzoroknak az
kel sütöttek süteményt, hogy támogassák alapítványunkat.
Voltak Apukák, akik egész délelõtt csak kóstolgatták, ki adományokért, családoknak azért, hogy eljöttek és részvétudja a legjobb sütit sütni. Persze nem tudták eldönteni. De telükkel emelték a rendezvény színvonalát. Az alapítvány
ehettek bármennyit, hiszen a talicskatoló versenyen, a csa- kuratóriuma köszöni a dolgozóknak is a lelkes, önzetlen,
ládi váltóversenyen, a kötélhúzáson le is dolgozták rögtön. mosolygós munkáját, szombatját és az elõzõ hetek, napok
A gyerekek kedvence természetesen megint az szervezési munkáit, az összefogást, mert mindenkire szükugrálóvár volt és az arcfestés. Még az eredményhirdetés ség van ezeken a rendezvényeken! Jövõre újra találkozunk!
után is sor állt az arcfestõ elõtt. Volt homokvárépítés, rollerVányik Terézia, az Alapítvány Kuratórium Elnöke
2010. október • IV. évfolyam 8. szám
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HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

ISKOLÁINK ÉLETÉBÕL

Állatok világnapja a Telepi Suliban
Az Állatok világnapját október 4-én
ünnepeljük, ez a nap
Assisi Szent Ferencnek,
az állatok védõszentje
halálának napja. A Magyarországon 1991 óta
ünnepelt világnappal
eredetileg a vadon élõ
állatok védelmére hívták fel a figyelmet. Mára már fontos
céllá vált – az állatmenhelyekre és állatkertekre is gondolva – az ember által kiszolgáltatott helyzetbe taszított állatok életkörülményeinek javítása, a figyelem felhívása a
gazdátlan, sanyarú sorsú élõlényekre. Az ünnepnap alkalom arra, hogy az ember és állat barátságát erõsítse, és figyelmeztessen az Élet tiszteletére, a békés együttélés
fontosságára.
A gyerekek okt. 4-én, hétfõn két hatalmas leonbergi kutyával ismerkedhettek a suli udvarán. A felsõsök elõadást
hallgattak a felelõs állattartásról. Köszönjük a Pilis-Budai Állattartó Egyesület segítségét a program megvalósításában.
Nádas Kati

Szomorú hír
Elhunyt Szimcsák Lászlóné Vera néni, a Szentistvántelepi Általános Iskola egykori tanára. Temetése az Óbudai
Temetõ szóróparcellájában október 26-án 13 óra 15-kor
lesz. Részvétünk, emlékét megõrizzük.

Köszönetnyilvánítás
A Szentistvántelepi Általános Iskola az újság nyilvánossága elõtt szeretné köszönetét kifejezni:
 a Face and Book Kft-nek az iskolánknak ajándékozott osztályteremnyi padért és székért.
 Péter Zsoltnak, aki egy projektort ajánlott fel tartós használatra. Felajánlása lehetõvé teszi, hogy végre
használatba vehessük az interaktív digitális táblánkat.
 a Big Ben teaháznak, amelytõl értékes teáskészletet kaptunk.
 Hámori Ildikónak és Szinetár Miklósnak, akik
egy nagyméretû TV készülékkel járultak hozzá könyvtárunk gazdagításához.
 Szûcs Istvánnak, aki nyereményét ajánlotta fel,
így az ötödik osztályos tanulóink egy egész napos
hortobágyi kiránduláson vehetnek részt.

Október hatodikai megemlékezés
Október 6-án iskolai rádiós mûsorral emlékeztünk meg
a 1848/49-es forradalom és szabadságharc utáni megtorlások áldozatairól. A mûsort Barcza Kati néni irányítása
mellett Juraszek Zsuzsi, Nagy Kata, Kiss Mirtill, Kiss Jázmin
és Major Ábel adta elõ. A megemlékezés hanganyaga
megtalálható iskolánk honlapján. Emlékfal felállításával is
tisztelegtünk az aradi vértanúk elõtt, amelynek elkészítésében Báthory István, Papp Kinga és Ábrahám Demóna
segítette Pintérné J. Katica néni munkáját.

Kalász Sulisok a Sándor-palotában
Szombat reggel a
Kulturális
Örökség
Napja alkalmából Lívia
nénivel ellátogattunk a
Sándor-palotába. Mikor
útra keltünk Kalászról,
szakadt az esõ, de mire
felértünk a várba, már
sütött a nap. Nem tudtunk rögtön bejutni a Sándor-palotába, ezért elsétáltunk a
várnegyedben. De még mielõtt elindultunk volna, találkoztunk a köztársasági elnökkel, Schmitt Pállal, aki nagyon
kedvesen beszélgetett és fényképezkedett is velünk.
Elõször megnéztük Budapest látképét, a hidakat, a
Parlamentet felülrõl, és a Budavári Siklót. Utána elsétáltunk a Történeti Múzeum belsõ udvarába. A Mátyástemplomba is elmentünk, ahol nagyon szépek voltak az
ablakok és a freskók. A Sándor-palotába kis sorbanállás
után jutottunk be. A bejáratnál átvilágítottak bennünket
és a csomagjainkat, majd elindultunk felfelé a palotába.
Lívia néni mesélte, hogy a háború alatt teljesen lerombolták a palotát és csak 2002-re újították fel teljesen.
Megnéztük a palota termeit, teraszát és a köztársasági elnök dolgozó szobáját. Mikor elindultunk kifelé, egy érdekes történetet hallottunk a híres Sándor Móricról, az ördöglovasról, aki lovon járkált a palotában. Nagyon szép
és érdekes volt ezen a napon minden.
Utto Bertalan, 5.a
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Zeneiskolai hírek
A „Musical hangja” énekversenyen szept. 17-én, Szegeden két magánének szakos növendékünk – Gazda Fanni
és Kovács Anna Mária – vett részt. Mindketten szépen szerepeltek az erõs mezõnyben, a zsûritõl dicséretet is kaptak,
ám a döntõben csak Anna Mária énekelhetett. Gratulálunk
Nekik és tanáruknak, Tóth Orsikának!
 A Kecskeméti Népzenei Napok szakmai
konferenciáján vettek részt szeptember közepén
iskolánk népzene tanárai, ahol kiemelten foglalkoztak a népzene helyével, szerepével az alap-,
közép- és felsõoktatás rendszerében. E fontos témában – a mûvészetoktatás alapfokú szintjét, a
zeneiskolákat érintõen – elõadást tartott Eredics
Gábor, ÁMK igazgató és harmonika tanár.
 Fúvószenekarunk, a Kamp János Kapelle, elmaradhatatlan résztvevõje volt a szüreti felvonulásnak, majd
egy héttel késõbb az új óvoda avató ünnepségét tette vidámabbá és ünnepélyesebbé. Az együttes vezetõi: Spáth Oszkár és Spáthné Faragó Éva.
 A zenekar legfrissebb beszerzése – 30 db kottaállvány – nagyban segíti hétrõl hétre fúvósaink munkáját. A
gyakorláshoz és fellépésekhez egyaránt jól használható
erõs állványok megvásárlása a városi pályázatokon elnyert összegbõl valósulhatott meg.
 A nemrég elhunyt neves zenepedagógus, Kokas Klára módszerének akkreditált tanfolyamát alapították meg a
szellemi örökösök október 2-án, a nagy örömünkre a Falu
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házban tartott konferenciájukon. A találkozó eredményességérõl és helyszínérõl nagy elismeréssel szólt Nemes
László Norbert, aki a Zeneakadémia Zenepedagógiai tanszékének, és a Kecskeméti Kodály Intézetnek is vezetõje.
 A teljes zenebefogadás elsajátítására épülõ gyermekfoglalkozást tart Reikort Ildikó, egykori Kokas-tanítvány Zeneiskolánkban, aki felnõtteknek is indít csoportot Budapesten.
 Büszkeséggel tölt el minket, hogy egykori tehetséges növendékünk, az idõközben sikeres jazz
énekmûvésszé vált Harcsa Veronika méltán nagy
sikerû, a hallgatók számára igazi kamarazenei élményt nyújtó koncertet adott a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban október 9-én.
 Zeneakadémisták Budakalászon. Okt. 21-én
17 órakor Fülöp Gergely, Balázs Anita és Gál Márta
cselló-zongora kamarakoncertje lesz a Faluházban.
 Tanszaki koncertjeink: Gitár: okt. 22. P. 17 óra;
Blockflöte: okt. 29. Cs. 17 óra; Magánének: okt. 28. Cs.
18.30. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
 Õszi szünet lesz okt. 30-nov. 7. között.
 A Dzsungel könyve c. musical legközelebbi elõadására hívjuk és várjuk szeretettel nov. 14-én vasárnap 17
órára a Faluház Báltermébe a kedves érdeklõdõket!
 Az Õszi Növendékhangversenyt nov. 18-án, 17 órakor rendezzük meg. Fõként Chopin és Schumann darabok
hangzanak el a két zeneszerzõ születésének 200. évfordulója alkalmából. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Hermeszné Uracs Mónika

Ízvarázslók Fõzõversenye

Az év német pedagógusa

Október elsején zajlott a Diákönkormányzat szervezésében a Kalász Suli hagyományos Fõzõversenye, melyen kicsik
és nagyok mérhették össze fõzõtudományukat, tálaló mûvészetüket, együttmûködési készségüket. Készítettek többek
közt steak-et, grillhúsokat, saslikot, harcsapaprikást, csirkepaprikást és erdélyi pásztorcsirkét. Így a Kalász Suli zsûrije
minden csapatot értékelhetett: díjazta a legfinomabb levest,
a legkülönlegesebb ételt, a legfinomabb csirkeételt, a legszebb terítést, a legkreatívabb ételt, a legjobb grillt, a leglelkesebb gyerekmunkát és a leglelkesebb szülõi csapatot.

Horváth Györgyné, született
Regine Thomas kapta az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége által alapított „Az év német pedagógusa” díjat, amit évente egy óvodai, egy általános- és egy középiskolai pedagógusnak osztanak
ki. Az elismerést szeptember 26án, a Budapesti Németek Európa-napján és a Budapesti és az Észak-Magyarországi Régió nemzetiségi iskoláinak ünnepélyes tanévnyitóján adták át. A pedagógusokat méltató köszöntõt mondott
Dorothee Janetzke-Wenzel nagykövet.
Horváth Reginét a budakalászi Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Kalász Suli Általános Iskola közösen
terjesztette fel a díjra. 1984-tõl tanít Budakalászon, alsó
és felsõ tagozaton egyaránt, a területi és megyei német
nemzetiségi versenyeken tanítványai rendszeresen az elsõ helyeken végeznek. Sok diákja választotta hivatásának
is a német nyelv oktatását. Részt vett a Kalász Suli alapdokumentumai kidolgozásában, a helyi tanterv, és a pedagógiai program nemzetiségi oktatásról szóló fejezeteinek létrehozása is az õ érdeme. Németajkúként óriási
szerepe van a nemzetiségi hagyományok megõrzésében,
a helyi svábság identitásának megerõsítésében. Részt
vett a németországi testvérkapcsolatok kiépítésében. Pedagóguspályájának – melyet idén fejez be – méltó elismerése ez a kitüntetés. Gratulálunk!

A Budakalászi Hírmondó rendkívül fontosnak tartja a
szülõket, diákokat és tanárokat egy nagy csapattá szervezõ
kezdeményezést, ezért alapított egy különdíjat, remélve,
hogy jövõre a két iskola közösen megrendezett fõzõversenyén adhatja majd át azt. A kacsát formázó, édességgel
megrakott római tálat idén az 5.a osztály „messze földön
híres ízvarázslói” kapták, akik „módosan” fõzött káposztalevessel és mákos szilvás gombóccal várták a kóstolókat.

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

