Karácsonyi vásár
Budakalászon

A Mikulás közönsége

Lovaskocsival,
zenélõ-éneklõ
krampusszal és sok-sok szaloncukorral érkezett meg a Mikulás
december 6-án délelõtt a
Budakalászi Karácsonyi Vásár
megnyitójára. A Táncsics utcában óvodás és iskolás csoportok fogadták nagy örömmel a várva várt vendéget, –
aki miután tisztázta a gyerekekkel, hogy igen sokuknál
járt már, megállapította,
hogy „hát akkor itt nem sok
dolgom lesz”... Mégsem tétlenkedett: több mint egy
órán át beszélgetett a kicsikA
kel, meghallgatta verseiket,
énekeiket, a tiszteletére összeállított
mûsort, megdicsérte a jó magaviseletûeket és meg is jutalmazta õket.

A megnyitón került sor a Kós Károly ÁMK által meghirdetett betlehemkészítõ pályázat eredményhirdetésére. Dr. Boros Judit budakalászi mûvészettörténész elmondta: olyan színvonalas munka mind a hat beérkezett
pályamû, hogy akár a Magyar Nemzeti Galériában kiállított betlehemek közé
is beillenének. Ezért igencsak nehéz
dolga volt a zsûrinek a döntés megho-

Kalászi család • Fotó: Kátai Ferenc

készülõdés, együtt munkálkodás megteremtése volt, és ez, mint az elkészült
mûvek igazolják, kiválóan sikerült, ezért a zsûri valamenynyi pályázó csoportot megjutalmazta. (A betlehemek
megtekinthetõk a Faluházban,
részletek a 24. oldalon.)
Vásárnyitó beszédében
Rogán László polgármester
elmondta, az idén elsõ alkalommal megrendezett vásárt
a Polgármesteri Hivatal és a
KKÁMK hagyományteremtõ
szándékkal indítja útjára és
reméli, hogy a hétvégi felléKalász Suli 5.a osztályának betleheme
põk sok budakalászinak szezatalakor, mert a maga nemében reznek örömöt az adventi várakozásmindegyik alkotás díjat érdemelt vol- ban és az árusok portékái is bízvást
na. Mivel a kiíró szándéka az adventi megkönnyítik az ünnepi készülõdést.

Városkarácsony 2010

Mikulás és krampusz a gyerekekkel

A Polgármesteri Hivatal és a
Kós Károly ÁMK szeretettel hívja
és várja Budakalász lakosságát december 23-án 18 órára – a hidegre való tekintettel – a Faluházba, a
hagyományos Városkarácsonyra.
Az ünnepségen beszédet
mond Rogán László polgármester,
Kálmán József plébános és betlehemes játékot ad elõ az 1111.
számú Szent István Cserkészcsapat két õrse.
Jöjjenek el, ünnepeljünk együtt!

További képeink: http://picasaweb.google.com/bhkeptar1

A betlehemek csodálói

KÖVETKEZÕ LAPZÁRTÁNK JANUÁR 16.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA

Adventi ajándék – a Fotó klubtól

MOZAIK

Neszveda
Három ap- Péter és feleropója is van a sége, NeszBudakalászi
vedáné LoFotó és Video vász Katalin a
Klub újonnan tihanyi félszimegnyílt kiállí- get nyugaltásának – fejte- mát, állandógette P. Szabó ságát örökítik
Ernõ újságíró meg, de míg
dec. 3-i meg- Pétert
az
nyitó beszédé- épülethomKátai Ferenc: Múlt-jelen egyetlen íven
ben. Egyrészt lokzatok, ál- Neszvedánéné Lovász Katalin: Belsõ tavi skanzen
ötéves a klub, ami egy mûvészeti közösségnél igen szép latportrék foglalkoztatják, addig Katalint Tihany hangulata, a
teljesítmény. Másrészt a Magyar Fotónéprajzi mikrokörnyezet fogja meg. Laár
mûvészek Szövetsége épp novemberEndre a természeti képeket történelmi
ben rendezte meg ‘Fotóhónap 2010’
összefüggésekkel itatja át; míg Búvár
címmel fotófesztiválját a mai fotográfiai
Géza inkább a tiszta források felé fordul
élet értékeinek bemutatására. A sorozat
(kalotaszegi népmûvészet, erdei táj).
kapcsán országszerte nyíltak kiállítások,
Fekete László és Lux Bálint ugyanezek közé illeszkedett ez a tárlat is. Harazon témákat (víz, ablak, nyílások, temadrészt Advent lévén, „ez is egy adrek) dolgozzák föl. A nagypapa a szoventi ajándék”, mikoris a helyi, kortárs
katlan, különös látványokra, izgalmas
fotósok adnak ajándékot a közösségnek.
terekre, ironikus dolgokra figyel föl;
A mûvészettörténész a képeket eleunokája viszont a romlatlan szépség, a
mezve arra hívta fel a figyelmet, milyen
fény, tisztaság bûvkörében mozog.
különbözõ módon lehet ugyanazt a téMeglepõen hasonló Antoni Béla és
mát megközelíteni. Méhely Tamás a
Dudás József képi világa, látásmódja:
természet és az ember találkozását vizsezért a kiállítás rendezõi az azonos tégálja, ahogy Kátai Ferenc is, de míg
májú fotókat (pókháló, fiókák, ég, táj)
elõbbi távolabbról fotóz, nagytotálból,
egymásnak megfeleltetve helyezték el.
utóbbi közeli, jól szerkesztett képeivel
Antoni dinamikus, olykor groteszk kétûnik ki. Ajtai Marika is közel megy a tépeire szépen rímelnek Dudás harmoniJuhász László: Lépcsõház
mához, de képein új összefüggésbe kekus, nyugodt munkái.
rülnek, bizarr
A változatos
Fekete László: Látkép
Méhely Tamás: Ünnep
színezetet kap- képanyagú kiálnak a dolgok. lítás minden daJuhász Lászlót a rabja méltó a
világ szépsége megtekintésre,
és az ismétlõ- akár a Faluház
dések ritmusa; január közepéig
míg Kovács Pé- nyitva tartó kiáltert fõleg az lításán, akár vaemberi mozgás lamely középüdinamikája ra- letünkben,
gadja meg.
hosszabb távon.
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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KÖZ-Ü
ÜGYEK

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS...

Találkozó Fónagy János államtitkárral

viselje a kormány elõtt, ezért szakítottam azzal a gyakorRogán László polgármester úr kezdeményezésére talál- lattal, hogy arra várjunk, mikor repül a szánkba a sült gakozóra került sor Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisz- lamb. Jelezni kívántam a kormány felé, hogy Budakalásztérium államtitkára és Budakalász polgármestere között.
ban partnerre találnak. Támogatunk minden olyan fejleszA megbeszélés során a budakalászi polgármester je- tõ beruházást, amely a településünk érdekeit is szolgálja.
lezte, hogy az állam által garantált közlekedésjavító beru- Elmondtam, hogy együtt érzünk a vörösiszap katasztrófa
házások elengedhetetlenek Budakalász számára, mert a károsultjaival, ezért jótékonysági koncertet is szerveztünk
belsõ úthálózat rendkívüli módon túlterhelt. „Nem kérünk Kolontár és Devecser megsegítésére. Azt gondolom
többet, mint ami az állammal kötött szerzõdés alapján jár, ugyanis, hogy nem csak a kormány feladata a bajba jutott
erre viszont nagy szükségünk van” – mondta.
magyar települések megsegítése.
Rogán László megjegyezte azt is,
– Úgy gondolja, hogy ezután könynyebb lesz behajtani az államon a Budahogy tisztában van az ország gazdasákalásznak járó több száz millió forintot?
gi teljesítõképességével, de Budakalász érdekeit is szem elõtt kell tartani.
– A „behajtás” szót kerülném, mert
Szükséges, hogy az állam kompenzálnem errõl van szó. Nekem, polgármesja azt az áldozatot, amelyet Budakaterként az a feladatom, hogy Budakalász hozott a Megyeri-híd forgalomba
lász érdekeit képviseljem, az itt élõket
helyezésének engedélyezésével. Fóvédjem. Településünk forgalomterhelénagy János nyitott volt a kérdésekben
se jelentõsen megnövekedett a Meés felajánlotta segítségét.
gyeri-híd átadása után, amelyet nem
Elmondása szerint szentendrei la- Fónagy János és Rogán László találkozása hagyhatok annyiban. Konkrét és hatákosként barátként tekint a közeli településre. Az államtitkár rozott lépéseket teszek azért, hogy a közlekedésfejlesztõ
biztosította Rogán Lászlót és a budakalászi lakosokat, hogy beruházások megvalósuljanak Budakalászon. Az eddigi
a nemzeti ügyek kormánya tartja a szavát és teljesíti a szer- háttér-megbeszélések eredményei már láthatóak. Ennek a
zõdésben vállalt kötelezettségeit. A felek között egyetértés folyamatnak volt része a hétfõi megbeszélés is.
volt abban is, hogy a forgalomcsökkenésre a legjobb megMányai Zoltán
oldás az M0-ás út mihamarabbi továbbépítése.
2010. július 23-án Fónagy János államtitkár a parlaA találkozó végén megállapodtak, hogy a megbeszé- menti körkérdések során így nyilatkozott: „Az új kormány
léseket jövõre folytatják, és bevonják Völner Pált, az inf- fejlesztési eszközeit jelentõsen korlátozzák az ismert költrastruktúráért felelõs államtitkárt is.
ségvetési nehézségek, valamint az a tény, hogy a kormány és a közeljövõben leköszönõ fõvárosi vezetés a
Rövid interjú Budakalász polgármesterével
2007-2013 közötti közösségi források nagy részét már
– Miért kezdeményezett találkozót Fónagy Jánossal, a
vagy felhasználta, vagy lekötötte. Jelenleg napirenden
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárával?
van a közlekedési operatív program nagyprojektjeinek fe– Már a választások elõtt elmondtam, hogy más szem- lülvizsgálata. Teljes bizonyossággal állíthatom, hogy az
lélettel kívánom ellátni a polgármesteri tisztséget, mint M0-ás gyûrû továbbépítése országosan is a legsürgetõbb
azt az elmúlt években tapasztalhattuk. Nagyon fontosnak beruházások közé sorolható. A nemrég elkészített orszátartom ugyanis a közvetlen kapcsolattartást a kormány- gos közútfejlesztési projektrangsorban 193 beruházásból
nyal. Budakalász nem teheti meg, hogy érdekeit ne kép- a nagyon elõkelõ 14. helyet foglalja el.”
Bölcs belátás többet ér
Minden más adománynál.
Az isteneket tisztelni kell,
Gõggel teli ajkon a nagy szavak
Nagy romlásra vezetnek
S józanná nem tesz, csak a vénség.

Siheder legényként, amikor kötelezõ
tananyag volt Szophoklész Antigoné címû mûve, még túl ifjú voltam ahhoz,
hogy mélyen megérinthettek volna fentebb idézett záró sorai, de túljutván „az
emberélet útjának felén” – ahogyan Dante írja – mind gyakrabban kerül az ember
a „nagy sötétlõ erdõbe”, ahol „az igaz
utat nem lelé”, – s ilyenkor súlyos döbbenetként csap arcul a fenti sorok igazsága. A saját mulasztásaink, megtévedéseink okán éppúgy, mint közállapotainkat,
közszereplõinket olykor ‘elszenvedve’...
2010. december • IV. évfolyam 10.

ADOMÁNY
A Karácsony különös alkalmat kínál
arra, hogy az adományokról elmélkedjünk, hiszen az ünnep maga is rendkívüli
adomány keresztényeknek és nem hívõknek egyaránt. Mert a szeretet, az
emberi lélekkel is törõdõ gondoskodás
velünk született vágy és igény, ahogyan
az adakozás képessége és szándéka is.
De most nem azokra az adományokra gondolok, amiket a szegényeknek, az
idén oly gyakori katasztrófák áldozatainak mi adakoztunk, sokkal inkább azokra
a képességekre, amiket grátisz kaptunk
a teremtésben, s amit fel nem ismerve,
meg nem becsülve, úgy herdálunk el,
hogy nem volt hasznunkra, – mert nem
voltunk velük mások javára sem...
szám

Arra a nemes alázatra gondolok, amit
Balczó András fogalmazott meg egy bibliai idézettel: „semmim sincs, amit ne
kaptam volna”. Vagy amit Varga Imre
költõ mondott egy beszélgetésünkben:
„az ember habzsolja, feléli az élet ajándékait, de eljön az idõ, amikor vissza kell
adnia valami keveset abból, amit kapott,
s ezzel többet nyer, jobban gyarapszik,
mint amikor magának akar mindent.”
A nyitó idézetre gondolok, amikor a
gõggel teli szavak nyomán fakadó romlás helyett a bölcs belátás adományát
óhajtom ajándékul a jövõ évre mindanynyiunknak. Mert ahogyan Jakab apostol
írja levele 1. fejezetének 17. versében:
„Minden jó adomány és minden
tökéletes ajándék felülrõl van...”
(III. Utisz)
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KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

Pályázati hírek
BESZÁMOLÓ

A KÖZFOGLALKOZTATÁS-SZERVEZÕK MUNKÁJÁRÓL

Budakalász Önkormányzata
pályázati forrás révén (KSZMIII/2010-10221/0390) két fõ közfoglalkoztatás-szervezõt tudott
alkalmazni 2010. II. félévében,
együttmûködve a Regionális
Munkaügyi Központ Szentendrei
kirendeltségével.
A bér- és járulékterheket az állam és az önkormányzat
közösen finanszírozta. A foglalkoztatásuk a polgármesteri
hivatal kabinetiroda keretében történt. Feladatuk volt a
közcélú munka megszervezése, a foglalkoztatottakkal és
foglalkoztatókkal való kapcsolattartás, a foglalkoztatással
kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése, a szükséges foglalkoztatási igények felmérése, a közfoglalkoztatás
hatékony megvalósítása, a településüzemeltetési feladatok
áttekintése, a teljes növényzet állomány gondozása.
A közterületek tisztántartása elõre nem látott módon
javult, a foglalkoztatottak hatékonyan, szervezetten kezelnek minden problémát, a legkivitelezhetõbb módon
állnak hozzá minden feladathoz.

LEZÁRULT

A SZERVEZETFEJLESZTÉS

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Budakalász Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése (ÁROP-3.A.1/A-2008-0054) projekt lezárása a végéhez közeledik. A tréningeket megtartották, elkészült az a tanulmány, mely feltérképezte a hivatal vezetési-irányítási rendszerének mûködését, valamint a helyzetfeltáró tanulmány a hivatal mûködésérõl. Beszerzett a
hivatal egy elektronikus döntés-támogató rendszert, illetve egy integrált pénzügyi-számviteli szoftvert is.
Hajzer Annamária pályázati szakreferens

KÖZ-Ü
ÜGYEK
Pályázatok önkormányzati lakásokra
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot ír ki Budakalász város belterületén fekvõ:
 945 hrsz-ú, természetben a Széchenyi u. 17. szám alatt
található önkormányzati lakás bérbeadására. A lakás alapterülete: 29 m2 (1 szoba, elõtér).  1725 hrsz-ú, természetben a
Táncsics M. u. 19. szám alatt található önkormányzati lakás
bérbeadására. A lakás alapterülete: 35 m2 (1 szoba, elõszoba
+ 2 egyéb helyiség, ami vizesblokk kialakítására alkalmas).
Mindkettõ lakásban: a fûtés és a vizesblokk kiépítése
megoldható, villany van. A lakások teljes körû felújítást
igényelnek. Elõzetes egyeztetés alapján megtekinthetõk.
A lakások minimális bérleti díja 567,- Ft/m2/hó. A lakásbérleti szerzõdés idõtartama 5 év. Beköltözés: a pályázat
elbírálását követõ 30 napon belül.
A pályázati anyagokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban
„Budakalász, Széchenyi u. 17. szám alatti ingatlan” jelige feltüntetésével három példányban (Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának címezve, 2011 Budakalász,
Petõfi tér 1.), magyar nyelven, személyesen, ill. meghatalmazott útján, a kiíró címén kell benyújtani úgy, hogy a pályázati
ajánlat az ajánlattétel idejének lejárta elõtt a kiíróhoz megérkezzék. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. december 30. Az elbírálás határideje: 2011. január 25.
Az ajánlat tétel kötelezõ tartalma: az ajánlattevõ adatai (név, lakcím); az ajánlott bérleti díj összege; a bérlet általa kért idõtartama; nyilatkozat arról, hogy a hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja; igazolás arról, hogy
köztartozása nincs (helyi adó, illeték, közüzemi díj tartozás, hátralék); nyilatkozat arról, hogy a pályázónak és a
vele költözõ családtagjának nincs beköltözhetõ ingatlana.
A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez az, aki a budakalászi önkormányzat tulajdonában lévõ bérlakás bérleti jogáról lemond vagy óvadék fizetését vállalja, mely havi
bérleti díjnak megfelelõ összeg. A pályázat gyõztese az,
aki összességében a legkedvezõbb ajánlatot adja.
Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázatát. A kiíró fenntartja
a jogát, hogy a pályázati eljárást minden indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
További információ: (26) 540-044/130 mellék, a pályázat beadásának határnapjáig.

Változnak az iparûzési adófeltöltés szabályai

Tisztelt Fogyasztóink!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy változnak a helyi iparûzési adófeltöltés (kiegészítés) szabályai. Az Art. 32.§. (1)
bekezdése alapján a feltöltésre kötelezett vállalkozóknak
a helyi iparûzési adóelõleg-kiegészítés összegérõl az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig nem csak
befizetést, de bevallást is tenni kell.
Változatlanul azoknak kell az iparûzési adóelõleget kiegészíteniük, akik egyébként a társasági adó tekintetében
is feltöltésre kötelezettek. Ezeknek a vállalkozásoknak a
helyi iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó
összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészíteni. A befizetést Budakalász Város Önkormányzat iparûzési adó beszedési számla javára lehet teljesíteni:
12001008-00272513-00100005
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Társaságunk, a DMRV Zrt VÍZMÛ
2010. december 10. és 2011. január 31.
között végzi a fõ és mellékvízmérõk
év végi leolvasását.
Ezen belül BUDAKALÁSZON konkrétan:
2011. január 1–15. között.
A munkát végzõ kollégáink, valamint cégünk
megbízottjai arcképes névkitûzõvel rendelkeznek,
mely a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy
lehetõvé teszik a leolvasások végrehajtását.
Egyben kívánunk önöknek boldog,
örömteli karácsonyi ünnepeket.
DMRV Zrt.

2010. december • IV. évfolyam 10. szám

KÖZ-Ü
ÜGYEK

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

Megszépült a hivatal tárgyalója

2011. – Budakalász éve

Október 26-án 2
M Ft-ot különített el a
testület a Polgármesteri Hivatal tárgyalójának átalakítására. A
munkák befejezõdtek,
mostantól az ülések a
Faluházból visszaköltöznek a hivatal épületébe. December 14én már a felújított, – szervezetfejlesztési pályázaton elnyert – szavazó-berendezéssel felszerelt helyiségben dolgoztak a képviselõk. Döntöttek többek között arról, hogy
dec. 14-tõl Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású alpolgármesterbõl fõállásúvá váljon, így 376 800 Ft/hó
tiszteletdíjat és 75 360 Ft/hó költségtérítést kapjon.

Budakalász 2011-es irányítószáma és a 2011-es esztendõ különleges és megismételhetetlen egybeesése történelmi lehetõséget kínál egy egész éven átívelõ programsorozat
számára, amely a „2011. – Budakalász Éve” címet viseli.
Célunk, hogy a 2011-es esztendõben Budakalász legyen a „Kistérség Kulturális Fõvárosa”. Az év hónapjai
sokféle programlehetõséget kínálnak, az adott hónap
eseményeit egy-egy téma, illetve témák, évfordulók köré
csoportosítva kialakítható a 2011. év kalászi eseményeinek kalendáriuma. Minden hónap kínál majd a város, a
kistérség és reményeink szerint Budapest lakói számára
izgalmas programokat, aktivitásokat, emlékezetes, szórakoztató, kulturális, szabadidõs eseményeket.
JANUÁRI NYITÓRENDEZVÉNY – ÚJÉVI KONCERT
Budakalász méltó eseménnyel kezdi meg a programsorozatot. A Kalász Suli Általános Iskola és a Kalász Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény – a bécsi és budapesti újévi koncert
mintájára létrehívott, évek óta nagy sikernek örvendõ – közös
Újévi koncertje lesz a „2011. – Budakalász Éve” sorozat nyitórendezvénye. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket 2011. január 8-án 17 órára, a Faluház nagytermébe. Akik nem tudnak
megjelenni a koncerten, élõ televíziós közvetítés révén követhetik az elegáns és sokszínû kulturális programot.

Tiszteletdíjak emelése
Az október 3-i választások után törvény szerint 17-rõl
11-re csökkent a képviselõ-testület létszáma. Nagyobbak
lettek a körzetek és több feladat hárul egy-egy emberre.
Ezért a grémium felemelte a képviselõk, bizottsági elnökök
és tagok tiszteletdíját a törvény szerint lehetséges összegek eddigi 75%-os mértékérõl 100%-ra. Ezzel együtt is havi 400 ezer Ft-ot takarít meg az önkormányzat a tavalyi, nagyobb testület teljes tiszteletdíj-összegéhez képest.

Feljelentés ismeretlen tettes ellen
A testület dec. 1-én megtárgyalta a 2010. júl. 6.–okt. 3.
között a Polgármesteri Hivatalban végbement eseményekrõl
szóló jelentést. Ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz annak
kivizsgálása céljából, hogy megvalósult-e büntetendõ cselekmény. Egyúttal kezdeményezte az Országgyûlésnél a polgármesteri tisztség megszûnése esetére, az eljárásjogra és a jogkövetkezményekre irányadó törvényhelyek pontosítását.

Állagmegóvás a volt Hársfa borozónál
Egyelõre csak állagmegóvás lesz a volt Hársfa borozó
épületén, mivel jóval több javítanivaló van a tetõn, mint arra
számítottak. Letakarítják a tetõt a lehullott tégláktól, ágaktól,
levágják a ránõtt fák ágait, kitisztítják az ereszcsatornát, részlegesen visszabontják a kéményeket, védekeznek beázás ellen, és ideiglenesen megerõsítik a tetõszerkezetet és a lécezést. Így az épület állaga a télen nem romlik tovább, a végleges megoldás egy átfogó felújítás lesz. A volt Hársfa borozó
és a környezõ terület sorsáról a testület a késõbbiekben dönt.

A Peron büfé visszás helyzete
Nem felel meg a HÉSZ elõírásainak a Lenfonó állomáson a Peron büfé mûködtetése: a szabályzat a területen
nem enged hasonló jellegû tevékenységet – tájékoztatta
lapunkat Nagy Zsolt aljegyzõ. – Mivel 2009. okt. 1-tõl országosan megfordult az eljárási rend, ezért az önkormányzat csak utólag, a vállalkozás beindítása után kérhetett szakhatósági véleményt az üzletrõl. Elutasító válasz
birtokában elrendelhette a büfé bezárását. A határozatot a
BKV és az üzemeltetõ (õ elkésve) megfellebbezte, az
ügyet a Közigazgatási Hivatal vizsgálja.
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Budakalász Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
A képviselõ-testület a szociálisan rászoruló, felsõoktatási tanulmányokat folytató hallgatók támogatására 2011.
évre a Budakalászért Közalapítvány közremûködésével írja ki a „Budakalász Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatot”. A
pályázati felhívás és az adatlapok január 3-tól letölthetõk
a település honlapjáról, ill. térítésmentesen átvehetõk a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban a két ünnep között az ügyfélfogadás az alábbiak
szerint alakul: december 27-én 13-18 óráig; december
28-án nincs; december 29-én 8-11 óráig és 13-16 óráig;
december 30-án nincs; december 31-én elmarad.

Krumpli, hagyma, tûzifa
Szerencsére még a fagyok elõtt sikerült kiszállítani a
krumplit, vöröshagymát a nyilvántartásban szereplõ és bejelentett budakalászi nyugdíjasoknak. A közmunkások a
tervezettnél gyorsabban, három és fél hét alatt végeztek a
feladattal, úgy, hogy az eredetileg rendelt 2200 helyett –
plusz 100 adag rendelésével – 2300 háztartásba jutott önkormányzati adomány. Csupán egy panasz érkezett, ellenben a hivatal több hálás köszönõlevelet is kapott.
Karácsony elõtt megkezdik az önkormányzat által vásárolt tûzifa kiszállítását is a rászorulóknak. A nyilvántartásba vett kérelmezõk átmeneti segély formájában 5 q fát
kapnak háztartásonként. Az önkormányzat hibáján kívüli,
a tervezetthez képest majd egy hónapos késedelmet az
okozta, hogy a beszállító ukrán partnere a pénzt átvette,
de a fát nem adta át. Ezzel a sajnálatos esettel Budakalászt anyagi kár nem érte, csak a kiszállításra rendelkezésre álló idõ lett kevesebb.
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Kötbérre köteleznék az óvoda kivitelezõjét

Szent Flórián kút

A képviselõ-testület dec. 1-én megtárgyalta az okt. 2án átadott Szalonka utcai óvoda kivitelezésérõl szóló
helyzetjelentést. Rögzítette: jún. 15-én a Bridge Kft-vel
szerzõdést kötöttek az óvoda kivitelezésére, 285 970
157 Ft+ÁFA összegben, aug. 7-i befejezési határidõvel
(amelyen a felek a jogerõs használatba vételi engedély
megszerzését értették). Németh Antal volt alpolgármester jogosulatlanul, felhatalmazás nélkül írta alá aug. 4-én a
szerzõdés módosítását, ezért az érvénytelen, a testület
nem ismeri el a vállalkozó vis maiorra (rendkívüli csapadékmennyiségre) való hivatkozását, a szerzõdéses határidõ megváltoztatását. A vállalkozó aug. 7-tõl a szerzõdés
alapján számítandó teljesítési feltételek megvalósulásának napjáig (nov. 3.) késedelmi kötbérként 600 e Ft/nap
összeget köteles megfizetni. A kötbér összege (87 nap x
600 e Ft=52,2 M Ft), a bruttó ellenérték alapján számított
7%-os felsõ korlát figyelembe vételével: 25 220 388 Ft.
Az Önkormányzat a szerzõdésbõl eredõen érvényesíteni
kívánja a kivitelezés ellenértékén felül a jóteljesítési biztosíték 5%-át és a jótállási idõ 5 évét is. Az alapszerzõdéssel ellentétes az a vállalkozói igény, amely a beruházás
kb. 4,5%-át kitevõ pótmunkák elismerésére vonatkozik.
Az Önkormányzat aug. 12-én szerzõdést kötött a
Bridge Kft-vel az óvoda kertépítészeti és útépítési munkáinak elvégzésére, 44,4 M Ft+ÁFA összegben, szept. 3-i
befejezéssel. A vállalkozó aug. 31-én szept. 3. napjára
készre jelentette a kivitelezést, szept. 6-án ugyanakkor határidõ-módosítást kért vis maiorra hivatkozva, kifejtve, a
munkát szept. 1-én tudta csak megkezdeni. A vállalkozó
eljárása a rendeltetésszerû joggyakorlás törvényi követelményével ellentétes, ezért az Önkormányzat a mûszaki átadás-átvétel megkezdésének napját (szept. 24.) tekinti a
teljesítés határidejének. A testület nem ismeri el a vis
maiorra hivatkozást, a szerzõdéses határidõ megváltoztatását. A vállalkozó szept. 24-ig késedelmi kötbérként 100
e Ft/nap összeget köteles megfizetni, a késedelmi kötbér
összege 21 nap x 100 e Ft=2,1 M Ft. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az óvoda kertjének funkcionális használhatósága érdekében szükséges munkát 1,3 M
Ft értékben a kötbér terhére a vállalkozóval elvégeztesse.
A Bridge Kft. vitatja az önkormányzat jogi álláspontját.
(Az Önkormányzat aug. 25-én szerzõdést kötött a
HOR Zrt-vel az óvoda felszerelésére, 11 644 576 Ft+ÁFA
értékben, 30 napos határidõvel. A HOR Zrt. nov. 2-án
szerzõdésmódosítást kezdeményezett. A kérelem elkésett, a testület azt elutasította. A cég 10% mértékben késedelmi kötbért, a nem teljesített tételekre 20% mértékben meghiúsulási kötbért tartozik fizetni. Az Önkormányzat a HOR Zrt-vel kötött szerzõdését felmondta.)

2010. december
14-én, a Hûség
napján Budakalász
Város önkormányzata egyhangúan
támogatta Krunity
Péter elõterjesztését, miszerint a
Damjanich utcában
a tûzoltók által még
a nyáron „örökbefogadott” kutat a budakalászi tûzoltóõrs újraalakulásának tiszteletére Szent Flórián kútnak nevezik el és oda emléktáblát
helyeznek el. Az õrs továbbra is vállalja a kút gondozását.
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Köszönet a tûzoltóknak
Horváth Rudolf a budakalászi tûzoltó õrs parancsnoka
ezúton köszöni a Kalász Suli vezetõségétõl december elején meglepetésként kapott alábbi levelet:
Tisztelt Horváth Rudolf Úr!
Örömünket és megbecsülésünket szeretnénk kifejezni
ezzel a levéllel azért az áldozatos munkáért, amelyet
munkatársaival együtt végez. Azzal, hogy volt tanítványainkat megismerteti a tûzoltók munkájával és bevonja
õket abba, számukra értelmes és hasznos idõtöltést biztosít, megcsillantva ezzel a másokért végzett munka örömét. Meggyõzõdésünk, hogy ezzel a fiatalok életét jó
irányba tereli. Munkájukat nagyra becsülve, üdvözlettel:
Nógrádi Anikó, Balla Anikó, Völgyes József

A Tûzoltóság hírei
 Két vakriasztás történt az õsz végén a Berdóban látott
tûz, füst miatt, egyszer belügyi dolgozóktól, egyszer egy
nemrég belépett tûzoltótól. A kiszállás során az õrs tagjai
semmit nem találtak, de a jellegzetes égésszagot maguk is
érezték. Elképzelhetõ, hogy valaki pirotechnikai dolgokkal
játszik, bravúroskodik – vélte Horváth Rudolf õrsparancsnok –, de elõbb-utóbb ez kiderül és felelõsségre vonják.
 Elmaradt sajnos a Tûzoltóbál, mivel a 60 biztos jelentkezõ kevés volt ahhoz, hogy kifizessék a zenekart, legalább
még 60 vendégre lett volna szükség. A szervezõk elnézést
kérnek a csalódott bálozni szándékozóktól, és igyekeznek
még ebben az idényben megtartani a rendezvényt.
 A tûzoltók ezúton is köszönik mindazok jószándékát,
akik önkéntes belvízvédelmi munkájukat élelemmel, teával, tûzifával könnyítették: Szávai Károly, Hufi húsbolt, egy
szülõ a Szentistvántelepi Iskolából, és az FBI reklámcég.

Szentendre vagy Pomáz...
Jámbor Ferenc, a szentendrei tûzoltóság parancsnoka,
tûzoltó százados azzal a javaslattal kereste meg az önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a Pomázi Önkéntes Tûzoltóság és a helyi õrs kapcsolatát, és a budakalászi tûzbiztonságot bízza a szentendrei hivatásos tûzoltókra. Az önkormányzat álláspontja szerint Budakalász, mint a Pomázi
Köztestületi Tûzoltóság egyik alapítója és tulajdonosa,
elégedett a jelenlegi helyzettel és mûködéssel, tehát nem
kíván élni a felkínált lehetõséggel.
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BELVÍZ

„AZÉRT A VÍZ AZ ÚR...”

I. fokú belvízvédelmi készültség Budakalászon
December 8-án
8 órától Rogán
László polgármester,
szakértõkkel
egyeztetve I. fokú
belvízvédelmi készültséget rendelt el
Budakalászon, tekintettel arra, hogy
a Jókai utca környékén és Szentistvántelepen a Zrínyi utca körül (valamint részlegesen a Tanító
utcán, Budai úton, Sólyom utcán, stb.) a magas talajvíz miatt a pincék megteltek, több esetben a lakóházakat is fenyegeti a víz. „Magyarországon 400 ezer hektárnyi föld áll víz
alatt az extrém mennyiségû csapadék miatt. Ez Budakalászt
is érinti, a város legfontosabb gondja a belvízhelyzet, ami
több polgártársunk életét is megkeseríti. Az önkormányzat
ereje szerint mindent megtesz a gondok orvoslására.”
Az érintett területeken állandó ügyelet van, szakemberek járják a terepet, irányítják a munkát. Az önkormányzat munkatársai elkezdték kitisztítani a Szent István árkot,
kiszedik a szemetet, fás szárú és egyéb,
a víz lefolyását gátló növényzetet, lerakott zöldhulladékot. A napokban 20 m3
szemetet vittek el az árokból, és ez csak
egy utcányi részen gyûlt össze. Az árkok, vízfolyások karbantartása egyébként nem Budakalász feladata lenne, –
tájékoztatott Ercsényi Tiborné alpolgármester és Kaltner Károly PTB-elnök –,
hanem a Kistérség szerzõdése szerint a
Közivizigé, de kénytelenek vagyunk saját költségen és erõbõl rendezni a helyzetet.
Egy geodéta felmérte, beszintezte az árkot, hogy egyértelmû legyen, mely szakaszokon nem képes elfolyni a
víz. Ennek alapján egy vállalkozó ahol szükséges, munkagépekkel kimélyíti az árkot. Távlati cél, hogy újra összeköttetés létesüljön a Dunával, hogy a belvizet így levezessék.
Mindeközben Szentistvántelepen beszivárgott a talajvíz
a csatornarendszerbe és megrongálta azt. A legfontosabb
feladat a szennyvíz feltörésének megakadályozása, ezen a
Közmûüzemeltetõ és a Vízmû szakembereivel összefogva
dolgozik az önkormányzat, a Zrínyi, Arany János, Árpád u.
környékén pedig folyamatosan szivattyúz a tûzoltóság. Az
önkormányzat vásárolt egy tartalék szivattyút is, így az intézkedéseknek köszönhetõen elkerülte, hogy nagyobb baj
legyen, és az elmúlt napokban több mint 15 cm-t csökkent
a pincékben a vízszint.
A Jókai utcában az övárkot rendszeresen szivattyúzzák,
és így a Berdóból lezúduló csapadékvíz a patakon keresztül
a Dunába jut. Fönt a hegyen is gond van a pincékben, ott
jelenleg a lakosok szivattyúznak, és hosszú távon a patakmedret akarják kimélyíteni, hogy oda vezethessék a vizet.
A kialakult helyzetben egyszerre több helyen, többféle
módon kell védekezni. Nem mindent tud az önkormányzat
a saját erejébõl megoldani, de az elsõ fokú készültség szükség esetén állami segítség lehívását is jelentheti. A gondok
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csak szakértõk bevonásával, komplexen oldhatók meg. Ehhez szükséges Pomáz és Szentendre tevõleges segítsége
is, hiszen a Zrínyi ároknak õk is tulajdonosai. Ráadásul
Pomázról sok víz folyik át Budakalászra, a szakemberek
igyekeznek ezt a vízfolyást elterelni, megakadályozni. Az
önkormányzat már megkereste a két érintett várost, érdemi válasz eddig nem érkezett, de a kistérségi tárgyalásokon a polgármester fölveti a három település összefogásának szükségességét. Az árok- és pataktisztítás, mélyítés, illetve a szivattyúzás csak ideiglenes megoldást jelent. Mivel
nem tudhatjuk, milyen idõjárási helyzet várható az elkövetkezõ években, végleges és mindhárom település számára
megnyugtató megoldásra van szükség. A komolyabb földmunkák leghamarabb a tavasszal-nyáron indíthatók be.
„Az önkéntes tûzoltóság már hetek óta küzd a két területen a belvízzel – tájékoztatta lapunkat Horváth Rudolf õrsparancsnok –, de maga a feladat nem a tûzoltóság hatás- és intézkedési körébe tartozik. Az övárkokban megálló víz átemelését a budakalászi és pomázi tûzoltók a végleges megoldásig elvégzik. A budakalászi õrs november 15. óta több mint
16 alkalommal szivattyúzta a belvizet Szentistvántelepen a
Zrínyi utca végén és a Vasút soron az övárokból. Ez idõ alatt
kb. 400 munkaórában hozzávetõlegesen
7260 m3 vizet emelt ki, ez 1815 kerti medence tartalmának felel meg. Ha ezeket a
medencéket egymás mögé raknánk, Kalásztól Szentendréig érne a medencesor.”
Az önkormányzat nagyon köszöni az
önkéntes tûzoltóság (és az ifjúsági tûzoltók) áldozatos, emberfeletti munkáját és a
lakosság segítségét, hozzáállását, folyamatos helyzetjelentését. Kéri a budakalásziakat, ha nehéz is a helyzet, legyenek türelmesek. Próbáljanak meg együtt gondolkozni velük és ne
kezdjenek önálló, maguk kitalálta módszerekkel a problémák
megoldásába, mert nagyobb kárt okozhatnak, mint sejtenék.
Egyúttal felhívja a lakosok figyelmét, hogy a pincékben, alagsorokban tároltakat helyezzék biztonságos magasságba, vagy ürítsék ki a pincéket, az elektromos berendezéseket kapcsolják le, áramtalanítsák, mert a tûzoltóság a talajvíz kiszivattyúzását nem végezheti el. Figyelmezteti továbbá az érintetteket, hogy a pincék és alagsori
helyiségek intenzív szivattyúzásával a talajvíz bõségesebb
megjelenését idézik elõ, valamint a földben áramló víz az
épületek alapjainak meggyengülését idézheti elõ, ami
épületkárokhoz vezethet. Aki teheti, a belvíz leapadása
után szigeteltesse le pincéjét, szükség esetén házát.
Az önkormányzat
kéri, hogy a Szent István árok kitisztítása
után szemetet, zöldhulladékot ne hordjanak az árokba, torlaszokat ne képezzenek,
mert ez több utcát, pincét, házat veszélyeztet,
ezért szigorú büntetést
von maga után.
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AZ OVB KÖZLEMÉNYE
Az Országos Választási Bizottság 662/2010 (XI. 15.)
OVB határozatával kitûzte a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselõk általános választását. A választás napja: 2011. január 9. (vasárnap).
A választáson választó és választható, aki mûködõ települési kisebbségi önkormányzat tagja (elektor).
Listát azok a kisebbségi jelölõ szervezetek állíthatnak,
amelyek erre való jogosultságát az OVB a választást kitûzõ határozatában megállapította. Nyilvántartásba való vétel céljából be kell jelenteni azokat a szervezeteket, amelyek listát kívánnak állítani. A területi választási bizottságnál be kell jelenteni azokat a szervezeteket, amelyek kizárólag egy megyében kívánnak listát állítani.
Az OVB-nél kell bejelenteni azon szervezeteket, melyek
több megyében, vagy valamely megyében és a fõvárosban,
valamint az országos kisebbségi önkormányzati választáson
kívánnak listát állítani. Listát állítani 2010. dec. 14-ig lehetett.
A szavazás 6-18 óráig tart. Szavazni személyesen, a
helyi választási bizottság által kijelölt helyiségben lehet.
Az elektor csak azon a településen szavazhat, ahol a települési kisebbségi önkormányzat tagja. Az elektor mind a
területi, mind az országos kisebbségi önkormányzati választáson egy listára szavazhat.
Országos Választási Iroda

A területi kisebbségi önkormányzati
képviselõk választása
A megyei és fõvárosi kisebbségi önkormányzatok tagjainak megválasztására 2011. január 9-én kerül sor,
ugyanazon a napon, amikor az országos kisebbségi önkormányzatok tagjait is megválasztják. A választás napját
az Országos Választási Bizottság tûzte ki.
A választáson az elektorok, azaz a települési kisebbségi önkormányzatok tagjai választanak és választhatók.
Csak az szavazhat és csak az lehet jelölt, aki a szavazás
napján tagja a települési kisebbségi önkormányzatnak. A
megválasztható képviselõk száma 7 fõ.
A JELÖLÕ SZERVEZET BEJELENTÉSE
Az Országos Választási Bizottság a 662/2010. számú határozatában – a választás kitûzésével egyidejûleg – megyénként
megállapította, hogy mely szervezetek jogosultak listát állítani.
A jelölõ szervezet bejelentését a PK jelû nyomtatvány kitöltésével és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell megtenni. A nyomtatványhoz mellékelni kell a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a bíróság által a

Változások az önkormányzati cégeknél
Készült egy minden gazdasági társaságra kiterjedõ célszerûségi elemzés – tájékoztatta lapunkat dr. Udvarhelyi István
kabinetfõnök. – Egy könyvvizsgáló megvizsgálta az önkormányzat tulajdonában levõ három gazdasági társaságot és javaslatot tett a mûködés további szempontjaira. Az október 3.
után felálló új önkormányzat vezetése is áttekintette a cégek
mûködését, és úgy találta, hogy a Kaláz Kft-nél és a Közmû
Üzemeltetõ Kft-nél aránytalanul magas a mûködési kiadás,
ezért az ügyvezetõ úrral közösen ezt csökkentették.
Mindeközben az ügyvezetõ úr és a tulajdonos önkormányzat között tárgyév végével megszûnik az együttmûködés, ezért a testület pályázatot írt ki a Kaláz Kft. és a Budakalá8

VÁLASZTÁS
választás kitûzését követõen kiállított kivonatot, továbbá a kisebbségi szervezet 2007. január 1. elõtt hatályban volt, valamint a bejelentés napján hatályos alapszabályát.
A LISTAÁLLÍTÁS: A listát és az azon szereplõ jelölteket
legkésõbb 2010. december 14-én kell bejelenteni a megyei/fõvárosi választási bizottságnál. A választást akkor
lehet megtartani, ha a jelölõ szervezetek által állított listákon összesen legalább 7 jelölt van.
VÁLASZTÁSI SZERVEK: A területi kisebbségi választáson a
Ve. rendelkezései értelmében a listát állító jelölõ szervezeteknek nincs lehetõségük a választási bizottságokba
megbízott tagot delegálni. Mindazonáltal a választási bizottságok ülései nyilvánosak, a kisebbségi szervezetek
képviselõi azokon megjelenhetnek.
A SZAVAZÁS: A szavazásra azokon a településeken kerül
sor, ahol a szavazás napján települési kisebbségi önkormányzat mûködik. A helyi választási bizottság által kijelölt
helyiségben lehet szavazni.
A szavazólap tartalmazza a kisebbség megnevezését; a
listák nevét a területi választási bizottság által kisorsolt sorrendben; a listán induló jelöltek közül az elsõ 7 jelölt nevét
a kisebbségi jelölõ szervezet által bejelentett sorrendben;
valamint a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást.
Az elektor akkor szavazhat, ha személyazonosságát és
lakcímét a következõ, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok bemutatásával igazolja: a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
b) lakcímigazolvánnyal és személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel, 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátumú) vezetõi engedéllyel.
Az elektor egy listára szavazhat, majd a szavazólapot borítékba zárja, amelyen fel kell tüntetni a kisebbség megnevezését. (Ha országos kisebbségi önkormányzatot is választanak, a két szavazólapot ugyanazon borítékba kell tenni.)
A szavazást le kell zárni, ha valamennyi elektor leadta
szavazatát.
AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA: A szavazás lezárását követõen a helyi választási bizottság felbontja az urnát, és a borítékokat – azok felbontása nélkül – kisebbségenként külön-külön szállítóborítékba zárja, amelyen feltünteti a benne lévõ borítékok számát. A szállítóborítékot haladéktalanul a területi választási bizottsághoz kell szállítani. A listák
a leadott szavazatok arányában szereznek mandátumot.
Budakalász, 2010. december 9.
Helyi Választási Iroda

szi Közmû Kft. ügyvezetõ posztjára. Az új ügyvezetõk május
1-tõl foglalják el helyüket. Addig a testület megbízása alapján
dr. Udvarhelyi István felügyeli átmenetileg a cégeket, hogy
zökkenõmentes legyen az átadás-átvétel folyamata.
Sándor József Benedek, a Kábel TV Kft. ügyvezetõje dec.
1-én nyugdíjba ment. Kiváló szakmai munkáját az önkormányzat ezúton is megköszöni. Utódját a képviselõ-testület
dec. 2-i ülésén megválasztotta, Bene László személyében. A
Kábel TV Kft-nél is zajlanak az ügyvezetõ tisztséggel kapcsolatos átadás-átvételi folyamatok. (A polgármester a Kábel TV
Kft. soron következõ taggyûlésén kezdeményezi a csatornahasználati díjak valamennyi használóra kiterjedõ, 200 e Ft/hó
összegû megállapítását 2010. decemberétõl.)
2010. december • IV. évfolyam 10. szám

HÍRÖZÖN

HÍREK, HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

A jún. 29-ei rendes ülés hírei
A testület korlátozni kívánta a hatályos HÉSZ szerinti Vt-O övezetben egy telken elhelyezhetõ lakások számát. Eszerint a HÉSZ tervezet Vt-7-sz jelû építési övezet
telkein 300 m2-enként 1 lakás alakítható ki, de egy telken
legfeljebb 10 lakás helyezhetõ el (11 I., 3 T.).
 A grémium a „Pest Megyei településközpontok Fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest Megyében” címû pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul vette. A településközpont megújítását továbbra is fontosnak tartva,
a pályázati kiírásokról tájékoztatást kért. Felkérte a polgármestert, hogy a pályázat tapasztalatait összegezve 2010.
szept. 30-ig tegyen javaslatot konkrét projektelemekre
egy új pályázati kiírás esetére (14 I.).
 A képviselõk a májusban áttekintett pályázati lehetõségekrõl szóló tájékoztatót (14 I.), ill. az Önkormányzat
peres ügyeirõl szóló tájékoztatót tudomásul vették (13 I.,
1 T.). Elfogadták a polgármester önkormányzati társulásban végzett 2009. évi, ill. a fõépítész éves munkájáról
adott beszámolóját (14 I.). Jóváhagyták a polgármester beszámolóját a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2009. évi tevékenységérõl (13 I., 1 T.). 2.) Tudomásul vették egy fõ belsõ ellenõr alkalmazását a Polgármesteri Hivatal Kabinetiroda létszámkerete terhére 2010. augusztus 1-tõl (13 I., 1 T.).
 A testület 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. A kötvénykibocsátás lebonyolítójának a számlavezetõ Raiffeisen Bank Zrt-t választotta. A kötvény neve: „Szalonka utcai óvodáért”, futamidõ:
20 év, türelmi idõ: 2 év, kamatperiódus: negyedévente, tõketörlesztés: a türelmi idõ lejáratát követõen negyedévente, a kötvény kamatozása: 3 havi EURIBOR + RKO1 (MFB
kamatfelár) + 0,75%. A banki ajánlatban szereplõ egyszeri
jegyzési garanciavállalás díjának, azaz 3 M Ft-nak a fedezete a költségvetésben szereplõ Óvoda beruházás sor. A testület felhatalmazta a polgármestert – akadályoztatása esetén az alpolgármestert – a kötvénykibocsátással kapcsolatos szerzõdés és nyilatkozatok aláírására (11 I.).
A grémium úgy döntött, a számlavezetõ Raiffeisen


Kishírek
A Kistérségi Társulási Tanács vezetõsége, Dr. Dietz
Ferenc elnök, dr. Sajtos Sándor és Rogán László alelnökök
felosztották a kistérségi feladatköröket. Rogán László felügyeli az e-közigazgatás és a szociális munkák ügyeit.
 Térítésmentesen szállítja el az ingatlanok elé kirakott
fenyõfákat a Saubermacher-Bicske Kft. 2011. január 13-án
csütörtökön reggel 6-órától. Kérjük, ne vigyék ki a város
szélére, közterületre, várják meg a szolgáltató akcióját!
 Lezajlottak a tervezett kátyúzások a Zrínyi, Klisovác és
a Kálvária utcán, 5 t aszfaltot használtak föl a veszélyeztetett helyek, nagy gödrök betemetésére. 140 t követ szállítottak ki az Attila, Bem József, Kossuth Lajos, Gyümölcs,
Szegély, Meredek, Gerinc, Cseresznyés utcák javítására. Az
idõjárási viszonyok miatt a tervezett fekvõrendõröket csak
kora tavasszal rakják le (Zrínyi, Rózsa, Petõfi utca).
2010. december • IV. évfolyam 10. szám


Banknál fennálló folyószámla hitelkeretét 300 M Ft-ra emeli
a „Szalonka utcai óvodáért” kötvény kibocsátásáig a
Raiffeisen Bank által ajánlott 1 havi BUBOR+2,5 % hitelkamat és 0,5 % rendelkezésre tartási díj mellett. Kötelezettséget vállalt arra, hogy az igénybe vett folyószámla-hitelt és
kamatait az elõírásoknak megfelelõen, az MFB refinanszírozott kötvény kibocsátásának napján visszafizeti. Felhatalmazta a polgármestert (akadályoztatása esetén az alpolgármestert) a folyószámla hitelkeret szerzõdés aláírására (11 I.).
 A képviselõk észrevételekkel látták el a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervének módosítására
vonatkozó dokumentációt. 1. A tervlapon nem szerepel a
Budakalászt elkerülõ út nyomvonala, az út feltüntetése
szükséges. 2. Az M0 11-es út és Duna közötti szakasza
mentén jelölt „erdõgazdálkodási térség” helyett mezõgazdasági térség kijelölése szükséges. 3. Budakalász délnyugati, III. kerülettel határos sarkában mezõgazdasági
térség helyett „magas zöldfelületi arányú települési térség” feltüntetése szükséges. 4. Az Omszk tó vízgazdálkodási terület, javasolt ennek megfelelõen vízgazdálkodási
térségi besorolása. A déli oldalán egyéb burkolt utat jelez
a terv, ez nem létezik, jelenleg gyalogos sétány. 5. A tervezett térségi szerkezeti tervlapon önálló erdõgazdálkodási térségként jelölt terület mellett mûködõ kõbánya található. Mezõgazdasági térségi besorolása helyett különleges rendeltetésû térség besorolása szükséges. 6. Az elsõrendû árvízvédelmi fõvonal rossz helyre van feltüntetve. Jelenleg a Barát patak mentén húzódik.
Észrevételek a mellékletekhez: 1. Kertgazdasági terület övezete: a tervezet a hatályos tervnél több kertgazdasági területet jelöl ki. A lakóterületek mellett, és elsõsorban a Berdó területén nem kedvezõ ez az övezeti besorolás, mert lehetetlenné teszi hosszú távon a területek fejlesztését. Budakalász területén ne legyen feltüntetve kertgazdasági terület övezete. 2. Kiváló termõhelyi adottságú
erdõterület övezete, erdõtelepítésre alkalmas terület övezete: az M0 mellett tévesen vannak feltüntetve erdõterületek, jelenleg ott mezõgazdasági terület van. A Dunapart és a gát között van erdõ/tervezett erdõ. 3. Új beépítésre szánt terület kijelölését korlátozó, összesítõ övezet:
az övezeti tervlapról hiányoznak a kertgazdasági övezetbe tartozó területek, ez így megtévesztõ.
 Még az idén elkészülnek a Duna-parti gát sorompójának tervei, de csak jövõ tavasszal kerülhet sor a kivitelezésre. Mivel a gátat nem lehet megbontani, a DMRV Zrt.
látni akarta a terveket, és szükség volt a gát szintjének geodéta által történõ felméretésére is. Az elõzetes kalkulációk szerint a testület által biztosított 2,5 M Ft elég lesz a
sorompóra és az éjjel-nappali üzemmódú, infra megvilágítóval kiegészített kamerára.
 Helyreállították a Kalász Suli tornatermének ereszalját, és folyamatban van a Szentistvántelepi Iskola tornaterem- és szertár beázásának megoldása is.
 Szûcs Lajost, a Pest Megyei Önkormányzat vezetõjét választotta elnökévé a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a novemberi közgyûlésén. A MÖOSZ
a megyei önkormányzatok érdekképviseletét és érdekvédelmét szolgálja, kapcsolatait fejleszti.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ – 2010
A BUDAKALÁSZI VÍZBÁZIS

VÉDÕTERÜLETI RENDSZERÉNEK

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A lakosság ivóvízellátása biztonságának javítása érdekében 2006-ban Társaságunk víztermelõ kutat létesített Budakalász külterületén. A vízbázis 2009. óta szolgáltat I. osztályú
ivóvizet Budakalász, Üröm, Pilisszántó, Pilisborosjenõ, Solymár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Tinnye települések irányába.
„A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl” szóló
123/1997. (VII.18.) Kormány rendeletben elõírtaknak
megfelelõen a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség KTVF: 139567/2010. számú határozatában kijelölte a BudakalászPoljána nevû vízmûkút illetve karsztvízbázis védelmi övezeteit. A felszíni tevékenységek szempontjából fontos védõövezeteket a mellékelt tájékoztató térképen (színesben
a www.budakalasz.hu oldalon) mutatjuk be.
A határozat alapján „az üzemeltetõnek lakossági tájékoztató anyagot kell készíteni és terjeszteni a területhasználókkal való kapcsolattartás céljából”. A területhasználókat rendszeresen (évente legalább egyszer) tájékoztatni
szükséges a védõövezeten elrendelt kötelezettségeikrõl,
valamint a vízhasználókat a fogyasztott víz minõségérõl, a
vízbázis környezeti állapotáról. Tájékoztatónkkal a hatósági elõírásnak kívánunk eleget tenni.
A VÍZBÁZIS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA
Budakalász és térsége a Dunántúli-középhegységi fõkarsztvíz-tároló képzõdmények észak-keleti szegélyén található. A
budakalászi vízmûkút felsõ-triász földtörténeti korú, karsztosodott, repedezett mészkõben tárolt vízkészletet termel.
A kút által igénybevett vízkészlet védelmére kijelölt felszíni
hidrogeológiai „B” védõterület a Budakalász 063/4 és a
Pilisborosjenõ 066/1 hrsz-ú ingatlanokra, alapvetõen a NagyKevély hegy gerincére és oldalára terjed ki, ahol a triász korú
„dachsteini mészkõ” és „fõdolomit” valamint utóbbi laza,
szemcsés változata a felszínre bukkan, ill. felszínközeli helyzetben, vékony negyedidõszaki üledék alatt települ. A vízadó képzõdmény felszíni, felszínközeli helyzetébõl adódik rendkívüli
sérülékenysége. Szerencsére ez a védendõ terület a Pilisi Parkerdõ Zrt kezelésében álló Pilisi Tájvédelmi Körzet beerdõsült,
beépítetlen, gyakorlatilag természetes állapotú része, ami
hosszú távon is biztosítja a felszín alatti vízkészlet védelmét.
A felszíni hidrogeológiai „B” védõterületen potenciális
szennyezõforrást nem tártak fel, ezért a jelenlegi területhasználatok megváltoztatása nem szükséges.
A felszín alatti védõidom területén – ami a felszín alatti védõidom felszíni vetületeként értelmezhetõ – a vízadó
képzõdmény már nem jelenik meg a felszínen, de a felszín alatt megtalálható. A védõidom fölötti ingatlanokra
erdõ, szántó, rét mûvelési ág valamint lakóövezeti besorolás jellemzõ. Ezeken a területeken is biztosítani kell a
vízadó védelmét, azonban ehhez már kevésbé szigorú
elõírások, korlátozások érvényesítése is elégséges, melyeket a késõbbiekben ismertetünk.
A VÍZBÁZISRÓL TERMELT ÉS SZOLGÁLTATOTT VÍZ MINÕSÉGE
A vízbázisról szolgáltatott víz minõségét a DMRV ZRt
Akkreditált Laboratóriuma (NAT-1-1429/2008.) rendszeresen – az ÁNTSZ által elfogadott ütemterv szerint –, „A
víziközmûvek üzemeltetésérõl” szóló 21/2002. (IV. 25.)
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KöViM rendeletnek megfelelõen ellenõrzi a termelõkútnál, valamint az ivóvízhálózat több pontján.
A termelt víz minõsége a vizsgált alkotók tekintetében
megfelel „Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl” szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet elõírásainak, és az abban szereplõ vízminõségi határértékeknek.
A termelt karsztvíz kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusú és I. osztályú ivóvíz minõségû. A kút vizének minõsége stabilnak mondható.
A termelõkútra jellemzõ néhány vízkémiai paraméter:
 Fajlagos elektromos vezetõképesség: 638-716 µS/cm
 Összes keménység:
215-254 CaO mg/l
 Kalcium:
80-102 mg/l
 Magnézium:
44-50 mg/l
 Hidrogén-karbonát:
409-433 mg/l
 Szulfát:
75-86 mg/l
 Kálium:
1,8-3 mg/l
 Nátrium:
11,0-12,5 mg/l
 Klorid:
6-30 mg/l
 Nitrát:
0-3,8 mg/l
 Nitrit:
~0 mg/l
 Ammónium:
~0 mg/l
A VÉDÕÖVEZETEKRE ÉS VÉDÕIDOMOKRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK
A Budakalászi Vízbázisról szolgáltatott víz minõségének, mennyiségének védelme érdekében az egyes védõterületi övezeteken folytatott területhasználatok során kiemelten a következõ jogszabályi elõírásokat kell betartani:
 „A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl” szóló
123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet
 „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló
1995. évi. LIII. Törvény
 „A hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi XLIII. Törvény
 „A felszín alatti vizek védelmérõl” szóló 219/2004. (VII.
21.) Kormány rendelet
 „A vizek mezõgazdasági eredetû nitrogénszennyezéssel szembeni védelmérõl” szóló 27/2006. (II. 7.) Kormány rendelet
A Budakalászi Vízbázisra meghatározott vízbázisvédelmi elõírásokat részletesen a KTVF: 13956-7/2010. számú határozat tartalmazza. A határozat vonatkozó részét
az alábbiakban ismertetjük.
I. A HIDROGEOLÓGIAI „B” VÉDÕÖVEZET HASZNÁLATÁRA
VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK:
TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

A hidrogeológiai „B” védõövezetben TILOS:
– olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minõségének károsodását okozza.
– olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében
csökken a vízkészlet természetes védettsége, illetve 5
éven belül le nem bomló károsító anyag kerülhet a vízkészletbe.
– kommunális szennyvíz szikkasztása.
– erõsen mérgezõ, vagy radioaktív anyagok elõállítása, feldolgozása, tárolása, ilyen jellegû hulladékok tárolása, lerakása.
– veszélyes hulladéklerakó létesítése.
– ipari szennyvíz szikkasztása (kivétel élelmiszeripar).
– az alábbi növényvédõ szer hatóanyagok használata:
DNOC, Endoszulfát, Forát.
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– új növényvédõ szer raktár létesítése, illetve a hulladék
elhelyezése. (E korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelõ saját felhasználását
szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségekre.)
– hígtrágya és trágyalé, valamint szennyvíz leürítése.
KORLÁTOZÁSOKKAL VÉGEZHETÕ TEVÉKENYSÉGEK

Környezeti illetve hidrogeológiai hatásvizsgálat, illetve
annak megfelelõ tartalmú egyedi vizsgálat eredményétõl
függõen engedélyezhetõ:
– Lakótelep, új parcellázás, építési övezet, üdülõterület
kijelölése, kialakítása
– Tisztított házi szennyvíz szikkasztása
– Szennyvízcsatorna átvezetés létesítése és üzemeltetése
– Szilárd illetve folyékony kommunális hulladéklerakó létesítése és üzemeltetése
– Veszélyes hulladék ártalmatlanító létesítése
– Mérgezõ anyagok elõállítása, feldolgozása, tárolása
– Ásványolaj és ásványolaj termékek elõállítása, feldolgozása, tárolása, vezetése, vagy egyéb veszélyes anyagok
átvezetése
– Üzemanyagtöltõ állomás létesítése és üzemeltetése
– Önellátást meghaladó mezõgazdasági tevékenység
(gazdasági célú növénytermesztés, állattartás) a növényés talajvédelmi szakhatóság elõírásainak betartásával
– Hígtrágya és trágyalé termõföldekre történõ kijuttatása
– Szennyvíziszap tárolása ill. termõföldre kihelyezése
– Állathullák elföldelése, dögkút létesítése, mûködtetése
valamint a haltenyésztés
– Bányászat és a fedõ- vagy vízvezetõ réteget érintõ
egyéb tevékenység
– Víztermelõ kút létesítése és üzemeltetése
EGYÉB ELÕÍRÁSOK
1. A meglévõ épületeknél a közcsatorna kiépüléséig a
szennyvizet zárt rendszerben kell gyûjteni és ellenõrzött
módon elszállítani.
2. Olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy
amelybõl a víz minõségét károsító anyagok oldódhatnak
ki, csak zárt építményben szabad dolgozni.
3. A vizet károsító folyékony anyagot csak úgy szabad
tárolni, hogy a tárolótartály kívülrõl bármikor ellenõrizhetõ legyen, ugyanakkor a használó a felszín alatti víz minõségét figyelõ rendszert mûködtet.
4. Mûtrágya, növényvédõ szer korlátozott mennyiségben használható a növény- és talajvédelmi szakhatóság
elõírásainak megfelelõen.
5. Növényvédõ szerek, irtó szerek, mûtrágyák tárolása
csak zárt épületben történhet úgy, hogy az ilyen anyagok
ne kerülhessenek érintkezésbe a terepfelszínnel és ne juthassanak a terepfelszín alá.
6. Mezõgazdasági kistermelõ a kiürített és megtisztított növényvédõ szer csomagolóanyagot, burkolatot egyszerre max. 2 liter térfogatig kommunális hulladékként
kezelheti, ezt meghaladó ûrtartalom esetén begyûjtõ,
hasznosító szervezethez kell átadnia.
7. Amennyiben az alkalmazott növénytermesztési
mód a víz (elõzetes talaj- és vízvizsgálatok alapján kimutatható) károsodását okozza, vagy okozhatja, a termesztéstechnológia váltás indokolt, továbbiakban az illetékes
hatóságok (beleértve talajvédelmi hatóság) által alkalmas2010. december • IV. évfolyam 10. szám

nak tartott technológiát kell alkalmazni. Ha a növénytermesztés alkalmazott módja nem károsítja a vizet, annak
megváltoztatásához az adott technológia csak az illetékes
szakhatóságok állásfoglalása alapján határozható meg.
8. Komposztáló telep, szerves trágya tároló az általános elõírások betartása mellett engedélyezhetõ.
II. A FELSZÍN ALATTI VÉDÕIDOM (KÜLSÕ, A HIDROGEOLÓGIAI „A”,
ÉS A HIDROGEOLÓGIAI „B”) HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK:
1. A kút védõidomait érintõ bármilyen tevékenységet
csak úgy szabad folytatni, hogy a védendõ vízkészlet
mennyiségét és minõségét károsan ne befolyásolja.
2. A kút védõidomait érintõ kutató fúrás vagy új kút
csak akkor létesíthetõ, ha a meglévõ vízkitermelés zavarása
nélkül, más vízadó réteg felhasználásával történik a vízkivétel, illetve ha a tönkrement kút pótlását vagy a vízkészlet
mennyiségének, minõségének ellenõrzését szolgálja.
3. A kút belsõ védõidomán belülre esõ földtani közegre
új kutat telepíteni tilos, a külsõ, a hidrogeológiai „A” és a
hidrogeológiai „B” védõidomokon belülre esõ földtani közegre csak környezeti hatásvizsgálat, illetve annak megfelelõ tartalmú egyedi vizsgálat alapján lehet, melynek során
vizsgálni kell a már engedélyezett víztermelésre, valamint
a felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásokat is.
Kérjük, hogy a fenti elõírások betartásával és betarttatásával Ön is óvja a budakalászi vízmûkút környezetét és
a kút által igénybevett vízkészletet! Ha a vízbázis védõterületén olyan tevékenységet tapasztal, amely a fentiek ismeretében véleménye szerint veszélyt jelent a kút által
termelt vízkészletre, mielõbb jelezze azt Társaságunk illetve az alábbiakban felsorolt szervezetek bármelyike felé!
 DMRV ZRT: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., tel: 06-27511-500, fax: 06-27-316-199, e-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu
 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség: 1072 Budapest, Nagydiófa u.11., tel: 06-1-478-44-00, fax: 06-1-478-45-20, email: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., tel: 06-1477-3500, fax: 477-3549, e-mail: titkarsag@kdvvizig.hu
 ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete:
1138 Budapest, Váci út 174., Tel: 06-1-465-3800, e-mail:
titkarsag@kmr.antsz.hu
Segítségét köszönjük!
Vogel Csaba, vezérigazgató
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ADOMÁNYOK...

JÓTÉKONYSÁG

Ilyen gazdagok vagyunk?
A magisztrátus nov. 8-i ülésén arra kértük a polgármester urat, hogy tájékoztassa tagságunkat az új városvezetés terveirõl, elképzeléseirõl és gondjairól. Az egyik
kérdés az Önkormányzat által támogatott helyi médiával
kapcsolatos további tervekrõl kért információt. Hallhattuk,
hogy a jelenlegi helyzet szerint 18 millió forintba kerül a
két/-három?/ TV csatorna és a Hírmondó támogatása;
ezen kívül van egy jogerõsen elvesztett pere az Önkormányzatnak, a 2007-ben önkormányzati határozattal a
szerzõdés lejárta elõtt megszüntetett Kalász Film Bt-vel
szemben, ami 16 millió forint körüli összeget jelent. A
legújabb csatornánkkal: a Kós Károly Kulturális TV-vel folyamatban vannak a tárgyalások, de a szerzõdés szerinti
bérét még az önkormányzati választások elõtt jövõ májusig kifizették.
Ezek jutottak eszembe december 4-én szombaton, a
Szent István Alapítvány immár 21. Adventi Jótékonysági
koncertjén a Kós Károly Kulturális Központban, leánykori
nevén a Faluházban, amikor Baranyai László Liszt-díjas,
Budakalász díszpolgára, Bogányi Gergely Kossuth-díjas,
és Konyicska Renáta nemzetközi zongoraverseny elsõ díjas zongoramûvészek adtak nagyszerû, felejthetetlen élményt Chopin, Liszt, Brahms és Dohnányi mûvekbõl.
Joggal keltett megütközést, hogy a helyi TV-k nem jelentek meg. Készült ugyan egy amatõr felvétel, s így talán
városunk nagyközönsége is élvezheti majd a nagyszerû
mûsort. De hogy lehet, hogy pl. a Kós Károly Kulturális
TV-nk, amelyiknek a székhelye ráadásul éppen abban az
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épületben van, nem jótékonyságból, de elõre kifizetett
bérért sem érdeklõdött a produkció iránt? Lehet, hogy a
színvonal nem érte el egy kulturális szerkesztõség ingerküszöbét? Vagy más elképzelésük van a kultúráról? Remélhetjük jóhiszemûen, hogy csak valami félreértés történt? Minden esetre jó lenne, ha az arra illetékesek tisztáznák és rendbe tennék a helyzetet, hogy a sok bába között el ne vesszen az... Érték; és az ellenérték ne értéktelenül csordogáljon a /TV/ csatornákba.
Dr. Kulin Sándor

(A jótékonysági rendezvényen – a korábbi évektõl eltérõen – idén lapunk sem tudott megjelenni, annak ellenére,
hogy különös figyelmet fordítunk a helyi kulturális és közösségi programokra, s a városban történtekrõl a környezõ
településekhez képest kimagasló arányban, 90-95 százalékban tudósítunk. A koncert idején a párhuzamosan zajló
Csodák Myrában címû, nagyszabású cserkész elõadáson
és Mikulás-ünnepségen vettünk részt. – A szerk.)

Adományösszesítõ
A vörösiszap katasztrófa áldozatainak javára
felajánlott összegek
Budakalász Város Önkormányzat felajánlása: 1 500 000 Ft
Jótékonysági Est bevétele:
318 000 Ft
Intézményekben tartott gyûjtõakció bevétele: 211,965 Ft
Kitelepített kalásziak adománya Németországból: 68.000 Ft
Lustige Schwaben backnangi fellépés tiszteletdíja: 55,000 Ft
Mindösszesen:
2.152.965 Ft
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JÓTÉKONYSÁG
Felállva, egy perces
csenddel emlékeztek
meg a november 27-i
Jótékonysági est látogatói a 2010. október 4-i
vörösiszap katasztrófa
10 halálos áldozatáról,
több mint 150 sérültjérõl és kárvallottjairól.
A Kolontár, Devecser
és Somlóvásárhely javára rendezett több mint
három órás est háziaszszonya, Novodomszky
Éva, valamint a fellépõk
elsõ szóra, önzetlenül
vállalták, hogy részt
vesznek a jótékonysági
rendezvényen. Budakalász segítségnyújtó akciójának méltó záróeseményét kb.
180-an tisztelték meg jelenlétükkel, de többen, akik nem
tudtak megjelenni, támogatói jegyet vásároltak. Így a belépõ és támogató jegyekbõl 318 000 Ft gyûlt össze, összesítve tehát Budakalász lakossága (az egyházi, telefonos, számlás és egyéb adományokon túl) 2
152 965 Ft-tal támogatta a katasztrófa károsultjait. (Adományösszesítõ a 12. oldalon.) Rogán
László polgármester köszöntõ beszédében külön
kiemelte a Lustige Schwaben Énekkart, amely a
fellépésén túl a 2010. szept. 25-i Backnangi szereplésre kapott teljes összeget felajánlotta; valamint a kitelepített svábok nagylelkûségét, akik 68
ezer Ft-ot gyûjtöttek a károsultaknak.
A jótékonysági est célja az anyagi segítségnyújtás mellett, a cselekvõ összefogás megteremtése és egy színvonalas, emlékezetes mûsor összeállítása volt. A Budakalászon és
a kistérségben élõ mûvészek a legkülönbözõbb mûvészeti
ágakat villantották fel, mûfaji kötöttségek nélkül, hogy minden érdeklõdõ számára maradandó élményt nyújthassanak.
Az estet a blues, rock,
rhythm and blues, pszichedelikus rock és progresszív zenei stílust képviselõ Icecream Blues Band
nyitotta, igazi vérpezsdítõ
muzsikával. Majd a József
Attila gyûrû tulajdonos és
Kabos Gyula díjas színmûvész, Ivancsics Ilona
szavalta el Karinthy Frigyes: Elõszó címû versét
olyan átéléssel, hogy a közönség tagjai beleborzongtak. A Liszt-díjas és
idén alternatív Kossuth díjat kapott Szvorák Kati
énekesnõ gyimesi, moldvai és felvidéki népdalokat
énekelt utánozhatatlanul.
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GÁLAMÛSOR...

A katasztrófa miatt
ellehetetlenült családok
sorsára gondolva Rudolf
Teréz színmûvésznõ, a
Budapesti Kamaraszínház tagja Szabó Lõrinc:
Ima a gyermekekért c.
versét adta elõ. Hatalmas tapsot kapott a kö-

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

zönségtõl a Back II Black
együttes frontembere,
Bebe, aki immár tíz éve
él Budakalászon és az
elsõk között csatlakozott a jótékonysági felhíváshoz. Nyári Darinka a
Kell még egy szó címû
dalt, majd az általa vezetett pomázi EzerARTs
Készségfejlesztõ és Alkotómûhely növendékei az Azért
vannak a jó barátok címû dal adták elõ, nagy sikerrel.
A pár hete alakult The giana brothers duó (Hetényi Zoltán – basszusgitár és Milosevits Mirkó Milán – szintetizátorok) a 80-as évek számítógépes játékainak zenéjét ötvözte kortárs- és világzenei elemekkel, egyszerre keltve retro és futurisztikus, olykor szürreális hangulatot különös hangszíneikkel, hangeffektusaikkal, pasztelleikkel. Majd a varázslatos
kelet világába vitte el a nézõket a Bellevey Orientális és Show tánccsoport Tahitótfaluból, egy dobos, egy modern hastánc és egy andalúz tánccal.
Nagy sikert aratott a platina és aranylemezek,
fesztivál nagydíjak, kulturális kormánykitüntetés
tulajdonosa, a Magyar Köztársaság Aranyérdemkereszt kitüntetettje, Delhusa Gjon, aki bár hivatalosan Pomáz az otthona, inkább Budakalászinak vallja magát.
Fellépett a mûsorban a Lustige Schwaben német hagyományõrzõ énekkar is, majd a pomázi Diamond Tánccsoport
egy fergeteges szambát, egy esernyõs táncot, Cha cha chát
és egy akrobatikus pompom táncot adott elõ. A
mûsort a KAMI népdalénekesei és tamburásai
zárták, hangulatos délszláv muzsikával. Végül
Kálmán József plébánossal imát mondtak az
egybegyûltek a katasztrófa áldozataiért és büszkén hallgatták Novodomszky Éva meghatott
szavait: „Ezért szeretek
én vidéki lenni. ... Ezt az
igazi összefogást a nagyvárosiak nem tudják...
Hogy az emberek így
vállvetve egy egészen
távoli településért ki tudnak állni.”
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KÉSZÜLÕDÉS AZ ÜNNEPEKRE

Luca napi
tüsténkedés

Újra nagy sikerû
Lucanapot, kézmûves foglalkozást és
vásárt tartottak december 4-én a Kalász Suliban. A gyerekek és a szülõk
örömére volt mézeskalács sütés, bárányka-, illatos zsák-,
fenyõdísz-, asztali dísz készítés, mazsolafûzés. Sokan
gyártottak képeslapokat, karácsonyi üdvözlõkártyákat;
volt, aki válogatott szalmadíszeket remekelt, többen dióbabát, angyalkát, harangot fabrikáltak, vagy bojtot, díszes
hajgumit, gyöngykarkötõt, ügyeskedtek. Nem maradt el
a fémdísz-készítés sem, egyesek drótból, mások sörösdoboz-palástból varázsoltak a karácsonyfára vagy az
alá való ajándékokat. Aki pedig elfáradt a munkában,
sakkozhatott, finomabbnál finomabb
ételek-italok, vagy
éppen könyvek között válogathatott.

MOZAIK

Mikulás a
cserkészeknél
Szent Miklós életének legfontosabb
pillanatait elevenítették fel a cserkészek
dec. 4-én a Szentistvántelepi Templomban. A tartalmas
és színvonalas elõadás során megemlékeztek az idõs Johannáról, aki furcsa Istenéhez imádkozott, és miután várandós lett, gyermekét Istennek ajánlotta; az elárvult Miklósról, aki pénzébõl szegény családokat támogatott és akit
különös álmuk után a papok Myra püspökévé választottak; csodálatos tetteirõl, ahogy segített az éhezõkön, gyerekeken, háborúba indulókon, halálra ítélteken...
A darab végén a
szereplõk és a közönség tagjai közös
dallal hívták, várták
a bõkezû Mikulást:
„Taníts minket életeddel, kedves Miklós püspökünk!
Isten útjain haladva, fogd a két
kezünk...”

Adventi elcsendesülés Bibliával
„Dona nobis pacem”,
„Adj nekünk békét” –
énekelte a Lustige
Schwaben Kórus a dec.
10-én, a Faluházban rendezett „Kalászi Ádvent”
c. Biblia-kiállítás megnyitóján. „Erre a kívánságra
nagy szükségünk van ebben a karácsonyi forgatagban” – jegyezte meg Eredics Gábor, a Kós Károly ÁMK igazgatója,
hangsúlyozva, hogy valójában az advent a csendesség, a várakozás idõszaka. Erre kívánták felhívni a figyelmet a kiállítással, amelynek törzsanyagát Major Ede OKSB
elnök dunakanyari községekbõl származó
gazdag gyûjteménye adta, és amelynek létrehívásában segített a Római Katolikus Plébánia, a Református gyülekezet, a Görögkeleti Egyházközség, a Schieszl-, a Krepárt-, a
Tolonics-, a Selmeczi-, a Juhász-, a Krunity
család, Kalászi Rózsika és a KKÁMK.
Ahogy Sávoly Tamás, a Magyar Rádió
levéltárosa beszédében elmondta, „az itt
kiállított bibliák, imakönyvek különösen komoly történeti,
mûvelõdéstörténeti értéket képviselnek, mert hordoznak
valamit a múltból, amire mindig újra rácsodálkozik a világ, a
nyitott szívvel és nyitott szemmel járó jelenkori ember. Az
Európai kultúra meghatározója a Biblia. /.../ Ebbõl a szent
könyvbõl született az egész keresztény magyar kultúra.”
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A kiállítás ... „nem
csak könyveket állít
elénk, hanem a Biblia,
a kultúra és az élet kapcsolatát is megkapó
módon érzékelteti. A
bemutatott
bibliák,
imakönyvek
nyelvi
sokszínûsége mutatja e terület mobil betelepedését. Különbözõ népek és vallások, megannyi kis városállam, – mégis
mind integrálódott és magyarrá lett. A közös alap nem más,
mint a Biblián alapuló egységes erkölcsi normarendszer.”
„Az emberek ... sajátos családi kapcsolatot ápoltak a Bibliával. E kiállított darabok betekintést engednek egy-egy család intimszférájába. Az imakönyvekben
találhatunk a szentképeken kívül megszentelt búzát, virágokat, vagy feljegyzéseket, fontosabb imákat kézzel írva vagy
családi, gazdasági adatokat feljegyezve.”
„Fontos, hogy megismerjük és becsüljük
egymás vallását, szokásait, úgy a mindennapi élet is könnyebben értelmezhetõ lesz. Szeretném remélni,
ha hazatérnek, elõveszik a féltve õrzött régi bibliákat, imakönyveket és emlékeznek családtagjaikra, szeretteikre. Az advent ideje a csendes várakozás: a televíziót és a internetet tegyük félre, a nagyszülõk társaságában felelevenítve a gyertya
fényénél újra felfedezhetjük a család és a hit erejét és örömét.”
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KULTÚRA

TÁNCOS, SPORTOS RENDEZVÉNYEK

Karácsonyi
tornagála
Kedvesen illegõ-billegõ apróságok; gyönyörû kisés nagylányok; válogatott tornászok
várták az érdeklõdõket december
10-én a Budakalászi Sportcsarnokba, Karácsonyi Gálamûsorra. A Garantiqa-Óbuda Kalász Ritmikus Gimnasztika Egyesület tagjai mûvészi mozdulatokkal, kecses ugrásokkal és bravúros gyakorlatokkal kápráztatták el a hálásan
tapsoló közönséget. A mûsorban fellépett Hernesz Bernadett és Szolnoki Nikoletta, akik 2010-ben a Brémai junior
Európa bajnokságon képviselték Magyarországot, valamint
Forray Fanni és
Szalóki Violetta, akik
a 2010-es moszkvai
Világbajnokságon
szerepeltek szépen.
Az ugyanitt 21. helyezést elért Vass
Dóra nem vett részt
a gálán, mert az aznap esti Megasztárban szerepelt.

Mikulás
sportdélután

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

A
hagyományoknak megfelelõen Mikulás Sportdélutánt tartottunk
december 2-án a
Budakalászi Sportcsarnokban, amelyen a két általános
iskola felsõ tagozatos diákjai vettek
részt. Kosárlabda és labdarúgó mérkõzésekre nevezhettek a
diákok. A csapattagokat sorsolással választottuk ki, hogy ne
a két iskola közötti rivalizálás, hanem egy közös, jó hangulatú játék legyen ez a délután.
Természetesen a jegyzõkönyv-vezetõi teendõket most
is a Mikulás látta el, és mérkõzések után megajándékozta
a játékosokat édességgel és gyümölccsel. A Mikulás
Sportdélután valóban egy közös, vidám játék volt, ahol
mind a gyerekek,
mind a felnõttek,
sõt még a Mikulás is
jól érezte magát.
Polgármesteri Hivatal

Karácsonyi néptácforgatag
Aki ott volt, egy
csodás, emlékezetes estét tölthetett
el december 11-én
a Faluházban, amikor a budakalászi
táncegyüttesek adtak fergeteges évzáró gálamûsort. A
menekülési utakat
is elzáró közönség
miatt bizonyára be is zárathatták volna a rendezvényt. Künn
a hópelyhek, benn a Lenmagocska, a Palánta, a Lenvirág és
a Budakalász Táncegyüttesek ropták a táncot, ezúttal kiegészülve az alapító tagokkal, hiszen utóbbiak ezen az estén
ünnepelték – Eredics Gábor és H. Uracs Mónika által tortával köszöntve – alapításuk 15. évfordulóját.
Mint Pukli Gabriella mûvészeti vezetõ
elmondta, 1995-ben
Varga Ferenc és Dévai Ferenc kezdeményezésére indította el
az önkormányzat a
csoportot, részben
arra gondolva, hogy
a Lenvirágból „kiöregedett” fiataloknak
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legyen hol táncolniuk. Jankovics István,
késõbb Juhász Zsolt
irányításával az ország szinte minden
tájegységének táncaival gazdagodott
az együttes repertoárja, amit 2002-tõl
Bonifert Katalin és
Gábor Norbert irányít, igen jelentõs hazai és nemzetközi sikereket is elérve.
Az esten a Lenmagocskáktól láthattunk Libás játékot, a Palántáktól Somogyi képeket, a Lenvirágtól Sárközi-, Dél-alföldi-,
Szászcsávási táncokat, a Kalász Tárcegyüttestõl Juhász Zsolt
Taps koreográfiáját, Gyimesi- és Mátyusföldi táncokat (koreográfus: Vincze Levente), Moldvai leánytáncot (Mihályi Gábor koreográfiájában), az
egri VI. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny két döntõse,
Decsi Máté és Weingart Csaba szólótáncokat mutatott be, –
a záró Táncházban
pedig a közönség is
táncra perdülhetett...
Kép- és szöveg: fm.
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HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

ÜNNEP

KONCERT ÉS TRACCSPARTY

Adventi Tanári Koncert

Ismét igazi bensõséges adventi élménynyel
ajándékozták
meg a Zeneiskola tanárai (és diákjai) a december 12-én a Faluházba összegyûlt érdeklõdõ vendégsereget. Házigazdaként
Reikort Ildikó és Tóth
Tóth Orsikáék Eredics Gábor ÁMK
igazgató fûszerezte barátságos szavakkal, meghitt visszaemlékezésekkel a mûsorszámokat.
A koncertet a Budakalászi Énekkar nyitotta meg (karnagy: Méhes Imre), egy gyönyörû Praetorius-dallal és Bárdos Lajos Karácsonyi bölcsõdalával. Sáringer Kálmán népi
furulyán egy osztopáni pásztorember dallamait idézte fel;
majd Strauss: Kürtverseny No. 1./ II. tételét adta elõ Spáth
Oszkár kürtön és H. Kürtösi Mónika zongorán. Reikort Ildikó (Blockflöte) és Tóth Orsika, vagy inkább Orsikáék (gitár)
Ravel: Pavane-ját szólaltatták meg; majd délalföldi Karácsonyi dalok következtek Soós Réka népi énekes elõadásában, Németh András tekerõ kíséretével. A mûsorvezetõtõl
megtudhattuk, hogy a tekerõ, azaz a nyenyere valaha a
hangszerek királya volt és fontos szerepet kapott a Napkirály udvarában, míg itthon csak koldushangszerként tartották számon... A továbbiakban Gyermán Júlia (hegedû) és
H. Uracs Mónika (zongora) – két angyalként – Paganini
Cantabile-jével; majd Orbán Johanna és Soós Réka – Vizeli
Balázs és Soós Csaba népi hegedû kíséretével, buzai karácsonyi énekekkel örvendeztette meg a szíveket.
Offenbach: Barcarolla-ját Avedikian Viktória és Tóth
Orsikáék énekelték gyönyörûen, Soós Gabriella kiváló

Adventi
Traccsparty
Igen jó hangulatban
zajlott a Faluházban
november 26-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Egyesület szervezésében az
Adventi traccsparty.
Kurtz Ferencné
encné
és
Lafka
Konrád
Fer
A Kalász Suli alsó tagozatosainak kedves mûsora után
Wágnerné Klupp Katalin köszöntötte az egyesület büszkeségeit. Horváth Györgyné Regine Az év német pedagógusa
lett, munkája megmutatkozik tanítványai kiváló eredményeiben és a helyi nemzetiségi hagyományok megõrzésében.
Kurtz Ferencné a kezdetek óta tagja a Német Egyesületnek és a Lustige Schwaben énekkarnak. Összegyûjtött dalai,
énekei alapját képezik az énekkar repertoárjának. Lafka Konrád az 1996 szept. 30-án megalakult Német Nemzetiségi
Egyesület elnöke volt, majd tiszteletbeli elnöke lett. Szívügye a sváb hagyományok átadása, megõrzése. A kitelepítési emlékmû környezetének fenntartása, szépítése számára
szinte a legfontosabb feladat. 80. születésnapjuk alkalmából
mindketten „Kalászi Svábokért” emléklapot kaptak. Emlékezetes, megható pillanatok voltak, amikor a rendezõk egy
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zongorakíséretével;
majd
Csajkovszkij:
Diótörõ szvit/2. tétele
és A tündér tánca 2.
Indulója hangzott el,
ezúttal furcsamód tíz
kézre hangszerelve. A
kezek
tulajdonosai:
Dankovics Valéria, H.
Kürtösi Mónika, Hoffer
A fer geteges tízkezes...
Katalin, H. Uracs Mónika és Soós Gabriella (zongora). Gyermán Júlia (hegedû)
és Mihályi András (zongora) Örökzöld karácsonyi dallamokat adott elõ; majd Agatics Krunoszláv (harmonika)
egy, a Balkánon ismert búcsúztatót, a Nizámski rastanakot
játszotta el, igen virtuózan. Rák Béla (elektro-akusztikus
gitár) Fantázia címû improvizációja után Vizeli Balázs (népi hegedû) egy igazi örömzenével, egy gyimesi cigánycsárdással lepte meg a közönséget.
Az est csúcspontja – hagyomány szerint – egy csodálatos közös produkció volt: Adam: Szent éj c. zenemûvét
Mihályi András hangszerelte a Zeneiskola tanári- és diákgárdájára. A felemelõ élmény megteremtésében közremûködött: Tóth Orsika
(szoprán), Avedikian
Viktória (alt), Hermesz
Zoltán (tenor), Rácz
Ambrus (basszus), a
Budakalászi Énekkar, a
Gyerekek és Tanárok
Kórusa és a Tanári zenekar, vezényelt: MiAgatics Krunoszláv játszik
hályi András.
szál virággal, a jelenlévõk nagy tapssal köszöntötték „azokat
a bátor embereket”, akik élemedett koruk ellenére megjelentek a Traccspartyn: elõbb a nyolcvanon túliakat, majd
amíg a virág tartott, a hetveneseket. A rendezvényt a Kamp
Kapelle muzsikája tette még hangulatosabbá.
ISKOLÁSAINK AZ ÉVES SVÁB ADVENTKÖSZÖNTÕN
Már hagyománnyá vált, hogy alsós németes diákjaink
mûsort adnak a Német Nemzetiségi Egyesület által szervezett adventi ünnepségen, ahol a budakalászi svábokon
kívül Üröm és Pilisborosjenõ egyesületei is részt vesznek.
Fellépésünket idén lampionos felvonulással és énekszóval kezdtük a sötétben, majd Szent Márton legendáját elevenítettük fel. Az adventi idõszakot, a várakozás örömét
szimbolizálták az egyes versek és dalok után felgyulladt
gyertyák. Így varázslatos hangulatot tudtunk teremteni.
Diákjainkat gazdagon megvendégelte
Wágner Katalin, az
egyesület elnöke. Köszönjük a szülõknek,
hogy elkísérték a gyermekeiket és ezzel hozzájárultak a program
sikeréhez.
Peltzer-Dubovszky Lívia

A Kalász Suli diákjai
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KÖZ-Ü
ÜGYEK MEGHALLGATÁS EGYENES ADÁSBAN
Közmeghallgatás – majd’ négy órán át
November 25-én zajlott az új testület elsõ Közmeghallgatása. Kiss Máté a patak tisztításáról érdeklõdött
(külterületen a Közép-Duna-völgyi Társulás feladata lenne, belterületen az önkormányzat négyszer rendelt kaszálást, tisztítást). Havas Tamásné a lomtalanítás rendjének
megváltoztatása ellen tiltakozott (idegen helyrõl érkeznek
lomok, sok szemét marad utána, nõ a bûnözés, – de ha
nagy az ellenállás, nem erõltetik). Wágner László a tájház
melletti mozi omló falához kért segítséget (átgondolják,
egyébként a belül jó állapotú mozi esetleg alkalmas lenne
a Kalász Suli alsósainak, kistornateremnek); ill. hogy a
058-as kárpótlási területrõl vegyék le a helyi védettséget
(jogszabályi változások miatt úgyis felülvizsgálják).
Liszkainé, volt képviselõ, a médiában leadott félrevezetõ
nyilatkozatok ellen tiltakozott. A 700 milliós veszteség hírére válaszolva kifejtette, hogy valóban vett fel az önkormányzat 300 M Ft hitelt, de még ez elõtt, szeptember végéig saját bevételbõl kifizette a Szalonka utcai óvoda 2/3-át. Megalapozott, szakmai érvekkel alátámasztott nyilatkozatokat
kért, a bevételi és kiadási sorok összevetésével, nem csak a
veszteség, hanem a lekötött betétek, értékpapírok figyelembe vételével. Felháborítónak tartotta a „csontvázak” emlegetését is, amikor a sóderbánya, vagy a Kaláz Kft sokéves
és sokmilliós ügyeivel nekik kellett küzdeni. (Rogán László
polgármester válaszában arra hivatkozott, hogy nem az elmúlt 6 hét okozta a veszteségeket, és Németh Antal alpolgármester testületi döntés nélküli aláírását említette az Óvoda munkáinak határidõ-módosítása kapcsán, és hogy 40 M
Ft-os kötbérrõl mondott volna így le a grémium).
Dékányné a Prekobrdo II. 20 KV-os vezetékének áthelyezésérõl kérdezett (meglesz); Kárpáti György a Szegély
utcai kátyúkra figyelmeztetett és önálló, részletes rendezési tervet sürgetett a Berdóra, a telkek 7-800 m2-tõl kezdõdõ meghatározását, a beépíthetõségi mérték átgondolását, és lobbizást az agglomerációs törvény megváltoztatásáért (már jelezték Budakalász igényeit, ugyanakkor a település belülrõl halad kifelé, vannak a központhoz közelebb
is belterületi besorolásra váró részek). Kiss András szerint
nem kellene annyi ipari vagy lakóövezet, fontos a föld, a
helyben elõállított élelmiszer, – ez lehet a közös jövõnk.
Hantos István, volt képviselõ, a Berdó csapadékvíz elvezetésére kért átmeneti megoldást; a csatorna-pályázatokról érdeklõdött (Rogán László elmondta: „a felszíni-felszín alatti vizek Budakalász legfontosabb problémája, a
Vituki szerint 150 éve idén volt a legtöbb csapadék, megtelt minden vízzel”, – a tüneti kezelések után végleges
megoldásra törekszenek. Homor István beruházó hozzátette: víznyelõk kellenének a Berdóba, ill. figyelik az út- és csatorna pályázatokat); a Felsõvár u. balesetveszélyességére figyelmeztetett, és jelezte, a most zajló közlekedési fejlesztések kapcsán egy bocsánatkérés megilletné az elõzõ, dilettánsnak titulált testületet, mert a 250 M Ft-os szerzõdés
az õ érdeme. (Krepárt Tamás alpolgármester megerõsítette, szerinte a testület rossz megállapodást kötött. Három
év alatt 1 m2 aszfaltot nem építettek, és csak a Fidesz kormány idején kezdték meg a munkát.) Hantos István megjegyezte, egy ekkora útépítés tudhatóan nem egyik percrõl a
másikra történik, és „nem olyan nagy dolog elnézést kérni”.
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Kovács Attila, volt képviselõ elmondta, a forgalomcsökkentés kapcsán az egyszeri 200 M Ft-os Emlékeztetõ
helyett szükség volt egy komoly szerzõdésre, ez lett a
majd’ két évvel ezelõtti, többszöri 250 M Ft-ról szóló megállapodás. A határozatok, egyeztetések, közbeszerzések,
engedélyeztetések, állami költségvetésbe építés rengeteg
idõbe és energiába került, illene tehát a másik munkáját
megbecsülni. (Mányai Zoltán képviselõ elmondta: „az elõzõ testület munkája hasznos volt ... Mi az eszközt nem tartottuk jónak, mert az elõzõ kormánnyal egy paktum született: hozzájárultunk a híd használatba vételéhez. Rögzítve
volt, hogy a híd használatba vételét csak akkor lehet kiadni, ha elkerülõ út épül.” A 250 M Ft-os beruházások kapcsán hozzátette: „ne vitassák már el az elmúlt hat hetet.”)
Máté István PTB tag kifejezte, politikai kampánnyá lendült át a közmeghallgatás, „ki-ki a sérelmeit tartsa otthon”.
Janicsek Béla a szentistvántelepi HÉV-sínek melletti belvízgondokra, a pincék elöntésére hívta fel a figyelmet (megkezdõdtek a szivattyúzások); Koller István a szemét-gondokra (a térfogat szerinti fizetést törvény írta elõ), a túlnõtt
sövényekre (utánanéznek), az útszéli fák kidöntésére figyelmeztetett (rácsos védekezés lenne jó). Faludi Mihályné a József Attila úti átkelõrõl, gyalogútról kérdezett
(2011. március-december között építik ki a körforgalmat,
gyalogátkelõt; a Csapás utca a kerékpárúton biztonságosabban megközelíthetõ); és a Lenfonóval szembeni elhanyagolt területrõl szólt (városközpontot szeretnének oda).
Kincsesné Salca Mária az M0 folytatását szorgalmazta,
és az elkerülõ út elvetését; kifejtette, hogy a jövõ nem az,
hogy mindent beépítünk és Budakalász legjobb földjeit
(Gyógynövény) nem milliárdos üzletre kellene használni.
Javasolta, hogy a Zrínyi utcai árkot mélyítsék ki és vezessék el a Dunáig. Kiss András hozzátette: az elkerülõ út Budakalász levegõjének a végét jelentené, hisz elvágnák a
Pilistõl (az elkerülõn gyorsabban végighajtó autók kevesebbet szennyeznének); hiányolta a mezõõri szolgálatot
(nyugdíjba vonult, a településõrök státusza a jövõ évre
nincs biztosítva, – ahol gondot lát a lakos, jelezze), és
ajánlotta, hogy legyen egy hely, ahol önköltségi áron lerakható a hulladék, így szigorúan büntethetnék az egyéb
helyre szemetelõket (a Hulladékudvaron sitt 1 m3-ig térítés ellenében most is leadható, Sze-Csü-Pé: 14-18-ig,
Szo: 8-12-ig; a kommunális hulladékot törvény szerint
csak a 10 évre leszerzõdött szolgáltató viheti el).
Fölmerült még a lakosokat zavaró hétvégi motoros fûrész, kasza; hogy a lomtalanítás átalakításával megszûnne
a turkálás, és hogy érdemes lenne egy fórumot tartani a
szemét-ügyekrõl (a Védegylet elõkészít egy elõterjesztést
hulladék-, égetés-, zaj-ügyben és tavasszal módosítják a
képviselõk a környezetvédelmi rendeletet). Szó volt a telek-leadásokról; egy Gyümölcs utcai szemlérõl; a Hegyalja
út védelmérõl: ne használják kerülõ útként; hótakarításról,
hólánc használatról; a Gátõr utca rendbetételérõl, a sorompóról a gáton; hogy 2011 legyen Budakalász éve; a Damjanich utcai járdáról és villanyoszlop áthelyezésrõl. A közmeghallgatás lezárása után, az egyenes adás végén Dévai
Ferenc fejthette ki kétségeit az új testület – szerinte nemtelen – módszerei és szakmai hozzáértése kapcsán.
Összeállította: FSA
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PEDAGÓGIA ÉS ÚTÉPÍTÉS

I. Budakalászi Pedagógiai Szakmai nap
Idén elõször, de hagyományteremtõ szándékkal, a Polgármesteri Hivatal nagyszabású pedagógiai fórumot szervezett a
budakalászi közoktatási intézmények dolgozóinak. A nov. 29én a Faluházban megtartott szakmai napon a fenntartó a gyermekek nevelésével-oktatásával foglalkozó szakemberek
munkáját kívánta segíteni, és a minõségfejlesztésben együttmûködni. A nevelés és tanítás nélküli
munkanapon nem csak a helyi pedagógusok, de – mivel pedagógiai szolgálat
Budakalászon és a környékén se mûködik – a környezõ települések intézményeinek vezetõi, dolgozói és a kistérségi iroda munkatársai is résztvettek.
Köszöntõjében Rogán László kifejtette: szülõként és polgármesterként is
fontosnak tartja, hogy az intézményekben milyen környezetet tudnak biztosítani a gyermekeknek, és hogy a pedagógusok részére tudják-e biztosítani a szakmai továbbképzést, megújulást, „hogy ne fásult, a munkába belefáradt
szakemberek oktassák, neveljék a fiatalokat. A pedagógusok
ugyanis minták, példaképek kell legyenek környezetüknek.”
Villám Zsuzsanna, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
vezetõje hozzáfûzte: az elmúlt 30 évben a magyar oktatási
rendszer túl gyors változássorozaton ment keresztül. „Az oktatás jelenlegi (alul)finanszírozása tovább fokozta az oktatás
színvonalának egyenetlenségét. Az intézményekben megtapasztalt mindennapossá váló élethelyzetek sokkal változatosabb problémamegoldó készséget igényeltek. A hajdani pedagógus tekintélynek mind az anyagi, mind az erkölcsi, társadalmi alapja megrendült. ... Elérkezett az az idõszak, amikor a nevelési-oktatási rendszer újjáépítése szükségszerû.”
A várható változásokról, a tervezett új közoktatási törvényrõl, a formálódóban lévõ NAT-ról az Országgyûlés

Közlekedési fejlesztések – egyelõre részlegesen
December 20-án (a lap terjesztése idején) zajlik a közlekedésbiztonsági fejlesztések I. ütemének részleges mûszaki átadása-átvétele. A fejlesztések célja a Budakalászt
sújtó forgalom lassítása és a közlekedés biztonságosabbá
tétele. A végsõ átadás tervezett napja a fagyok beállta miatt 2011. április 15-re tolódik. Idén várhatóan befejezik a
terelõszigeteket, és meglesz a Szalonka utcai gyalogátkelõhely ideiglenes felfestése.
Nem készül azonban el a Damjanich utcai járda. A télre ideiglenesen lebetonozzák, de az idõjárási tényezõkön
túl, még nem érkezett meg az engedély a villamos hálózat áthelyezésére és nagy gondot jelent, hogy az ingatlanokról a csapadékvíz kivezetéseket szabálytalanul alakították
ki. A jogszabály
szerint minden
lakó köteles a saját telkén belül
kezelni a csapadékvizet. A kivi18

KÖZ-Ü
ÜGYEK
Hivatalának oktatási szakértõje, a Fidesz Oktatási Kabinetjének vezetõje, Sió László beszélt. Az ugyancsak aktív
hallgatóság kérdéseibõl kiderült, akár az egész napot végig lehetne beszélgetni, vitatkozni, elmélet és gyakorlat
összefüggéseirõl, kölcsönös egymásra hatásáról.
Dr. Kígyós Éva pszichológus az érzelmi megterhelésbõl,
stresszbõl fakadó kiégési szindrómát elemezte, pedagógusokra vonatkoztatva. Elmondta, a nevelõket egyformán érik negatív hatások „felülrõl” (állam, oktatáspolitika,
fogyasztói társadalom elvárásai, információdömping); „oldalról” (gyerekek
hárítása, szülõk igényei, kritikája –
miközben gyakran a pedagógusok viselik a szülõk terhét, pótolják a hiányokat); és „alulról”, az alapjaik, a családjuk felõl (anyagi helyzet, férfi-nõi
szerepek szétzilálódása). A stresszhelyzetekben segíthet az ellazulás, az
egészséges élet, a sok mozgás, és a kimozdulás a berögzõdött, megmerevedett nézõpontokból.
A szakmai nap fénypontja dr. Ranschburg Jenõ pszichológus elõadása volt, a pedagógus–gyermek kapcsolatról. A karizmatikus oktató a bosszantó, olykor idegesítõ, hiperaktívnak titulált gyerekeket próbálta közelebb
hozni hallgatóságához. Elmondta: „az igazán tehetséges
gyerekek mindig egyenetlenek”, s többnyire nem az eminens, könnyen kezelhetõ, udvarias tanulók lesznek a legkitûnõbb emberek. A professzor Micimackó, Tigris, Nyuszi, Malacka, Füles példáival érzékeltette, mennyire lehetetlenek, ugyanakkor mennyire szerethetõk tudnak lenni
ezek a gyerekek. Szavai nem csak bölcsek, de szívhez
szólóak is voltak: „Engedjék meg, hogy egy öregember
pályája végén azt mondja: Megéri. ... A csuda vigye el
ezeket a kölköket, nélkülük nem élet az élet...”
telezõ jelenlegi szerzõdése alapján nem kötelezhetõ a kivezetés megoldására. Ráadásul az a baj, hogy a lehetséges megoldások érintenék a Damjanich utca két éve elkészített szegélyét. Mivel az út ROP-os pályázatból épült,
ezért öt évig semmilyen változtatás nem hajtható végre
se az úttesten, se a szegélyen, se a padkán. Az utat bármikor ellenõrizhetik és módosítás esetén visszakövetelhetik a pályázati összeget. Így a házfalakon levezetett csatornák esõvíz-elvezetése egyelõre nem megoldható.
A hivatal felvetette a beruházó (NIF Zrt.) felé, hogy
vizsgálja meg annak lehetõségét, lehet-e a pályázat kötelmei alól felmentést kérni. Ez esetben ingatlanonként egy
1 méteres acélcsõvel ki lehetne vezetni a járdán keresztül
a vizet, a szegély megbontásával. Felmerült egy, a fal
mellett vezethetõ gyûjtõcsatorna lehetõsége is, de egyrészt a tervekben ez nem szerepel, tehát a kivitelezõ nem
is kíván ezzel foglalkozni, másrészt ha ez rácsos, annak
nagyon nagy a költsége. Eredendõen az út több évvel ezelõtti tervezésekor kellett volna a kifolyókkal számolni,
majd a megépítésekor kialakítani. Jelen helyzetben a felvetõdött mûszaki megoldások megvalósítására legfeljebb
a jövõ évben – esetleg a következõ fejlesztési csomag rovására – lesz lehetõség.
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EGÉSZSÉG
Telt ház az õszi szûrésen
A november 18-i õszi szûrõnapon a hagyományokhoz
híven ismét telt ház volt az Egészségklubban: 148-an voltak
kíváncsiak egészségi állapotukra. Volt vérnyomás-, vércukorkoleszterinszint- és testzsír-tömeg mérés, doppler-vizsgálat
(érvizsgálat), látás-, vizelet-, ill. bõrgyógyászati vizsgálat. Ezzel egy idõben lehetõség volt allergia szûrésre is.
A szûrések 2005-ben kezdõdtek, vérnyomás-, koleszterinszint- és vércukor méréssel, és 64 résztvevõvel. Az
eltelt 5 év alatt szinte megháromszorozódott a vizsgálatok
és az azokat igénybevevõk száma. Tavaly õsszel már 117en, tavasszal 131-en jelentek meg a szûrésen. Az Egészségklub a szorgos és kitartó munkának köszönhetõen mára már 212 tagot számlál. Ám minden adatnál többet
mond a szûrõnapon résztvevõk véleménye:
„Nagyon örülök, hogy
van ez az Egészségklub és
kiváló a vezetõje, összetartja a társaságot. Így legalább eljönnek az emberek az orvosi vizsgálatra.
Sokkal
kényelmesebb,
hogy helybe jön a dolog,
így több ember megnézeti magát.” (B. A.)
„Amióta létezik, klubtag vagyok és MRL-tag is.
Az összes szûrést végignéztem, karban kell tartani
magunkat. Jelentkeztem nõgyógyászati szûrésre és voltam
csontritkulás vizsgálaton is. Cukorbeteg és szívmûtött vagyok. Válogatok a szûrések között, most szemészetre,
doppler-vizsgálatra, bõrgyógyászatra jöttem. A vizsgálók
nagyon kedvesek, udvariasak,
segítõkészek,
felvilágosítást
adnak. Irányítanak bennünket,
ha hagyjuk magunkat.” (G. M.)
„A
klubba
nem járok, de a

A LAKOSOK SZEMÉVEL...
tavaszi szûrésen
voltam és most
megint jöttem.
Fontos, mert rövid idõ alatt sokféle vizsgálaton
túlesek. Munka
mellett ez így
nagyon jó. Ha
már
csinálják,
élni kell vele. Szeretnék csatlakozni a klubhoz, de 6-ig dolgozom, és akkor kezdõdnek az elõadások.” (K. J.)
„Az újságban olvastam róla, most elõször jöttem.
Dopplerre jelentkeztem be, vércukorra, koleszterinre. Láttam, van szemészet is.
Volt egy nagy mûtétem,
kell idõnként kontrollra
járni, negyedévente kell
ellenõrizni, a magas vérnyomás miatt.” (K. L.)
„Jó, ha tisztában vagyunk az egészségi állapotunkkal. Néha persze ez lehangoló, de jó szembenézni vele. Évente egyszer
jövök szûrésre, harmadjára
vagyok itt. Amirõl eddig is
tudtam, tudatosítva lett,
sajnos újabb dolog is jött.
A vérnyomásommal volt
gond, most a koleszterinszint, ez új dolog. A Kábeltévébõl
tudok a klubról, meg ismerõsöktõl. Sajnos pont akkor unokázom, amikor az elõadások vannak. Szeretnék eljárni, de
hát... a gyerekek is fontosak. Ma felmentést kértem, a
dopplerre kellett jönnöm. Ami most elhangzott, a szív- és
érrendszeri szûrés, arra feltétlen szeretnék elmenni.” G. J.
„Klubtag vagyok, segítünk meggyõzni az embereket. Az
én férjem is nehezen mozdul: visszük a hírét. Jókor vagyok
jó helyen. Nem is tudom, mi lenne, ha ezek a szûrések,
programok nem lennének. Járunk kirándulni, színházba,
mindenhova együtt. Tornára is megyünk, hetente háromszor. Egyszer a Faluházba, kétszer Papp Erzsihez az iskolába.
Alig ismertük egymást, itt barátságok is szövõdtek.” (G. M.)
Anó

A szív- és érrendszeri szûrés küszöbén

Karácsonyi készülõdés

December 3-án dr. Szelid Zsolt tájékoztatta a polgármestert, hogy a tervezett nagyszabású, ingyenes szív- és
érrendszeri szûrés keretében még ebben az évben sor kerül 20, a háziorvosok által javasolt budakalászi lakos kérdõíves vizsgálatára. A leszûrt tapasztalatok alapján módosított, esetleg a jelenlegi 40-50 percesnél rövidebbre
vett kérdõívvel keresik fel 2011. elsõ negyedévében azt a
380, véletlenszerûen kiválasztott embert, akikkel folytatják a vizsgálatot. Az elsõ négyszáz páciens dokumentációját összesítve egy szakmai tanulmányt készítenek,
amelyre alapozva mód nyílhat Európai Uniós pályázaton
indulva pénzt szerezni a teljes, 8000 fõs budakalászi felnõtt lakosság szív- és érrendszeri szûrésére.
2010. december • IV. évfolyam 10. szám

Adventi koszorú-készítést tartott az Egészségklub december 2-án a Faluházban. Tele volt a zöld szoba a szorgoskodókkal, akik Kalászi Rózsika irányításával, segítségével állították össze
koszorúikat, sírcsokraikat, ki mit szeretett
volna. Az alapot, gyertyát a résztvevõk hozták, a díszeket helyben
kapták. Nagyon jó hangulatban zajlott a munka, – volt, aki több mûvet is készített.
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TESTVÉRKAPCSOLATOK ÉS SPORTHÍREK

KÖZÖSSÉG

Látogatás Kahlban

Kapcsolaterõsítés Lövétével

Nov. 18. és 21. között Kahlba látogatott az
új képviselõ-testület küldöttsége – számolt be
lapunknak Ercsényi Tiborné alpolgármester és
Kaltner Károly PTB elnök. – Wágner Lászlóval, Roczkov Ivánnal és
házastársaikkal a Testvérkapcsolatok Egyesülete szervezésében most is családoknál helyezték el õket.
Jürgen Seitz polgármester irodájában fogadta a küldöttséget, tájékoztatót tartott a hivatal mûködésérõl, az
épület fejlõdésérõl és egyik alpolgármestere bemutatta
Kahl nevezetességeit. A város sok adottsága hasonló Budakalászéhoz: ott is vannak bányatavak, ahol üdülõövezetet: sport- és horgászcentrumot, kempinget alakítottak ki.
Példaértékû a helytörténeti múzeum: „hihetetlenül ügyesen feltérképezték Kahl múltját. Több száz évre visszamenõleg gyûjtöttek be adatokat családokról, foglalkozásokról, és az eredeti dokumentumok mellett felvonultatják a
legkorszerûbb technika vívmányait.” Megtekintették a
gazdagon felszerelt tûzoltószertárat és emelõkosárral
módjuk volt 30 m magasból szemrevételezni a környéket.
A nagy sikerû magyar esten kiderült, a kahliak rendszeresen szerveznek Magyarországot és Budakalászt népszerûsítõ programokat. Biztató, hogy sok fiatal volt jelen és érdeklõdnek hazánk iránt, többen magyarul is tanulnak. Az
estet megtisztelték a város prominens személyiségei. Finom magyaros ételekkel, bográcsgulyással, gesztenyepürével vendégelték meg õket, az alapanyagot elõzõ héten
szerezték be Budakalászon (Hufi kolbász, Schieszl-féle bor).
Pénteken mód nyílt meglátogatni a Majna parti nevezetességeket, így az aschaffenburgi püspöki palotát,
szombaton szabad foglalkozás keretében ismerkedtek a
környékkel. A búcsúesten ismét jelen voltak a város vezetõi és meghívták a tavaszi vásárra is a budakalásziakat.

A várossá avatás évfordulóján,
augusztus 20-án
Budakalászon újra
megerõsítették az
immár tíz éves
testvérkapcsolatot
az erdélyi Lövétével. Terv szerint
szeptember 8-án
került volna sor erre az ünnepélyes ceremóniára Lövétén, de Parlagi Endre
polgármester a programon akkor egyéb elfoglaltságai
miatt nem tudott résztvenni. Ez erdélyi testvéreinknek
rosszul esett, elbizonytalanodtak, ezért december 9-12.
között az új képviselõ-testület küldöttsége (Rogán László
polgármester, Ercsényi Tiborné és Krepárt Tamás alpolgármesterek, Kaltner Károly PTB elnök, Mányai Zoltán képviselõ és párja) Lövétére látogatott.
Abban egyeztek meg, hogy aláírás már nem lesz, de
2011. augusztus 6-án, az ötévente megrendezett Falutalálkozó keretében ünnepélyesen kinyilvánítják a testvérkapcsolat megerõsítését. A lövéteiek természetesen itt
lesznek megint augusztus 20-án is és egy kézfogással pecsételik meg a két település közötti további együttmûködést. Meghívták a budakalászi önkormányzatot a csíksomlyói búcsúra, gyalogos zarándoklatra is.
Lázár Zoltán polgármester nagy szeretettel fogadta a
küldöttség tagjait, bemutatta nekik a hivatal felépítését,
dolgozóit. A vendégek megtekinthették Székelyudvarhely nevezetességeit, a Városháza Szent István termét, és
a nagy magyarokat fölsorakoztató szoborparkot.
Meglátogathatták a csíksomlyói Mária-kegyhelyt és a
csíkszeredai, Makovecz Imre által tervezett templomot.
De találkoztak a helyi plébánossal, és egy közös vacsorán
a helyi képviselõ-testület tagjaival is. Megegyeztek a gyerektáboroztatás folytatásáról, idén a budakalászi iskolások
utaznak Lövétére.

A BSC hírei

Budakalászon a Faluházban Kurdics Sándor szervezésében vezetõink, és régi, ill. ma is játszó játékosaink részt
vettek a Budakalászi Textiles emlékestjén, ahol sikerült a
70-es évek legendás kézilabdázóival eltölteni egy estét.
Köszönjük, és várunk benneteket a BSC rendezvényein.
NBII Nyugat felnõtt férfi: 1. Szigetszentmiklós... 22
pont; 2. Bp. Honvéd SE 19 p; 3. Solymári SC 18 p; 4. Budakalászi SC 14 p; 5. Tarján SE 12 p; 6. Pilisvörösvári KSK
12 p; 7. MAFC-ASI DSE 11 p; 8. Dunakeszi VSE-Ma...10
p; 9. Pénzügyõr SE 6 p; 10. XVI. ker. KMSE 6 p.
Alapszakaszból hátralévõ mérkõzések férfi felnõtt:
2011. 02. 20. 15 óra – Pénzügyõr SE – Budakalászi SC
2011. 02. 27. 16:30 – Budakalászi SC – MAFC-ASI DSE
2011. 03. 06. 18 óra – Solymári SC – Budakalászi SC
Bízva a Budakalász élére választott új vezetés hosszú
távú tervezõ gondolkodásában, tervezzük a rájátszásban
való részvételünket, és nyári strand-programjainkat az
Omszk tó területén. Hajrá Budakalász, hajrá BSC!

A BSC Nõi felnõtt csapata Krámer Aladárné irányításával
ismét harcban áll az NBII bajnoka címért, a Tatabánya csapatával. A visszavágótól függ, hogy a rájátszásba I., vagy II. helyen jutunk be. Csapatunkat sok sérülés hátráltatja, így szívesen vesszük utánpótláskorú és felnõtt játékosok jelentkezését.
NBII Észak nõi felnõtt: 1. Tatabányai SC 23 pont; 2. Budakalászi SC 22 p; 3. Kinizsi TTK 18 p; 4. Pilisvörösvári KSK 16 p;
5. XVII. ker. Lakóh...10 p; 6. Tatai HAC 10 p; 7. Gödi SE 9 p; 8.
Ikarus BSE 5 p; 9. Dorogi ESE 4 p; 10. Malév SC 3 p.
NBII Észak Nõi felnõtt alapszakasz mérkõzései:
2011. 02. 06. 15 óra – Tatabányai SC – Budakalászi SC
2011. 02. 20. 17 óra – Ikarus BSE – Budakalászi SC
2011. 02. 27. 14:30 – Budakalászi SC – Kinizsi TTK
2011. 03. 05. 16 óra – Tatai HAC – Budakalászi SC
A BSC Férfi felnõtt csapata Bagyánszki Zsolt új edzõ
vezetésével – aki a 1996-os fiú megyei válogatott edzõje
is –, feltételezhetõleg a felsõ házban vághat neki a rájátszásnak, mivel a csapatban lényeges fiatalítást végeztünk.
20

Lakatos Zoltán, elnök, (20) 333-6663

2010. december • IV. évfolyam 10. szám

HISTÓRIA

BIZTONSÁG TÉLVÍZ IDEJÉN...

Egy kis helytörténet...
Bátonyi Pál Wattay-leszármazott családja történetét kutatva a Wattay család és Budakalász kapcsolatára is fényt derített. Levéltári kutatásainak eredményeit rövid ismertetõ cikkekben foglalta össze. A témával kapcsolatban kiállítást és
elõadást is tervez tavasszal, a Faluházzal együttmûködve.
BUDAY BORNEMISZA BOLGÁR PÁL ÉS KÁLÓZ
Õ volt, aki újra telepítette Budakalászt, nevét mégsem
õrzi közterület. Õsei az oszmán hódítás elõl menekült bolgár nemesek, akik a Rosd-sziget (ma Szentendrei-sziget)
déli részen letelepülve alapították – az azóta elpusztult –
Bolgárfalut. A családnak Budán is volt háza.
Pál ügyvédként nagyon híres volt és 1612-ben már
Pest vármegye szolgabírája, de Pilis vármegye adórovó
dikátoraként, majd 1655-ben Nógrád vármegye helyettes
alispánjaként is ténykedett. Felesége Tholdy Kata révén
jelentõs birtokokhoz jutott. Pál és családja Szécsényben,
majd Vácott lakott.
Egy szentendrei tanú késõbbi vallomása szerint Márkus Máté hódoltsági atyafi mondta neki: „Öcsém, ha te
ember volnál és gondiát viselhetnéd Pomaz és Kálóz nevû pustakat magadénak tehetnéd, mert azoknak nincsen
magiar urok.” Protestáns vallása ellenére több püspöknek
is megbecsült prokurátora (ügyvédje), így segítségükkel

Hasznos tanácsok téli idõjárás esetén
• Tároljon otthonában egy hétre elegendõ és tartós élelmiszert (konzerv, kenyér, tej, liszt, instant élesztõ, só) az
egész család számára.
• Halmozzon fel tartalékokat vízbõl.
• Legyen otthon a rendszeresen szedett gyógyszerekbõl
szükséges mennyiség, kötszerek, ha csecsemõ van a
családban, több napra elegendõ tápszer és pelenka!
• Tartson otthonában üzemképes állapotban egy elemrõl
mûködtethetõ rádiót és biztosítson hozzá tartalék elemeket!
• Folyamatosan ellenõriztesse tüzelõberendezéseit és kéményét az égéstermék visszaáramlásának elkerülése érdekében (szén-monoxid mérõ).
• Tájékozódjon a várható idõjárásról, az útviszonyokról
(rádió, TV, internet).
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megkapta királyi adományként a pusztákat. Mivel testvére és fia is Budán lakott, jó kapcsolata volt az oszmán uralmat képviselõ, többségében bosnyák tisztségviselõkkel.
A mai Budakalászon lévõ Taván-dûlõ nevét Tavan Zagrebról kapta, de õ sem török volt, hanem bosnyák, akinek
származása feltehetõen szlavón (kaj-horvát).
Pomáz és Kálóz pusztáit 1656-ban már felsorolta a
Szent Benedeki Konvent (Garamszentbenedek) elõtt a falvai között. Az illetékes oszmán adminisztráció engedélyével Bács vármegyei rác falvaiból telepítette be a két
pusztát. Ugyanakkor Bács vármegyei rác falvaiként említette Prekonits, Radonits, Tótháza, Nagy Györgyin, Malteövits, Nadaly, Hulicza, Oblicza, Billa Blata, Szylvas, Botra,
Pokolkõ, Obornicza, Vámtelök, Doroskó, Pessér, Csemeny, Nagycsicsó, Vastorok és Terusith településeket.
Halála után, 1661. március 14-én, a hagyatéki tárgyalásán felolvasott testamentumában írta jószágairól: „a két
lányomnak Buday Bornemisza Bolgár Anna asszonynak,
nemzetes és vitézlõ Vathay Pál feleségének és hasonlóképpen Sára leányomnak … hogy mindenekkel egyaránt
osszanak.” Fia ekkor már nem élt és Sára lányának bár
négy férje volt, gyereke nem született, így a birtokok,
köztük Kálóz falu is a Wattay családra szálltak.
Bátonyi Pál

AUTÓVAL

TÖRTÉNÕ KÖZLEKEDÉSKOR CSAK JÓ MÛSZAKI ÁLLAPOTÚ

ÉS TÉLI GUMIKKAL FELSZERELT GÉPJÁRMÛVEL INDULJON ÚTNAK!

• Havas idõszakban az autóban legyen:
hólapát, vontatókötél, érdesítõ anyag (homok, só),
elemlámpa, tartalék üzemanyag.
• Hosszú téli utazáshoz:
hólánc, meleg ruha, takaró, meleg ital, egy napi élelmiszer.
• Útközben idõben gondoskodjon üzemanyagról!
• Lehetõség szerint nappali utazást tervezzen.
• Nagy havazás elõtt ne induljon hosszú útra kisgyermekkel!
• Intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott településen helyezze el biztonságban gépjármûvét!
• Legyen Önnél mindig segélyhívásra alkalmas eszköz,
mely üzemképes, feltöltött állapotban van, és a segélyhívó számokról se feledkezzen meg!
104, 105, 107, 112
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IGE-I
IDÕK

Te vagy-e a Messiás, vagy mást várjunk?

Az Isten Egyháza hírei

Várunk valakit, hogy eljöjjön. Megkérdeztem gyerekektõl, hogy mit várnak. Sok mindent elmondtak: az ajándékot, hogy együtt legyen a család, a finom ételeket…
Ha kimegyek az utcára, szinte mindenütt lehet látni: a
szépen feldíszített fákat, a csillogó körtesorokat, ha bekapcsolom a tévét, akkor elkerülhetetlen, hogy újabb karácsonyi tippeket halljak, fõzési ötleteket mondjanak.
Minden tele van a Karácsony hangulatával.
Szinte az egyedüli hely, ahol még nincs karácsonyfa, a
kalászi templom. Ez az a Karácsony, amit annyira várunk?
És sokszor halljuk, hogy nem is örültek az ajándéknak,
csak átvették és rohantak is, meg se kóstolták a tortát,
csak a mosogatás maradt, már megint egy nagy veszekedésbe fulladt az ünnep… Ez az a Karácsony, amit várunk?
Jézus az üdvözítõ, a megváltó… Képes megváltani,
üdvözíteni az embert. Képes az ember szívét átalakítani…
Elképzelem a „kereskedelmi karácsonyt”: a család
azon gondolkodik, hogy kit mekkora értékkel ajándékozzon meg, és igyekeznek mindenkinek a legmegfelelõbb
ajándékot odaadni. Az asztalnál vetélkedés indul, hogy ki
szerezze meg a legjobb falatot, és a családtagok finoman
kerülgetik a nehéz témákat, amikrõl nem jó beszélni,
mert abból csak veszekedés lesz…
Jézus tud ezen változtatni? Jézusnak kell lennie a középpontnak. Nekünk kell Jézushoz alakulnunk, hogy meg
tudjuk mutatni a megváltót. Észrevenni a másik emberben a jót, szeretettel reagálni egy kis gesztusra is, és
megbocsájtani. Karácsonykor talán nem is olyan nehéz.
Áldott Karácsonyi ünnepeket kívánok:

Karácsonyi istentisztelet: december 26. 9 óra
Óévi istentisztelet: december 31. 16 óra
 Újévi istentisztelet: január 2., 10 óra
 Állandó programjaink:
– Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 óra.
– Ifjúsági Klub: péntekenként 18.30-kor.
– Bibliaóra: szerdánként 18.30-kor.
(Változhatnak az idõpontok, ezért kérem, érdeklõdjön
a Budai út 55. szám alatt, Kiss Péter lelkipásztornál: +36
(20) 886 8752, kish.peter@gmail.com)
ELLÁTOGATOTT KÖZÖSSÉGÜNKBE A MIKULÁS
2010. december 4-én szombaton a Budakalászi Evangéliumi Közösség (Isten Egyháza Budakalász) és a Mikulás játékos mesedélutánon látott vendégül 50 környékbeli óvodás korú gyereket és szüleiket.
Németh Luca bábmûvésznõ elõadásában
zsivajgós, nevetõs bábmesékkel szórakoztattuk a kicsiket, majd gitárkísérettel és közös
énekléssel mozgattuk át
a gyerkõcöket. A Mikulás apró segédjével
mindenkinek
hozott
ajándékot, a legkisebbek hangos énekléssel, saját készítésû
rajzokkal köszönték meg a finomságokat. A mûsor végén a
Közösség és a vendégek sütemény és tea mellett beszélgettek az élményekrõl. Szeretettel várjuk 2011-ben is rendszeresen tervezett bábmese elõadásainkra a látogatókat.

Kálmán József

A római katolikus plébánia hírei
VENDÉGEK JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE
Nov. 21-én a Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia énekkara adott koncertet a Szent Kereszt
Felmagasztalása Templomban, az esti mise után. Az adományokat a Schifferer család 2010. február 14-én kigyulladt háza felújításának folytatására ajánlották fel. A koncert keretében vetített képes beszámoló hangzott el az
eddig elvégzett és a hátralévõ munkákról.
ÜNNEPI MISEREND
A Karácsonyi misztériumjáték december 24-én: • Szentistvántelepen 16 órakor, • Budakalászon 17 órakor lesz.
Az Éjféli mise mindkét templomban éjfélkor kezdõdik.
Ünnepi mise december 25-én 10 órakor lesz.
Év végi hálaadás, Szentmise december 31-én: • Szentistvántelepen 16.30 órakor, • Budakalászon 18 órakor.
KONCERT A TEMPLOMBAN
Mozart c dúr miséje haangzik el január 9-én az esti
Szentmise keretében.
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, vasárnap reggel 8 óra és 18 óra.
Szentistvántelep – kedd, csütörtök reggel 8 óra,
szombat 18 óra, vasárnap 10 óra
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A református egyház hírei
Dec. 23. csütörtök 18 óra – ünnepi elõkészítõ: Zakariás bizonyságtétele, textus: Lk 1:63
Dec. 24. péntek 14 óra – karácsonyi ünnepi délután
Dec. 25. szombat 9 óra – ünnepi istentisztelet, úrvacsora,
az elsõ karácsonyi prédikáció, textus: Lk 2:10-12
Dec. 26. Úrnap 9 óra – ünnepi istentisztelet, úrvacsora, az elsõ karácsonyi kórus, textus: Lk 2:14
Dec. 31. péntek 15 óra – óévi hálaadás, 18 óra – istentisztelet, textus: 65. Zsoltár
Jan. 01. szombat 18 óra – újévi istentisztelet, Krisztus
a szõlõtõ, textus: Jn 15:1-2
Szeretettel várjuk a Kereszt u. 7-ben!

A Kalász Baptista Gyülekezet hírei
 Ünnepi istentiszteletünket december 26-án, 17 órakor tartjuk a Szentendrei út 7. szám alatti imaházunkban.
 A Kalász Fotó Klub kiállítása megtekinthetõ jan. 6-ig
a Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ kávézójában.
Áldott Karácsonyt Kívánunk minden olvasónak!

A kalászi görög katolikusok figyelmébe
Tájékoztatjuk a mintegy 200 görög katolikus vallású
budakalászi lakótársunkat, hogy minden vasárnap gör.
kat. liturgia szerinti misét tart Mák Ferenc atya a Boldog
Özséb templomban (Békásmegyer, Pünkösdfürdõ, Lékai
bíboros tér) 12,30 órai kezdettel. (Inf.: 06-30-611-0196.)
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KÖZÖSSÉG
KORCSOLYAPÁLYA BUDAKALÁSZON
– MAJD, HA FAGY … –
Örömmel adjuk hírül, hogy Budakalászon a HÉV Lenfonó
megállónál a pékség mögött található Félúti Ház kertjében
cserkészcsapatunk – kísérleti jelleggel – megnyit egy 330
nm-es, kivilágított korcsolyapályát, mely az idõjárástól függõen fog mûködni. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy
együtt örülhessünk a fagyos napokon a tél örömeinek!
A jégpálya nem mûjég, önkéntes társadalmi munka
keretében hozzák létre cserkészcsapatunk fiataljai, így ennek
megfelelõen próbálunk minél
jobb, sportolásnak megfelelõ jeget készíteni. Bármely segítséget, önkéntes munkavállalást a
jégkészítésben, valamint anyagi
támogatást örömmel fogad
cserkészcsapatunk.
A kivilágított jégpálya mellett
rendelkezésre áll vizes blokk, fûtött melegedõ helyiség, valamint
alkalmanként forró tea, zsíros kenyér a kísérõk számára is. A jégpályát mindenki saját felelõsségére használhatja majd. A helyi iskolák számára térítésmentesen kínáljuk e lehetõséget, hogy minél több gyermek megtanulhasson korcsolyázni. A fenntartási költségek
fedezése céljából napi jegyek lesznek vásárolhatóak: 300
Ft/fõ áron, családi jegy: 1000 Ft/család áron gyerekszámtól
függetlenül. Kísérõknek a belépés ingyenes.
Pályafoglalás is lehetséges amatõr hokicsapatok számára
Konrád Dénesnél a (20) 294 7030-as telefonszámon. Nyitva
tartás várhatóan minden nap: reggel 10 órától este 10 óráig.

Karácsonyi visszaemlékezés
A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány Kuratóriumának elnökeként köszöntöm Önöket. Ismét egy évet készülünk lezárni. Ilyenkor az emberek visszapörgetik az idõ
kerekét és visszatekintenek, hogy mi is történt az adott
évben. Ennek apropóján szeretnénk néhány mondatban
visszaemlékezni az elmúlt év, ill. évek történéseire.
1992-ben Szabó Péter fõorvos hozta létre alapítványunkat. Célunk a tartós kórházi kezelés alól kikerülõ – idõközben
meggyógyult – betegeknek átmeneti munkát és szállást biztosítani. Ezért épült fel az ún. Félúti Ház mellett a Pékség,
mint védett munkahely. Ennek a célnak szeretne megfelelni
az épülõfélben lévõ Félúti Ház is, mint védett szállás.
Sajnos az elmúlt hat évben ennek a befejezése rajtunk kívülálló okok miatt nem folytatódhatott. A településen élõ
„jóakarónk” közremûködésével egy öt és fél évig húzódó
perbe csöppentünk bele. Az alaptalan rágalmazások miatt az
addig oly nagylelkû támogatóink visszavonulót fújtak. Pályázaton nem indulhattunk, mivel peres ügyünk volt. Az épület
nemhogy nem épülhetett tovább, még az állapota is egyre
romlott. Ezért fordultunk Budakalász Város Önkormányzatához támogatásért, hogy legalább egy ideiglenes tetõvel
megóvhassuk az épületet a szélsõséges idõjárási tényezõktõl. Így kaptuk meg idén õsszel az 1 M Ft-ot. Az idõközben
befogadott Budakalászi Cserkész Alapítvánnyal közösen és a
lelkes segítõknek köszönhetõen a tetõfedés befejezõdött.
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FÉLÚTON A FÉLÚTI HÁZBAN...
További információ honlapunkon: www.cserkeszek.hu. Alapítványunk, a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány köszönettel fogad további fejlesztések céljából támogatásokat az
alábbi bankszámlaszámra: OTP 11703006-20063315, valamint adó 1% felajánlásokat, adószámunk: 18672844-1-13.
További információ: (30) 305 7 305 telefonszámon. A kemény, fagyos tél reményében, jeges üdvözlettel:
Dr. Wettstein András
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány kuratóriumi elnök

Cserkész-hírek
A cserkészek szeretettel hívják
és várják az érdeklõdõket:
 a Városkarácsonyra, december 23-án 18 órára – a hidegre való tekintettel – a Faluházba, ahol egy betlehemest
fog elõadni két õrs;
 és dec. 24-én 16 órára a
Telepi, 17 órára a Kalászi templomba, ahol Misztériumjátékot
tartanak a vezetõk õrsei.
A december 4-i Csodák Myrában c. elõadásról és Mikulás-ünneprõl képes tudósításunkat a 14. oldalon olvashatják. A 65 szereplõs zenés színdarab koreográfiáját kidolgozta: Móri Kriszti; zenészek: Pipó Józsi, Takách Benõ, Rácz
Miki, Vörös Viki; írta: Andrásfalvy Etelka; zenét szerezte:
Pipó József; rendezte: Deák Marianna Ágnes. A vezetõség
köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki bármilyen kicsi vagy
nagy segítséggel hozzájárult az elõadás sikeréhez!
„Semmi nem merül feledésbe, ami egyszer megtörtént, még ha nem is emlékezünk rá.”
Idõközben megkaptuk a várva várt bírósági végzést is.
Tehát a pernek végérvényesen vége! Minden fokon Alapítványunk nyert. (Innen nincs tovább, csak elõre!) A Félúti ház pedig sajnos veszített. Pontosan hat évet. Azóta
már réges-régen átmeneti otthona lehetett volna jó néhány embernek, akik integrálódni szerettek volna a társadalomba. Most kezdhetünk mindent az alapoktól. Újra
megnyerni a jó cél érdekében a támogatókat, pályázni súlyos pénzekért valamilyen támogatás elnyeréséért, és elhitetni magunkkal azt, hogy egyszer még befejezõdik az
építkezés. Hiszen ez elengedhetetlen része a Félúti ház
programjának. El sem gondolná a tisztelt olvasó, hogy
hány ember állna sorba, ha holnap meghirdetnénk a lehetõséget: „Átmeneti szállás + munka”.
Kuratóriumunk nem csügged. Mi hiszünk a cél elérésében. Ennek érdekében dolgoztunk eddig is és fogunk
dolgozni ezután is rendíthetetlenül. Ezért szeretnénk köszönetet mondani minden tagunknak, segítõnknek és támogatónknak, akik erõsítik bennünk a cél eléréséhez
szükséges hitet! Köszönet jár továbbá mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával vagy alapítványi támogatásként segítették tervünket!
Szeretném egyben megragadni az alkalmat arra, hogy
a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány nevében áldott,
meghitt karácsonyt kívánjak tisztelettel:
Kegyes Gáborné, a kuratórium elnöke
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„Betlehem, Betlehem...”
Idén elsõ ízben tását ítélte. A Telepi
hirdette meg a Kós Óvoda óvónõinek
Károly ÁMK betle- betleheme bensõhemkészítõ pályá- séges, kedves volzatát: a felhívásra tával, míves kivitehat csoport, közös- lezésével nyerte el
ség jelentkezett. A a bírálók tetszését.
zsûri
mindegyik Mindhárom közösbetlehemet nagyra ség tagjai színházA Napvirág Idõsek Otthona munkája értékelte és díjajegyet kapnak.
zásra érdemesnek tartotta, így mind
a hat pályázót megjutalmazta.
Különösen megható volt, hogy a
pályázaton indultak a Napvirág Idõsek
Otthona 80-99 éves lakói is. Az õ betlehemük volt a legmelegebb, legbarátságosabb: csupa finom, puha anyag,
csupa szeretet. Munkájukért a Zeneiskola tanárainak újévi koncertjét kapják.
A legötletesebbnek, legkreatívabbnak a zsûri a Fucskó család; a
legelegánsabbnak, mûvészi szempontból a legigényesebbnek a
Szentistvántelepi Iskola tanárai alko- A F u c s k ó c s a l á d b e t l e h e m e ( F o t ó : K á t a i )

Zeneiskolai hírek
Hagyományos Õszi növendékhangversenyünkön,
november 18-án, elsõsorban Frederic Chopinre, Robert
Schumannra és Weiner Leóra emlékeztünk. Kisebb-nagyobb diákjaink egyaránt megmutathatták zenedarabjaikat szóló vagy kamara elõadásban. Elsõ alkalommal szerepeltek közönség elõtt a zenetörténet csoport tagjai. A
zeneszámok között színvonalas összekötõszövegeket
mondtak a híres zeneszerzõk életérõl és munkásságáról
elõre elkészített házi dolgozatokból.
 November 29-én ismét megrendezték Budapesten
a Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola „Tiéd a Steinway!” címû tehetségkutató hangversenysorozatát, melyen tavaly iskolánk képviseletében Soós Zsófia és
Szedmák Eszter nyerte el az Opera Zongoraterem által
felajánlott Steinway D zongora egy hétig tartó használati
jogát. Ennek köszönhetõen rendeztük májusban a „Miénk
a Steinway!”-sorozatot. Lányaink már csak nosztalgiázásképp is ismét felléptek a koncerten. Eszter Bach Olasz
koncertjének I. tételét, Zsófi Weiner Magyar Parasztdalok
Op. 34 címû sorozatából a Bujdosó kuruc énekét szólaltatta meg, nemcsak zongorán, de a tétel alapjául szolgáló
népdal eléneklésével is figyelemreméltó produkciót
nyújtva. Büszkék vagyunk rájuk.
 December 4-5-én emlékeztek meg Weiner Leó zeneszerzõ születésének 125. évfordulójáról a Zenetanárok
Társasága Zongora tagozatának szervezésében, az Országos Weiner Fesztivál keretében, a Józsefvárosi Zeneiskola
Dísztermében. Iskolánkat Soós Zsófia képviselte, aki a
Steinway koncerten játszott és énekelt tétel mellett ezúttal a Weiner azonos sorozatából származó Peregi verbunk
címû mûvet is elõadta. Játéka kotta- és CD-ajándékokkal
gazdagította iskolánk zenemûtárát. Gratulálunk!
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A Kalász Suli 3.b osztályának alkotása bizonyult a leginkább részletgazdagnak. Ahogy dr. Boros Judit
zsûrielnök fogalmazott, „minden fel
van rajta vonultatva, olyan az egész,
mint egy mese”. A Kalász Suli 5. a
osztályának betleheme monumentális munka: közel lehet hozzá menni,
be lehet nézdegélni a nagy gonddal
kialakított házacskába. Az ügyeskezû gyerekek a Bodor Majorba (állat- és kalandpark Tahitótfalun) kapnak belépõt. Oldalpárunkon megtekinthetik a pályamûveket.

 A Szent István Alapítvány hagyományosan emlékezetes, dec. 4-i adventi Jótékonysági Zongorahangversenyét követõen, a fellépõ mûvészek – Baranyay László,
Bogányi Gergely zongoramûvészek és Konyicska Renáta, a
Zeneakadémia elsõ éves hallgatója – kifejezett kérésére iskolánk növendéke, Szedmák Eszter lehetõséget kapott a
hangversenyteremben egy rövid meghallgatásra. Eszter
Bach Olasz Koncertjének I. tételét, Schumann Fantasiestücke címû sorozatának záró tételét (Ende vom Lied), valamint Liszt Ferenc egy Chopin-dalra írott parafrázisát (Des
Mädchens Wunsch) játszotta, kimagasló színvonalon, a jelenlévõ mûvészek elismerõ szavait érdemelve. Köszönjük
a lehetõséget, Eszternek pedig gratulálunk!
 November közepe óta lázas készülõdésben teltek a
zeneiskola tanárainak és növendékeinek napjai, hiszen a
hagyományos Adventi tanári koncertet készítettük elõ.
Ilyenkor több hétig nem csak a tanárok szóló és kamaraprodukcióinak, hanem a koncert utolsó számaként felcsendülõ közös nagy zeneszámnak a próbái is zajlanak. A gyerekek a szolfézs óra keretein belül tanulják meg szólamaikat, a kollégák pedig tanítási idõn kívül jönnek össze gyakorolni az elõadandó mûveket. Az elõadás különlegessége abban is rejlett, hogy a zenekari szólamokat Mihályi
András tanár úr írta és hangszerelte. Megható érzés volt
mindnyájunknak, együtt elõadni ezt a szép és meghitt zenemûvet és átélni a közösség hitet adó, erõsítõ élményét.
 December 11-én, a néptáncosok Évzáró gálája után
rendezett sváb-magyar táncházban Fúvószenekarunk
szolgáltatta a svábok hangulatos talpalávalóját. Büszkék
voltunk arra is, hogy a magyar táncok tanításakor a zenekari tagok is résztvettek a közös táncolásban.

H. Kürtösi Mónika,
H. Uracs Mónika
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KULTÚRA

MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Kós Károly ÁMK – Faluház
decemberi - januári programjai
dec. 23. 18 óra Városkarácsony – ünnepség a Faluházban (betlehemes játék a cserkészekkel)
dec. 31. 19 óra Szilveszteri bál
jan. 06. 17 óra MRL klubnap
jan. 08. 17 óra „2011 Budakalász éve” nyitórendezvénye: a Kalász Suli Újévi koncertje
jan. 14. 17 óra Aprók tánca – Táncház – Kézmûves fogl.
jan. 21. 18 óra Magyar Kultúra Napja: kiállítás Siklósi József
Ybl-díjas építész fotó-dokumentációiból
jan. 27. 17 óra MRL Egészségklub: vérnyomásmérés
jan. 29. 19 óra Sváb bál

Könyvtári hírek

„Betlehem, Betlehem...”
Sok színes vásárfia és hétvégente adventi mûsor várja az érdeklõdõket a Táncsics utcában. Dec. 12én Kiss László és Papp Gábor adott
elõ megzenésített verseket, karácsonyi énekeket. Sajnálatos, hogy a
Zenés advent elsõ koncertjére, egy
meghitt együtt éneklésre olyan kevesen vállalkoztak...
Betlehem, Betlehem,
a te határidba
érkezett Mária,
rongyos istállóba.
Ott ülvén, mindegyre,
elhagyott gerlice,
elkészíté magát
a boldog szülésre.
Egy angyal, egy angyal
újságot hirdetett:
Betlehem várában
kis Jézus született.
Hideg szél fújdogál,
jaj, de nagyon fázik,
a kisded Jézuska
értünk siránkozik.

A könyvtár dec. 13-tól zárva tart,
nyitás január 3-án.
 Könyvbarátnõk klubja lesz január
20-án 15 órakor.
 Január írója E. T. A. Hoffmann, a
német romantika nagy írója.
ÉV VÉGI ÖSSZEGZÉS
Ebben az évben az Önkormányzat által
biztosított 1,5 millió Ft-ból és a pályázat útján nyert 130 ezer Ft-ból mintegy 900 új
könyvet tudtunk vásárolni, remélhetõleg
A Szentistvántelepi iskola betleheme
minden érdeklõdõ korosztály számára.
Kedvcsináló
Büszkék vagyunk arra, hogy a legfontosabb új könyvek gyakorta már a megjelenés hetében kölcsönözhetõek voltak
A 235 évvel ezelõtt született E. T. A. Hoffmann nagyon
könyvtárunkban. Többször elégítettünk ki a könyvtár gyûjtõérdekes, sokoldalú személyiség volt. Elsõsorban zenészkörébe illeszkedõ,
nek vallotta magát (az Amadeus nevet mûvészi eszményszemélyes kívánsáképe, Mozart után vette fel). Azt mondta, tud rajzolni és
gokat. Éltünk a
ha kell, festeni is, és csak harmadszorra említette, hogy ír
könyvtárközi kölis. Regényei a mai napig olvashatók, élvezetesek, sõt...
csönzés lehetõséE. T. A. HOFFMANN: DIÓTÖRÕ (RÉSZLET)
gével is, azaz más
...Aztán egyre azt találgatták, mit kapnak az idén? Makönyvtártól beszerika szerint Makrancos kisasszony (régi, nagy babája)
reztünk az olvasóugyancsak megváltozott: minden pillanatban lepottyant a
ink által kért, de náföldre, egyre ügyetlenebbül, arca megtelt a csúf esések
lunk nem meglévõ
emlékeivel, ruhája meg ugyancsak foltos lett. Frici viszont
A K a l á s z S u l i 3 . b . o s z t . m u n k á j a könyveket.
arról példálózott, hogy udvari istállójából leginkább egy
Nagy öröm számunkra, hogy a legutóbbi 5 év statiszszép sárga ló hiányzik, hadseregének meg egyáltalán
tikáját vizsgálva a legnagyobb számban és gyakorisággal
nincs is lovassága, s ezt a papa is tudja jól. Idõsebb nõvékeresték fel Olvasóink a könyvárat. Rendeztünk Író-olvarük, Lujza azt mondta nekik: ha a várható ajándékokról
só Találkozókat, Könyvbarátnõk összejöveteleit, Mesesugdosnak, nem kell kívánni és remélni mindenfélét, hapéntekeket, elõadásokat különféle témákban (helytörténem csöndesen várjanak arra, amit kapnak.
net, régészet, útiélmény-beszámoló, Húsvét, Klebelsberg
Marika ezen valóban elgondolkozott, de Frici így morKunó, könyvbemutató, Mikszáth-est, stb.).
gott magában: „Nekem mégiscsak egy szép sárga ló meg
A jövõ évben is az Önök megelégedésére szeretnénk
huszárok kellenének!”. Lassacskán besötétedett. Frici és
dolgozni. Javaslataikat, segítõ szándékú közremûködésüket
Marika egymáshoz simultak, szót se mertek szólni. Úgy
továbbra is szeretettel várjuk. Januártól az eddig megszokotérezték, mintha szárnyak rebbennének körülöttük, s mintha
tak mellett újabb folyóiratokra is elõfizettünk. Lányok, asszotávolról zenét hallanának. A falon fehér fény suhant végig.
nyok figyelem! Közkívánatra januártól ismét lesz Burda!
Ebben a pillanatban ezüstcsengésû hang szólalt meg:
A Kós Károly ÁMK Könyvtár nevében ezúton köszö„Kling-ling-klingling” – az ajtó föltárult, s a nagyszobából
nöm meg egész éves kitüntetõ figyelmüket. A Könyvtárolyan ragyogás és fény ömlött, hogy a gyermekek hangosan fölkiáltottak: „Ó! Ó!” – s mintegy megmerevedve állnak a jövõ esztendõre még több beiratkozott elégedett
tak a küszöbön. De a papa és mama az ajtóhoz lépett, kéOlvasót kívánok, Önöknek pedig sok-sok jó könyvet
zen fogták a kicsiket, s így szóltak:
nemcsak a karácsonyfa alá, hanem a Könyvtárba is!
– Gyertek csak, gyertek...
Pappné Fazekas Borbála
2010. december • IV. évfolyam 10. szám
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Életképek a Telepi Óvodából

OKTATÁS

JÁTSZÓ-DÉLUTÁN A ZSIRÁF CSOPORTBAN
Játszani jó! Apával, anyával játszani jó! Apával, anyával
az óvodában játszani még jobb!
Nagycsoportosaink gyakran mutatják, magyarázzák az
óvodai játékokat az értük érkezõnek. Sokszor el is mondják, milyen jó lenne otthon is ilyen játék, vagy milyen jó
lenne tovább maradni, megmutatni, milyen magasra tudják építeni a várat…
A gyerekekkel, szülõkkel megbeszéltük, hogy lesz egy
ilyen „más délutánunk”. Elérkezett a nagy nap, és uzsonna után nem sietett egyetlen felnõtt sem haza, hanem váltócipõt húzott és beült játszani a csoportunkba. Sok-sok
anyuka jött hozzánk, de volt apuka és nagymama is. A
gyerekek megmutatták kedvenc játékukat és buzgón magyarázták a szabályokat anyáéknak. Az egyik legkedveltebb játékunk most a sakk, három táblán folytak a partik
és bizony elõfordult, hogy egy anyu mattot kapott. A malom is népszerû, itt apuka „harcolt” a kislányával, szemmel láthatóan élvezve a játékot. Mások boltost játszottak,
társasoztak, közösen építettek a szõnyegen. A kirakók, a
puzzlek is népszerûek voltak.
A gyerekek, a szülõk és mi is élveztük ezt a különleges
délutánt. Jó volt látni az együttjátszókat, azt, ahogy a gyerekek vezetik, segítik a szüleiket, és ahogyan a szülõk belefeledkeznek a közös játékba. Másnap már kérdezték a
gyerekek: mikor lesz a következõ? Már tervezzük is.

MÁRTON NAPI BARKÁCSOLÓ DÉLUTÁN
November 11-én elõször ünnepeltük csoportunkban
Márton napot. Már uzsonna után érkeztek a szülõk és gyerekükkel leülve az asztalhoz, kíváncsian várták, mit fogunk csinálni. Elõkerültek a bébiételes üvegek, lyukasztók, liba formák, színes selyem papírok, csillámporok, drótok és ollók.
Lázas munka vette kezdetét és megszületett a mû: libás
lámpás. A nagy munkában észre sem vettük, hogy ránk sötétedett. Aki már készen volt a lámpásával, segíthetett a zsíros kenyerek kenésében, tea fõzésében. A gyerekek ilyen
gyorsan, mint ezen a napon, nem pakoltak még el sohasem.
Öltözködéshez sem kellett sokat segíteni, olyan lelkesek voltak. Elindultunk a lámpásokkal, melyekben mécses világított.
Körbekukucskáltunk az udvaron, lámpásaink segítségével
megnéztük, vajon melyik bokor alatt bújt el egy kis süni.
Sünit ugyan nem találtunk, néha még egymást is csak a
hangról ismertük fel, a lámpások fényét követve tájékozódtunk. Messzebbrõl úgy látszott, mintha sok kis szentjánosbogár körözne az udvarokon. Ez a séta megkorgatta a gyomrokat. Az öltözõben tálalt zsíros kenyér még soha nem esett
ilyen jól a gyerekeknek, mint ezen a késõ délutánon. És a tea,
az „isteni finom” – hallhattuk a gyerekszájakból.
Lámpásukat magasra tartva sétáltak haza a „kis nyuszik”.
Másnap reggel kérdezték: –„Ma is meggyújtjuk a lámpásban
a mécsest és úgy megyünk ki az udvarra?” Örülünk, hogy a
gyerekek és a szülõk élvezték ezt a hangulatos barkácsolást és
a lámpásos sétát. Jövõre is szeretnénk egy ilyen délutánt.

Bodolainé Sipos Éva (Zsiráf csoport)

Somossy Kinga (Nyuszi csoport)

A Nyitnikék Óvoda nevelési módszerei
„Nevelni csak úgy tudunk,
ha látjuk a gyerekben a felnõttet, akivé lesz.”
(Mérei Ferenc, V. Binet Ágnes)

Az óvodai nevelésünk feladata gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiség-kibontakozásuk
elõsegítése. A nevelés során figyelembe kell vennünk a
gyermek életkori és egyéni sajátosságait és fejlõdési ütemét is. Ennek folyamata az óvodába lépõ gyermek és családja megismerésével és elfogadásával kezdõdik. A közös
élmények, tevékenységek biztosítása sikerélményhez,
örömhöz és boldog gyermekkorhoz vezetnek. Az ilyen
értelemben vett gyermekközpontúsága miatt választottuk tevékenységközpontú nevelési programunkat. Nevelõtestületünk innovatív, nyitott, elfogadó-befogadó, kreatív, – így óvodai életünkben, nevelõmunkánkban hangsúlyt kap a derûs nyugodt légkör, melyben természetessé
válik a gyermekek számára a kreativitás, a különbözõség,
a másság elfogadása, a türelem, a figyelmesség, és a tolerancia. A dajkák nevelést segítõ munkája nélkül sem lehetne eredményes az óvodai nevelésünk.
A kisgyermek elsõdleges és legfontosabb tevékenysége a játék. Tevékenységközpontú programunk a játékot
és a tanulást egy tevékenység két oldalaként értelmezi.
Nem lehet olyan játéktevékenységet találni, amelyben
nincs tanulás, és a kisgyermek tanulását sem lehet elképzelni játék nélkül. Mivel a gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli, éli meg, ezért az óvodai tanulási folyamatot komplex foglalkozások rendszerén keresztül va26

lósítjuk meg, melyben hangsúlyt kap a kreativitás fejlesztése, ami a képességfejlesztés alapja.
Ebben a szeretetteljes, támogató hangulatban, változatos tevékenységben fejlõdik a kisgyermek testileg,
ügyesedik mozgáskultúrája, formálódik érzelmi élete,
akarata, beszéde, alakulnak szociális képességei. Mivel
mindenki egyéni tempóban halad, ezért különös gondot
fordítunk az egyéni fejlesztésre, mely hangsúlyos szerepet kap mindennapjainkban. A legújabb tudományos
szakmai kutatások is igazolják, hogy az óvodás korú gyermekek képességfejlesztése terén elsõdleges szempont a
mozgásfejlesztés. Ehhez a megfelelõ eszközök elengedhetetlenek. Eszközbeszerzéseinket e szempontok alapján
tervezzük, valósítjuk meg, de az udvari eszközök cseréje
meghaladja anyagi lehetõségeinket.
Azok a gyermekek, akiknek szükségük van rá, fejlesztõ
pedagógiai és logopédiai segítséget kapnak. Az óvodán
belüli szakmai munka irányítását fejlesztõ pedagógiai végzettséggel rendelkezõ óvodapedagógusunk, Deák Józsefné
és logopédusaink, Kovách Judit és Bodrogai Andrea segíti.
Óvónõink, fejlesztõpedagógus-, logopédus munkatársaink
munkája összehangolt, tervszerû, együttmûködõ.
Óvodán kívüli szakmai kapcsolataink a gyermekorvossal, védõnõi szolgálattal a pomázi nevelési tanácsadóval
és a tanulási képességet vizsgáló szakértõi bizottsággal
jól mûködik, napra kész. Sajnos a pomázi nevelési tanácsadó sajátos helyzete miatt csak kevés gyermekünk fejlesztésével tud foglalkozni, ezért a mi felelõsségünk –
gyermekeink fejlesztésében – még nagyobb.
Bubán Erzsébet, Nyitnikék Óvoda
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IRMONDO
Márton-napi felvonulás

OKTATÁS

A KALÁSZ SULI ÉLETÉBÕL

Bécsi kirándulás
A Kalász Suli
Általános Iskola
sok tanulójával,
Peltzer-Dubovszky Lívia néni
vezetésével
Bécs legszebb
szobrait, múzeumát, kiállítását
és a karácsonyi
vásárt tekinthettük meg.
Ekkor jártunk a Természettudományi Múzeumban, ahol
megcsodálhattuk az apró willendorfi Vénusz-szobrocskát,
majd Sissy Múzeumát néztük meg a Burgban. Bécsben kávéházakban, szobrokban, parkokban, illetve lovak által húzott szekerekben gyönyörködhettünk, mi látogatók.
Egy kicsit hasonlít szerintem
Budapestre
a
város, de ez engem
hidegen
hagyott. A Szent
István templomban imádkoztunk és gyertyát
gyújtottunk. Nekem ez felejthetetlen élmény
volt, máskor is
szívesen jönnék
ide.

IBUDAKALÁSZI

A már hagyományosnak mondható Márton-napi felvonulásra idén is sok szülõ és gyerek eljött. A gyülekezõ
az iskolaudvaron volt, ahol mindenkinek meggyújtottuk a
saját maga által készített „lampionját”. Énekszóval érkeztünk a templomhoz. Itt rövid elõadást tartottak a németet
tanuló diákok, majd a nagyobbak a Kálmán József atya által készített tesztet oldhatták meg közösen, míg a kicsiknek a legnagyobb izgalmat még mindig az avarban elrejtett képecskék megtalálása okozta.
Az iskolaudvaron a visszaérkezõ éhes társaságot a
szülõk finom süteményei fogadták. Nagyon hangulatos
volt, amikor a 120 gyerek és szülei a sötétben, a lampionok és lámpások fényénél az asztaloknál ülve együtt fogyasztotta el az édességeket. Köszönet a szülõknek és
Kálmán József atyának segítségükért!
Peltzer-Dubovszky Lívia

Nagy Viktória, 6.a

Versmondó verseny Visegrádon
November 19-én a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény „Parajdi
forrásvizek” címmel vers- és prózamondó versenyt rendezett. Ezzel a vetélkedõvel névadójuk ifjúkorának helyszínét, a Székelyföldet, és annak kulturális körét, az Erdélyi Helikont kívánták felidézni, amelynek a költõ meghatározó alakja volt.
A versenyen 10 tanuló vett részt a Kalász Suliból,
négy korcsoportban. Eredményeink:
Székely Márton 3.a: különdíj; Gömbös Marcell 4.a: 1.
díj; Utto Bertalan 5.a: 3. díj
A nagyszabású rendezvényen a régió számos iskolájából 80-100 fõnyi diák versenyzett. Szervezésben és lebonyolításban kitûnõen vizsgáztak az ottani kollégák, köszönet ezért! A Kalász Suli Általános Iskola nevében:
Földi Ilona

A Kalász Suli hírei
Jan. 3. hétfõ
Téli szünet utáni elsõ tanítási nap
Jan. 8. szombat 17 óra „2011 Budakalász éve” nyitórendezvénye: Újévi koncert – Faluház
Jan. 21. péntek Alsós családi sportnap
2010. december • IV. évfolyam 10. szám
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33. lap

OKTATÁS

A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA ÉLETÉBÕL

DÖK hírek
November 19én Tátika versenyt
tartottunk
iskolánkban. Több osztály színvonalas
táncokat adott elõ.
A verseny után fergeteges buli zárta
az estét.
December 3-án
Mikulás bulit szerveztünk, sok-sok
vetélkedõvel. December 6-án ismét ellátogatott hozzánk
a Mikulás krampuszaival és a rénszarvasával. (A két rendezvény képeit láthatják oldalunkon.)

Bólyai anyanyelvi verseny
A Bólyai anyanyelvi verseny megyei fordulóján vettünk részt november 12-én. A Veres Péter Gimnázium
adott helyet a rendezvénynek. Tanulóink lelkesen és eredményesen szerepeltek.
Kiemelkedõen jól teljesítettek: 13. helyen az 5.b csapata: Balogh Viola, Kiss Eszter Csenge, Mészáros Sára,
Urkuti Anna. 14. helyen a 8.a lánycsapata: Pethõ Eszter,
Mikola Csenge, Gyimóthy Anna, Árpási Zita.

Karácsonyi vásár megnyitója

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

keresztül bennünket. A szobák különbözõ módon voltak
berendezve, volt istálló, vadászház, mûterem és utca,
ahol közlekednünk kellett a teljes sötétségben. Nagyon
érdekesnek találtuk, bár egy kicsit féltünk az elején, hogy
nekimegyünk valaminek. Szerencsére mindenki épségben jött ki. Nagyon elgondolkodtató volt a kiállítás, mindenki átérezte azt, milyen lehet, mikor nem lát semmit.
Egy személyes példa, amin elgondolkodtam. Mielõtt
bementünk volna, megkérdeztem: – Ha kijöttünk, akkor
majd megnézhetjük, hogy hol jártunk?
A válasz a következõ volt:
– Nekünk se kapcsolja fel senki a villanyt!
Hunyady Kata 7.a

Mikulás kupa

Meghívást kaptunk december 6-ra,
Budakalász Város elsõ karácsonyi vásárának megnyitójára. A polgármester úr kedves szavakkal fogadott bennünket. A
krampusz arra biztatta a gyerekeket, hogy
énekszóval, muzsikával hívogassák a Télapót. A várva-várt Mikulás lovas kocsin
érkezett. Az ajándékokat dalokkal és versekkel köszönték meg a gyerekek.

Különleges magyaróra
December 1-én magyarórára különleges vendég érkezett, akit úgy hívtak, hogy Szõke István Attila bácsi. Megtudtuk, hogy õ egy igazi költõ. Segítségével írtunk egy jó
kis verset, ami így hangzott:
Farkaskaland
Farkas kapar nagy fa alatt, / Rajta aranybarna kalap.
Hajnalban harmat van, / Farkas, kaparj halkabban.
Békási Dóra, Domonkos Csenge, Dömötör Anna,
Juraszek Kriszti, Schiller Enikõ, Szarvady Zoé 4.b
Találjátok ki a vers rejtélyét!

December 2-án Mikulás-kupa volt a
Sportcsarnokban, melyen a Kalász Suli
és a Szentistvántelepi Iskola felsõsei
vettek részt. Az 5-6.-os fiúk, lányok és
a 7-8.-os lányok hangulatos kosárlabda
mérkõzéseken vegyes csapatokban
(minden csapaton belül, mindkét iskolából voltak tanulók) mérték össze erejüket. A nagy létszám miatt több csapatot kellett alakítani, és így az idõ szûkössége miatt kevesebb idõ jutott játékra.
A 7-8.-os fiúk a foci mellett döntöttek. A játékidõ nekik is rövidre sikerült, mégis igen sportszerûen játszottak.
A bírónak alig kellett a sípját használnia.
Gratulálunk a résztvevõknek! A megnövekedett létszámra való tekintettel keressük a lehetõséget, hogy legközelebb több idõ jusson a játékra.

Láthatatlan
kiállítás
November közepén a Láthatatlan kiállításon voltunk a 7. évfolyammal, ahol egy
vak ember sötét
szobákon vezetett
H IRDESSEN A BUDAKALÁSZI H ÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!

