Mikulásvár ó r ockopera a cserkészeknél

nulságot, hogy a
Saját szerzemérosszon mindig gyõz
nyû, nagyszabású gia jó. A rockopera fültáros-énekes színibemászó zenéje, és
elõadással
várták
az alkalmi társulat
Szent Miklós püspöfelkészültsége, báköt az 1111. sz.
torsága a felnõtt korSzent István Cserosztályt is méltán lekészcsapat
tagjai
nyûgözte.
dec. 6-án a SzentistA nagy sikert
vántelepi Templomaratott elõadás után
ba. A lelkes fiatalok
a közönség MikuFésûs Éva: Csaló az
lás-énekekkel hívtaüveghegyen címû
várta a jó püspököt,
meséjét mutatták be,
aki Kálmán József
Pipó József és Andrásfalvy Etelka átdolatyával egyetértésgozásában.
ben kis csomagokAz elõadás egykal kedveskedett a
aránt szólt a kicsikjelenlévõ gyerekekJelenet az elõadásból – további képek: BH+>>>
nek. A bátor jelenthez, a nagyobbakhoz
és az élemedettebb korú örök gyere- végzett munka fontosságát és a bol- kezõknek, akik verssel és énekkel
kekhez. A 17 királyi személyt felvo- dogság megõrzésének nehézségeit köszöntötték Szent Miklóst, külön
nultató mese a kitartóan, becsülettel példázta és azt a megunhatatlan ta- ajándék járt. (Szereposztás: 14. o.)

A

Biblia éve mozgalom és az adventi készülõdés jegyében két
figyelemre méltó elõadás volt az elmúlt hónapban a Könyvtárban.
• A hatezredik elõadásán is túllévõ
Dr. Reisinger János irodalomtörténész
az 1600 éven át íródott, 66 könyvet
tartalmazó „jó csiszolású tükör”, a Biblia értékeirõl beszélt. Idézte a gyermeknevelésben is kamatoztatható tanácsait, felhívta a figyelmet az önismeretet és erkölcsi tartást adó, örökérvényû tanításokra. Az irodalmi hivatkozásokkal és az életbõl vett történetek-

Dr.
Dr. Reisinger János elõadás közben

Karácsonyváró könyvtári esték
kel is fûszerezett elõadást egy, a jelen
világot és a Biblia jövendöléseit elemzõ elmélkedéssel zárta. A kérdésre,
hogy lesz-e jobb világ, egyszerre felelt
igennel és nemmel. Elmondta: minden baj onnan ered, hogy az élet igaz
mértékeit megmásítjuk. Egyes emberként, saját jószántunkból van visszatérés a legfõbb értékekhez, de tömegesen – elnézve az elsötétülés felé tartó
világot – nincs esély rá... (Elõadásai elérhetõk a www.bibliahaz.hu portálon
és a www.eletadotv.hu honlapon.)
• Tizenöt hónapos szentföldi tartózkodásáról, de fõképp Betlehemrõl
mesélt hat év hallgatás után az érdeklõdõknek Mihályfi Márta néprajzkutató. A palesztin kézben lévõ kisváros
sokat változott, modernizálódott idõszámításunk kezdete óta, most betonfal választja el az alig pár kilométerre
fekvõ Jeruzsálemtõl. A Születés Temp-

ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

lomának három tulajdonosa: a ferencesek, a görög ortodoxok és az örmények. (Fejlécünkben a templom születés helyét jelölõ csillaga található.)
A néprajzkutató történeteivel bepillantást nyújtott a sokvallású, sokkultúrájú kisváros életébe: mindennapjaiba és ünnepeibe. Elmondta, azt reméli, át tud valamit adni abból a hangulatból és erõbõl, amit a Szentföldön
kapott, hogy a karácsonyi kivilágítások, a kifelé figyelés, a külsõ fény idején, legalább az advent idõszakában
megtaláljuk a belsõ fényt...

A betlehemi elõadás hallgatói
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KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA

Lenfonós Találkozó

IV. Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap

A Klinger gyárból alakult Budakalászi Szövõgyár, majd
Lenfonó és Szövõipari Vállalat (Budaflax) megszûnése óta
immár másodjára gyûltek össze november 15-én az egykori üzem területéhez tartozó Faluház nagytermében a
régi dolgozók. Tavaly, a bezárás 15. évfordulóján ugyan
kétszer ennyien voltak, de a párhuzamosan zajló dunabogdányi német nemzetiségi találkozó ellenére idén is eljöttek 67-en, többségben olyan lenfonósok, akik nem vettek részt a korábbi összejövetelen. A bensõséges, jó hangulatú rendezvényen fellépett a Lenvirág együttes. „A
mûsor nagyon barátságos, megható, látványos volt, a
szereplõk aranyos, bájos fiatalok, akik komolyan vették
fellépésüket. Köszönjük Nekik, hogy a találkozó hangulatát emelték mûsorukkal.” – közölte lapunkkal Péli Mária,
az est lelkes szervezõje, aki azt is elmondta, a bevétel terembérleti díj kifizetése után megmaradó részével az
együttest támogatják.

Másodjára
rendezték meg
Budakalászon
és mintegy 220
látogatót vonzott a Pilis földrajzi, történelmi, kulturális és
spirituális értékeit bemutatni
hivatott találkozó. Idén, a Reneszánsz éve alkalmából a hagyományos pilisi témákat (Gyógyító erõk – Joó Katalin; Táj és költészet
– Demeter Zoltán és Szõke István Attila; Az emberiség
eredetfészke – Lánszki Imre) kiegészítették a Mátyás királyról és udvaráról (Vetráb József Kadocsa); építészetérõl
(Szántai Lajos); és a magyar reneszánszról (dr. Rekettyés
Mária) szóló elõadásokkal. A késõbbiekben (legközelebb:
ápr. 25-én) ennek mintájára mindig várható egy hasonló
vendég-tárgykör, amit a központi témához kapcsolnak.
Mert mint Szõke István Attila, a rendezvény szervezõje
elmondta: „A Pilisnek mindenhez van köze”.

Ajándék a Svábháznak
2008. november 14-én dr. Sonnevend Ádám a sváb
nemzetiség képviselõinek jelenlétében átadta Wágnerné
Klupp Katalinnak azt a fényképalbumot, amelyben a budakalászi svábok még fellelhetõ, de rohamosan fogyatkozó
sírhelyeit dokumentálja. A 75 sírhelyet megörökítõ kötet a
Svábház gyûjteményét gyarapítja a késõbbiekben, és
olyan családokról is õriz dokumentumokat, amelyeknek
már a leszármazottai sem élnek településünkön. t
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FELHÍVÁSOK

EREDMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK

Olimpikonjaink elismerése

IVS lakossági fórum, jan. 12-én

A XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokon három budakalászi lakos is képviselte hazánkat. Bár nem helyi
sportegyesületek tagjai, versenyzõi, de településünk állandó lakosai, így sportteljesítményük, tiszteletre méltó
helytállásuk figyelmet érdemel a község lakosai körében.
A Pekingi Olimpián elért eredményeik:
Kovács Katalin, kajakos: K-I – IV. hely; K-II – I. hely
(olimpiai bajnok); K-IV – II. hely
Dara Eszter, úszó (csapatváltó): VI. hely
Varga Tamás, könnyûsúlyú kétpárevezõs: XIV.hely
Az OKSB javaslatára a testület úgy döntött, hogy az
Olimpián eredményesen szereplõ budakalászi lakosokat
helyi vonatkozású elismerésben részesíti, Kovács Katalin
háromszoros (Athén, Sydney, Peking) olimpiai bajnoknak
a „Budakalász díszpolgára” címet adományozza. Az olimpikonok ünnepélyes köszöntésére és a jutalmak átadására
dec. 17-én szerdán 18 órakor kerül sor a Faluházban, egy
rendkívüli képviselõ-testületi és OKSB ülés, élménybeszámoló keretében. Erre meghívást kapnak a budakalászi
iskolák legjobb sportolói és tanulói, és az Olimpiai Gála
szervezésében, rendezésében részt vevõ pedagógusok.
A programban szerepel filmvetítés, díjátadás, méltatások
és beszélgetés a díjazottakkal.

Budakalász Nagyközség Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának kialakítására készül, ezért lakossági fórumot
tart a Faluház dísztermében, 2009. jan. 12-én 18 órakor.
Az elõzetes munkaanyag megtekinthetõ a honlapon:
(http://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/ivs.html).
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elnevezésû
munkaanyag új dokumentuma a településfejlesztésnek:
olyan új szemléletû program, melyet nem jogszabály ír
elõ, hanem a települések, városok felé irányuló közösségi
elvárás hoz létre, az igény arra, hogy a települések fejlesztései összehangoltan jelenjenek meg a helyi közösség
és nyilvánosság számára. A dokumentum nem statikus
jellegû, az állapot-vizsgálattól jut el kívánt célok megfogalmazásáig, a célokhoz vezetõ lehetséges lépések (eszközök, módszerek, szervezeti formák) meghatározásáig.
Megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk! Ha nem tud részt venni személyesen a fórumon,
kérjük, véleményét a polghiv@budakalasz.hu e-mail címre juttassa el január 8-áig.

Felhívás a Sportkoncepció módosítására
A képviselõ-testület határozott a 2001-ben elfogadott
helyi Testnevelés- és Sportkoncepció felülvizsgálatáról. A
felülvizsgálat során kéri az Önök – a lakosság, a település
sportéletében résztvevõk, a közéletért aktívan közremûködõk – aktív közremûködését, tanácsait és véleményét.
A település honlapján fellelhetõ és olvasható koncepció
módosítására ötleteiket, javaslataikat kérjük, hogy 2009.
január 15-éig küldjék el a polgármesteri kabinet vezetõjének e-mail címére (udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu vagy
polghiv@budakalasz.hu), vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalba (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.). A borítékon,
ill. az elektronikus levél tárgyában szíveskedjenek feltüntetni: „Javaslat a sportkoncepció felülvizsgálatához”.
Alagút vagyok
Átjár rajtam a lélek
– :két kettõspont között: –

Ízlelgetem ezt a szabálytalan haiku címû
verset, a létezés-pillanat végtelenjének
szubsztancia-tömörségû leképezését, s
egyre bizonyosabbá válik gyanakvásom,
hogy ezt a japán versformát nemigen lehet a keleti mesterek mintájára mívelni e
tájékon, ha mégoly sokan is kísérleteznek haiku-szerû költemények faragásával. Pinczési Judit, akit a kortársak a
‘csend költõjeként’ szoktak emlegetni,
hasonló tömörséggel fogalmaz a Retesz
címû versében – „A csenddel kezdõdik /
nem a kattanással” –, s rokonnak vélem
e két sort, a kettõspot elõtti és utáni
‘csend’ okán. Valami lényegi titkot sugall
2008. december • II. évfolyam 10.

A Bursa Hungarica eredményérõl
A Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása során a testület által létrehozott
ad hoc bizottság nov. 20-án értékelte a benyújtott kérelmeket. Idén elõször nem csak az államilag támogatott
nappali tagozatú, hanem a költségtérítéses nappali képzésû tanulók is pályázhattak. A beérkezett 31 kérelembõl
„A” típusú: 30, „B” típusú: 1 db. Az érvényes és támogatott pályázatok száma: 27 (26 „A” és 1 „B” típus). Elutasított és/vagy érvénytelen pályázatok száma: 4 db.
A testület 600 e Ft támogatást különített el 2009-re a
hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásának támogatására. A támogatás átlagos mértéke:
2.400 Ft/fõ/hó (a legmagasabb összeg: 3.000 Ft/fõ/hó, a
legalacsonyabb: 1.800 Ft/fõ/hó). Az ösztöndíjrész havi
összegének kifizetése 2009. márciusában („A” típus), ill.
novemberében („B” típus) várható. Az eredményrõl minden pályázó írásban kapott értesítést.

ALAGÚT
a látszólag jelentéktelen felismerésnek a
vers keretébe tömörítése: mindannyian
õrizzük azt a ‘csendet’, a lélek csendjét, s
a porhüvely alagútjában ez az egyetlen
fény, ami a mégoly sötét korok labirintjaiban is képes utat mutatni. Pilinszkyrõl írta egy méltatója: „úgy világított az ötvenes évek alagútjain, mint a bányalámpa”.
Mert az õ ‘alagútja’ is fényben úszott...
Hanem a címszó kapcsán eszembe
jut, miféle sûrû homály lehet azokban,
akik alagutakkal furkálják keresztül-kasul
a fõváros testét – az alagút egyébiránt fölöttébb hasznos ‘mûtárgy’ –, s a semmi
PR-jére, propagandájára síbolnak el milliárdokat. Hasonló vaksiságot vélek felfedezni ebben, mint a fõpolgármester álszám

ságos intésében: ‘megfeddi’ a BKV vezérét a bérelt Audi miatt (miközben a folyamatosan veszteséges cégnél milliós prémiumokat vehettek fel e ‘teljesítmény elismeréseül’), ám maga sem átallott autókat béreltetni magának, mintha több fenékkel áldotta volna meg a Teremtõ. A
magyar ivóvíz eladásának szándéka kapcsán meg öregapám meséjébõl rémlik
fel egy gonosz alak, aki elárulta a város
vízforrásához vezetõ alagutat az ellenségnek, s amiért a mesében kötél járt, –
ám a mesék köztudottan igazságosak...
Nincs közünk hozzájuk, akik olyan
alagútba vitték ezt az országot, ami sötét
és nem látszik a kijárata, ám mindannyiunk számadása, hogy bennünk ragyogjon fény a „két kettõspont között”.
(III. Utisz)
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FONTOS INFORMÁCIÓK

KISTÉRSÉG

Álláspályázat

Távozott a kistérségi irodavezetõ

A szentendrei székhelyû Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet Családsegítõ szakmai egységébe, 1 fõ családgondozói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû, a foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: az intézmény területi irodája: Budakalász,
és az intézmény kistérségi társulás által ellátott települései. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: családsegítés keretében családgondozás, szolgáltatások szervezése, csoportmunkában való részvétel. Az illetmények, juttatások vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII törvény rendelkezései irányadóak.
Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú végzettség a
1/2000 SZCSM rendelet képesítési elõírásai szerint, felhasználói szintû számítógép ismeret. Büntetlen elõélet.
Elõnyt jelenthet: legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, kiváló szintû jogszabályi ismeret, az ellátási terület helyismerete. A munkakör legkorábban 2009. jan. 12-tõl tölthetõ
be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. jan. 5., a
benyújtás módja: postai úton. Cím: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, 2000 Szentendre Szentlászlói út 89.

2008. november 18-ával távozott a kistérség munkaszervezetének vezetõje. Dr. Vámos Attila közel két évig
irányította a kistérségi irodát. Vezetése alatt regionális
szinten is egyedülálló pályázati sikereket könyvelhetett
el a társulás. Csak kulturális feladatokra 10 M forintnyi támogatást nyert el a csapat 2008-ban. Az Interreg pályázat keretei között három évig évi 8-9 M forintnyi támogatási összeget fordíthat a térség kreatív iparágainak felkarolásával kapcsolatos célokra. 2008-ban elindult a Dunakanyar Nyári Játékok eseménysorozata és hagyományteremtõ szándékkal vízre szálltak a Dunakanyar
Aquavity elsõ flottillái is. Létrejött a kistérség elsõ saját
fenntartású intézménye és a közigazgatási feladatok átvállalása, kistérségi szintû szervezése mentén jelentõs
többletnormatívához jutottak a települések.
A sok sikeres projektet azonban beárnyékolták a kistérségek sajátos – a közigazgatás rendszerén kívüli – létébõl fakadó visszásságok, és a bevételi oldal tervezhetetlensége. Az egyik évben még létezõ normatívákat –
amint erre a 2009. évi költségvetési törvénytervezet is
bizonyítékul szolgál – a kormányzat a következõ évben
könnyedén megvonhatja, így a nagy nehézségek árán
felállított kistérségi szervezet költségei az amúgy is kivéreztetett önkormányzatokra hárulnak. A távozó irodavezetõ szerint legalább ekkor probléma, hogy a társulás
döntései nem kötelezõek az egyes településekre, így a
meghozott térségi határozatoknak gyakran nagyon nehéz érvényt szerezni. Mindezek olyan külsõ körülmények, melyek a legnagyobb szakértelem és jó szándék
ellenére is kiszámíthatatlanná teszik a mûködést. Vámos
Attila távozását tehát elsõsorban azzal indokolta, hogy
személyében már nem tudott felelõsséget vállalni a kistérségi szintû közszolgáltatások fenntarthatóságáért. A
szakember az üzleti életben folytatja karrierjét. Feladatkörét megbízott irodavezetõként dr. Török Balázs látja el
a szükséges pályáztatási eljárás lefolytatásáig.

Változás a Volánbusz menetrendjében
A Volánbusz értesíti a lakosságot, hogy 2008. december 14-én Szentendre térségének közlekedésében az
alábbi változások lépnek életbe: u A 869 sz. Budapest
(Békásmegyer), Heltai J. tér – Szentendre, Püspökmajori
lakótelep – Szentendre, autóbusz-állomás vonalon közlekedõ járatok módosított idõpontokban közlekednek. Új
járatok indulnak munkanapokon Szentendre autóbusz-állomásról a Püspökmajori lakótelep érintésével Budapestre 8 óra 30 és 10 óra 30-kor és Budapestrõl 9 óra 5 és 11
óra 5-kor. u A 890 sz. Budapest, Újpest Városkapu –
Tahitótfalu, Váci rév autóbuszvonalon új járat indul Budapestrõl, munkanapokon 20 óra 15-kor Tahitótfalu, Hõsök
teréig. Az új menetrend megtalálható a www.volanbusz.hu internetes oldalon vagy december 8-ától megvásárolható a Volánbusz jegypénztáraiban.

E-önkormányzat-e...?
Folyamatosan napirenden van az e-közigazgatás ügye a
kistérségben. Az önkormányzatok többsége teljesítõképessége határán van, már ketten a Bárczi Gusztáv Iskola fenntartásához sem tudtak hozzájárulni, a három nagy település
vállalta magára az összeget. Így az elektronikus közigazgatás jelenlegi 1000 Ft/lakos/év díja is komoly terhet ró rájuk
és egy esetleges jövõ évi emelés a helyenként különbözõ
mértékben bevezetett, de mindenütt döcögõsen mûködõ
rendszer fejlesztésére, egyik önkormányzatot sem lelkesíti.
Budakalász polgármesterének álláspontja, hogy továbbra
is mindent meg kell tenni, hogy mind több modult használhassunk, de az adóbevételeinket nem kockáztathatjuk egy
szoftver minõsége miatt, amennyiben az adómodul nem mûködne kifogástalanul. A T-Systems, ill. jogutódja, az IQSYS a
folyamatos panaszok miatt kénytelen volt mûködõképes
programokkal rendelkezõ, szakértõ alvállalkozókat keresni (a
projekt kezdetétõl hasznos lett volna – a szerk.), így az is elképzelhetõ, hogy modulváltások lesznek a közeljövõben.
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Kistérségi közmunka program
A kistérség 10 %-os önrész biztosítása mellett 8 M
Ft-ot nyert a Téli közmunkaprogram pályázaton, ebbõl
35 munkanélküli – többségük rendszeres szociális segélyezett – alkalmazása válik lehetõvé két hónapon át. A
programban 12 település vesz részt, a közmunkások pedig a szociális gondozás, az intézmény karbantartás és a
kommunális feladatok ellátásában mûködnek közre. Ez
nagy segítség a települések közfeladatainak ellátásában,
és a munka nélkül maradt polgártársaknak is, a nehéz téli hónapok áthidalásához.

A kistérség pályázati eredményei
A társulás 2008-ban 12 pályázatot nyújtott be, ebbõl
9-et el is nyert. Így idén kulturális rendezvényekre, pedagógia programokra, közmûvelõdési és informatikai munkatársak alkalmazására, ill. közmunkára közel 21 M Ft támogatást nyert. Partnerként vesz részt a 7 országgal közösen benyújtott Interreg pályázaton is, így 107 ezer Euro
támogatást használhat fel a következõ három évben.
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KÖZ-ÜGYEK
Elõzetes értesítés a HÉSZ-módosításról
Tisztelt budakalászi lakosok, szervezetek,
érdekképviseleti szervek!
Budakalász Nagyközség Önkormányzata 472/2008.
(XI.25.) számú Kpvt. határozatában döntést hozott Budakalász Nk. Településszerkezeti tervének, Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének a felülvizsgálatára. Ennek célja jogharmonizált, a közösség tagjainak
észrevételeit a testület döntése alapján befogadó HÉSZ
létrehozása. A felülvizsgálat (tervezési terület) a teljes
községi bel- és külterületekre vonatkozik. A tervezési feladat a HÉSZ felülvizsgálata, az egyeztetési folyamathoz
szükséges iratok, vizsgálatok dokumentálása.
Kiemelt elemei:
• Általánosan a teljes közigazgatási területre beérkezett
lakossági igények felülvizsgálata
• Berdó dûlõ 08/28 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan és környezetére vonatkozó szabályzat felülvizsgálata (elõzetes ingatlan-hasznosítási tanulmány alapján)
• Berdó közlekedési rendszerének, megközelítésének felülvizsgálata (MO nyugati szektor építési forgalom elleni
védelem)
• Biológiai aktivitásérték megõrzéséhez szükséges intézkedések, szabályozások vizsgálata
• Budakalász északi elkerülõ út nyomvonal, környezet és
tájvédelem felülvizsgálata
• IVS-ben megfogalmazott célok eléréséhez szükséges
szabályozási elemek HÉSZ-be integrálása
• Lupa szigeti úttól D-re levõ Gyógynövénykutató Zrt. területek szabályozásának felülvizsgálata (településrendezési szerzõdés alapján), a terület BAT-módosítás mûszaki terveivel együtt
• Lupa szigeti úttól É-ra levõ területek részletes szabályozása a termálvíz-földtani vizsgálat eredményét is figyelembe véve.
• M0 északi szektor 11-10-es út közti szakasszal kapcsolatos nyomvonalak szerepeltetése, azzal összefüggõ szabályozási elemek felülvizsgálata (településrendezési szerzõdés alapján) a BAT-módosítás mûszaki terveivel együtt
• Nem építési engedély köteles, de településképet alapvetõen meghatározó épített elemek meghatározása
(kerítés, kerti beálló, stb.)
• Óbuda TSZ és a környezõ gazdasági területek közlekedési hálózatának és szabályozásának felülvizsgálata
A HÉSZ-módosítás várható hatásai:
– Lakóterületek megközelítésének javulása (Berdó)
– Lupa szigeti úttól délre esõ terület beépülése a meghatározott paraméterekkel cca. 2-15 éves távlatban
– Mezõgazdasági területek átminõsülése nagyobb zöldfelületet biztosító területté
– Mezõgazdasági (zártkerti) területeket nem lehet átminõsíteni belterületbe (beépíthetõ övezetbe)
– Tájvédelmi, környezetvédelmi elõírások egységesebb
szerkezetû megfogalmazása, hatósági ellenõrzés javulása
Ezúton teszünk eleget az 1997. évi LXXVIII törvény 9. §
(2) bekezdésében foglaltaknak (elõzetes értesítés) és kérjük, hogy 2008. dec. 31-i határidõvel írásos tájékoztatásukban ismertessék a terület fent részletezett fejlesztése és
építési rendje szempontjából mérvadó véleményüket.
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Meghívó Falukarácsonyra
Szeretettel várjuk Budakalász lakosságát a 2008.
december 20-án, szombaton 19 órakor kezdõdõ
Falukarácsonyra, a Polgármesteri Hivatal elé.
Az ünnepséget a Szent Erzsébet Alapítvány szervezi.

A hivatal ünnepi munkarendje
• Dec. 20., szombat: munkanap (dec. 24. helyett), ügyfélfogadás: 8-11-ig.
• Dec. 22-23., hétfõ, kedd: munkanap, rendes és szokásos nyitva tartással.
• Dec. 24-25-26.: munkaszüneti nap, a hivatal zárva tart.
• Dec. 27-28., szombat-vasárnap: zárva.
• Dec. 29-30-31., hétfõ, kedd, szerda: ügyeleti rend.
• Jan. 1-2., csütörtök-péntek: munkaszüneti nap, a hivatal
zárva tart. (A jan. 2-ai munkanapot központi szabályozás szerint január 10-én, szombaton dolgozzák le.)
• Jan. 3-4., szombat-vasárnap: zárva.
• Jan. 5., hétfõ: megszokott nyitva tartás.

Mikulás Kupa kicsit másképp...
November 29-én rendezték a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Általános Iskola immár hagyományos Mikulás
Kupa elnevezésû sportdélelõttjét, a Sportcsarnokban.
Eddig minden évben összemérték erejüket kosárlabdában és teremfociban a suli-csapatok. A tavalyi egyoldalú
eredmények tapasztalatából kiindulva most nem a versenyzésrõl, hanem a játékról, a sportszerûségrõl szólt a
nap. A körzeti és megyei sportversenyeken évek óta igen
eredményesen szereplõ Kalász Suli a tömegsport versenyeket, futófesztiválokat és ugrókötelezést preferáló Szentistvántelepi Iskola kérésére idén lemondott arról, hogy
ezeket a mérkõzéseket a versenyre való felkészülésre használja fel. Így sorsolás útján létrejött vegyes csoportok mérkõztek egymással a helyezésekért. A különbözõ kategóriákban 14 csapat vívott jó hangulatú, igazán barátságos
mérkõzéseket. Sajnos, kevés idõ jutott a meccsekre, de a
játék öröme kárpótolta a résztvevõket. A remekül felkészített gyerekek sportszerûen, lelkesen játszottak együtt, függetlenül attól, hogy melyik iskola tanulói voltak.
A négy játékkal töltött óra után a csapatok megkapták
megérdemelt jutalmaikat. Mindenkinek járt Balaton szelet,
alma, a helyezett társaságoknak narancs, mandarin és szaloncukor is. Igazán jól sikerült délelõtt volt. Köszönet érte
azoknak a gyerekeknek, akik ezen a napon a sportolást választották; az õket felkészítõ és a lebonyolításban is segítõ,
hétvégéjüket feláldozó pedagógusoknak; a játék örömét
az eredménynél többnek tekintõ Kalász Sulinak, hogy hozzájárult a szabályok megváltoztatásához; és a Polgármesteri Hivatalnak, amely a helyszínt és a díjakat biztosította.

Ingyenes jogsegélyszolgálat a hivatalban
A Kalászi Idõsek Klubjából a hivatal ‘A’ épületébe költözött az ingyenes jogsegélyszolgálat. Kerkuskáné dr.
Tóth Mária kéthetente hétfõn várja elõzetes egyeztetéssel
a budakalászi lakosokat, 12-16 óráig. Legközelebb jan. 5én fogadja a hozzá bejelentkezõket. Tel.: (30) 284 4245
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A Kábel TV taggyûlése

Várossá nyilvánítás

Október 26-án tartotta rendkívüli taggyûlését a 75%ban önkormányzati tulajdonú Budakalász Kábel TV Kft. A
tagok elfogadták az ügyvezetõ háromnegyed éves beszámolóját, a kitûzött prémium-feladatok teljesítését. Döntöttek a jövõ évi szolgáltatási díjakról és a tervezett mûsorstruktúráról. Tárgyalták a 2009-es üzleti tervet és prémiumkitûzést. Megállapították, hogy a Kft. továbbra is teljesíti az
elvárásokat. A polgármester úr a térfigyelõ rendszer beruházását sikeresnek ítélte és elmondta, hogy jelentõsen nõtt
a szabálysértések, bûncselekmények felderítése a rendszer
üzemeltetése kapcsán. A többségi tulajdonos szándéka a
térfigyelõ rendszer bõvítése: új területek bevonása a rendõrségi megfigyelés alá, akár vállalkozói, üzleti alapon is.
Január 1-tõl a Kábel TV szolgáltatás 1-es és 2-es csomagjának havidíja emelkedik. Az 1-es csomag ára a bõséges
tartalom miatt nem fedezi annak költségeit, ezért az emelés
szükségszerû: a havidíj 960 Ft/hó. A 2-es csomagban a
programok számának megtartásával tartalom-módosítás
lesz, nõ a tematikus csatornák aránya. Új programok: Al
Jazeera English, Fishing&Hunting, National Geographic
Music, Reflektor, Da Vinci, ára: 3.300 Ft/hó. A 3. csomag ára
változatlan: 4.900 Ft/hó. A mértéktelen áremelési szándék
miatt, megszûnik a Viasat 3, a VH1 és az MTV Hungary, új
mûsor lesz a Sorozat+ és a Bubble Hits a csomagban. Nem
változik a HBO mozicsatorna ára (1.990 Ft/hó), ill. a Kalásznet havidíjai sem. Mód van az éves kábel TV és Kalásznet havidíj egyösszegû, kedvezményes befizetésére is.

November 4-én, a Közmeghallgatás utáni nyílt ülésen
döntött a testület arról, hogy kezdeményezi Budakalász
nagyközség várossá nyilvánítását 2009. január 31-ei határidõvel az illetékes minisztériumnál. Vállalta, hogy a várossá
nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szervei részére jogszabályban elõírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. Úgy döntött, hogy az eljárás teljes körû lebonyolítására kiírt pályázat gyõztesének a legjobb ajánlatot adó Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézetét (képviseli: dr. Trócsányi András) hirdeti ki. A teljeskörû lebonyolítás: 3 M Ft + ÁFA, sikerdíj: 1 M Ft + ÁFA öszszeg fedezetét a 2008. évi költségvetési tartalék kerete fedezi, illetve áthúzódó fizetés esetén a 2009. évi költségvetésbe elõzetes kötelezettségvállalásként betervezik.
November 25-én a testület tudomásul vette, hogy a
Budakalászon mûködõ három kisebbségi önkormányzat,
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szerb Kisebbségi Önkormányzat
támogatja a képviselõ-testület várossá nyilvánítási kezdeményezését.
A várossá nyilvánítás várható menete: 2009. január
végéig a Közigazgatási Hivatalba kell beadni a pályázatot,
az továbbítja a Minisztérium (ÖTM) felé. Június közepére
várható döntés, júliusra válik közismertté az eredmény.
Az elmúlt évek során 8-9 település kapta meg a városi
rangot, 20-25 jelentkezõ közül. Most több pályázatra lehet számítani, mert a 2010-es önkormányzati választási
év elõtt feltorlódnak az igények, tekintve, hogy a választás évében nem lesz várossá nyilvánítás.
A pályázatíró cég a hivataltól december elején megkapta a kért és összegyûjtött adatokat, információkat. A
kész pályázati anyag 2009. január 15-éig készül el.

Sándor József, ügyvezetõ igazgató

Környezetvédelmi hírek
A kirakott karácsonyfákat Vízkereszt után külön díj
nélkül összeszedi és komposztálja a SaubermacherBicske Kft. Kérjük, ne hagyják ott úton-útfélen a fenyõfákat, hanem jan. 10.-én, szombaton reggel 7 óráig tegyék
ki az ingatlan elé, ill. a legközelebbi olyan utcába, ahol
közlekedni tud a gyûjtõjármû.
u 2083 kg veszélyes hulladék gyûlt össze nov. 22-én
a Hulladékudvarban. Vittek a lakosok fáradtolajat, oldószereket, gyógyszereket, elemeket, de a legtöbb festék,
higítószer és akkumulátor volt. Köszönjük a felelõsségteljes hozzáállást!
u Harminc gömbakáccalpótolták a régi, kiszáradt fákat
a Budai úton, az Ady Endre és a Táncsics Mihály utcában.
u Kétszáz további fa vásárlását tervezi az önkormányzat a Holdex Kft. „Ültess fát a jövõnek!” kedvezményes
akciója keretében.
u

Új helyen a közmû üzemeltetõje
A Budakalászi Közmû Üzemeltetõ Kft. új címe: 2011
Budakalász, Szentendrei út 24. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 13-16, szerda: 8-16, péntek: 9-11 óráig. Telefon:
546-317, Telefax: 546-318, E-mail: bku@kalasznet.hu
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IVS-AKTÁK

MO-DOSSZIÉ

A Magisztrátus állásfoglalása az IVS-rõl

Aláírták az M0-szerzõdést

A Magisztrátus Településfejlesztési és Környezetvédelmi Mûhelye nov. 24-én megtárgyalta Budakalász Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), amivel kapcsolatban az
alábbi ajánlásokat fogalmazta meg az önkormányzat felé:
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Mûhely
alapvetõen egyetért a várossá válás kezdeményezésével.
Ajánlja, hogy a várossá válás kapcsán kiemelt kérdésként
kerüljön kezelésre: 1) a közbiztonság kérdése, 2) a szolgáltatások helyben történõ hozzáférése, beleértve a hatósági
ügyek intézését, egészségügy fejlesztését, 3) a közlekedésbiztonság, 4) Budakalász hagyományos faluképének
megõrzése, revitalizálása, 5) a környezeti értékek megõrzése, 6) a lakosság széleskörû tájékoztatása a várossá válással kapcsolatban, SWOT-analízis készítése.
A forgalom kérdésében a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Mûhely az alábbi ajánlást teszi az Önkormányzat
felé: 1) Az állami utakon azonnali forgalomszervezési intézkedésekkel a forgalom csillapítása, forgalombiztonság növelése, környezeti ártalmak csökkentése. (terelõszigetek, körforgalom, közlekedési lámpák, gyalogátkelõhelyek). 2) A települést mentesíteni kell az átmenõ forgalomtól, prioritásként kell kezelni az elkerülõ út megépítését. 3) Az önkormányzat és a polgármester úr tegyen meg minden lehetõt
annak érdekében, hogy az elkerülõ utat 2011-re átadják. 4)
A tárgyalásokhoz szükséges a környezeti ártalmak konkrét
felmérése és ezen eredmények felhasználása.
A Magisztrátus Településfejlesztési és Környezetvédelmi Mûhelye dec. 9-én az IVS megtárgyalását tovább
folytatta. (Ennek a formába öntése folyamatban van.)
A település fõépítésze és a tervezéssel megbízott
szakértõk 2009. január 12-én 18 órakor a Faluházban lakossági fórumon fogják a településfejlesztési stratégiát és
az egyes területekre készített akcióterveket ismertetni. Itt
lehetõsége lesz a lakosságnak arra, hogy a Budakalász jövõje szempontjából fontos stratégiai elképzelésekkel kapcsolatosan észrevételeket tegyen.
A kpvt. a lakosság meghallgatását követõen, várhatóan
a januári testületi ülésen fog dönteni az IVS elfogadásáról.

Október 28-án a testület elfogadta (11 I., 5 N., 1 T.) a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal
és a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt.-vel kötendõ, a
káros környezeti hatások és a megnövekedett autóforgalomból eredõ károk enyhítésérõl szóló, többször módosítani rendelt megállapodást és mellékleteit.
A szerzõdés aláírását Szabó Pál miniszter idõközben
bekövetkezett lemondása hátráltatta, így az új megállapodást dec. 4-én írták alá az önkormányzat részérõl (a
KHEM részérõl Szabó Pál szignálta azt). Eszerint az önkormányzatnak kell meghatároznia a 250 M Ft + Áfa értékben fejlesztendõ területeket, illetve a környezeti károk elhárítását célzó intézkedések, beavatkozások konkrét színhelyét. A KHEM ezt követõen terveztet, engedélyezteti a
terveket, közbeszereztet és kiviteleztet. A folyamat kontrollját közös munkacsoport felügyeli a szerzõdéssel érintett felek részérõl.
A cél az, hogy elsõsorban a jelenleg a Magyar Közút
Kht. kezelésében lévõ utakon hajtsunk végre olyan változtatásokat, melyek biztosítják a balesetmentes közlekedést. Ezek a beruházások, alapul véve a mostani közlekedési helyzetet, a 2008. szept. 30. – 2009. szept. 30. közötti idõszakra a következõk lennének:
– Körforgalom kiépítése a Szentendrei út és a József
Attila út csomópontjánál (becsült költsége: 80 M Ft).
– Gyalogátkelõhellyel egyesített terelõ sziget kialakítása a község bevezetõ útjainak határán: a Pomázi, Ország, József Attila és Damjanich utakon, valamint a Damjanich úton a járda teljes hosszban történõ felújítása (becsült költség darabonként 20 M Ft, összesen 80 M Ft).
– Lámpás keresztezõdés kialakítása gyalogátkelõhellyel együtt a Budai és Ady Endre utca keresztezõdésében (becsült költség: 30 M Ft).
– Terelõszigettel egybeépített gyalogátkelõhely létesítése a Lenfonó-állomás vasúti átjárója elõtt, a jelenlegi
park sarkánál (becsült költsége: 20 M Ft).
– A József Attila út egész hosszában épített parkolószigetek megvalósítása, valamint az út süllyedésének megszüntetése, a Tanító úti becsatlakozási pont átépítése, valamint a József Attila út páratlan oldalán a járda teljes hosszában történõ felújítása (becsült összköltsége: 40 M Ft).
A testület a fentieket a dec. 16-ai rendkívüli ülésén,
lapunk nyomdai munkálatainak idején tárgyalja.

Kishírek
Feloszlott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nov.
24-én, miután nov. 17-én lemondott a CKÖ elnöke.
u Áremelést kezdeményezett a Sodexho, a nettó eladási árat kívánja növelni. Az önkormányzat egyelõre
egyeztet a céggel, amely felajánlotta, hogy növelné az
adagok mennyiségét. (Az intézményi közétkeztetésben a
felnõttek teljes árat fizetnek, a gyermekek étkeztetéséhez
az önkormányzat heti több mint fél M Ft-tal járul hozzá.)
u Döntésre vár az Egészségház ügye. Az építészeti tanulmányterv szerint a jelenleg is rendelõként üzemelõ
épület és a volt takarékszövetkezet épülete egyaránt alkalmas bõvítésre, átalakításra. A jelenlegi rendelõ alkalmas tetõtérbeépítésre is, kivéve a fafödémes régi, gyermekorvosi-védõnõi épületrészt.
u Megépülhet a Berdó feltáró útja, ha sikerül elérni,
hogy a NIF Zrt. – az M0 folytatására irányuló, településrendezési szerzõdéssel megerõsített – szabályozása a III. kerülettel közösen készítendõ tanulmánytervünkre épüljön.
2008. december • II. évfolyam 10. szám
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Óvodai-bölcsõdei fejlesztések

A nov. 25-ei rendkívüli ülés döntései

A nov. 25-ei ülésen Turi Attila beszámolt arról, hogy
Budakalászon jelenleg a Telepi Óvoda bõvítésével 15
óvodai csoport mûködik, 22-24 fõvel. Mivel a 2007-es
Közoktatási Törvény további feladatokat ró településünkre, várhatóan a mostani 310 helyett 439 férõhelyre
lesz szükség 2010 táján. Az óvodák helyzetét feltáró tanulmány szerint a Vasútsori, a Nyitnikék és a Telepi Óvoda bõvítése nem célszerû, a hely szûkössége, a vonatkozó szabványok nehézkes alkalmazhatósága, ill. gazdasági megfontolások miatt. Ezért a szükséges hat csoportnyi, 130 fõs bõvítést új helyen, zöldmezõs beruházásban
javasolta megvalósítani, ahol mód lenne korszerû,
kompromisszum-mentes épületet létrehozni. A Cinke
téren 7000 m2-nyi önkormányzati tulajdonú terület áll
rendelkezésre, ennek kb. felét igényelné ez a 270 M
forintos beruházás, a másik fele tartalék maradna.
A közmûves, intézményi területek számbavételekor
mérlegelték a Vasútsori Óvoda bõvítését a Budai út felé,
de ott, a meglévõ két önkormányzati ingatlan szanálásával, a lakók kiköltöztetésével is csak 3 csoportot lehetne
elhelyezni. A tervezett Falualközpont helyén, a Lenfonóval szemben sem célszerû óvodát építeni, mert erõsen
behatárolná a maradék terület felhasználhatóságát. Az
Idõsek Otthona mellett a telkek mélysége miatt túl sok
hasznosítható rész menne kárba, ráadásul meg kellene
várni a HÉSZ-módosítást, ami lehetetlenné tenné, hogy
2010-re új óvodája legyen Budakalásznak. A bölcsõde–óvoda esetleges együttes beruházását viszont az önkormányzat egy ütemben nem tudná megfinanszírozni.
A képviselõ-testület egyetértett az óvodai csoportszám bõvítésének szükségességével. A jelenlegi intézmények változatlanul hagyásával egy új óvoda létesítését
határozta a Damjanich utcáról nyíló Szalonka utcában, a
Cinke téren, a 299/101 hrsz-on (10 I., 6 T). Elvetette a javaslatot, hogy más helyszínt keressen óvoda létesítésére
(5 I., 8 N., 3 T.). Az engedélyes tervek elkészítéséhez
szükséges 8 M Ft + ÁFA összeget a 2008. évi költségvetés fejlesztési tartalékok terhére biztosította és felkérte a
polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás elindításáról (12 I., 4 T.). A képviselõ-testület a bizottságok határozatával egyetértve az új óvoda kiviteli teveinek elkészítéséhez és a kivitelezéshez szükséges 262 M Ft
+ ÁFA összeget az önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletében biztosította (11 I., 5 T.).
A grémium egyetértett a bölcsõdei férõhelyek bõvítésével, a bölcsõde áthelyezésével. Felkérte a hivatalt,
vizsgálja meg, hogy a Szentendrei út 7. sz. alatti
1291/22 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megfelelõ-e, illetve milyen átalakítással válna alkalmassá a
bölcsõde áthelyezésére (16 I.).
A Tüzép, a Baptista imaház, és a magánóvoda által
bérelt ingatlannál szükséges a bérleti szerzõdések átgondolása, és a jelenlegi, bölcsõdékre vonatkozó szabványok áttekintése is. Ha alkalmas az épület, az eredeti
külalakot kívülrõl megõrizve végeznék el a belsõ modernizálást. Ha nem, fölmerült az is, hogy a Lenfonó területén keressenek megfelelõ helyet.

A képviselõ-testület meghatalmazást adott az önkormányzat jogi képviselõjének, dr. Varga Istvánnak a Kalász Film Bt. alperes ellen, felmondás érvényességének
megállapítása iránt a Szentendrei Városi Bíróság elõtt folyamatban levõ perben, hogy a korábban a Kalász Film Bt.
alperes részére jogalap nélkül kifizetett 14 400 e Ft összeget a perben visszakövetelje. Tudomásul vette egyúttal,
hogy a pertárgyértékre tekintettel a Pest Megyei Bíróság
fogja az ügyet tárgyalni a késõbbiekben a hatásköri eltérés miatt. (11 I., 5 T.)
u Módosította a grémium a háziorvosi körzetekrõl
szóló rendeletét. 2009. január 2-tõl két vegyes fogorvosi
körzetet hoz létre. Fogászati alapellátási és iskolafogászati feladatellátásra szerzõdést kíván kötni a Lege Artis Dent
Bt.-vel és dr. Károly Mártával. A szerzõdések tervezetét
elfogadta és felhatalmazta a polgármestert az aláírásra
úgy, hogy dr. Károly Mártával erre csak a mûködtetési jog
megszerzése után kerülhet sor (16 I.).
u A testület a TFB és a PVB határozatával egyetértve
elviekben támogatásáról biztosította a Sweet Home Life
Kft. kezdeményezését, amely járóbeteg-szakrendelés és
„egynapos sebészet diagnosztikai központ” magánberuházásban történõ létesítésére és magánüzemeltetésére
irányul a település közigazgatási területén. Ez az elvi támogatás nem mentesíti a kérelmezõt a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges engedély és külön-megállapodás beszerzésének kötelezettsége alól (15 I., 1 T.).
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u A testület elfogadta a Budakalászi Jóléti Szolgálat
Alapítvány beszámolóját a 2008-as mûködésérõl (16 I.).
u A grémium meghallgatta és véleményezte a vízisíüzemeltetõ cég terveit az Omszk-park kezelésére és fejlesztésére. A szerzõdés a Kaláz Kft. hatáskörébe tartozik.
u A képviselõk módosították a szociális ellátásokról
szóló rendeletet (16 I.).
u A testület megalkotta az önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a
vagyon értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló rendeletét (12 I., 2 N., 2 T.).
u A képviselõk a költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérõl és a polgármesteri keret felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadták (16 I.).
u A grémium a 2009-es költségvetési koncepciót megfelelõ prioritások kijelölésével elfogadta. Szigorúbb költségvetési elvek és a gazdasági fegyelem még következetesebb
betartása szükséges, a pénzügyi stabilitás megõrzése mellett, a mûködési költségvetés visszafogásával, ill. külsõ fejlesztési forrás bevonásával (15 I., 1 T.). Felülvizsgálják a tiszteletdíjak mértékének csökkentési lehetõségét is (12 I., 3 T.).
u A testület támogatta, hogy a Duna-parton termálvíz
kinyerésére kutatófúrásokat végezzenek (11 I., 4 N., 1 T.).
A vizsgálat ki kell terjedjen valamennyi vízadó rétegre, és
eseti döntés lesz a folyamat elindításáról (13 I., 1 N., 2 T.).
Felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési eljárás
megindítására, a kutatófúrás költségeinek fedezetét, 50
M Ft-ot a 2009-es költségvetési rendeletében biztosítja
(11 I., 4 N., 1 T.). (Folytatás a szomszéd hasábban.)
2008. december • II. évfolyam 10. szám
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u A grémium javasolta a 2516/31, 2616/33 hrsz-ú ingatlanokat közterületté átminõsíteni (16 I.). A 040/11
hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatásához
nem járult hozzá (9 I., 7 T.) és a Berdó dûlõ 3118 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását sem engedélyezte (16 I.).
u A testület a 2918 hrsz-ú ingatlanra tervezett inkubátor- és szolgáltatóház feltételéül szabta, hogy a gazdasági
területet (volt „Üvegházak”) érintõ szabályozási terv módosításával, az egész terület közlekedési rendszerének
újraszabályozásával településrendezési szerzõdést kell
kötni az érintett ingatlanok tulajdonosaival, amirõl a polgármester folytathat tárgyalásokat (15 I.).
u A grémium elrendelte a HÉSZ és a Szabályozási
Terv felülvizsgálatát, közbeszerzési eljárás kiírását, azzal,
hogy a kiírás tartalmát a TFB-vel egyeztessék. A fedezetet, 16 Mft + ÁFA összeget biztosította (11 I., 5 T.).
u A testület a szentistvántelepi temetõ vízvezetékmeghosszabbításával elvileg egyetértett, felkérte a polgármestert, hogy a költségkihatásokat vizsgálja meg (16 I.)
u A képviselõk a lejárt határidejû határozatokról szóló
jelentést elfogadták (11 I., 6 N., 2 T.).
u A testület a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola tetõszerkezetének és csatornahálózatának felújítására fél M Ft-ot biztosított (15 I., 1 T.).
u A grémium taggyûlés útján jan. 1-jével a Kalászi Faluház Kht. megszüntetését kezdeményezi, jogutód nélkül,
végelszámolással. A végelszámolói feladatok ellátására
Kosznovszky Gábort, a Kht. ügyvezetõjét jelölte ki, és határozott a feladatok átstrukturálásáról. Kaláz Kft.: útépítés,
közterület-fenntartás, térfigyelõ rendszer üzemeltetéséhez
személyzet biztosítása, önkormányzati lakások karbantartása és kezelése. Polgármesteri Hivatal:weboldal üzemeltetése. BÁMK: a kulturális feladatok körében helytörténeti múzeum létrehozása, helyi együttesek menedzselése, települési rendezvények szervezése, a Kábel-TV mûsorainak archiválása (10 I., 6 T.). A testület a Budakalászi Hírmondó kiadói
feladatainak ellátásáról a dec. 16-i ülésén hoz döntést (13 I.,
2 T.). A végelszámolás kapcsán felmerülõ és számszerûsíthetõ költségeket (eljárási díjak, végelszámoló költsége,
könyvvizsgáló, könyvelõ díja, stb.) a 2009. évi átmeneti
költségvetésrõl szóló rendeletében biztosítja (11 I., 5 T.).
u A testület a Promt Kft.-vel a sportcsarnoki kontingens
biztosítására vonatkozó szerzõdését szept. 30-tól megszûntnek tekinti, új szerzõdést köt a Kaláz Kft.-vel (16 I.).
u A grémium az újonnan jelentkezõ nyugdíjasoknak
további 130 adag termény finanszírozását biztosította értékpapír értékesítés terhére (16 I.).
u A testület kiírta a Nyitnikék Óvoda intézményvezetõi pályázatát (16 I.).
u A képviselõk úgy döntöttek, a BÁMK-ot Kós Károlyról kívánják elnevezni, a névadás ünnepélyes lebonyolítására ad hoc bizottságot hoztak létre (16 I.).
u A testület hozzájárul a Tanító utcai önkormányzati ingatlanból 160 m2-nek a Gézengúz Alapítványhoz csatolásához, játszótér céljára, ha megszületik a felek közti
megállapodás a terület kialakításáról; a társasház a per
folytatásáról lemond; a tulajdonosok a telekalakításhoz
hozzájárulnak és az alapítvány nyilatkozik, hogy a területet
a hatóság elõírásai szerint használja. (15 I.).
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Beletúrva a kavicsba...
A kavicsbányászati tevékenység ügyének rendezésére
a testület megkísérelte áttekinteni a Kaláz Kft. és a Török
Trans Bt. 2001-es szerzõdését és az azóta történteket. Az
akkor szakértõi véleménnyel igazolt és leszerzõdött 447 e
m3 sódervagyonból a vállalkozó hat év alatt bizonyíthatóan
38 e m3-t termelt ki. A Kaláz Kft., bár az éves mûszaki üzemeltetõi tervben minden tavasszal kiadta, hol bányásszon a
cég, nem ellenõrizte a tevékenységet és a sorozatos jelzésre, hogy nincs sóder (Török úr szerint a hivatallal, a bányakapitánysággal és a felügyelõ-bizottsággal egyetértésben),
sem válaszolt. A vállalkozó felmérései alapján a tó iszapos,
a jelzett/beígért 3-4 méternyi sóderréteg nem létezik, a kára fél milliárd Ft. Az ülésen feltárta, hogy bár elõle letiltották
a bánya egy részét, a Strabagnak valaki engedélyezte a Török Trans által leszerzõdött terület meghatározott pontján a
kitermelést, és õt kötelezték, hogy átadja a kibányászott
40-50 e m3 kavicsvagyont. Mint az ülésen elhangzott, a
bányászati tevékenységet (nem) ellenõrzõ felügyelõ-bizottság elnöke dr. Bocsi István volt.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy (a bányakapitánysággal és az állammal való kedvezõbb elszámolás érdekében) kérjen árajánlatokat az ásványvagyon
felbecslésére (16 I.). Úgy döntött, hogy a Kaláz Kft., mint
bányavállalkozó készítse elõ a IV. kavicsbánya-telekre a
bányabezárási tevékenységet, és MÜT-öt. A visszamaradó ásványvagyonnal történõ elszámolás keretében:
– Újra kell számolni a védõpillérekben lekötött, a termelõ bányatómeder-aljzat és a tervezhetõ feküsík közötti
földtani és kitermelhetõ vagyonelemeket. Ehhez terepfelszínre vonatkozó geodéziai felmérés alapján az aktuális
tájállapot-térképet és a bányatómeder mélységizohipszás
vagy mederszintvonalas térképrészletét is el kell készíteni.
– Ha a Bányakapitányság geológiai osztályának nyilvántartásától a felmért vagyon eltér, valóban kisebb, kezdeményezni kell a nyilvántartott vagyon pontosítását.
– Meg kell tervezni az újrahasznosításra visszamaradó
bányató közvetlen vízpartját, víz alatti és feletti parti rézsûjének és a kapcsolódó vízparti területsávnak a rendezését. A korábbi szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével újra kell tervezni a bányatóra, ill. partjára vonatkozó újrahasznosítási célt. Mivel ennek a Szentendre II.
bányatelekre vonatkozó újrahasznosítási céllal, Szentendre és Budakalász területfejlesztési és területi regionális fejlesztési céljaival összefüggõ célrendszert kell alkotnia, – a terület komplex újrahasznosítási célja a polgármester sokoldalú egyeztetését követõen alakítható ki.
– Az újrahasznosítási cél és a bányatörvény szerinti
bányabiztonsági elõírások betartásával kell a visszamaradó bányatóparti rézsûfelület és a parti sávok tervezését
elvégezni.
A területek kialakításánál arra kell törekedni, hogy a
telek és kapcsolható bányatóparti területei minél jobban
elkülöníthetõek és bekeríthetõek legyenek.
A testület felkérte a polgármestert, hogy a napirend
és a Török Sándor által elõadott tényvázlat alapján hivatali visszaélés, illetve hûtlen kezelés gyanújával tegyen
rendõrségi feljelentést (16 I.).
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Fidesz ‘Polgári Est’ Budakalászon

Adventi kereszt a lakóparknál

Az újjáalakult budakalászi Fideszszervezet és a helyi Vállalkozók Pártja
dec. 4-én a Faluházban látta vendégül
Font Sándort, az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottságának elnökét.
A képviselõ a mezõgazdaság jelenlegi siralmas helyzetét többek közt
a kis- és középvállalkozások EU-s pályázatokból való kiszorításával (3%),
az adóelvonásokkal, a magyar termékek tudatos elsorvasztásával, az áruházláncok behívásával,
az export-import arány négy év alatti megfordulásával, az
élelmiszerbiztonsági hatóság szétverésével, a feketén beáramló olcsó áruval, a hatósági fellépés hiányával, a multicégek élelmiszerhamisításai fölötti szemhunyással, a termelõk igaztalan zaklatásával magyarázta, vagyis azzal,
hogy „a kormány átállt a hazai termelõk oldaláról a multik
pártjára”. Elmondta: el kell fogadni és fogadtatni a mezõgazdaság társadalmi szerepét, fontosságát, hiszen a gazdasághoz hozzáadott 4-5%-os értéke további 22-24%-ot jelent a kiszolgáló vállalkozói kör (eszköz, mûtrágya, termésfokozók, szaktanácsadói hálózat, stb.) hozzáadott értékével, ami így több millió embert érint közvetlenül. Ráadásul
környezettudatosan megtermelt, egészséges élelmiszerre
van szükségünk, és ezt a tisztán megõrzött magyar földdel,
génmanipuláció-mentes vetõmaggal, felelõs kisgazdaságokkal biztosítani tudjuk. Ha a sorskérdéseinkben hasonlóan gondolkodók össze tudnának hajolni, ez lehet a kiút...

Ady Endre Krisztuskereszt az erdõn c. versével
köszöntötte a megjelenteket Baksa Zsolt nyugdíjas tanár, a Jobbik Magyarországért Mozgalom budakalászi
csoportjának és a Magyar
Gárda Sebõ Ödön alakulatának Adventi kereszt-állító
ünnepségén, dec. 7-én.
Petrás Mária pomázi keramikusnõ csengõhangú
egyházi népénekei után ifj.
Hegedûs Lórántreformátus
lelkész ébresztgette beszédével az egybegyûltek lelkiismeretét. A magyar állapotokat illusztráló irodalmi idézeteit, közéleti példáit, morális
kérdéseit egyrészt „a legfõbb ítélõbírótól kell nekünk félni”
gondolata, alapállása, erkölcsi tartása irányította, másrészt
az a hit, reményteli tudat, ami az adventi várakozás értelme is egyben, hogy: „a legnagyobb sötétségben ragyog
föl ... az Isten világossága. Ezt üzeni a karácsonyi legsötétebb idõszakban megszületõ Istengyermek”.
Dévai Nagy Kamilla tanítványa, Madaras Zsolt szép
magyar énekei, majd Baksa Zsolt szavalata, Ady Endre
Karácsony címû verse keretezte az ünnepi mûsort. Kiss
László, a Jobbik helyi vezetõje kérésére végül Hegedûs
Lóránt igei áldást mondott az apostoli kettõs keresztre.
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KÖZÉLET
Az iskolai aláírásgyûjtés margójára
Az elõzõ szám 5. oldalán megjelent cikkre reagálnánk,
mivel a Szentistvántelepi Általános Iskola szülõi választmányának (szülõi munkaközösségének) elnökeként és tagjaként személyesen is érintenek a cikkben szereplõ állítások.
Az aláírásgyûjtést – ahogy az okt. 17-ei szülõi megbeszélésen is elmondtuk a képviselõknek –, a szülõk szervezték,
önállóan, tanári ráhatás nélkül. A választmány elnökeként
büszkeséggel tölt el, hogy 8 éve, amióta a szülõi közösség
képviseletét ellátom, ismét részese lehettem egy spontán, a
szülõk részérõl induló, és széles körben elterjedt kezdeményezésnek! Ilyen sikerû megmozdulásban ezt megelõzõen
két alkalommal volt részem: mindkét esetben az iskola önállóságának a megvédése volt a tét, és a szülõk nagy száma
állt ki az érdekei mellett. Ritka dolog az, amikor a szülõk tömegesen állnak ki az érdekeikért! Ennek a kiállásnak a demokratikus, kulturált megnyilvánulását mindenképpen üdvözölni kell egy olyan országban, ahol a szülõ és nagyszülõ korú lakosság a szocializmusban szocializálódott, amelyben
nem volt szokás kimondani nyíltan a saját véleményünket!
Az aláírásgyûjtéssel kapcsolatos önkormányzati vizsgálódás hírét jogászként rossz érzéssel fogadtam, majd a
fenti cikket megrökönyödéssel olvastam, mert azt sugallja,
hogy ez a nagyszerû, önálló megnyilvánulása a szülõknek
valami fajta „mutyizás” eredménye lenne. Ezt az értelmezést szeretnénk a leghatározottabban visszautasítani, mert
rossz hírünket kelti. A cikkben említett visszásságokra vonatkozóan a következõ lehetséges magyarázatokat adjuk.
– Csobánkai cigánysorról származó aláírások: az iskolának vannak csobánkai tanulói, így az aláírások értelemsze-

OLVASÓINK ÍRTÁK...
rûen az Õ szüleiktõl származnak, akik nem a „cigánysoron” laknak. (Nagyon rossz érzés volt olvasni a „csobánkai
cigánysor” kitételt, mivel ellenséges hangulatot kelt.)
– Több aláírás is szerepel ugyanannál a gyermeknél:
több család esetében a nagyszülõk is aláírták az ívet.
– Olyan személyek is aláírták az ívet, akiknek a gyermeke
nem jár(t) az iskolába: minden budakalászi lakosnak joga van
véleményt nyilvánítani bármilyen helyi ügyben, ahogyan azt
az alkotmány és az önkormányzati törvény is garantálja.
– A szülõk nem is tudták, mit írnak alá: felnõtt embereknél elég szomorú tény, ha nem olvassák el, mit írnak
alá. Több mint valószínû, hogy életbe lépett az említett,
szocializmusban szerzett reflex: a szülõ arra gondolt,
hogy ha hivatalból kijöttek hétvégén a házába érdeklõdni,
hogy mit írt alá, akkor ezt nem kellett volna megtennie. A
reakció: én nem is tudom, mit írtam alá!
Forintosné dr. Osvay Viktória, Barna Yvette

A cikk nem az aláírásgyûjtés demokratikus szokását
kérdõjelezte meg, hanem a megalapozottságát. Az adatok
hitelessége ellenõrizhetõ az alpolgármester úrnál. Azt
pedig, hogy a szülõket nem tájékoztatták az ügyrõl kellõképpen, igazolja, hogy az említett szülõi értekezleten – jóval az aláírásgyûjtés után – kérdésként még mindig elhangzott – és téves (képviselõi) állításként kétségbe vonatott – , hogy a vitatott ingatlan társasház.
A fenti véleménynek és a „lehetséges magyarázatok”nak a sajtótörvény értelmében helyt adtunk (dupla méretben). Idõközben dec. 11-én a társtulajdonosok aláírták az
Alapító Okiratot, SZMSZ-t és a Házirend-tervezetet. Az
ügyet a továbbiakban lezártnak tekintjük.
(FSA)

Olvasói levél, a polgárõröknek

Ellenõrzõ gépjármû forgalomszámlálás

Érdemi válasz híján eljuttatta hozzánk a polgárõröknek írt, de a Kalász Újság három cikkére is reagáló (korábban nekik is elküldött) levelét Borgulya Zsuzsanna, Attila
u-i lakos. Az írást terjedelmi okokból nem áll módunkban
közölni (a sajtóban szokásos gyakorlat szerint az eredeti
közlés helye a vélemények és válaszok fóruma – a szerk.),
de néhány gondolatát megfontolásra ajánljuk.
A levél annak kapcsán boncolgatja a polgárõrök, hatóságok és civil szervezetek feladatait és hitelességét, hogy
tudatosítja, manapság sokan nem a Tízparancsolat szerint
élnek, „tovább nyújtózkodnak, mint a takarójuk ér”, „egyre elnézõbbek saját személyükkel szemben és egyre természetesebbnek veszik, hogy hozzányúlnak a máséhoz”.
A vagyonukat tisztességtelen módon szerzõk érdeke,
hogy titokban maradjon tevékenységük, ezért – a levélíró
ismeretei szerint – bandákba szervezõdnek és komoly,
akár a hatóságokat is átszövõ kapcsolati és biztonsági
rendszereket építenek ki.
A Budakalászon illegálisan élõk kapcsán éppen ilyen
visszásságokra kívánja felhívni a figyelmet a levélíró. A
feltételezhetõen több ezer bujkálva és sanyarú körülmények között itt lakó ember kiszolgáltatott ‘jótevõinek’, tehát befolyásolható és sok mindenre, akár bûncselekményre is rávehetõ, rákényszeríthetõ. Ennek a „láthatatlan közösségnek” a sorsát rendezni kell, hogy ezzel a szervezett
és felülrõl – a jelenlegi újgazdag réteg, a hatalom által –
irányított bûnözésnek is elejét vehessük.
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Dr. Sonnevend Ádám tájékoztatása szerint a KDNP
tagjai szeptember 2-án (a Megyeri híd megnyitása elõtt,
de a tanévkezdés után) és nov. 11-én (a híd megnyitása
és a Damjanich u. befejezése után) kedden 17-18 óráig a
József Attila utcában kétirányú forgalomszámlálást szerveztek, hogy ellenõrizzék a 2007. ápr. 16-ai hivatalos forgalomszámlálási adatok egy részét. Sonnevend úr írását
csak kivonatosan tudjuk közölni, de a honlap szerkesztõjéhez teljes egészében eljuttatjuk, hogy az érdeklõdõ olvasók megtekinthessék azt táblázataival együtt.
A számlálás csúcsidõszakban történt, nem általánosítható egész napra. Leszûrhetõ, hogy a központ felé haladó
forgalom a híd átadása után gyorsabban növekedett, mint
a kimenõ. Befelé szept. 2-án 2,15-ször, nov. 11-én 2,46szor volt nagyobb a forgalom, mint a 11-es út felé. Valószínûleg ez az arány a reggeli csúcs idején fordított. A forgalom döntõ részét (95-98%) a személygépkocsik teszik ki.
A 2007-es méréshez képest jelentõs különbségek vannak. A hivatalos adatok egyrészt valószínûleg egész napos egyórás átlagok, másrészt viszont nagyságrendben
ellentétesek a KDNP számlálásának eredményével. A különbség Budakalász felé 20-30%-os, a 11-es út irányában
pedig 250-300%-os. Igaz, a KDNP csúcsidõben csúcseredményeket mért. Így a végkövetkeztetés az, hogy a
Megyeri híd átadása után a forgalom bár jelentõsen megnõtt (fõképp a reggeli és esti órákban), de mégsem annyira, mint a szakértõk jósolták vagy sokan várták. (BH+>>>)
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„Kõbõl, fából házat... igékbõl várat.”

A mi házunk, a Faluház

„A történelem tanúsága
szerint az igaz embernek,
de mindenekelõtt az igaz
mûvésznek (írónak, építõ-,
képzõ- és zenemûvésznek)
mindenütt a világon, minden idõben és minden körülmények között a Sors
által rendeltetett kötelezettsége (volt, van és lesz),
hogy a maga népének és
szülõhazájának sorsát vállalja, és élete munkájával
szülõhazáját és annak népét, megbecsült hagyományaik szellemében, hûséSzervatiusz Tibor szobra
gesen szolgálja. Ezt vállalKós Károlyról
tam és cselekedtem, nem
mást és nem többet. És ezt sem az eszem tanácsára, hanem
a szívem parancsára, a magam igen szerény lehetõségei és
adottságai korlátain belül, úgy, ahogy tudtam és ahogy lehetett.” – így vall életérõl, hivatásáról Kós Károly.

A Faluház építészeti megformálásában egyaránt fellelhetõek az erdélyi ihletettség, a népi hagyomány elemei,
az értékek mentése és az új értékek létrehozásának szándéka. Kós Károly, mint író, mint tervezõ és építõember,
mint irodalomszervezõ, mint homo politicus, egész életmûvével azt üzeni számunkra, hogy e ház a mûvelõdés és
kultúra erõssége, vára kell legyen, amely otthont ad
mindannak, amit különbözõ nyelveken õrzünk õseink hagyományából. Ez különösen fontos ma, amikor az identitás válságát és az egyetemes értékekben való elbizonytalanodás idõszakát éljük.
Budakalász új Általános Mûvelõdési Központját a szolgálat, sokszínûség, együttmûködés, több hivatás közös
vállalása, Kós Károly szavaival élve, a „becsületes munka”
egyszerre kell, hogy jellemezze. Nagy megtiszteltetés az
intézmény munkatársai, növendékei, a szülõk és a budakalásziak teljes közössége számára, ha Kós Károly munkája folytatóinak táborához szegõdhetünk.

December 15-én, lapunk nyomdai munkálatainak idején
tartják a Budakalász Általános Mûvelõdési Központ névadó
ünnepségét. Az intézmény nevét a többek által polihisztorként számontartott Kós Károlyról kapja. Az építész, író,
grafikus, könyvtervezõ, szerkesztõ, könyvkiadó, tanár, politikus 125 éve, 1883. dec. 16-án született, Temesváron.
A kolozsvári református kollégium elvégzése után a
budapesti Mûegyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. Tervezõi munkájában a kalotaszegi népi építészet, az
erdélyi népmûvészet és történelmi építészeti emlékek
motívumait igyekezett felhasználni.
1914-ben visszaköltözött Erdélybe. Építészeti tevékenysége fokozatosan háttérbe szorult, érdeklõdése a politika, a közéleti és szakmai publicisztika, a szépirodalom
felé fordult. Elindította a Vasárnap címû képes politikai folyóiratot. Késõbb megalapította az erdélyi írók önálló
könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves Céhet. Egyik
kezdeményezõje volt a romániai magyar mûvészegyesület létrehozásának.
1931-tõl az Erdélyi Helikonfõszerkesztõje volt. A kolozsvári Mezõgazdasági Fõiskolán mezõgazdasági építészetet tanított. A II. Világháború után ismét részt vállalt a
politikai életben, a Magyar Népi Szövetség Kolozs megyei elnöke, majd nemzetgyûlési képviselõ volt.
Nyugdíjas éveiben fõképp irodalommal foglalkozott.
1977. augusztus 25-én halt meg, a kolozsvári Házsongárdi temetõben nyugszik.
Építészeti munkásságából említést érdemel: az óbudai
református parókia, a zebegényi katolikus templom, a
budapesti állatkerti pavilonok, a városmajori iskola, a kispesti Wekerletelep, a Székely Nemzeti Múzeum, a kolozsvári református templom.
Írói munkássága a teljesség igénye nélkül: Erdély népi
építészete, Attila Királyról Ének, Varjunemzetség (regény), Budai Nagy Antal (dráma), István király (színmû), A
székely nép építészete.
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A névadó ünnepség programja
A névadó ünnepségen köszöntõt mond Andrásfalvy
Bertalan, nyugalmazott egyetemi tanár, néprajzkutató,
Simó Ágoston emléktábláját felavatja Parlagi Endre, Budakalász polgármestere. Közremûködik: Sinkó László, Jászai
Mari-díjas, Kossuth-díjas színmûvész, Kobzos Kiss Tamás,
énekmondó, a Kicsinyek Kórusa (Kós Károly Ének-Zene
Emelt Szintû Általános Iskola, vezényel: Mitók Mónika) és
a KAMI Fúvószenekara (vezényli: Spáthné Faragó Éva).
Makovecz Imre építész nyitja meg a Kós Károly építészeti munkássága címû kiállítást, közremûködik: Török
Tilla, hegedû (Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Népzene Tanszék, Sáringer Kálmán, gardon), KAMI. Ex libris
kiállítás is nyílik Kós Károly nyomán, melyen budakalászi
általános iskolások alkotásait lehet megtekinteni.
Dr. Reisinger János irodalomtörténész bevezetõjével
filmvetítés lesz, „Varjuvári legenda” címmel, Kós Károly
emlékére, melyen közremûködik: Sinkó László színmûvész. Levetítik Csontos János filmjét, Kós Károly nyomában címmel, amihez bevezetõt mond a rendezõ. Kós Károly irodalmi munkásságát Kõbõl, fából házat... igékbõl
várat címmel Szakolczay Lajos, a Magyar Írószövetség
tagja; emberi nagyságát ...hazáját és annak népét,... hûségesen szolgálja címmel Dr. Varga István jogász méltatja.
A Táncra tánc c. programban kalotaszegi népdalokat
ad elõ Papp Ágnes és a KAMI növendékei, kalotaszegi
táncokat mutat be a Kalász Táncegyüttes, Farkas Zoltán
(Batyu) koreográfiájával és budakalászi sváb táncokra ropják a Kalász Suli 3. a osztályos tanulói. Este hatkor Táncház
várja a vendégeket. Elõször kalotaszegi és mezõségi táncok lesznek Gábor Norbert és a Kalász Táncegyüttes közremûködésével, majd délszláv táncok következnek. A
hangulatról gondoskodnak: Vukovics Dusán és a „Taban”
Táncegyüttes táncosai, és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem Népzene Tanszékének hallgatóiból, a Rojtos zenekar muzsikusaiból, a KAMI növendékeibõl, tanáraiból,
valamint a Vujicsics és a Söndörgõ Együttes tagjaiból alakult zenekarok.
(A szöveg a névadó ünnepség szórólapja alapján készült)
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ESEMÉNYEK, PROGRAMOK

Állandó programok

„MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?”

Kaláz helytörténeti, honismereti kör: minden hónap második hétfõjén 16 órától, vezeti: Gaján Vilmos
Sakk: csüt. 17-20-ig, edzõ: Pálkövi József nemzetközi mester
Nyugdíjas Klub: minden hónap 2. kedd, 17 órától, Hammer Györgyné szervezésében
Budakalászi Agykontroll Klub: páratlan hét szerda, 18 óra
Kalász Klub az Egészségért: minden hónap 4. csütörtök,
18 órától, vezetõ: dr. Gál Katalin
Ötórai tea: minden hó 2. csüt., 17 óra, vez.: Péntek Zsuzsa
Baba-masszázs: érdeklõdni a (26) 342 664-es telefonon
Shotokan karate (gyerek): h., p.: 17-18.30-ig, vezeti:
Sensei Nagy Krisztina, 3. danos mester, információk:
(30) 388 3933, www.wskf.hu, wskf@axelero.hu
Tücsök Zene 6 hónapos kortól: szerdán délelõttönként,
jelentkezés: (30) 999 4945, www.tucsok-zene.hu
Baba-Mama Klub: minden páros hétfõn 10-12-ig, érdeklõdni lehet: (26) 342 664
Gyermek tánc: minden pénteken 15.45-16.45-ig, információ: (20) 9355 931
Aprók Tánca – Játszóház: minden hónap második péntekén 17 órától, belépõ: 500 Ft
Tipegõ-topogó: péntek, 10-11-ig, jelentkezés, felvilágosítás: (30) 314 2829
Jóga: szerda: 17.30-19-ig, szombat: 8.30-10-ig, érdeklõdni lehet: (20) 557 4974
Fotó- és Video Klub: minden páros hét péntek, 18 órától,
vezeti: Neszveda Péter (70) 274 5515
Budakalászi Kórus: szerdánként 17.30-19-ig, érdeklõdni
lehet: (30) 445 8385
Lustige Schwaben, Német Nemzetiségi Énekkar próbái:
hétfõ 18-20-ig, karnagy: Pogány Orsolya
H astánc tanfolyam: minden hétfõn 19-21-ig, információ:
(20) 203 7824
Kondicionáló torna: kedd, péntek: 8.15-9.15-ig, vezeti:
dr. Fuiszné Sass Réka, (30) 345 1117
Pilates torna: kedden: 9.30-10.30-ig
Aerobik: kedd, csüt.: 18-19-ig, információ: (20) 770 3183
Idõsek tornája: csütörtök: 8-10-ig, vezeti: Pappné Kotroczó Erzsébet
Welldance S.E. – tánctanfolyam: szerda: 17-18-ig, szombat: 10-11-ig, információ: (30) 316 2676; (70) 294
4808, www.welldance.hu
Lenvirág és Lenmagocska: kedd, csütörtök: 16-18-ig, vezetõk: Füzesséryné Bogár Szilvia, Görög András
Lenvirág és Lenvirág Ifjúsági Csoport: szerda, péntek 1821-ig, vezetõk: Füzesséryné Bogár Szilvia, Vrábel János
Kalász Táncegyüttes: kedd-csütörtök: 19-21-ig, együttes
vezetõk: Bonifert Katalin, Gábor Norbert
Sonnenblumen Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes:
minden hónap utolsó csütörtök: 19-21-ig, mûvészeti
vezetõk: Wieszt Károly és Diós Zoltán
Kalász Újság szerkesztõségi óra: szerda: 18-19-ig
Gazdajegyzõi fogadóóra: kedd 11-12-ig, Marosi Gusztáv,
(30) 203 1550
Kávéház: keddtõl szombatig: 13-21-ig, vasárnap és hétfõn zárva, januári kezdéssel
Könyvtár: hétfõ: 13-16-ig, kedd, csütörtök: 13-18-ig,
szerda, péntek: 9-12-ig és 13-16-ig.
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Pályaválasztási hetet tartott nov. 17-23. között a Faluházban a Szentendrei Kistérségi Ipartestület. A díjmentes
programon az érdeklõdõk ismerkedhettek az iskolarendszerrel, a felvételi követelményekkel, a térség hiányszakmáival és a kézmûves szakmák szépségeivel. Bemutatkoztak oktatási intézmények, voltak elõadások, interaktív
foglalkozások, beszélgetés pályaválasztási szakemberekkel, könyvvásár, szakmák kultúrtörténeti kiállítása, önismereti tesztek, állásbörze, pályaorientációs foglalkozások, tájékoztató OKJ-képzésekrõl és iskolarendszeren kívüli tanfolyamokról. A rendezvényen több száz diák járt
elsõsorban Pest megye iskoláiból, de a kistérségi jelentõségû börze nyitott volt a felnõttképzés és a tanfolyam
jellegû képzések iránt érdeklõdõknek is.

A Kós Károly ÁMK – Faluház
december-januári programjai
dec. 16. 10 óra „Alföldi Betlehemes” címmel köszöntjük
a budakalászi gyerekeket a közelgõ ünnepek alkalmából, km.: a Szeredás Együttes
dec. 17. 14-18 Véradás
dec. 19. 17 óra Kézmûves foglalkozás, karácsonyfadísz
készítés – belépõ: 500 Ft
dec. 20. 17 óra Zeneiskolai koncert
jan. 10. 10 óra Ifjúsági Sakkverseny
jan. 10. 16 óra A Kalász Suli Újévi Koncertje
jan. 12. 18 óra IVS lakossági fórum
jan. 16. 17 óra Aprók tánca – Játszóház – belépõ: 500 Ft
jan. 17. 12 óra „Attila Ünnep” – elõadások a hunságról
jan. 19. 16 óra „A kriminalisztika nyelvezete” címmel
elõadások a Magyar Filológiai Társaság kihelyezett ülésén
jan. 23.
A Magyar Kultúra Napja
jan. 24.
20:00 Sváb bál
jan. 25. 18-22 Nosztalgia Est zenével – belépõ: 1000 Ft
jan. 30. 19 óra ISTER Folk zenekar koncertje és táncháza
jan. 31. 20 óra Szerb Farsang

Könyvtári hírek
Jövõre, Benedek Elek születésének 150. évfordulóján, a könyvtár Benedek Elek évet tart, azoknak a gyermekeknek és felnõtteknek, akik szeretik a mesét. Minden
hónap utolsó péntek délutánján lehet mesét olvasni, hallgatni és rajzolni. Elõször, jan. 30-án a könyvtáros szólaltat
meg egy szép Benedek Elek-történetet, de késõbb bárki:
nagyszülõk, szülõk, testvérek, sõt maguk a gyerekek is
mesélhetnek. A felolvasás és az azt követõ beszélgetés
közben ki-ki lerajzolhatja, ami megérinti, foglalkoztatja. A
„Mesepéntek” korhatár nélküli program: minden meselelkû budakalászit vár a könyvtár...
u 2009-ben minden hónapban külön figyelmet fordít
a könyvtár egy-egy íróra, vagy könyvre. Központi helyre
kerülnek „a hónap írója” mûvei, illetve „a hónap könyve”
és a kapcsolódó kiadványok; a faliújságon pedig további
érdekességeket olvashatnak a szerzõrõl, munkásságáról.
Januárban a hónap írója az ÁMK névadója: Kós Károly
lesz. Ismerkedjenek meg életével, irodalmi mûveivel!
u A könyvtár dec. 17-étõl jan. 9-éig zárva tart!
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OVI, SULI, CSERKÉSZET

OKTATÁS

Akire büszkék vagyunk

A Telepi Óvoda büszkeségei

A Szentistvántelepi Iskola 6.b osztályos tanulója,
Koska Dorina ritmikus sportgimnasztika versenyen Malajziában vett részt. Dorina kitûnõ szerepléssel két szeren is
– szabadgyakorlattal és buzogánnyal – harmadik helyezést ért el. Ezen a viadalon Õ volt a legjobb európai versenyzõ. Gratulálunk!

November
14-én
szakmai napot tartottunk óvodánkban. Az
értekezlet elsõ részén
jelen volt Parlagi Endre
polgármester úr is, aki
pedagógus díjakat adott
át. Dr. Hiller Istvánoktatási és kulturális miniszter jóváhagyásával kitüntetésben részesült Fehérváriné Básits Margit óvodavezetõ és Külüs Lászlóné Jutka óvó néni (képünkön).
Polgármester úr ünnepi szavaiban köszönetet mondott az óvodánkban folyó színvonalas munkáért. Külüs
Lászlónénak a Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadása
mellett egészségben, békességben gazdag nyugdíjas
éveket kívánt, óvodavezetõnknek pedig sok sikert és kitartást a további évekre. Köszönjük a méltán elismerõ
szavait, valamint, hogy megtisztelt bennünket e jeles ünnep alkalmából!
Tantestületünk nevében ezúton is gratulálunk Jutkának
és Margitnak, minden szépet, jót kívánva!

Események a Telepi Iskolában
Jan. 5. – Elsõ tanítási nap a szünet után
Jan. 16. – Az elsõ félév vége
Jan. 23. – Félévi értesítõk kiosztása
Jan. 28. – Írásbeli felvételi a nyolcadikosoknak
Jan. 26-30. – Szülõi értekezletek

A Kalászi Suli programjai
Dec. 19. – Karácsonyi szünet elõtti utolsó tanítási nap
Jan. 5. – Karácsonyi szünet utáni elsõ tanítási nap
Jan. 10. 16 h – Újévi koncert
Jan. 22. – Félévi értesítõk kiadása
Jan. 23. – Félévi értekezlet (Tanítási szünet)
Jan. 24. – 4 osztályos gimnáziumi központi írásbeli felvételi

A KAMI programjai
Dec. 16. 17 óra – Klarinét karácsonyi koncert
Dec. 16. 18 óra – Fuvola tanszaki koncert
Dec. 17. 17 óra – Karácsonyi zongora koncert (Dankovics
V. növendékei)
Dec. 17. 19 óra – Tambura Tanszaki koncert
Dec. 18. 16 óra – Gitár karácsonyi félévi tanszaki koncert
– Klub
Dec. 18. 16.30 – Díszterem koncert (Takácsné Gabriella)
Dec. 18. 18 óra – Karácsonyi tanszaki koncert (Uracs
Mónika)
Dec. 19. 17 óra – Karácsonyi zongora koncert (H. Kürtösi
M. növendékei)
Dec. 20. 17. óra – Adventi Tanári Hangverseny (Faluház,
Bálterem)
Dec. 21. – Téli szünet elsõ napja
Jan. 5. – Téli szünet utáni elsõ tanítási nap
Jan. 19-30. – Kamarazenei Hetek

Cserkészbál 2008’
Két részre osztva rendeztük meg a hagyományos õszi
cserkészbálunkat. November 21-én délután a csapat fiatalabb tagjai mulathattak az idõsebbek vezetésével, sok játékkal, közös tánccal; majd 20 órakor vette kezdetét a 14
év felettiek számára szervezett Cserkész RETRO bál.
Idén úgy döntöttek a szervezõk, hogy a 60-as, 70-es
évek hangulatát (zene, öltözet, díszítés) idézik meg. A
bálon körülbelül 150 fiatal bulizott együtt az ABBA vagy
éppen a Hungária elnyûhetetlen slágereire. A „Cserkészbál nem csak cserkészeknek” mottó idén is megtette hatását, mert számos barát és barátnõ érkezett Szentendrérõl, Budapestrõl és más cserkészcsapatokból is. Talán az
eddigi legnagyobb és legfergetegesebb cserkészbálon
vehetett részt a szórakozni vágyó fiatalság.
Köszönjük a Faluház vezetõinek a helyszín biztosítását.
Vörös Márton, bál-szervezõ, vezetõ
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Bodolainé Sipos Éva
és a Telepi Óvoda dolgozói

Decemberi programjaink
Dec. 18. csütörtök délelõtt: Ünnepvárás mesével – az
óvónõk elõadásában
Dec. 19. péntek délelõtt: Karácsony az óvodában

Az 1111. sz. Szent István cserkészcsapat
2008-as téli programjai
Dec. 20-21.: Betlehemes elõadás a Falukarácsonyon és a
Magányosok Karácsonyán
Dec. 21.: Adventi gyertyagyújtás 17.30-kor a Kalászi
Templomban, majd szentmise után csapatkarácsony
Dec. 22-23.: Betlehemjárás faluszerte õrsönként
Dec. 24. 16 óra: Misztériumjáték a Telepi Templomban:
Jézus Anyja, Mária c. gitáros oratórium

A dec. 6-ai cserkészelõadás szereposztása
Zöldkirály: Lontai Levente; Tökkirály: Takách Gáspár;
Tökfilkó: Vörös Márton; Zöldkirályné: Kurucz Imola; Tökkirályné: Wettstein Angéla; Gyúró Gyuri: Nagel Domonkos;
Fanyûvõ: Kovács Benedek; Szegény ember: Baján Gergely; Tündérszép Ilona: Vörös Barbara; Világszép Nádszál
Kisasszony: Lontai Livia; Udvarmester: Wettstein Gergely; Pék: Makk János; Nagyokos Domonkos: Konrád Dénes; Ágica: Farkas Luca; Palkó: Vörös Sebestyén; Tökvitézek: Rácz Miklós, Tolonics Kristóf, Orbán Vince, Konrád
András; Fürdõigazgató: Lontai Bence; Zöld király lányai:
Sipos Zsófia, Parlagi Júlia, Gyimóthy Anna, Takách Boglárka, Göbl Dóra, Kurucz Gyöngyvér, Vörös Réka; Zöld király
fiai: Takács Benedek, Berkes Marcell, Berkes Zsombor,
Füller Lajos, Wettstein Albert; Doktor: Wettstein Dániel;
Zeneszerzés és gitár: Pipó József; Fuvola: Vörös Viktória;
Díszlet és látvány: Makk Andrásné; Kasuba Judit; Rendezõ
asszisztens: Deák Mariann; Rendezõ: Wettstein Andrásné
2008. december • II. évfolyam 10. szám

ÜNNEPLÕ

KONCERTEK, BÁLOK A FALUHÁZBAN

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

ADVENTI HANGVERSENY

Tûzoltóbál és újoncavatás

November végén ismét megrendeztük a Nyitnikék Óvoda Adventi Hangversenyét a Faluházban.
Ezt a programot
évek óta a karácsonyvárás jegyében szervezzük a családoknak. Az óvodában dolgozók
munkájának köszönhetõen idén is szép környezetben,
színvonalas mûsorral készültünk.
Az adventi gyertya meggyújtása után nagycsoportos
óvodásaink verset mondtak, majd a szentendrei Musica
Beáta kórus tagjai karácsonyi dalokat énekeltek. A Zeneiskola fúvós tanszakának növendékei Spát Oszkár vezetésével szereztek kellemes perceket a közönségnek.
A legnagyobb sikert, leghangosabb tapsot – mint minden évben – az óvoda pedagógusai által elõadott mese, a
Kiskakas gyémánt félkrajcárja aratta. Végül a Duna Mûvészegyüttes szóló táncosai – Pozsár Kitti és Végh Tamás
– fergeteges elõadásában láthattuk a Kállai kettõst.
A hangversenyt az óvoda kórusának hangulatos karácsonyi dalaival zártuk, amit a fellépõk és a nézõk együtt
énekelhettek. Jó érzéssel, ünnepi hangulatban telt el ez az
este, a gyermekek, szülõk és a dolgozók nagy megelégedésére. Mindannyiuknak boldog ünnepeket kívánunk!

Kétszáz vendége és nagy sikere
volt a Tûzoltóbálnak dec. 6-án: jöttek bálozni Tatáról,
Gántról, Pilisvörösvárról, tûzoltók,
hozzátartozók és a
Bravi Buam együttes rajongói. Az est hangulatát biztosította a háziasszony,
Spitzer Gyöngyi – Soma és a nyitó szalsza párostánc. A
600 tombolajegy kevésnek bizonyult, még 200-at kölcsön
kellett kérni, hogy a környékbeli vállalkozók, a Metro, a
Zatik és az Elektro World áruházak ajándékai és a fõdíj (egy
kör Budakalászon a tûzoltóautóval, tûzcsapellenõrzéssel
egybekötve) gazdára találhasson. Jó áron elkelt a II. Budakalászi Tûzoltóbál feliratú
tûzpiros bögre is, – és a
nemes hagyományt folytatva, hat újonc vehette át
oklevelét a rendezvényen. A szervezõk köszönetet mondanak mindazoknak, aki jelenlétükkel, felajánlásaikkal, vagy
bármi módon támogatták
a tûzoltókat. (Képünkön
Soma a VKC adásában.)

Nyitnikék Óvoda dolgozói

2008. december • II. évfolyam 10. szám

15

13. lap

REKLÁM

FIZETETT H IRDETÉS

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

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

