A „2011 BUDAKALÁSZ ÉVE” NYITÓRENDEZVÉNYE
A Kalász Suli Újévi koncertje

Stílszerûen Újévi koncerttel, a Kalász Suli január 8-i
nagyszabású rendezvényével indult a Faluházban a
„2011 Budakalász éve” programsorozat. A muzsikus
hajlamú gyerekek szárnypróbálgatásai elõtt Rogán László polgármester
évindító beszédében elmondta:
„Úgy érzem, hogy városunkban, az
itt élõkben, van annyi erõ és lendület, hogy az új év perceit, óráit okosan, tartalmasan, értékteremtõ módon tudják felhasználni. Abban bízom, hogy van bennünk annyi fiatalos elszántság, hogy méltósággal búcsút intsünk az óesztendõnek, és az
újra, az új lehetõségekre figyeljünk.
Nagyon sok tennivalónk, feladatunk lesz az elkövetkezõ
években, és fõként a 2011. évben, de mindig lehetõséget kell teremteni a pihenésre, szórakozásra is, hogy
újult erõvel, feltöltõdve végezhessük a munkát.”
A polgármester kifejtette: rangos rendezvényekkel kívánja a város megünnepelni irányítószámának és az idei
évnek ezt a megismételhetetlen egybeesését. „Nagyobb
hangsúlyt kapnak majd: a Majális, a Kalászi Vigasságok, a
Városnap, a Karácsonyi ünnepség, a hagyományos tavasziõszi sportrendezvények, illetve még néhány meglepetés
rendezvényt is tervezünk.” Hozzátette: bízik abban, hogy
sokan ellátogatnak a programokra, és a közösség, a város
összetartozása ezzel is tovább erõsödik. Ennek jegyében
Descartes szavaival kívánt Budakalász lakóinak nagyon boldog, békés, áldott új évet. Eszerint: „Ha összekapcsoljuk
többek életét és munkáját, együttesen mindnyájan sokkal
messzebbre jutunk, mint különhaladva bárki is eljuthatna.”

Jókívánságokkal indították az újévi koncertet Ábrahám Nina és tanítványai is. Regölésük, illetve a 2.a és
3.b. napköziseibõl verbuválódott vegyes kar igényesen
összeállított karácsonyi és újévi dalcsokra méltó keretet
adott az iskolások mûsorának. Mindkét mûsorszámot a
Tilalmas zenekar kísérte. A koncerten a Kalász Suli muzsikás lelkû diákjainak apraja-nagyja részt vett: így Eõri
Kata, Mahó Bíborka és Mahó Borbála furulyán, Bruinsma
Patrik csellón, Hoffmann Flóra hegedûn, Saiban Laura fuvolán, Gömbös Marcell klarinéton játszott. Berzsenyi Benedek és Juhász László gitározott; Katona Bálint, akit
õsszel bevettek a Kamp János Kapellébe, trombitált.
A nagyobbak közül Halmai Renáta egy menüettet, és
egy négykezest adott elõ zongorán, Hajnal Péter Gitárgyakorlatot mutatott be. Mozart: Német táncait Katona
Lili csellón, Takács Benedek (volt Kalász Sulis diák) hegedûn és Soós Gabriella tanárnõ zongorán szólaltatta meg,
– ezzel a darabbal készülnek a 2011. évi Kamarazenei
Versenyre. Szedmák Eszter elõször Haydn e-moll szonátájának elsõ tételét, majd ChopinLiszt: A lányka álma c. darabját adta
elõ, korát meghazudtoló virtuozitással. Katona Lili csellón és Tim Márton
zongorán (gimnazista) egy kitûnõ kamarazenei produkciót adott elõ.
Végül a hagyományokhoz híven a
Kalász Suli két régi növendéke, az
országos (sõt világ-) hírnévre szert
tett Harcsa Veronika és Milosevits
Mirkó zárta a koncertet. Példájukkal
is bizonyították, a zenébe fektetett
munka megtérül: nem csak életük végéig tartó örömforrás, de komoly hivatás is lehet az arra érdemeseknek.
FSA – fucskó • További képek képtárunkban találhatók.

További képeink: http://picasaweb.google.com/bhkeptar1
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járás miatt, ezért itt a járdaépítés is késõbbre tolódott. (Lenti képeinken a fejOktóber 29-én Rogán László pollesztések láthatók.)
gármester és Mányai Zoltán önkorAz önkormányzat hatásköre ezekmányzati képviselõ a Parlamentben
nél a fejlesztéseknél sajnos csak addig
járt, hogy egyeztessen Fónagy Jánossal
terjed, hogy megrendelte az elvégzena Budakalászt sújtó forgalom csökkendõ munkát, és a mûszaki átadás során
tésérõl. A Nemzeti Fejlesztési Miniszészrevételeket tehet. A tervezõt, kivitérium államtitkáránál prioritást élvez
telezõt nem utasíthatja, ráadásul utóbaz M0 folytatása, szeretné ebben a cikbi – elvben – nem is térhet el a tervtõl.
lusban elvinni a 11-estõl az utat, és táA lakosoknak gondjaikkal, javaslataikmogatja a 2008. decemberében aláírt
kal érdemes egybõl a NIF Zrt-hez forM0-szerzõdésben foglaltakat: az évi
dulni, – a hivatal ezt már többször
250 M Ft értékû közlekedésbiztonsági
megtette, sajnos eredménytelenül.
fejlesztések megvalósítását.
TAVASSZAL INDUL A II. ÜTEM
AZ I. ÜTEM ÁLLÁSA
Márciusban kezdik a közlekedésOktóberben megkezdték az elsõ
biztonsági fejlesztések második üte250 M Ft-os ütem kivitelezési munkáit.
mét. Még nem érkezett meg a hivatalA fagyok beállta miatt a befejezés haba a pontos ütemterv, de a kivitelezés
táridejét dec. 20-ról ápr. 15-re módosívárható sorrendje:
Fónagy János és Rogán László
tották, ekkor kerül sor a bejárásra, mû1) Sport utcai zebra az alsó HÉV-álloszaki átadás-átvételre. Eddig elkészült a terelõsziget a másnál; járda rendezése a gyár felõl; járda a híd után a Sport
Pomázi, az Ország és a Szentendrei úton (a felfestésekre u. bal oldalán; forgalomlassító küszöbök a híd után és a Taníaz idõjárás miatt késõbb kerül sor); a Damjanich utcai járda tó utcán (Wesselényi u., Hargita u.); a sarkon egy gyalogos
nagy része (a víz- átvezetõ; parkolók
elvezetés
nem kialakítása. 2) A Jómegoldott); és a zsef Attila utca déli
padkakorrekció a oldalán a járda
Damjanich utcá- rendezése; terelõban (Zöldfa u.–Fürj szigetek, parkolóu. között). Kijelöl- sávok és sávelhúték a Szalonka u. zások; pályaszer-

sarkán a gyalogátkelõ helyét és megkezdõdött az elõkészítése (oszlopot létesítettek, megvolt az átkötés és térkõvel burkolták ott a járdát); aszfaltcserét
végeztek a Budai út Táncsics u.–Felsõvár u.–Alsóvár u. közti szakaszán; valamint kész a „városkapu”-ként szolgáló
helységköszöntõ táblák talapzata. A
Pomázi úton, és a Damjanich u.–Holló
u.–Mély u. között a közvilágítás bõvítését az ELMÛ nem engedélyezte az idõ-

kezet felújítása a megsüllyedt csatorna
nyomvonalában. 3) Szentendrei út–Csapás u.–József A. u. körforgalom. 4)
Szentendrei–Budai–Pomázi úti jelzõlámpás csomópont, a HÉV-átjáróhoz hangolva. Az elfogadott tervdokumentációt
megtekinthetik febr. 7-tõl a honlapon,
vagy személyesen a hivatalban, ügyfélfogadási idõben Szabó Zsuzsánál a 13as szobában.
(Folytatás a 3. oldalon. – a szerk.)

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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UTAK, VIZEK, FEJLESZTÉSEK...

A belvízhelyzet megoldása

A III. ÜTEM TERVEZETT TARTALMA
A harmadik 250 M Ft-os közlekedésfejlesztési csomag
tervezett tartalma:
1) Kõbányai út–Klisovác u.–híd–Erdõhát u. csomópont
2) Budai úti járdaszakasz a Felsõvár utcától Budakalász
végéig
3) József Attila út másik oldala (a Hufi bolt felõl, az
Óbuda utcától a Szentendrei útig)
4) Fürj u.–Szalonka u. közti csatornaszakasz rendezése
5) Bölcsõde elõtti parkoló
6) Lenfonó vasúti átjárótól a majdani körforgalmi csomópontig, Szentendrei útig (a volt Kék Ház elõtti
rész) parkolási-, vízelvezetési- és járdagondjai)
7) Út- és járdarendezés a Sport utcánál a gyár felõl, a 2.
ütemben megépülõ gyalogátkelõtõl a Tanító utcáig
8) Kerülõút létesítése a Kõbányai utcához a Kereszt
u–Stolcz F. u.–Árok utcán keresztül, tehermentesítve a Petõfi teret
9) A Metró Áruháznál lévõ út folytatása a Gátõr utcáig
(az átjáró hídig)

A rendkívül csapadékos idõjárás és a magas talajvíz
miatt nem csak elsõfokú belvízvédelmi készültséget rendelt el az önkormányzat dec. 8-án, hanem dec. 23-án vis
maior támogatási igényt is benyújtott a Belügyminisztériumhoz. Eszerint 2,1 M Ft saját forráshoz 4,9 M Ft állami
segítséget kértek.
Budakalászon 20-30 pincében áll – 20 év után újra – a
víz, fõleg a mélyebben fekvõ, vagy a pomázi vízfolyásokkal telített részeken. A szivattyúk nem tudtak megbirkózni a szennyvízrendszerbe betört talajvízzel, fõleg, hogy
kb. 50-100 pincébõl is – szabálytalanul – a csatornába
nyomják a vizet.
A pomázi mûszaki csoport többszöri egyeztetés után
vállalta, hogy felméri, hogy lehet a vízfolyásokat az árokba irányítani. A Zrínyi árok tisztításán túl további segítség
az lehet, ha a belvíz levezetésére tavasszal összekötik a
Dunával; ha a Víziközmû Társulás a normatíváért cserébe
valóban karbantartja a vízelvezetõ rendszereket; ill. ha a
lakosok, amint az idõ engedi, leszigetelik pincéiket.

Felújítandó utak terveztetése

Szennyvíztisztítót építünk

Dec. 14-én az önkormányzat a 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezetében 11 750 e Ft-ot
biztosított útépítések terveztetésére. Jan. 12-én összeült a
Közbeszerzési bizottság, hogy megtárgyalja a kijelölt utak
prioritási sorrendjét. Eszerint az alábbi utcáknál indítják el a
közbeszerzési eljárást a terveztetésre: Attila u., a József Attila útnál lévõ köz (zsákutca), Diófa, Zöldfa, Kilátó, Szérûskert u. (Diófa és Kilátó u. közti része), Pacsirta u., Rigó tér,
Hegyalja u. (felsõ szakasz az Erdõhát útig, ill. az alsó szakaszon a Liget u-ig), Lehel, Kossuth Lajos, Bethlen Gábor u.
Ezeknél nincsenek a terveztetést akadályozó problémák.
Külön eljárást, a terv kiírása elõtt további pontosítást igényel a Kálvária utca: bonyolult telek- és terepviszonyai, valamint a járda kialakítása miatt is. A Klisovác és a Kõbányai utcát, ill. a kettõt összekötõ hidat és az Erdõhát–Klisovác utcai
csomópontot megpróbálják a harmadik közlekedésfejlesztési csomagba illeszteni és a NIF Zrt-vel felújíttatni.

December végén 69 M Ft-ot átutalt a hivatal a GYNKI
Ingatlanfejlesztõ Zrt-nek, a szennyvíztisztítóra szánt 6000
m2 (fél hektárnyi) terület fejében. Az irreálisan magas kisajátítási összeget a törvény szerint kifizette ugyan az önkormányzat, de mértékével nem ért egyet, abba nem kíván belenyugodni.
Budakalász vezetése a szennyvíztisztítót az idén meg
szeretné építeni, pályázati forrást vagy hitelt és saját erõt
igénybe véve, – és a késõbbiekben maga kívánja üzemeltetni. Amit a Fõcsat-nak kifizet a város, abból lehetne törleszteni a részleteket, így 5-7 év alatt a tisztító kitermelhetné a beruházás összegét és utána gazdaságosan mûködhetne. A késõbbiekben esetleg Csobánka vagy Üröm
is rácsatlakozhatna a modulos, azaz fejleszthetõ rendszerre (Pomáz és Szentendre már nem jöhet szóba), így mód
nyílna arra is, hogy a helybéliek akár 15-20%-kal olcsóbban kapják a szolgáltatást.

Egyetlen ismeret van,
a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra.

1989 óta január 22. a magyar kultúra
napja, Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon
rótta papírosra a Himnusz kéziratát. Talán nem lehet véletlen, hogy 90 esztendõvel azelõtt íródott nemzeti imádságunk e végsõ változata, hogy 1913. június 22-én megszületett a fentebb idézett
Weöres Sándor, s 22 évvel ezelõtti halálának napja a magyar kultúra elsõ megünneplésére esik. Az alkalom óhatatlanul
felkínálja a gondolatot: hány mai ‘efemer-nagyság’ agendájának januári elsõ
lapjaira kerülhetne követendõ célként a
földet-eget összekötõ létra gondolata?
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AGENDA
Az idei ünnep különlegessége, hogy
200 éve született minden idõk legtermékenyebb zeneköltõje, Liszt Ferenc, aki
hozzávetõleg 1400 mûvet komponált.
Liszt nemzetisége a trianoni ‘béke’ után
vált vitatottá, magát magyarnak tartotta,
magyar útlevelet használt, s egy Lammenais abbénak címzett levelében ezt írta 1845-ben: „Gyermekeim apjuk állampolgárságát viselik. Akár tetszik nekik,
akár nem, magyarok.” Életmûvébõl sejthetjük, hogy az õ agendájában kitéphetetlenül ott volt a Weöres által késõbb
megfogalmazott gondolat: „Nem kell ismernem célomat, / mert célom ismer
engem.”. Kár, hogy csak kevesünknek
(és késõn) adatik meg efféle ‘lelki látás’!

Hanem, ágendát írni amúgy üdvös
dolog, ösztönzõleg hat a jó szándékokra.
Volt módom bekukkantani egyikbe-másikba, s feltûnt, hogy utóbb kitépték az
év elején bejegyzett célokat, feladatokat
tartalmazó bejegyzéseket. S mégsem
hasztalan átgondolni, mi végre is egye
az ember a bablevest, milyen életfeladatokat tûz maga elé, – avagy mi céloknak
van épp vele dolga... Mert szükség,
hogy legalább (m)értékrend legyen, s
magos’b cél, mint ami könnyedén átléphetõ. Kockáztatva bár, hogy úgy járunk,
mint a kommunista Hidas Antal írta (akinek köszönhetjük, hogy irodalmi nagyjaink sokasága oroszul megjelenhetett):
„A mércét magasra emeltem –,
s végül átbújtam alatta...”
(III. Utisz)
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Építkezést, átépítést tervezõk figyelmébe I.
Tisztelt budakalászi lakosok!
Tekintettel arra, hogy településünkön – örvendetes módon – az elmúlt években sem csökkent az építési kedv és
lassan közeleg az építési szezon, az elkerülhetõ kellemetlenségek kiküszöbölése végett cikksorozatban szeretnénk
felhívni figyelmüket az elmúlt idõben jelentõs változáson
átesett építésüggyel kapcsolatos jogszabályok elõírásaira.
AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY ÉS BEJELENTÉS NÉLKÜL
VÉGEZHETÕ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet (Eng. rendelet) 1. melléklet V. oszlopa határozza
meg azon építési és bontási tevékenységeket, melyek végzéséhez sem építési/bontási engedély, sem az építkezés/bontás e rendelet szerinti tartalmú bejelentése nem
szükséges. Építési tevékenyég esetén a teljesség igénye nélkül ilyenek:
• Meglévõ építmény tartószerkezetet (alaptest, födém,
fõfal, áthidaló, tetõszerkezet,…) nem érintõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, homlokzatának megváltoztatása, tetõtér-beépítése; • Kerítés építése, átalakítása; • Meglévõ építmény utólagos hõszigetelése, homlokzat
(át)színezése, homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem
változtató cseréje; • Telek természetes terepszintjének 1,0
m-t meg nem haladó végleges jellegû megváltoztatása; •
Rendezett terepszinttõl számított 1,0 m-nél nem magasabb
támfal építése; • Az épület homlokzatára szerelt, vagy a
homlokzat elé épített elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet
építése; • 50 m3-nél nem nagyobb térfogatú, 1,0 m-nél
nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-fürdõmedence,
kerti tó építése; • napenergia-kollektor, napelem, szellõzõ-,
klíma-, riasztóberendezés létesítése. Bontási tevékenység
esetében: lakóépület kivételével az egyszintes, 300 m3 térfogatú építmények bontása, a rendezett terepszinttõl mérve 2,0 m-nél nem magasabb támfal bontása.
A látszólagos könnyítés ellenére az építési, bontási tevékenység megkezdése elõtt még az egészen egyszerûnek tûnõ kérdésekben is indokolt az Építésügyi Hatóság
véleményét kikérni a tervezett létesítménnyel kapcsolatban, ugyanis a hatályos jogszabályok értelmében az engedély, illetve bejelentés nélkül végezhetõ építési és
bontási tevékenységek esetén is be kell tartani a vonatkozó országos- és helyi elõírásokat. Az országos- és helyi
jogszabályok mindennemû építménnyel kapcsolatosan
meghatározzák a felhasznált anyagok minõségi követelményeit, a telken belül azt a helyet, ahová az építmény(ek) elhelyezhetõ(k), a telek beépíthetõségének legnagyobb mértékét, a zöldfelület legkisebb arányát, az
anyaghasználatot, az alkalmazható homlokzati színeket,
az építmények legnagyobb magasságát, stb.
A település területét a Helyi Építési Szabályzat különbözõ övezetekre osztja, az építési elõírások övezetenként
is eltérõek lehetnek. Az Eng. rendelet 1. mellékletének V.
oszlopában felsorolt engedély és bejelentés nélkül végezhetõ építési és bontási tevékenységek körét tovább szû4
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kítheti a telek HÉSZ szerinti besorolása, például helyi védelem alatt álló terület vagy épület, védett természeti
környezet, mûemlék, régészeti terület általi érintettség,
stb. miatt. Az sem biztos, hogy egy szabályosan elbontott
építmény(rész) helyére vissza lehet építeni egy hasonló
funkciójú építményt.
Mindezek mellett azt is szem elõtt kell tartani, hogy ha
az építési engedélyhez és bejelentéshez nem kötött építményrõl utólag mégis kiderül, hogy valamely jogszabálynak
nem felel meg, úgy az Építésügyi Hatóságnak nincs jogszabály adta lehetõsége bírság kiszabásával
egyidejûleg engedélyezni fennmaradását, kizárólag az építmény szabályossá tétele érdekében intézkedhet annak átalakításáról, ha ez
nem lehetséges, bontásáról.
Fentiekbõl kitûnik: az, hogy egy építési
tevékenységhez nem kell az Építésügyi Hatóság engedélye, vagy a tevékenység bejelentésének tudomásul vétele, nem jelenti azt,
hogy körültekintés és elõzetes informálódás
nélkül megvalósíthatjuk elképzeléseinket.
Kérjük, kérdéseikkel félfogadási idõben keressék meg
a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodáját, hogy az egyeztetést követõen nyugodt szívvel vághassanak bele a tervezett beruházásba!
A Polgármesteri Hivatal félfogadási ideje: hétfõ: 1318, szerda: 8-11 és 13-16, péntek 8-11 óráig.
Tisztelettel:
Budakalász Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodája

Lakásriasztó rendszer kedvezményesen
Tisztelt Budakalászi Polgárok!
A Polgármesteri Hivatal és a Multi Alarm Zrt. között
létrejött együttmûködés keretében, az Önkormányzat a
helyi lakosok részére 200 darab lakásriasztó alaprendszert kínál fel ingyenesen.
Az alaprendszereket azok igényelhetik, akik vállalják a
kedvezményes távfelügyeleti díj legalább két évig történõ fizetését! Az alaprendszer tartalmaz: riasztóközpont +
Ikon kezelõ egységet, hang-fényjelzõt, mozgásérzékelõt,
nyitásérzékelõt, GSM kommunikátort.
A rendszerek alapesetben kapcsolt telefonvonalon
csatlakoznak a távfelügyeleti központhoz. Ha a helyszínen nincs vezetékes telefonvonal, vagy az ügyfél a biztonságosabb GSM-GPRS átjelzés kiépítését kéri, a GSM
kommunikátor díjmentesen kerül felszerelésre.
A 2011. évre vonatkozó havi bruttó kedvezményes
szolgáltatási díjak: Kapcsolt telefonvonalas átjelzés esetén, kivonuló szolgáltatással: 3.700,-Ft/hó/lakás; GSM
kommunikátoros átjelzés esetén, kivonuló szolgáltatással: 4.950,-Ft/hó/lakás. Ha az alaprendszeren túl további
eszközök felszerelését kérik, a többletköltség a tulajdonost terheli.
Jelentkezni 2011. február 28-ig lehet írásban, postai
úton a Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Benkó Attila, 2011. Budakalász, Petõfi tér 1. címen,
illetve elektronikus úton a benko.attila@budakalasz.hu email címen lehet. Az igényeket beérkezési sorrendben
dolgozzuk fel, a készlet erejéig!
2011. január • V. évfolyam 1. szám
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Látogatás Adán

Vajdasági testvértelepülésünk meghívására január 18-án
bemutatkozó látogatást tett Adán Rogán László polgármester és Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony. A város vezetõit a Testvérkapcsolatok Egyesületének elnöke, Weitzinger Imréné és Székely Zoltán elnökségi tag kísérte el.
A megérkezést követõen a Községházán egy igen jó
hangulatú találkozó keretében Világos Tibor alpolgármester
röviden ismertette Ada község történetét, bemutatta gazdasági helyzetét és az önkormányzat felépítését. Az adai tanácsnokok tájékoztatták a budakalásziakat a civil szervezetek mûködésérõl, a gazdasági és kulturális helyzetrõl.
A találkozó után a községi séta során megtekintették a
decemberben átadott új Tisza-hidat, amely hasonló szerkezetû, mint a Megyeri híd, csak kicsiben. Majd a rekreációs parkot keresték fel, amely nagyon sok embernek
nyújt pihenési és sportolási lehetõséget. A nap folyamán
még egyeztettek a két testvértelepülés további kapcsolatáról és a 2011-es év programjairól is.

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

Vállalkozói Üzleti Klub alakul
Minden vállalkozó társunkat szeretettel meghívjuk
2011. január 29-én 16 órai kezdettel az Észak Budai Régió
Vállalkozói Üzleti Klub megalakításával kapcsolatos egyeztetésre, a Kós Károly ÁMK Faluházába! Tisztelettel várjuk
Budapest III. kerület, Budakalász, Pomáz, Szentendre, Leányfalu, Tahi, Dunabogdány és Visegrád vállalkozóit.
TÉMÁK ÉS CÉLOK:
• Mi hogy látjuk a gazdaság beindításának, illetve fellendítésének lehetõségeit? • Mik eredményezik a bankok
és vállalkozók közti ellentétet? • Mik a lánc-, illetve körbetartozások megszüntetésének lehetõségei? • A fenti
helyi önkormányzatok beruházásait a település saját vállalkozói kapják meg! • Fedezet nélküli rendelések ne történjenek! • A kamarai támogatások szakszerû felhasználása. • Pályázati pénzek figyelése, felhasználása.
Jelentkezni lehet: Tóth Pál fõszervezõnél, e-mail: tridex@
kalasznet.hu vagy a 06 (30) 563 7115 telefonszámon. Meghívott vendégeink: a terület illetékes polgármesterei, a BKIK
elnöke és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Meghívó a BTE közgyûlésére
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete febr. 10én 18 órától tartja közgyûlését a Faluház Dísztermében.
Napirend: 1. 2010 évi tájékoztató az elvégzett munkákról
2. 2011 évi tervek, programok, elképzelések 3. Egyebek
Szavazatképtelenség esetén a közgyûlést febr. 10-én
18.30-ra ismételten összehívja a vezetõség. Kérem, hogy
megjelenésükkel biztosítsák az egyesület sikeres munkáját. A közgyûlésen lehetõség nyílik a tagdíjak rendezésére is. Megjelenésüket elõre is köszönöm.

Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete

Háromnegyed éves tájékoztató,
2011. évi költségvetési koncepció
A Budakalász Város Önkormányzat gazdálkodásának 13. negyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatót a képviselõtestület a 2010. dec. 14-i ülésén tárgyalta, a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva. Szeptember 30-ig a
bevételek 67,7%-ban, a kiadások 62,3%-ban teljesültek.
A beszámoló adataira támaszkodva meghozta a képviselõ-testület a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló határozatát, mely a költségvetési rendelet tervezésének alapjait
határozza meg. A koncepcióban megfogalmazott alapelv:
„A város fejlõdése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megõrzése mellett a mûködési kiadások visszafogásával, illetve külsõ
források (hitel, kötvény, pályázati források) bevonásával lehetséges. A mûködési kiadások visszafogása ugyanakkor nem
járhat a feladatellátás színvonalának romlásával.”
Az alapelv megvalósulása érdekében az intézményeknél
létszámbõvítés csak a feladatok növekedése esetében engedélyezett, a mûködési kiadásoknál törekszünk a racionálisabb feladatellátásra, a támogatásoknál figyelembe vesszük, hogy az
önkormányzati kötelezõ feladatellátásban részt vevõ szervezetek élvezzenek prioritást. Fejlesztési területen elsõsorban az állagmegóvásra kell törekedni, illetve azok a feladatok élveznek
prioritást, melyeknél pályázati forrás bevonására lehetõség van.

Weitzinger Imréné, elnök

Zajlik a tûzifa osztás
Karácsony elõtt 34 családnak vittek ki háztartásonként 55, összesen 170 q tûzifát. Eddig 460 q fát rendelt az önkormányzat, így 92 családnak tud segítséget nyújtani. Ez nem
tûnik soknak, de tekintve, hogy a környezõ települések nem
támogatják az átmeneti segély e formájával a rászorulókat,
Budakalász szociálisan különösen érzékenynek számít.
A rendelt mennyiséggel sajnos most már kimerült az e
célra szánt keret. A rászorultságot a Polgármesteri Hivatalba benyújtott kérelmek alapján bírálták el, figyelve arra,
hogy valóban oda jusson fa, ahol a leginkább szükség van
rá. A szállításhoz hozzájárult Izsipi István, aki Tahiból Sisu
teherautójával ingyen hozta el Budakalászra a tûzifát. Az
önkormányzat ezúton is köszöni a vállalkozó segítségét.

Balsai Judit, pénzügyi osztályvezetõ
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Környezeti hírek
LESZ

RENDSZERES INGYENES ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉS!

2011-tõl április és október között bevezetik a „házhozmenõ zöldhulladék
gyûjtés”-t évi 26 zsák ingyenes biztosításával. Az átlátszó, zöld feliratos zsákok a
Lenfonó területén, a Hulladékudvarban
vehetõk át: szerda-csütörtök-péntek 1418-ig, szombat: 8-12-ig. Ha valaki nem
tud értük menni – mozgásképtelen, beteg, nehezen jár –, annak meghatalmazottja (rokon, szomszéd, ismerõs) is átveheti õket. Ha erre sincs mód, az Önkormányzat közterület-felügyelõi a
zsákokat záros határidõn belül eljuttatják a lakosoknak.
Tel.: 06 (70) 984 9833. (Ugyanez vonatkozik az évi 12
szelektív gyûjtõzsák átvételére is). A zöldhulladékot várhatóan kéthetente csütörtökön szállítják majd el, márc.
31-tõl okt. 27-ig. A kirakható zsákok mennyisége nem
szabályozott. Az õszi ingyenes zöldhulladék szállítás is
megmarad: nov. 16-án várható.
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAK EMELÉSE
December 23-án a képviselõ-testület a lakossági hulladékszállítási díjak 2011. január 1-tõl történõ 5,5%-os
emelését hagyta jóvá. Ez a mérték követi az inflációt, a
benzinárak emelkedését, de korántsem éri el a fõvárosi,
10%-os emelés szintjét. Ezek szerint a 2011. évi lakossági
hulladékkezelési közszolgáltatási díjak:
 Egy 60 l-es edény heti egyszeri ürítése: 479 Ft, negyedévi díja: 6. 220 Ft, éves díja: 24. 882 Ft.  120 l-s
edénynél ez: 537; 6 981; ill. 27 926 Ft.  240 l-es edénynél:
956; 12 421; ill. 49 685 Ft.  1100 l-es edénynél: 4 375; 56
878; ill. 227 511 Ft.  60 l-es zsák többlet hulladék elszállítására 535,  120 l-es zsákra 601 Ft-ot kell fizetni.  A 120
l-es zsák többlet zöldhulladék elszállítása 375 Ft-ba kerül.
Január 1-tõl a testület az önkormányzati intézmények
és a külterületi hulladékgyûjtés átalánydíjának, és a „Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés” szolgáltatás díjának
5,5 %-os emelését is jóváhagyta. Így elõbbiek átalánydíja:
5 644 200 Ft/év+Áfa, utóbbi maximális díja 178 928
Ft+Áfa/hó, – ezek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.
A lomtalanítás új formájának a bevezetésérõl még
folynak az egyeztetések.
VÁLTOZÁSOK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉSBEN
 A szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket 2011. március
31-ig fokozatosan megszüntetik. Ezután a szilárd hulladék

Kevesebb közmunkást kapunk
A kormány január 1-tõl alapvetõ változtatásokat eszközölt a közcélú foglalkoztatás rendszerén, hogy az abban
résztvevõket visszavezethessék a munka világába. Korábban az önkormányzat alkalmazta az érintetteket, most pályázatot kell beadni a Munkaügyi központokhoz, ezt elbírálják és ez alapján kapnak a települések munkaerõt.
Eddig napi 8 órában dolgoztak a közcélú foglalkoztatottak, most lesz rövidtávú közfoglalkoztatás (minimum
2, maximum 4 hónapig, napi 4 órában); illetve hosszú távú foglalkoztatás (2-12 hónap, napi 6 vagy 8 órában).
A rendelkezésre álló erõforrások 85%-át rövidtávú
munkára kell alkalmazni.
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egyes összetevõinek szelektív
(anyagminõség szerinti) gyûjtése a „Házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés” keretein belül történik, minden hónap
utolsó hétfõjén, ill. a Hulladékudvarban lehet még leadni. A
lakosság a szolgáltatást a havi
zsákkal térítésmentesen veheti
igénybe. A zsákok átvehetõk a
Hulladékudvarban, illetve az Önkormányzat záros határidõn belül eljuttatja a lakosoknak õket.
 A budakalászi gyûjtõszigetek bevonásának várható
ütemterve:
• Január vége: Szegfû u.–Kossuth Lajos u. sarok; Gerinc
u.–Cseresznyés u. sarok; Erdõhát u.–Hegyalja u. sarok.
• Február vége: Kántor u.; Máli P. u.–Szent László u. sarok; Luppa szigeti út; Táncsics u. vége.
• Március vége: Martinovics u.–Széchenyi u. sarok; Tópart
lakópark; Rigó u.–Csalogány u. sarok; Lenfonó portánál
 Üveggyûjtõ pontok terv szerint: Hulladékudvar;
Martinovics u.–Széchenyi u. sarok; Tópart lakópark; Rigó
u.–Csalogány u. sarok; Lenfonó portánál.
KUTYATULAJDONOSOK FIGYELMÉBE
Szilveszter után sok eb kóborolt az utcákon, azóta is több
kutyákkal kapcsolatos bejelentés érkezett a hivatalba. A
nem megfelelõen elzárt ebek nem csak a közterületen kódorognak, idõnként magáningatlanokra is behatolnak. Így
veszélyt jelentenek embertársainkra, félelmet keltenek, jelentõs károkat okoznak és a közterületeket is szennyezik.
Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy kötelesek az állatok szökését megakadályozni, az ebet közterületen biztonságos pórázon kell tartani és vezetni. Aki szándékosan vagy gondatlanul kutyáját kóborolni hagyja, szabálysértést valósít meg. Ráadásul kiteszi háziállatát annak
is, hogy az önkormányzat által
szerzõdtetett
gyepmester,
mint kóbor állatot, elvigye.
Kérjük, hogy saját és embertársaik, négylábú barátaink,
továbbá a tiszta, igényes lakókörnyezet kialakítása érdekében az ebtartás szabályait szíveskedjenek betartani.
Sajnos, így nagyon rosszul jár az önkormányzat. Míg
2010-ben 25-30 fõt alkalmazhatott közmunkásként kommunális munkára, intézményi karbantartásra, vagy hivatali
kisegítõ munkára, most az elõzetes számítások szerint csak
kb. 3 fõállású, 8 órás, és talán 10 fõ rövid távú foglalkoztatott alkalmazására lesz mód. Ez a munkaidõt tekintve a negyede az eddigieknek, így az önkormányzat feladatellátása
jelentõsen megnehezedik, ill. máshonnan kell biztosítani a
munkákra forrást. A hivatal jelenleg a pályázat-benyújtás fázisánál tart. A fentiek azzal járnak, hogy kevesebb közmunkás jut a közterületek tisztántartására. Az önkormányzat kéri
a lakosokat, hogy ingatlanaik környékének rendezésével segítsék átvészelni ezt az erõforrás-csökkenést.
2011. január • V. évfolyam 1. szám
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázat telekbérletre

Változások a Kábel TV-nél

Az Önkormányzat egyfordulós, nyilvános pályázatot ír
ki Budakalász alább felsorolt azonosító számú önkormányzati telkeinek bérbeadására: 08/31 – 1079 m2,
08/39 – 882 m2, 08/41 – 842 m2, 08/53 – 856 m2, 08/86
– 843 m2, 08/87 – 800 m2, 08/101 – 855 m2, 017/7 –
1650 m2, 017/10 – 832 m2 (fele rész), 017/14 – 1620 m2,
017/16 – 1676 m2, 042/4 – 1146 m2, 042/11 – 825 m2,
042/12 – 1645 m2, 3327/1 – 1479 m2, 3570/7 – 627 m2
nagyságú (fele rész), felépítménnyel nem rendelkezõ pihenõ célú hasznosítású telkek; valamint a 3209 – 1600 m2,
017/6 – 1508 m2, és a 017/13 – 894 m2 nagyságú, felépítménnyel rendelkezõ pihenõ célú hasznosítású telkek.
A telkek a hasznosításuk jellege szerint: a) felépítménnyel rendelkezõ pihenõ célú hasznosítású telkek – bérleti díjuk 120 Ft/m2/év; b) felépítménnyel nem rendelkezõ
pihenõ célú hasznosítású telkek – bérleti díjuk 80 Ft/m2/év;
c) takarmányozás és legeltetés célú hasznosítású telkek –
bérleti díjuk 45 Ft/m2/év. A telkekre az éves bérleti díj 50%át kell kaucióként megfizetni az Önkormányzat számlájára.
A bérleti idõ tartama: szerzõdéskötéstõl – 2011. dec. 31-ig.
A telkek elõzetes egyeztetés alapján megtekinthetõk.
A pályázatot kiíró szerv: Budakalász Város Önkormányzata, 2011 Budakalász, Petõfi tér 1. A pályázati
anyagokat zárt borítékban „Budakalász, telekbérlet” jelige
és az azonosító szám feltüntetésével kell a kiírónak eljuttatni 2011. január 31. 15 óráig. Kötelezõen tartalmazza:
az ajánlattevõ adatait (név, lakcím, telefonszám); a telek
azonosító számát; bérleti díját; és hogy a bérlõ vállalja a
kaució megfizetését. Az elbírálás határideje: február 3. A
pályázatok eredményérõl a pályázókat tájékoztatjuk. További részletek a www.budakalasz.hu oldalon, ill. a 06
(26) 540-044/130-as számon, a pályázat beadásáig.

Az elõzõ ügyvezetõ nyugdíjba
vonulása után, december 2-án Bene
Lászlót választotta a testület a Kábel
TV élére. A Mûszaki Egyetemen
végzett mérnök vállalkozásoknál
dolgozott, informatikai cégeket vezetett, utóbbiak vezeték nélküli internet szolgáltatást nyújtottak vállalatoknak, fõként Szentendre és Dunakeszi körzetében. Dunakeszin lakik, lánya az ELTE környezettudomány szakán (környezetfizika szakirány) utolsó éves hallgató.
A Kábel TV-vel egy 14 éves hálózatot örökölt, amit
mindenképp fejleszteni kell az elõfizetõi kör megtartása,
bõvítése érdekében. A cég a meglévõ eszközpark adottságait maximálisan kihasználja: a jelenlegi technika a lehetõségek határait közelíti. A mûszaki háttér bõvítése, átalakítása megkezdõdött. Várhatóan az elsõ negyedév végére érzékelhetõ javulás lesz mind a TV, mind az internet
szolgáltatás terén. Ahogy az eszközpark bõvül, mód nyílik tévéprogram bõvítésre (új, digitális, tematikus csatornák, jobb minõségû HD adások); ill. azonos, esetleg alacsonyabb áron is jobb sávszélességet, és csúcsidõben is
gyors internet szolgáltatást tudnak biztosítani.
Mindehhez az éves nyereségnél jóval többet (60-80
M Ft-ot) kell befektetni: ezért a fejlesztésekkel párhuzamosan pályázatokat is keresnek. Terjeszkedik is a cég: az
eddig ellátatlan területeken optikai kábelezés folyik, ezek
befejezése után itt is elérhetõek lesznek szolgáltatásaik.

Kisebbségi önkormányzati választások
Rendkívül magas, 98,36%-os volt a részvételi arány jan.
9-én az országos kisebbségi önkormányzati választásokon.
Budakalászon a német és a szerb kisebbségnél is 100%-os
volt a részvétel. A német kisebbségnek mind a 7 Pest megyei mandátumát az ÉMNÖSZ Egyesület szerezte meg. A
szerbeknél 5 mandátumot szerzett a Nemzetiségi Hagyományõrzõ Kulturális Egyesület, 2-t pedig a Szentendrei
Szerb Klub Kulturális Egyesület. Közülük Krunity Péternek
(NHKE) és Margaritovits Milenkónak (Szerb Klub) van budakalászi kötõdése: elõbbi önkormányzati képviselõ, utóbbi decembertõl a Faluház Kávézójának üzemeltetõje.

Tisztelt Nyugdíjasok!
Az utóbbi idõszakban a nyugdíjasok terhére elkövetett bûncselekményekkel összefüggésben az alábbiakra
szeretnénk felhívni szíves figyelmüket: A nyugdíjak nem
bankszámlára történõ folyósítását kizárólag a Magyar Posta Zrt. munkatársai végzik, a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervek dolgozói az ellátások folyósításában nem mûködnek közre. Tehát a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok dolgozói nem kézbesítenek sem nyugdíjat, sem pedig egyéb
ellátást, így nem keresik fel Önöket ilyen célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen személyek a
nyugdíjbiztosítási igazgatóság nevében a fenti indokkal
keresik meg Önöket, szíveskedjenek értesíteni a lakóhelyük szerinti rendõrkapitányságot.
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Adók, hatósági díjak

A Budakalász Hírmondó hírei

 Az idegenforgalmi adóról szóló 2010. jún. 28-i önkormányzati rendelet hatályát veszti 2011. január 1-ével,
a testület dec. 14-i döntése szerint.
 Az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység
esetén az adó évi mértéke (a korábbi 1,8% helyett) az
adóalap 2%-a.
 A csatorna hatósági díját 2011. jan. 1-tõl a lakosság
és a költségvetési szervek esetén 421 Ft/m3+Áfa; közületi fogyasztó esetén (aki nem minõsül sem lakossági, sem
költségvetési szerv fogyasztónak) 464 Ft/m3+Áfa összegben határozták meg.
2011. január • V. évfolyam 1. szám

 Szerkesztõségünk a Szószabó Stúdió 2011-es ajándék
falinaptárával kíván boldog évet a budakalásziaknak.
 Kérjük, hogy aki nem kapja meg a Budakalászi Hírmondót, szíveskedjen ezt a postahivatalban jelezni!
 Ezúton megköszönjük a környékbeli írott sajtó elismerését, hogy többedjére felhasználják képeinket, cikkeinket alapanyagként. Örömmel segítünk akkor is, ha ezt hozzánk fordulva teszik, csak azt kérjük – nem a médiatörvény
vonatkozó passzusai szerint! – minden esetben szíveskedjenek jelezni anyagaik forrását (pl: „Budakalászi Hírmondó”).

Hálával: F. Saági Anóka és fucskó miklós
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Tájékoztatás
A július 6. után keletkezett határozatokat az október 3án megválasztott új testület október 26-án a Közigazgatási Hivatal szeptember 24-i javaslata szerint felülvizsgálta.
A visszavonás, az újbóli elfogadás, a megerõsítés vagy
módosítás tényét döntésenként jelezzük.

A júl. 22-i ülés döntései
 A testület felhatalmazta a polgármestert a Budakalászt elkerülõ út megvalósítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel további tárgyalásokra (11 I., 1 T.).
Okt. 26-án visszavonva, megszavazva.
 A grémium a HÉSZ-módosítás kapcsán úgy döntött,
hogy a szabályozási tervrõl a „kisajátításra tervezett területek” jelölést vegye le a tervezõ a 888, 891, 885, 889/1,
889/2 hrsz.-ú telkek esetében; „Elõvásárlási joggal érintett terület” jelölés szerepeljen a Római Õrtorony ingatlanán és a Vasútsori Óvoda melletti területeken (7 I., 4 T.).
Visszavonva, megszavazva.
 Úgy határozott: a 1294/6 hrsz.-ú ingatlan és a mellette található – társasház tulajdonában lévõ – területrész
a tervezett szabályozási terven kapjon lakóterületi besorolást, Lke-I-1 övezeti paraméterekkel, a véleményezésre
elkészült dokumentációban szereplõ módon (11 I., 2 T.).
Visszavonva, megszavazva.
 Úgy döntött, hogy a HÉSZ módosítása során a gát tervezett nyomvonala a hatályos szabályozási terven feltüntetett módon szerepeljen (11 I., 1 T.). (Ennek a határozatnak a
hitelességét, a hanganyagot is meghallgatva, kétségbe vonta a Duna-parti Egyesület, – a fõépítész szerint emberi tévedés történt. – a szerk.) Visszavonva, megszavazva.
 A hullámtéri területre megtiltotta a feltöltések létesítését, és kötelezõvé tette az épületek lábakra állítását. Eszerint a lábak közötti terület (búvótér) belmagassága minimum 1,7 méter lehet. Felkérte a HÉSZ tervezõjét, hogy a
hullámtéri területekre vonatkozóan egyéb paraméterekre
adjon javaslatot (13 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A grémium a Helyi Választási Bizottság tagjának Dr.
Ungárné dr. Bak Ilonát, Dr. Kollár Ernõt, Garami Lászlónét,
póttagjának Rakics Róbertet és Kutasi Miklós Lászlót választotta meg (9 I., 1 T.). Okt. 26-án megerõsítve.
 A testület úgy határozott, hogy szerzõdés érvénytelensége és/vagy nem létezésének megállapítása iránt keresetet nyújt be Zentainé Szévald Anna, és a telekalakítási eljárásban érintettek ellen a Legfelsõbb Bíróság Kfv.
III.37.645/2009/9 számú ítéletében foglaltak alapján (9 I.,
2 N., 2 T.). Visszavonva, megszavazva.

A júl. 29-ei zárt ülés híre
Az elõzõ számunkban tévesen jún. 29-ei döntésként
közölt 3 határozat – a kötvénykibocsátásról, hitelkeret emelésrõl és a BAT észrevételezésérõl – júl. 29-én született.
Ezeket a grémium okt. 26-án visszavonta, ill. megszavazta. A KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ AZ ALÁBBI KIEGÉSZÍTÉST TETTE:
 A testület újból megtárgyalta az MFB által refinanszírozott kötvény kibocsátására vonatkozó elõterjesztést. Károsnak tartja a település adósságállományát növelõ kötvénykibocsátást, és nem ért egyet a 2010 októbere elõtt Budakalászt irányító azon politikai erõ döntésével, amely mûködési
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kiadásokat generáló beruházásokat kötvénybõl kívánt finanszírozni. Ugyanakkor tudomásul veszi, hogy jogelõdje kötvénykibocsátást tervezett be a 2010. évi költségvetésbe; az
önkormányzati intézmények zavartalan mûködését, az alapfeladatok ellátását október végén más módon finanszírozni
már nem lehet. Rögzíti, hogy a kötvénykibocsátás eredeti
véghatáridejét a jogelõd önkormányzati vezetés 2010.
szept. 30-ban határozta meg, ugyanakkor az erre vonatkozó
szerzõdéses kötelezettséget a kényszerhelyzetben lévõ jogutódra hárította. A testület kizárólag a fentiekre tekintettel
úgy határozott, hogy jogelõdje döntése nyomán a Szalonka
utcai 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 2010. július 20-án kelt kötelezõ érvényû ajánlatának feltételei szerint (lásd elõzõ számunk).
 A testület úgy döntött, a 2010-es költségvetés általános tartalékába helyezett, a kézilabdasport támogatására elkülönített összeget a BSC kézilabda szakosztályának
támogatására fordítja (11 I.). Visszavonva, megszavazva.

Az aug. 4-ei ülés hírei
 A képviselõk felkérték a jegyzõt, vizsgálja meg,
hogy a Berdó dûlõn az építkezéseknél betartották-e a vízkezelésre vonatkozó elõírásokat az építtetõk, és ha nem,
úgy kötelezze a tulajdonosokat a jogszerû állapot helyreállítására illetve kialakítására. A jövõben ezeknek a szabályoknak a betartatására fokozottan ügyelni kell (11 I.).
Visszavonva, megszavazva.
 Megbízták a polgármestert, szakértõkkel vizsgáltassa meg, hogy a végleges területrendezésig hogyan oldható meg a csapadékvíz olyan vezetése, mely által megszûnik a Cseresznyés és a Gerinc utcai ingatlanok veszélyeztetése, és szeptember végéig ezeknek az ingatlanoknak a védelmét és a közutak biztonságos közlekedését átmenetileg oldja meg (11 I.) Visszavonva, megszavazva.
 Úgy határoztak, hogy a Berdó dûlõ területére készülõ szennyvízcsatorna-hálózat kiviteli tervével egy idõben
készüljön el a térség csapadékvíz-elvezetési terve (11 I.).
Visszavonva, megszavazva.
 A testület módosította jan. 26-i határozatát: a
Prekobrdo területén az Erdõhát utcában haladó 20 kV-os
szabad vezetéket teljes hosszában szabad vezetékkel kiváltja. A kiváltó vezetéket az utca közterületére úgy kell telepíteni, hogy az a vonatkozó általános és egyedi elõírásoknak
eleget tegyen. A kiváltás folyamatát (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) szervezi és finanszírozza, és az ELMÛÉMÁSZ költségbecslése alapján a mintegy 16 M Ft + ÁFA
bekerülési költséget a 2011-es költségvetésbe betervezi
2011-es megvalósítással. Az így felszabaduló forrás terhére
bruttó 3.361 e Ft-ból megvalósítja a Sportcsarnok parkolójában a közvilágítás bõvítését, mely a térfigyelõ kamera mûködéséhez szükséges, ill. 2.514 e Ft-tal csökkenti a 2010.
évi költségvetésben tervezett hitelfelvételt (10 I., 1 T.). A
térfigyelõ rendszer hatékonyabb használatához szükséges
közvilágítás-korszerûsítést az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezte (11 I.). Visszavonva, megszavazva.
2011. január • V. évfolyam 1. szám
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 A grémium módosította jún. 29-i határozatát: Budakalász lakossága kardiovaszkuláris állapotának felmérése érdekében együttmûködési megállapodást köt a Semmelweis
Egyetemmel, annak Kardiológiai Központjával, az Aritmia
Kutatás-Gyógyítás Közhasznú Alapítvánnyal, a Magyar Kardiológusok Társaságával. A 2010-ben biztosítandó 2 M Ftból 1 M Ft-ot a polgármesteri keretbõl, 1 M Ft-ot a költségvetés Közvilágítás – Erdõhát u. villamosvezeték kiváltása
terhére biztosítja (11 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A testület kijelölte az október 3-i választás Helyi Választási Bizottsága és a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait (11 I.). Okt. 26-án megerõsítve.
 A képviselõk elfogadták a Budakalászt elkerülõ út
megvalósítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrtvel kötendõ elõzetes megállapodást (11 I.). OKT. 26-ÁN
VISSZAVONVA, – ÚJRATÁRGYALÁSRA UTALVA.
 A grémium kinyilatkoztatta azon szándékát, hogy a
NIF Zrt. által építtetendõ, engedélyezés alatt álló, Budakalászt elkerülõ út vonatkozásában csak és kizárólag a teljes
elkerülõ út megépülését (11-es fõút – Ürömi /1108-as jelû/
út közötti teljes szakasz), megvalósulását tekinti irányadónak. Irreleváns körülménynek tekintette azt, hogy az elkerülõ utat az építtetõ, vagy bárki más hány részre bontja, milyen megvalósulási ütemek szerint nevesíti, vagy valósítja
meg. Az Önkormányzat kötelezõen azt az álláspontot képviselte, hogy csupán az elkerülõ út teljes szakaszának megvalósulása, avagy az M0-autóút Budakalász közigazgatási
területét túlhaladó megépítése mentesíti az államot és annak szerveit az M0-szerzõdésbõl rá háruló további kötelezettségek alól. Úgy határozott, hogy az Önkormányzat részérõl megnyilatkozó, engedélyt kiadó szervek és tisztségviselõk ezt az álláspontot kötelesek képviselni az elkerülõ
út vonatkozásában (11 I.). Visszavonva, megszavazva.

Az aug. 31-ei ülés hírei
 A testület a Nyitnikék Óvoda (10 I.), a Telepi Óvoda
(11 I.), a Kalász Suli Általános Iskola (10 I.) és a
Szentistvántelepi Általános Iskola (10 I.) 2010/2011. nevelési-, ill. tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyta.
Az iskolák I. félévre vonatkozó tantárgyfelosztását is elfogadta (10 I.) Felkérte a polgármestert, hogy ha a szülõi
munkaközösség mellett fontosnak tartja iskolaszék mûködését az iskolákban, úgy tegyen javaslatot a fenntartó által
az iskolaszékbe delegálandó tagokra (10 I.). Az óvodai-iskolai beiratkozásokat 2011. április 18-19. 7-17 óráig szervezik meg (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A grémium úgy döntött, a 2010. szept. 30.-2011.
szept. 30. közötti idõszakra az M0-szerzõdésbõl eredõ, a környezeti terhelést és ártalmakat csökkenteni hivatott, nettó
250 M Ft összértékben elvégzendõ 3. beruházási csomagba
az alábbi fejlesztéseket kívánja bevonni: 1. Csalogány u. meghosszabbítása a Kõbányai útig; 2. Híd létesítése a Kõbányai-,
illetve a Klisovác utcában; 3. Erdõhát u. és Klisovác u. csomópont átépítése; 4. Orvosi rendelõ körzetében parkolóhelyek
kialakítása; 5. Új út létesítése a gát vonalában; 6. Kántor u. fejlesztése; 7. Sport u.-Tanító u. közötti szakasz rendezése. Felhatalmazta a polgármestert, hogy vizsgálja meg az intézkedések realizálását szakmai és pénzügyi vonatkozásban (10 I.).
OKT. 26-ÁN VISSZAVONVA, – ÚJRATÁRGYALÁSRA UTALVA.
2011. január • V. évfolyam 1. szám

 A képviselõk elfogadták az Önkormányzat és a
Fõber Zrt. között 2009. június 15-én létrejött szerzõdés
módosítását a határidõ és áfa-változás vonatkozásában
(10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 Módosították júl. 22-i határozatukat, eszerint: a
HÉSZ módosítása során a gát tervezett nyomvonala a
meglévõ nyomvonalon, a gát jelenlegi fizikai nyomvonalán szerepeljen a szabályozási terven, és készüljön egy árvízvédelmi tanulmány a gát helyének esetleges jövõbeni
megváltoztatására (10 I.). OKT. 26-ÁN ÚJ HATÁROZAT ELFOGADÁSA NÉLKÜL VISSZAVONVA.
 A testület úgy döntött, hogy a Berdó szennyvízelvezetõ csatornarendszer kiépítésére vonatkozó 2006-os kiviteli
tervet a KUTÉP-KOMPLEX Kft-vel felülvizsgáltatja, hogy a
KEOP pályázatán el tudjon indulni. A felmerülõ költséget, 1
962 000 Ft+Áfát biztosította. Úgy határozott, indul a KEOP2010-1.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás c. pályázaton.
Célcsoportja: Berdó-dûlõ belterületi része. A beruházás tervezett költsége: min. 250 M Ft, mely nem terheli az önkormányzat költségvetését (10 I.). Tekintettel arra, hogy a pályázatok a dokumentáció alapján nem voltak egzakt módon
összehasonlíthatóak, késõbb kívánt dönteni a kapcsolatos
pályázat elbírálásáról (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A képviselõk 484 e Ft + Áfa összeget biztosítottak a
Szentistvántelepi Iskola két tetõtéri ablakának cseréjére (a
Sziga-Build Kft-nek) (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A Kalász Suli Általános Iskola engedélyezett napközis státuszhelyeit 5 fõrõl 6 fõre módosították, e célra 588
e Ft-ot biztosítottak (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A Szentistvántelepi Általános Iskola engedélyezett
álláshelyeinek számát két pedagógus álláshellyel (egyik
könyvtárpedagógus) 37,5-rõl 39,5-re emelték, s ennek
2010-es költségét, 1 176 e Ft-ot biztosították (10 I.). Az
osztályfõnökök és munkaközösség-vezetõk órakedvezményét az intézmény tantárgyfelosztásának elfogadásakor felhasználható órakeret terhére biztosították (10 I.).
Visszavonva, megszavazva.
 A testület a Közlekedés-Unió Infrastruktúra Tervezõ
Kft. kérelmére ismét tulajdonosi hozzájárulását adta a HÉV
Békásmegyer-Szentendre vonalszakasz felújításához azzal,
hogy az Önkormányzat tulajdonát képezõ 1236/11, 2116,
1859, 1236/14, 1256/19 hrsz-ú ingatlanokon a 2008. nov.
12-én benyújtott tervek szerint az építési munkát a vasút
üzemeltetõje elvégezheti az alábbi kikötésekkel: 1: A Jókai
u. Batsányi u. torkolatánál megjelenõ felszíni csapadékvizet
is el kell vezetnie a csatornának. 2. A töltés alatti átvezetõ
kifolyásától számított 10 m-es megújítás nem elégséges, a
vízelvezetõ árkot a Zrínyi utcai árok csatlakozásáig meg kell
építeni. 3. A Budakalász megállóban további parkolók kialakítása szükséges. 4. A perontetõk építéshatósági engedélyezésekor a Budakalász Fõépítészi Tervtanács bírálja el a
felépítményeket településkép szempontjából. 5. A peronok és a perontetõk építéshatósági engedélyezésekor azok
anyagát, megjelenését, építészeti kialakítását a Budakalász
Fõépítészi Tervtanáccsal egyeztetni kell. 6. A gyalogos átjárók tervezésekor és kivitelezésekor az akadálymentes átjárás, és a használati biztonság követelményét maximálisan
érvényre kell juttatni. 7. A Budakalász Lenfonó állomásánál
a HÉV átjáró átalakítása úgy történjen meg, hogy az egy
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rendszert alkosson, összhangban legyen a Pro Urbe Kft által
2010. júniusban elkészített közlekedésfejlesztési tervekkel
(10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A képviselõk felkérték a polgármestert, készíttessen intézkedési tervet, mely tartalmaz ad hoc intézkedésekre való
utalást, a jogi szabályozásra egyértelmû meghatározást (pl.
építési szabályzat), és a hosszú távú feladatokhoz szükséges
mérnöki, geológiai felmérési, tervezési munkákat indítsa el,
szakértõk bevonásával mérje fel, milyen sürgõs intézkedések
megtétele szükséges a településen a csapadékvíz szabályos
elvezetésére (10 I.). Úgy határoztak, hogy a településen a
külterületi és belterületi, az önkormányzat kezelésében lévõ
belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv része kell, hogy legyen annak kikötése, hogy mely felelõs szervezet és személy lássa el az ezzel
kapcsolatos feladatokat (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A testület az M0 körgyûrû 10. és 11. számú fõutak
közötti szakaszának építésével létrehozott, „a budakalászi
I. rendû árvízvédelmi töltés szélesítése a 3+200 tkm térségében, valamint a töltésen haladó út korrekciója a mentett, illetve a hullámtéri oldalon tereprendezéssel az útkorrekciók és az árvízvédelmi töltések között a 3+120 –
3+280 tkm szelvények között” elnevezésû vízi létesítményt üzemeltetésbe nem veszi át arra való tekintettel,
hogy nevezett létesítmény az I. rendû árvízvédelmi rendszer része, melynek karbantartása, üzemeltetése a KözépDuna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
feladata (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A grémium az M0 körgyûrû 10. és 11. számú fõutak
közötti szakaszának építésével létrehozott, az alábbiakban
felsorolt létesítmények vízjogi üzemeltetésének átvételével
kapcsolatosan a településen a külterületi és belterületi, az
Önkormányzat kezelésében lévõ belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv
elkészülését követõen fog döntést hozni: • az alsó Duna-parti üdülõterület északi oldalán a Megyeri hídnál található záportározó védõtöltéseként létesített harántgát-szakasz az árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél; • az üdülõtelepi
földút (Gátõr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 0+356
km szelvények között a jobb oldalon. A létesítmények (az elsõ esetben: az I. rendû árvízvédelmi gáttól a Gátõr utcáig)
vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásával kapcsolatos –
a NIF Zrt. részére történõ – meghatalmazásról szintén ekkor
fog dönteni. A létesítmények fenntartásával, karbantartásával
kapcsolatosan keletkezõ többletköltségek vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lezárultát követõ, a település költségvetésébe történõ beépítésével kapcsolatban ugyancsak
ekkor fog döntést hozni (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A testület a Kolónia u. 1. I/18., ill. a József A. u. 62/7.
szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja hasznosítani. A Magyar u. 69. szám alatti önkormányzati bérlakás
hasznosításáról szóló elõterjesztést az elõterjesztõ javaslatára a napirendrõl levette (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A képviselõk a június, július hónapban áttekintett pályázati lehetõségekrõl szóló tájékoztatót tudomásul vették
azzal, hogy felkérték a polgármestert, hogy a csatorna-beruházásról és az erre vonatkozó pályázati lehetõségekrõl
készüljön tájékoztató (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
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 A testület a Pest Megyei Közgyûlés által adományozható „Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj” kitüntetésre
Leidinger István tûzoltóparancsnokot javasolta. A „Testnevelési és Sport Díj”-ra Pappné Kotroczó Erzsébet és Székelyné
Dömötör Katalin testnevelõ tanárt ajánlotta. A „Semmelweis
Ignác Díj” jelöltje Dr. Gál Katalin háziorvos lett. Az „Arany János Pedagógiai Díj”-at Hlavacsekné Kürtösi Mónika zenetanárnak szánta (10 I.). Visszavonva, megszavazva.
 A testület Gerstenkorn Bélát, Budakalász díszpolgárát
saját halottjának tekintette, temetési költségeihez max. bruttó
300 e Ft-tal hozzájárult (10 I.). Visszavonva, megszavazva.

A szept. 2-i ülés döntése
 A testület úgy határozott, hogy a KEOP-20101.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás címû pályázat indulásához szükséges pályázati dokumentáció összeállításával (max. 3,2 M + Áfa összegig) a VTK Innosystem Kft.-t
bízza meg. Az önkormányzat a pályázat benyújtásakor felmerülõ költségeket a 2010. évi költségvetésben biztosította. A szerzõdés szövegének egyeztetése során az önkormányzat kísérelje meg elérni, hogy ha a pályázatíró
egyértelmû hibájából nem nyerünk, vagy nem jár díjazás a
Kft. részére, vagy csökkentett összeget (10 %) kap (11 I.).
OKT. 26-ÁN ÚJ HATÁROZAT ELFOGADÁSA NÉLKÜL VISSZAVONVA.
Az okt. 14-i alakuló-, és a 18-i rendkívüli ülésrõl
2010/8. számunkban részletesen beszámoltunk. – a szerk.

Az okt. 26-ai ülés hírei
 A testület módosította költségvetési rendeletét (11
I.). A Polgármesteri Hivatal tárgyalójának átalakítására 2
M Ft-ot (10 I., 1 T.), a Budakalászi Bölcsõde belsõ udvari
falának rendbetételére 269 e Ft-ot biztosított (11 I.).
 Elfogadta a 2010. évi önkormányzati költségvetés I.
féléves teljesítésérõl szóló tájékoztatót (11 I.).
 A grémium jóváhagyta a Telepi Óvoda két alapdokumentumának, a szakértõ által javasolt módosításokkal
2010. szeptemberében átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, a nevelõtestület által aug. 30-án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Intézményi Minõségirányítási
Programját (IMIP) és Házirendjét (HR); a Nyitnikék Óvoda
Helyi Óvodai Programját (HOP) és Házirendjét (HR); ill. a
KKÁMK-nak a szakalkalmazottak által szept. 13-án elfogadott Intézményi Minõségirányítási Programját (IMIP) (11 I.).
 Elfogadta a KKÁMK 2010/2011 tanévre vonatkozó
egységes munkatervét és a KKÁMK KAMI idei I. félévére
vonatkozó tantárgyfelosztását (11 I.).
 Tudomásul vette a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolóját a 2010-es mûködésérõl (11 I.).
 A testület megtárgyalta a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal 2010. szept. 24-én tett törvényességi észrevételeit.
Egyetértett azzal, hogy júl. 6-án Parlagi Endre polgármesteri
tisztsége a törvény erejénél fogva megszûnt, az ülések öszszehívására, vezetésére jogosulatlanná vált, az általa összehívott és vezetett üléseken a júl. 6. és okt. 3. között meghozott
határozatok törvénysértõk. A döntéseket felülvizsgálta (6 I.,
4 N., 1 T.). (Ennek eredményét döntésenként jeleztük.) A TESTÜLET NEM VONTA VISSZA júl. 22-i határozatát a „Szalonka utcai
óvoda kert- és útépítése” tárgyában, mivel teljes körûen át
kívánta tekinteni a beruházás mûszaki-pénzügyi helyzetét.
2011. január • V. évfolyam 1. szám

2011

H
IRMONDO
A „2011. Budakalász éve” keretében
IBUDAKALÁSZI

BUDAKALÁSZ ÉVÉNEK JELES ESEMÉNYEI

NobilArt hangverseny – két õsbemutatóval

Méltó bevezetése volt a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett programoknak a NobilArt Mûvészeti
Egyesület hangversenye január 15-én a Faluház dísztermében. Az együttes tagjai ugyanis tudatosan törekszenek arra, hogy régi és új zenét egyaránt megszólaltassanak; repertoárjukban már elhunyt, ill. ma is élõ költõk
megzenésített mûveit elõadják; s ezzel kortársaikat újabb
írás-, és zenemûvek alkotására ösztönözzék.
E törekvéseknek köszönhetõen szerepelhetett a repertoárban egy reneszánsz korabeli ismeretlen szerzõ egyházi népi éneke, Debussy Syrinx-e vagy Heitor Villa-Lobos emoll prelüdje éppúgy, mint Orff Carmina Burana címû
mûvének részlete vagy kortárs zeneszerzõk darabjai. És
ennek a széles látókörnek hála, szólalhattak meg a koncerten Adamis Anna, Omar Khajjam (perzsa költõ), Zsarnóczky Bertalan, József Attila és Babits Mihály versei egyaránt.
A hangverseny egyben szerzõi estként is szolgált, melyen Csemiczky Miklós, Szigeti István, Sugár Miklós és Faragó Béla zeneszerzõk mûvei csendültek fel, Kõvári Eszter Sára
(ötszörös komolyzenei Artisjus-díjas elõadómûvész), Peltzer
Ferenc (gitármûvész), Bálint János (fuvola), Csemiczky Péter
(mandolin) és Kerek István (hegedû) értõ elõadásában.
Két õsbemutató is kötõdik a koncerthez: Sugár Miklós
–Zsarnóczky Bertalan: Csillagpor, és Szigeti István–Babits
Mihály: Hunyt szemmel címû mûvét január 15-én Budakalászon hallhatták elõször az érdeklõdõk. A szerzõi est
rangját jelzi, hogy olyan illusztris vendégek tisztelték meg
jelenlétükkel, mint Petrovics Emil (Erkel- és Kossuth-díjas
zeneszerzõ), Viktor Máté (Erkel- és eMeRTon díjas zeneszerzõ, énekes), Lukácsházi Gyõzõ (komolyzenei ismeretterjesztõ mûsorvezetõ-szerkesztõ) és Kós Béla (szerkesztõ, rendezõ, Kós Károly unokája).
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NE FELEJTSÜK, JÓ ADNI ÉS JÓ KAPNI IS!
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének
Szentendre-Pilisvörösvár területe és a DPÖTKT Életet adó
napokat szervez a kistérség lakosainak.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára,
hogy szükség esetén fertõzésmentes vér jusson bárki számára,
mert életet ment! Sajnos a véradók száma folyamatosan csökkent az elmúlt években, ezért szeretnénk kistérségünkben példamutató hozzáállással összefogni e nemes ügy érdekében.
A lakosság létszámának arányában legtöbb vért adó település – 2011. Életet Adó Települése lesz! Január-februármárciusban nemcsak véradásra lesz lehetõség, hanem 6
településen ingyenes szûrõvizsgálatokon is részt vehetnek
az ott élõk és a térségbeli lakosok: hallásszûrés, látásvizsgálat, szívstressz mérés, testzsír, testtömegindex mérés,
pulzoximéteres mérés és vérnyomás mérés szakszerû biztosításával. (Támogató: Pannon Halláscentrumok Kft.)
Antal Katalin, DPÖTKT kulturális referens

11

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

MOZAIK

AZ ÜNNEP JEGYÉBEN...

Adventi koszorú

Nyugdíjasok karácsonya a Nõtagozatnál

December 2-án a
Nyitnikék
Óvoda
megrendezte hagyományos programját,
az „Adventi Koszorú”-t. Idén a Szalonka
utcai, új óvodaépület
adott otthont a rendezvénynek. Kihasználtuk a tornaterem
és a szép nagy aula
adta lehetõségeket, és változatos programokat szervezve
nagy-nagy izgalommal vártuk ezt a napot.
Erre a napra rossz idõt ígértek, ónos esõt, lefagyott,
csúszós utakat. Mi azért reméltük, hogy a szülõk és a
gyerekek eljönnek, hiszen a négy épületünk minden dolgozója a családokkal közösen készült erre az alkalomra. A
csoportok munkadélutánok keretében készítették a
szebbnél szebb portékákat. Sok otthon készült vásárfiát is
kaptunk, sõt az ünnepi koszorú is egy szülõtõl érkezett. A
csodaszép adventi koszorú a rendezvény végén árverése
került, így az ünnepekben az egyik óvodás gyermek családjának otthonát díszítette.
A vásárban karácsonyi ajándéktárgyakat lehetett kapni, de volt zsíros kenyér, sütõtök, tea, és persze a karácsonyi hangulat kedvéért mézeskalács is. A rendezvény az
óvónõi kórus karácsonyi dalaival kezdõdött. Ezután az
óvónõk és Miklós bácsi, az óvoda egyik karbantartója a
„Vacak, a nyuszikutya” címû mesét adták elõ, majd a gyerekek kézmûves foglalkozásokon is részt vehettek.
Büszkék vagyunk arra, hogy az óvoda dolgozóinak közös összefogással sikerült megõriznie és újrateremtenie ezt
a hagyományt intézményünk egyre bõvülõ keretei között
is. Köszönjük a szülõk, nagyszülõk munkáját, felajánlását,
részvételét és a Faluház segítségét a program megvalósításához szükséges eszközök biztosításában. Köszönjük a polgárõröknek a helyszín biztosítását, Iván Dórának a díszítésben nyújtott segítségét, és Sill Gábornak a hangosítást.

Harmadjára ünnepelték közösen,
baráti körben a Karácsonyt a Nõtagozat
tagjai és nyugdíjas
vendégei december
16-án a Faluházban.
A több mint száz fõs
rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Rogán László polgármester is, aki rövid
köszöntõjében elmondta: sok idõs barátja van, igyekszik
segíteni a gondjaikon, de legalábbis leülni velük, meghallgatni õket. Egyúttal beszélt arról, hogy 2011 Karácsonyán a
Sportcsarnokban szeretnék vendégül látni a nyugdíjasokat.
A rendezvényen a
karácsonyi verseken,
dalokon, ill. Fekete
Mária Magdolna tándaléneklésén túl megünnepelték a szépkorúakat is. Az „Idõsek
születésnapja” alkalmából ajándékkal köszöntötték a 80-100
éves megjelenteket, a
„második ifjakat”.
Nem feledkeztek meg az „elesett, hajléktalan, szomorú
sorsú” kalásziakról sem. Nyalka Józsefné elnök rögzítette: „a
Nõtagozat szeretne segíteni rajtuk”, hiszen „ugyanolyanok,
mint mi, csak kiszorultak a perifériára”. Ezért vendéget, küldöttséget is hívtak közülük: egyikük (B. S-né) pár szóban,
versben próbálta érzékeltetni nehéz sorsukat és köszönte a
lehetõséget, hogy együtt ünnepelhet az idõsekkel. A vezetõség megígérte, nem téveszti szem elõl a Hajléktalanszállón
kívül élõ elesetteket és felhívta a megjelentek figyelmét, hogy
ki-ki a maga lehetõségei szerint támogassa a rászorulókat.

Mozart salzburgi éveinek gyönyörû szerzeményét, a c dúr misét (kv. 257) hallhatták élõben a
hívõk és a zeneszeretõ érdeklõdõk január 9-én, az esti Szentmise
keretében a Budakalászi Szent
Kereszt Felmagasztalása Templomban, a Polgármesteri Hivatal,
a Kós Károly ÁMK és a Budakalá-

Mozart mise Budakalászon

szi Római Katolikus Egyházközség együttmûködésének köszönhetõen.
A koncerten fellépett a Leányfaluról érkezett Szent Anna
ének- és zenekar, melynek mûvészeti vezetõje
12

Richter Pál, a Zenetudományi Intézet osztályvezetõje és a nemrégiben a Liszt Ferenc Zeneakadémián megalapított Népzene tanszék vezetõje. A misét Méhes
Imre vezényelte, a külsõs zenészek között fellépett a Kalász Mûvészeti Iskola jelenlegi és egykori
tanárai közül Vedresné Gyermán

Júlia (elsõ hegedû) és
Négyessy Katalin (cselló), valamint Sohonyai
Károly (nagybõgõ) és a
tanítványok szülei közül
Takács Ákos budakalászi csellómûvész.
FSA & fm
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ÜNNEP

KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK A VÁROSBAN

Idõsek karácsonya,
Kovács Katival
Gyertyagyújtással, ünnepi mûsorral és vacsorával
köszöntötte az idõseket december
17-én a Faluházban
az Önkormányzat,
a
Budakalászért
Közalapítvány és a
Szent Erzsébet Alapítvány. Az elõször két évvel ezelõtt, a Budakalászi Szent
Erzsébet Alapítvány, a Nemzeti Fórum, cégek és magánszemélyek jóvoltából megrendezett ünnepséggel sikerült
egy nagyon szép, követésre méltó hagyományt teremteni.
Ezt a hagyományt kívánja most már nem csak folytatni, de tovább is fejleszteni a jelenlegi vezetés – vetette fel
köszöntõjében Rogán László polgármester. – Ezért 2011
Karácsonya elõtt az összes budakalászi nyugdíjast szeretnék meghívni egy
közös ünnepségre.
Mivel a Faluház
Nagyterme 250 fõs,
a több mint 2000
idõs lakost terv szerint a Sportcsarnokban látnák vendégül
egy kis mûsorral, beszélgetéssel, hogy
ezzel is jelezzék nekik megbecsülésüket, tiszteletüket.
Mert „Budakalász idõs lakosai városunk ... szerves részei”.
A rendezvényen felléptek és szívhez szóló karácsonyi
mûsort adtak a Szentistvántelepi Iskola diákjai. Majd az
est sztárvendége, az 1965-ös „Ki mit tud?”-on befutott
Kovács Kati örvendeztette meg a közönséget csodálatos
hangjával, közvetlenségével, kedvességével, vérbõ hu-
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morával. A mûvésznõ, aki „40-45
éve+áfa” énekel,
olyan örökbecsû
slágereket szólaltatott meg, mint a
Most kéne abbahagyni, a Mammy
Blue, a Találkozás
egy régi szerelemmel, az Úgy szeretném meghálálni, a Mama Leone, a Ha
legközelebb látlak, vagy az Édes kisfiam.
Az énekesnõ nem riadt vissza egy kis parodizálástól,
jódlizástól, játéktól sem; mesélt ausztráliai fellépésérõl, a
kinti magyarokról, és amikor egyik idõs lakótársunk véletlenül a közönséget fotózta, s nem õt, majd’ kétségbe esett
tettetett felháborodásában: „Itt vagyok, engem fotózzon,
nahát, ilyen még nem volt...” A közönség hálásan, könynyezve-mosolyogva
énekelt együtt a mûvésznõvel, aki meg is
állapította: „Így nagyon könnyû énekelni, ha van kórusom.
Holnap énekelnem
kell az X-faktorban,
elviszem oda Önöket
kórusnak.”
Ha kórusnak nem is ment el az idõsek mintegy 150200 fõs csapata, de a fantasztikus mûsor után egyetértõleg hallgatta Bencédiné Rozália köszönõ szavait és Wass
Albert-szavalatát; majd jóízûen elfogyasztva a finom székelykáposztát, jónéhányan bizony táncra perdültek a Zseton együttes slágerzenéjére.
FSA & fotó: fm

Városkarácsony – 2010
December 23án az esõs, hideg
idõ miatt a Faluházban került sor a
Városkarácsony
megünneplésére.
A csöndes, meghitt rendezvényen
a cserkészek a hagyományokhoz híven egy kedves bethemes játékkal örvendeztették meg az egybegyûlteket; Rogán László polgármester pedig a vásárlás, készülõdés ‘õrületében’ arra
kérte a budakalásziakat, hogy Szenteste „mindenki gyújtson egy gyertyát, és emlékezzen elhunytjaira, barátaira, a
Születésre.”
Kálmán József plébános az adventi koszorú mellett arról gondolkodott: „Körbeért a fény... Csak rajtunk áll, hogy
ezt az örömöt mi is megéljük.” Egy ismeretlen szerzõ mûvével, Pál apostol Szeretethimnusza átköltött változatával
próbált ebben segíteni. Eszerint:
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„/.../ A szeretet
félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a
lakásdíszítést, és
megcsókolja a házastársat. A szeretet barátságos az
idõ szûke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amibe jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillõ asztalterítõ van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre,
hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy
vannak és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktõl kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A
szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltûr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad.”
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TÛZOLTÓK és HAJLÉKTALANOK

„Ebbõl a fészekbõl kerültek ki”

A Kalászi Tûzoltóság
elõször küld 40 órás
tanfolyamra „saját nevelésû” fiatalokat, akik
az õrs „fészkébõl kerültek ki”. A tanfolyam az
alapfeltétele, hogy önkéntes tûzoltó lehessen
valaki, – azok végezhetik el, akik rendelkeznek
már a megfelelõ tudással, szerelési gyakorlattal, és az idén
töltik be a 18. életévüket. 2011-ben öten léphetik át ezt a
küszöböt, velük és fiatalabb társaikkal beszélgettünk:
– Tavaly öten kezdtük, gyakorlatoztunk, szereltünk, de
szórakoztunk is. Késõbb egyre többen lettünk, táborokba,
kirándulni jártunk: Ada, Budai vár, Luppa sziget. De kint
voltunk az árvíznél, 8 órás szolgálatokra bontva, éjjel-nappal, 4 vagy 5 csoportban. Szivattyúztunk is Szentistvántelepen, meg a Vasútsoron az asztalos üzemnél. Most már
két csoportba oszlottunk, vannak a nagyok, akik vonulósok
lesznek, és a fiatalok, az ifjúsági tûzoltók. (Knoll Krisztián)
– Azelõtt nagyrészt az utcán, az állomáson bandáztunk.
Jobb itt, ide lehet bármikor jönni. Felelõsebbek is vagyunk,
fegyelmezettebbek. Voltunk a West End tetején is jégkorizni, a Pomázi Tûzoltóság ajándékaként. (Ridetz József)
– Mi békásiak vagyunk, osztálytársam mondta, hogy van
ilyen. A tesóm is jár, jövünk, ahogy tudunk. (Schwarcz Attila)
– Mégis jobb itt, mint kint az utcán. Itt van csocsó, pingpong, konditerem, internet, ha normálisan viselkedünk, bulizni is lehet. Mindenki tanul, szakközépiskolában, szakmunkásképzõben, van aki dolgozik is, gyakorlatra jár. (Knoll Krisztián)
Az ifjak közt van vendéglátós, karosszérialakatos, villanyszerelõ, de akad általános iskolás is. 17-18-an járnak az
õrsre, köztük két lány is, és négyük 14 év alatti. A legfiatalabb tûzoltótanonc 12 éves (Boncz Lajos). Hogy mennyire

Menedékhely és melegedõ
Éjszaka 16-17, nappal 30-35 embert lát el a
2010. aug. 12-én átadott Szociális Központ.
Az ellátottak 70%-a budakalászi vagy környékbeli, a legidõsebb 60-62,
a legifjabb 24-25 éves.
Van, akinek az élete zátonyra futott és van, akinek szinte el se kezdõdött (vidéken élt, meghaltak a szülei, a
lakást a lakásmaffia elvette, munkahelye megszûnt). Többségük kijelenti, hogy õ nem „csöves” (nem végsõkig lecsúszott), – és dolgozni akar. Néhányuknak szerencsére van is
már munkája és szeretne továbblépni a menedékhelyrõl.
A Szociális Központ nem hagyományos hajléktalanszálló: itt nem kell fizetni a szolgáltatásokért, de a szabályokat be kell tartani: orvosi igazolás kell arról, hogy a hajléktalan fertõzõ betegségben nem szenved; képes legyen
önmagát ellátni; nem lehet nagyon részeg; lehessen vele
kommunikálni; kövesse az utasításokat; és fürödjön meg.
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jól érzik magukat a tûzoltók közt, bizonyítja az is, hogy karácsonyi ajándékképpen az ünnep éjszakáján, amikor várhatóan senki nem lepi meg õket az õrsön, kifestették az irodát, és ezt a munkát a parancsnokuknak ajánlották.

Negatív csúcsot döntöttünk
2011 jan. 13-ig 8 riasztás érkezett a Kalászi Õrshöz: 3
baleset (Cora körforgalom, Damjanich út, Tanító–József
Attila sarka), 2 kéménytûz, 1 kazánrobbanás Pomázon, 1
túlhevült kazán Budakalászon (áram nélkül üzemeltették a
kazánt: a szivattyú nem forgatta a vizet és az felforrt), és 1
víz-szívatás a Táncsics utcában. Az évi 50-70 (2010-ben:
69) riasztáshoz képest ez riasztóan magas szám. Kérjük,
ügyeljenek jobban maguk és embertársaik épségére, gépeik, eszközeik és jármûveik állapotára!

Belvíz és szivattyúzás
A Tûzoltóság hivatalos álláspontja szerint a
védekezés a belvíz ellen
nem tûzoltói feladat. A
védelem alapja a vízelvezetõ árkok megléte,
karbantartása; és az épületek jó szigetelése. Komoly gondot okoz a pinFotó: Leidinger István
cékben megjelenõ belvíz. A talajvíz azonos mélységben mozog nagy területen,
sokszor 1-2 ásónyom mélységben. Ha a pince mélyebb,
mint a talajvíz szintje és nincs, vagy rosszul van szigetelve, a
víz megjelenik benne. Jóval nagyobb kárt okozhatnak azonban a szivattyúzások: minél jobban szívják, merik ugyanis a
vizet, annál bõvebb lesz a „vízhozam”, kitisztulnak, kitágulnak a vízerek. A szivattyúzás után ugyanúgy megtelik a pince, mint elõtte, végül is kutat csinálunk a pincébõl, vagy medencét. Ez a folyamat épületkárokhoz vezethet!
Cserébe kap napi egyszer hideg ételt, forró teát; fürdési,
mosási, fõzési lehetõséget; tárolhatja a holmiját; használhatja a hûtõt; kap élelmiszer- és ruhaadományt; és szociális munkás segítségével munkahelyet kereshet, ügyeket
intézhet. Az intézmény nem tud beteggondozást vállalni,
viszont szívesen fogad tartós élelmiszert, ruhát (fõleg férfi
holmit), ill. munkalehetõséget, patronálást. Tel.: 400 902.
HAJLÉKTALANOK KARÁCSONYA
Karácsonykor a Szociális Központ vendéglõbõl rendelt jutányos áron bõséges melegételt; a hajléktalanok apró ajándékkal lepték meg egymást – még napok múlva is barátságosabbak voltak egymáshoz... Szilveszterre adományt kaptak.
Többen nem, vagy
csak nappal veszik
igénybe az intézmény
szolgáltatásait. A Nõtagozat tagjai dec 23-án
az Omszk parkba és a
kiserdõbe látogattak,
hogy szerény ajándékkal
lepjék meg az ott meghúzódó rászorulókat.
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OKTATÁS

A KALÁSZ MÛVÉSZETI ISKOLA ÉLETÉBÕL

Zeneiskolai Hírek
A zeneiskola 800
e Ft kiegészítõ állami
támogatást nyert el a
„Kiváló Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény” címnek köszönhetõen, amit a hangszerpark javítására és
gazdagítására használtunk fel a múlt év végén. A karácsonyi akcióknak köszönhetõen jutányos áron tenorkürtöt, kisméretû hegedûket,
szaxofont, cselló- és tamburahúrokat vásároltunk. Az alapítvány segítségével még egy szép hangú népi brácsához is hozzájutottunk.
Intézményi költségvetésbõl vásároltuk
meg a szolfézsterem új, rakásolható padjait, és a magánének- és a fuvola terem
szekrényeit. Még mindig számos adomány-bútor és szõnyeg tarkítja tantermeinket. Az iskolaépület megépítése óta hiányos a tantermek bútorozása, amin apró
lépésekkel igyekszünk változtatni.
Nagyon örülünk, hogy az õszi-téli idõszakban sikerült néhány fejlesztést megvalósítanunk. Az utóbbi idõben történt
esti lopások miatt mozgásérzékelõ lámpákat szereltettünk fel
az épület több pontján. A környezettudatosság jegyében alkonykapcsolót szereltettünk fel a külsõ világítótestekhez,
hogy fölöslegesen ne fogyasszuk a drága villamos energiát.
 Lezártuk az elsõ félévi pedagógiai munkát. Decemberjanuárban minden tanszak megtartotta a féléves tanszaki
munkát összegzõ hangversenyét. Egyes tanszakokon csak
nagyon szûk körben a tanárok és a növendékek vettek részt,
ám legtöbbünknél az ünnepek környékén, nagy közönség
elõtt mutattuk be a félév során elsajátított zenemûveket.
 A Kalász Suli hangulatos Újévi hangversenyén megmutatkozott annak az összefogásnak az eredménye, amely
két különbözõ céllal alapított intézmény jó kapcsolata és
együttmûködése kapcsán jöhetett létre. Közös „gyerekeink” sikeresen szerepeltek, amihez jelentõsen hozzájárult a
fõtárgy-tanárok gondoskodó figyelme a darabválasztástól a
hangolásig, a zongorakíséret biztosításától a kottatartó pakolásig. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek saját magukat
adva a közönségnek és önmaguknak is élményt nyújthattak!
 Január 9-én Mozart c dúr miséje hangzott el a Szent
Kereszt Felmagasztalása Templomban; jan. 15-én a NobilArt
Mûvészeti Egyesület hangversenye volt a Faluházban.
 A Napvirág Idõsek Otthona lakói a decemberi betlehem-készítõ pályázaton a Zeneiskola koncertjét nyerték,
amit január 11-én „szállítottunk házhoz”. Nagy szeretettel
készültünk erre a kis hangversenyre, mert tudtuk, hogy az
idõsek örülni fognak nekünk és a muzsikánknak. Büszkék
lehetünk tanítványainkra és kollégáinkra, akik elsõ szóra
csatlakoztak hívó szavunkra. Gyuricza Karola verset mondott és zongorázott, a Népdalkör tagjai – Orbán Estilla, Sebõk Dóra, Parlagi Júlia és Soós Réka – népdalokat énekeltek, Saiban Laura és tanára, Menyhárt Mária fuvolázott, Katona Bálint trombitált, valamint Soós Gabriella tanárnõ és
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sen megvendégeltek bennünket az otthon dolgozói, és
megígértették velünk, hogy hamarosan újra eljövünk. Természetesen szívesen megtesszük legközelebb is!
 Liszt hangverseny zajlik január 22-én, a lap nyomdai
munkálatai idején, – a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
 Musical estet tartanak a magánének tanszakosok január 30-án, vasárnap 18 órakor. Mindenkit szeretettel várunk!
 Gõzerõvel készülünk a Kamarazenei hetekre, a február elejére meghirdetett programjainkra. A gyerekek december óta egyre többet próbálnak egymással, hogy a
Kamarazenei zárókoncerteken minél tökéletesebb produkciókkal örvendeztethessék meg a hallgatóságot. A
programsorozatot a február 7-i héten rendezzük meg, a
pontos idõponto(ka)t honlapunkon, illetve plakátokon fogjuk kihirdetni.
 Február 12-én, szombaton egész napos rendezvényre várjuk az érdeklõdõket,
a VI. Országos Népzenei Verseny Pest,
Heves és Nógrád megyei területi válogatójára. Erre a versenyre 3 évenként kerül
sor, ahol szólóének, szólóhangszer valamint énekegyüttes és hangszeres együttes kategóriában nevezhetnek a versenyzõk. Jöjjenek el, szurkoljanak budakalászi versenyzõinknek!
 A II. félévi térítési díj befizetése: febr. 14-15-én, (hétfõ-kedd) 8-18 óráig, kizárólag az iskolatitkárnál. Az alapítványi hozzájárulás befizetéséhez a csekket a II. féléves Alapítványi Hangversenybérlettel együtt adjuk át a szülõknek.
Hermeszné Uracs Mónika
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SIKEREK, HIÁNYOK, TEENDÕK...

Számvetés 2010-2011. küszöbén
A 2011-es év elején körkérdéssel kerestük meg az
intézményeket, a nagyobb egyesületeket.
• 1. Milyen elõrelépések történtek, illetve mi nem sikerült olyan jól 2010-ben: a) a város; b) az intézmény/egyesület életében?
• 2. Mit tart fontosnak, megvalósítandónak a 2011-es
esztendõben, Budakalász évében: a) a város; b) az intézmény/egyesület fejlõdése érdekében?

Ezúton is köszönjük a résztvevõknek, hogy foglalkoztak a körkérdések témáival. Válaszaikat érdemi változtatás nélkül közöljük. (A szerk.)

EGÉSZSÉGKLUB VEZETÕSÉGE
1. a) 2010-ben elõrelépés a város életében: utak, óvoda építése. Nem valósult meg a piac, a gyalogos átkelõhelyek kialakítása, az egészségügy terén a szükséges változtatások elindítása, pl.: Egészségház.
1. b) Az Egészségklub életében elõrelépés a sok és
sokféle szûrés végzése a lakosok körében.
2. a) Fontos lenne az Egészségügyi Koncepció városra
történõ lebontása, egy cselekvési program – intézkedési
terv elkészítése.
2. b) A Klubban az elkezdett szervezeti munka igényes
folytatása, a rendezvényekhez az anyagi forrás biztosítása.
SPORTCSARNOK ÜZEMELTETÕJE (MONUMENT 2000 KFT.)
1. b) 2010-ben is igyekeztünk a sportcsarnokot a település egyik közösségi centrumaként mûködtetni. Továbbra is
lehetõséget biztosítottunk a helyi iskoláknak és sport egyesületeknek, hogy a csarnok falain belül edzhessenek. Színes,
változatos programoknak szolgáltunk helyszínéül, amelyeken Budakalász apraja nagyja szórakozhatott, élvezhette a
sportmérkõzéseket. Éves programtervünkben természetesen ebben az évben is szerepeltek amatõr squash házi bajnokságok, Tamiya autómodell versenyek és a budakalászi
egyesületek kézilabda mérkõzései. Megújítottuk a sportcsarnok honlapját, ahol friss hírek és információk találhatóak a
csarnokban megrendezett eseményekrõl, és lehetõsége nyílik regisztrált vendégeinknek on-line pályafoglalásra. 2010
októberében bõvítettük a sportcentrum szolgáltatásait egy
nõi fitnesz terem, az Ananász Fitness létrehozásával, mely
már a megnyitó után nagy sikert aratott a hölgyek körében.
2. b) Továbbra is szeretnénk színvonalas sportolási lehetõséget nyújtani a budakalásziak és a környéken élõk
számára a sportcentrumban. Terveink között szerepel a
budakalászi fallabda utánpótlás taglétszámának növelése,
és az amatõr szintû játékosok további támogatása. Ezenkívül 2011-ben is igyekszünk minél több családi rendezvényt szervezni, támogatni a budakalászi sportéletet.
KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS MÛVELÕDÉSI KÖZPONT KÖNYVTÁRA
1. b) Összességében jó évet zárt a Könyvtár 2010-ben:
nagyon sok minden történt, élénk, mozgalmas élet folyt.
Az egyébként igen kicsi gyermekkönyvtári részleget némi
hangulatos berendezéssel, bútorral, szõnyeggel sikerült
barátságosabbá tenni. Rendezvényeinket szép számmal látogatták idõsebbek és fiatalabbak egyaránt, ilyenkor egyegy bögre finom teával is hozzájárultunk az est, a délután
sikeréhez. Olvasóink az év során folyamatosan találkozhat16
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tak a frissen megjelent könyvekkel. Folyóirat megrendelésünknél figyeltünk az igényekre, ezért azt módosítottuk.
Örömünkre szolgált, hogy több új látogatót köszönthettünk, több Olvasónak mutathattuk be könyvtárunkat, annak szolgáltatásait. Úgy gondolom, az egyszemélyes létszámmal mûködõ könyvtár megtett minden magától telhetõt, hogy egyre bõvülõ olvasói réteget nyerjen meg és
kiszolgálja õket megfelelõen az adott feltételek mellett.
2. b) A Könyvtár idén is ezt az utat kívánja járni. Esetleg
fejlõdni szeretnénk: egy tízezres lélekszámot meghaladó településen, a folyamatosan növekvõ érdeklõdés mellett elengedhetetlen, hogy tovább bõvüljünk. A könyvtár mûködésére, használatára, szolgáltatásainak további bõvítésére a
város lakossága felõl sürgetõ igény jelentkezik, ehhez azonban nem kevés anyagi ráfordítás szükségeltetik. Nagyon bízom benne, hogy Városvezetõink ezt felismerve a költségvetési tárgyalásokon nem olyan zord szívûen és nem olyan
vastag ceruzával húzzák meg majd a Könyvtár költségvetését. A kultúrára fordított pénz minden esetben megtérül
és nagyon nem mindegy, hogy gyermekeink milyen kulturális körülmények között végzik tanulmányaikat és milyen
felkészültséggel állnak a mindennapok kihívásai elé.
KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
1. b) A Kós Károly ÁMK intézményegységeiben a múlt
évben különbözõ mértékben és változó arányban éltünk
át sikereket és kudarcokat. A Kalász Mûvészeti Iskola, a
Faluház, a Könyvtár és városunk jó néhány lakója közösen
vitte sikere a Dzsungel könyve musicalt. Kiemelkedõ sikere volt a Faluház Hobó sorozatának; a zeneiskola Steinway
sorozata: Ránki Dezsõ, Szokolai Balázs, Binder Károly koncertjeinek; a Könyvtárban Reisinger János lelket építõ elõadásának; a szinte a város egészét megmozgató nagyrendezvényünknek, a Vigasságoknak; és az alkotóközösségeinket dicsérõ Néptáncos Évzárónak; az énekkart, a Kamp
János Kapellét érintõ számtalan fellépésnek.
Kevésbé voltunk sikeresek egyes rendezvényeink – kiállítások, színházi elõadások – látogatottságát illetõen. Elmaradtak, vagy csak részlegesen valósultak meg táncházi, gyermekszínházi, képzõmûvészeti-, színjátszó szakkör terveink.
Jelentõs létszámcsökkenést kellett elszenvednie mûvészeti iskolánknak, nem bõvült a könyvtár munkatársi köre sem, megõrzõdött a közmûvelõdési intézményegység instabilitása.
2. a-b) Mindkét esetben az együttmûködés, a szakértelem, a bizalom helyreállítása jelenthet áttörést; az intézményi
és egyéni szakmai kompetenciák tisztelete; az oktatást, kultúrát szolgáló hivatások megbecsülése; õszinte szándékok a
harmonikus együttmûködésre, a megbékélésre, – mert
Zsarnóczky Bertalan – a jan. 15-ei szerzõi esten megidézett,
megénekelt – szavaival: „gondolataink a sorsunkká válnak”.
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TELEPI ÓVODA
1. b) Óvodánk 2010-ben is teljes kihasználtsággal mûködött. Visszajelzések alapján volt nagycsoportosaink
megállják a helyüket az iskolában. Új kiscsoportosaink
szeretnek óvodába jönni. Új kollégáink is beilleszkedtek.
Közösen törekszünk nevelési céljaink minél eredményesebb megvalósítására. Nap mint nap próbáljuk a gyermekeket új, izgalmas tevékenységekkel/feladatokkal serkenteni, melyekkel újabb és újabb tapasztalatokra tesznek
szert. Céljaink megvalósításához – az önkormányzati költségvetés mellett – Alapítványunk is besegít. Ezúton is köszönöm a szülõk és kollégáim lelkes együttmûködését,
együttmunkálkodását.
2. b) 2011-ben is szeretnénk megõrizni azt a lelkesedésünket, kitartásunkat, mely évrõl-évre segíti a derûs, kiegyensúlyozott óvodai légkörben folyó színvonalas nevelõ-fejlesztõmunka megvalósítását. Reméljük, idén is támaszkodhatunk a szülõk, családok együttmûködésére, támogatására. Hagyományos rendezvényeink közül már
készülünk a február végi meseelõadásunkra, melynek címe: Az eltévedt királyfi. Rendezõje: Teca óvó néni. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel valószínûleg a fõpróbát nyitottá tesszük, hogy az elõadás zsúfoltságán enyhítsünk. Új rendezvényt is tervezünk június elejére: „Gyermeknap az oviban” címmel. Elképzelésünk szerint megnyitnánk az óvoda kapuit, s színes, tartalmas programokkal, játékokkal várnánk a gyermekeket családjaikkal.
SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA
1. b) Új álláshelyet kapott az iskola. A könyvtáros hozzálátott az állomány rendezéséhez, az interneten keresztül elérhetõ katalógus feltöltéséhez. Megkezdõdtek a
könyvbeszerzések, a gyerekek már kölcsönöznek. Az iskola könyvtára élni kezdett. Ez igazán szép dolog. Bõvült
a számítástechnikai és telefonhálózatunk, hatékonyabbá
téve az ügyviteli jellegû mûködést. Innovatív pedagógiai
pályázaton nyert összegbõl a két iskola pedagógusainak
szerveztünk továbbképzést. Hozzáláttunk az emelt szintû
nyelvoktatás és a magasabb óraszámban történõ informatika oktatás bevezetésének elõkészítéséhez.
Lelkesen és sikerrel csatlakoztunk a NEFMI és a Máltai
Szeretetszolgálat iskolákhoz szóló felhívásához, hogy segítsünk a vörösiszap tragédia károsultjain. Jólesõen nyugtáztuk tanulóink, tanáraink és dolgozóink segítõkészségét. Jó kezdeményezésnek tarjuk a novemberben városi
szinten megrendezett Pedagógiai Napot. Az aktuális témákban neves elõadókkal élvezetes elõadásokban volt
részünk. Szívesen elmegyünk máskor is.
2. b) A fentiek továbbvitelén, illetve megvalósításán túl
az iskola állagának javítása fontos feladatunk 2011-ben.

Várhatóan áprilisra lesz az iskolának új játszótere! Szintén
fontos, hogy az intézmény (Ökoiskola) egyre inkább környezetkímélõ módon mûködjön, törekszünk ennek a kommunikálására is. Fokozatosan átállunk az újrahasznosított
papír használatára. Szelektív hulladékgyûjtést folytatunk, a
gyerekek megfelelõ módon elhelyezhetik az otthon elhasznált fényforrásokat is, az elszállításról az iskola gondoskodik. A szelektív papír-, mûanyag hulladék és elemgyûjtés már korábban is mûködött, mint ahogy hagyomány számba megy évente két alkalommal a konténeres
papírgyûjtés is. Környezettudatos mûködésünkkel és annak megjelenítésével szeretnénk Budakalász lakosságát
arra ösztönözni, hogy figyeljen a környezetvédelemre.
1111. SZÁMÚ SZENT ISTVÁN CSERKÉSZCSAPAT
1. a) Elõrelépés 2010-ben a közlekedésbiztonsági fejlesztések, az óvoda építés, a csónakház telekbõvítése.
1. b) A cserkészcsapatnál a programok és résztvevõk
létszáma: téli túra Börzsönyben – 80 fõ; Szent Márton
rockopera elõadása a felvidéki Deáki Mûvelõdési házban
– 50 fõ; nyári 1700 fõs kerületi nagytáborban részvétel a
Bakonyban – 120 fõvel; Szent Miklós rockopera elõadás a
Szentistvántelepi Templomban – 50 fõ; betlehemes játék
elõadás a Faluházban – 20 fõ; karácsonyi Misztériumjáték
– 20 fõ. Valamint hetente 12 õrs gyûlései, önkéntes
grundmunkák, kézmûves mûhelyek, bálok, stb.
Eredmények: elvégeztük a Félúti Ház ideiglenes tetõfedését, valamint a vizes blokk és a nagyterem kialakítását;
strand röplabdapályát (és leendõ korcsolyapályát) hoztunk
létre a kertben; közmûvet vezettünk be; útépítés zajlott.
2. a) A város életében fontos a HÉSZ kialakításánál a
jövõ generációja szempontjainak figyelembevétele, errõl
párbeszéd és nyilvánosság. Ehhez szempontok: természetközeli szabadidõs sportolás könnyen hozzáférhetõ
biztosítása; tavaink és a Dunapart védelme, megtartása;
kerékpárutak fejlesztése; elkerülõ utakkal, aszfalt utakkal
ne kerítsük körbe településünket; zöld szigetek, grundok
megõrzése. Pályázati források megszerzésében segítségnyújtás és együttmûködés civil szervezetekkel.
2. b) A cserkészcsapatnál céljaink közt szerepel: – a
hagyományos programjaink folytatása, új õrsök indítása
õsszel, vezetõképzés, – a nyári vízi cserkésztábor (határon
túl?), – a cserkész színpad fejlesztése, – a cserkészház további fejlesztése, pályázati források felkutatása, – a röplabda- és korcsolyapálya megvalósítása a cserkészháznál.
Összeállította: fucskó & Anó
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Ima
A keresztény ember egyik
nagy kincse az imádság. Valóban kincs, de nagyon egyszerû. Mindenki birtokolhatja, de
amikor felfedezzük értékét,
átizzítja az életet. Egyik paptársamtól kaptam az alábbi
idézetet:
„Amint minden ima arra szolgál, hogy életünk minél
jobban Istennel eltöltött életté és állandó imává válhasson. (Azon kell igyekeznünk) hogy egész napunk, minden találkozásával, foglalatosságával, eseményeivel,
szenvedésével és örömével az Istennel való találkozás
helye és eszköze lehessen. A kifejezett elmélkedéseken
túl, napjaink minden pillanata különös jelentõséggel bír.
Ezek úgymond „találkozási pontok”, melyek egész napunk irányát meg tudják határozni. Ilyen pillanatok lehetnek különösképpen is:
– az elalvás elõtti utolsó percek, – a felkelés utáni elsõ
percek, – azok a pillanatok, melyek után valamely tevékenység vagy találkozás kezdõdik, – és az ezeket követõ percek,
– a szabad és üres idõk kezdetei, bármennyire rövidek ezek.
Az elidõzés ezen pillanatait, melyet Istenre vagy egy
tartalmi kérdésre való figyeléssel tölthetnénk, sokszor
menekülésként valamely más munkára, foglalatosságra,
tévézésre vagy hasonlóra fordítjuk. Kevésbé látjuk annak
a lehetõségét, hogy elrejtett vágyakra vagy ellenállásokra
figyeljünk és ezekbõl tanuljunk.
Mivel Ignác számára a lényeges az, hogy mindenben
Istent találjuk meg, nemcsak a kifejezetten elmélkedésekre és imára szánt idõkben tekint a különleges pillanatokra.
Életünk – objektíve – leginkább Istennel telített találkozása bizonyosan a szentmise ünneplése.”
Kegyelem, találkozni Istennel, Isten gondolatait megérteni az életben… Ezek elsõnek érthetetlen szavak lehetnek. Leginkább egy kincsesládához tudnám hasonlítani,
amivel minden ember rendelkezik. Van aki a polcán tartja,
van aki nem tud róla, és van aki ki meri nyitni. Amikor az
ima megszûnik kívánságok ismételgetése lenni, akkor
megérzünk valamit Istenbõl.
Sok útja van. Az egyik mindenki számára legközelebb
lévõ a természet csodálata. A hegyek, naplemente, a természet csodái rádöbbentik az embert, hogy szép a világ,
kell, hogy valaki ezt megteremtse. (Ha káoszból jött volna létre a világ, akkor a mosógépben forgó színes ruhákhoz hasonlítana, vagy a hûtõszekrényhez… Ezek fölött
senki sem szokott szemlélõdni.)
Ekkor átérzünk valamit a végtelen Istenbõl. Ez a tapasztalat minden ima alapja. Jó az Isten.
A PLÉBÁNIA HÍREI
 A Katolikus Egyház honlapján, a http://evangelium.katolikus.hu címen lehet kérni a napi Evangélium
megküldését.
 Egynapos zarándoklat lesz Petõfiszállás-Pálosszentkútra 2011. március 19-én. Jelentkezni a templomban
vagy az irodában lehet.
 Elkészült a Katolikus temetõben az urnafal.
 Irodaidõ: h., k.: 9-11 és csüt., p.: 15-17 óráig.
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Budakalászi Evangéliumi Közösség
Értesítjük a lakosságot arról, hogy gyülekezetünk korábbi nevét („Isten Egyháza Budakalászi Gyülekezete”)
„Budakalászi Evangéliumi Közösség” névre változtattuk.
Gyülekezetünk továbbra is a több mint száz éves múlttal rendelkezõ Isten Egyháza mozgalmán belül marad,
ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy budakalászi közösségünk egy könnyebben érthetõ, magáról többet eláruló
névvel folytassa misszióját városunkon belül és kívül.
Szerettük volna, hogy nevünkben szerepeljen „Budakalász”, hiszen itt élünk, és küldetésünk szerves része,
hogy városunk felé szolgáljunk. Szükségesnek tartottuk
továbbá azt is, hogy az „Evangéliumi” szó is megtalálható
legyen nevünkben. Közel 200 bejegyzett egyház létezik
ma Magyarországon, és legtöbbrõl nagyon keveset tudunk. Szeretnénk, ha pontos információval rendelkezne
rólunk környezetünk. Az evangéliumi hit jellemzõit nagyszerûen foglalja össze John Stott, a világot átfogó evangélikus mozgalom egyik kiemelkedõ vezetõje:
„[Három prioritásunk] … az Atya kinyilatkoztató kezdeményezése, a Fiú Isten megváltó munkája, és a Szentlélek
Isten átformáló szolgálata. … Evangéliumi hitünk minden
más lényeges vonása [ú.m. a Szentírás legfõbb tekintélye, a
megtérés szükségessége, az evangelizáció elsõdlegessége,
és a közösség fontossága] megtalálja majd a neki megfelelõ
helyet e hármas, szentháromságos beosztásban.” (John
Stott: „Egy az Úr, egy a hit”, 2002, Harmat; 32. oldal.)
Szintén lényegesnek tartottuk azt, hogy a „Közösség”
szó is jelen legyen nevünkben, mert ezt a kifejezést a Biblia is
gyakran használja, természetesen nem véletlenül, hiszen a
közösség rendkívül fontos mindennapi életünkben, legyen
szó az Istennel, vagy embertársainkkal való kapcsolatokról.
Végezetül hadd osszam meg látásunkat, miszerint
hisszük, hogy napjaink gyülekezeteinek nem az adott társadalomtól és kultúrától elzártan kell élnie, hanem annak
szerves részeként, és arra folyamatos, pozitív irányba formáló erõnek szükséges lennie Isten erejébõl, Isten dicsõségére. Minden tevékenységünket a Szentháromság Isten dicsõségére vágyunk végezni, azzal a hittel, hogy Isten minden keresztény közösséget, az Õ Egyházát arra
hívta el, hogy világosságot, reményt, békességet sugározzon szûk, és tágabb környezete számára is.
Tisztelettel és szeretettel:
Kiss Péter, lelkipásztor

AKTUÁLIS PROGRAMJAINK:
 Bábjáték gyermekeknek (ingyenes): jan. 29., 17 óra
 Nõi kör: febr. 5., 15 óra
 Párkör: febr. 19., 15 óra
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
 Vasárnapi Istentisztelet: 10 órakor.
 Ifjúsági Klub: péntekenként 18.30-kor (változhat).
 Bibliaóra: szerdánként 18.30-kor (változhat).
Kérjük, érdeklõdjön Kiss Péternél: Budai út 55., +36
(20) 8868 752, kiss.peter@chog.hu).

A kalászi görög katolikusok figyelmébe
Vasárnapokon gör. kat. misét tart Mák Ferenc atya a
Boldog Özséb templomban (Békásmegyer, Pünkösdfürdõ, Lékai bíboros tér) 12,30-kor. (Inf.: 06-30-611-0196.)
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Mi az elsõ 2011-ben?
„Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit
együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti
mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” Mt 6:31-33
Krisztus Urunk földi élete során kettõs küldetést töltött
be. A kereszten életét áldozta övéiért, mert Atyjától mennyei megbízást kapott erre. Ugyanakkor különös gondot
fordított arra, hogy sokakat megszólítson és elhívjon az
örömhírrel, majd pedig a hívõ tanítványait nevelje, oktassa.
A fenti igékben is tanítványai lelkét óvja és táplálja. Az egykori tanítványok életére is veszélyt jelentett a napjainkban
is jelen levõ lélek- és életsorvasztó erõ: az aggodalmaskodás. Urunk ettõl óvja, és szabadítja meg tanítványai lelkét.
Szavai ma is megszabadítják követõit az aggodalmaktól, és
felszabadítják egy megajándékozott, hálás életre.
Hogyan valósul meg Krisztus szabadítása? A fenti
mondatokban Urunk három gondolatot plántál lelkünkbe,
hogy ezek szabadulást adjanak nekünk aggodalmainkból.
KRISZTUS LELEPLEZÕ SZAVAI Az elsõ gondolatban Urunk leleplezi az aggodalmaink gyökerét. Pogány, istentelen gondolkodásunk jellemzõje, amikor lelkünket a földi megélhetés, az evés, ivás, ruházkodás földi szüksége tölti be. Eszerint
életünk fõ feladata biológiai szükségeink betöltése. Azért
élünk, hogy ehessünk, és azért eszünk, hogy élhessünk. Önmagába záródó értelmetlen küzdelem az ilyen vegetáció.
Krisztus követõi pedig nem élhetnek istentelen gondolatoktól vezérelve. „Bennünk a Krisztus értelme van.”
Urunk úgy szabadítja meg tanítványait az aggódástól,
hogy leleplezi az istentelen gondolkodás hiábavalóságát,
és kiemeli követõit a pogányságból.
Sokan élnek aggodalmak és félelmek között ma is, mert ez
az istentelen gondolkodás uralja lelküket. Bárha Urunk leleplezõ szavai sok budakalászi honfitársunkat eszméltetnék! Reményünk, hogy Krisztus leleplezõ szavai ma is kiszakítanak az õsmodern pogányság istentelen, hamis gondolatvilágából.
KRISZTUS BÁTORÍTÓ SZAVAI Másodjára a pogány gondolkodással szemben bemutatja Urunk tanítványainak a mennyei Atya szeretetét. Istent a tanítványok számára mint
Atyjukat mutatja be, Aki ismeri gyermekeit, és azok földi
élet-szükségeit. Krisztus tanítványait éppen az óvja meg
az aggódástól, hogy megismerték Istent, Aki Jézus Krisztusért gyermekeiként fogadta el õket. Ez az új kapcsolat,
PRESBITERI TISZTÚJÍTÁS: egyházunkban minden teljes jogú
egyháztagot érintõ feladat a presbiteri tisztújítás. A hat
éves szolgálati idõ idén lejár, 2012. január 1-én új presbitérium lép szolgálatba. A tisztújítás rendje: márc. 13. – jelölési idõszak lezárása; nov. 27. – választási közgyûlés.
BABA-MAMA SZOBA: az istentisztelet kihangosításának
fejlesztésével kiépült a baba-mama szoba hangosítása. Így
az anyukák három évesnél fiatalabb kisgyermekükre vigyázva, hallgathatják az igehirdetés szolgálatát, a gyülekezet énekét. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.
SZÁLLÍTÁS ISTENTISZTELETRE: életkor vagy egészségi ok
miatti szállítási igényüket a +36(30) 343 1289-es számon, Széll Attila presbiternél kérjük egyeztetni.
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ez a szeretetközösség óv meg igazán az aggódástól és a
jövõvel szembeni félelmektõl. Mivel Krisztus tanítványai
Isten gyermekei, Isten pedig Atyjuk, bizton számíthatnak
jóindulatára, szeretetére, hatalmára az örök életüket és földi élet valós szükségleteit tekintve egyaránt.
KRISZTUS SERKENTÕ SZAVAI A harmadik gondolatban Urunk
a tanítványok életének belsõ értékrend-változására hívja fel
a figyelmet. Az istentelenségben élõ ember számára önmaga az elsõ és legfontosabb. Az ilyen ember számára a saját
hasa, teste, háza, pénze, boldogulása a lényeges. Krisztus
követõi életében azonban megváltozik az értékrend.
A „Keressétek elõször…” felszólítás mutatja meg, mi
legyen tanítványként elsõrangú életfeladatotok, miért fáradozzatok elsõsorban, mire törekedjetek mindenekelõtt! A
tanítványok életében az elsõ: Isten országa és az õ igazsága. Isten országa az õ akaratának megvalósulását jelenti:
…Jöjjön el a te országod: legyen meg a Te akaratod, amint
a mennyben, úgy a földön – a mi földi életünkben – is.
Isten országának keresése fáradozást jelent, hogy megértsük és megvalósítsuk azt, amit õ akar. Isten igazsága Isten bírói cselekedete, amikor valamit igaznak, és nem bûnösnek
nyilvánít. Azon fáradozunk, hogy Isten ítéletei jussanak érvényre a földi életben. Amit õ hamisnak, bûnnek tart, azt elutasítjuk, amit igaznak tekint, azt igyekszünk megragadni, és
érvényre juttatni. Elsõrangú feladat, a földi életszükségleteket
is megelõzõ küldetés, amire Krisztus a tanítványait elhívja.
Ugyanakkor az ilyen életnek van egy mennyei ígérete.
Miközben Isten akaratának megvalósulását és ítéleteinek
érvényre jutását keressük, mindazt ráadásképpen megkaphatjuk, amit nem is kerestünk. Így kapnak Krisztus mai
követõi is a mennyei Atya ajándékaképpen ételt, italt, ruhát, otthont, férjet vagy feleséget, gyermekeket, kellõ
egészséget, vagy a betegségben erõt, éveket évekhez.
Mindezt úgy, hogy nem kellett érte aggódniuk.
A reformált egyházban azt kívánjuk, hogy Budakalászon 2011-ben mindannyiunk elsõ, legfontosabb feladatát
Krisztus szava határozza meg. Szeretnénk, ha minél többünket megszabadítana Urunk szava az istentelenség vallásának megrontó látszat-világából. Könyörgünk érted is,
kedves olvasó, hogy Krisztust követve, benne bízva feltáruljon a mennyei Atya megmentõ szerelme, gondoskodása és az aggodalmakkal teli életbõl te is megszabadulj,
kedves olvasó, a megajándékozott élet örömére.
Szeretettel és áldáskívánással:
Cs. Nagy János, ref. lelkipásztor

GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK:
Felnõtt konf. – jan. 25., febr. 1., 15. K. 18 óra
 Bibliaóra – jan. 27., febr. 3., 10., 17., 24. Cs. 18 óra
 Ifjúsági óra – jan. 30. V. 16, febr. 4., 11., 18., 25. P. 18 óra
 Imaközösségek – febr. 8., 22. K. 18 óra
 Ifi konfirmáció – jan. 30., febr. 6., 13., 20. V. 10:30,
febr. 27. 11 óra
 Házaspárok köre – jan. 30., febr. 27. V. 16 óra
 Istentisztelet – jan. 30., febr. 6., 13., 20., 27. V. 9 óra
 Úrvacsora – jan. 30., febr. 27. V. 9 óra után
 Szeretetvendégség – febr. 6. 9 óra után
 Presbiteri gyûlés – febr. 20. 15 óra
 Beszámoló közgyûlés – febr. 27. 9 óra után
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KULTÚRA

A Faluház tervei 2011-re

Figyelem – Indul a ... Kávézó

Zajlik az élet a
Faluház körül. Csank
Róbert január közepén közös megegyezéssel távozott
az intézményegység élérõl; a képviselõ-testület e havi
rendes ülésén tárgyal a Faluház és az
ÁMK szervezeti felépítésérõl. A ház dolgozói, mint a programok is bizonyítják, teszik a dolgukat és igyekeznek – a fenti döntés és a
költségvetés megszavazása elõtt is – rövid és hosszú távra egyaránt gazdag programokat szervezni.
Ahogy Kalászi Rózsika és Magyar Nóra mûvelõdésszervezõ tájékoztatott, a hagyományos, évek óta jól mûködõ
programokat meg kívánják tartani, így lesz Aprók tánca és
nem maradnak el a kézmûves foglalkozások. Idén is terveznek kézmûves tábort a gyerekeknek, és fölmerült, hogy
szervezzenek egy hasonlót mentálhigiénés- és dráma foglalkozásokkal bõvítve, felnõtteknek, pl. pedagógusoknak.
Új kezdeményezés, hogy „Hetedhét ország” címmel 6-12
éves gyerekeknek tartanának egy, a különbözõ nemzetek
és kultúrák szokásait, kultúráját, történelmét, gasztronómiáját és természetesen játékait bemutató tábort is.
A „2011 Budakalász éve” programsorozaton belül kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a nagy rendezvényekre (Majális, Kalászi Vigasságok, Városnapok, karácsonyi
rendezvények), de ezen túl külön programokkal, sorozatokkal is kedveskednek a lakosoknak. Így februártól zenés-táncos nosztalgia délutánokat rendeznek havonta
élõzenével; várhatók elõadói estek, mint a tavaszi Hobosorozat; stúdióestek, kávéházi beszélgetések (akár nyáron is!) neves elõadókkal, mûvész házaspárokkal.
Mivel idén nyáron lesz 15 éves a Faluház, ezt aug. 19én meg kívánja ünnepelni az intézmény. A szervezõk
szeretnék bevonni a civil szervezeteket a köszöntésbe:
terv szerint akik az elmúlt 15 évben otthonuknak érezték
a Házat (svábok, szerbek, egészségklubosok, néptáncosok, stb.), kapnának egy-egy termet, ahol õk lennének a
házigazdák: filmvetítéssel, visszaemlékezésekkel, beszélgetéssel fogadnák a betérõket.
A népmûvelõk vissza kívánják hozni a színházi elõadásokat, így gyerekszínházakat, bábelõadásokat, családi
matinéket szerveznek. Május végére gyereknapi utca- és
bábszínházat terveznek, hagyományos, jól bevált gyerekprogramokkal. A tavaszi és õszi szünetekben filmvetítésekkel, társasjátékokkal, kézmûves foglalkozásokkal szeretnék lekötni a gyerekeket.
Mindezen túl az idõsekre is gondolnak. A Napvirág
Idõsek Otthonával kívánnak szorosabb kapcsolatot kialakítani: a programokra elhoznák az érdeklõdõket; az idõs kiállítóikat meghívnák a Faluházba és a fiatalabb nemzedékekkel, pl. a kézmûveskedõkkel összeismertetnék õket.
A tervek, programok természetesen alakulóban és bõvülõben vannak, megvalósulásuk nagyban függ az önkormányzat szándékaitól és a költségvetés lehetõségeitõl.
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December 6-tól újra van gazdája a Kávézónak:
Margaritovics Milenkó, a szentendrei Corner-Szerb Étterem (volt Zöldfa) tulajdonosa üzemelteti a Faluház hangulatos büféjét. Általában hétfõtõl szombatig 9-18 óráig
vannak nyitva, rendezvény esetén tovább is. Vasárnap
csak akkor, ha igény van rá, pl. gyerekprogramot szerveztek az épületbe, – de alapvetõen igyekeznek igazodni az
intézmény nyitvatartásához, programjaihoz.
A büfés kínálaton túl vállalják esküvõk, születésnapok,
évfordulók, bálok, rendezvények szervezését, bonyolítását, és szeretnének a Faluház kulturális életébe is belefolyni. Terveznek kamaraszínházi elõadásokat, könnyûzenei,
ill. népzenei koncerteket, így fergeteges hangulatú Yugo
Zurkákat is, a régi Jugoszlávia zenéibõl. Gondolkodnak
hétfõ esti kávéházi traccspartykban, errõl már folynak az
egyeztetések neves mûvészekkel.
Február 14-én hétfõn 19 órakor Nádas György humorestjére várják a Nagyterembe az érdeklõdõket, és azokat a
kedves vendégeket (utóbbiakat természetesen ingyen),
akik a Szilveszteri bulin lemaradtak a híres humoristáról,
mert közlekedési okokból nem jutott el Budakalászra. A kabaré-estre meglepetés elõadók is várhatók. A belépõ terv
szerint 800 Ft, jegyek igényelhetõk a Faluházban. Szervezés alatt van egy április elsejei „Humor napja” rendezvény
is, elképzelhetõ, hogy Nádas György ott is fellépne.
Az üzemeltetõ jótékonysággal kezdte mûködését: az
Idõsek Karácsonyán kedvezményes áron adta a székelykáposztát és ingyen a mézes pálinkát a meghívottaknak. A február 19-i Szerb farsangra csevapcsicsával várja a vendégeket.
Agilis hozzáállása, kapcsolata a hírességekkel (Bobán
Markovics, Lajkó Félix, Nikola Parov, Papadimitriu Athina,
Tóth Vera, stb.) és másutt megszervezett nívós programjai
azt sejtetik, valóban megmozdul az élet a Kávézó körül.

Budakalászi Nosztalgia Klub
Nosztalgia Klub indul február 17-én 16 órakor a Faluházban. A „2011 Budakalász
éve” sorozat részeként havonta egy-egy csütörtöki napon jelentkezõ programra
szeretettel várják a slágerzenékre táncolni vágyó idõseket
és fiatalokat!
A zenét az Idõsek Karácsonyán nagy sikert aratott
Zseton zenekar szolgáltatja. A belépés ingyenes!

Hobo-estek újra
Kis szünet után újra folytatódik Hobo elõadássorozata
a Faluházban. Február 3-án 19 órakor önálló estjét, a Csavargók Tízparancsolatát; március 10-én a Ballada a senki
fiáról címû Faludy-elõadást; április 4-én legújabb összeállítását, a Látja Isten, hogy állok a napon c. Pilinszky-mûsort tekinthetik meg az érdeklõdõk. A sorozat zárásaként,
május 12-én Meglepetés elõadásra várja a kitûnõ elõadómûvész és a Faluház a budakalászi és környékbeli lakosokat. Jegyvásárlás elõvételben a Faluház titkárságán 9-16
óráig, és az elõadások napján ugyanott.
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KULTÚRA

MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Kós Károly ÁMK – Faluház
január-februári programjai
jan. 27. 17 óra MRL Egészségklub: vérnyomásmérés
jan. 28. 17 óra Kézmûves fogl., kenyér- és tésztakészítés
jan. 29. 20 óra Sváb bál
febr. 3. 17 óra Egészségklub – Klubnap
febr. 3. 19 óra Hobo: Csavargók tízparancsolata (elõadóest)
febr. 4. 15 óra Kalász Suli farsangi bálja
febr. 5. 19 óra Cseverészõ Cserkész bál
febr. 11. 17 óra Aprók tánca, Kézm. fogl.: álarc készítése
febr. 14. 19 óra Nádas György – Kabaré a Faluházban
febr. 15. 10 óra Bábszínház: Százszorszép Bóbiska –
Majoros Ági bábmûvész elõadásában
febr. 17. 16-19-ig Budakalászi Nosztalgia Klub – régi- és
mai slágerek a Zseton együttessel!
febr. 19. 19 óra Szerb farsangi bál
febr. 22. 14-19-ig Életet adó napok: véradás és díjmentes szûrõvizsgálatok a
Vöröskereszt szervezésében
febr. 25. 15 óra Telepi Óvoda Alapítványi napja
febr. 26. 19 óra Kalász Suli Szülõi munkaközösség bálja
SVÁBBÁL
A Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület szeretettel
várja az érdeklõdõket jan. 29-én szombaton 20 órakor kezdõdõ 14. Schwabenball-jára, azaz a 14. Svábbálra. A „batyus” rendezvényen fellép a városlõdi „Johann’s Kapelle”.
MEGEMLÉKEZÉS A KITELEPÍTÉSRÕL
Február 20-án emlékezik meg a Német Nemzetiségi
Egyesület a kalászi svábok 65 évvel ezelõtti kitelepítésérõl, a családok értelmetlen szétválasztásáról. Az ünnepség 15 órakor kezdõdik a Budakalászi Templomban, majd
a Kitelepítési Emlékmûnél folytatódik az alsó HÉV-állomásnál. Szeretettel várják az együttérzõ budakalásziakat.

Könyvtári hírek
 Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklõdõket, hogy a
KKÁMK Könyvtár beiratkozási/tagsági díjai erre az évre
változatlanok. Gyermekeknek 16 év alatt ingyenes, tanulóknak diákigazolvánnyal 250 Ft, felnõtteknek 500 Ft,
nyugdíjasoknak 400 Ft, 70 év felett ingyenes. Kérjük az
összeget az elsõ kölcsönzés alkalmával szíveskedjenek
befizetni. A díj az adott naptári évre érvényes, és minden
esztendõben meg kell újítani.
 Január 20-án 15 órakor Könyvbarátnõk összejövetelére várjuk az érdeklõdõket.
 Februárban a Hónap Írója a 75 éve született és 5 éve
elhunyt Lázár Ervin, Andersen-diplomával kitüntetett,
Kossuth-díjas magyar író, elbeszélõ, meseíró, a Digitális
Irodalmi Akadémia alapító tagja. Egyedi nyelvezetû, különleges humorú meséivel, elbeszéléseivel mind a gyerekek, mind a felnõttek szívébe belopta magát.

Bábelõadás – újra
Február 15-én 10 órakor egyszemélyes bábelõadással várja a Faluház az érdeklõdõket. A Százszorszép Bóbiska címû bábjáték egyaránt kedves lehet gyermekeknek és
felnõtteknek. A belépés díja: 400 Ft.
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Kedvcsináló
LÁZÁR ERVIN: A TAXI (részlet)
/.../ Egykedvûen várja, hogy megmondjam a címet. Elnyújtózom mellette az ülésen, csendes káröröm bizsereg
bennem. Most majd morcan, ellenségesen néz rám. A
visszafelé útra gondol, amit üresjáratban kell megtennie.
Húsz kilométer. A katonai repülõtérrõl visszafelé nemigen
akad utas. Persze mondhatná azt is, nem visz ki, neki nem éri
meg. De nem meri. A káröröm a fejbõrömet bizergálja. „Ki
tudja, ki ez a pasi, aki éjszaka a katonai repülõtérre hajtat?” –
erre gondol majd. Azért, amikor a szavak – „katonai repülõtér” – kihullanak a számon, várok tõle egy kutató pillantást
semmitmondó, kockás ingemre, szürke, gyûrött nadrágomra. De rám se néz. Indít. Elmaradnak a belváros neon utcái.
Egy híd karcsú íve. Gyárak, külvárosok. Már erdõben járunk,
a fák törzse a reflektorfényben megannyi fehér villanás.
– Visszafelé nem lesz utasa – mondom.
Csak egy pillanatra néz rám, most látom elõször egyszerre mind a két szemét. Egykedvû, majdhogynem gúnyos. Most látom csak – mintha az egyszerre látott két
szem anód és katód sugara lámpát villantott volna bennem
–, hogy elsõ látásra mennyire félreismertem, mennyire
nem hatoltam arca belsõ rétegeibe. Valami különös finomság bukik ki a ráncok közül, valami szóval ki nem fejezhetõ.
Ha most elõadásba kezdett volna a görög mûvészet arányosságáról, a kvantummechanikáról vagy a zen-buddhizmus lényegérõl, egy pillanatig sem csodálkoztam volna.
Lopva a profiljára pillantottam. Most nem volt rajta
semmi fény, semmi ellengõ. Düh fogott el – magam sem
tudom, miért. Valamivel meg kellene bántanom, dobolt
bennem. Meg kellene aláznom. Fensõbbségesen ült mellettem, mint egy lenyûgözõ arányú, görög szobor, mint
maga a görnyesztõ súlyú kvantummechanika, mint a mindent lecsupaszító zen-buddhizmus.
És hazudni kezdtem.
– Micsoda ostobaság ez – mondtam –, csak rohan, rohan alattunk az aszfalt. Hiába pörögnek a kerekek, hiába
nyomja a gázt. Ide vagyunk ragasztva a földhöz… Értelmetlen rohanás! – Itt hatásvadász szünetet tartottam. –
Bezzeg amikor mi elemeljük a gépet a kifutópályáról! Az
orr az ég felé fúródik… Semmi közöm a repüléshez. A katonai repteret azért mondtam, mert oda pár száz méterre
lakik a szeretõm. Véletlenül. Ugyanúgy lakhatna a vágóhíd mellett is. A sofõr meg se rezzent.
– Akkor, amikor már a gép felemelkedett, értelmet nyer
néhány száz méteres földön rohanás – folytattam dühösen.
– De így?! Mint egy rossz vers! Aszfalt, aszfalt, aszfalt.
Megint rám nézett. Mintha mosoly villant volna az arcán. Ebben nem vagyok biztos. Inkább kopott ínybõl kisárgálló fogak rémlenek. De lehet, hogy az is régebbi emlék.
Elõrehajolt. Rátaposott a gázra. Az öreg Warszawa nekilendült, a sok vihart látott karosszéria berezgett. A sofõr
egy aprót nyögött, hátradõlt, s szép óvatosan elemelte a
kocsit az útról. A kerekek surrogása megszûnt, sóhajtva
ellebegtek mellettünk az útmenti fák koronái. Görcsösen
kapaszkodtam az ülésbe, és ámulva néztem a város felszikrázó, elektromos csillagait.
Azóta itt keringünk a kivénhedt taxival a város fölött.
A sofõr nem néz rám. Szólni sem szól semmit.
21

ÓVODÁINK ÉLETÉBÕL

OKTATÁS

Óvodából az iskolába – Az iskolára való felkészültség
A családban szerzi elsõ tapasztalatait a gyermek az
egymással való együttmûködés formáiról, lehetõségeirõl,
az egymásra odafigyelés fontosságáról. A családban találkozik elsõként azzal, hogy vannak vele szemben támasztott szabályok, melyek betartása békés együttélést eredményez. A szociális érettség fejlõdése érdekében fontos,
hogy a gyermek megtanulja a kapcsolatteremtés formáit,
melynek elsõ láncszeme a „köszönés” (pl. bevásárláskor).
Ebben a legfontosabb a szülõi minta.
Három éves kor után azonban már az óvoda az a színtér,
ahol a gyermek biztonságot nyújtó napirend szerint él, illetve
ahol elsajátítja az együttélés szabályait, megtanulja elfogadni
a korlátokat, illetve elsajátít egy olyan szokás és szabályrendszert, amely elengedhetetlen a társadalomba való beilleszkedéshez. Az óvodában válik
igazi közösségi emberré; megtanulja, mi az, hogy egymással
való törõdés, segítõkészség,
önzetlenség, türelem, másokért való tevékenykedés, tolerancia, hogyan kell a felnõttekkel, illetve társaival kapcsolatot
teremteni, megtanulja elfogadni a „másságot” stb.
Mindezeket a gyermek
csak a családnál nagyobb közösségben, egy óvodai csoportban tudja leginkább átélni, megtapasztalni, magáévá
tenni. Így, az iskolába kerülve már tudja fegyelmezni önmagát, elfogadja a szabályokat, csendesen dolgozik, várakozik, ha kell. Ötéves korban az ép gyermek el tudja fogadni a szabályokat, amennyiben nem éhes, nem álmos,
van mit tevékenykednie, tehát nem unatkozik. A felnõttektõl megtanulhatják azt, hogy minden ember más (felnõtt és gyermek is): • hogy alkalmazkodni kell egymáshoz, a szabályok be nem tartása konfliktusokhoz vezethet,
• vannak kimondott és ki nem mondott elvárások, melyeknek eleget kell tenni, • hogy lehet kérdezni, annak érdekében, hogy tudjuk, mit várnak el tõlünk, • õ is képes
olyan megoldási javaslatot adni, amely a felnõtt számára
is elfogadható.
Világszerte sokféle vizsgálati eljárást dolgoztak ki az
ún. iskolaérettség megállapítására.
A testileg egészségesen fejlõdõ gyermek 6 éves kora
körül jut el az elsõ alakváltozáshoz: megváltozik testaránya, nyúlánkabbá válik, teherbírása, összerendezett mozgása fejlõdik. Megkezdõdik a fogváltás. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan képes irányítani (önálló, étkezési-, öltözködési-, egészségügyi szokások kialakulnak). Erõteljesen fejlõdik mozgáskoordinációja, kialakul a kezesség (bal-, jobbkezes).
A lelkileg épen fejlõdõ gyermek érdeklõdéssel, egészséges izgalommal várja és készen áll az iskolába lépésre.
A tanuláshoz szükséges érzékelése, észlelése, képességei
folyamatosan fejlõdnek, differenciálódnak (fontos a téri
észlelés, a hallható, látható észlelések fejlettsége, saját
test-, testséma fejlettsége). Fejlettebbé válik a szándékos
figyelem, emlékezet, bevésés és felidézés, a cselekvõ-,
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szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi
gondolkodás is alakulóban van.
Érthetõen, folyamatosan beszél, kommunikál; gondolatait, érzelmeit mások számára érthetõen, életkorának
megfelelõ tempóban, hangsúllyal tudja kifejezni. Minden
szófajt használ, különféle mondatfajtákat (kérdõ, óhajtó,
felszólító), mondatszerkezeteket (összetett, mellérendelõ)
alkot. Tisztán ejti a magán-, mássalhangzókat. Végig tudja
hallgatni és megérti mások beszédét. Elemi ismeretekkel
rendelkezik önmagáról, környezetérõl: tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását. Felismeri a nap-, és évszakokat,
ismeri és alkalmazza az alapvetõ gyalogos közlekedési
szabályokat, ismeri szûkebb lakóhelyét, a környezetében
élõ növényeket, állatokat, azok gondozását, védelmét.
Felismeri a viselkedés alapvetõ szabályait, kialakulóban
vannak azok a magatartási
formák, szokások, melyek a
természeti és társadalmi környezet megóvásához szükségesek. Elemi mennyiségi ismeretei vannak.
A szociálisan egészségesen fejlõdõ gyermek készen
áll, éretté válik ahhoz, hogy
elfogadja az új iskolai környezetet, az új felnõtteket,
társakat. Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni. Feladattudata kialakulóban van; feladattartása, a feladatok
megértése, kitartása, munkatempója, önállósága, önfegyelme folyamatosan növekszik.
Természetesen mindezek megléte folyamatosan alakul
ki az évek során egy kisgyermeknél és ebben meghatározó
szerepe, felelõssége van elõször a családnak, majd közös,
tudatos együttmûködéssel a szülõkkel, – az óvodának.
Gyermekeink szívesen elfogadják és eleget is tesznek
a társadalom által követelt szabályoknak, ha partnerként
kezeljük õket, ha megfelelõ mintát látnak tõlünk, felnõttektõl, és nem „idomítjuk” õket.
Az iskolaválasztás szempontjai lehetnek: – Van-e és
milyen kapcsolata van az óvodának a leendõ iskolával? –
Szerveztek-e közös programokat; ismerkedõ, kölcsönös
látogatásokat az intézmények (óvoda, iskola)? – Körültekintõ információszerzés az iskoláról; milyen a szerkezete,
szellemisége, pedagógusai, fõleg, akihez gyermekük kerül. – Kérhetnek-e a leendõ szülõk elbeszélgetést a beiratkozást megelõzõen a választott iskolában? – Milyen
nyelvtanulási, sport és más speciális képzési lehetõséget
biztosít az iskola? – Milyen mértékû a játékos „átvezetés”,
átmenet az óvodai életbõl az iskolai életbe? – errõl elõzetes információk. – Az iskola megközelíthetõsége lakóhelyükhöz képest.
A jól megválasztott iskola lehetõséget biztosít ahhoz,
hogy minél kisebb töréssel, pozitív várakozással, egészséges izgalommal várja az õszi iskolakezdést szülõ, gyermek egyaránt, mert meghatározó szerepe van a kölcsönös bizalomnak, a közös nevelésnek a továbbiakban is.
Varga Babett óvónõ, Telepi Óvoda
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OKTATÁS
ADVENTI

A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA ÉLETÉBÕL

MÛSOR ÉS VÁSÁR

A 2010-es évet december 11-én az immár hagyományosnak számító Adventi mûsorunkkal és vásárral zártuk.
Mindannyian
lelkesen készültünk a mûsorra, melynek
sokszínûsége a
szülõket és a
vendégeket is
elvarázsolta.
Az ugróköteles lányok fergeteges bemutatója zárta
a versekkel, énekekkel, színdarabokkal tarkított elõadást.
Nagyon sok készülõdés és munka elõzte meg a vásári
tárgyak elkészítését, melybõl iskolánk minden diákja
kivette a részét.
Kedves kis csecsebecsékkel, karácsonyi ajándéktárgyakkal lettek gazdagabbak a vásározók.
LÁTOGATÁS A RÉGI ÓVODÁBAN
December 16-án a 4.b. osztályosok a volt ovijukba látogattak el, és egy karácsonyi történettel lepték meg az
ovisokat. Erre így emlékeznek:
„Az óvodásoknak egy nagyon szép karácsonyi mûsort
állítottunk össze. Nagyon örültünk, hogy a régi óvodánkban adhattuk elõ. Az ovisok a termükben várakoztak, mi
pedig beöltöztünk, s elkezdtük az elõadást, amely arról
szólt, hogy egy szeleburdi kislány elrontotta a barátai karácsonyát. Úgy tudta csak megmenteni a karácsonyt,
hogy megmentette a Télapót.
Az ovisok csillogó szemmel fogadtak minket. Tõlünk,
tündérektõl még tündérport is kértek. Ezzel a látogatással
megerõsítettük a Télapóba vetett hitüket. Fájó szívvel
hagytuk el az egykori óvodánkat.”

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

INTERNET ÉS BIZTONSÁG
December 20-án iskolánk 7-8. osztályos tanulói a biztonságos internet használatról hallgathattak meg elõadást. A Safer Internet Program célja az Európai Unió által
közvetített értékrenddel összhangban az internet és az új
online-technológiák használatának biztonságosabbá tétele, különösen a gyerekek számára, és a jogellenes, valamint káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságának
biztosítása. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet az interneten leselkedõ veszélyekre, és megteremtsék a lehetõséget a problémák orvoslására, illetve a segítségnyújtásra. Az Európai Unió bizonyos országaiban már több éve
mûködõ program lehetõvé teszi, hogy a megfelelõ programok átvételével, adaptálásával és nemzetközi együttmûködéssel hatékonyan és széles körben vegyük fel a
harcot az illegális és káros tartalmakkal szemben.
IDÕSEK KARÁCSONYÁN JÁRTUNK
December 17-én a 4.a. osztályosok felléptek a Kós Károly ÁMK-ban megrendezett Idõsek karácsonyán. Keresztúri András klarinéton Mozart
Utazás szánon
címû mûvét
adta elõ. Az
osztály lánytanulói közül néhányan karácsonyi énekekkel
kedveskedtek a megjelenteknek.
ISKOLAI HÍREK
 December 16-án 17 felsõs diákunk vett részt a
Littaratum országos
német és angol
nyelvi versenyen.
 Február 8-án
17 órától Szülõi
teadélutánt
tartunk, téma: Az agresszió. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!

Schiller Enikõ és Pálinkás Laura 4/b.
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Látogatás a Goethe Intézetbe

OKTATÁS

IBUDAKALÁSZI

A KALÁSZ SULI ÉLETÉBÕL

Piros csizmás doboz
Iskolánkban hagyomány, hogy Mikulás után édességgyûjtõ akciót szervezünk. Tanulóink, elsõ osztálytól a nyolcadikig, ajánlanak fel azokból az édességekbõl egyet-egyet,
amit ajándékba kaptak. A gyûjtés célja az, hogy nálunk nehezebb helyzetben élõ gyerekeknek küldjük el karácsonyra.

Idén egy borsodi kis falut néztünk ki, a Mucsonyi Általános Iskola tanulóit ajándékoztuk meg. A gyûjtés nagyon sikeres volt, a gyerekek mellett még az iskolánkba betérõ felnõttek is tettek édességeket a dobozba. Az 5.a osztály koordinálta az akciót és nagyon lelkesen csomagolták és adták fel
az ajándékot, hogy még karácsony elõtt meglepjük a mucsonyi gyerekeket, akik ezt kedves levéllel köszönték meg.
Matusek Ágota, tanárnõ

Karácsonyi díszben a Kalász Suli

Fotó: KS

December 16-án a Kalász Suli 4. évfolyamának
németesei ellátogattak a budapesti Goethe Intézetbe.
Morvai Edit, az intézet
tanára fogadott minket és
fölvezetett a csupa-vas,
www.goethe.de/ins/hu
érdekes kinézetû épület
egy emeleti termébe. Az ismerkedés kedvéért elõször
nagy körbe álltunk és a keresztneveink szerint, abc-s kört
csináltunk. Utána olyan csoportokat alkottunk, hogy mindenki odaállt, amilyen hónapban született. Érdekes, hogy
a legtöbben szeptemberben ünneplik a szülinapjukat! Ezt
követõen jópofa versenyfeladatok voltak, ezeket négyfõs
csapatokban kellett végrehajtani. Végül zenét hallgattunk
– persze ezt is németül! –, és azt kellett csinálni, amit a
zenében mondtak, például futni, boxolni, sétálni, síelni,
tornászni. Ez a feladat nagyon viccesre sikerült, mert nem
mindig értettük, hogy mit is mondanak…!
Összességében az egész kirándulás nagyon viccesre
sikerült, olyan volt, mint egy kicsit hosszú, de mókás német óra. Szívesen járnánk vissza ide korrepetálásra, pláne
ha a finom croissant és az Apfelsaft is mindig várna ránk!
Hoffmann Flóra Adél 4/a

SPORT • BSC hírek
A fiú utánpótlás csapataink nagy fába vágták a fejszéjüket. A tavalyi serdülõ csapatra építve nem csak az NB2es Bajnokság ifjúsági korosztályában indulnak, hanem a
Pest megyei Ifjúsági Bajnokság küzdelmeiben is részt
vesznek. A fiatalok a 6. helyen állnak az NB2-es tabellán,
míg a Pest megyei Ifjúsági Bajnokságban 2. helyen zárták
a téli pontvadászatot.
Utánpótlás játékosaink bontogatják szárnyaikat már a
felnõttek között is. A tavaly kiöregedett játékosokkal karöltve a Pest megyei Felnõtt Bajnokságban vitézkednek és
4. helyen zárták az õszi szezont. Javában zajlik a téli alapozás, nem csak a Sportcsarnokban, hanem az Omszki-tó
partján is.
Sok szeretettel várjuk a kézilabdázás iránt érdeklõdõ
1995-1996-1997-es születésû fiúk és lányok jelentkezését hétfõ-szerda-pénteki napokon a Sportcsarnokban.
Lakatos Zoltán, BSC Elnök

A kedves hagyományokhoz híven ebben az évben is
sok lelkes szülõ segített a Kalász Suli Általános Iskola karácsonyi dekorációjának elkészítésében. Nagy örömmel
fogadták a tanárok és a diákok az ünnepi hangulatba öltöztetett folyosókat és osztálytermeket. Köszönjük szépen a szülõk közremûködését!

A Kalász Suli hírei
Febr. 4. péntek Alsós farsangi bál, Suli-buli felsõ tagozat
Febr. 16. szerda Kistérségi német vers és prózamondó
verseny (Dunabogdány)
Febr. 18. péntek Jelentkezési lapok postára adásának
határideje
Febr. 25. péntek A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapja

Fotó: BSC

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

