
TAVASZVÁRÓBAN...
A tavaszra és a húsvéti ünnepkörre készülve

két szemet-lelket gyönyörködtetõ kiállítással
várja az érdeklõdõket a Faluház.

Paulusz Györgyi ikonfestõ gazdag színvilá-
gú, posztbizánci stílusú képei a földszinti kávé-
zóban láthatók, április közepéig. A kiállítást a
Budakalászi Énekkar közmûködésével Faicsák
Tibor szentendrei plébános nyitotta meg, ér-
tékes ikontörténeti, ikonográfiai kiselõadással.

A Pest-Budai Kézmûves és Népmûvészeti
Egyesület „A jókezû mester a világon is iga-
zít” c. kiállításán faragott bútorok, szuszékok,
szõttesek, viseletek, fonatok, fazekasmunkák,
mézesbábok közt láthatók a Budakalászon élõ
Nemes Hajnal festett, illetve fogászati mûsze-
rekkel csipkézett tojás-alkotásai is. A mûvek
márciusban nézhetõk meg a Klubteremben.

MÁRCIUS IDUSÁN

A hagyományokat   kis-
sé megújítva ünnepelte Bu-
dakalász az idén március
15-ét. A megemlékezés
most is a Hõsök emlékmû-
vénél indult. Krunity Péter
beszédében kiemelve „al-
kotni képes, közös célokért
tenni tudó és tenni akaró”
õseink összefogását, hang-
súlyozta: „ha erõsen él ben-
nünk egy szebb, szabadabb
jövõ reménye és képesek
vagyunk együtt, egymásra
támaszkodva nekirugasz-
kodni a megvalósításnak,
méltók lehetünk, méltók le-
szünk 1848 örökségéhez”.

A koszorúzás után fák-
lyás felvonulással sétáltak át
az ünneplõk a Faluházba,
ahol általános iskolásaink, a
Kalász Táncegyüttes és a Ka-
lász Mûvészeti Iskola tanárai
és fúvósai adtak mûsort.

„Ha majd a bõség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!”
(Petõfi Sándor: A XIX. század költõi, 1847.)

„Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bõség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?
Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra, Petõfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!”
(Utassy József: Zúg Március, 1977.)

Paulusz Györgyi
Kövi Szûz Mária

címû képével kívánunk
áldott ünnepeket!

A fáklyás felvonulók a Polgármesteri Hivatal épülete elõtt
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Vizsgálat a bányatavaknál

A bányatavak melletti feltöltéseket vizsgálta febr. 29-
én Pataki Károly igazságügyi környezetvédelmi szakértõ.
Fölmerült a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése,
ill. a környezetkárosítás gyanúja is, – fõleg, hogy a feltöl-
tés az ivóvízbázis szempontjából védett területen, s vél-
hetõen engedély nélkül történt.  Ha a vizsgálatok a gya-
núkat megerõsítik, az eredeti állapot helyreállításáról szó-
ló döntés születhet és a cselekmény bûnténynek minõsül.

Képünkön középen a
szakértõ, balra a fel-
töltést bonyolító GT-
TRANS Kft. részérõl
Tóth Árpád, jobbra
egy károsult: az érin-
tett területek nagy ré-
szét birtokló Pannon-
Alfa Kft. egyik képvi-
selõje, Melles Emil.

A svábok kitelepítésére emlékeztek
A kitelepítés 62.

évfordulója alkalmából
megemlékezést tartott
a Budakalászi Német
Nemzetiségi Egyesület
és Önkormányzat,
febr. 24-én, a kitelepí-
tési emlékmûnél, ahol
Wágnerné Klupp Kata-
lin mondott beszédet.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Ötéves a Baba-Mama Klub
Március 10-én ün-

nepelte a Baba-Mama
Klub fennállásának
ötödik évfordulóját. A
klub négy védõnõvel
(Orsi, Ági, Ilona, Zsu-
zsa) és 23 anyukával
indult; és mára az öt
védõnõnek (Szilvi,
Marika, Orsi, Ági, Ilo-
na) és a lelkes anyukáknak köszönhetõen „igazi kis közös-
séggé vált”,– ahogy Tárnoki Erzsike, a III. kerületi bölcsõ-
dék vezetõje, a klub tiszteletbeli tagja megjegyezte. Prog-
ramjai között szerepeltek orvosi, illetve ismeretterjesztõ
elõadások; baba-mama masszázs; felkészítés bölcsõdére,
óvodára; kézmûves foglalkozások, vásár, ruha- és játékbör-
ze; és még mennyi minden... A visszaemlékezéseket az
apróságok kacaja, játéka; a klubot már-már kinövõ óvodá-
sok kedves mûsora; valamint süti- és tortaevés tarkította.

Információs technikák és nyelv
A fenti címmel a Modern Filológiai Társaság kihelye-

zett ülése zajlott márc. 10-én a Faluházban, a SZILTOP
Oktatási Kht. és a MTA szervezésében. A „beszélt-
nyelviség”, mint „az informatika hatására formálódó új
nyelvi létmód” adta a
témáját a spontán be-
szédet, a nyelvújítás
vagy nyelverózió kér-
dését, a szaknyelve-
ket, az SMS-nyelvet,
a blogok mivoltát,
vagy az internetes al-
kotások nyelvét tag-
laló elõadásoknak.

Tarsolyosok IX.
Országos Találkozója
címmel nagysikerû,
teltházas rendezvény
zajlott a Faluházban,
március 8-án. A Po-
mázi Mûvelõdési Ház-
ból átköltözött progra-
mon Papp Lajos szív-
sebész, Grandpierre

Attila író, magyarságkutató és Farkas József természet-
gyógyász elõadásain túl, az érdeklõdõk megismerkedhet-
tek a IX.-XIX. századi magyar viseletekkel, harci felszerelé-
sekkel, fegyverzettel; láthattak íjászbemutatót; megtekint-
hették Kertay Zalán grafikus és festõmûvész kiállítását; fo-
gyaszthattak õsi gabo-
naételeket; válogathat-
tak az õsmagyar kort
idézõ, szebbnél szebb
bõrdíszmûvek, tarso-
lyok, süvegek, veretes
övek között... A legkö-
zelebbi találkozót októ-
ber 19-ére tervezik.

(Fotók: fm.)
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KKÖZ-ÜGYEK INFORMÁCIÓK

Ha elég sok mindenrõl
hallgatnak valahol

ott elõbb-utóbb minden
nagyon is beszédes lesz

Olvasván Papp Máriót, jutott eszembe,
miféle kórokat mondtak az utóbbi két
évtizedben a magyarság legfõbb nép-
betegségének a csontritkulástól az in-
farktuson át a májzsugorig, de a legna-
gyobbként nem szokás emlegetni azt a
társadalmi-tudati nyavalyát, amitõl kü-
lönféle mutációkban, de egyénileg és
társadalmilag is a nemzet legnagyobb
hányada szenved. Az elhallgatás, a
nem emlékezés egy tõrõl fakadó kór,
ami antul nagyobb veszélyforrás, men-
tül inkább már-már ‘trendi’. Afféle ‘elit-
betegség’, mint egykoron a köszvény.

Egy alapos ‘szellemi népegészség-
ügyi vizsgálat’ – ami természetesen a
társadalom csúcsán álló vezetõknek
nem érdeke – górcsöve alatt könnyen
látható lenne, hogy az amnézia a poli-
tikusok kedvenc betegsége: egyrészt
maguk ‘jussuknak’ tekintik, másrészt a
társadalom egészére nézvést kívána-
tosnak. Jóllehet, a terjedése ellen hat
még valamelyest, hogy az oktatásba
újólag begyûrûzött ‘médiaismeret’ és
hasonló divattantárgyak mellett taníta-
nak még irodalmat, történelmet (med-
dig?), de ma inkább a Metró Újságból
'tudjuk a frankót', nem szükség fárasz-
tanunk a neuronjainkat, megmondják
helyettünk, hogy mit gondol(j)unk.

„Van-e olyan akarat, ami befolyásol-
ja a közös emlékezetet, a közösség em-
lékezetét?” – kérdi Durai Miklós, s biz-
ton láthatjuk benne a választ is. Az érin-
tettek dédelgetett kórja az amnézia –
elfeledtük már, hogy kik szavazták meg
a gazdasági elit alapjait megteremtõ
privatizációt, s most az új arisztokrácia
Laokoón-kígyója ellen tehetetlenek. A
‘naprakész emlékezet-kiesés’ fenntartá-
sának pedig leghatékonyabb eszköze a
keresztül-kasul befolyás alá vont média
– amit birtokolni vagy bojkottálni divat.
Halottakról szokás utcát elnevezni.
‘Szabadsajtó’ utca már van. Az olvasás
mellett vegyük hát elõ az emlékezetün-
ket: „Az eszme szavakban terjed /
míg tettekben a cáfolat”.

(III. Utisz)

AA MNÉZ IAMNÉZ IA

„Szocpolosok” figyelmébe
Az utóbbi idõben többször változott a lakáscélú támo-

gatásokról szóló jogszabály. Eszerint, ha a kedvezménnyel,
adó-visszatérítési támogatással épített, bõvített, vásárolt
lakást (a használatbavételi engedély megadását, ill. az
adásvételi szerzõdés megkötését követõ) 10 éven belül le-
bontják, elidegenítik, nem a támogatott lakóhelyéül szolgál
vagy használatát harmadik személynek átengedik, – a tu-
lajdonos köteles ezt a bontás megkezdésétõl, szerzõdés-
kötéstõl, eltérõ hasznosítás bevezetésétõl, ill. a lakáshasz-
nálat átengedésétõl számított 15 napon belül a lakás fekvé-
se szerinti önkormányzat jegyzõjének bejelenteni a vonat-
kozó iratok egyidejû csatolásával. Ha a szerzõdés létrejöt-
téhez harmadik személy beleegyezése szükséges, a határ-
idõ 45 napra; ha hatósági jóváhagyás vagy bejegyzés kell,
annak megvalósulását követõ 15. napra módosul.

Ha a tulajdonos a bejelentési kötelezettségének kés-
ve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötele-
zettség a bontás, az eltérõ hasznosítás megkezdésének, a
lakáshasználat átengedésének, ill. a lakás elidegenítésére
vonatkozó szerzõdés megkötésének napjától számított
Ptk. 232. §-a szerinti kamattal növelten terheli.

2008. évi pályázati lehetõségek
Civil pályázat – a helyi civil szervezetek közösségi te-

vékenységére; testvértelepülési viszony ápolására; bûn-
megelõzési tevékenységre; helyi néphagyomány õrzésé-
re (keretösszeg: 3 M Ft; 30% önrész).

Sport pályázat – a helyi sporttevékenységre (keret-
összeg 4.400.000 Ft, önrész kategóriánként változó).

Kisebbségi önkormányzatok pályázata – a történel-
mi hagyományok, anyanyelv ápolására; tárgyi és szellemi
kultúra megõrzésére; rendezvényekre, kiadványokra,
tanfolyamokra (keretösszeg: 1.650.000 Ft).

Egyházak pályázata – építmények bõvítésére, felújí-
tásra, állagmegóvásra (keretösszeg: 3 M Ft; 20% önrész).

A pályázatok beadási határideje: márc. 31., 14 óra.
Jó tanuló, jó sportoló pályázat – az ifjúság ösztönzé-

sére, a tanulásban és sportban kiemelkedõ diákok elisme-
résére (pályázati nyeremény: 30 000 Ft/fõ értékû aján-
dék, emléklap és plakett).

A pályázat beadási határideje: jún. 30., 14 óra.
Információk: Villám Zsuzsannánál, a 26/343-363/104-

es számon, és honlapunkon: www. budakalasz.hu. Pályá-
zati felhívás és adatlap a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ.

Körzet

NÉPSZAVAZÁS

Össz. vál. Érv. szav.

KÓRHÁZI NAPIDÍJ VIZITDÍJ KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (TANDÍJ)

Igen Nem Érv. szav. Igen Nem Érv. szav. Igen Nem

1. 808 403 342 61 405 339 66 407 332 75

2. 775 384 326 58 384 327 57 385 323 62

3. 803 414 332 82 413 324 89 413 332 81

4. 794 445 368 77 446 359 87 447 361 86

5. 796 440 376 64 441 363 78 438 367 71

6. 772 428 355 73 427 341 86 429 345 84

7. 790 461 414 47 464 408 56 461 408 53

8. 803 463 400 63 462 393 69 461 397 64

9. 850 444 353 91 448 350 98 448 342 106

10. 758 408 338 70 409 329 80 408 331 77

Összesen

Százalék

7949 4290 3604 686 4299 3533 766 4297 3538 759

84,01 15,99 82,18 17,82 82,34 17,66

AZ ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ NÉPSZAVAZÁS BUDAKALÁSZI EREDMÉNYEI
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FFELHÍVÁSOKAKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓK

JAVASLATOK KÖZSÉGI DÍJAZOTTAKRA
„BUDAKALÁSZ DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható

annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemel-
kedõ munkájával, életmûvével a községen belül, akár ha-
táron túl is általános elismerést szerzett, hozzájárult a
község hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári címmel
díszoklevél és emlékplakett jár.

„BUDAKALÁSZÉRT EMLÉKÉREM” díj adományozható
azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a község
fejlesztésében, a társadalmi-szociális-kulturális-gazdasági
élet bármely ágazatában kiemelkedõen hasznos munkát
végeztek, s a település értékeit növelõ, maradandó ered-
ményeket értek el. Az emlékérem mellé díszoklevél jár.

„BUDAKALÁSZ KÖZOKTATÁSÁÉRT” díj adományoz-
ható annak a személynek vagy szervezetnek, aki vagy
amely a nagyközség közoktatása minõségi színvonalának
emeléséhez elméleti vagy gyakorlati tevékenységével hoz-
zájárult, vagy a budakalászi közoktatás terén egyéb mara-
dandót alkotott. A kitüntetett díszoklevelet és emlékpla-
kettet kap. A díjat a községi Pedagógus Napon adjuk át.

„BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” díj adomá-
nyozható annak az önkormányzati fenntartású nevelési, ok-
tatási intézményben foglalkoztatott óvoda- és iskolapeda-
gógusnak, aki hosszú ideje, de legalább három éve kiemel-
kedõ színvonalú munkát végez, végzett falunkban és ered-
ményesen járult hozzá a gyermekek, tanulók képességei-
nek kibontakoztatásához. A kitüntetõ címhez díszoklevél és
emlékérem jár, amit a községi Pedagógus Napon adunk át.

„BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT” díj adományozható an-
nak a személynek, aki Budakalász sportéletében a helyi test-
nevelés, sportmozgalom és sporttevékenység fejlesztésé-
ben, minõségének emelésében tevékenységével példát
mutatott. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár.

Az elismerések odaítélésére bárki javaslatot tehet. A ja-
vaslatokat írásban (A/4-es papíron, méltatással) legkésõbb
2008. április 15-ig lehet megtenni, és a Hivatal ügyfélszol-
gálatánál leadni. A díjakat Budakalász polgármestere adja
át. A díjazottak személyérõl a képviselõ-testület dönt.

Budakalász Nk. Önkorm. Polgármesteri Hivatal

A HÍDÉPÍTÕ ZRT. ADOMÁNYA

Három millió forintot adományozott a Hídépítõ Zrt.
márc. 11-én a Budakalász Közalapítvány számára. Tavaly
a Strabag Zrt-tõl és az Unitef ‘83 Zrt-tõl kapott a helyi
szervezeteket támogató alapítvány 2-2 millió Ft-ot.

Falutakarítás március 29-én, szombaton!

Kérjük, legyenek segítségünkre közterületeink, az
utak, utcák menti területek megtisztításában! A tavaszi
nagytakarítás terjedjen ki az ingatlanok elõtti kertre, jár-
dára, árokra, út menti szegélyre is. A közterületekrõl va-
lamint az utak mentén összegyûjtött hulladékok elszállí-
tásáról elõzetes egyeztetést követõen az önkormányzat
gondoskodik. Jelentkezni és a munkához szükséges
kesztyûket, zsákokat igényelni Fetterné Ferenczy Beatrix
környezetvédelmi referensnél lehet, a 343-362/117 te-
lefonszámon. A segítõkész lakosokat márc. 29-én 9 óra-
kor várjuk, a Polgármesteri Hivatal elõtt.

Budakalász Önkormányzata

Ébred a természet. Ébredjünk mi is!
Tegyük lakhatóbbá, tisztábbá falunkat! 

„A természet éledése lassú és lágy, mint a simogató anyai
kéz. /…/ A fehér szín után jön a sárga, a hóvirág után a déli
domboldalakon, mintha maga a kén virágzott volna ki, szinte ne-
vetnek a sombokrok sárga csokrai, alattuk pedig a tavaszi kanka-
lin majdnem ugyanolyan színû virágai. /…/  Elindulnak a nedvek
a fákban, és az alvó rügyek duzzadtak lesznek, mint az élet ígére-
te. /…/ Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan
megszólal már a feketerigó, és fuvolájára kipattan a füzek ezüst
barkája…” (Fekete István: Az erdõ ébredése)

Tavaly tavasszal családommal és vendégeimmel gyer-
mekkori, szép élményeinket szerettük volna újra átélni, ezért
bejártuk a Kõbányai és Klisovác út által határolt területet.

Nos, a látvány kétségbeesést, dühöt váltott ki belõlünk:
hogyan tudtunk ilyen mélyre süllyedni? Szemét mindenütt.
A faágakon, bokrok alatt, úton, fûben. Háztartási hulladék,
zacskókban ruhanemûk, mûanyag flakonok és fürdõkád,
építési sitt, fotel, rozsdás drótok, stb. Nem fokozom tovább
a döbbenetes látványt. Kérem, járják be ezt az utat Önök is,
s gyõzõdjenek meg arról, hogy a helyzet most is hasonló.
A márc. 29-ei falutakarításhoz tisztelettel meghívok min-
den jó szándékú, segítõkész, természetet szeretõ és tenni
akaró lakost a Klisovác, a Kõbányai és a környezõ utcákból.
Elsõsorban azokat, akik a veszélyeztetett körzet közelében
laknak vagy ablakaik erre a területre néznek.

FFOGJUNKOGJUNK ÖSSZEÖSSZE! T! TEGYÜNKEGYÜNK RENDETRENDET!!
Gereblyével, kesztyûvel jöjjenek, s tartsanak velem a

rendteremtésben! Tisztítsuk meg a Kõbányai út mindkét
oldalát a patakpartig, a Drobilits autójavító mûhelytõl leg-
alább a lovasfarm utáni elsõ jobboldali útelágazásig! A
hozzáférhetõség végett a bokrok alsó ágainak megmet-
szését az önkormányzat vállalja, kesztyûket, zsákokat is
biztosít. Találkozzunk március 29-én 9 órakor a Kõbányai
úton, a Drobilits autójavító mûhely mögött!

A tisztelt képviselõ-testülettõl igényeljük a térmegfi-
gyelõ kamera elhelyezését a Kõbányai út megfelelõ he-
lyén, hogy az illegális szemétlerakókat kiszûrhessük.

Lakótársaim! Értsük meg jól, hogy aki itt él, mindenki
benne van a falu történetében! Elég a világra születni ah-
hoz, hogy az ember így vagy úgy, jól vagy rosszul, a maga
piciny életével hozzájáruljon faluja sorsának alakulásához.

Tisztelettel:
Szabó Ferencné Erzsi

Szezonnyitó TÓ-FUTÁS
Ápr. 5-én szombaton 10 órakor az Omszk-parkban!

Várunk minden helyben és a környezõ településeken
élõ, a mozgást, a futást kedvelõ gyermeket és felnõttet!
A versenyre nevezni 9 órától lehet az Omszk-parkban,
nevezési díj nincs! Nevezni két távra lehet: 2 km, illet-
ve 4 km. Közös bemelegítés után a mezõny 10 órakor
rajtol. A versenyzõk ásványvizet, illetve a leggyorsabbak
pólót, érmet és értékes ajándékokat nyerhetnek.
A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
Szeretettel várjuk, futni és szurkolni egyaránt!
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KKÖZ-ÜGYEK INFORMÁCIÓK

Közérdekû tájékoztató: fûnyírás
A tavasz közeledtével egyre több a növénygondozá-

si és egyéb fenntartási feladat az ingatlanokon és kör-
nyezetükben.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kalászi Faluház Kht. kor-
látozott mértékben fûnyírást vállal Budakalász belterületén
ott, ahol az ingatlan tulajdonosa egészségi vagy egyéb
okok miatt nem képes a saját portája elõtti területet rend-
ben tartani. Célunk, hogy községünk szebb és rendezet-
tebb képet mutasson; az itt élõk komfortérzete növeked-
jen; és egyben szeretnénk segítséget nyújtani azoknak,
akik a munkálatokat nem tudják elvégezni. A szolgáltatás
igénybevételének összege: 20Ft/m2+áfa, ami nem tartal-
mazza a fû gyûjtését és elszállítását. Az igényeket a követ-
kezõ telefonszámon kérjük jelezni: (26) 342 802.

Kalászi Faluház Kht.

Szennyvíztisztító telep Budakalászon
Bizonyára sokaknak ismert, hogy Budakalász vitában áll a

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt-vel a budakalászi szennyvíz
elhelyezésével, annak átvételi árával kapcsolatban.

Az évtizedes szakmai vita megoldása egy önálló
szennyvíztisztító telep építése lesz. Hosszas egyeztetés,
és pályáztatás után sikerült olyan szakmai befektetõ céget
találnunk – az Organica Zrt-t – amely egy környezetbarát
technológiát ajánlott. Hajlandó a beruházás finanszírozá-
sára és hosszú távú üzemeltetésére a Budakalászi Közmû
Üzemeltetõ Kft-vel közösen, tehát az általa épített telepre
hosszú távú garanciát is vállal.

A project jelenleg az engedélyezési terv beadásának
fázisában van. A szennyvíz tisztítását egy úgynevezett
élõgépes technológia végzi, a folyamat teljesen zárt, kí-
vülrõl csak egy üvegház látható a kb. 1 ha zöldterület kö-
zepén. Az élõgépes szennyvíztisztítási technológiát az
USA-ban és Nagy-Britanniában fejlesztették ki a ’90-es
évek elején. A módszer figyelembe vette a legújabb öko-
lógiai ismeretek és kutatások eredményét. Az élõgépes
technológia különlegessége a biológiai sokféleség lehe-
tõségeinek maximális kihasználásában rejlik. A természe-
tes tisztítási folyamatok felgyorsításával a rendszer egye-
síti a hagyományos eleveniszapos technológiák és ter-
mészetközeli tisztítási módszerek elõnyeit. A tisztításban
a baktériumok mellett zooplanktonok, különbözõ növé-
nyek, sõt kagylók, csigák, halak is részt vesznek. Ilyen te-
lepek mûködnek a közelben Etyeken és Telkiben.

A telepet Budakalász északi részére tervezzük, a Barát
patak mellé, az üdülõktõl 150 m-es védõtávolságban.
Terveink szerint a telep próbaüzeme 2010 tavaszán meg-
történhet. Hosszú távú célunk, hogy ne függjünk a fõvá-
rosi szennyvíz átvételi díjától, és Budakalászon a környék
településeihez képest amúgy is magas szennyvízdíj ne
emelkedjen.

Zicsi Tamás, ügyvezetõ

A márc. 18-ai testületi ülésen elhangzottak szerint az
autópálya-híd építése érinti ugyan a szennyvíztisztító ter-
vezett területét, de az UNITEF’83 Zrt-vel folytatott már-
cius 5-ei tárgyalásokon a cég képviselõje látta a terveket
és nyilatkozott, hogy alkalmazkodnak hozzá. (A szerk.)

HÍRSOROLÓ
u A szemétszállítás minõségével, nem megfelelõ

voltával kapcsolatos panaszaikat kérjük, jelezzék a hivatal
ügyfélszolgálatán elhelyezett Szolgáltatási naplóban.
u Az Oleandro 2000 Temetkezési Kft. elérhetõsé-

gei: sírhely ügyekben, Pomáz, József A. u. 26., 9-15 órá-
ig, tel.: 323 450; temetési ügyben, Budakalász, Csalo-
gány u. 4., 8-17-ig, tel.: 341-083; szállítási ügyelet (halál-
esetnél), 0-24-ig, tel.: 20/3655 343.
u Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-

ra tájékoztatása szerint egy ügyfelük meg kívánja ismerni
a Parlagi Endre személyét érintõ dokumentumokat. A
polgármester úr nyilatkozott közszereplõi mivoltáról, és
ezzel hozzájárult adatainak megismeréséhez.
u Budapest Bank fiók nyílt Békásmegyeren, a vásár-

csarnok mellett, a Heltai Jenõ téren. A mikrovállalati és
lakossági ügyfelek a nyitástól számított hat hónapon át
kedvezményes feltételekkel nyithatnak folyószámlát.
u Az orvosi rendelõ korszerûsítése kapcsán egyelõre

az igények és lehetõségek felmérése folyik. A mûszaki fel-
mérések elsõ szakasza lezárult. Ebben egyrészt a meglévõ
épület állapotát vizsgálták, hogy statikailag mire alkalmas,
elbír-e pl. egy emeletet. Másrészt felmerült a régi Takarék-
szövetkezet épületének megvétele, elutasítás esetén kisa-
játítási eljárás indítása, lévén, hogy önkormányzati telken
áll. Az orvosi ellátás felülvizsgálatában elõször öszszevetik
a statisztikai mutatókat a helyi adatokkal (pl. betegek szá-
ma), másodszor felmérik az igényeket (nõgyógyászati vizs-
gálat, laborvizsgálat, vérvétel, fogorvosi ellátás fejlesztése),
hogy a tervezés, ill. a döntéshozatal során összefésülhes-
sék az elvárásokat a tényleges lehetõségekkel.
u Az Észak-Déli Regionális Gyorsvasúti vonal buda-

kalászi szakaszán, a BKV (‘Ötös metrót’ célzó) korszerûsí-
tési tervei és az EU-s szabvány(!) szerint kétszintû keresz-
tezõdésnek kellene megvalósulnia, bár a testület ezt a le-
hetõséget 2007. okt. 16-án elvetette. Szintbeni kereszte-
zõdés esetén viszont – a járatsûrûség miatt – a sorompók
szinte mindig zárva lennének, megbénulna a közúti for-
galom, valamint jelentõsen nõne a légszennyezés.

A terv az alsó állomáson balról 34+2, jobbról 21+1
helyes P+R parkolót; a Sport u-nál, valamint az alsó állo-
más és Lenfonó között gyalogos átjárót; Lenfonónál pe-
ronátépítést; Szentistvántelepen két gyalogátjáró meg-
szüntetését, egy építését és egy 25+1 helyes P+R parko-
lót tartalmaz. Közvetlen közelünkben új megálló épülne a
Pomázi Ipari Parknál; jármûtelep Békásmegyeren és 1600
m hosszan kéregvasút Csillaghegy térségében.

Tavaszi Sportnap a Sportcsarnokban
2008. április 19-én szombaton 9 órától a Kalászi

Sportcsarnokban a Szentistvántelepi Iskola és a Kalász
Suli 5-8. osztályos tanulóinak részvételével, korcsopor-
tonkénti és nemenkénti megosztásban kosárlabda és
labdarúgó mérkõzésekre kerül sor.

A résztvevõ helyi diákok az iskolában a testnevelõ
pedagógusoknál jelentkezhetnek! Várjuk szurkolni a ba-
rátokat, iskolatársakat, családtagokat. Jó versenyzést és
jó szurkolást kívánunk!
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A 2008. febr. 26-ai testületi ülés hírei
• A testület határozott arról, hogy külön pályázati kiírás (4

I., 9 N., 2 T.) nélkül megbízási szerzõdést köt a Hivatal mû-
ködésének vizsgálatára a 3Simon BT-vel, azzal, hogy fél-
idõben tájékoztatást ad a végzett munkáról (11 I., 2 N., 2 T.).

• Mivel a köztisztviselõi illetményalap idén emelkedett,
a testület eszerint módosította az SZMSZ-t a polgármester
(12 I., 2 T.), az alpolgármester (11 I., 3 T.) és a képviselõk
(13 I., 1 N., 1 T.) tiszteletdíja tekintetében.

• A testület elfogadta a jegyzõi állásra kiírt pályázatot (14 I.).
• A testület elfogadta a rendõrség (14 I.) és a pol-

gárõrség (15 I.) 2007. évi beszámolóját.
• A testület elfogadta a vagyonrendelet módosítását:

az elõvásárlási jogról való nyilatkozatok megtételére 3 M
Ft vételárig a polgármester; 3–5 M forint között a TFB és a
PVB egybehangzó véleményével ugyancsak õ; efelett a
testület jogosult. Ha szükséges, rendkívüli bizottsági
üléseket kell összehívni. (10 I., 4 N., T. 1)

• A Csalogány u. lakosainak kérésére a testület módosí-
totta az útépítési, útfelújítási költségek részbeni áthárításáról
szóló rendeletet, hogy méltányosságból az útépítési hozzá-
járulás befizetését részben elengedhesse (14 I., 1 T.).

• A testület elfogadta a Berdó dûlõ 3026/5-9 hrsz-ú in-
gatlanainak belterületbe csatolását (14 I.)

• A testület elfogadta, és kiegészítette az Omszk
Parkkal kapcsolatos azonnali feladatok listáját. (14 I.)

• A testület a Pomázi Tûzoltóság Közgyûlésébe Balogh
Csabát delegálta (12 I., 3 T.)

A KÖLTSÉGVETÉSRÕL

A testület visszavonta a 2007. nov. 13-ai határozatot,
amely 800 000 Ft eszköztámogatásról szólt a Polgárõrség ja-
vára, rendszámfigyelõ rendszerre (10 I., 5 N.), és a tavalyi
500 000 helyett 700 000 Ft-ot szavazott meg dologi kiadá-
saikra. Nem támogatta a Szegfû u-i járda teljes, és a Széche-
nyi u-i járda részleges felújításának beépítését a költségve-
tésbe (4 I., 3 N., 8 T.), mondván, hogy Budakalász felújítási
koncepciójában sok más üggyel együtt úgyis sorra kerül. 3
millió Ft-ot szavazott meg az egyházak támogatására, de
elvetette ennek megemelését a tavaly a katolikus egyház ál-
tal fel nem vett támogatás 1,9 millió Ft-os összegével (3 I., 3
N., 9 T.). Elfogadta a 2008-as költségvetést (11 I., 3 N., 1 T.).

Az Önkormányzat a bevételi fõösszegét 2 015 915
eFt-ban határozza meg. Ebbõl 1 485 912 eFt mûködési; 345
377 eFt felhalmozási; 184 626 eFt finanszírozási bevétel. Az
Önkormányzat a kiadási fõösszegét 2 015 915 eFt-ban

határozza meg. Ebbõl 1 545 327 eFt mûködési; 470 588
eFt felhalmozási kiadás. A mûködési kiadásból 682 348 eFt
személyi juttatás; 207 099 eFt munkáltatókat terhelõ járu-
lék; 503 190 eFt dologi kiadás; 143 190 eFt speciális célú
támogatás, pénzeszközátadás; 9 500 eFt mûködési tartalék.
A felhalmozási kiadásból 167 295 eFt beruházási; 5 720 eFt
felújítási; 45 552 eFt településfejlesztési kiadás; 16 510 eFt
felhalmozási célú pénzeszközátadás; 212 534 eFt beru-
házási céltartalék. A tervezett mûködési hiány kb. 60 M Ft,
a tervezett beruházások összege meghaladja a 400 M Ft-ot.

A Cigány; a Német Nemzetiségi; valamint a Szerb
Kisebbségi Önkormányzat 555–555-555 eFt költségvetési
összegbõl gazdálkodhat. A hiteltörlesztések 22 977 eFt
összegébõl 3 112 eFt Víziközmû Társulati; 15 312 eFt Inf-
rastruktúra-fejlesztési; 3 853 eFt Mûfüves pálya; 700 eFt
Gépkocsi vásárlási hiteltörlesztés. Az Önkormányzat gaz-
dálkodási tartalékai 222 034 eFt-ot tesznek ki, melybõl
9 500 eFt mûködési, 212 534 eFt beruházási tartalék.

A ZSILIPÉPÍTÉSRÕL

Február 21-én egyeztetés zajlott a III. ker. alpolgármes-
terével, Szepessy Tamással, az M0 folytatása; a gát, zsilip;
ill. a szennyvíztisztító helyének ügyében. Megérkezett a Fõ-
polgármesteri Hivatal válaszlevele, miszerint a fõvárost –
mivel a patak jobb parti gátját az 1975-ös árvíz után
megerõsítették – a vízállás nem fenyegeti, ezért bár nem
akadályozzák, nem is kívánják támogatni a zsilipépítést,
fenntartást. Ugyanakkor érkezett egy hatástanulmány is a
hivatalba a III. ker. velünk határos részérõl, melyben a 11-es
útnál lévõ közúti híd alatt 1-200 méterrel egy második híd
épüne, amely folytatása lenne az M0 körgyûrû folytatódó
szakaszának. Ez Békásmegyer kérése volt, hiszen a híd
másik oldalán egy bevásárlóközpont létesülne. Fölvetõdött,
hogy a híd és zsilip azonos mûtárgy legyen, hiszen költség-
megtakarítást jelentene mindkét félnek, ha a híd alépít-
ménye lenne a zsilip. Az idei költségvetésben a zsilip ter-
vezési díja szerepel. A III. kerületet és Budakalászt érintõ
kérdésekrõl tavasszal tartanának közös képviselõi fórumot.

A Közmeghallgatáson felmerült témák
A márc. 4-ei közmeghallgatáson szó esett többek kö-

zött a Szegély u. világításáról, útburkolatának megerõsíté-
sérõl, konténerének elhelyezésérõl, telkeinek belterületivé
nyilvánításáról; a magisztrátusról; a konténerek mellett le-
rakott szemétrõl; a bizottságok összetételérõl, a folyó pe-
rekrõl, a volt jegyzõ tevékenységérõl; a plakátolásról, nép-
szavazásról, az ‘ellenzékrõl’, a szabálytalan építkezésekrõl,
a Kalász TV-rõl, a hivatal mûködésérõl; a Kõbányai úti fel-
töltésrõl, a képviselõk munkájáról; a Fórum újságról, az
ATV megszüntetésérõl, közlekedési problémákról; a tér-
figyelõ rendszerrõl; az egészségügyi koncepcióról; a
Szentistvántelepi HÉV megállóban randalírozó fiatalokról,
a közbiztonsági centrumról, a Kht. szemétgyûjtõ helyérõl a
Mályva u-i óvodánál; a sportegyesületekrõl, az ifjúsági
sportról; a szentisvántelepi utcajelzésekrõl, a csomópont
kivilágításáról; a Szegfû u. és Szent László u. csatornázásá-
ról, a tóparti nyilvános WC-rõl, lakossági panaszokról, a lo-
páskárokról, Lejtõ u. végének vízelvezetésérõl; a Gyár u.
gyalázatos állapotáról; a Budakalászi Hírmondó tavalyi
megszüntetésérõl; a HÉSZ felülvizsgálatáról.

Lapzárta után – friss hírek a márc. 18-ai ülésrõl

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSOKAT, HOGY BUDAKALÁSZ

NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJÁT 2008-BAN NEM EMELTE. A HULLA-
DÉKSZÁLLÍTÁS DÍJA 2008. JAN. 1-JÉTÕL JELENLEG VÁLTOZATLAN!

u Újra mûködik a Panasziroda, április közepétõl szer-
dán, az alpolgármesteri fogadóóra (13-16-ig) után, 16-18-ig.
u A testület támogatja az M0 autópálya továbbépí-

tését, lehetõleg az „A” nyomvonal-változat (megegyezik az
OKTVF által részletes vizsgálatra kijelölt, 3. sz. nyomvonal-
lal) elõnyben részesítésével. (Az „A1”-es változatnál az ürö-
mi csomópont felõli alagútszáj 50 m-rel északabbra került.)
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Miért nem szûnt meg a Kalász TV mûsora?
A cím a Fórum újság cikkére utal, ahol az ismeretlen

szerzõ, fõleg politikai megközelítésbõl fejtegeti a kérdést.
Jöjjön akkor itt most a szakmai megközelítés, mely sokkal
inkább a száraz tényeken, jogszabályokon alapul.

A Budakalász Kábel TV Kft. megalakulásának idõszaká-
ban – mint általában akkor a községi hálózatoknál – egy te-
levíziós csatornát az önkormányzatnak tartottak fenn. E csa-
torna mûsorral történõ kitöltése az adott önkormányzat és
egy társaság közötti szerzõdés alapján történt. Így volt ez
Budakalászon is az utóbbi idõkig, amikor is az Önkormány-
zat ezt a szerzõdést mûsorszolgáltatójával, a Kalász Film Bt.-
vel felbontotta. Jogosan, vagy nem, ezt majd az arra hivatot-
tak eldöntik. Ezután a képviselõ-testület 2008. jan. 15-ei,
17/2008. számú határozatában felkérte a kft.-t, hogy jan.
31-ével a Kalász Film Bt. csatorna-használati jogát vonja
meg, és a megüresedõ csatornára más, közérdeklõdésre
számot tartó helyi közmûsor szolgáltató mûsorát tegye be.

A felkérésnek a kft. a törvényes utat betartva eleget tett.
A képernyõn ettõl kezdve egy tájékoztató volt olvasható.
Idõközben szerzõdéses ajánlatot tett egy új helyi közmûsor
szolgáltató, a Pagdi Építõipari Szolgáltató Kft., aki a Dera TV
mûsorszolgáltatója. Kérése az volt, hogy mûsorát ne a meg-
szûnt csatorna frekvenciáján „sugározzuk”. Tekintettel arra,
hogy az 1-es csomagban több szabad csatornahely nem
volt, megszüntettük az ún. Kábel Info csatornát, szolgáltatá-
si szerzõdést kötöttünk, és mûsorát itt osztottuk el.

A Budakalász Kábel TV Kft. fõ tevékenysége alapján
vezetékes mûsorjel elosztó. Így rá a Médiatörvény, ill. a

2007. évi LXXIV. Törvény (a mûsorterjesztés és a digitális
átállás szabályai) elõírásai kötelezõek! E törvények, a helyi
mûsorelosztóra vonatkozóan, három helyi közmûsor szol-
gáltatóval, ill. nem nyereségérdekelt helyi mûsorszolgál-
tatóval kapcsolatban – annak szerzõdéses ajánlata esetén
– szerzõdéskötési kötelezettséget írnak elõ.

2008. február 4-én a Kalász Film Bt. szerzõdéses aján-
lattal kereste meg a kft.-t. Vállalta, hogy a másik két helyi
közmûsor szolgáltatóval (VKC TV, Dera TV) azonos feltéte-
lekkel szolgáltat helyi közmûsort, azaz fizet a mûsorcsator-
na használatért. Szerzõdésében garantálta, hogy hatályos
mûsorszolgáltatói jogosultsággal rendelkezik, a Kalász TV-
hez kapcsolódó szerzõi jog kizárólagos tulajdonosa.

Mivel a szerzõdés megkötését kizáró törvényes okról
nem volt, és továbbra sincs tudomásom, a Kalász Film Bt.-vel
az ún. felhasználási szerzõdést a törvényben elõírt 30 napos
határidõn belül megkötöttem. Ezért látható a Kalász TV mû-
sora ismét eredeti helyén, de már nem mint önkormányzati,
hanem mint helyi közmûsor csatorna, mûsorkínálatunkban.

Sándor József, ügyvezetõ igazgató
A Magyar ATV-rõl: Mint köztudott, a Kft. nem kötött a

mûsorra szerzõdést, az év végi egyoldalú, ultimátumszerû
szerzõdés-módosítás miatt. Mivel a nézõk hiányolták az
adást, a KTV egy kérdõívet küldött ki minden elõfizetõjé-
nek, és ha beérkezik 25% +1, azaz 602 értékelhetõ válasz,
a többségi szavazatnak megfelelõen dönt a szolgáltatásról.
Visszaállítás esetén idén díjat nem emel, de 2009-tõl az
ilyen egyoldalú módosítások hatásait közkívánat esetén
kénytelen lesz az elõfizetõkre áthárítani. 
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KKISTÉRSÉGINFORMÁCIÓK

Tisztelt Fõszerkesztõ úr!
A Budakalászról szóló híreket különösen nagy figyelem-

mel kísérem, mert aktív pályafutásom döntõ részét az
Önök szép településének legnagyobb üzemében töltöttem
el. Falujukat második otthonomnak tekintem. A Budakalá-
szi Hírmondó minden számát elolvasom. Így történt ez a II.
évfolyam 1. számával is. Az újság 4. oldalán taláIható egy
cikk az e-közigazgatásróI. Elolvasása után azonnal jeleztem
a kiadó felé, hogy annyi pontatlan információt tartalmaz,
amelyet nem lehet szó nélkül hagyni. Annál is inkább, mert
egy nagyon fontos kérdésrõl van szó és nem szabad, hogy
a polgárokban ez a vélemény rögzüljön.

A cikk bevezetõ része jól írja körül a rendszer célját.
Legfeljebb annyival egészíteném ki, hogy a fejlett orszá-
gokban már régóta alkalmazott módszerrõl van szó. A
magyarországi sajátságok miatt természetesen nem ültet-
hetõ át egy az egyben, tehát a hazai rendszert ki kell fej-
leszteni. Ez egy lényeges momentum, mert úgy érzéke-
lem, hogy a társulás önkormányzatainak egy része azt
gondolja, hogy a vállalkozó egy olyan „kulcsrakész” prog-
ramot telepít minden polgármesteri hivatalba, melynél
csak meg kell nyomni a gombot, meg kell tanulni a keze-
lését és máris mûködik a rendszer. Az EU ezt a támoga-
tást arra adta, hogy minden érintett önkormányzat adja
hozzá szaktudását, és állapodjanak meg egy olyan egysé-
ges módszerben, amely mind a 13 település részére elfo-
gadható. Nem kétséges, hogy ebben a vállalkozónak
kulcsszerepe van, az õ irányításával folyhat csak a munka.
Tehát elsõsorban a fejlesztésre és csak másodsorban a be-
vezetésre futja a támogatásból. A mûködtetés költségei-
nek fedezésére pedig nem is hasznáIható fel. Fõszerkesz-
tõ úr kérte tõlem, hogy adjak tájékoztatást a pénzügyi for-
rások felhasználásáról. Erre nekem nincs sem felhatalma-
zásom, sem elégséges információm, de a társulás szent-
endrei irodájában minden dokumentáció megtalálható.

Tudomásom szerint Magyarországon olyan rendszer-
fejlesztés nem folyik, amely a mienkhez hasonlóan, vi-
szonylag sok önkormányzat felé, integráltan próbálja
megoldani ezt a feladatot. A többiek egy-egy nagyobb
város saját hivatalának átalakítását célozták meg, a nálunk
meglévõ hasonló gondokkal. Kis túlzással azt is mondhat-
nánk tehát, hogy úttörõ feladatot végzünk.

Sajnos, ezt a számomra legalábbis nagyon izgalmas
témát is utolérte a magyar betegség. Nem a megoldásra
koncentrálunk, hanem ahhoz keresünk érveket, hogy mi-
ért nem lehet megcsináIni. Én más „neveltetést” kaptam
abban a bizonyos gyárban. Ha nem tudtam megoldani a
rám kiszabott célt, akkor felvetõdhetett volna az alkalmas-
ságom kérdése. Az a mondat, miszerint „Budakalász min-
dig kritikusan állt a tervhez, így még csak kísérletet sem
tett, hogy akár az iktatási rendszert is használatba vegye”
nagyon célba talált. Sajnálom, hogy így tett.

Egy kicsit mellbe vágott az a mondat is, hogy „Eddig
azonban egyedül Dunabogdányban sikerült elindítani, ott
is azért, mert a korábbi számítástechnikai infrastruktúra
annyira kezdetleges volt, hogy nem okozott gondot a ré-
gi és az új szisztéma összehangolása.”. Nyilván a számí-
tástechnika alkalmazására gondolhatott a szerzõ, mert az
infrastruktúráról csak annyit, hogy 6 fõre jut 10 számító-

gép, ezek közül néhány csak speciálisan egy feladatra
használható, melyek belsõ hálózatra kötve, az egyes
munkatársak között „átjárhatóak”. Nem lehetséges, hogy
attól mûködik „élesben” az iktatási, a szociális, a telep-
hely- és mûködési engedély, a testületi munkát támoga-
tó, a gyámügy, a vagyonkataszter és tart a bevezetés stá-
diumában az adó- illetve a pénzügyi elõirányzat kezelõ
modul, mert szakmailag felkészült, megfelelõ hozzá-
áIlással rendelkezõ köztisztviselõk végzik a munkájukat a
hivatalban? Persze, nem állítom, hogy gondok nélkül. De,
többek között az új módszereknek köszönhetõen, visszük
a jegyzõ úrral és velem együtt a több mint 3000 fõ állan-
dó lakóval rendelkezõ Dunabogdány hivatalát hatan. Nem
lehetséges, hogy éppen az informatikai kultúra magas
szintû alkalmazása lenne a válasz a kérdésre? Szívesen lá-
tunk minden érdeklõdõt, akinek ebben kétségei vannak.

Bizonyos vagyok abban, hogy – persze az önkormány-
zatok megfelelõ aktivitása esetén – a támogatás visszafi-
zetésére nem kerül sor. Egyébiránt ezeket az ügyfélbarát
önkormányzati informatikai rendszereket középtávon
minden önkormányzatnak be kell vezetnie, de sokkal rö-
videbb türelmi idõvel és nagyságrendekkel nagyobb saját
erõ felhasználásával. Óriási elõnyre tehetünk szert, ha mi
már kétségtelenül nagy erõfeszítés árán, de túlleszünk a
kezdeti nehézségeken. Arra biztatok tehát mindenkit,
hogy ne azt keresse, hogy miért nem, hanem azt, hogy
milyen módon élhetnek a felkínált lehetõséggel. Duna-
bogdány addig is megy elõre, mert komolyan vettük az
ügyet és nekünk, szerencsére, nincs már visszaút.

Dunabogdány, 2008. február 22.
Üdvözlettel:

Schuszter József, polgármester

Szakképzési, munkaerõ-piaci
információs hetek (03. 31. – 05. 23.)

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület elnyerte az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közalapítvány Szakképzési és Felnõtt-
képzési Programok kommunikációjára kiírt pályázatát,
melynek célja az egész életen át tartó tanulás népszerûsíté-
se és a távmunka térnyerésének elõsegítése, – egy nyolc
hetes rendezvénysorozat és kiadványok szerkesztése, ter-
jesztése által. Célcsoportjuk: iparosok, vállalkozók, munka-
vállalók, munkanélküliek, pályaorientáció elõtt álló ifjúság.

Kiemelt programjuk a ‘Vállalkozások versenyképességé-
nek elõsegítése humán fejlesztésen keresztül’, melyben
népszerûsíteni kívánják a felnõttképzésben való aktív rész-
vételt és az újszerû foglalkoztatási formákat. Hét különálló
szakmai konferenciával egybekötött kiállítás megvalósítását
tervezik, szakmacsoportonként (építõipar, faipar, vasipar,
közlekedés, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatások) be-
mutatván az uniós és hazai irányelveket, továbbképzési le-
hetõségeket, – munkaerõ-piaci és foglalkoztatáspolitikai
szempontból. Az elõadások témája valamennyi héten meg-
egyezik, az elõadók márc. 31-én vállalkozásfejlesztésrõl ál-
talánosságban; ápr. 7-én, 14-én, 21-én építõipar (szerkezet-
építési, szakipari, épületgépészeti, elektromossággal kap-
csolatos); ápr. 28-án közlekedés (fuvarozás, autószerelés,
villamosság) vonatkozásában válaszolnak a feltett kérdések-
re, illetve ismertetik az aktuális pályázati lehetõségeket.
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TISZTELT EBTULAJDONOS!
A Földmûvelésügyi Miniszter 41/1997.(V.28.) FM r.

212. §. alapján minden 3 hónaposnál idõsebb ebet ve-
szettség ellen be kell oltani. Budakalász község területén
a 2008. évi szervezett, kötelezõ veszettség elleni védõol-
tásra az alábbi helyeken és idõpontokban kérem kutyájá-
val megjelenni szíveskedjen:

1. Volt állatorvosi rendelõ (Táncsics u. 2.) 03. 30. 10-12-ig
2. Omszk tópart (Tanító u.) 03. 30. 1230-1330-ig
3. Berdó-dûlõ (Hídvégi tanya) 04. 06. 10-11-ig
4. Berdó-dûlõ (Gerinc – Kálvária u. sarok) 04. 06. 1130-1230-ig
5. Taván-dûlõ (Erdõhát u. vége) 04. 13. 10-12-ig
6. Üteg-állás (Damjanich – Csalogány u. sarok) 04. 20. 10-13-ig
7. Szentistvántelep (Széchenyi u. 18.) 04. 27. 10-13-ig
8. Volt állatorvosi rendelõ (Táncsics u. 2.) 05. 04. 10-12-ig

A veszettség elleni oltás költsége az oltás helyén fize-
tendõ 2700 Ft (a Magyar Állatorvosi Kamara határozata).
Oltáskor számozott bilétát kap a tulajdonos, amely az eb
azonosítására is szolgálhat.

A 81/2002.(IX.4.) FVM rendelet értelmében 2003-tól
kötelezõ az ebek féregtelenítése – a védõoltás beadásának
a feltétele –, kérem hozzon magával 10 kilogrammonként
200.- forintot féreghajtó tablettára! A helyszínen kombinált
védõoltás beadására is van mód, külön térítés ellenében.

Amennyiben már ebe nincs tulajdonában, vagy új kutya
került Önhöz, kérem ezt az állatorvosi rendelõben (Széche-
nyi u. 18., telefon: 26-340-890, vagy 26-340-362, mobilte-
lefonon: 06-30-373-98-57) szíveskedjen bejelenteni. A ház-
nál történõ eboltásokat elõzetes bejelentés után végezzük el.

Az ebek veszettség elleni védõoltása kötelezõ, elmulasz-
tása az eb elkobzását, valamint köz- és állategészségügyi ve-
szélyeztetés miatt szabálysértési eljárást von maga után.

Felhívom figyelmét, hogy a kutya esetleges külföldre
történõ szállításának szabályai megváltoztak. Az Állatútle-
vél kiállítását, microchip beültetését készséggel elvégez-
zük a Széchenyi u. 18. alatti rendelõben.

A macskák veszettség elleni védõoltása nem kötelezõ,
de a fertõzések megelõzése érdekében minden macska-
tartónak ajánlott.

Budakalász, 2008. február 8.
Molnár Bernadett s.k., Dr. Erdélyi Géza s.k.,
Budakalász aljegyzõje állatorvos

Jó hír, rossz hír, a Damjanich utcaiaknak
A Magyar Közút Kht. tájékoztatása szerint idén – a

„ROP”-os pályázat megnyerésével, három lépcsõben – fel-
újítják a Damjanich utcát, mintegy 1300 m hosszan. A
munka elsõ (Petõfi tértõl a Magyar utcáig) és második (Ma-
gyar u. és Fürj u. közti) szakaszát félpályás lezárással, jelzõ-
lámpás irányítással oldanák meg, a harmadik szakasznál
(Fürj utcától Budakalász határáig) nem lesz erre szükség.

A hivatal febr. 26-ai levelében ismét jelezte a közútkeze-
lõ felé, hogy a község közlekedésbiztonsága érdekében
szükséges lenne Üröm és Budakalász határánál terelõszige-
tet építeni, és a gyalogos áthaladás biztosítása végett a Fürj
u. és a Magyar u. becsatlakozásánál zebrákat elhelyezni. Vá-
lasz híján valószínûsíthetõ, hogy a tervmódosítást nem vál-
lalják, de arra van esély, hogy az építkezés során a 3,5 t-nál
súlyosabb jármûveket mind Üröm, mind Pomáz felõl kizár-
ják a közlekedésbõl, illetve más irányba tereljék õket.

A Reménysugár Gondozási Központ
(Családsegítõ) átszervezésérõl

A testület korábbi döntésének (2007. jún. 26.) megfe-
lelõen a jelenlegi gondozási központ családsegítõ és
gyermekjóléti szolgáltatását a késõbbiekben a DPÖTKT
keretében egy kistérségi fenntartású intézmény oldja
meg. Budakalász a szolgáltatás ellátására ingatlant bizto-
sít. Ezentúl a foglalkoztatás helyben, a Táncsics utcában (a
továbbra is önkormányzati fenntartásban maradó, önálló
intézményként mûködõ, nappali idõsellátást nyújtó Kalá-
szi Idõsek Klubja mellett) valósul meg; míg az adminiszt-
ratív háttér – várhatóan költséghatékonyabban és haté-
konyságnövelõen – Szentendrén mûködik majd. Tehát a
lakosokat továbbra is helyben látják el, de a feladatokat
2008. nyarától a kistérség fenntartásában, központi állami
forrásból végzik, ezzel egyidejûleg a pomázi úti gondozá-
si központot megszünteti az önkormányzat.

ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK
Általános iskolai beiratkozások: 2008. március 27-

28., csütörtök-péntek, 8-18 óráig, az iskolai titkárságon.
Óvodai beiratkozások: ápr. 14-15., hétfõ-kedd, 7-17 ig.
Összevont szülõi értekezlet lesz ápr. 2-án 18 órai

kezdettel az óvodába menõ gyerekek szüleinek a Falu-
házban, amelyen az óvodai beiratkozásokról, az óvodai
nevelésrõl kapnak tájékoztatást és megismerkedhetnek a
község két óvodájának vezetõivel.

A szülõi értekezleteket követõen kerül sor az óvodák-
ban a nyílt, bemutató foglalkozásokra, játszónapra, ahol a
szülõk betekintést kaphatnak az óvodákban folyó munká-
ba, közösségi életbe.

Nyílt játszónap a Telepi Óvodában: ápr. 11-én pén-
teken, 9 órától,

Nyílt játszónap a Nyitnikék Óvodában: ápr. 12-én
szombaton, 9 órától.

A beiratkozásokhoz szükséges dokumentumok, ame-
lyeket a szülõk feltétlenül hozzanak magukkal: • a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonata, • a gyermek és szülõ
lakcím- és TAJ kártyája, • diákigazolványhoz igazolvány-
kép és 550 Ft., valamint óvodai és egyéb szakvélemény
(iskolai felvétel esetében).
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NNÉVJEGYBEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Márton András

A 2006. évi önkormányzati
képviselõi választások alkalmával a
baloldal listáján jutottam be a kép-
viselõ-testületbe, majd a 2007.
decemberi idõközi ‘megmére-
tésen’ ismét képviselõ lettem. Az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-
ságban dolgozom. Budakalász

közútjainak javítása, a járdák építése, a zajterhelés csök-
kentése, és az M0-ás továbbvitele mellett ezért nagyon
lényegesnek tartom, hogy a község gyerekei, fiataljai nyu-
godt körülmények között tanulhassanak, magas színvona-
lú oktatásban részesüljenek. Az élet minden más területén
kisebb-nagyobb mértékben pótolható a csúszás, a mulasz-
tás, de a gyereknevelésben soha.

A képviselõi munka kapcsán az a meglátásom, hogy
csak a szakmai feladatokra koncentrálva, az egymás iránti
tiszteletet megadva lehet a település és a budakalászi em-
berek érdekében hatékonyan és eredményesen dolgozni.

1988 óta élek Budakalászon, a Kert utcában lakom. Há-
rom felnõtt lányom van, már mindhárman dolgoznak. A
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanítok gépész
szakalapozó tantárgyakat harmincegy éve, gépészmérnöki
és mérnök-tanári diplomával.

Elérhetõségem: 06-30/2030-435
e-mail: martandras@gmail.com

NNÉVJEGYBEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Szigeti Ferencné

1968-ban, fiatal házasként ke-
rültünk Budakalászra. A falu fekvé-
se, szépsége, nyugalma megfo-
gott bennünket. Két fiam, négy
unokám van. 40 év alatt sokat vál-
tozott Budakalász, de nekem azóta
is ugyanolyan szép, vonzó maradt.

Nyugdíjasként indultam az idõ-
közi választáson a Nemzeti Fórum színeiben, – köszönöm a
rám leadott szavazatokat. Úgy éreztem, a munkám során
szerzett tapasztalatokat (a Fõvárosi és Pest megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztárnál dolgoztam) kamatoztatni tudom a
képviselõi munkában. Többször végigjártam a választókör-
zetet, sok emberrel beszélgettem. A felmerült gondok meg-
oldhatók, ha nem is egyik napról a másikra. Az utak állapota,
a sok szemét magáért beszél. De a nem látványos problé-
mák – a mindennapok anyagi nehézségei, néhány család
egészségügyi, szociális helyzete – legalább ilyen súlyúak.

Az OKSB-nak és a Népjóléti Bizottságnak tagjaként részt
veszek az átfogó egészségügyi koncepció kidolgozásában.
Várom a 6. körzet lakóinak megkeresését, hogy vélemé-
nyüket, problémáikat továbbítani tudjam. Szeretném, hogy
jól érezzük magunkat! A szép tiszta környezet, a nyugalom,
a jó közösség mosolyt csalogasson mindnyájunk arcára.

Elérhetõségem: 06-70/414-6440
e-mail: szsaci@t-online.hu

Nógrádi Zoltán

Feleségemmel és három gyer-
mekemmel élek Budakalászon. A
Budakalászért Védegyet jelöltje-
ként kompenzációs listáról jutot-
tam a testületbe, ahol az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnö-
keként végzem munkámat. A bi-
zottság látókörébe sok olyan kér-

dés tartozik, mely a BuVéd választási programjában is sze-
repelt: az oktatási intézmények nyugodt mûködéséhez
szükséges feltételek biztosítása, a folyamatos és pártatlan
tájékoztatás, a helyi sportegyesületek mûködésének átlát-
hatóvá tétele... – ezeket tekintem legfõbb feladataimnak.

Az elõzõ testületben is rendszeresen sikerült a bizottság-
ban konszenzuson alapuló döntéseket hozni – az eltérõ poli-
tikai nézetek ellenére is – s remélem, a következõ két és fél
évben ez jellemzi majd a közös munkát. Budakalász tehetõs
község. Megengedheti magának, hogy kötelezõ feladatain
túl is finanszírozza a kultúrát, sportot, oktatást. Jóval nagyobb
összeget fordítunk a helyi sportélet támogatására, mint a
környezõ települések; fenntartunk egy mûvészeti iskolát és
egy bölcsõdét, illetve két önállóan mûködõ általános iskolát.
Bízom abban, hogy az elkövetkezendõ években is kigazdál-
kodható lesz „szabad” 100-150 millió forint ezen célokra.

Elérhetõségeim: 06-20/922-8811
e-mail: zoltan.nogradi@gmail.com
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Az egyesület 26 tagból áll. Csak eggyel többen vannak,
mint tavaly, ehhez képest míg a 2006-ban 3301, 2007-ben
5793 órát teljesítettek. A rendszeres bûnmegelõzési járõr-
szolgálaton túl a sok rendezvénybiztosítás, nyáron a bánya-
tavaknál történõ szinte napi szolgálat – önállóan, és a rend-
õrséggel közösen –, valamint a viharok is róttak rájuk plusz
feladatokat. Növekedett a rendõrséggel közös szolgálatok
száma is, – együttmûködésük kiváló és súrlódásmentes.

Bûnmegelõzési tevékenységük sokrétû. Elsõdleges a
szituációs bûnmegelõzés, ezen kívül az OPSZ és BPSZ
közbiztonsági projektjeinek végrehajtásában vettek, vesz-
nek részt. A kiemelt nyugdíjkifizetésnél többször kísérték
a kézbesítõket, de jelen voltak az önkormányzati rendez-
vényeken is, közremûködtek a Tó futások, Tour de Kalász,
bicikliverseny, autómentes nap, falutakarítás, szüreti fel-
vonulás, és egyéb helyi rendezésû bálok biztosításában.

2007-ben befejezték a formaruhák beszerzését. Mivel
jan. 1-jével a T-Mobile megszüntette az OPSZ nagysebes-
ségû, távolságfüggetlen PTT-s szolgáltatását, a tagokat te-
lefon és SMS-üzenetrendszer kapcsolja össze. Sürgõs
esetben 10-15 perc alatt riasztható mindenki, szolgálatban
URH-n tartják a kapcsolatot a 24 órás diszpécser szolgálat-
tal. Három egyesületi telefonjukat BPSZ pályázaton nyer-
ték. Internetes kapcsolatuk, számítógépük egyesületi szin-
ten nincs. A szolgálati kocsi egy, a rendõrség által leadott
ötéves Opel Astra II kombi gépjármû, amivel körülbelül
5700 km-t tettek meg, – nagy segítség, bár sokat kell ja-
víttatni. Hat polgárõr saját gépkocsival lát el szolgálatot,

hozzávetõleg 4000 km-t tettek meg a saját költségükön.
A befolyt támogatások nagy részét a mûködési költségek-
re költötték. Az Önkormányzattól 2005-ben kapott iroda-
helységet jól kihasználják, az elnökségi és szolgálati gyûlé-
seken kívül itt tárolják a szolgálati felszereléseket is. Nap-
közben többnyire terepen vannak, de elõzetes bejelentke-
zésre szívesen állnak az érdeklõdõk rendelkezésére.

A község lélekszámához mérten szeretnék a taglétszá-
mot 40-60 fõre növelni. Várják tehát a vállalkozó szellemû
lakosokat soraikba! Természetesen nincs juttatás, tisztelet-
díj, ‘csak’ a megbecsülés lehet részük a lakosság részérõl.

Ezt a tiszteletet megõrzendõ, az egyesület a polgár-
mester úrnak címzett bocsánatkérõ levelében elhatárolta
magát egyik tagtársuknak – magánemberként – a tavalyi
választások során tanúsított tevékenységétõl (vádaskodó
szórólapok terjesztése). A BPE a szükséges fegyelmi eljá-
rást lebonyolította, az érintettet írásban figyelmeztette az
alapszabályban foglaltakra (pártoktól független, politika-
mentes tevékenység, kampánytól tartózkodás).

A kiemelten közhasznú Budakalászi Polgárõr Egyesü-
let hálásan fogad minden támogatást. Távlati céljai közt
szerepel – bár a testület a térfigyelõ rendszer telepítése
okán ezt nem támogatta – mobil felhasználhatósága és
hamis rendszám-kiszûrõ képessége miatt a Mátrix Police
rendszám-azonosító rendszer beszerzése.

Az egyesület adószáma: 18677100-1-13. OTP szám-
laszáma: 65700079-10124165. Székhelye: Petõfi tér 1.
Ügyeleti, 24 órás telefonszáma: (30) 621 2244.

Rongálás-hullám a Damjanich út táján
2008. márc. 11-érõl 12-ére virradó éjszaka, a hajnali

órákban megrongáltak 16 személygépkocsit a Kilátó,
Gém és Sólyom utcák környékén. Az ismeretlen
elkövetõ(k) az utcán álló jármûvek ablakait betörve, ki-
sebb értéktárgyakat tulajdonított(ak) el. A közelmúltban
hasonló bûncselekmény-sorozat történt Pomáz Budaka-
lásszal határos részén, valamint a Kert utcában is.

Az elkövetõ sajátos értékítélete alapján válogatott a
jármûvekben hagyott tárgyak között. Elõszeretettel vette
magához a rádiók elõlapjait, a készülékeket a helyükön
hagyva, valamint értékes bõrkabát nem keltette fel az ér-
deklõdését, viszont mohón lecsapott az ülésen felejtett
csípõs smackre. Az eltulaj-
donított tárgyak viszonylag
csekély értékével szemben
az okozott kár több száz-
ezer forintra tehetõ.

Irmai
A próbaüzem alatt álló

térfigyelõ kamera által rög-
zített adatokat a rendõrség
elemzi. A jelenleg 11 ka-
merával mûködõ rendszert
hamarosan 13-ra bõvítik, a
megfigyelõ állomás pedig a
szentistvántelepi biztonsági
központba települ át.

A Budakalászi Polgárõr Egyesület tevékenységérõl
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A budakalászi Faluház áprilisi programjai
ápr. 02. 18 h Ovicsalogató – Tájékoztató leendõ óvodá-

sok szüleinek
ápr. 04. 10 h Szerb Gyermek Fesztivál
ápr. 05. 10 h Ifjúsági Sakkverseny
ápr. 10. 17 h Ötórai tea
ápr. 11. 15 h Versmondó Gála – Vendég: Huzella Péter

Kossuth díjas mûvész
ápr. 11. 17 h Aprók tánca – Játszóház – 500 Ft.
ápr. 11. 20 h A Szent István Alapítvány Jótékonysági

koncertje – Harcsa Veronika Quartet
ápr. 13. 10 h Felnõtt Sakkverseny
ápr. 16. 17 h Kicsinyek koncertje a Kalász Mûvészeti

Iskola szervezésében
ápr. 19. 10 h Szabó Magda: Tündér Lala c. meséje –

Nevesincs Színház, 700 Ft
ápr. 24. 18 h Egészség Klub
ápr. 25. 19 h A Szent Erzsébet Alapítvány Jótékonysági

estje: „Szent Erzsébet élete” címû színmû,
szlovákiai diákok elõadásában

ápr. 26. 16 h A Kalász Mûvészeti Iskola alapítványi
napja a reneszánsz jegyében

ápr. 27. 10 h Felnõtt Sakkverseny
ápr. 27. 12 h III. Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap elõadá-

sokkal, vásárral, ételkóstolóval, 1000 Ft

AZ EGÉSZSÉGES BUDAKALÁSZÉRT
A Kalász Klub az Egészségért meghívja Önt az alábbi

programjaira: Március 27. 18 óra, Faluház: Az idõjárás ha-
tása az egészségre – Pártai Lucia meteorológus • Április
24. Amit a nyirokkeringésrõl tudni kell – Dr. Stirczer Gab-
riella szakorvos • Május 22. Amit az urológiai betegségrõl
tudni kell – szervezés folyamatban • Június 26. A zene és
az egészség – Reikort Ildikó tanárnõ

Az egészségklub vezetõi minden hónap elsõ csütörtö-
kén reggel 8-tól 9.30-ig fogadóórát tartanak a Faluház el-
sõ emeleti folyosóján. A fogadóórákon és az elõadások
elõtt 17-18 óra közöttingyenes vérnyomásmérést végez-
nek, – nem csak klubtagok részére.

A klub tagjai minden kedden délelõtt intenzív sétára
várják a mozgás e formáját és a jó társaságot kedvelõket.
Gyülekezés 9 órakor a Millenniumi Keréknél (Budai – Kõ-
bányai u. sarok). Érdeklõdni Agárdi Jenõné vezetõségi
tagnál lehet a 341-721-es telefonszámon.

A középkorú dolgozó nõk részére minden kedden
17 -18 óra között tornaórát tartunk a Telepi Óvodában.
Érdeklõdni Lazanyi Istvánnénál lehet a (70) 456 0605-ös
telefonszámon. Mindenkit szeretettel várunk!

Lazanyi Edit

JÓTÉKONYSÁGI EST A FALUHÁZBAN
Tisztelt budakalászi lakosok! Szeretettel meghívjuk

Önöket és kedves családjukat április 25-én pénteken este
19 órára a Faluházba, a Szent Erzsébet Alapítvány javára
rendezett jótékonysági elõadásra. Vendégeink, a szlová-
kiai Csallóközbõl, Gútáról érkezõ magyar gimnazisták vi-
szik színre Szent Erzsébet életét. Az elõadás bevételét a
budakalászi rászorulók javára fordítjuk. Megjelenésükre
számítunk, a határon túli magyar gyermekek nevében is.

Nagycsaládosok budakalászi csoportja

KKULTÚRARENDEZVÉNYEK TÉRSÉGÜNKBEN

Szent György havi Tavaszköszöntõ Fesztivál
2008. április 19, Szentendre, Ady Endre u.

A DPÖTKT kezdeményezésére az egész térséget átfogó
nagyszabású esemény, programsorozat indul. A rendezvé-
nyen a települések civil szervezeteinek részvételével, felvo-
nulással, fõzéssel, kóstolóval, sokféle programmal, vetélke-
dõvel várjuk az érdeklõdõket. A nyitó rendezvényhez Bu-
dakalász is csatlakozott, csapatot szervezünk. Ápr. 6-áig fo-
gadunk jelentkezõket 16-tól 106 éves korig. Tel.: 340 468.

Szeretettel várjuk ápr. 19-én 10 órától, a Fõ téren!
Egész napos programok:

• Építsd velünk a „Föld szíve” pilisi zöldutat! –
ÖKOTÁRS Alapítvány programjai

• Föld Napja – a Reginonális Környezetvédelmi Központtal
• Pilisi-Dunakanyar, az élõ vizek kincsestára – kiállítás
• Sárkányölõ tábor a térség településeinek
• Duna Múzeum vízi játékai – családi játékok ajándékkal
• Kirakodóvásár, kemencés lepény, kürtös kalács, kós-

toló aranyérmes borainkból
• Országos egykerekû találkozó

Események:
10 óra Fõ térrõl indulva: Utcajáró karnevál – A települé-

sek követei, gólyalábasok, táncosok, ütõsök, ma-
zsorettek, egykerekesek, muzsikál a Dunabogdá-
nyi Sváb Fúvószenekar

11 óra A Szentendrei Ferences Gimnázium kórusa – Nap-
himnusz (Assisi Szent Ferenc)

11.10 Café Rodin mini konferencia – sajtótájékoztató;
Építsd velünk a „Föld szíve” pilisi zöldutat!

11.15 Leányfalui Árvácska gyermek színjátszó kör – Vi-
gyázz, ember! • Bújj, bújj zöldág – Gólyalábas
Madzagok Komédiázása

12.30 Európabajnok-bemutató – Egy keréken Európa csúcsán
13 óra Gasztronómiai ízelítõ a települések hagyományai-

ból – Kakukkfüves ínyencségek, vendégünk Mile
József , szakácsvilágbajnok

13 óra Dél csillaga, Söndörgõ koncert
15 óra A térség településeinek játékos vetélkedése – Sár-

kányölõ • Áldomás a fesztivál borával – Sárkány
(Bika)-vér Szekszárdról

16 óra „Adjon az Isten fényeket” – Sebõ együttes muzsikál
17.30 Tombol(a) gyerek sereg – a Kisoroszi Mandorla ze-

nekar közremûködésével, fõdíj: Mountain Bike
18 óra Tánc a téren – Lucky Boys Shuffle Band
20 óra Café Rodin – Rák Béla Combo

A rendezvény szervezõje: DPÖTKT, ÖKOTÁRS Alapít-
vány, Regionális Környezetvédelmi Központ, Café Rodin

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A FALUHÁZBAN
A Szent István Alapítvány a Harcsa Veronika Quartet

és Milosevits Mirkó közremûködésével jótékonysági kon-
certet szervez ápr. 11-én, pénteken 20 órára. Jegyek igé-
nyelhetõk iwiw-en, az Ági trafikban, illetve a Faluházban.

MEGHÍVÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁSRA
Várjuk márc. 29-én 16 órára a Faluházba, A mellrák és a

prosztatarák megelõzésérõl, gyógyításáról; és a Táplálék
kiegészítõkrõl és kozmetikai cikkekrõl szóló elõadásunkra.

Budakalászi Nõtagozat és Viola Egyesület
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KALÁSZ A TÖRTÉNELEM KÖZPONTJÁBAN?

ÕÕseink nyomában járni, eredetü(n)ket felkutatni
nem csak intellektuális kihívás, izgalmas kaland,

de – a feladat erkölcsi, tudományos és valós fizikai ve-
szélyeit is számításba véve – nemes megszállottsággal,
felelõsséggel járó küldetés is. Ezekkel kell szembesül-
nie dr. Lánszki Imre agrármérnök-ökológusnak is, aki
budakalászi lakosként, a környéket járó, természetis-
merõ- és szeretõ emberként az utóbbi években több
olyan felismerésre jutott, amelyek, ha beigazolódnak,
átírhatják a magyar, de az európai történelmet is.

Lánszki Imre nagyívû elmélete szerint a Pilis szakrális
hely: a Pomáztól Almegyerig (Békásmegyer felsõ része)
húzódó szakasz pedig olyan ‘multikulturális központ’,
amely különös jelentõséggel bír, nem csupán az õsma-
gyar, de a hun és a francia (s vele az európai) történelem
szempontjából is. Ez a vidék, egyrészt hõforrásainak,
másrészt védett hegyeinek, patakjainak és a Duna közel-
ségének köszönhetõen évezredek óta kulcsfontosságú
szerepet játszott a Kárpát-medencében hont alapító né-
pek életében. A különbözõ kultúrák egymásra települve
tudatosan ide építették fel közigazgatási és szakrális köz-
pontjaikat, legfõbb váraikat, városaikat.

Ide helyezi Lánszki Imre a trójai vereség után szétszó-
ródott frankok (a franciák õsei, más néven gallok, vagyis
sicamberek Krisztus elõtt 1100 táján több tízezren érkez-
tek hazánkba) legendás fõvárosát, Sicambriát.

A Kárpát-medencei, illetve Duna-menti itt-tartózkodást
megerõsíti a nagy Francia Krónika és több más nyugati kró-
nika is, melyek szerint a frankok Kr. e. 864-ben a germánok
elõl menekülve innen húzódtak tovább a Szajna, Majna,
Rajna vidékére és alapították meg a mai Párizst...

A hivatalos álláspont szerint a gallok köztes fõvárosa
Óbudán, Aquincum területén lehetett. Ezt Lánszki Imre egy
1208-as francia levéltári adatra hivatkozva cáfolja: ez ugyan-
is a frankok városállamát „Buda” várához helyezi. Viszont

1208-ban még nem épült föl Buda vára, hiszen azt mai he-
lyén a tatárjárás után, 1247-ben kezdte építtetni és 1256-
ban lakta be IV. Béla. Ám létezhetett a térképek sora által
jóval északabbra, Szentendre alá tájolt Õs-Buda: Althofen.

A frankoktól idõrendben továbblépve, a rómaiak li-
mes-rendszerének Sicambria területén lévõ részét to-
vábbépítve alakította ki Attila – az V. század közepetájt –
a maga udvartartását. Az irodalmi adatok összegzése
alapján, vára nem erõd jellegû, hanem kõalapokra épült,
északi típusú, faszerkezetes, szakrális vár volt, melyben a
hun király 15 évig regnált.

Az õ székhelyét keresték õseink, s „kimondhatatlanul
felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy elfoglalják –
s méghozzá háború nélkül – Attila király városát, kinek az
ivadékából származott Árpád vezér.” (Anonymus: Gesta
Hungarorum) Így települhetett a frankok, majd a hunok
Sicambriájára a magyar Õs-Budavára, kiegészülve vezére-
ink és királyaink koronázó és temetkezõhelyével: „az Úr
megtestesülésének kilencszázhetedik esztendejében Ár-
pád vezér is elköltözött ebbõl a világból. Tisztességgel te-
mették õt el egy kis folyónak a forrása felett, amely kõme-
derben folyik alá Attila király városába. Egyszersmind ott a
magyarok megtérése után a Boldogságos Szûz Mária tisz-
teletére egyház épült, amelyet fejérnek hívnak.” Fehéregy-
háza település, amire térképek és környékbeli utcanevek is
hivatkoznak, valószínûleg azonos Õs-Fehérvárral, Alba
Ecclesiával – véli az ökológus-kutató.

Hogy mindez hol lelhetõ fel? Lánszki Imre meggyõ-
zõdése szerint nyomokban a föld felett (a Nagy-Kevély
keleti oldalában: összerakott, épített formákban, faragott
kövekben, falmaradványokban megmutatkozó utakban,
belsõ terekben, mesterséges kürtõnyílásokban),– de
többnyire sajnos még nyomtalanul, a föld alatt. Mire ala-
pozhatók mégis e feltevések?

Egyik oldalról geomorfológiai adatokra, a tájba nem il-
lõ kövek jelenlétére, ökológiai összefüggésekre, növény-
társulások vizsgálatára, tiszta vizû víznyerõ hely regisztrá-
lására a hegytetõn – amely tények alapján a számítástech-
nika segítségével térinformatikai modelleket lehet képez-
ni. Az így kialakult alaprajzok viszont kísértetiesen egybe-
vágnak a FÖMI által készített légi-, illetve a NASA infravö-
rös felvételével, amely föld alatti építményeket hivatott
hõmérsékleti különbségek alapján jelezni.

Másik oldalról támaszkodhatunk korabeli és késõbbi,
magyar, francia, német, vatikáni és török forrásokra, kró-
nikákra és metszetekre, valamint térképekre (54 db.),
amelyeken betájolható, helynevekkel, domborzati jelleg-
zetességekkel azonosítható Sicambria, Õsbuda és Fehér-
egyháza városa-vára; illetve megkérdõjelezhetõ az eddi-
gi történelem-szemlélet preferálta Óbuda-Aquincum és
Székesfehérvár központú/központi elmélet.

Õseink nyomában jár, utánuk nyomozván Lánszki Im-
re. A próbafeltárások és levéltári kutatások, amelyekre a
késõbbiekben rendszeresen visszatérünk, remélhetõleg
õt igazolják majd: õseink nyomába lépünk, Budakalász
környékén járva, nap mint nap, mi magunk is...

Anó

Õseink nyomában – Sicambria, Õs-Buda, Fehérvár...
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OOKTATÁSSULIS, OVIS SIKEREINK...

A Szentistvántelepi Általános Iskola hírei
• A Zrínyi Ilona matematikai verseny megyei fordu-

lóján elért eredményeink: Pest megyében a 4. évfolya-
mon 846 tanuló versenyzett. Iskolánk tanulói a következõ
eredményeket érték el. I. hely – Bálint Bence 4. a osztá-
lyos tanuló – a megyében egyedül 100 %-os megoldást
adott le. Országos versenyen képviseli a megyét. A to-
vábbiakban: Gurbán Bálint 4. a – 58.; Wettstein Albert 4.
a – 175.;Ralbovszki Judit 4. b – 295.; Csúvár Csenge 4. a
– 497. lett. Felkészítõ nevelõk: Katonáné Vas Erzsébet,
Vörös Balázsné. Gratulálunk a szép eredményekhez!

• Az országos kompetencia mérés eredményei: A
mérésben részt vesz valamennyi 8. osztályos tanuló és is-
kola, függetlenül attól, hogy általános iskola, hat vagy
nyolc évfolyamos gimnázium. A szövegértõ és a matema-
tikai feladatokat központilag állítják össze, értékelik és kül-
dik meg az eredményeket az iskoláknak és fenntartóiknak.

Magyar – szövegértés tárgyban a Szentistvántelepi Is-
kola 518-as átlagával meghaladja mind az országos
(497), mind a községi (468) átlagot.

Matematikából az országos 491-es és a községi 469-
es átlaghoz képest 505-ös eredményt értünk el. Az ered-
ményeket biztatónak érezzük!

• Megyék Játéka: Március 14-én az iskolában a Me-
gyék Játéka keretében egész napos programok zajlottak.
Téma: 1848 március 15-e és a szabadságharc eseményei.
A tanév egészén átívelõ programsorozat a Diákönkor-
mányzat szervezésében valósul meg. Részese minden ta-
nuló és nevelõ. A gyerekek rendhagyó módon, megyék
szerinti csoportokba szervezõdve vesznek részt különbö-
zõ foglalkozásokon, csoportmunkában dolgoznak, így
lesz számukra ének, rajz, költészeti, földrajzi, történelmi
foglalkozás. A Megyék Játéka programot a DÖK segítõ
tanára, Martini Andrásné Judit néni koordinálja.

• Erdei iskolák, nyári táborok: Május 13-tól-16-ig az
iskola tanulói különbözõ színhelyeken Erdei iskola prog-
ramban vesznek részt az Ökoiskolai nevelés jegyében.

Nyílt nap a Kalász Suliban
Óvodás hangok is zsongtak március 11-én iskolánkban,

amikor vendégül láttuk a leendõ elsõs gyerekeket és szülei-
ket. Nagyné Martinusz Éva tanítónõ a piciket is bevonta az
órába: közösen énekeltek, számoltak, csoportosították az ál-
latokat. Az iskolások mesejátékot adtak elõ, szemléltetve,
hogy a játékos tanulás és készségfejlesztés milyen eredmé-
nyes. Körtemuzsika hangja jutalmazta a leendõ kisdiákokat.

M. Tóth Éva tanítónõ matematika feladatait egy közép-
kori ruha dísze rejtette. Az irodalom órát a közelgõ márci-
us 15. varázsa tette különössé. Kicsik és nagyok együtt
szavalhatták a Nemzeti dalt. Az órán itt is szerepet kapott
a muzsika, a vidámág és a játékos fejlesztés.

A negyedikesek sajátkészítésû ajándékkal kedvesked-
tek leendõ iskolatársaiknak. A bemutató óra nagyon sok
érdeklõdõt vonzott, a legtöbb dicséret mégis a piciket il-
leti, akik mindkét foglalkozást aktív figyelemmel kísérték.

Iskolánk a német nyelvet elsõben öt órában tanítja. A
bemutató órán Szakács Réka tanárnõ a negyedikesekkel
gondolattérképet készített, majd játékos mondatalkotás
következett. Jó szívvel ajánljuk a német nyelv tanulását
minden olyan leendõ diáknak, akik komolyan terhelhetõ-
ek, hiszen a nyelvtudás korunk nélkülözhetetlen eszköze.

Meddig érnek el az óvó kezek???
Mikor ér véget a gyerekkor, és szembesülnek azok a

pici emberek, akiket a sors ránk bízott, azzal, hogy sajnos
az élet nem mindig csak mosolygás? Sokan gondolko-
dunk ezen szülõként, és a válasz gondolom, ugyanaz má-
soknál is, mint nálam. Elõbb, mint kell, de legalábbis
elõbb, mint ahogy azt mi, szülõk szeretnénk.

Ezért kellenek ünnepek. ÜNNEPEK, nagy betûkkel, olya-
nok, mint ez a mai is. Hiszen a telepi óvoda teljes dolgozói
gárdája nem sajnálta az idejét, azt az idõt, amit õk is a csa-
ládjukkal tölthettek volna, és immár ötödik alkalommal
gyûjtöttek. Mosolyokat, tapsot (bár ezt talán mindennap
kapnak a gyerekeinktõl), és ma pénzt is. De nem tettek ki
egy perselyt, hogy mi szülõk pénzt dobáljunk, pedig ennek
manapság hatalmas divatja van. Nem. Õk munka után mo-
solyogva, de holt fáradtan, hiszen 20-30 gyerek könnyét tö-
rölték le aznap is, meg etették õket, délután altatták, ját-
szottak velük, és a többi, szóval õk próbáltak.

És ennek eredménye egy délután. Egyetlen délután a Fa-
luházban. Azért, hogy a gyerekeinknek legyenek játékaik,
szép új ágyakat kapjanak, új homokozójuk legyen. Ez talán
mindegy is, hiszen õk, a gyerekeink, ebbõl szerencsére még
nem sokat értenek. Õk ebbõl az egészbõl annyit láttak, hogy
Ti fent vagytok a színpadon, jelmezbe bújtatok, és megint
meséltek, énekeltek, játszotok és megint értük vagytok.

Mi nagyok, felnõttek tudjuk, de legalábbis sejtjük, mi
munka volt ez. Én pedig bocsánat érte, hogy közvélemény-
kutatás, népszavazás, és aláírásgyûjtés nélkül, köszönöm
Nektek, és mindenkinek, aki segített, hogy fáradságot, sza-
badidõt nem kímélve, ennyi mosolyt, kacagást és tapsot
csaltatok ki a gyerekeinkbõl megint, és belõlünk, szülõkbõl
is. Kár, hogy egy évet kell várnunk a következõre, hiszen
olyan jó gyereknek lenni (megint). Nagyon köszönjük.

Róna Kriszta, Áron (Nyuszi csoport) anyukája
(Képeink a Dzsungel könyve elõadásáról a 15. oldalon.)

Gyerekszáj a Nyitnikék Óvodából
uuKirakózásnál hiányzik a törpe orra. Attila megtalál-

ta a hiányzó részt és felkiáltott: – Hol van az a nózitlan?
uuEbédeltünk. Tominak nem ízlett az étel. Evés he-

lyett, a kanalával kevergette a fõzeléket a pörkölttel. Egy
idõ után rászóltam: – Tomika, ne malackodj, ha nem ké-
red, tedd le a kanalat! Erre õ: – Jó, de elõbb össze kell
keverni a színeket!
uuAz óvó néni könyvbõl mesél, Borsi megszólal.
– Ezt az én anyukám is szokta mesélni, csak õ a szá-

jával mondja.
uuKriszti mesélte:
– Volt egyszer egy cicánk. Fölül szürke, ha leül fehér.
uuÓvó néni kérdezi:
– Mi ez Ricsikém?
– Nem tudom, de a helyedben nem nyomnám meg!
uuA konyhás dajka néninek akadt pár szabad perce

és kiment az udvarra a gyerekek közé. Meglátva õt Be-
nedek megkérdezte:

– Ha te itt vagy, hogy lesz így ebéd?
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Rendhagyó ének óra Muzsikás módra
Február 20-án délelõtt

– a MOL Rt. támogatásá-
val – rendhagyó ének órát
tartott a Szentistvántelepi
Iskolában az imert Muzsi-
kás együttes. Köztudott,
hogy a zenei nevelést nem
lehet elég korán kezdeni,
Kodály megállapítása sze-

rint a legjobb már kilenc hónappal a születés elõtt. A zenei
élmény jótékony hatású, nem csupán a mûveltségi szint
emeléséhez, hanem a testi-lelki harmóniához is. Kimutat-
ták, hogy a rendszeres zenei élmény a fegyelmet, a kon-
centráló képességet és a teljesítményt is fokozza. A Kárpát-
medencei hagyományos népzene egyszerre õsi és mo-
dern, ezért is tartja fontosnak a Muzsikás együttes a jövõ
nemzedéke számára a népzene megismerését, átélését.

Az együttes átfogó programjának része a rendhagyó
iskolai ének óra. A mûsor közben tanulóink érdekes és
fontos információkat hallottak a népzene és a hangszerek
világáról, és maguk is énekeltek az együttessel. A koncert
különleges esemény volt az iskolában, további tanórákon
hasznosíthattuk a megszerzett információkat. Köszönjük
a MOL Rt. támogatását, és a Muzsikás együttes felajánlá-
sát az iskola diákjai és nevelõi nevében.

Horváth Erzsébet, igazgató

Digitális táblák bemutatója
Többszörösen is példamutató a Kalász Suli kezdemé-

nyezése: ismeretterjesztõ módszertani bemutató elõadás
szervezése pedagógusok számára. Az iskolák közti ösz-
szefogás, együttmûködés jegyében három település öt
iskolájának küldöttei ismerkedhettek február 19-én a digi-
tális táblák használatának elõnyeivel. A kezdetben ide-
genkedõ, majd a lehetõségek ízére ráérzõ tanárok a pre-
zentáció végén kíváncsi gyermekek módjára próbálgatták
a leendõ ‘játékszert’, ‘segédeszközt’, ‘munkatársat’.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Meghívó játszónapra!
Szeretettel várjuk leendõ óvodásainkat és szüleiket

óvodai játszónapunkra április 11-én, pénteken 9 órakor.
Ez az alkalom kiváló lehetõséget nyújt a gyermekeknek az

óvodai játékok kipróbálására, a leendõ társakkal és az
óvodával való ismerkedésre. Kérjük, váltócipõt hozzanak!

Címünk: Telepi Óvoda, Bk., Mályva u. 1. Tel.: 26/340-
556, e-mail: tovi01@t-online.hu, www.telepiovoda.hu

A forradalom 160. évfordulóját ünnepeltük
A Kalász Suliban évek

alatt nagyon szép hagyo-
mány alakult ki. Az alsós
nebulók ezen a tavaszkö-
zeli napon nem csak ün-
neplõ ruhát öltenek, kokár-
dát tûznek, – közösen ké-
szítenek 1848 forradalmá-
ra vagy az utána következõ
szabadságharcra emlékeztetõ „egyenruhát”. Egyik osztály
kardot, másik huszárcsákót – de volt nemzetõr karszalag is
–, s így vonulnak be az ünnep színhelyére, a tornaterembe.

Idén Földi Ilona tanárnõ állította össze a megemléke-
zés mûsorát, kortársak és utódok tisztelgõ szavait hallhat-
tuk. A mûsornak nagy sikere volt a tanulók, a tanárok és a
szülõk körében. A szereplõgárda éppen csak fogadhatta
az elismerõ szavakat, mikor megérkezett értük a busz, s
vitte a társaság nagy részét a Napvirág otthonba, ahol az
idõs emberek szeretettel, mosolyogva fogadták õket.

Nagy tapsot kaptak, külö-
nösen zenészeink, a Wie-
ner Leó Rókatáncát játszó
Szedmák Eszter. Az ünnepi
hangulatot az Otthon ven-
déglátással köszönte meg.

Hagyományõrzõ húsvéti ki-
állítás nyílt a Kalász Suliban

A digitális tábla bemutató résztvevõi az iskola
tanári szobáját teljesen megtöltötték

A Telepi Óvoda dolgo-
zóiból álló alkalmi színtár-
sulat az idén is (február
29-én) megtartotta jóté-
konysági színielõadását a
Faluház nagytermében. A
Dzsungel könyve nagysi-
kerû produkcióján, mely-
nek bevételét az óvoda ja-
vára fordítják, a lelkes kö-
zönség színültig megtöl-
tötte a nézõteret. (Szülõi
beszámoló a 14. oldalon.)
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