
Harminc emelettel
a Duna fölött

Kíváncsi voltam, hogy áll a
várva várt (rettegett?) hi-

dunk, a Megyeri. Hogy mutat
fentrõl most, amíg a rá támasz-
kodó darukon még fölibük ha-
jolhat a fotográfus.

Ugye, nincs tériszonya? In-
kább kijelentésnek, mint kér-
désnek hangzott, megpróbál-
tam hát a legnagyobb termé-

szetességgel nemet inteni. Határozottan emlékeztem rá, hogy a telefonban az építés-
vezetõ hölgy(!) liftet említett, talán a daru liftjét. Ám ma hajnalban a megbeszélt idõ-
ben hiába meresztgettem a szemem, a darukezelõ is csak vaslétrán mászta meg a
munkahelyéhez vezetõ száz métert. És most kiderült, szó sincs liftrõl, engem a daru-
val egy ketreces emelõkosárban emelnek a magasba.

Az elsõ ötven méter után szégyenszemre térdre ereszkedtem a himbálódzó, szûkös-
sége ellenére is szellõs fémkosár padlóján és igyekeztem az összes létezõ végtagommal
az acélrácsra fonódni. A két kéz és a két láb ilyenkor oly kevésnek tûnik, hogy az ember
hajlamos egy kedvezõbb, akár polipként való újraszületésért fohászkodni. Az egyre elké-
pesztõbb látványból próbáltam a mélységet kizárni és inkább a kitáruló tájban meg a gi-
gászi építményben gyönyörködni. A ketrec elérte azt a magasságot, ahonnan a kilenc-
ven méter magas hídpilonra le(!)nézhettem. A pilon csúcsán, állványokon emberek dol-
goztak, láthatóan számukra mindennapos körülmények között. Végül nekem is sikerült
annyira összeszednem magam, hogy elkészülhessenek a képek. Íme. Szabó Zoltán

Az M0-ásról bõvebben
a 10. oldalon olvashatnak
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Kegyes volt az idõjárás azok-
hoz, akik rajthoz álltak 2008. áp-
rilis 5-én szombaton 10 órakor
az Omszk-parkban. Valószínû-
leg ennek is köszönhetõ, hogy a
„Tó-futás” õszi szezonzáró futa-
mát túlszárnyalva, az egy, illet-
ve két körös távon most 466 fõ
versenyzett.

Korosztálynak és nemnek
megfelelõen óvodás, kisisko-
lás, iskolás és felnõtt kategóri-

ákban neveztek a futni vágyók.
A bejelentkezés és a hangula-
tos közös bemelegítés után a
strandröplabda pályája mellõl
rajtolt a tömeg. Az izgalmas
verseny után szénsavas és
szénsavmentes ásványvíz járt a
futóknak. Az eredményhirdetés
alkalmával Pártai Lucia, a ren-
dezvény háziasszonya adta át
az érmeket és a – CORA Hiper-
market Kft., a BRICO STORE

Újjászületett anyagok
A fenti címmel

nyílt kiállítás a Falu-
házban, ápr. 11-én
(ápr. 25-éig), Papp Er-
zsébet textiltervezõ
restaurátor munkái-
ból. Mint P. Szabó Er-
nõ mûvészeti író be-
vezetõjében elmond-
ta, Papp Zsóka a Len-
fonó tervezõje volt,
többször sikeresen
részt vett a Szombat-
helyi Biennálén. Je-
lenleg a Szentendrei

Szabadtéri Néprajzi Múzeumban dolgozik és a Pomázi
Mûvészek Társaságának tagjaként készít fegyelmezetten
konstruktív és szürrealisztikusan mesés, játékos lakástex-
tileket, táblaképeket és akvarelleket. A megnyitót a Kara-
ván Família macedón, szerb, orosz és magyar területekrõl
származó cigány népzenei feldolgozásai és Végsõ Ildikó
mélyen átélt szavalatai tették még színesebbé.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Fritz Tamás: „új rendszerváltó folyamat...”
A Budakalászi Es-

ték sorozatban már-
cius 28-án a Nemzeti
Fórum vendége volt
Fritz Tamás politoló-
gus, akivel az est házi-
gazdájaként Kovács
Attila beszélgetett. A
népszavazást elemez-
ve a vendég hangsú-
lyozta: a nagyarányú
részvételt és egyöntetû vélemény-nyilvánítást nem lehet
semmibe venni, s az európai politikai szokásjognak ellent-
mondó ‘magyar unikum’, hogy a kormány képtelen levonni
a szükséges következtetéseket és méltósággal lemondani a
hatalomról. Hasonlata szerint vezetésünk, mint egy balese-
tet szenvedett, agyrázkódást kapott sofõr, a csattanás után
mit se tudva szédeleg tovább. Mindeközben felmérések
szerint Magyarország az egyik legboldogtalanabb ország,
amelyben elsorvadnak az értékek, elvész a tekintély és ta-
nárverések, hordaviszonyok borzolják a kedélyeket. Fritz Ta-
más szerint egy új rendszerváltó folyamat elején vagyunk...

Tavaszi Tó-futás az Omszk Parkban: közel félezer résztvevõ kocogott a tó körül

Hungária Kft. és a METRO Kereskedelmi Kft.
áruházak által felajánlott – nyereményeket a he-
lyezetteknek. Minden résztvevõnek és díjazott-
nak gratulálunk! A díjazottak névsora a 6. olda-
lon, a versenyzõk részletes listája a budakalászi
intézmények hirdetõin olvasható. Reméljük, az
õszi futáson még többen találkozunk!
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Recsenyédi Fekete Miklós:
FÜSTKARIKÁK (Az elsõ karika)

Mint lavina,
úgy szakadt rám ez a hajnal:
ajtóm elõtt a vén körtefán
záport hirdetve felesel egymással két rigó,
s valahol Csepel fölött
apró igazgyöngyöt szór a magasból
egy pacsirta.

Énekel,
mert azt gondolja tán,
hogy ebben a pénz-éhes,
süket világban valakit érdekel a sorsa,

hogy õ, íme, új napra virradt,
s a szeplõs tojások sem váltak
sem róka,
sem menyét áldozatává
a hideg-fényû, cinkos hold alatt.

Amit énekel, az hála-adás, tudom.
Így imádkozni
csak az Anya tud… Istenem!

Az én számra mért jön csak panasz?
(Hisz úgy keltem föl,
hogy ma csak a Te neved,
s anyámat dicsérem…
dehát mit tegyek,
ha elkeserít,
hogy ilyen fia van?)

Mert elbujdostam,
még azt sem tudom,
hogy egyáltalán
hasznára volt-e harcom annak a maroknyi népnek,

s a földnek,
mit szerettem, s amelybõl kitéptem magam.
– Édesanyám, „ahol fát faragnak,

ott hull a forgács” – tudom.
Csak azért üzenek,
mert Anyák-napja van.

FÜSTKARIKÁK (A negyedik)

Már pipaszó mellett tüzelget éjjel
az almáskertek õre,
titkon hinti, hinti
a lomb-erdõre aranyát az õsz,

hajnalra a Nagy-Kevély is
pipára gyújtott,

s én attól félek,
többé felém se jössz.

Pedig emlékezned kell reám,
tudom,
ahogy emlékszik az anyaföld
a beléhasító, fényes ekére,

ahogy a szántó-vetõ meleg kezére
emlékezhet az érett kalász,
és élek, élek, hittel remélve,
hogy titokban mindig hazavársz.

Ne várj.
Nincsenek csodák.
Nem jöhetek,
de így is veled vagyok:

mint fagytól perzselt száraz ág
a tavalyi lombra, úgy emlékszem reád…

Ha rám találsz,
leheleted majd tisztára mossa
lelkemen ezt a jégvirágoktól-szép ablakot.

Recsenyédi Fekete Miklós, családi nevén Fekete (Recsenyéd,
1942. febr. 23.) – író, újságíró. A székelykeresztúri mezõgazda-
sági szakiskolában és a marosvásárhelyi mezõgazdasági techni-
kumban végezte tanulmányait (1964). Farmvezetõ Mezõberge-
nyében (1971-81), Mezõfelében (1977-81), térképész a Hargita
megyei kataszteri hivatalnál Csíkszeredában. Közben a Hargita
c. napilap mezõgazdasági rovatának munkatársa. Önálló kötete:
Keserû méz (novellák, 1985 – Forrás. Fekete Miklós néven). A
nyolcvanas évek végén Magyarországra költözött. (Írja a
szerzõrõl a Romániai magyar irodalmi lexikon. 1992-tõl Budaka-
lászon él. Verseivel a Költészet napjára emlékezünk és
szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! – A szerk.)

Mert nincs erkölcs, 
mi számonkérne bármit

ha a hatalmad takarója hosszú...

Meglehet, lassan negyedszázada, hogy
a fenti szavakat leírta Mezey Katalin a
Credo címû versében. Aligha tévedek –
régtõl ismerve a szerzõt, akit ezúton
köszöntök 65. születésnapja alkalmából
–, hogy költõtõl el nem várhatóan, ma-
ga örülne leginkább annak, ha elévül-
tek/elavultak volna az idõ tisztító folya-
mában ezek a sorok. Nem szokatlan
költõink különös érzékenysége a köz-
életi morálra (annak inkább hiátusaira),
miképp Illyés Gyula is – akit 25 éve,
épp a Költészet napja után négy nap-
pal veszítettünk el – felvállalta ezt:
„Áruló lennék, ha csak író akarok lenni.”

Ha azt látjuk, hogy az írás adomá-
nyával, a nyilvános megszólalás lehetõ-
ségével megáldott-vert alkotók ilyen
fontosnak érzik a társadalomba, a köz-
életbe, a mindennapokba visszafohász-
kodni alap-vetésképp a morális felelõs-
séget, mind nehezebben foghatjuk fel a
közszereplõk ilyetén igénytelenségét,
már-már cinikus ethosz-érték-tagadását.
Érthetetlen, hogy Magyarországon a
legtermészetesebb a ‘képviselõi men-
tesség jogi egérlikjába’ búni, a jog és az
erkölcs közül a szívhez (és érdekhez) kö-
zelebb állót választva, kérészéletû kor-
mányfõnk útmutatása szerint. Ez a min-
ta. Az én-érték, én-érdek, a hatalom ön-
teltsége. A klasszikus értékek fölött állás.

Már hallom a közhelyt, hogy köny-
nyû erkölcsösnek lennie annak, akit meg
sem kísértenek, s mégis: „Innen félrõl, /
a semmibevevésbõl, / hol létem legföl-
jebb szociális ügy / – s tulajdonképp ez
is nagy eredmény – / a lehetõségek / si-
kátorait beláthatom.” (M. K.) S úgy lát-
szik innen, hogy bizonyos ‘nívó’ fölött az
autókból ‘hiányzik’ az index, a fék; hogy
piti kis ‘hatalmacska’ elég a ‘fogadjisten’
elfeledéséhez. Ez már a morál agóniá-
ja?! Ez ‘a rendszer’, amit túlélésünkért le
kell váltani! Nincs más reményünk.

Mert – Mezey Esély címû töredékét
felidézve – nem okoz belsõ harmóniát,
minõségibb létezést, ha csak azt tudjuk:
„Többen lennének nagy gonosztevõk, /
de nem mindenkinek futja rá a hatalma”.

(III. Utisz)

AA GÓNIAGÓNIA



Az Állami Számvevõszék ellenõrzése Budakalászon

Az Állami Számvevõszék (ÁSZ) a 2007. évi normatíva igénylés és elszámolás teljesíté-
sét, igénybevételének jogosultságát ellenõrzi a Polgármesteri Hivatalban és valamennyi ön-
kormányzati fenntartású intézményben egyaránt. Az ellenõrzés március 25-én kezdõdött és
várhatóan április végéig tart. A szociális és közoktatási feladatot ellátó intézmények nyilván-
tartásait, tanügy-igazgatási és gazdasági dokumentumait átvizsgálva normatíva pótigénylé-
sére, illetve visszafizetésére kerülhet sor, az ÁSZ vizsgálatnak (jelentésnek) megfelelõen.

Köztudott, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények mûködését az állami nor-
matívák és az önkormányzati források biztosítják. Az állami normatívák/támogatások ösz-
szege sajnálatosan évrõl-évre csökkenõ tendenciát mutat, így az önkormányzat szerep-
vállalása ennek megfelelõen folyamatosan nõ. Az állami támogatás felhasználásának jog-
szabályban meghatározott és a valóságos jogosultságát, felhasználását hivatott ellenõriz-
ni az ÁSZ. A vizsgálat eredményérõl a következõ lapszámban várható tájékoztatás.
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Meghívó ‘stratégiai megbeszélésre’
Budakalász Önkormányzata megbízta az A.D.U. Épí-

tész Irodát, hogy készítse el a település „integrált város-
fejlesztési stratégiáját” és akciótervét.

A stratégia célja, hogy hosszabb távon meghatározza
a település fejlõdését, tényleges társadalmi és gazdasági
folyamatokon alapuló „jövõképét” és olyan forgatókönyv
legyen, ami képes integrálni a különbözõ társadalmi cso-
portok és a gazdaság szereplõinek elképzeléseit a telepü-
lés fejlõdése érdekében. A munka során szeretnénk meg-
ismerni és összegyûjteni a község lakóinak elképzeléseit
a település jövõjére vonatkozóan és lehetõleg erre ala-
pozva elkészíteni a fejlesztési stratégiát.

Az információk összegyûjtését célzott beszélgetések-
kel, interjúkkal és kérdõív kitöltésével tervezzük. Ennek
egyik alkalma a választókerületenként külön-külön meg-
rendezendõ lakossági beszélgetés, az egyéni képviselõk
részvételével. A beszélgetéseket az alábbi idõpontokban
és helyszíneken tartjuk:
1. vk. – Krunity Péter – máj. 9., Faluház díszterem, 18 óra
2. vk. – Parlagi Endre – máj. 7., Faluház klub, 18 óra
3. vk. – dr. Novotny László – máj. 6., Schieszl Vendéglõ

(Budai út 83.), 18 óra
4. vk. – dr. Hantos István – máj. 13., Kalász Suli, 18 óra
5. vk. – Liszkai Gyuláné – máj. 15., Kalász Suli, 18 óra
6. vk. – Szigeti Ferencné – máj. 14., Faluház klub, 18 óra
7. vk. – dr. Kiss Ildikó – máj. 16., Faluház klub, 18 óra
8. vk. – Rogán László – máj. 13., Telepi Iskola, 18 óra
9. vk. – Kovács Attila – máj. 8., Müller Panzió (Pomázi út

42.), 18 óra
10. vk. – Balogh Csaba – máj. 15., Faluház klub, 18 óra

Kérjük, jöjjön el a megbeszélésre, és ossza meg velünk
gondolatait a fent vázolt témakörben. Amennyiben elfog-
laltsága miatt nem tud eljönni, akkor kérjük, hogy a lapban
mellékelt kérdõív kitöltésével segítse a közös munkát.

A kitöltött kérdõívek leadhatók a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, a Faluház portáján, az iskolákban és óvo-
dákban elhelyezésre kerülõ ládákban, 2008 május 20-ig.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy a számtalan nehéz-
ség ellenére – közösen – kialakítható olyan elképzelés,
ami tükrözi a lakosság véleményét, és megalapozója le-
het annak a közös jövõnek, ami Budakalászt fenntartható,
élõ és élhetõ településsé teszi. Tisztelettel:

Parlagi Endre, polgármester

Lépj egyet elõre!
Alapfokú és szakmai képzés ingyen

Az Állami Foglalkoztató Szolgálat ingyenes szakkép-
zésében: • a hat osztálynál alacsonyabb végzettségûek,
illetve a hat osztályt végzettek felzárkóztató képzésben
vehetnek részt, majd szakmát sajátíthatnak el; • az alap-
fokú iskolai végzettségûek (beleértve azokat is, akik nem
fejezték be a középiskolát) és az érettségizettek szakképe-
sítést szerezhetnek piacképes szakmákban; • az elavult
szakmával rendelkezõk új szakképesítést kaphatnak ke-
resett szakmákban; • a szakképzettek magasabb szintû
szakképesítésre tehetnek szert.

A lehetõségekrõl és a képzés részleteirõl a Remény-
sugár G. K. Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatának
munkatársai tudnak tájékoztatást adni személyesen:
2011 Budakalász, Pomázi út 5., vagy telefonon: 340-
121, (70) 3321 745.

Elkészült a környezetvédelmi program
felülvizsgálati egyeztetési anyaga

Tisztelt budakalászi polgárok, érdekképviseleti szer-
vek, civil szervezetek!

A most elkészült környezetvédelmi felülvizsgálati do-
kumentáció (véglegesítése után) az alapdokumentummal
együtt szerves részét képezi az egységes Környezetvé-
delmi programnak.

A felülvizsgálat során a tervezõk megvizsgálták, hogy
a 2004-es környezetvédelmi program elfogadása óta el-
telt tervidõszakokra betervezett feladatok milyen módon
valósultak meg. A program feladatait a tervezõk az ön-
kormányzati elvárásoknak, az aktuális jogszabályoknak és
a pénzügyi forrásoknak megfelelõen átütemezték, továb-
bá új feladatok felvételére is javaslatot tettek. Az alapdo-
kumentum és a felülvizsgálati dokumentáció megtekint-
hetõ a www.budakalasz.hu/kornyved honlapon, nyomta-
tott formában a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Kérjük, véleményükkel, észrészvételeikkel segítsék,
hogy a lakossági igények, elvárások minél jobban tükrö-
zõdhessenek a környezetvédelmi programban. A felül-
vizsgálati anyaggal kapcsolatos javaslataikat legkésõbb
2008. május 7-éig szíveskedjenek eljuttatni hivatalunkba.

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt budakalászi építkezõk!
Budakalász Helyi Építési Szabályzata a község köz-

igazgatási területén a helyi településfejlesztési elképzelé-
sek keretein belül tág lehetõséget biztosít az építkezni vá-
gyóknak. Ugyanakkor szigorú elõírásokat is tartalmaz,
amit az építéshatóságnak érvényesíteni kell úgy az enge-
délyhez kötött, mint az engedély nélkül végezhetõ tevé-
kenységek esetében is.

Lakossági bejelentések alapján vélelmezhetõ, hogy
Budakalászon az utóbbi idõben megszaporodtak az enge-
dély nélküli és engedélytõl eltérõ építkezések. Ezek utóla-
gos építésjogi rendezése sok kellemetlenséggel jár, mely
egyaránt érinti úgy az építtetõt, a szomszédokat, a kivite-
lezésben résztvevõ vállalkozót, mint a hatóságot, amely-
nek komoly pluszmunkát is okoznak.

A szabálytalanságok megelõzése érdekében az építési
hatóság az ellenõrzések gyakoriságát a közeljövõben nö-
velni fogja. Ezzel szeretnénk minimálisra szûkíteni az el-
követett szabálytalanságok esetét és mértékét. Az érvé-
nyes jogszabályok értelmében a tulajdonos, a haszonél-
vezõ és a használó, valamint az építtetõ és a kivitelezõ a
hatósági ellenõrzést tûrni kötelesek. Az ellenõrzések so-
rán elsõdlegesen az alábbiakat fogjuk vizsgálni:

– a jogerõs és végrehajtható építési engedély és a
hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervek meglétét
és azok alkalmazását,

– az építmény szerkezeteinek az engedélyezési terv-
nek megfelelõ, továbbá a szakmai és biztonsági elõírások
megtartásával történõ megvalósulását,

– az építési munka végzését irányító felelõs mûszaki
vezetõnek az elõírt szakirányú képesítési és más szakmai
feltételeknek való megfelelõségét,

– az állékonyságra, valamint az életre és egészségre,
továbbá a köz- és vagyonbiztonságra vonatkozó követel-
mények megtartását.

Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmények
építõipari kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha

a) az építõipari kivitelezés az építési tevékenységet
folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság (a to-
vábbiakban: kivitelezõ) tevékenységi körében szerepel,

b) a kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett
olyan felelõs mûszaki vezetõ irányítja, aki a kivitelezõvel

tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll,
és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelõ
jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá a kivitele-
zési tevékenységet végzõk felett közvetlen irányítási jog-
gal rendelkezik,

c) a kivitelezõ és a felelõs mûszaki vezetõ rendelkezik
kötelezõ szakmai felelõsségbiztosítással,

d) az építõipari kivitelezési munkák tervezett megkez-
dését – jogszabályban meghatározott esetekben és mó-
don – az építés-felügyeleti hatóságnak a kivitelezés terve-
zett megkezdése elõtt 15 nappal az építtetõ bejelentette,
és az építés-felügyeleti hatóság a kivitelezési tevékeny-
ség megkezdését, végzését a bejelentéstõl számított 15
napon belül nem tiltotta meg.

Építési szakmunkát csak az végezhet, aki a tevékeny-
ségre jogszabályban elõírt szakmai feltételekkel rendelke-
zik. A kivitelezõ – jogszabályban meghatározott esetekben
és módon – építési naplót vezet, abban a napi munkát
rögzíti, a naplót állandóan a munka helyszínén tartja, és azt
az ellenõrzõ hatóság, illetve az építési mûszaki ellenõr ké-
résére rendelkezésre bocsátja. Az építési napló részét ké-
pezik az elvégzett építõipari kivitelezési tevékenységekre
vonatkozó felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozatok is. Ez azt
jelenti, hogy a korábbi gyakorlattól eltérõen nincs jogi le-
hetõség a „kalákában”, „önerõsen” történõ építkezésre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy engedély nélküli
vagy szabálytalanul végzett építési munka esetén,
amennyiben a fennmaradási engedély megadásának fel-
tételei fennállnak vagy megteremthetõk, úgy az építés-
ügyi bírság megállapításáról szóló 245/2006.(XII 05.) sz.
Korm. rendelet szerint számított bírságot vagyunk kötele-
sek kiszabni. A bírság mértéke az építmény számított érté-
kének 20 %-ától (engedélyhez nem kötött, de szabálytalan
építkezés esetén), 50 % (engedély nélküli építkezés ese-
tén) de akár 70 %-ig is terjedhet (mûemléki vagy helyi vé-
delem alatt álló ingatlan esetén). Például egy 60 m2 alap-
területû hétvégi ház jogszabályban megállapított egység-
ára 140.000 Ft/m2, azaz 8.400.000.-Ft. Ez azt jelenti, hogy
engedély nélküli építkezés esetén, teljesen befejezett ké-
szültségi fok mellett, 4.200.000.-Ft-os bírságot kell fizetni.

A jelenleg érvényes jogszabályok a bírság megfizeté-
sének határidejét legfeljebb 60 napban állapítják meg. A
bírság megfizetésére az eljáró építésügyi hatóság a befi-
zetési határidõ lejárta elõtt, kérelemre végzéssel, legfel-
jebb egy alkalommal 60 nap határidõ-hosszabbítást enge-
délyezhet. Szigorúbbá vált a bírság behajtása is. Az épí-
tésügyi hatóság a jogerõs és végrehajtható határozatban
elõírt befizetési határidõ lejártától számított 8 munkana-
pon belül köteles – a kiszabott bírság építésügyi célelõi-
rányzat számára történõ behajtás érdekében – a végrehaj-
tást végzésben elrendelni az APEH felé.

Kérjük a budakalászi építkezõket, hogy csak jogerõs
építési engedély birtokában építkezzenek, és szíveskedje-
nek az ellenõrzési feladatok elvégzését közremûködésük-
kel elõsegíteni!

Budakalász, 2008. április 9.
Dankovits F. Gábor, elõadó

KKÖZ-ÜGYEK INFORMÁCIÓK

Építéshatósági ellenõrzések várhatók: nem lehet kalákában építkezni! 
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Versenyfelhívás
„Szép kert, gondozott környezet”

A Budakalászi Önkormányzat pályázata elsõsorban
azoknak biztosít nyilvános elismerést, akik lakókörnyeze-
tük közterületein és az onnan látható kertekben, balkono-
kon, teraszokon stb. kulturált és magas színvonalú zöldte-
rületeket hoztak létre, gondozásukat saját és mindannyi-
unk örömére végzik.

Cél a kulturált, környezetbarát, gyommentes és virá-
gos porták kialakításának elõsegítése. Jelentkezési határ-
idõ: május 31. A pályázók lehetnek magánszemélyek, ci-
vil szervezetek, intézmények, vállalkozók egyénenként,
vagy csoportosan az alábbi kategóriákban:

1. családi ház és környezete; 2. társasházak kisebb,
nagyobb egysége és környezete; 3. utca, utcarészek, köz-
terek továbbá kegyeleti helyek és parkok; 4. intézmények
és környezetük; 5. ipari, gazdasági és kereskedelmi léte-
sítmények és környezetük.

A legszebb környezetet kialakítókat emléktáblákkal,
vásárlási utalvánnyal és elismerõ oklevéllel jutalmazzuk.
A díjazottak nevét megjelentetjük a helyi újságban, a ver-
senyen indulóknak bemutatkozási lehetõséget biztosítunk
a helyi médiákban.

Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket
mozgalmunkban. Jelentkezési lapot a bírálati szempon-
tokkal együtt az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalá-
nak portáján lehet átvenni, letölthetõ www.budakalasz.hu
honlapról.

A Tó-futás díjazottjai
Az óvodások díjazottjai: 1. Fekete Bosziljka, 2. Ireghy

Botond, 3. Frank Ádám, 4. Pryma Veronika, 5. Székely
Márton, 6. Fórián-Szabó Miklós. • A kisiskolás lányoknál
1. Mészáros Viktória, 2. Miskolczi Zsófia, 3. Kókai Klau-
dia, 4. Bozsó Tünde, 5. Hárs Boróka, 6. Mészáros Melin-
da. • A kisiskolás fiúknál 1. Báder Balázs, 2. Hegyes Ben-
ce, 3. Nádas Balázs, 4. Juhász Benedek, 5. Burján Bálint,
6. Egervári Márton. • A felsõs lányok helyezettjei: 1. Gel-
lért Nóra, 2. Tarcsi Diána, 3. Kovács Margaréta, 4. Megy-
gyes Viola, 5. Torday Julianna, 6. Kriston Viktória. • A fel-
sõs fiúk díjazottjai: 1. Szilágyi István, 2. Szûcs Szabolcs,
3. Kókai Attila, 4. Takács Benedek, 5. Facskó Balázs, 6.
Lux Bálint. • A felnõtt nõk között 1. Fekete Bozsana, 2.
Kis Gabriella, 3. Pryma Zoltánné, 4. Tóth Barbara, 5.
Kerényiné Fich Dóra, 6. Göröcs Andrea. • A felnõtt férfi-
aknál 1. Pásztor Attila, 2. Madarász Csaba, 3. Pryma Zol-
tán, 4. Balogh Bence, 5. Brczán Péter, 6. Gombás Tamás.
• 2 körön a felsõs lányoknál 1. Lakatos Leonetta, 2. Turay
Zsófia, 3. Langer Viola, 4. Nagy Katalin, 5. Hárs Eszter, 6.
Turay Fanni. • 2 körön a felsõs fiúk helyezettjei: 1. Balogh
Márton, 2. Dócs Kristóf, 3. Nagy András, 4. Rozenberszki
Dávid, 5. Nagy Péter, 6. Kovács Zsolt. • 2 körön felnõtt
nõknél 1. Dr. Gaszner Andrea, 2. Fuiszné Sass Réka, 3.
Keresztúri Eszter, 4. Czabarka Judit, 5. Stumpf Angéla, 6.
Urbantsok Judit. • 2 körön felnõtt férfiak közt 1. Szakál
Lóránt, 2. Bozsó Róbert, 3. Endre Szabolcs, 4. Mészáros
László, 5. Dr. Fuisz Tibor István, 6. Makai-Kis László.
Minden résztvevõnek gratulálunk!

KEVÉLY FUTÁS
és családi gyalogtúra 2008. május 1-én

csütörtökön 10 órakor

Várunk minden túrázást szeretõ családot (gyermeket,
szülõt), futni vágyó kamaszt és felnõttet, akik a termé-
szetben, friss levegõn, egészséges testmozgással szeret-
nék a tavaszt köszönteni, túrázni, a majálist közösen ün-
nepelni. A túrára és futásra nevezni 9 órától a Kõbányai
úton a Millenáris keréknél (a patak parton) rajtszám átvé-
telével, két kategóriában lehet: I. Családi Gyalogtúra; II.
Futóverseny.

A rajt 10 órakor lesz, egymás után indulnak a futók és
a túrázók. Az útvonal és cél: Budakalász – Kevélynyergi
turistaház romjainál lévõ pihenõ, a zöld turista jelzésen
6,5 km. A célba érkezõk frissítõt, emléklapot, a leggyor-
sabbak érmet és emblémázott pólót kapnak. A nevezés
budakalászi lakosok számára (igazolni kell, lakcímkár-
tyával és személyi igazolvánnyal) díjtalan. Más települé-
sekrõl érkezõk számára 400 Ft a nevezési díj.

A verseny után szeretettel hívjuk a célba érkezetteket
egy vidám beszélgetéssel egybekötött szerény gulyás-
partira! Túraöltözet, kulacs ajánlott, felsõ korhatár nincs,
14 év alattiak csak felnõtt (szülõ, pedagógus, ismerõs)
felügyeletével indulhatnak.

Ne tétovázz, gyere velünk!
Budakalász Nagyközség

Polgármesteri Hivatal

TELEFONTOS

Egy Németh Antal által aláírt hivatalos hangú körlevél
szerint megvonják a mobil flotta-telefonok használatát az
egykori ‘közszolgáktól’, ami sokakat érzékenyen érintett.

– 332 telefon volt az önkormányzat és intézményei
‘nevén’, a hivatal korábbi jegyzõje 11(!) ilyen készüléket és
számot birtokolt. A számlákat – kb. 1,5 M forintot – a hivatal
elõlegezte meg, s kétnapnyi munkaidõben számlázta tovább
egy alkalmazott. A kb. félszáz levélben értesítettük azokat,
akiknek már nincs semmilyen jogviszonyuk intézményeink-
kel, hogy használati jogcímük megszûnt, s kössenek új szer-
zõdést a szolgáltatóval, ha tovább akarják vinni a kapcsolási
számot. Májusban megversenyeztetjük a szolgáltatókat, s
olyan konstrukciót várunk, amelyben a számlákat mindenki
maga kapja kézhez – tájékoztatott az alpolgármester úr.
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Óvodai – iskolai beiratkozásokról röviden…
Az eddigi évek jelentkezéseit felülmúlva, a férõhe-

lyeknél jóval többen kérték felvételüket április 14-15-én
a település két önkormányzati fenntartású óvodájába: a
Nyitnikék Óvodába a 37 szabad helyre 74-en, a Telepi
Óvodába a 44 helyre 65-en. A felvételrõl a közoktatási
törvény szerint az intézmény vezetõje dönt a beiratko-
zást követõ 30 napon belül. A felvételi határozatot min-
den jelentkezõ postai úton kapja meg.

A két önkormányzati fenntartású általános iskolában
március 25-26-án zajlottak a beiratkozások. A Szent-
istvántelepi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévet
várhatóan 56 tanuló kezdi meg. A Kalász Suli Általános
Iskolába 41 gyermeket írattak be szüleik. Így mindkét in-
tézményben 2-2 elsõ osztály indítására lehet számítani.
A gyermekek felvételérõl és osztályba sorolásáról a köz-
oktatási törvény szerint az iskola vezetõje dönt.

Köszöntjük a budakalászi óvodás és elsõ osztályos
gyermekeket, sikeres beilleszkedést és jó tanulmányi
munkát kívánunk nekik!

A Falutakarításról
A márc. 29-ei összefogás eredményeképpen 58 m3

szemetet gyûjtöttek a lakosok a falu területén. Ebbõl 30
m3-t szerzõdés szerint ingyen fogadott be a Sauber-
macher-Bicske Kft., de a korábbi évek gyakorlatától elté-
rõen idén a többi hulladék átvételét és a szállítást csak
pénzért vállalta. Szerencsére az önkormányzat talált en-
nél olcsóbb megoldást. A szponzorok támogatásán túl
200.000 Ft-ba került a takarítás a falunak (a költségvetés-
ben erre külön tétel szerepelt, környezetvédelmi tudat-
formáló program címen).

A munkákhoz csatlakozott a saját területén a BKV, a Re-
nault. A Cora Hipermarket és a Brico Store kesztyûkkel és
zsákokkal is támogatta a falut. A két iskolában rendkívüli
tanítási nap volt környezetvédelmi programokkal, de sokat
dolgoztak az óvodák is. A Gyógynövénykutató a gát terü-
letének rendezésével, az önkéntes tûzoltók saját autójuk
bevonásával segítették a takarítást. Komoly munkát végez-
tek: a Magyar 4x4 Túra Egyesület, a NIVA Táj- és Termé-
szetvédelmi Egyesület, a Védegylet, a Polgárõrség, a Cser-
készcsapat, a Nõtagozat, a BBK, a BMSE, az Óbudai Futó-
kör, a képviselõk, a hivatali dolgozók, a Szentendrei úti 13-
as lakópark. Köszönjük Szûcs Ferenc pataktisztítását, Szabó
Ferencné Erzsike, Pintér Mónika, Szabó Szilviáék, a Vikukel,
az Úrkuti és a Pintér család munkáját és mindazokét, akiket
felsorolni sincs mód... Szép volt, Budakalász!

Ebugatta... – avagy oltani sosem késõ
– kutyaharapást szérummal...

Elõzõ számunkban (a többi helyi médiához hasonlóan)
közérdekû felhívásként közöltünk egy, a hivataltól kapott
eboltásra vonatkozó közleményt, ám hely hiányában ki-
hagytunk egy e tárgyú, de érdekfeszítõbb és tárgysze-
rûbb cikket. Ezúton kérünk elnézést a szerzõtõl, dr. Szal-
kai Lászlótól, és az ügy másik érintettjétõl, Dr. Kassay Vik-
tóriától, mert a dr. Erdélyi Géza által (is) jegyzett felhívás
azt a téves látszatot keltette, hogy kizárólagos eboltási
kötelezést tartalmaz. Az így kihirdetett oltás ideje ugyan
lejárt, de amennyiben eddig még nem éltek a lehetõség-
gel, úgy tartjuk korrektnek, ha Szalkai doktor úr szavaival
elmondjuk:

„...a védõoltás minden évben egyszer jár, és csak erre
feljogosított állatorvos adhatja. Magán-állatorvosok is
rendelkeznek engedéllyel, a vakcinázást tehát az állat sa-
ját orvosa is elvégezheti, akár a rendelõben, akár az ott-
honában, az egyéves intervallum alatt (vagyis mielõtt az
elõzõ oltás dátuma lejár). Ez az oltás egyenrangú az
összevezetéses oltásokkal („oltási biléta” is kapható) –
sõt, ilyenkor a szakszerû orvosi vizsgálat sem marad el!

Budakalászon az alábbi rendelõkben kérhetik a ve-
szettség elleni oltás beadatását:

u Budakalászi Állatorvosi Rendelõ: Dr. Szalkai László,
kisállat-gyógyász szak-állatorvos; Bk.Táncsics Mihály u. 8.;
(30) 960 1846,

u Szentistvántelepi Állatorvosi Rendelõ: Dr. Erdélyi
Zi ta állatorvos; Bk. Széchenyi u. 18.; (30) 479 7992,

u Zöldövezet Állatorvosi Rendelõ: Dr. Kassay Viktória
állatorvos; Bk. Budai út 55.; (30) 383 0246.”

A továbbiakban – lehetõségeink szerint – ügyelni fo-
gunk arra, hogy hasonló tévedésnek se a lap, se a hivatal
ne essen áldozatul, és minden érintett azonos jogokban
részesüljön, illetve egy szolgáltatásért (egy üzletszerzõ
tevékenység közzétételéért) egyformán fizessen.

F. S. A.

Megújuló községi honlap
Budakalász hivatalos weboldalát ezentúl a Gujdo Bt.

gondozza. Várjuk a budakalaszweb@gmail.com címre az
intézmények, szervezetek elérhetõségét, beszámolóikat,
információikat, képeiket, hogy heti frissítéssel megjelenít-
hessük a www.budakalasz.hu weboldalon. Telefonszá-
munk: 06-20-393-3230. A honlap arculatának és szerke-
zetének változtatása folyamatban van, szívesen fogadjuk
észrevételeiket, tanácsaikat, kérdéseiket is. Ha nyomtatott
anyagot, offline tartalmat, papírfotókat kívánnak közzéten-
ni, kérem keressék Horváth Rudolf kollégánkat a (20)
2424 004-es telefonszámon. Együttmûködésüket elõre is
köszönöm! Tisztelettel:

Németh Márton
budakalasz.hu fõszerkesztõ

Akik letették névjegyüket...
A képviselõinket bemutató sorozatunk – lapzártánkig mi

sem tudtuk – elõzõ számunkban véget ért. Furcsán alakult a
sorsa: két testület tagjait szólaltathatta meg, de mindkettõ-
ét csak hiányosan. Azokat, akik mindkét grémiumban dol-
goztak, dolgoznak, és korábban már szerepeltek (Ercsényi
Tiborné, Németh Antal, Novotny László), nem közöltük új-
ra. Ám sajnos, néhány képviselõnek többedszeri megkere-
sésünkre sem akadt ideje arra, hogy lapunkban bemutat-
kozzon a falu lakóinak. 2007. május 9-e óta (ABC rendben)
Krepárt Tamás úr hét, Mányai Zoltánúr hat, Rogán László és
Tolonics István úr három részletes ‘e-levelet’ kapott e tárgy-
ban. Úgy gondoljuk, amit tehettünk, megtettük, a mi fela-
datunk a sorozatot illetõen lezárult. Olvasóink nevében kö-
szönjük azoknak, akik letették névjegyüket, s további sike-
res együttmûködést kívánunk valamennyi képviselõnek!

(a szerk.)
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HHÍRÖZÖNHATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

A március 18-ai ülés hírei
• A testület az infláció mértékével (8 % ) emelte a köz-

terület-foglalási díjakat. (15 I.)
• Elfogadta a Fanny-Film Bt. (VKC TV) beszámolóját (13

I., 2 T.), és késõbbre halasztotta a televízió(k) támo-
gatásáról szóló döntést. (15 T.)

• A testület a Kalászi Idõsek Klubja vezetõi állásának
betöltésére kiírt pályázatot elfogadta (14 I., 1 N.). A hirde-
tés a Szociális Közlöny ápr. végi számában jelenik meg,
olvasható a kozigallas.gov.hu honlapon, határidõ a meg-
jelenéstõl számított 15 nap.

• A testület kifejezte azt a szándékát, hogy az M0 au-
tópálya továbbépítését támogatja. Kérte a beruházót,
hogy az (A és A1) nyomvonalon vizsgálják meg mind az
ürömi lehajtóval rendelkezõ, mind a lehajtó nélküli válto-
zatot. A vizsgálat terjedjen ki a lég- és zaj-szennyezõdés-
re és a forgalom várható átrendezõdésére; és fontolják
meg annak lehetõségét, hogy Budakalász és Üröm között
ne jöjjön ki a felszínre az út, hanem fedett (mélyalagutas
vagy kéreg alatti) formában legyen a vonalvezetés. Tájé-
koztatást kért, hogy a felszínen milyen korlátozásokat je-
lent az alagút megvalósítása. (12 I., 1 N., 2 T.) Ezen túl az
„A1”-es nyomvonal tervváltozatnál kifogásoltja, hogy a
3.1 változathoz képest az ürömi csomópont felõli alagút-
száj 50 m-rel északabbra került, ezért az „A” nyomvonal
változatot részesítette elõnyben. (11 I., 4 T.)

• A testület meghatározta a köztisztviselõk teljesít-
ményértékelésének alapját képezõ kiemelt célokat. (15 I.)

• A pályázati feltételek megváltozása, és a Lenfonó
megálló melletti P+R parkoló-terv módosításának szüksé-
gessége miatt a testület nem nyújt be támogatási igényt a
KMOP-2007-2.3.1/C pályázatra. (9 I., 3 N., 2 T.)

• Pomáz város övezeti átsorolását (valahai TÜZÉP
telep) a testület nem kifogásolta, a szabályozási terv mó-
dosítását tudomásul vette. (15 I.)

• A Fõváros III.ker. Északi városkapu területének kert-
övezet módosítása szerinti tervvel (Hatvany Lajos utcának
a Barát patakon való átvezetési szelvénye) a testület nem
értett egyet, mert alapvetõ közérdeket (a szennyvíztisztí-
tó telep elhelyezését) sérti. (15 I.)

• A testület elfogadta a Lökkös Mûszaki Szolgáltató és
Oktató Bt. ‘Budakalász településközpontjának megújítása’
pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánla-
tát. A 200.000 Ft + Áfa fix összegû munkadíjat, valamint a
4 % + Áfa sikerdíjat (kb. 3,6 M Ft+Áfa) a költségvetésében
biztosította. (12 I., 2 T.)

• A testület a Faluház engedélyezett álláshelyeinek
számát 13 fõrõl 14-re módosította, ebbõl 2 álláshely a
könyvtár szakfeladatainak ellátását szolgálja. Az ÁMK
mûködésének megkezdésekor az álláshelyek számát fe-
lülvizsgálja. (9 I., 3 T.)

• A testület elfogadta, hogy a Mély u. lakói önerõbõl
építsék ki a vízvezetékhálózatot, és az építés társulási for-
mában valósuljon meg. (11 I., 3 T.)

• A testület felkérte a Kábel TV ügyvezetõjét, tájékoztas-
son az egyes csatornák költségigényérõl. (8 I., 1 N., 5 T.)

Gyorsinformációk – röviden
u Hulladékszállítással kapcsolatos panaszaikat tovább-

ra is jelezhetik a hivatal ügyfélszolgálatán elhelyezett
Szolgáltatási Naplóban.

u Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Parlagi Endre személyére vonatkozó kutatásai végére ért:
adatokat nem talált.

u Az önkormányzat rendõrségi feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen a fák indokolatlan megcsonkítása miatt.

u A Petõfi téri jegenyefák ifjítása illetve kivágása meg-
történt. A beavatkozásra a 24. órában került sor, veszélye-
sen korhadtak voltak ezek a fák. A Duna parton a Süllõ ut-
cánál is hasonlóan rossz állapotú fákat kellett a közterület-
rõl eltávolítani. Az õsz folyamán a Faluház Kht. a Budai úti
gömbakácok, illetve a Szentistvántelepi cseresznyefák ki-
ültetésével gondoskodik a kivágott növények pótlásáról.

u A Kábel TV Kft. 2008. márc. 26-ai rendkívüli tag-
gyûlése Parlagi Endre javaslatára az alábbi határozatot
hozta: „Az ATV mûsora a felhasználási szerzõdés megkö-
tését követõ legrövidebb idõn belül kerüljön vissza a Bu-
dakalászi Kábel TV Kft. mûsorkínálatába, a Budapest TV
helyén, az 1-es csomagba, míg a Budapest TV kerüljön át
a 2-es csomagba.”

u Elkészült a mûfüves pálya. Egy szabványos méretû
foci-, és két lábtenisz pálya várja ezentúl az Omszk-park-
ban a sportolni vágyókat. A használatba vételi szerzõdés
elõkészítése folyamatban van. A mûszaki átadás április vé-
gén a Sport utca végi útszakasz és járda rendezésével le-
zárul. Az utca elejére behajtani tilos táblákat raknak ki (ki-
véve célforgalom), ezeket a hivatal már megrendelte.

Tájékoztató a hulladék-kezelési díjról
A márc. 18-ai ülésen a testület egyhangúlag elutasí-

totta a hulladékszállítási díj 10,8 %-os emelését (ami elõ-
nyös lett volna a 60 l-es, de hátrányos a 120 l-es tárolóra
szerzõdött, jóval több ügyfélnek). Közben a Sauberma-
cher-Bicske Kft. kiküldte a lakosoknak az I. negyedévre
szóló, általa önkényesen módosított díjszabású számlá-
kat. Az önkormányzat több úton is felvette a szolgáltató-
val a kapcsolatot. Az elsõ negyedévre befizetett módosí-
tott díjat remélhetõleg a Saubermacher Kft. minél hama-
rabb jóváírja.

Dr. Varga István, az ápr. 1-jei rendkívüli ülésen Buda-
kalász esélyeit elemezve elmondta: szerzõdés szerint „a
fizetendõ díj megosztását a képviselõ-testület hagyja jó-
vá”, és „a díj csak abban az esetben változik, ha jogsza-
bály vagy jogerõs határozat a szolgáltatóra nézve további
kötelezettségeket ír elõ”. Tehát a szolgáltató csak akkor
emelheti a díjakat az infláció mértékével, ha a testület azt
jóváhagyja, vagy jogszabály azt elõírja. Vagyis „a szolgál-
tató igénye nem megalapozott.” Ha nem tud a cég az ön-
kormányzattal peren kívül megegyezni, bírósághoz for-
dulhat, de itt is jók a kilátásaink. A szolgáltatónak a jó vi-
szony az érdeke, ezért nem valószínû, hogy megkockáz-
tatna egy kétes kimenetelû pert. Tárgyalni kell, és remél-
hetõleg sikerül peren kívül megegyezni.

A testület – a jelenlegi helyzetben – azt javasolja a la-
kosoknak, hogy ha a következõ számlán is a módosított
díjszabás összege szerepel, akkor ne fizessék ki, küldjék
vissza a számlát és kérjék a díj jóváírását. A további fejle-
ményekrõl folyamatosan tájékoztatunk.
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HHÍRÖZÖN AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓK

Az április 1-jei ülés hírei
u Varga István tájékoztatta a testületet, hogy a bíróság

jún. 1-jére tûzte ki a GKM-mel folytatott per tárgyalását. El-
sõdleges igényünk: a többletforgalom hatásainak csökken-
tése (közlekedésbiztonsági fejlesztések), másodlagos: a
kártérítés megfizetése. A szakértõ szerint érdemes  peren
kívüli tárgyalásokat kezdeni. Igaz, a GKM a márc. 21-ei le-
vélre (15 nap a hivatalos határidõ) azóta sem válaszolt.   

u A testület módosította névhasználati rendeletét: a
Budakalász, Kalász és Kaláz elnevezések és ezek toldalé-
kos formái a testület engedélyéhez kötöttek. Kibõvült a
névhasználatra jogosult jogi személyek köre: korábban
csak azok vehették fel, ill. használhatták a nevet, akik helyi
székhellyel rendelkeztek, mostantól azok is, akiknek a tele-
pülésen telephelye vagy fióktelepe van. Aki a helyi rende-
letet megsérti, 30.000 Ft bírsággal sújtható. (10 I., 4 T.)

u A testület módosította a 2008-as költségvetést (12 I.,
3 T.). Elfogadta 233.000 Ft pályázati pénz elhelyezését a Te-
lepi Óvodánál (15 I.); megszavazott 180.000 Ft-ot igazság-
ügyi szakértõ foglalkoztatására a Faluháznak (15 I.); Suhaiék
ügyvédi költségátvállalását, szerzõdés és korábbi testületi
döntés szerint, a Szentistvántelepi Iskola pályázatához (11
I., 4 T.). Pályázatkészítésre, ‘Fõ tér rekonstrukció’ alapdíjra
megítélt 240.000 Ft-ot, 4 %-os sikerdíjjal a 90 M Ft megpá-
lyázása után (14 I., 1 T.); elfogadta az adószakértõi megbí-
zási alapdíjat: 2.688.000 Ft-ot (10 I., 5 T.); megszavazott a

Faluház könyvtárosi állására: 3.123.000 Ft-ot (11 I., 4 T.); el-
vetette a 120.000 Ft-os támogatást a Faluház dologi kiadá-
sára, Szent-György napra (3 I., 10 T., 2 N.). Elfogadta a
sportköltségvetést (14 I., 1 T.), és döntött arról, hogy az ön-
kormányzat, az egyesületek és a Sportcsarnok üzemeltetõ-
je tartsanak egyeztetést és az ott elfogadottak képezzék a
Sportcsarnok bérleti szerzõdésének mellékletét. (15 I.)

u A testület ezentúl a tíz intézmény belsõ ellenõrzését a
DPÖTKT keretein belül látja el, így Budakalásznak 1,5 M Ft ál-
lami normatíva jár. Elfogadta a kistérség 2008-as belsõ ellen-
õrzési tervét is. (14 I.) Mivel a hivatalban tavaly igen hasznos-
nak bizonyult a belsõ ellenõrzés, alkalmi esetekre érdemes
külön megbízást adni, szerzõdéssel. A költségvetésben ko-
rábban elkülönített belsõ ellenõri költségbõl ezért a testület 1
M Ft-ot átcsoportosított személyi jellegû kiadásokból dologi-
ba, belsõ ellenõrzési célfeladatok lefolytatására. (14 I.)

u A testület felkérte a Jegyzõt, hogy 2008-ban 8 adózó-
nál külsõ szakértõ igénybevételével iparûzési adóellenõrzést
folytasson le, melyre a költségvetésben vizsgálatonként
280.000 Ft+áfa díjat, és a többletbevételként beszedett adó-
hiányból max. 10 %-ot biztosít. Az elsõ négy bevizsgált adó-
zó cég után a bizottság tájékoztatja a testületet. (11 I., 4 T.)

u Az RS Bútor Kft. a testület engedélye alapján fölvet-
te a Kalászi Bútor Kft. nevet.

u A testület határozott arról, hogy a Kaláz Kft. a kintlévõ-
ségeit radikálisan kezelje és teremtsen új pénzügyi helyzetet.

Április végétõl új jegyzõt jegyzünk...
Április 1-jei ülésén a testület ad hoc bizottságot hozott

létre a jegyzõi felhívásra jelentkezett tizenhét pályázó
meghallgatására, öt jelölt kiválogatására. (Elnök: Ercsényi
Tiborné, tagok: Balogh Csaba, Hantos István, Krunity Pé-
ter, Márton András, Novotny László és Tolonics István.)
Minden képviselõ részt vehetett a meghallgatásokon, ka-
pott egy összesített tájékoztatót a jelentkezõkrõl és bete-
kintést nyerhetett részletes pályázati anyagukba.

Egy pályázó visszalépett, egy nem jelent meg a meg-
hallgatáson. A válogatás után, a bizottság által többnyire
egyetértésben kiválasztott öt jelöltet ápr. 15-én (az egyik
pályázó kérése szerint zárt ülésen) hallgatta meg a testü-
let. Rövid tanácskozás után titkos szavazással, 14-bõl 12
igen szavazattal úgy döntött a grémium, hogy ápr. 30-
ától határozatlan idõre, hat hónapos próbaidõ kikötésével
kinevezi dr. Molnár Évát Budakalász jegyzõjének. Az es-
küt a jegyzõasszony a rendkívüli ülés végén letette.

Dr. Molnár Éva Mária több, mint 25 éve dolgozik a köz-
igazgatásban, elõbb ügyintézõként, majd igazgatási, ill. jo-
gi csoportvezetõként, Jogi és Törvényességi Irodavezetõ-
ként, végül jegyzõként (1999-2003 között a XVI. kerület-
ben; 2003-2008. között Isaszeg Nagyközség Önkormány-
zatánál). Mindkét helyen szakmai kiváló minõsítést kapott.
Isaszegrõl – korábbi döntés szerint – közös megegyezéssel
távozik, eredetileg május 6-án szûnt volna meg ott a jogvi-
szonya. A jegyzõ asszony a XVII. kerületben lakik, lánya
szintén a közigazgatásban dolgozik, jogászként. Szakmai
céljai közt szerepel egy szakszerûen mûködõ, ügyfélköz-
pontú hivatal kialakítása, a bizottsági és képviselõ-testületi
munka maximális segítése, az elõterjesztések pontos elõ-
készítése. Gratulálunk és jó munkát kívánunk!

A DPÖTKT Társulási Tanács ülésérõl
Az ápr. 9-ei ülésen a várható közlekedési helyzet

megbeszélésén és megoldási tervein túl (ld. 10. o.) szó
volt a szomszédos kistérségekkel való együttmûködés le-
hetõségeirõl; a DPÖTKT KEOP csatorna-pályázatáról; a
kistérségi földgázbeszerzés lehetõségérõl; a mozgó-
könyvtár szerzõdésének megújításáról; a zárszámadás el-
halasztásáról, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2007. évi beszámolójáról, ill. a szolgálat 1 fõs bõvítésé-
rõl; az Ister-Gránum Eurorégióhoz csatlakozás elõnyeirõl
és hátrányairól; a pilisszentkereszti, nemzetiségi közér-
deknek titulált helyi hatalmi érdekellentétek országos bel-
és külpolitikai következményeirõl; az elmúlt és elkövetke-
zõ idõszak kistérségi eseményeirõl.

FELHÍVÁS
A Budakalászi Önkormányzat

2008. április 30-án 18 órakor
a Faluház nagytermébe

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hív össze.
Napirend: Az M0 melletti területek hasznosítása

KKÉRJÜKÉRJÜK, , HOGYHOGY MINÉLMINÉL NAGYOBBNAGYOBB SZÁMBANSZÁMBAN

VEGYENEKVEGYENEK RÉSZTRÉSZT AA FÓRUMONFÓRUMON!!

Lapzárta után – friss hírek az ápr. 22-ei ülésrõl
u Az óvodai, bölcsõdei túljelentkezés rövid- és

hosszútávú kezelésére ad hoc bizottságot hoztak létre.
u Nem döntött a testület a Gyógynövény Kutató Zrt.

területének, valamint a HÉSZ módosításának rendezésérõl,
mivel két ügyvédi szakvélemény is a tervezett szerzõdés
átdolgozását javasolta. A témáról lakossági fórum lesz.
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Közös szakértõi csoport alakul
a HÉV fejlesztéséért

Tizennyolc év után – Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyû-
lésének elnöke kezdeményezésére – tárgyalóasztalhoz
ültek a HÉV-járatok ügyében a Pest megyei települések
és a BKV. A második fordulóra hivatalos volt a Fõvárosi
Önkormányzat, valamint a GKM is, – utóbbi meg se je-
lent, sõt választ se adott.

A BKV és a Fõváros azt várta a településektõl, hogy já-
ruljanak hozzá a HÉV üzemeltetési költségeihez; a telepü-
lések rugalmasabb közlekedési rendszert kértek a BKV-tól,
valamint a járatok fejlesztését és korszerûsítését. A politi-
kamentes alapokon szervezõdõ kezdeményezés során si-
került konkrét javaslatcsomagot elfogadni az összes part-
ner egyetértésével. Eszerint április végén közös szakértõi
munkacsoport kezdi meg munkáját, Pest Megye Önkor-
mányzata, a BKV, az érintett települések, a Fõvárosi Ön-
kormányzat, a GKM, a Pénzügyminisztérium, a Budapesti
Közlekedési Szövetség és a HÉV által érintett fõvárosi ke-
rületek részvételével. Elfogadták a BKV ama kezdeménye-
zését is, hogy felmérést készít a HÉV-vonalak mentén fek-
võ települések lakói körében többek között a peronok és
megállók állapotáról, és a jegypénztárak mûködésérõl. A
közös szakmai munka legfõbb célja, hogy akár már az Or-
szággyûlés õszi idõszakára elkészüljön egy olyan törvény-
módosító javaslat, amely garantálja a helyi és helyközi fel-
adatokat ellátó HÉV veszteségenyhítését. Így több forrás
biztosítható a járatok és szerelvények korszerûsítésére.

HÉV ÉS M0 FEJLEMÉNYEK

M0: az út, „amely nem vezet sehová”?
Szeptemberben átadják a Megyeri hidat, – folytatása még

nincs. A Cora elõtti elágazástól lábakon átmenne a Dera patak
fölött és eltûnne a régi téglagyár agyagbányájánál. Ezután a
nyomvonal alagútban haladna a III. ker. és Budakalász alatt,
majd Budakalász és Üröm határán jönne föl a felszínre. A
most épülõ szakaszhoz képest ennek a terhelése minimális.
A BME Áramlástani Tanszéke szerint egyik nyomvonal sem
okoz olyan környezetterhelést, ami Budakalászt károsítaná.

Ami az M0 folytatását gátolhatja: a vita, hogy kell-e ürö-
mi csomópont; ill. hogy meg tud-e állapodni Budakalász és
a III. ker., hogy hol legyen a végleges nyomvonal. A NIF Zrt-
nél arról nyilatkoztunk: ragaszkodnánk ahhoz, hogy az alag-
út szája a korábbi verzió szerint 50 m-rel délebbre legyen.
Ha viszont határozott nemet mondunk bármely változatra,
az állam felhasználja ezt a halasztásra. A miniszter jelöli ki a
végsõ nyomvonalat, és Kalásznak ebben a helyzetben az az
érdeke, hogy a legkisebb károkozással minél elõbb épüljön
meg a 11-estõl a 10-es útig a folytatás. Az UNITEF év végé-
ig elkészíti az engedélyezési terveket, az eljárások 2009-ben
zajlanának. Tervek szerint a szennyvíztisztítónk a Barát patak
északi, Budakalász töltés oldali részén, az autópályaív és a
patak között, a lakott területtõl 150 m védõtávolságra lenne.
Az UNITEF-nek az önkormányzat levélben és szóban jelezte,
hogy az M0 és csatlakozó útjainak tervezésénél ezt vegyék
figyelembe, s a cég úgy nyilatkozott, lesz rá megoldás.

Jóval nehézkesebb a kapcsolat a GKM-mel, mert a tele-
pülések és a kistérség megkereséseire nem válaszol. Ezért
is terveznek a kistérség tagjai a híd átadása kapcsán útlezá-
rásokat (a 11-es útét a bányatavaknál), demonstráció-soro-
zatot, figyelemfelkeltõ rendezvényeket (ápr. 27-én, a Föld
Napján a forgalomnövekedésre figyelmeztetõ kerékpártú-
rát), – s ezek koordinálására egy (perképes) egyesületet.

A szigetmonostori híd ügyében éppúgy halogatás van,
mint az elkerülõ út (utak) kérdésében. Az engedélyeket na-
pokon belül ígérték, – s hónapok teltek el. Közben az orszá-
gos területrendezési törvényben, a Közép Magyarországi
Fejlesztési Tervben nincs semmiféle „fejlesztési terv” a kör-
nyékre: se elkerülõ tehermentesítõ utak (szentendrei, po-
mázi, budakalászi), se súly- és hosszkorlátozás. Az indok: pár
ember védettsége nem ér annyit, mint a nagyobb települé-
seké... Mindenesetre Parlagi Endre a Magyar Közút Kht. ko-
rábbi levele alapján megrendelte a korlátozó táblákat, s akci-
ójához csatlakozik Pomáz és Üröm polgármestere is.

KKÖZLEKEDÉS
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Szemetet szedtünk, avagy: illegális szemét-
lerakókat számoltunk fel Budakalászon

Az idén már hagyományte-
remtõ szándékkal jelentkez-
tünk a Polgármesteri Hivatal fa-
lutakarítási felhívására. Most a
terepjárósok mellett megjelent
a kalászi önkéntes tûzoltók
nagy része, az összegyûjtött
szemét elszállításában a pomá-

zi tûzoltóságtól kölcsön kapott kisbusz volt segítségünkre.
Az eligazítás után a tavaly már megtisztított területeket

kerestük fel, s örömmel tapasztaltuk, hogy nem hiába dol-
goztunk, hisz’ azokon a részeken már nyoma sem volt az
egykor nagy kiterjedésû szemétkupacoknak. Ez adott csak
igazán energiát ahhoz, hogy nekiálljunk a bokrok és cser-
jék közé mélyen beékelõdött szemét, valamint egy na-
gyobb kiterjedésû illegális szemétlerakó felszámolásának.
A kisbusz és a platós terepjáró is többször fordult, igen
változatosnak mondható teherrel (ágymatrac, tv, teljes
fürdõszoba felújítás maradéka, fodrászkellékek, nagyma-
ma nagy gonddal elrakott befõttjei, réztõl megfosztott vil-
lanyszerelési anyagok, …). Délután egy kissé fáradtan tet-
tünk eleget az ebédmeghívásnak (finom volt, köszönjük!).

A szemétgyûjtés során több helyen is egyértelmû bi-
zonyítékokat találtunk a szemét tulajdonosainak kilétérõl.
Mivel az illegális szemételhelyezés büntethetõ, felvettük
a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal.

Horváth Rudolf

Betörõt fogtak!
Lomtalanítás idején, közös járõrszolgálatán Stankóczi

Zsoltkörzeti megbízott és Irmai Attila közterületfelügyelõ
értesítést kapott a rendõrkapitányságtól, hogy a Batthyá-
ny utcában, amíg a tulajdonos kiment pár percre a lakásá-
ból, besurranó tolvaj elemelt 220.000 Ft-ot a szekrény-
bõl. Szerencsére a helyszíni adatgyûjtésnél jó személyle-
írást kaptak az elkövetõrõl, s megtudták, hogy három tár-
sával egy fehér Ladával távozott. Mivel az Okmányiroda
regisztrálta, hogy nem oly rég ki vette meg a kocsit,
gyorsan megtudták a címet és odasiettek. A boltból épp
akkor hazaérõket és a házbélieket kiterelték az udvarra, s
a szekrénybe bújva találtak egy, a leírásnak megfelelõ
‘hölgyet’, a ruhák zsebében pedig 180.000 Ft-ot. Az idõ-
közben kiérkezõ forrónyomos kollégáknak a gyanúsított
hamarosan elismerte a lopást és megnevezte társait. A
gyors eljárásért és a pénz elõkerítéséért a fõtörzs zászlós
és ‘külsõs’ társa elismerésben részesült, Irmai Attila rend-
õrségi köszönõlevelet és jutalmat is kapott. Gratulálunk!

Kalászon bóklászik az ‘élõ történelem’...
Egy elõszobában kotorászott a kabátzsebekben az öt-

venes évek hírhedt betörõje, ‘Repülõs Gizi’, aki arról kap-
ta nevét, hogy rablásai után felült egy belföldi járatra és
pár óra múlva már az ország túlsó végében járt. A negy-
ven évet sitten töltött, nyolcvanegy éves ‘hölgyet’ a tulaj-
donos tettenérte, de adatai felvétele után elengedte.
Utóbb, az interneten rákeresve a névre döbbent rá, hogy
egy legendával hozta össze a sorsa...
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SSZÓ-SZÓLÓA KÖZ(ÖS)SÉG HANGJA

Elbúcsúztunk Tóth Józsi bácsitól is...

Ahogy idõsödik az ember, egyre több rokontól, barát-
tól kell elbúcsúznia – egyre több a „luk a légben”, ahol
valaha találkoztunk. Ez igen szomorú annak, aki olyan
„szerencsés”, hogy túlélte szeretteit. Már olyan régóta
lakunk itt, hogy itt megismert barátaink közül többre már
csak emlékezhetünk: sakkpartner volt Lakatos Bandi bá-
csi, aki Tengizben szerzett halálos kórt; a szomszéd föld-
szalagon mûvelt földet Mari Sándor bácsi, a parasztköltõ,
aki mindig betért hozzánk; Schmidt Sebõ bácsi volt a falu
jó szelleme, akinek azért volt olyan rövid a képviselõsé-
ge, mert kíváncsi volt, mirõl kell a képviselõ-testületi ülé-
sen neki is döntenie, és azt a durva választ kapta: „Sem-
mi köze hozzá!”; Mirk Pista bácsi leláncolta magát a kár-
pótlási licit számítógépeihez és egész nap nem evett,
hogy megvédhesse a falubeliek földjét; Milosevics
Milenko bácsi hangja most már örökre hiányzik a gyö-
nyörû zengésû szerb férfikórusból; Bokor Ági, a menye
odafentrõl vigyáz kedves tanítványaira, akikért folytatott
csendes küzdelmében a szíve fáradt el végleg.

El kellett búcsúznunk Soós Józsi bácsitól is. Sakkoz-
ni járt hozzánk, és szerette a borocskát. Amíg tehenet
tartott, akadt olyan nyári hónap, amikor felesleges teje
maradt. Az õ ajándékát kapta 14 rászoruló gyermek,
amikor Józsi bácsi megengedte, hogy reggel-este a fe-
lesleges tejet biciklivel házhoz szállítsam a Családsegí-

tõ által ajánlott családoknak. Vá-
ratlanul ment el, és nekünk õ is
hiányozni fog a faluból. Rá is sze-
retettel emlékezünk.

Most elment Tóth Józsi bácsi,
akinek utolsó éveiben a kímélet-
len bürokráciával folytatott harcát
az egész község figyelemmel kí-
sérhette. Talán ebbe betegedett
bele, hiszen a stressz rákot okoz-
hat. De elérte, amit helyesnek tar-
tott: családja felesleges zaklatását
nincs ok folytatni. Emlékszem, az
utolsó közmeghallgatáson egye-
sek udvariatlanul sürgették, fejez-
ze be a hozzászólását. Õ érezhet-
te, hogy el kell mondania, amit
közölni akart, mert lehet, hogy ez
lesz az utolsó... Nem öncélúan
mondogatta, a hivatal hogyan
bánt el vele. Azt akarta, hogy a sa-
ját ügye úgy oldódjon meg, hogy másokat is megment-
hessen a hasonlóktól. A nyilvánosságra támaszkodott: ha
a hivatal „packázik”, tudja meg mindenki, hogy aztán a
hivatalnak ne legyen többé kedve „packázni”. Reméljük,
teljesül Józsi bácsi utolsó közkívánsága.

KSM

Április 11-én bú-
csúztatták Tóth Jó-
zsi bácsit rokonai,
barátai, ismerõsei.
Cs. Nagy János re-
formátus lelkész
beszéde után Bu-
dakalász nevében
Novotny László kö-
szönt el tõle. Nyu-
godjék békében.

Tisztelt Szerkesztõség!
Én egy Budakalászon élõ, helyben dolgozó egyszerû

adózó vagyok, és pont az általam (immár 16 éve) befize-
tett adó sorsára lennék kíváncsi. Duplán büntetett vagyok,
mert nem elég hogy élek, ráadásul autózom is. Tehát fize-
tem a kommunális adót (‘közös költség’), plusz a gépjár-
mûadót, nem is keveset. Tévesen gondolom, hogy ennek
az összegnek legalább egy részét illene az utakra költeni?
Konkrétan az általam nap mint nap használt (de azt hi-
szem, nem csak általam) Klisovác utcára gondolok, mely-
nek sosem volt tökéletes a burkolata, de amióta az idõsek
otthonát felépítették, katasztrófa. A másik probléma a
parkolási lehetõség ugyanott. A Budai úton a Pomáz felé
vezetõ oldalon megállási tilalom van – néhol érthetetlen
helyeken, pl. az ideiglenes buszmegállónál –, sok lehetõ-
ség tehát a fent említett Klisovác utcán kívül nem igazán
akad. Ott viszont a földbõl 20-30 cm-re kiálló farönkök és
egy legalább másfél méteres betontömb (valami aknafe-
dõvel) ‘tarkítják’ a terepet, amik sötétben vagy tolatás
közben az autóban ülve észrevehetetlenek, balesetveszé-
lyesek, az anyagi kárról nem is beszélve, amit okozhatnak
és okoznak is – az én autómon például defektet, amikor a
minap a szakadó esõben rátolattam arra a bizonyos be-
tonmonstrumra. Még szerencse, hogy meg lehetett javí-
tani az abroncsot.

Nem lehetne ‘akadálymentesíteni’ a patakpartot? Mond-
juk az én több mint 30 000 forintomból kiszedni az egyik
rönköt, a szomszédéból a másikat, a harmadikéból oszlo-
pokkal megjelölni a kiálló betontömböt és így tovább...

Lehet, hogy nem szép tõlem, de ezt szívesebben lát-
nám, mint a csilli-villi ingyenújságot, amit gondolom

szintén az én pénzembõl finanszíroznak, tehát nincs is
annyira ingyen. Tisztelettel:

Sáfár Julianna, adófizetõ
ui.: A levelem megjelenésében nem is reménykedem,

de azért elküldöm...

A levél kapcsán a helyi közútkezelõ intézkedett, s azt a szerkesz-
tõség megválaszolta. A szerzõtõl viszontválasz nem érkezett la-
punkhoz. Köszönjük, hogy segíthettünk! • Az alábbi írás kapcsán
megkérjük olvasóinkat, hogy a továbbiakban mindenkor az érin-
tett fórumokhoz forduljanak észrevételeikkel. (A szerk.)

Tisztelt névtelen cikkíró!
Igencsak bántotta a lelkemet és tudatomat a Fórum új-

ság 2008. februári számában aláírás nélkül megjelent cik-
ke: „A budakalásziak pénzébõl elgyurcsányolt milliók”.

Tisztelettel kérdezném, aki nem meri gondolatához a ne-
vét adni, az minek fog tollat? Miért vádaskodik, gyûlölködik?
Budakalász polgárainak csend, nyugalom kell, és szeretet,
megbecsülés, nem pedig lázítás. Nem kell hozzá felsõbb is-
kola, hogy lelki egyensúlyban élhessük napjainkat. De kell
szeretet. Csaták helyett inkább gondolkozzunk el, õrizzük
meg lelki békénket, adjuk meg mindenkinek a demokratikus
tiszteletet, és hozzunk jobb hangulatot a község életébe. Ro-
hanó világunkba pártoskodó megjegyzések nem valók.

Szeretnék Önnel békés párbeszédet folytatni, ha mó-
dot adna rá. Kérem, jelentkezzen a (30) 529 2306-os te-
lefonszámon, beszéljünk meg egy idõpontot, s folytas-
sunk minderrõl építõ eszmecserét. Legyen erõs és néz-
zen velem szembe. Maradok tisztelettel:

Nyalka Józsefné
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PROGRAMOKRÓL ELÕRE ÉS UTÓLAG

A budakalászi Faluház májusi programjai
máj. 04. 10 h Felnõtt sakkverseny
máj. 04. 14 h Budakalászi Versenyautó Show a kézilabda

pályán
máj. 04. 19 h “Icecream” koncert Cream és Eric Clapton

slágerekbõl
máj. 08. 17 h Ötórai tea
máj. 09. 17 h Aprók tánca – Játszóház – belépõ: 500 Ft
máj. 09. 18 h B. Tóth János festmény kiáll. megnyitója
máj. 15-18.    Kiállítás a „Madarak és fák napja” alkalmá-

ból – a KincsM Fesztiválhoz csatlakozó
programról: www.kincsemfesztival.hu

máj. 16. 10 h Szerb Gyermek Fesztivál
máj. 19. 16 h „Média és közbeszéd” címmel nyelvészeti

elõadások a Díszteremben
máj. 22. 09 h IV. Budakalászi Gyermeknapi Sokadalom
máj. 22. 15 h „Hamupipõke” címû táncjáték a Duna Mû-

vészegyüttes elõadásában, a Ghymes
Együttes zenéjére – belépõ. 800 Ft

máj. 22. 18 h Egészség Klub
máj. 22. 20 h „Tizedik Võlegény”– a Duna Táncmûhely

elõadása
máj. 25. 16 h Seres Borbála klasszikus gitár koncertje
máj. 26. 10 h Baba Mama Klub 
máj. 30. 18 h Dónusz Katalin és Milosevits Mirkó jazz

koncertje

Költészetnapi szavalóverseny a
Szentistvántelepi Általános Iskolában

Régi hagyomány a Szentistvántelepi Iskolában a költé-
szetnapi szavalóverseny. Az idén is sok szép vers hang-
zott el mind az ápr. 7-ei alsós, mind az ápr. 8-ai felsõs
szavalóversenyen. Nem is a versengés ilyenkor a lényeg,
inkább a találkozás a verssel: egy olyan költemény kivá-
lasztása, amellyel hosszan, hetekig érdemes foglalkozni,
amit az osztálytársak is szívesen és többször meghallgat-
nak a felkészülés során. A versmondás természetesen kö-
zösségi élménnyé válik. Osztálytársak, felkészítõ nevelõk,
szülõk – együtt készülünk a versmondás ünnepére. Alsó-
ban minden gyerek jelen lehetett a versenyen, végighall-
gatta társai szavalatát. Felsõben inkább csak az osztálytár-
sak jelentek meg. Április 11-én délután háromkor lezaj-
lott a Faluházban is a Szavalógála, ami az idén is nagyon
hangulatosra és vidámra sikeredett.

A szavalógálára továbbjutott tanulók: Jolis Carmen
1.a, Farkas Olivér 1.b, Szügyi Attila 2.b, Beregszászi Mik-
lós 3.a, Beregszászi Emese 4.b, Juraszek Zsuzsa 4.b,
Gyimóthy Anna 5.a, Simon Dávid Manó 5.a, Zoltai Kinga
5.a, Inóci Abigél 7.a, Glasz Katalin 8.a, Hárs Barna 8.a.

Iskolai helyezések: Glasz Katalin 8.a, Inóci Abigél 7.a,
Gyimóthy Anna 5.a.

u Rendhagyó népitánc óra volt április 3-án a Lenvirág
együttes táncpedagógusai és táncosai közremûködésével.

u Hírek a beiratkozásról: 56 tanuló iratkozott be a
Szentistvántelepi Iskolába. A leendõ tanító nénikkel,
Katonáné Vas Erzsébettel és Vörös Balázsnéval együtt
szeretettel várjuk legfiatalabb tanítványainkat. Köszönjük
a szülõknek a bizalmat.

Horváth Erzsébet

Amatõr szerb ifjúsági színjátszó
csoportok találkozója

A Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs
Központ a Magyarországi Szerb Színház közremûködé-
sével – Budapest és Deszk után – Budakalászon rendezi
meg a magyarországi szerb amatõr ifjúsági színjátszó
csoportok találkozóját.

A már hagyományosnak mondható, nagy sikerû ren-
dezvény résztvevõi: a Deszki; a Battonyai; a Herczeg-
szántói, a Budapesti Általános Iskola és a Budapesti
Gimnázium színjátszó csoportja, valamint a „Suncokret”
gyermek színjátszó mûhely. Vendég: Ratko Kraljevic,
színész és énekes Szerbiából.

Az amatõr színjátszásnak a magyarországi szerbek
körében több évtizedes hagyománya volt az 1900-as
években. Ezt a tradíciót szeretnénk rendezvényünkkel
feleleveníteni és újra meghonosítani. Várjuk az érdeklõ-
dõket a Faluházba, május 16-án 14 órára.

• Média és közbeszéd címmel az MTA Modern Filoló-
giai Társasága és a SZILTOP Oktatási Kht. május 19-én 16
órakor rendezi második budakalászi konferenciáját a Falu-
házban, ahol ismert elõadók, akadémikusok beszélnek
majd a média mechanizmusáról, a média és a politika
egymásra hatásáról, a média hazugságtechnikáiról.

• A Szakképzési, munkaerõ-paci információs hetek
keretében máj. 5-étõl kereskedelem, kézmûvesség; máj. 12-
étõl vendéglátás, idegenforgalom, máj. 19-étõl egyéb szak-
mák, szolgáltatások körében tájékozódhatnak az érdeklõdõk,
a Szentendrei Kistérségi Ipartestület CÉH Galéria termében:
2000 Szentendre, Bercsényi utca 3., tel: 06-26/312-067.

ELÕZETES A XIII. KALÁSZI VIGASSÁGOKRÓL

A tizenharmadik alkalommal megrendezendõ Népze-
nei és Néptánc Fesztiválon fellépnek: a Magyar Állami Né-
pi Együttes, a CimbaliBand Zenekar, sváb és szerb táncosok
és zenészek, mesemondók, nemzetközi táncegyüttesek,
táncház, és nem utolsó sorban a budakalászi mûvészeti
csoportok. Idén is lesz kiállítás, kismesterségek kirakodó
vására, gyermek kézmûves foglalkozások, étel-italkóstoló
is. Szeretettel várjuk a Faluházba június 13-14-15-én!

A Versmondó Gála
közönsége nagy

figyelemmel hallgatta
az elõadó gyerekeket

és a megzenésített
versekkel fellépõ

Huzella Péter,
Kossuth díjas

zenészt, zeneszerzõt
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SULIS, OVIS TÖRTÉNETEK...

Nyitnikék – Takarítni kék
Óvodásainkkal idén is csatlakoztunk a Falutakarítás-

hoz. A gyerekek mindig lelkesen fogadják, hogy olyan
dologban vehetnek részt, ami a felnõtteknek is fontos. Mi
pedig igyekszünk elõkészíteni a programot, hogy rossz
tapasztalatok ne érhessék a kicsiket. A választott területet
pedagógusaink elõzõ nap ellenõrzik, s az Önkormányzat
apró kezekre való gumikesztyût biztosít nekik.

Néhány csoport az óvoda környékének rendbehozata-
lát vállalja, mások kedvenc kirándulóhelyüket igyekeznek
tisztává varázsolni. Csoportom több éve a Majdán-patak
melletti egyik rétet takarítja. Itt szoktunk sárkányt ereget-
ni, akadályversenyt rendezni. Tavaly még a Nyuszi is ide
hozta húsvétkor az ajándékát. Idén kevés feladatunk volt a
réten. Ez a gyerekeknek is feltûnt. Különösen a nagyobbak
emlékeztek a korábbi évekre, amikor 3-4 zsák is megtelt
az itt talált szeméttel. Mondogatták is a kisebbeknek: „Lát-
játok, a felnõttek is észrevették már, hogy ennek a rétnek
mi vagyunk a gazdái, ezért õk is vigyáznak rá.”

A tenni akarás tovább hajtotta a gyerekeket, így hazafe-
lé menet az út szélén gyûjtögettük a szemünknek nem tet-
szõ holmikat. Élvezet volt nézni ezeket a 3 és 7 év közötti
gyerekeket, amint fürkészik a terepet, örömmel hajolnak le
egy-egy papírdobozért, flakonért, sörös dobozért, és trófe-
aként lobogtatva viszik a szemetes zsákba. Egymást figyel-
ve, segítve igyekeztek megtisztítani lakóhelyük egy darab-
ját. Alig gyõztük õket dicsérni. Mondtuk nekik többször is,
hogy büszkék vagyunk rájuk, amiért ilyen nagy dologra ké-
pesek. Ezt nem csak mi gondoltuk így, de azok a felnõttek
is, akikkel találkoztunk. Mindenkitõl kaptak a gyerekek egy
mosolyt, pár kedves szót. Az egyik kertben szorgoskodó
házaspártól egy csokornyi õszibarack-vesszõt is kaptunk, –
vízbe raktuk, s várjuk virágzását.

Sajnos a zsákjaink hamar megteltek, így az út hátrale-
võ szakaszán már csak azt vehették számba a gyerekek,
hogy mennyi munka vár még a község lakóira a másnapi
falutakarítás során.

Fodorné F. Zsuzsanna
Nyitnikék Óvoda – Katica csoport

Környezetvédelmi Nap – 2008. március 28.
A Kalász Suli alsó tagozata az idei Környezetvédelmi

Napon akadályversenyt szervezett. Az alsós osztályok
egymással versengve adtak számot a környezetvédelem-
mel, természetismerettel kapcsolatos tudásukról.

A nyolc alsós osztály, mintegy 160 gyermek vett részt
a versenyen, amely az Omszk tó körül, 8 helyszínen elõ-
készített szellemi és fizikai akadályok legyõzésébõl állt.
Az osztályok saját készítésû menetlevelekkel, térképpel
felszerelkezve vágtak neki a feladatnak. Hangos énekszó-
val, zászlóval, egyéni „menetlépés-koreográfiával” ör-
vendeztették meg az állomásfõnököket és egymást.

Az egyik állomáson halászni kellett, ám a védett hala-
kat muszáj volt visszadobni a tóba, csak a kifogható ha-
lacskák kerülhettek a bográcsba. Madártojások megmen-
tésén is fáradoztak a gyerekek, eközben több Magyaror-
szágon védett madárfajt kellett felismerni. Szelektíven
gyûjtötték a hulladékot a harmadik állomáson, szortíroz-
va, magyarázva a külön gyûjtendõ anyagokat. Puzzle ki-
rakása és környezetvédelmi totó várt rájuk a zöld fûre te-
rített pokrócon. Itt szóba kerültek az úton látható környe-
zetvédelmi jelek, a komposztálás fontossága, a tudatos
vásárlási szokások kialakítása, környezetünk megóvására
tett törekvéseink. Ügyességüket, testi erejüket, kitartásu-
kat a lajhármászás és mocsárjárás állomáson mutathatták
meg, ahol védett növényeket ismertek fel a „mocsárban”.
Zsákbanfutás és célbadobás színesítette a következõ állo-
más feladatait. Végül meg kellett keresni sok-sok hazai
védett állatot, melyek elbújtak avar alá, fûbe, fára és bo-
korba. Ha ezekrõl verset tudtak mondani vagy dalt tudtak
énekelni, külön matricácskákat kaphattak a menetlevélbe.

A kiválóan teljesített feladatokért minden osztály juta-
lomlabdákat kapott. Gratulálunk az osztályoknak a lelkes,
ügyes és okos feladatvégzésekért!

Köszönet a tanító néniknek, a napközis nevelõknek, a
fejlesztõ pedagógusnak, logopédusnak, pszichológusnak
és a lelkes anyukáknak, apukáknak és nagymamáknak,
akik segítettek a verseny lebonyolításában.

Csuka Györgyi

Játszónap a Telepi Óvodában

Április 11-én délelõtt tartottuk meg a Telepi Óvodá-
ban a már hagyományosnak számító játszó-ismerkedõ
napunkat.

A leendõ kiscsoportosok szülei idén
is éltek a lehetõséggel, és gyermekeik-
kel együtt felkeresték óvodánkat. Meg-
ismerkedhettek az épülettel, a csoport-
szobák játékaival, a tornaszoba szuper
mozgáslehetõségével, valamint az ud-
vari élettel.

Olyan nagy volt az érdeklõdés,
hogy az óvó nénik észre sem vették,
hogy mikor lett körülöttük tele a szoba
a csöppségekkel, szülõkkel, sõt nagyikkal. A csoportszo-
ba varázsa miatt nehezen lehetett a gyerekeket lecsalo-
gatni a tornaszobába. Ám a hír gyorsan terjedt, s akik

már birtokba vették a jó kis mozgásos eszközöket (csúsz-
da, ugráló-labda, trambulin, alagút, labdák, bordásfal
stb.), örömmel hívták a többieket is. A sok mozgástól el-
fáradva jólesett mindenkinek a tízórai, és utána irány az

udvar. Motorozás a kresz-pályán,
csúszdázás, bujkálás, minden udvar-
rész felfedezése. A nagy homokozó-
ban közben készültek a sütik, várak.

Az ebédidõ közeledtével az anyu-
kák, apukák jóízû kergetõzésbe kezd-
tek, hogy önfeledten játszó gyermeke-
iket haza tudják csalogatni. Az oviból
elmenõben minden kis vendég kapott
egy meglepetés kutyust.

Reméljük, hogy a tartalmas, szép nyár után, szeptem-
berben mindenkivel újra találkozunk!

Varga Babetta, Béres Enikõ

NNEVELÉS
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Jótékonysági koncert a Faluházban
Teltházas koncertet tartott a Szent István Alapítvány,

ill. az általa támogatott budakalászi fiatalok javára a Har-
csa Veronika Quartet (Harcsa Veronika: ének, Blaho Attila:
zongora, Majtényi Bálint: dob, Oláh Zoltán:nagybõgõ). A
2005-ben alakult együttes Speak Low címû lemezével Ja-
pánban 2007-ben, a megjelenésekor, rögtön a vokális
jazz eladási listák élére ugrott. 2006-tól a zenekar Harcsa
Veronika szerzeményeit játssza. 2007. nyarán elkészült
második, saját dalokat tartalmazó albumuk, melynek cí-
me You Don’t Know It’s You. A hazai dzsessz-élet méltán
felkapott, hamvasan érett énekesnõ-dalszerzõje zeneka-
rával május elején Japánban turnézik, majd május 24-én
önálló koncertet ad a Katona József Színházban. (Honlap-
ja: http://harcsaveronika.hu. Dalai meghallgathatók vagy
videóként letölthetõk a youtube.com-ról, illetve a
https://www.dalok.hu/lemez/id/1012 oldalról.) A nagy
sikerû est vendége a 2007 õszétõl a Ghymes együttesben
játszó, szintén budakalászi Milosevits Mirkó volt.

Tavaszköszöntõ Fesztivál – kalászi siker
Esõ áztatta Szent Györgyöt, a sárkányt és a résztvevõ-

ket ápr. 19-én, Szentendrén, ahol a Kistérség települései-
nek lakosai tölthettek el egy hangulatos napot. A zivata-
rok ellenére nagy érdeklõdés kísérte a programot, külö-
nösen a fõzõversenyt, az egykerekesek bemutatóját és a
térség településeinek játékos sárkányölõ vetélkedõjét.
Elõbbiben igencsak jeleskedett Budakalász: a Medve-
hagymás zöldséges köleskásával (a nyertes ételköl-
teményt megörökítettük) minden rivális finomságot lekö-
rözött csapatunk. Amíg a felnõttek fõztek és versenyez-
tek, a kisebbek a kézmûves- és környezetvédelmi sátrak-
ban gyûjtögettek tombolajegyeket mûveikkel, illetve a jól
megoldott feladatokkal. A zenei aláfestést mindeközben
a Söndörgõ, a Sebõ és a Mandorla együttes szolgáltatta.

Játékkal a körJátékkal a környezettudatos nevelésértnyezettudatos nevelésért
(Írásunk az elõzõ oldalon.)(Írásunk az elõzõ oldalon.)

A Kalász suli nagy ho-ho horA Kalász suli nagy ho-ho horgászaigászai
a Ta Tanító utcai lakópark elõtt pecáznakanító utcai lakópark elõtt pecáznak



HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

RREKLÁM FIZETETT HIRDETÉSEK

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!


