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KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA...

Juniális és CORA-buli egy napon

Elmosta az esõ jún.
A váltófutás dijazottjai
7-8-án az idei Juniális
rendezvényeit. A tervezett programból sajnos
csak a váltófutás, a vérnyomás-, és vércukormérés valósult meg, illetve a BkMSE – BFC
Siófok II. futballmeccse,
az eredmény 1:3.
Nagy sikere volt
ugyancsak június 7én, a CORA Áruház
születésnapi rendezvényén, a fõzõversenyen az önkormányzat csapatának: négyféle halból készített
halászlevük pillanatok alatt elfogyott...

Megemlékezések Trianonról
Június 3-án, Trianon
évfordulója alkalmából
Budakalász
vendége
volt Koltay Gábor filmrendezõ és Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum
elnöke. A Trianon c. film
vetítését követõ beszélgetésen Koltay úr elmondta: szükséges lenne egy Trianon emléknap, – ami alkalmat adna a XX. sz-i
Európa történelmét (a világháborúkat is) meghatározó
döntés okainak fölfejtésére, a történtek értelmezésére, a
közös tragédia feldolgozására: hogy lélekben újra egy
nemzetté kovácsolódhassunk. Ezzel a határok feletti
nemzetegyesítéssel – a rendezõ úr szerint – nem a politikusokra kell várni, alulról kell kezdeményezni: testvériskolákkal, csodálatos emberi példák felmutatásával és fõleg: egymásra figyeléssel, összekapaszkodással.
A templomkert I. világháborús emlékmûvének megkoszorúzásával emlékezett az évfordulóra a Jobbik budakalászi szervezete, amely írásban jelezte az önkormányzat felé, hogy egy budakalászi Trianon emlékmû felállítását kezdeményezi és szívesen fogad minden ötletet, segítséget.

X. Vidra Kupa az OMSZK tavon
Június 22-én tartották
a VIDRA SE Budakalász
rendezésében a Vidra
Kupát. Elekes Gábor ‘receptje’ szerint: „a ‘hozzávalók’: 8 kenu, 11 kajak, 1 kielboat, 1 motoros mentõcsónak, 100
aktív amatõr sportbarát,
és a spontán érdeklõ-

A váltófutás dijazottjai

dõk, próbálkozók.” A
verseny kategóriái, és
dobogósai: • kajak
egyéni: 1. Wettstein
Gergõ, 2. Berkes Marcell, 3. Koroknai András • kenu kettes: 1.
Balogh Dani, Balogh
Marci, 2. Gazda
Ádám, Konrád Dénes
3. Kassai Farkas Zsolt, Temes Zsolt • Kenu négyes: 1. Sintérek csapat (Tolonics Kristóf, H arasztos Péter, Balogh Bence, Nágel Domonkos); 2.
Kutyák csapat, (Orbán
Vince, Göbl Richárd,
Koroknai András, Makk
Sebõ) ; 3. H ódok csapat
(Kovács Botond, Vörös
Márton, Lontai Bence,
Lontai Levente) • kenu
vegyes (fiú-lány): 1. Süni
csapat (Kurucz Imola,
Móri Krisztina, Orbán Vince, Göbl Richárd) ; 2. Kutyik (nem
azonos Kutyák!) csapat (T olonics Kristóf, Nágel Domonkos,
Konrád Eszter, Orbán Panni) • kenu négyes családi: 1. Balogh család; 2. Tolonics család; 3. Wettstein család.
Wettstein András beszámolója szerint a 10. kupa alkalmából vízre bocsájtottak egy új hajót, melynek neve: „Mericske tanár úr”. A hagyományos fa kielboat-on az elsõ evezõcsapásokat Parlagi Endre polgármester tette, megemlékezve Budakalász egykori híres pedagógusáról, aki 50 évvel
ezelõtt Szentendrei sziget-kerülõ vízitúrára vitte a kalászi iskolásokat. Elmondhatjuk, hogy a VIDRA SE (az egykori piarista tanári keretbõl kiszorult) Mericske tanár úr 50 évvel ezelõtt megkezdett vízi túrázást megkedveltetõ ifjúságnevelõi
munkájának hagyományát folytatja a helyi fiatalok között.
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DÍJAZOTTAK
Önkormányzati díjak átadása
Az összevont Pedagógus- és Semmelweis nap alkalmából harmadjára adták át június 2-án, a Faluházban, a
testület által 2005-ben alapított „Budakalász kiváló pedagógusa” és „Budakalász közoktatásáért” díjakat, a Munkácsy díjas Mihályi Gábor szobrászmûvész által készített
bronzplakett és díszoklevél kíséretében.
A pedagógus pályán hosszú évtizedeken át nyújtott kimagasló szakmai munkája elismeréseként, a „Budakalász
kiváló pedagógusa“ díjat SINKÓ LÁSZLÓNÉ kapta. Gabi
néni 1993 óta magyar-történelem szakos tanárnõként tanít a Kalász Suliban, osztályfõnöki munkájában mindig
nagy hangsúlyt fektetett a gyermekvédelemre is. Rendkívül gyakorlatias egyéniség, közösségformáló tevékenysége kiváló, mindig erõsítette a diákokban a haza és nemzet
szeretetét. Tanítványai rendszeresen vesznek részt házi,
területi, megyei tanulmányi és kulturális versenyeken. Az
iskolai színjátszókör beindításával sok gyermeknek nyújtott életre szóló élményt. Több mint 10 éve már nyugdíjasként dolgozik az iskolában, ezzel is bizonyítva a gyermekszeretetét, és a pedagógus hivatás iránti alázatát. Mostantól jól megérdemelt pihenõ éveit tölti, de kívánjuk, hogy
unokáiban tovább éltesse azt a szemléletet és gondolkodásmódot, amit a pedagógus pályán képviselt. Nagyon
sok tisztelettel és õszinte elismeréssel gratulálunk neki!
A testület kiemelkedõ óvodapedagógusi és vezetõhelyettesi munkájának elismeréseként a „Budakalász közoktatásáért” díjat KÜLÜS LÁSZLÓNÉ óvodavezetõ-helyettesnek adta. Jutka óvónéni 38 éve dolgozik a kalászi
óvodákban, alig van ember Budakalászon, aki ne ismerné.
Teljes óvodapedagógusi munkásságát ezen a településen,
a község szolgálatában folytatta. A Telepi óvoda megnyitása óta ott dolgozik, vezetõ-helyettesként indította be az
óvodát, s így megy most nyugdíjba. Tevékenységét a
gyermekek önzetlen és feltétlen szeretete, az emberré
nevelés alázata hatja át. Kimagasló szakmai színvonalon,
hatalmas empátiával és tudatossággal segíti a kicsik személyiségfejlesztését. Véleménye, emberi tartása meghatározó a nevelõ-testületben. Példaként tekintenek rá az
... és aki száz meg százezert rabol,
bírája lészen annak, akit a
szükség garast rabolni kényszerített...

Jövõre lesz épp 190 esztendeje, hogy
Katona József a Bánk bán-ban Tiborc szavaiként véste örök idõkre emlékezetünkbe, miképpen mûködik alapjáraton az
emberiség belsõ, a teremtéssel beléojtott ítélet-alkotó készsége ott, ahol fundamentumában bicsaklott meg a társadalom (m) értékrendje. Csodálkozhatunk-e még, ha minisztereink napi(!) 58
ezer forint szabadságmegváltásra tartanak igényt ott, ahol alig haladja meg a
nyugdíjas ‘jövedelme’ a létminimumot
(a KSH szerint tavaly 59 ezer forint volt a
havi(!) nyugdíjas létminimum, míg az átlagnyugdíj alig 9 ezerrel volt több – a ‘fe2008. június • II. évfolyam 6. szám

ELISMERÉSEK KIVÁLÓINKNAK
óvoda munkatársai, tisztelettel adóznak neki a szülõk, a
képviselõ-testület tagjai. Szívbõl gratulálunk!
A Semmelweis Nap alkalmából a testület az egészségügyben végzett áldásos vezetõi munkájáért jutalomban részesítette BALOGH ILONA vezetõ védõnõt. Bizottsági elképzelések szerint, a készülõben lévõ egészségügyi koncepcióban – az ellátó rendszer tagjainak véleményét kikérve, velük együttmûködve – kidolgozzák egy olyan, a pedagógus-díjakhoz hasonlóan évente kiosztandó kitüntetés
metódusát is, mellyel a helyi közegészségügyben dolgozók áldozatos munkáját ismerné el a testület.
Az ünnep alkalmából köszöntötte az önkormányzat
azokat a közalkalmazottakat is, akik 25, 30 illetve 40 éves
munkaviszonyukat ünneplik ebben az évben. 25 éves munkaviszonnyal rendelkeznek: Bodolainé Sípos Éva, Kissné
Somogyi Márta, Varga Babetta óvónõ; Kátai Ferenc könyvtáros; Juhász Terézia tanítónõ. 30 éve közalkalmazott:
Spáthné Faragó Éva igazgató-helyettes, Szendrõdi Ferenc,
Spáth Oszkár és Méhes Imre zenepedagógus; Nagyné
Martinusz Éva tanítónõ. 40 éves munkaviszonyát ünnepelte: Külüs Lászlóné óvónõ, óvodavezetõ-helyettes; Balogh
Gézáné gondozó; Sinkó Lászlóné és Stoltz Gáborné tanárnõ. Végleg nyugdíjba vonul Sinkó Lászlóné, Kovács
Ferencné, Papp Lászlóné és Külüs Lászlóné.
Mindannyiuknak jó egészséget kívánunk!
(További információk és képek: 15. o.; àBH + > > > )

A Kalász Suli díjazottjai az iskola igazgatójával

A L A P J Á R AT
leségügyi’ miniszterelnök szerint ez ma
82 ezer), s az ex egészségügyi miniszter
asszony 55 nap szabadságáért 3 millió
forintot vél jogosnak felvenni a közpénzekbõl, merthogy oly lelkesen munkálkodott a köz javáért – önszántából?!
Európában – ahol magyar segédlettel(!) törölni méltóztattak a keresztény
gyökereket a 2005-ben megbukott alkotmányból – sem meglepõ, hogy az
Európa Tanács olyan ‘abortuszlegalizációt’ igyekszik rákényszeríteni az ET 47
tagállamára, amely szemben áll az Európai Emberjogi Konvencióval (hiába tiltakozott ellene levélben Bíró László, a
MKPK családreferens püspöke) , s egy
francia képviselõ az ülés után csalódot-

tan állapíthatta meg: „Társadalmunk valóban a halál kultúrájában él.” Ebben az
Európában a demokrácia alapjáratára az
is jellemzõ, hogy a lisszaboni szerzõdéssel egyet nem értõ íreket kizárással fenyegethetik meg, s a csehek is retorziókra számíthatnak, ha a szuverén államisághoz ragaszkodni merészelnek. (...)
Lehet viszont ‘büszke’ melegfelvonulást rendezni a világörökség részét
képezõ Andrássy úton olyan politikusok közbenjárására, akik elfeledkeztek
arról, hogy a közszeméremsértés pártolása is bûncselekmény a BTK szerint.
Ideje volna végre kimozdulni a közbizalom alapjáratáról, megszívlelve a
nyáron Móricz szavait: „Az is tolvaj, aki
az emberek bizalmát meglopja”...
(III. Utisz)
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Álláspályázat, bér- és munkaügyi
elõadó munkakörre
A H ivatal pályázatot hirdet a fenti munkakör betöltésére, határozatlan idejû közszolgálati jogviszonyra, teljes
munkaidõre, 6 hónapos próbaidõvel.
Az ellátandó feladatkörök: foglalkoztatással kapcsolatos
humánpolitikai és munkaügyi feladatok. Fõbb tevékenységi
körök: jogviszony létesítéssel, változással és megszüntetéssel kapcsolatos iratok elkészítése, személyi anyagok karbantartása. Nem rendszeres kifizetések számfejtése, változóbérek feladása, béregyeztetés a H ivatal és részben önálló intézményei tekintetében. Nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok. Nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézés.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a
köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet II/1. pontjában meghatározott végzettség. Elõnyt jelent: költségvetési szervnél szakterületen szerzett tapasztalat, KIR/IMI program ismerete, mérlegképes könyvelõi végzettség. Benyújtandó: részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai végzettséget
igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél.
A munkakör július 22-tõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: július 7. Információ: Dr. Molnár Éva jegyzõ, (26) 340-514. A benyújtás módja: postai úton: Budakalász NK Önkormányzat Polgármesteri H ivatal (2011 Budakalász, Petõfi tér 1. ) , a borítékon feltüntetve az azonosító
számot: 1844/20/2008, és a munkakör megnevezését: bérés munkaügyi elõadó. Elbírálás határideje: 2008. július 21.

Méhnyakrákszûrés szeptemberben
A mellrák után a méhnyakrák a leggyakoribb nõi daganatos megbetegedés. Közel 500 nõ halálát lehetne megelõzni évente hazánkban rendszeres szûréssel.
A méhnyakrák többnyire tünetmentes, panaszokat is
elõrehaladott állapotban okoz. A betegség hátterében a
H umán Papillómavírus áll. A fertõzést a szervezet többnyire legyõzi, de esetenként rákos burjánzáshoz vezethet.
Az idõben felismert fertõzés és elváltozás kezelhetõ,
100%-ban gyógyítható! A nõgyógyászati rákszûrésen a
méhnyakrákon kívül felismerhetõ a kicsiny, tüneteket
még nem okozó és ritkább petefészek daganat is, így
minden nõ számára javasolt az éves vizsgálat.
A Magyar Rákellenes Liga (MRL) helyi szervezete, a
„Kalász Klub az Egészségért” az Önkormányzat anyagi támogatásával méhnyakrákszûrést szervez budakalászi nõk
számára szept. 12-én 14-17 óráig, a háziorvosi rendelõ
védõnõi szobájában. Az ultrahang és citológiai vizsgálatot dr. Dobos György nõgyógyász végzi. Fõleg azokat
várja, akiknek nehézséget okoz a szakorvosi-nõgyógyászati vizsgálatra való eljutás. A szûrés térítésmentes,
ha az elõzõ szûrés óta már eltelt egy év.
Jelentkezni Lazanyi Istvánnénál lehet a Polgármesteri
H ivatalban, ügyfélfogadási idõben. Telefon: (70) 4560605; (70) 450-3420.
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FELHÍVÁSOK
Álláspályázat családgondozóknak
A szentendrei székhelyû Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat pályázatot hirdet Családsegítõ szakmai egységbe
(A jelzés) ; illetve Gyermekjóléti szakmai egységbe (B jelzés) 2-2 fõ családgondozói munkakör betöltésére, – határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra, teljes munkaidõre. A munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói út
89., és az intézmény Kistérségi Társulás által ellátott települései. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szolgáltatások szervezése, csoportmunkában való részvétel, A)
esetben családsegítés keretében családgondozás; B) eset ben: gyermekjóléti alapellátás keretében családgondozás.
Illetmények, juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: Felsõfokú szakirányú végzettség
A) esetben az 1/2000 SZCSM rendelet; B) esetben a
15/1998 NM rendelet képesítési elõírásai szerint; A) és B)
esetben egyaránt: felhasználó szintû számítógép ismeret;
büntetlen elõélet.
Elõnyt jelenthet: legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
kiváló szintû jogszabály ismeret, az ellátási terület helyismerete, valamint B) esetben: gye rmekjóléti alapellátásban szerzett tapasztalat.
A munkakör legkorábban 2008. augusztus 1. napjától
tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
július 22. Módja: postai úton, a pályázat Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, 2000 Szentendre, Szentlászlói
út 89. címre történõ megküldésével.

Laborvizsgálat Budakalászon is
A Napvirág Idõsek Otthona 2006. február 8-a óta fogadja lakóit a Klisovác utca 34. alatt. Az intézmény minden igényt kielégítõ infrastruktúrája lehetõvé teszi, hogy
az itt élõkön kívül a környék lakóinak is nyújtson szolgáltatásokat. Uszodánkat rendszeresen használják a „Kalász
Klub az Egészségért” tagjai, felnõtt- és gyermek oktatásra, és egyre többen járnak aqua-fittneszre is. Ízletes ebédünket szívesen fogyasztják a környéken élõk.
Júliustól tervezzük bevezetni a vérvételi laboratórium
mûködtetését: a szentendrei rendelõintézeti labort is
üzemeltetõ Corden International (Magyarország) Kft. dol gozója hetente egyszer, reggel 7-tõl 10-ig veszi le, illetve
át a mintákat. Vizsgálatok: általános alap labor, Diabétesz,
Reproduktív, IVF 1, IVF 2, H ematológia, Csont- és ásványi
anyagcsere, Gasztrointesztinális és pankreász, Anémia,
Kardiovaszkuláris, Menopauza, Preoperatív, pajzsmirigy
szûrõ, Májfunkció, Vesefunkció, OGTT vizsgálatához szükséges mintavételek és azok értékelése. Képes speciális,
kórházi vizsgálatra, pl. a tumormarkerek vizsgálatára is.
A laboratórium mûködésének megkezdésérõl értesítjük a helyi háziorvosokat, egyre bõvülõ szolgáltatásainkról pedig tájékoztatjuk a település lakóit!
Veresné Lipcsei Ildikó, intézményvezetõ

Dr. Kiss Ildikó képviselõnõ tájékoztatása szerint a kalászi vérvétel júliusi beindításának egyetlen akadálya, hogy
a szentendrei labor még nem talált laborasszisztenst a feladatra. Viszont ha beválik a helyi vizsgálat, – igény szerint
a hét több napján is sort keríthetnek rá.
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Felhívás parlagfû irtásra

A Lupa Egyesület május 31-ei közgyûlése

Lassan virágzik a parlagfû, s az idõjárási körülmények
miatt növekszik a pollenkoncentráció a levegõben. Mivel
egyre többen szenvednek az allergia okozta tünetektõl,
fontos, hogy védekezzünk ellene. Lakott területen belül
lehetõleg a mechanikai eszközöket (kapálás, kaszálás az
elsõ levélelágazás alá) részesítsük elõnyben. Végleges
megoldást a gyepterületek rendszeres kaszálása, és az elhanyagolt területek megszüntetése adhat.
A gyomtalanítási kötelezettségüket megszegõ tulajdonosokkal szemben a 2000. évi XXXV. Tv. alapján növényvédelmi bírság szabható ki, melynek összege húszezer és ötmillió Ft között alakulhat. Az 5/2001. FVM-rendelet 2. §-a szerint a gyomnövények irtását virágzás elõtt
kell végrehajtani. Az önkormányzat 12/2004.(IV. 30.) sz.
rendeletének 2. §-a kimondja, hogy: a belterületen lévõ
közút és a járda tisztántartásáról, gyomtalanításáról az
érintett ingatlan használója köteles gondoskodni. H a a
járda mellett zöldsáv is van, e kötelezettség az úttestig
terjedõ teljes területre vonatkozik. Ahol intézményes úttisztítás nincs, ott ez a kötelezettség az utaknak az ingatlantól számított középvonaláig terjed ki.
Kérjük Önöket, hogy mindannyiunk egészsége érdekében – hatósági felszólítás nélkül is – mihamarabb végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását.

A Lupa Egyesület, melynek fõ feladata a Lupa-sziget
karbantartási, fenntartási munkálatainak megszervezése,
évi két alkalommal tart közgyûlést: áttekinti az elvégzett
feladatokat és a pénzügyi helyzetet. Az Egyesület fennállása óta most elsõ alkalommal lett a pénzügyi egyenleg
nulla. Eddig a tagok jelentõs kölcsönnel járultak hozzá a
költségek kiegyenlítéséhez.
Budakalász Nagyközség Önkormányzata és az Egyesület kiváló együttmûködését példázza a nemzeti értéknek tekinthetõ platánsor fáinak megmentése. A fák kórokozókkal
való megtámadását jeleztük az önkormányzat felé, mely
azonnal reagált és az idõben végrehajtott szakszerû permetezés csodákat mûvelt. Köszönjük a gyors segítséget Parlagi Endre polgármester úrnak, a platánfák nevében is.
Sajnos, ilyen jó eredményrõl nem tudunk beszámolni
az M0-ás híd zajvédelmével kapcsolatban, mivel a vonatkozó hatóság sem az önálló, sem az önkormányzattal közös fellépésünket nem méltatta válaszra. Nem vagyunk
megelégedve a szemétszállítással sem, mert drágább lett
és ritkábban is viszik el a szemetet, és nekünk kell a szigetrõl az átszállításról gondoskodni. Mindezt leszámítva
a sziget jó állapotban van és a Lupaiak nagyon szeretik.
A közgyûlés után felavattuk a Csécsi Imre emlékházat. A közgyûlés betetõzéseként szokás szerint egy kis bulit tartottunk,
melynek fénypontja a Diós
büfé által bográcsban fõzött marhapörkölt volt.
Ajánljuk a budakalásziaknak, látogassák meg
idõnként a szigetet, sétáljanak végig a csodás platánsoron és legyenek büszkék erre az egyedülállóan
szép gyöngyszemre, amit
Lupa-szigetnek hívnak.

A Barát patak állítólagos szennyezésérõl
Április 24-én közérdekû bejelentésben azzal a panaszszal fordultak hivatalunkhoz, hogy a CORA Áruházból a
Barát patakba nagy mennyiségû szennyvizet engednek,
amitõl a patak vize erõsen habzik.
A folyadék ill. a patak szennyezettségi fokának vizsgálata érdekében a hivatal soron kívül megrendelte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentendre
Városi Intézetétõl a patak felszíni víz-vizsgálatát.
Az ÁNTSZ május 15-ei levelében tájékoztatta a hivatalt,
hogy az április 25-én elvégzett felszíni víz mintavételezés
alapján „a vizsgált minta az MSZ 12749 – Felszíni vizek minõsége, minõségi jellemzõk és minõsítés szabvány alapján
‘kiváló’ minõségû ‘I.’ vízminõségû osztályba sorolható.”

Elek Péter, elnök

Zajterhelés vizsgálat

„Peches ember ne menjen a jégre...”

Az Önkormányzat megrendelésére június 10-én a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Budakalász közigazgatási belterületén gépjármû forgalomból eredõ közlekedési zajterhelés vizsgálatot végzett, a Damjanich és Magyar utca
keresztezõdésében. A szakaszos mérés 5-9, 14-17 és 1923 óra között zajlott. Eredményérõl a szeptemberi számban tájékoztatjuk a lakosságot.

Június 6-án Stankóczi Zsolt, Marczis Norbert körzeti
megbízottak és Irmai Attila közterület-felügyelõ közös
járõrözésen észlelték, hogy a Szentistvántelepi H É V
megálló parkjában a füvön egy személygépkocsi várakozik. Mikor a vezetõ meglátta a közeledõket, beindította a jármûvet és mit sem kímélve igyekezett elhagyni a helyszínt. A H É V-megállónál véletlenül a parkolóhoz vezetõ lépcsõt választotta menekülési útvonalul:
fenn is akadt a lépcsõn. A láthatóan ittas sofõr nem tudott magyarázatot adni a járõrnek, miért a lépcsõn
próbált távozni a helyszínrõl. Mivel személyazonossága igazolására csak egy kitöltetlen baleseti kárbejelentõ ûrlapot, és sok-sok üres sörösdobozt tudott felmutatni, és a kérdésekre minimum ötféle nevet közölt, a
helyszínre érkezõ pomázi rendõrjárõr további intézkedésre elõállította.

A forgalomszámlálás adatai
A sebességmérõ készülékek május 28-ai mérései szerint az Ország úton 3034, a Damjanich utcán 3332, a József
Attila úton 6794 gépjármû haladt át.
A június 18-ai adatok szerint az Ország úton 2697, a
Damjanich utcán 2982, a József Attila úton 6340, a Pomázi
úton 7062 jármû közlekedett. A viszonylagos forgalomcsökkenés vélhetõleg a nyári szünetnek is betudható.
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AMI MÁR VAN – AMI MÉG TERV...

JÖVÕKÉP

Átadták a térfigyelõ rendszert

Üvegház vagy szennyvíztisztító?

Tizenhárom kamerával felavatták a
térfigyelõ rendszert
június 27-én, a Közbiztonsági Épületben. Az ünnepélyes
megnyitón jelen volt
Galuska
Tomsics
László, a Pest Megyei
Rendõrkapi- Az ünnepélyes avatás r észtvevõi
tányság Rendészeti Igazgatója; Börcsök László, a Szentendrei Rendõrfõkapitányság vezetõje; Farkas Flórián, országgyûlési képviselõ, a Lungo Drom elnöke; Parlagi Endre, polgármester; Sándor József, a Budakalász Kábel TV
igazgatója, a rendszer beruházója; H orváth Ferenc, a kivitelezõ Multi Alarm Rt. kivonulási igazgatója és Patkás Zsolt, a
cég projektvezetõ mérnöke; Kosznovszky Gábor, az üzemeltetõ Faluház Kht. vezetõje; a körzeti megbízottak; a
Pomázi rendõrõrs dolgozói és képviselõk.
Az önkormányzat, a Pest megyei Kapitányság és a Budakalász Kábel TV együttmûködésével kiépített rendszer
célja a közbiztonság megteremtése, a bûnözés megelõzése, visszaszorítása. Tapasztalatok szerint, ahol ilyen
rendszer mûködik, a bûnözés közel felére esik vissza.
Ám mivel Budakalász hamarosan Újpest szomszédja lesz, számítania kell a
Megyeri hídon érkezõ bûnIsmerkedés a r endszerr el elkövetõkre is.
A mûködtetésre szigorú szabályok vannak, hogy senki
állampolgári, személyiségi jogait ne sértse: az épületbe idegen nem léphet, az adatokat titkosan kezelik, csak a rendõrség munkatársai juthatnak hozzá, és a bûnesetre nem utaló
felvételeket meghatározott idõn belül megsemmisítik.
A próbaüzem alatt már egy esetet fel is derítettek. Ez
elõrevetíti, hogy ennek a kistérségünkben elõször kiépített
rendszernek – melynek mûködtetésére a költségvetésben
havi 1 M Ft üzemeltetési, karbantartási, szoftverbõvítési
költséget különítettek el – a bekerülési költsége néhány
éven belül megtérül. Az önkormányzat további tíz kamerára kért ajánlatot, helyüket a rendõrséggel egyezteti. Már
jelentkeztek ingatlantulajdonosok, cégek, hogy hozzájárulnának a finanszírozáshoz, így remélhetõleg az idén sor
kerülhet a rendszer bõvítésére is.
A mûködõ kamerák helye: a Pomázi, Budai, József Attila út, Damjanich u.
vége, Ország u.–Zrínyi Ilona u., ill. Felsõvár u.–Budai út találkozása, Petõfi tér, Tanító u., H egyalja u.
eleje, Martinovics u.,
Szentendrei út, Lenfonó állomás, Cseresznyés u. – Gerinc
A vezérlõpult bemutató közben
u. sarok.
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A 11-es úton túli terület
rendezésére vonatkozó tervek része a községi szennyvíztisztító. A Gyógynövénykutató felügyelõbizottsága
visszaküldte a budakalászi
szerzõdéstervezetet és toTelkiben
vábbi egyeztetést javasolt. A szennyvíztisztító Telkiben
Erre – a képviselõk meghívásával – a nyár elején sor kerülhet még, ám hosszabb ideig is elhúzódhat. Mivel fontos
mind a szennyvíztisztító helyének jogi rögzítése, mind a
H ÉSZ-módosítás megvalósítása, ezért a következõ tárgyaláson a polgármester javaslatot tesz a szükséges 3000 m2
megvásárlására, és a H ÉSZ-t is elindítanák saját forrásból.
Pályáztatás útján sikerült olyan szakmai befektetõ céget találni, amely finanszírozná a beruházást és 20-25 évig
üzemeltetné is a szennyvíztisztítót. Ezalatt bérelné az önkormányzat, ill. a Budakalászi Közmû, majd a község tulajdonába kerülne a telep. Június 27-én meglátogattuk az
Organica Zrt. telki-i kutató-fejlesztõ szennyvíztisztítóját.
A tervezett élõgépes technológia a természetes tisztítási folyamatok felgyorsításával ötvözi az eleveniszapos
eljárást és a természetközeli tisztítási módokat. Levegõztetett reaktorokból és a rájuk telepített – 2-3000 fajból álló
– ökoszisztémából épül fel. A növényeket a tartályok tetején lévõ rácsra ‘ültetik’, és a szennyvízbe 1-1,5 m mélyen
benyúló gyökérzet (mint aktív fixfilmes biológiai hordozó)
hatalmas felületet és kiváló életteret biztosít a tisztításban
résztvevõ élõlények sokaságának. A technológiát üvegházban helyezik el, így télen is biztosítani tudják a növények számára szükséges min. hat fokos hõmérsékletet.
A hagyományoshoz képest kisebb beruházási és üzemeltetési költséggel járó élõgépes technológia esztétikus
kinézete mellett minimális szaghatással jár: csak a föld alatti, zárt gépházban éreztük,
hogy valójában nem botanikus kertben, hanem szennyvíztisztítóban járunk... A lakóházak mellé is telepíthetõ
üvegház a budakalászi házaktól-üdülõktõl az eredeti
tervnél is messzebb, kb. 3A „növényház” belülr õl
500 méterre létesülne.

www.budakalasz-elorehozottvalasztas.hu
Országos aláírásgyûjtést indított június 5-én a Budakalászi
Polgári Körök Szövetsége az elõrehozott választások kikényszerítésére, mert a tagok szerint a parlamenti pártok nem
akarnak érdemi változtatást, ragaszkodnak a számukra sok
személyes elõnyt biztosító parlamenti székhez, s csak szavakban hangoztatják az elõrehozott választás szükségességét.
Az ország politikai, gazdasági és morális válságban van, amin
változtatni kell: ezt szeretnék civil kezdeményezésükkel felgyorsítani. Úgy vélik, ha nagy számú aláírás gyûlik össze, erkölcsi nyomást gyakorolhat a döntéshozókra. Novotny László, a szövetség szóvivõje szerint eddig 12 civil szervezet csatlakozott. Reményeik szerint a hivatalosan szeptemberben induló aláírásgyûjtéshez milliók adják a nevüket.
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KALÁSZI TALÁLKOZÓ

Kishírek, tájékoztatók

Összefogás a szétszóratásban

Az e-közigazgatás megvalósítása érdekében, a
GVOP projekt keretében, jún. 9-étõl bevezették az iktatómodult. A további modulok ‘honosítása’ folyamatban
van, júl. 15-tõl valamennyit használatba kell venni, ezt
egy oktatás elõzi meg.
u A Könyvtár zárva tart június 23-tól július 12-ig a nyári szabadságolások miatt. Jó pihenést kívánva várják kedves olvasókat július 14-tõl – tájékoztatott Kátai Ferenc.
u A Telepi Óvodában az új csoport indítása kapcsán a
mûszaki kialakítás folyamatban van, elkészültek a szerzõdések, a személyi állományt már fölvették, a bútorokat is
hamarosan beszerzik.
u 20 szemétgyûjtõt raknak ki a községben, a Vasút sori
szelektív gyûjtõket a rettenetes állapotok miatt áthelyezik.
u H árom szennyvízátemelõ felújítása befejezõdött.
u A Köves út alsó szakaszát, mivel az M0 építése miatt megrongálódott, a Magyar Aszfalt Kft. felújította.
u Elkészült a közvilágítás a Szegély és Gyümölcs utcában. A Gém utcait is tervezik, ott oszlopokat kell állítani.
u P+ R parkolókat alakítana ki Budakalászon a H ÉV környezetében a fõvárosi önkormányzati tulajdonú Parking Kft.
A négy ajánlott helyszín: a Széchenyi u. végén, a szennyvízátemelõ mögött; a Lenfonó megállónál a park, amire engedélyes tervünk van; az alsó állomásnál a BKV tulajdonú rámpa és raktár területe; és a Tanító út és a Sport u. sarkán lévõ
spontán parkoló. A cég vállalná a 4 parkoló megtervezését,
felépítését, bekamerázását és a térfigyelõ rendszerbe kapcsolását. Ezek egyikét sorompós, fizetõs egységnek szánja.
u A Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatásaként
tévesen tavalyi adatot közöltünk elõzõ számunkban. A
helyes összeg: 600 E Ft. (BH )
u A 2007. évi Zárszámadás adatait (lakossági kérésre,
helyhiány miatt) a honlapon tesszük közzé. (àBH + > > > )
u Az Állami Számvevõszék vizsgálata szerint kb. 5 M
Ft-tal igényeltünk több normatívát intézményeinknek,
mint amire jogosultak lettünk volna.
u Tizenkilenc aljegyzõi pályázat érkezett a hivatalba.
u Az Isten Egyháza programjai: péntek 17 óra: JAM
(ifjúsági klub); vasár nap 10 óra: Istentisztelet. Címük: Budai út 55. http://www.budakalasz.istenegyhaza.hu
u Kirándulóknak. Kiváló nyári program településünk
környékének megismerése, amihez térképeket itt találhatnak: www.budakalasz.hu/nagykozseg/terkep/terkep.

Június 20-22-én tartotta
nyolcadik találkozóját Budakalászon a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar
Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fóruma. A nyolc
országból érkezett (BoszKözös imával kezdõdött... nia-H ercegovina, H orvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) 90-nél több civil szervezet 72 küldötte
elõadásokon, szekcióüléseken tájékozódott a lehetõségekrõl, pályázatokról és élvezte a találkozás, a feltöltõdés, a kapcsolatok elmélyítésének esélyét.

u

Randalírozás a község több pontján
Vandálok törték be a Nyitnikék Óvoda Vasút sori épületének ablakait három ízben is. Elõször 5-6, majd 1-2, végül szinte az összes ablak áldozatul esett. Az anyagi káron
túl külön gondot okozott a reggeli órák idõbeosztásának
felborulása, hogy a gyerekek tartózkodási helyeit alaposan
megtisztítsák a szilánkoktól.
Fiatalok hangoskodtak a Szent László és Szegfû utca
sarkán lévõ közparkban, murvával dobálva meg a szomszédos épületet. A Római Katolikus Templom mögött és a
Szentistvántelepi H É V-állomásnál lévõ kisbolt környékén
hasonló gondok vannak. Szóba került a gyerekek értelmes
lekötése, de gyakrabban járnak arra a polgárõrök és talán
hamarosan térfigyelõ kamerát is felszerelnek a közelben.
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A konfer encián nagy sikert arattak a neves elõadók:
Ékes József, Gazda István és Jankovics Mar cell

Zárónyilatkozatukban rögzítették: ragaszkodnak az
egységes magyar nemzethez tartozás jogához, ezért kérik
a magyar állampolgársági törvény módosítását. Sürgõs
megoldást várnak a még nem EU-tag országok területén
élõ magyarok számára, a határátlépés megkönnyítésére.
Fontosnak tartják a civil szervezetek, a határokon átnyúló
régiók és a határok menti kistérségek közötti együttmûködés és információcsere bõvítését, kiterjesztve a társadalom minden területére. H íd-szerepet kell betölteniük a
magyar civil szervezeteknek a többségi nemzetekkel való
kapcsolattartásban is. A fõ támogatási alapból kimaradó
(nem szomszédos országokban élõ) magyarok miatt törvénymódosítást kérnek. Szükségesnek tartják a magyar
nemzeti kulturális stratégia kidolgozását, ill. egy átfogó
tervet a csángó magyarok megmaradása érdekében, az
õket érõ ötletszerû és néha érdekeikkel ellentétes akciók
kontrollálására. Szorgalmazzák a magyarság vállalását,
emberi-, kulturális értékeik megismertetését és elfogadtatását, fõleg a Kárpát-medencei magyarság körében. Célravezetõ ebben a magyarságtudat fejlesztése, a cselekvõ,
pozitív életszemlélet meghonosítása, a magyarság történelmének, a trianoni békeszerzõdésnek és következményeinek megismertetése. A közszolgálati tévék figyelmébe ajánlják Koltay Gábor Trianon c. filmjét.
Végül: üdvözlik a Kárpátmedencei Kulturális Szövetség megalakulását, és támogatják csatlakozását
az EU civil szerA r észtvevõk egy csoportja Gazda
vezeteihez.
F.S.A. (Fotó: fm.)

István kultúrtörténész elõadásán
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HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

A május 27-ei ülés hírei
• Eredics Gábort bízta meg a testület júl. 2-tõl a budakalászi Általános Mûvelõdési Központ igazgatói feladatainak ellátásával.
• A testület jelölések hiányában is döntött a Budakalász
Sportjáért Díj – Olimpiai Gálán történõ – átadásáról (14 I.,
3 T.) ; és a „Budakalász közoktatásért” díj elnevezését „Dr.
Milosevits Péterné Díj Budakalász Közoktatásáért” névre
változtatta. (15 I., 2 T.) Módosította a Díszpolgári címre vonatkozó rendeletet: eszerint évente legfeljebb egy élõ és
egy elhunyt személynek lehet adományozni. (17 I.)
• Sikerült megállapítani (9 I., 5 N., 3 T.) az önkormányzati bérlakások lakbérét: összkomfortos – 540 Ft, komfortos –
480 Ft, félkomfortos – 323 Ft, komfort nélküli – 216 Ft,
szükséglakás – 150 Ft/m2. Közérdekû célú bérlakásoknál:
összkomfortos – 343 Ft, komfortos – 306 Ft, félkomfortos –
213 Ft, komfort nélküli – 146 Ft, szükséglakás – 114 Ft/m2.
• A testület elfogadta a Kábel TV Kft. beszámolóját (17
I.) . A 70%-ban önkormányzati cég tartósan nyereséges, a
felhalmozott 90 M Ft nyereségbõl a tagok 70 M Ft-ot tulajdoni hányad szerint felosztanak, tehát 52,5 M Ft átkerül az
önkormányzat számlájára, ezzel csökken a tervezett mûködési hiány. Jóváhagyta a grémium a Faluház Kht. mérleg
beszámolóját és közhasznúsági jelentését, és a Budakalászi Közmû Üzemeltetõ Kft. gazdasági beszámolóját, valamint mérlegét. (17 I.) A határidõre való tekintettel szintén
elfogadta a Kaláz Kft. egyszerûsített beszámolóját és annak
felülvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést
(17 I.) , – de a PÜB elnöke felhívta a figyelmet, hogy gondok vannak a Kft. gazdálkodásával. Az ezévi bizottsági intézkedések hatására 189 M-ról 110 M-ra csökkentek a Kft.
kintlévõségei, és az önkormányzat felé fennálló tartozás
80 M-ról 60 M-ra csökkent, de jogi lépéseket tettek a
nagy összeggel tartozó cégekkel szemben és változtatni
kell a Kft. szerzõdéskötési politikáján.
• A testület elfogadta a Faluház Kht. által készített
ütemtervet az önkormányzati lakások felújítására, karbantartására. A figyelembe vett szempontok: életveszély elhárítása, egészségre ártalmas körülmények megszüntetése, érték- és vagyonvédelem. (17 I.)
• A testület az Omszk park területére kérelmezett autómosó telepítést nem engedélyezte. (17 I.)
• A grémium ingatlanforgalmi értékbecslési feladatok
ellátásával a Riesz Ingatlanközvetítõ Bt-t bízta meg (13 I.,
4 T.) , a célra 1,2 M Ft fedezetet biztosított, értékpapír terhére. (14 I., 3 T.)
• A testület módosította a H ivatal Alapító Okiratát. (17 I.)
• A testület elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. (17 I.) Jóváhagyta a Kalászi Idõsek Klubja Szerve zeti és Mûködési Szabályzatát, és Szakmai programját; és
felkérte a jegyzõt a mûködési engedélyezési eljárás kezdeményezésére a megfelelõ hatóságnál. (17 I.)
• Engedélyezte a grémium a Bölcsõde jún. 30–júl. 27ig történõ zárva tartását, azzal hogy a szülõk a nyári szünetrõl írásos tájékoztatást is kapjanak. (17 I.)
• A testület a GKM által meghirdetett Európai Mobilitási H ét-hez kizárólag az Európai Autómentes Nap megszervezésével csatlakozik. A 2008. évi Karta aláírásával az
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abban foglaltakat kizárólag az Európai Autómentes Nap
megszervezésével fogadja el. (17 I.)
• Az óvodai férõhelyek bõvítéséhez a testület módosította az óvodák alapító okiratát (a Telepi Óvodában a maximális gyermeklétszám: 208, a Nyitnikék Óvodában:
177 fõ) , és oktatásszervezési okokra hivatkozva kezdeményezte az Oktatási H ivatalnál az óvodai csoportlétszámok 20%-os bõvítését. (16 I., 1 T.)
• A testület a Telepi Iskola – Suhainé-féle kerítés helyreállítására bruttó 316 260 Ft-ot biztosított a költségvetésében a beruházási tartalékkeret terhére. (10 I., 3 N., 3 T.)
• A grémium Dr. Varga István ügyvéd megbízási díját havi bruttó 30 000 Ft költségtérítéssel megemelte. (9 I., 8 N.)
• A testület megbízta a polgármestert, hogy a Kalász
Tópart Társasház ügyében tárgyaljon az érintettekkel, és a
megállapodás kerüljön testület elé. (16 I., 1 T.)

A június 10-ei rendkívüli ülés hírei
• A testület módosította az elektronikus ügyintézésrõl
szóló rendeletet (11 I.) , hogy a – DPÖTKT által koordinált,
utolsó szakaszban lévõ – GVOP projekt keretében alkalmazásra átadott e-közigazgatási, hatósági modulok (a
www.budakalasz.hu honlapon) ténylegesen 3-as szintû
elektronikus ügyintézést valósíthassanak meg.
• A testület az Önkéntes Tûzoltó Egyesület helyiségének kialakítására, a szükséges munkálatokra bruttó 436
800 Ft-ot biztosított, a szükséges összeget a beruházási
tartalékkeretbõl fedezi. (12 I.)
• A testület a Gondozási Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése kapcsán a korábban
meghatározott júl. 1-jei határidõt a DPÖTKT kérésére aug.
1. napjára módosította. A Gondozási Központot jún. 30.
helyett aug. 1-jével jogutód nélkül megszünteti, és aug.
1-jétõl felállítja a Kalászi Idõsek Klubját. A dokumentumokat elfogadó döntés júl. 22-én lép hatályba.

A hivatal hatékonyságvizsgálata
Június 10-én, összevont bizottsági ülésen vitatták meg a
jelenlévõ képviselõk Simon János szakértõi jelentését. A hivatal mûködésének hiányosságait feltáró (hatásköri, munkamegosztásbeli, kiadmányozási, szervezeti, irányítási, felelõsségi kérdések szabályozatlansága) ; mindemellett a dolgozók munkáját, igyekezetét elismerõ (létszámcsökkentés
helyett átcsoportosítást, önálló munkavégzési lehetõséget
és a motiváltság megteremtését ajánló) ; a hatékonyságot
konkrét javaslatokkal segíteni
kívánó (új testületi és új hivatali SZMSZ, új Alapító Okirat,
új Költségvetési Koncepció, új
szervezeti rend Polgármesteri
Kabinettel, a polgármester, a
jegyzõ és az alkalmazottak jogosítványainak a tisztázása,
nyilvántartások vezetése, éves
jegyzõi beszámoló bevezetése, stb.) dokumentum rövidített és teljes változatban megtalálható a honlapon.
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HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

A június 24-ei testületi ülés hírei
• A testület a Kalászi Idõsek Klubjának vezetõi állására
kiírt pályázatot megismétli szept. 15-ei határidõvel. (12 I.)
• A költségvetés módosításával a Telepi Óvoda nyílászáróinak cseréjébõl megtakarított összegbõl átcsoportosítottak 230 E Ft-ot gyermekmosdók felújítására; és elkülönítettek 437 E Ft-ot a beruházási tartalékból a Lenfonó területén kialakítandó tûzoltó helyiségre. (13 I.)
• A képviselõk a saját körzetükben adatokat gyûjtenek
az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban, a rendelettervezet elõkészítése érdekében. (11 I., 2 T.)
• A testület elfogadta a védõnõk, a Telepi Óvoda, a
Nyitnikék Óvoda és a Szentistvántelepi Iskola beszámolóját.
(13 I.) . Utóbbi vitás kérdéseit Suhai Mihálynéval megnyugtatóan kívánja rendezni, ezért kérte a polgármestert, hogy
egyeztetõ tárgyalásokat szervezzen. (13 I.) A jövõ évi költségvetésnél fontolóra veszi 1 fõ teljes állású iskola-pszichológus alkalmazását az intézményben. (13 I.)
• A testület a Pomázi úti Nyitnikék óvodánál található
gyalogátkelõhelynél épült lépcsõt – a régi lebontásával –
aug. 15-éig újjáépítteti, babakocsi-feljáróval. Erre 300 E Ftot különített el a beruházási tartalékkeret terhére. (13 I.)
• A testület felhatalmazta a polgármestert az elhullott állatok gyûjtésének és ártalmatlanításának esetenkénti teljesítésre vonatkozó szerzõdés megkötésére – a Városi Szolgáltató Zrt.-vel 1 évre –, a városgazdálkodási keret terhére. (13 I.)
• A grémium felkérte a polgármestert, kezdjen tárgyalásokat a Dolinai út területrendezésével kapcsolatban, különös
tekintettel a vételár konszenzusos megállapítására. (13 I.)
• A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az
Omszk-park üzemeltetésére – júl. 1-tõl dec. 31-ig – vonatkozó ajánlatokat készítse elõ testületi döntésre július folyamán úgy, hogy a jelenlegi bérlõk (vízisí, sportcsarnok,
étterem) zavartalanul mûködhessenek. (13 I. ) Az Omszkpark üzemeltetõjét 2009-tõl – a korábbi ad hoc bizottság
megállapításai szerint – pályázat útján választja ki. (13 I.)
• A képviselõk felhatalmazták a polgármestert az M0
lehajtójának, a szennyvíztisztító megközelítésének helybiztosítására folytatandó tárgyalásokra, különös figyelemmel a Barát-patak zsilipjének építésére. (12 I., 1 T.)
• A testület a 051/1, 3363-3366, 3367/1, 3367/2,
3368-3371 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához nem
járult hozzá, felkérte a hivatalt, vizsgálja meg a 051/2051/15 hrsz-ú ingatlanok jogi helyzetét. (12 I., 1 T.)
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• A testület a 4094 hrsz-ú ingatlan kisajátítására vonatkozó 2006-os határozatát visszavonta. (12 I., 1 T.) A 40904093 hrsz-ú ingatlanok megközelítésére szolgáló utat a
4089 hrsz-ú ingatlanon szabályozta 6 m szélességben. (10
I. 3 T.) Felkérte a hivatalt, hogy tájékoztassa az érintetteket
a szolgalmi joggal kapcsolatos lehetõségeikrõl. (13 I.)
• A grémium a 196 önkormányzati bérlakás kezelõi jogát dokumentációival a Budakalászi Faluház Kht-nek átadta, felkérte Kosznovszky Gábort, hogy a közhasznúsági
szerzõdés mellékletét képezõ önkormányzati bérlakásokról szóló szabályzatát dolgozza át. (10 I., 3 T.)

SZAKÉRTELEM

HÍJÁN

Külön szavazás keretében (13 I.) tárgyaltak – a pénzügyi
feladatok ellátásának segítésére, ellenõrzésére, a hiányok
feltárására, ill. pótlások megtételére – egy szakértõ egyszeri megbízásáról. A megbízást személyi, ill. járulék elõirányzatból teljesítették volna, a forrást a mûködési bevétel biztosította. A Közigazgatási H ivatal költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit figyelembe vevõ, a mellékleteket korrigáló szakértõre a jegyzõasszony szerint azért lenne szükség, mert a folyamatosan hirdetett állásokra nincs jelentkezõ. Minõsített többség híján (8 I., 4 N., 1 T.) a költségvetésmódosítást elvetették. A napirendet a jegyzõasszony zárta:
„A gazdálkodás hatékonyságáért és szabályszerûségéért a
képviselõtestület ill. a polgármester úr felelõs. Tehát ha
Önök nem teremtik meg azt a lehetõséget, hogy igénybe
vegyünk a szabályosság megteremtésére valakit, akkor ez
az Önök felelõssége. Én... megtettem. Köszönöm szépen!”

MEDDIG ‘PUMPOL’

A

‘RUMPOLD’?

A testület elutasította a korábbi Rumpold, ma Saubermacher-Bicske Kft. jún. 19-ei hulladékszállítási díj módosításával kapcsolatos ajánlatát (amely a korábbi 10,8%-os helyett 5,4%-os emelést tartalmazott és fölvetette az önkormányzat díjkülönbözet-átvállalását fél vagy egész évre) , és
felhatalmazta dr. Varga Istvánt, hogy az esetlegesen bekövetkezõ bírósági perben az Önkormányzat képviseletét ellássa. (12 I., 1 N.) Június 5-én kelt levelében egyébként a
cég ügyvezetõje tájékoztatott, hogy a jövõben a lakosság
részére a 2007. évi közszolgáltatási díjtételekkel azonos
összegû számlákat számláznak ki, valamint a 2008. I. negyedévre szóló lakossági számlák korrekcióját elvégzik.

ADÁSSZÜNET
Az ülés a TV-k támogatásáról szóló pontnál megszakadt, mivel 5 képviselõ távoztával a testület határozatképtelenné vált. A képviselõk kifogásolták, hogy az OKSB nem
tárgyalta a témát; hogy a DERA TV-t nem ismerik eléggé;
hogy ÁFÁ-t spórolhatnának, ha a csatornahasználat alól
mentesítenék inkább a tévéket; hogy hasonló elvárást támaszt a testület a VKC és a DERA TV felé; hogy nem elfogadható, hogy egyes tévéknek adnak támogatást, másnak
nem; s hogy a Kalász TV szerzõdése még érvényben van...
Ellenérvként elhangzott, hogy az ezévi szolgáltatást ideje
megfizetni; hogy a DERA is ad kalászi mûsort; hogy két éve
18 M Ft jutott egy TV-nek, tavaly 7 M Ft kettõnek, s az idén
7, háromnak... Az öt képviselõ kivonulásával meghiúsult a
további 15 napirendi pont megtárgyalása...
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FALUHÁZ Kht

A Kalászi Faluház Kulturális és Szolgáltató Kht. 2007-es közhasznúsági jelentése
rongálás. Az elkövetõk kiléte szinte
Év elején a költségvetés létszámA közterület-fenntartás
csökkentés és egyéb mûködési zavar
A zöld területek, parkok, virágok, mindig felderítetlen. A térfigyelõ
jeleit mutatta, de az önkormányzat fák – beleértve a dunaparti kerékpárút rendszer kiépítése remélhetõleg javít
döntései kedvezõen befolyásolták to- feletti fákat is – fenntartása sok pénzt a helyzeten.
vábbi mûködésünket. A hasonló hely- és munkát igényel, ennek tárgyi és
Lakás karbantartás
zetek elkerülésére, ill. szakmai és gaz- személyi feltételei korlátozottak. A
2007-ben 38 lakásban, 17 épületdasági szempontból is szükség lenne száraz meleg rengeteg régi fát tett ben végeztünk munkát. A Jókai u. 77hosszú távú, meghatározott keretösz- tönkre, ezek gondozására többet kel- ben komoly épületgépészeti problészegû szerzõdésre a fenntartó és a lett költeni a szokásosnál. Nem csak mák vannak. A József A. úti lakások
Kht. között. Ez tervezhetõbb, ponto- vágtunk fákat, de telepítettünk is 30 egyikében egészségre veszélyes kösabb gazdálkodást eredmérülmények között lakott egy
Német vendégekkel a Múzeum és a Kht. udvarán
nyezne. A feladatok évrõl évtöbbtagú család. A mennyea svábok kitelepítésének 60. évfor dulóján
re nõnek és változnak, az álzeti szigetelést pótoltuk, ezlandó területeken viszont az
zel a penészedés okát megelõkészítõ munkák idõben
szüntettük.
Ugyanitt
a
megtörténhetnének.
szennyvízcsatorna-rendszer
2007-ben is jelen voltunk
nem megfelelõen mûködik.
a községi eseményeken, renEgyre több épületnél jelentdezvényeken. Szállítottunk,
keznek az alap hiányából ererakodtunk, biztosítottunk és
dõ hibák. Szinte az összes keirányítottunk a Juniálison,
zelésünkben lévõ épület és
Tour de Kalászon, Falutakarílakás villamos hálózata szatáson, Tófutáson, utcabálon,
bálytalan, érintésvédelmi és
augusztus 20-i megemlékeszabványossági szempontzésen és egyéb eseményeból. A tetõk és épületek vízken. Az új teherautókkal munkánk db gömbakácot a Budai és Ady Endre elvezetését kell sok helyen megoldamég hatékonyabbá vált. Ismét elõre- utakra. A község legnagyobb csapa- ni, jó néhány lakás mûszaki és statikai
léptünk a H elytörténeti Múzeum lét- dékvíz-elvezetõ csatornájának belte- állapota sem kielégítõ, esetenként
rehozásában. A Budai úti ingatlan ud- rületi szakaszait, a Barát és Majdán pa- vagyon- és életveszélyes is. A gáz- és
varát murvásan felújítottuk.
takot többször kaszál(tat) tuk. A szá- elektromos hálózat felülvizsgálata és
razság miatt a medret is gaztalanítot- felújítása halaszthatatlan. Lakhatóbb
Útépítések
Megépült az Arany J., Pataksor utca tuk. Ugyanezt elvégeztük a Jókai utca és igényesebb életkörülményeket kelés a Magyar utca egy szakasza. A mögötti árokban, ami nem községi tu- lene biztosítani a következõ lakások
Szegfû, Mályva és Kõbányai utakon lajdon, de fontos szerepe van a Berdó lakói részére: Magyar u. 4., Batsányi
padkarendezést végeztettünk. Közel és Budai úti csapadékvíz befogadásá- u. 6. fsz. 3., Budai út 43.; 99., Budai
200 m2 burkolati jelet festettünk újra ban és elvezetésében. A dunaparti ár- út 139. fsz. 5., Gyár u. 7. szám fsz. 1közútjainkon. 542 m2 aszfaltkátyú és vízvédelmi töltés kaszáltatása háttérbe 10-ig, Lupaszigeti út 7., Gyümölcs u.
60 m2 csatorna nyomvonal süllyedés szorult, mivel jogilag tisztázatlan a 40., Széchenyi u. 13. alagsor 1. és 2.:
helyreállítását végeztettük el. 399 m3 fenntartó, kezelõ személye, és a Kht. iszonyúak az itt tapasztalható körülzúzott anyagot használtunk fel földút- anyagi kapacitásai nem elegendõek a mények.
jaink javítására. A Liget, Kálvária, Ma- folyamatos feladatellátáshoz. A közKiadói tevékenység
Beindult a „Budakalászi H írmongyar, Domb, Kereszt, Klisovác, Kõbá- ség további csapadékvíz-elvezetõ
nyai, Sport, H egyalja utcákban a jár- rendszereinek (átereszek, átfolyó, üle- dó”. A harmadik számnál kezdett az újdák, közutak vízelvezetõ rendszereit, pítõk) takarítását, fenntartását is folya - ság üzletileg is sikeresen mûködni, sajszerkezeteit javíttattuk. Síkosság-men- matosan elvégez(tet) tük. A szokásos- nos három szám után szüneteltették.
Kulturális tevékenység
tesítésre a kedvezõ idõjárás miatt ke- nál többször kellett kaszálni a közterüA 2007-es üzleti terv az elõzõ
veset költöttünk. 112 esetben adtunk leteket, önkormányzati tulajdonú inki közútkezelõi hozzájárulást. Növelni gatlanokat. A tavalyi évhez képest éveknek megfelelõen csak külsõ forkell a közúti üzemeltetési feladataink- még több a szemét. Sajnos a tapaszta- rásokra támaszkodott, tehát a minihoz tartozó ellenõrzés hatékonyságát. latok szerint a lakók, vállalkozások – mális kulturális bevétel mellett pályáEnnek személyi feltétele a közterület- tisztelet a kivételnek – nem igazán ve- zaton elérhetõ pénzösszegeket tufelügyelet, vagy útellenõri szolgálat, ill. szik igénybe a lakossági és egyéb hul- dott a Kht. felhasználni.
Fõ célkitûzésünk a helytörténeti
eszközigénye is van. Felül kell vizsgálni ladékszállítási lehetõségeket. Döntõ
a Berdó jármûforgalmának, és a köz- szerepe lehet itt is az ellenõrzésnek, múzeum befejezése volt. 2007-ben
került sor a burkolási munkákra, fesség felszíni csapadékvíz-elvezetésének hatósági intézkedésnek.
A közterületeinken, az Omszk tésre és elkészült az anyag feldolgozákérdését. Ezek rendezése nélkül a
fenntartási és fejlesztési munkák meg- park játszóterén és a Szegfû utcai sa, leltározása. 2008-ra tervezzük a
közparkban fokozott a károkozás, berendezési tárgyak, nyílászárók gyároldhatatlan problémákat generálnak.
2008. június • II. évfolyam 6. szám
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tatását, ha erre keretünk lesz, ünnepélyesen megnyithatjuk a helyi múzeumot, ideiglenes kiállításokkal biztosítva a rendszeres látogatást, rendezvényeket. Így, az épület hasznosításából
származó bevétellel csökkenthetõk a
mûködési költségek.
Legnagyobb gondunk – forráshiány miatt – az udvar és a többi épület
rendezése, felújítása. A hátsó épület
állaga romlik, s ha néhány éven belül
nem újítjuk fel, félõ, hogy már nem
tudjuk megmenteni. A hasznosítási
terv már elkészült, keressük a
megfelelõ pályázatot. 2007-ben a
Közkincs programban – pénzhiányra hivatkozva – elutasítottak.
Önerõbõl ezt a beruházást nem
tudjuk megoldani. Az épület elsõ részének berendezésével meg lehet
kérni a Múzeum mûködési engedélyét (így mûködési költségek biztosítására pályázhatnánk állami támogatásra) , fejlesztésre azonban továbbra
sem nyílna lehetõség. Megoldást
csak abban látunk, hogy az egész területet komplex módon hasznosítanánk. Erre is készültek már tervek.
A helyi és központi forrás csökkenése megnyilvánult a Kht. pályázási sikerében-sikertelenségében. A
támogatásokból befolyt összeg is jelentõsen csökkent, 2007-ben mindössze 2.5 millió Ft volt a pályázati be-

BESZÁMOLÓ 2007-RÕL

elõtti területet, a Kolónia utcáját murvásan felújítottuk.
A jövõben hosszú távú megállapodással javasoljuk biztosítani a Kht.
folyamatos, zavartalan mûködését és
ezzel a közfeladatok ellátását. Célunk, hogy a tervezhetõség érdekében, az Önkormányzat legalább 5
éves idõtartamú szerzõdést kössön
mûködési feladataink ellátására, és a
pénzügyi fedezet biztosítására. A keretösszegek megállapításánál figyelni kell a megelõzésre, a szabályozások teljesítésére. Ne csak a
gazdasági, mûszaki, hanem az
élet- és vagyonvédelmi szempontok is határozzák meg a költségvetés nagyságát, összegét.
Tisztázni kell hiteles és pontos
kimutatásokkal, mi az, amit a Kht.
kezel: belterületi természetes vízmosások, utak, közterületek, játszóterek, önkormányzati lakások,
árvízvédelmi töltések, stb. A fenntartásukhoz szükséges forrásokat,
eszközöket pedig biztosítani kell a
megrendelõnek ahhoz, hogy a feladatok maradéktalanul elláthatóak
Egykori vegyesbolt ber endezése a
legyenek.
helytörténeti múzeum gyûjteményébõl
Budakalász, 2008. április 17.
Összesítve: 2007-ben maradéktaKosznovszky Gábor
lanul eleget tudtunk tenni az év eleji
Wieszt Józsefné
terveinknek, egy kicsit túl is teljesíügyvezetõk
tettünk. Leaszfaltoztattuk a Vasbolt
vételünk. A színpad bérbeadásából
400 000 Ft jött be.
Nem nyertünk pályázaton az V.
Kortárs Tánctalálkozó megrendezésére, ezért Kalászi Mûvészeti Napok címen helyi együttesekkel, ill. két vendég együttessel szerveztünk három
napos programot, kísérõrendezvények nélkül. Tevékenyen közremûködtünk az uniós regionális konferencia szervezésében.

BMSE a Budakalász Sportjáért Alapítvány
2007. évi beszámolója
Nyitás
Bankszámla
Pénztár
Összesen:
Bevételek
Adomány
Banki kamat
Apeh SZJA 1 %
Pályázatok (NCA, egyéb)
Bevételek összesen:
Kiadások
Egyszeri támogatások
Bankköltség
Postaktg, nyomtatvány, irodaszer
Egyéb költség
Kiadások összesen:
Egyenleg – Zárás
Bankszámla
Pénztár
Összesen:

1.081.692,00
49.414,00
1.131.106,00
55.121,45
3.925,00
236.031,00
248.300,00
1.743.377,45
2.245.121,45
25.340,00
28.749,00
122.240,00
2.421.450,45

Kosznovszky Gábor s.k. elnök
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451.452,00
1.581,00
453.033,00

KÖZÖS GONDOK – KÖZÖS ÉRDEKEK...

Kistérség – közelrõl

E

gyre több a közös ügyünk,
pályázatunk, rendezvényünk
a környezõ településekkel, a
DPÖTKT munkájának köszönhetõen. Az összefogás elõnyeirõl, a gondokról és megoldási
lehetõségekrõl dr. Dietz Ferenc,
a társulás elnöke, Szentendre
polgármestere beszélt nekünk.
– A legégetõbbek az M0 építésével járó közlekedési gondok. A Megyeri híd átadásával ugyan a túlpartot könnyebb
lesz elérni, ám nagy teher hárul Budakalászra; a logisztikusok
szerint a 11-es útra, Esztergomig; s áttételesen Pomázra, Csobánkára, Pilisvörösvárra, Pilisszentkeresztre is. H ónapokkal
ezelõtt bevittünk egy listát a Gazdasági Minisztériumba, dr.
Garamhegyi Ábel államtitkárhoz, hogy mire lenne sürgõsen
szükség (súlykorlátozás, forgalomlassítás, tehermentesítõ
utak, szigetmonostori kishíd). Szerinte õk föl vannak készülve;
amit lehet, Budakalászon kezelnek; de egyébként sem lesz
akkora a forgalom, mint azt mi feltételezzük... A tehermentesítõ utak ügyében oda-vissza küldözgettek a KMRFT és a GM
között, de ahol csak lehetett, szakmai fórumokon, tárgyalásokon (Magyar Bálintnál, Mosonyi Balázsnál, országgyûlési képviselõknél) is fölvetettem a közlekedés-fejlesztés kérdését, –
eredmény nélkül... Kormányzati szándék híján közös érdekvédelmi egyesületet hozunk létre. Ehhez megkerestem a
pilisvörösvári, esztergomi kistérséget és Óbudát is. Így olyan
régiók feletti szervezet jön létre, ami az érintett hatóságokkal
együttmûködve, összehangolná a civil, vállalkozói és lakossági álláspontokat; koordinálná a körgyûrû további szakaszainak
és a tehermentesítõ-, elkerülõ utaknak minél korábbi megépítését; a forgalomcsökkentõ intézkedések szakmai és kommunikációs munkáit; – egységes fellépést téve lehetõvé az emberek érdekeiért, a lakosság számára biztonságos közlekedésért. Az egyesület alakuló ülését június 23-án tartja.
Szentendre, Budakalász, és a többi település: magunkban
kicsik vagyunk, az elkerülõ utakat nem tudjuk megvalósítani,
a kormány szándéka pedig nem látható... A lakosság ezt nem
érzékeli, de amikor keresztülmennek a kamionok, azt fogják
mondani, nem csináltunk semmit. Kaptam a testületben is támadást, interpellációt, erre bemutattam egy húszoldalas
anyagot, hogy kikkel tárgyaltam... Megdöbbentek. Igen, az
embereket az eredmény érdekli, de ezek itt rajtunk kívül álló
okok... Minél több kistérséget és a civileket is be kell vonni a
munkába. Már több település méri a forgalmat, zajszintet,
hogy össze lehessen vetni a fejleményekkel. Ezt egységessé
kell tenni, s átgondolni, hogy mik a közös céljaink, megoldási
javaslataink. Egységes lobby-tevékenységet kell folytatni és
együtt kell kivonulni tiltakozni is, ha nem történik semmi...
– Iszonyú nehéz komoly eredményeket elérni kistérségi
szinten, például a pályázatoknál is. Tapasztalatunk, hogy 20 M
Ft-os értékhatár fölött egyszerûen nem nyerünk. Eltelt két-három év és hiába adunk be komoly anyagokat, lesöprik egyhangú KMRFT támogatás mellett is. Barsiné Pataki Etelkának
köszönhetõen kimentünk Brüsszelbe és beszámoltunk errõl.
Azt a választ kaptuk, ha Magyarország nem teljesíti a mutatószámokat, befagyasztják a keretet. De ez senkinek sem jó...
Nem hiszem, hogy ennyivel rosszabbul pályáznánk, mint más
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települések... Komoly szellemi potenciál van területünkön, és
mégsem nyerünk. Erre kerestünk választ Brüsszelben, de ebbe nekik sincs beleszólásuk. Futó pályázatainknak az egész
kistérségre lenne hatása: a szakorvosi rendelõ felújításának,
az árvízvédelemnek... De nem kiforrott a pályázati rendszer,
elõfordul, hogy pár héttel a határidõ elõtt módosítják a kitöltési útmutatót. A TÖOSZ dobogókõi konferenciáján megkérdeztem Bajnai Gordon miniszter urat, nem lehetne-e, hogy
elutasításaikat határozatként küldjék ki, hogy bírósághoz lehessen fordulni. Szerinte a jogorvoslat elbírálása a pályázati
rendszert lelassítaná, de pl. váltóperekben a bíróság három
nap alatt dönt... Viszont abszurd, hogy több tízmilliós elõkészítés után egy nüansznyi hiba miatt kiesnek pályázatok.
A Kistérségi Iroda, az új vezetésnek hála, jelentõs változáson esett át. Folyamatosan pályáz: a Dunakanyari Nyári Játékokra, szúnyoggyérítésre, de folyik a kerékpárút befejezése is.
Kistérségi csapatépítõ tréningünk országos programmá vált.
A települések összekovácsolását szolgálja belsõ ellenõri,
mozgókönyvtári, gondozási, támogatási szolgáltatásunk.
– A Bárczi Iskola helyzetét is rendeznünk kell, végig kell
gondolnunk az oktatás kérdését. Ezt az intézményt 2003-ban
adta át Szentendre a megyének, azonban az, az állami támogatás csökkenése, valamint 4 milliárdos hiánya miatt meg
szeretné szüntetni június végével. A fenntartás kötelezõ megyei feladat, de nincs pénze a 64 gyermek (11 budakalászi)
ellátására. Fölmerült, hogy átveszi az iskolát egy magánszolgáltató (Irmák Kht.) , de megoldás lehet a megyei források átcsoportosítása, a települések névleges támogatása, a költségek átvilágítása, a spórolás és plusz normatívák szerzése, például módszertani központ kialakításával. Remélhetõleg júniusban sikerül érdemben dönteni az intézmény jövõjérõl, s
szeptembertõl elkezdõdhet az új tanév az iskolában.
– Az e-közigazgatás kapcsán a legbonyolultabb megoldást választottuk: egyes ügytípusokban a 4. szintû e-közigazgatási rendszer megvalósítása lehetõvé teszi a lakosság számára az ügyek elektronikus ügyintézését és a települések közötti kommunikáció hatékonyabbá tételét. Ez hosszú távon
hasznos lesz, de most anyagilag és technikailag rendkívül
megterhelõ: több embernek több idõt és energiát kell fordítani a bevezetésre és az idén le kell zárni a projektet. Május elején bevezettük Szentendrén az iktató, a szabálysértési, a birtokvédelmi, az állatvédelmi, a kereskedelmi szálláshelyek, az
építési hatósági modulokat, júniusban indulhatnak Budakalászon és Csobánkán a „mag” (iktató, dokumentumtár és folyamatvezérlõ) modulok. Zajlik a lakosság által elektronikus ügyintézéshez használható formanyomtatványok feltöltése a
honlapokra. A munka persze sosem zárul le, a jogi változásokat mindig át kell a rendszeren vezetni. A települések egymásra vannak utalva az e-közigazgatás ügyében is: ha valahol
nem valósulna meg, az az egész kistérséget veszélyezteti.
– Szerencsére az összefogás egyre biztatóbb jeleit tapasztaljuk: együtt mozdult a térség két éve az árvíz kapcsán; Pomáz visszalépett a szakorvosi rendelõ pályázattól Szentendre
javára; szinte mind részt vettünk a csapatépítõ tréningen, a
Tavaszköszöntõn és a Dunakanyari Nyári Játékokon; a csapadékelvezetés, csatornázás pályázatát közösen adjuk be (Tahitótfalu, Leányfalu, Dunabogdány, Szentendre) . Ebbõl látszik,
hogy kezdenek az emberek, – kezdünk egymásban bízni...
F. S. A. – 2008. jún. 5.
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PROGRAMOK, INFORMÁCIÓK

A Dunakanyar Nyári Játékok július-augusztusi kulturális programjai a kistérségben
Júl. 5. Visegrád Fõ utca: Árpád-házi Királynék Ünnepe 19 óra: Mátyás király nagyszínpad – Csillagszemû
Táncegyüttes – Táncos történelem (belépõs)
u Júl. 5. Pomáz Magyar Vár Tábor, Majdán u. 1.: Árpád
Emléknap – Napközben: Corvinás Alkotó Tábor – 15 óra:
Itt járt Mátyás király – Az igazságos Mátyás – Olasz Etelka
– 18 óra: Táncmulatság: Ifjú Muzsikás együttes, közben:
tombola – 21 óra: Felvidéki Rock Színház: A napba öltözött leány – rockopera
u Júl. 12-13. Visegrád Fõ utca, Mátyás szobornál lévõ
park – Napközben: Corvinás Alkotó Tábor – Júl. 12. 18
óra: Itt járt Mátyás király – A táltos galamb – Kuckó Bábszínház – Júl. 12. és 13. 18 óra: Táncmulatság: Budai Tomboló Zenekar, közben: tombola
u Júl. 25-27. Szentendre, Duna korzó, Ister Napok –
IX. Dunakorzó Vigasságok – Júl. 25. 20.30: Mátyás király
nagyszínpad – Beregszászi Illyés Gyula Színház – Szigligeti Ede: Liliomfi (városháza udvara, belépõs) – Júl. 26-27.
11-17 óra: Corvinás Alkotó Tábor – Júl. 27. 15 óra: Itt járt
Mátyás király – Mátyás király bolondos bolondja – Maszk

Bábszínház – Júl. 26-27. 17 óra: Táncmulatság Ister királynõ érkezésével, közben: tombola
u Aug. 1-2. Pócsmegyer Surány II. Napsugár tér –
Surány 75 Fesztivál – Aug. 2. 10-18 óra: Corvinás Alkotó
Tábor – Aug. 2. 15 óra: Itt járt Mátyás király – András kovács királysága – Leányfalui Szekérszínház – 8 óra: Táncmulatság: Kontáros együttes, közben: tombola – 20 óra:
Mátyás király nagyszínpad – H ot Jazz Band
u Aug. 17. Dunabogdány Duna part – Strand út – 20 óra:
Mátyás király nagyszínpad – M. H . Fúvószenekara, Tisza
Bea és barátai, Kék Duna Musical Gála
u Aug. 23-24. Pilisszentkereszt Klastrom kert, Pilisi
Klastrom Fesztivál – Aug. 23. 14 óra: Itt járt Mátyás király
– Pázmán lovag – Maszk Bábszínház – Aug. 24. 10-18
óra: Corvinás Alkotó Tábor – Aug. 24. 16 óra: a 120 000
FT értékû családi kerékpár nyereményjáték sorsolása –
Aug. 24. 18 óra: Táncmulatság: Nagyölved Zenekar, közben tombola – Aug. 24. 20 óra: Mátyás király nagyszínpad – Pilisszentkereszti Klastrom Színház – István a király
További tudnivalók: www.dunakanyar.org

Kistérségi hírek

együtt a váci Cházár András Iskolához akarja csatolni a
Bárczit, szentendrei tagintézményként üzemeltetve.
• A belváros felújítására pályáz Szentendre is a KMOP keretében. Elsõ ütemben 1,5 milliárd forintos támogatást igényelt a Fõ tér és környéke rendezésére, a MûvészetMalom
befejezésére, rekonstrukciókra, zöldfelületek növelésére, a
Bükkös-patak rehabilitációjára – a 8 mrd-os megyei keretbõl.

u

• A Bárczi iskola megmaradása érdekében a kistérség
önkormányzatai létszámarányosan hozzájárulnának – az
állami kvótán felül szükséges több mint 40 M Ft felével – az
iskola üzemeltetéséhez, az összeg másik felét a megyei
önkormányzatnak kéne állnia. Budakalászt a 11 gyermek
után 6 M Ft terhelné. A Pest Megyei Közgyûlés ezzel
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SZEPTEMBERRE ELKÉSZÜL...

KÖZLEKEDÉS

A legvitatottabb... a leghosszabb... a legmagasabb... a legMegyeribb...
2008. június 12-én hajnalban, 26 hónapnyi megfeszített munka után két úszódaru segítségével beemelték a
Nagy Duna ág hídjának utolsó acél felszerkezeti elemét is
a Megyeri híd szerkezetébe.
Az „M0 útgyûrû északi szektor 2. sz. fõút – 11. sz. fõút
közötti szakasz” elnevezésû 3,2 km hosszúságú létesítmény meghatározó része az M0 Északi Duna-híd. Az
1861,35 m hosszú, 5 hídrészbõl álló szerkezethez csatlakoznak az útpályák, csomópontok, és azok mûtárgyai, ezek teremtik
meg a közúti forgalom számára a meglévõ
2. és 11. sz. fõutak közötti kapcsolatot. Az
autóút-szakasz 3,2 km hosszú 2x2 forgalmi
sávos leállósávval, de a híd teljes hosszban
2x3 sáv átvezetésére alkalmas keresztmetszettel épül. A híd északi oldalán mozgássérültek közlekedésére is alkalmas kerékpárút,
a déli oldalon gyalogjárda lesz. A hídfõknél a
kerékpárút a terepre levezetve csatlakozik a
regionális hálózathoz.
A Megyeri híd hazánk leghosszabb folyami hídja, amely öt, egymáshoz kapcsolódó
hídszerkezetbõl áll, áthidalva a Duna mindkét ágát és a Szentendrei-sziget déli részét. Ezek: bal parti
ártéri híd (4 nyílású) ; Duna-fõági híd (3 nyílású) ; a Szentendrei szigeti ártéri híd (12 nyílású) ; Szentendrei Duna-ág
hídja (3 nyílású) ; és jobb parti ártéri híd (5 nyílású) .
A Nagy Duna-ág híd egy hídszerkezetként épült,
36,16 m szélességgel. Pályaszerkezete 2x3 forgalmi sáv
átvezetésére is alkalmas, így biztosított a jövõbeli bõvítés
lehetõsége. A többi hídon két párhuzamos szekrénytartós
szerkezet vezeti át az autóút jobb és bal pályáját, egymástól légréssel elválasztva. Az ártéri monolit, feszített vasbeton hidak szakaszos építéstechnológiával és hosszirányú betolással készültek, szerkezetileg utófeszített, egycellás szekrénytartók. Összesen 929 méteren három ártéri hídszakasz épült ezzel a technológiával. A mederhidak
(a fõág és a Szentendrei Duna-ág hídjai) alapozása a H ídépítõ Zrt. által kidolgozott vasbeton kéregelemes technológiával készült. Ez – maximum 10 méteres vízmélység
mellett – biztosítja a meder pilléreinek építési munkáihoz
szükséges „száraz” munkaterületet a folyómederben.
A Duna fõágában, a váci oldalon,
Magyarország elsõ
ferdekábeles folyami hídja épül. A
híd két pilonnal készült, a kábelek legyezõszerûen két
síkban függesztik
fel 12 méterenként
az acélszerkezetû
merevítõtartót. A felszerkezetet tartó két pilon vasbeton
szekrény keresztmetszetû pilon-szárakból kialakított „A”
formájú térbeli keretszerkezet. Magasságuk a hídpillér felsõ síkjától mérve 100 m. A lábakat összekötõ gerenda feletti szakaszokban helyezték el a ferdekábelek felsõ lehor14

gonyzását biztosító acélszerkezetû elemeket. A felszerkezet építése szabadszereléssel történt, a mérleg elv
alkalmazásával a parti-, majd a meder oldalon egymást
követõen kerültek a helyükre a 12 m hosszú, 160 tonnás
szerelési egységek. Az elemek rögzítése után készült el a
helyszíni hegesztéses illesztés és a kábelek befûzése, feszítése. Egy-egy elempár beépítése 12-14 nap volt, 24
elempárt építettek be az elmúlt nyolc hónapban. Az elemeket a Dunán úsztatták fel
az építéshelyre. Minden hídelemet egy ferdekábel párral függesztettek fel a pilon
szerkezethez, 2x4×11 db, azaz 88 kábel
tartja a hidat.
A záróelem beemelésével és a hegesztéses rögzítéssel az egész híd „szerkezetkész”, átjárható lett, s jún. 13-án sor kerülhetett a hordógurításra a teljes 1861,35 m
hídhosszon. A hordógurítás a hídépítõk
„bokréta ünnepsége”, régi hagyományokon
alapul. A hídépítõk szorgalmas, kemény,
ámde babonás emberek, évszázados tradíció, hogy a szerkezetkész építmény elkészültét azzal ünnepelik, hogy sörös (vagy
boros) hordót gurítanak át a hídon. Mivel a babona szerint
aki elõször átér a túlsó partra, azt balszerencse éri, a régmúltban macskát zavartak át, de errõl eleink a késõbbiekben leszoktak, lévén, hogy a cicust nem lehet meginni. A
hídépítõk pedig nemcsak szorgalmas, kemény, babonás
emberek, de bizony szomjasak is…
A hordógurítás
után kerül sor a pilonok befejezésére,
az üvegfalak, belsõ
liftek szerelésére, a
szigetelésre, pályaburkolatok kialakítására, korrózióvédelemre, valamint
a közmûvek kiépítésére. A mederhídon meteorológiai mérõ-berendezéseket helyeznek el, a
hajózó út megjelölésére az elõírt hajózási jelzések a járda
külsõ korlátjára kerülnek. A hídra kerülõ csapadékvizet
víznyelõk vezetik el a külsõ konzolokra függesztett gyûjtõcsövekbe. A hídvilágítást szolgálják a járda belsõ oldalán, a járdalemezen lévõ oszlopokra helyezett lámpatestek. A hídon az üzemeltetéshez szükséges közmûvek
(közvilágítás, belsõ világítás, hajójelzõ berendezések, meteorológiai mérõmûszerek, stb.) átvezetésein kívül egyéb
közmû átvezetés nincs. A szekrény belseje mindkét oldalról vezérelhetõ világító berendezéssel és a fenntartási
munkákhoz, munkagépek üzemeltetéséhez szükséges
elektromos energia-vételi helyekkel van ellátva.
Augusztusban a 62 mrd Ft-os állami beruházású híd
mûszakilag is elkészül, és egy hónap próbaüzem után
várhatóan szeptember végén forgalomba is helyezik.
Folytatása következik. Folytatása következik...?!
Összeállította: F. S. A. – Fotó: fm. àBH+

> > >
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KÖZLEKEDÉS
M0-ás Érdekvédelmi Egyesület
Ezen a néven alakult meg a Parlagi Endre felvetése
alapján kezdeményezett – a Megyeri híd többletforgalmát kezelni hivatott, a környezeti hatásokat csökkenteni
szándékozó és az M0 mihamarabbi folytatását célzó – 18
önkormányzatot és civil szervezetet magába foglaló szervezõdés. A szentendrei, június 23-ai alakuló ülésen részt
vett a Közlekedési, H írközlési és Energiaügyi Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese, aki az elterelõ, tehermentesítõ utak építésére vonatkozó kérdésekre éppoly
következetesen nem válaszolt, ahogy érdemben eddig
sem állt szóba a tárca a környékbeli önkormányzatokkal.
Az egyesület egységes álláspont kialakításával kíván
fellépni az agglomerációban várható közlekedési káosz
megelõzése, ill. feloldása érdekében és további egyeztetõ tárgyalásokat kezdeményez a közlekedési tárcával.

Útfejlesztés: közeledõ álláspontok
Ösztönzõleg hatott a közlekedési táblák kihelyezése Budakalász végpontjaira. A Közútkezelõ ugyan még aznap leszerelte õket, de máj. 29-én Szentendrén megyei igazgatói
szintû egyeztetésen jegyzõkönyvben fogadták el igényeinket: a hossz- és a súlykorlátozást a bevezetõ pontokon, a

Lezárták az Északi Vasúti Duna-hidat
A budapesti Északi Vasúti Duna-híd jelenlegi szerkezete
a háborús rongálás helyreállításaként, 1953 és 1957 között
épült a hadihíd készlet felhasználásával. Az eredetileg ideiglenes jellegûnek szánt, mára már jelentõsen elhasználódott acélszerkezeten korlátozni kellett a forgalmat, a tehervonatok csak 10 km/órás sebességgel kelhettek át, csak a
könnyebb építésû motorvonatok számára engedélyezték a
30 km/órás közlekedést. A híd déli oldalán lévõ járda életveszélyes volt, emiatt le kellett zárni, a gyalogosok és kerékpárosok csak az északi oldali járdát használhatták.
A híd állapotának leromlásával szóba került annak teljes megszüntetése, de stratégiai jelentõsége és az esztergomi vasútvonal egyre növekvõ utasforgalma miatt az illetékesek a felújítás mellett döntöttek. A 673 méter hoszszú mederhíd teljes átépítésére, az öbölági híd, illetve a
Váci úti vasúti felüljárók felújítására, a közmûvek kiváltására a megrendelõ MÁV Zrt. és a H ídépítõ Zrt. vezette
Északi híd 2005 Konzorcium 2007. februárjában kötött
szerzõdést. A munka értéke összesen 14 milliárd forint.
Az új híd a réginél alacsonyabb lesz, a régi K-rácsozás
helyett szimmetrikus ferde rácsozással. A szerkezet önmagában alkalmas lenne a 160 km/órás közlekedésre is, a csatlakozó vasúti pályára engedélyezett sebesség miatt azonban a vonatok csak 100 km/órával járhatnak rajta. Az északi
oldalon kerékpárút, a déli oldalon gyalogjárda épül. A hidat
jelenleg elcsúfító villamos távvezeték a többi közmûhöz hasonlóan a járda alá elbújtatva köti össze a két partot.
A részletes kivitelezési tervek elkészültek, a konzorciumi tag Közgép Zrt. telephelyén az új híd elemeinek
gyártása is befejezõdött. Az összeszerelést a csepeli Duna-parton végzik. A helyszíni munkák is folynak már, a pillérek megerõsítését a vonatforgalom zavarása nélkül,
uszályokra telepített gépekkel végzik. A hídépítés leglátványosabb, de a hídon közlekedõk számára legnehezebb
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HIDAK, UTAK, SINEK

zebrák elhelyezését és a terelõszigetek építését. Várhatóan
visszateszik a táblákat, a szükséges kiegészítõ és elõjelzõ
objektumokkal együtt, jún. 4-én pedig helyszíni bejáráson a
hatóság jóváhagyta gyalogátkelõhely létesítését 1) a József
Attila úton, a Country Tanyánál 2) a Magyar u. folytatásaként a Damjanich úton 3) a Lenfonó Parknál a virágbolttal
szemben, a járda folytatásában, a park irányában; valamint
terelõsziget kialakítását a régi Szentendrei úton, a Dobó utca torkolatánál, beépített kerékpáros- és gyalogátkelõhelylyel. Az eljárási rend szerint e pontokon forgalomszámlálást
kell végezni, ennek alapján kérheti a hivatal a Nemzeti Közlekedési H atóságnál a fejlesztések realizálását.
A Közútkezelõ felajánlotta, hogy felújítja a József Attila út azon részét, ahol megsüllyedt a csatorna fölött az
aszfaltozás, ehhez 1 M Ft hozzájárulást kér. Ugyanekkor
fölmarná a Budai út öntött aszfalt, síkosodó és festhetetlen zebráit, s újrafesthetõ mart aszfalttal töltené fel õket.
A Damjanich u. felújítása várhatóan a nyár végén–õsz
elején kezdõdik, a ROP keretein belül pályázik a Megyei
Közútkezelõ, a terv már elkészült. Az önkormányzat hozzájárulhat (mivel ez állami kezelésû út), hogy a felújításon
túl a gyalogátkelõhelyet és a terelõszigetet is megtervezzék és az egészet egyben kivitelezzék.
idõszaka 2008. június 21. és szeptember 21. között várható, amikor a mederhíd régi szerkezetének lebontása és
az új hídelemek helyükre emelése miatt az átkelõ forgalmat teljesen lezárják. A hídépítést próbálták a kisebb forgalmú nyári szünetre idõzíteni, építéstechnológiai okokból azonban a befejezés az iskolakezdésre nem lehetséges. A gyalogosok és a kerékpárosok által használt járda
hosszabb ideig, 2008. május 14. és november 10. között
nem használható. Sor kerül a többi kisebb híd felújítására
is, megújul az öbölági híd és a Váci úti felüljáró.
A híd lezárásának idejére a munkában részt vevõ társaságok mindent megtesznek a közlekedési nehézségek enyhítésére. A MÁV és a BKV megállapodott, hogy az Esztergom felõl érkezõ személyvonatok a szentendrei H ÉV pályáján keresztül a Margit hídig közlekednek. A két közlekedési
társaság egymás jegyeit és bérleteit kölcsönösen elfogadja.
A Margit híd budai hídfõ és a Nyugati pályaudvar között a
4-es és a 6-os villamossal mindkét irányban, a 26-os busszal
egy irányban közlekedhetnek érvényes vasúti bérlettel. A
Római parti szabadidõs létesítmények megközelítése érdekében a lezárt járdát a Duna két partja között közlekedõ kishajó pótolja. A kishajót a BKV üzemelteti, az átkelés 350
Ft/fõ, egy kerékpár szállítása személyenként díjmentes.
A Budapest–Esztergom vasútvonal fejlesztése a vasúti
híd átadásával nem fejezõdik be, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. megbízásából folyik az Óbuda–Piliscsaba vonalszakasz korszerûsítésének elõkészítése. A tervek szerint
Óbuda és Pilisvörösvár között 2012 nyaráig kettõs vágányú
vasúti pálya épül, amely a sûrûn beépített szakaszokat kivéve 100 km/órás közlekedést tesz lehetõvé. A fejlesztések
közel negyed óra menetidõ-csökkenéssel és sûrûbb vonatközlekedéssel kedveznek azoknak, akik autójukat otthon
hagyva a környezetbarát elõvárosi vasutat választják.
Fazakas Orsolya
Nemzeti Autópálya Zrt. kommunikációs vezetõ
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Kalászi Vigasságok – jún. 13-14-15.
A tizenharmadik népzenei és néptánc fesztivál alkalmából több mint 2000 nézõ láthatta a Faluház udvarán fellépõ mintegy 500 táncost, zenészt, énekest és mesélõt.
Az elõkészületek, szervezés, szerzõdések, egyeztetések
már két hónappal korábban, a sportpálya berendezésének
munkálatai két héttel a rendezvény elõtt megkezdõdtek.
Utána két-három napot vett igénybe a rendrakás.
Idén nem kaptunk pályázati támogatást az NKA-tól,
viszont a Dunakanyar Nyári Játékok egyik helyszíneként
szerepeltünk, így az általuk beadott pályázatból 140 000
Ft-tal részesültünk. Koszorús Károly kertészete ez évben is
szép virágokkal támogatta a fesztivált.
A reneszánsz év jegyében megújult külsõvel vártuk a
kedves nézõket. Tizenegy színes bástya, két fotókiállítás – a
Dunakanyar vizei, Reneszánsz motívumok a népmûvészetben – és egy üveg terepasztal látványában gyönyörködhettek a látogatók. A „pénzköltésbõl” mi is kivettük a részünket, hiszen a fellépõ együttesek, csoportok – vigasságok
ide vagy oda – még nekünk sem adnak ingyen mûsort. A
tizenöt meghívott fellépõ, köztük a külföldi csoportok, és

Táborok a Faluházban
jún. 30-júl. 4. – Kézmûves tábor
júl. 7-júl. 18. – Kreatív módszertani fejlesztõ tábor a
legújabb pszichológiai, fejlesztõpedagógiai módszerekkel – hétfõtõl péntekig
Részletesebb információk a honlapunkon és telefonon
kaphatók: www.faluhaz.hu; 340-468; 343-498.

KULTÚRA

az Állami Népi Együttes közel 2 200 000 Ft-ba került. A Kávéház legalább tizenöt féle ételt és csaknem ugyanennyi
italt ajánlott a választékából. Tíz vásáros kínálta portékáját,
és a gyerekeket kézmûves oktatók: Kohányi Mónika fazekas, Kovácsné Kolimár Ilona nemezes, gyöngyfûzõ, Kalászi
Rózsa ‘papír-fegyverkovács’, valamint két tanárnõ: Pappné
Kotroczó Erzsébet és Székelyné Dömötör Katalin várta a
Corvinás Alkotó Táborban. A vendégek két mesét izgulhattak végig: a Nevesincs Színház Mátyás király juhásza c. elõadását és Róka Szabolcsnak a közönséget is megmozgató,
Szent György és a sárkány c. (koo)pr odukcióját. A tombolahúzáson tizenkét ajándékot sorsoltunk ki a csaknem ötven
alkotó gyerek között. A fesztivál sikeres lebonyolításában a
tizennégy Faluházi dolgozón kívül nyolcan segítettek még.
Ezúton köszönöm meg valamennyi kollégának még egyszer
a lelkes, odafigyelõ, precíz munkát!
Az idõjárás változó volt, 15 foktól 28 fokig, esõtõl
szikrázó napsütésig részesültünk mindenben. Az elõadások viszont, látványosságuknak, kimunkáltságuknak, változatosságuknak köszönhetõen egyhangú sikert arattak.
Vincze Enikõ, Faluház mb. ig.

A Faluház szeptemberi programjai
szept. 12. 17 óra – Aprók tánca: Játszóház
szept. 14. 18 óra – Traccs Parti
szept. 26. 18 óra – Latin est: közremûködik Tóth Orsika ének és gitár mûvész

Augusztus 20 – ünnepség Szentistvántelepen
Szeretettel várjuk augusztus 20-án a Szentistvántelepi
Templom kertjébe, ahol a szentmisét követõen, várhatóan 10 órakor kerül sor az ünnepségre, a koszorúzásra, a
Budakalászért Emlékérem és a Budakalász díszpolgára
cím átadására, valamint a Szent István Alapítvány felsõfokú tanulmányi ösztöndíjasainak kihirdetésére.

Forró bulik az Ice Cream-tõl
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Vérpezsdítõ koncertet tartott május 30-án és június 27én mintegy 80-100 érdeklõdõ örökifjúnak az Ice Cream a
Faluházban. A 2008. tavaszán összeállt együttes fõként
Eric Clapton és Cream számokat játszik, de szerepel a repertoárban a Rolling Stones, Elvis Pesley, John Mayall,
Gary Moore... A budakalászi kötõdésekkel is rendelkezõ
zenészek (Felkai Miklós – szólógitár, ének; Fodor Dávid –
dob; Kalmus József – szaxofon, ének; Oltvai Dávid – billentyûsök, szájharmónika;
Török Péter – basszusgitár; Végh Benedek – gitár) terveik szerint klubot
hoznak létre a Faluházban és havi rendszerességgel koncerteznek itt.
Elõadásaikat zenetörténeti utalásokkal, történetekkel és kivetítõn követhetõ korhû képekkel
fûszerezik. Legközelebbi
koncertjüket aug. 1-jén
20 órakor tartják.
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NYÁRI SZÜNET AZ ISKOLÁKBAN

A Kalász Suli felvételi eredményei
A 8. a osztályból gimnáziumban 12 fõ (52%) , szakközépiskolában 11 diák (48%) tanul tovább. A 8. b osztályból
gimnáziumba 2 fõt (12,5%) , szakközépiskolába 11 gyereket (69%) , szakiskolába 2 diákot (12,5%) vettek fel. Egy tanulót a rendes felvételi eljárásban nem vettek fel az általa
megjelölt iskolákba, számára a bizonyítványtól függõen
keresnek helyet, rendkívüli felvételi eljárás keretében.
Összesen 39-bõl 14 fõ (36%) megy gimnáziumba (az
országos átlag: 29%) , 22 diák (56%) szakközépiskolába
(orsz. átl.: 39%) , és 2 gyerek (5%) szakiskolába (orsz. átl.:
25%) . Ez 97%-os továbbtanulási eredmény az országos
93%-hoz viszonyítva.
A 8. a-ból nyelvi elõkészítõbe 5 fõt (22%) , 1. bejelölt
helyre 17 diákot (74%) , 2. helyre 1 gyereket (2%) , 3.
helyre 5 tanulót (22%) vettek fel. A 8. b-bõl nyelvi elõkészítõbe 2 fõ (13%) , 1. helyre 12 diák (75%) , 2. helyre 2
gyerek (13%) , 3. helyre 1 tanuló (6%) jutott be.
Összesítve nyelvi elõkészítõbe az iskolából 7 fõ (18%
– orsz. átl.: 20%) , 1. helyre 29 diák (74% – orsz. átl.:
73%) , 2. helyre 3 gyerek (8% – orsz. átl.: 14%) , 3. helyre
6 tanuló (15% – orsz. átl.: 6,9%) megy tovább. Az általános felvételi eljárásból kimaradt az országos 6,73%-os átlaghoz képest a végzõsök 3 %-a (1 tanuló) .

A Kalász Suli nyári információi
Nyári ügyelet: július 9., 13., augusztus 6. – szerda 812 óráig; augusztus 25-tõl 8-15 óráig
Tankönyv árusítás: augusztus 28. csüt., 8-12 óráig; 29.
péntek, 14-18 óráig; 31. vasrárnap, 16-18 óráig
Ebédbefizetés: augusztus 21. csüt., 8-11 óráig; 25.
hétfõ, 15-18 óráig; 26. kedd, 8-11 óráig
Tanévnyitó ünnepély: augusztus 31. vasárnap, 17 óra

A Szentistvántelepi Iskola
felvételi eredményei
A 8. a osztályból gimnáziumban 11 fõ (58%) , szakközépiskolában 5 diák (26%) , szakiskolában 3 (16%) gyerek
tanul tovább. A 8. b osztályból gimnáziumba 14 fõt
(64%) , szakközépiskolába 8 gyereket (36%) vettek fel.
Összesen 41-bõl 25 fõ (61%) megy gimnáziumba (az
országos átlag: 29%) , 13 diák (32%) szakközépiskolába
(orsz. átl.: 39%) , és 3 gyerek (7%) szakiskolába (orsz. átl.:
25%) . Ez 100%-os továbbtanulási eredmény az országos
93%-hoz viszonyítva.
A 8. a-ból 1. bejelölt helyre 16 diákot (84%) , 2. helyre
2 gyereket (11%) , 4. helyre 1 tanulót (5%) vettek fel. A 8.
b-bõl 1. helyre 11 diák (50%) , 2. helyre 6 gyerek (27%) ,
3. helyre 5 tanuló (23%) jutott be.
Összesítve 1. helyre 27 diák (66% – orsz. átl.: 73%) , 2.
helyre 8 gyerek (20% – orsz. átl.: 14%) , 3. helyre 5 tanuló (12% – orsz. átl.: 6,9%) , 4. helyre 1 fõ (2%) megy tovább. Általános felvételi eljárásból nem maradt ki tanuló.

A Szentistvántelepi Iskola nyári információi
Nyári ügyelet: két hetente szerdánként 9-12 óráig:
jún. 25., júl. 9., júl. 23., aug. 6., aug. 13.
Tankönyvárusítás: augusztus 28-án csütörtökön 14-18
óráig; augusztus 29-én pénteken 8-12 óráig
Ebédbefizetés: augusztus 27-én szerdán 8-18 óráig;
augusztus 28-án csürtörtökön 8-12 óráig
Tanévnyitó ünnepség: szeptember 1-én reggel 8 órakor
Jó pihenést kívánunk a szülõknek és a gyerekeknek.

Média és közbeszéd
Ezzel a címmel tartotta meg soron következõ kihelyezett ülését a Faluházban a MTA Modern Filológiai Társasága, a SZILTOP Oktatási Kht. szervezésében, május 19-én,
mintegy százötven fõnyi közönség elõtt. Mûszeres mérések szerint a felnõtt magyar állampolgárok 2006-ban 265
percet, több mint 4 órát töltöttek naponta TV-nézéssel. A
túlzásba vitt TV-nézés a fogyasztói társadalom ‘értékeinek’ közvetítésével, a külsõ, anyagi igények, elvárások
hangsúlyozásával átalakítja a nézõk értékrendjét, világképét, módosítja életcéljait, – és szorongáshoz, bizalmatlansághoz, önbizalomhiányhoz vezet. A média
néhány hangsúly áthelyezésével könnyen félre
is tájékoztathatja, manipulálhatja az embereket,
ami ugyancsak megnehezíti a külvilágban való
tájékozódást és a harmonikus életvezetést.
A konferencia-sorozat várhatóan a nyári
szünet után folytatódik a
Faluházban.
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KALÁSZI SPORTPARÁDÉ

SPORTÜNNEP

OLIMPIAI GÁLA A SPORTCSARNOKBAN

Lendületes, változatos, színvonalas gálával üdvözölték
a budakalászi fiatalok jún. 12-én a XXIX. Pekingi Nyári
Olimpiai Játékokat, és az ott résztvevõ magyar sportolókat. A mintegy 400 óvodás, iskolás és diák sportegyesületi tag mûsorát megtisztelte jelenlétével dr. Magyar Zoltán
(a Magyar Torna Szövetség alelnöke, a lólengés 2x-es
olimpiai bajnok tornásza, 3x-os világbajnok, a „magyar
vándor” névadója) ; H ajdú János (a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója, a pekingi olimpiára készülõ nõi
kézilabda válogatott szövetségi kapitánya) ; Várnainé Szabó Szilvia (12x-es világbajnok kajakos, 3x-os ezüstérmes
olimpikon, aki éppen anyai örömök elõtt áll) ; és Varga Tamás (világbajnok könnyûsúlyú kétpárevezõs, az Athéni
Olimpia 5. helyezettje, az idei pekingi olimpia éremesélyese, Budakalász olimpikonja, aki egy hónapja a Luzerni
Világ Kupán 5. helyet szerzett H irling Zsolttal) . A rendezvény háziasszonya Pártai Lucia volt.
A II. Olimpiai Gálán az élõzenét a be- és kivonuláshoz
a Pomázi Tûzoltózenekar, a Szikra Majorett tánccsoport
kísérõje szolgáltatta; a résztvevõ gyerekek közös gyakorlatát tervezte: Pappné Kotroczó Erzsébet, Villám Zsuzsanna és Papp Zoltán, betanították az iskolák testnevelõi, és
tanítói. Az Olimpiai lángot a 2007-ben „Budakalász Jó tanulója, jó sportolója” kitüntetõ címét elnyert Kónya Tímea
és Rozenberszki Dávid gyújtotta meg. A Nyitnikék Óvoda
középsõ és nagycsoportos korú óvodásai „Ébredés” címû
bemutatóját és a Telepi Óvoda „Pöttöm pitty-labdavarázs” c. produkcióját az óvónénik; a Szentistvántelepi
Általános Iskola 4. osztályos tanulói jazztáncát és a
Szentistvántelepi Iskola Diák Sportegyesületének ritmikus
sportgimnasztika szakosztálya táncos-szalagos mûsorát
Pajkosné Réczi Beáta; a Kalász Suli Diák Sportegyesület
aerobicosainak bemutatóját Magony Katalin; a GarantiqaÓbuda RSG Egyesület „Táncoló talpak” címû szabadgyakorlatát Némethné Érfalvy Nóra tanította be. A Kalász Suli
Általános Iskola felsõs tanítványai egy újhullámként Franciaországból elindult „parkur-t” mutattak be, ami többnyire a szabadban végzett akrobatikus ugrásokból áll, a gyakorlatot tervezte és betanította: Jeli Attila testnevelõ. Bravúros számmal szerepeltek a felnõtt kategóriában magyar
bajnok és a 2008-as junior EB-n 5. helyezett sportoló lányok, akik 4 kéziszer gyakorlatukat mutatták be, vezetõ
edzõjük: Némethné Érfalvy Nóra. A Szentistvántelepi Általános Iskola tanulói látványos ugrókötél produkcióját
(egyköteles hajtás, kétköteles hajtás és bonyolult csoportos gyakorlatok) betanították: Pappné Kotroczó Erzsébet
és Székelyné Dömötör Katalin testnevelõk. A Kalász Suli
területi ezüstérmes kézilabda csapatának, körzeti diák18

olimpián bronzérmes labdarúgó csapatának és kosarasainak produkciója H ajdúné Nagy Mária, Matusek Ágota és
Kovácsné Sárdi Judit testnevelõknek köszönhetõ. A Welldance Sporttánc Egyesület táncbemutatóján a budakalászi
két iskola utánpótlás tanulói egy történetet táncoltak el,
az országos bajnok felnõttek lendületes hip-hop koreográfiát és pom-pomos táncot adtak elõ, az egyesület vezetõje: Szépolt Gabriella többszörös magyar bajnok, a kezdõk edzõje: Széll Andrea hip-hop világbajnok.
Az ünnepélyes bevonulás és a Zárókép megjelenítése
után a képviselõ-testület által 1996-ban alapított „Budakalász sportjáért” díj ünnepélyes átadása következett. A
település vezetésének kiemelt célja a helyi lakosság
egészséges életmódjának formálása, a testmozgás megszerettetése egészen a kisgyermek kortól az idõskorig, a
szabadidõ- és helyi sportélet kialakítása és támogatása, a sportlétesítmények
bõvítése. Az e célok megvalósításában, a település
testnevelés- és sportéletében kiemelkedõ tevékenységet nyújtó személyeket a testület minden
évben díjjal, bronzplakettal, díszoklevéllel jutalmazza. Idén a „Budakalász
sportjáért” díjat VILLÁM
ZSUZSANNA kapta, aki 6 éve a községi szabadidõ- és
sportrendezvények szervezõje. 17 évig versenyszerûen
sportolt, majd földrajz-testnevelés szakos tanárként Budapesten tanított. 8 éve él családjával Budakalászon, 6 éve a
Polgármesteri H ivatal dolgozója. Magánemberként is a
sport iránti szeretetét bizonyította, de munkájával is elkötelezettségét igazolja, hiszen Budakalász történetében
már a II. Gálát is az õ irányításával rendezték meg. A sport
szeretete családja életében is fontos szerepet játszik, 3
gyermekét is ennek fényében neveli.
Az ünnepélyes díjátadást követõen az önkormányzat
vezetése megköszönte a fellépõ gyermekeknek és pedagógusaiknak azt az áldozatkész munkát, amellyel készültek az Olimpiai Gálára. Virággal jutalmazták a Telepi Óvoda munkatársait (Fehérváriné Básits Margitot, Sooky Kornéliát, Somossy Kingát, Varga Babettet, Forgács Istvánnét,
Béres Enikõt); a Nyitnikék Óvoda nevelõit (Kernreiter
Péternét, Kacsari Gyulánét, Blaskóné Oravecz Editet,
Nagyvátiné Rusznyák Ritát, Fodorné Földesi Zsuzsannát,
Lerch Krisztinát, Nagyné Fekecs Alexandrát); a Szentistvántelepi Általános Iskola gárdáját (Székelyné Dömötör
Katalint, Pappné Kotroczó Erzsébetet, Pajkosné Réczi Beátát, Katonáné Vass Erzsébetet, Vörös Balázsnét); a Kalász
Suli tanárait (H ajdúné Nagy Máriát, Matusek Ágotát, Kovácsné Sárdi Juditot, Jeli Attilát, Tarcsiné Dúró Editet, Juhász Teréziát, Baloghné Somogyi Annát, Fehérné Buray
Annát, Nógrádi Anikót, H ernádiné Budai Ibolyát, M. Tóth
Évát, Nagyné Martinusz Évát); és a rendezvény fõszervezõit (Villám Zsuzsannát és Papp Zoltánt) átlagon felüli teljesítményükért. Igazán megérdemelték...
Képek a túloldalon és a honlapon: àBH + > > > .
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KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA...

Mûfüves pályát avattunk...
Május 24-én
Az átadás utáni elsõ ‘használók’
zajlott a mûfüves
pályák ünnepélyes
átadása. Megnyitó
beszédében Parlagi Endre elmondta:
az építésre fölvett
36 M Ft hitelt a pályabérletek révén,
havonta törlesztik.
Fotó: Virágh László Beszédet mondott
Sárosi Tibor, a BMSE elnöke, és megáldotta és a sportolni
vágyó ifjúság figyelmébe ajánlotta a létesítményt Szabó
Sándor plébános. Az ünnepségen fellépett: a Lenmagocska Táncegyüttes, a Magyar Karate Szakszövetség fiataljai,
de volt labdarúgó program és lábtenisz játék is. A pályákon
a bérlési lehetõségeken túl szervezett keretek között lesz
kispályás futball bajnokság, lábtenisz bajnokság és hétvégi
tornák is. (További képek a honlapon.)

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

AZ OLIMPIAI GÁLA – KÉPEKBEN

Községi díjak átadása június 2-án
A Semmelweis- és Pedagógusnapi ünnepségen a KAMI kürtösei: Rontó Levente, Kovács Benjamin, Konrád András és
tanáruk, Spáth Oszkár köszöntötte a vendégeket,
Egészségünk õrzõi
majd 50-60 növendék és
az ünnepségen
tanáraik adtak elõ két reneszánsz táncot. Tarcsi Diana, a Kalász Suliból és Kovács
Anna, a KAMI diákja verssel, majd Gazda Ádám, „A zene,
az vagyok én...” c. musical-részlettel lepte meg a vendégeket. Németh Antal alpolgármester ünnepi köszöntõje után
H ermeszné Uracs Mónika és H lavacsekné Kürtössi Mónika
elõadásában Debussy skót népi témára írt négykezesét hallgathatták meg az egybegyûltek.
Márton András képviselõ tolmácsolta a község elismerését, a díjakat Parlagi Endre polgármester adta át. A készülõ
egészségügyi koncepcióról és a szakágban dolgozók elismerésérõl Balogh Csaba, a NJB elnöke beszélt. A jubiláló és
nyugdíjba menõ közalkalmazottak köszöntése után átadták
az intézmények is alapítványi díjaikat: Ványikné Kubinszky
Terézia és Lerch Krisztina medált, Kulin Ferencné, Dévainé
Szabó Mónika és Nyíri Lászlóné gyûrût kapott elismerésül.
Végül a Rák Béla Combó hangulatos latin-amerikai zenéje, a
polgármester pohárköszöntõje és egy kis vendéglátás zárta
az ünnepet. (Részletek a 3. oldalon, képek: àBH + > > > . )
A Kalász Mûvészeti Iskola mûsorának szer eplõi
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FIZETETT H IRDETÉSEK

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

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

