Séta a hídon - szept. 13.

Kalásziak a hídfutás után

Kahl-i vendégekkel a hídon

NYÍLT NAP – ZÁRT HÍDAVATÓ
Míg 13-án nyílt napon népszerûsítették, szeptember 30-án (biztonsági okból?) az érintett lakosság
kizárásával adták át a – szept. 29-én a Nemzeti
Közlekedési Hatóságtól csak ideiglenes használatbavételi engedélyt kapott – Megyeri hidat. Az avatáson részt vett többek között Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök, Demszky Gábor fõpolgármester,
Kóka János volt gazdasági miniszter, Szabó Pál, az
átadáskori közlekedési miniszter, Reményik Kálmán, a beruházó NIF Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Fehér László, a kivitelezõ Hídépítõ Zrt. vezérigazgatója, Rapkay Kálmán, a Hídépítõ Zrt. igazgatója.
A „Legek hídja” átadását – az építészeti teljesítmény elismerésén túl – többen vegyes érzelmekkel
fogadták. „A sors különös fintora, hogy épp az ígéreteirõl rendre megfelejtkezõ fõpolgármester és a
választói bizalmat elvesztõ miniszterelnök adja át a
hidat, mint az összetartozás szimbólumát” – nyilatkozta Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere a Reggel.hu-nak. Szûcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke MTI-közleményben nehezményezte, hogy sem õt, sem több érintett polgármestert nem hívtak meg az eseményre. Budakalász, Újpest és Szigetmonostor sem adta meg a szakhatósági engedélyt a híd használatba vételéhez: a beígért, szerzõdésben is rögzített közlekedésbiztonsági fejlesztések, az elkerülõ út, ill. a monostori kishíd megépítésének elmaradása, és az egészen az
utóbbi hetekig halasztott tárgyalások sikertelensége miatt. (Fotó: fucskó • További képek: BH+>>)

Vigyázz, dõl a híd!

Szabó Pál szakminiszter

Hídlezárás tüzijáték elõtt

Bringások a nyílt napon

„A menyecskék így járják...”

Reményik Kálmán és az avatók

2008. 09. 30. – hamar osan történelem lesz...

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN!

Hídavató beszéd közben...

KÖVETKEZÕ LAPZÁRTÁNK NOVEMBER 7.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

11. lap

FIZETETT HIRDETÉS
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PÁLYÁZAT

EGYHÁZ ÉS FELSÕOKTATÁS

Egyházközségi építmények támogatása
A képviselõ-testület pályázatot hirdet a helyi egyházközségek építményeinek támogatására.
A pályázat célja: a helyi egyházközségi építmények
beruházási célú bõvítésének, fejlesztéseinek, felújításának, állagmegóvásának támogatása.
A pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 M Ft.
A pályázók köre: a budakalászi egyházközségek, amelyek aktívan közremûködnek és részt vállalnak a pályázati
kiírásban megfogalmazott célok megvalósításában, s ezzel a település kulturális értékeinek megõrzésében.
A pályázónak 20% önrésszel vagy azzal egyenértékû
munka-hozzájárulással kell rendelkeznie.
A pályázati csomag (pályázati kiírás, pályázati adatlap,
elszámoló lap A-B) térítésmentesen igényelhetõ a Polgármesteri Hivatal (Budakalász, Petõfi tér 1.) ügyfélszolgálatánál, valamint letölthetõ a www.budakalasz.hu honlapról.
A pályázatokat egy példányban kell leadni a Polgármesteri Hivatalban igényelhetõ adatlapon, a szükséges
mellékletekkel együtt, 2008. október 31-én 14 óráig a Hivatal iktatójába, illetve postai úton beküldeni úgy, hogy a
megjelölt idõpontig a pályázati kérelem beérkezzen.
A kérelemnek tartalmaznia kell a konkrét megvalósítandó fejlesztéseket, beruházásokat, annak teljes költségvetési tervét, a megvalósítás ütemtervét. A kérelemhez

kötelezõ mellékletként csatolni kell: 1. hivatalos igazolást,
okiratot az egyházközség mûködésérõl, 2. hiteles igazolást, nyilatkozatot, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs, 3. építési engedélyhez kötött beruházás esetén
a jogerõs építési engedély másolatát (csak a határozatot).
A határidõn túl érkezett, hiányos, formailag hibás, valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra a pályázót nem szólítjuk fel!
A pályázaton nem vehet részt az, aki 2008-ban már támogatásban részesült!
A pályázatok elbírálására 2008. nov. 11-ig, a támogatási szerzõdések megkötésére 2008. nov. 30-ig kerül sor.
A pályázaton nyert összeg a pályázó által megadott
számlavezetõ fiókba, a pályázó számlaszámára kerül átutalással a pályázati cél megvalósítását megelõzõen –
legkésõbb 30 nappal. Elszámolni az elnyert összeggel a
megvalósítás után 30 napon belül, de legkésõbb 2009.
május 31-ig, a kiadott elszámoló (A és B) lapon kell. Az elszámolásnak tartalmaznia kell: 1. a számlák összegzését a
pályázati elszámoló lapon (A), 2. szöveges beszámolót (B)
a támogatott cél megvalósításáról, a pályázati összeg felhasználásáról, 3. a hitelesített számlamásolatokat.
Információ kérhetõ a Hivatalban ügyfélfogadási idõben
Villám Zsuzsanna oktatási és sportreferenstõl személyesen, vagy telefonon a (26) 343-363/104 számon.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Budakalász Nagyközség Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttmûködve a 2009-es évre kiírja
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, felsõoktatási hallgatók számára.
A pályázati kiírás feltételeirõl a pályázati csomag ad
tájékoztatást, amely 2008. október 1-jétõl térítésmentesen átvehetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetõ a www.budakalasz.hu honlapról.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. október 31.

Arad! Köszönt a csonka Magyarország,
S tört lobogóját lengeti neked,
Mely fátyolos, mint ez októberest.
De még lobog, és égi kezek óvják,
Selymére örök, gyõztes glóriát von
A Krisztus jobbján – ama tizenhárom!

ARAD

alatt másféle szelek fúdogálnak, azonban a MEK ‘összesében’ ma sem lelhetõ fel ez a költemény! Mi is változott?
„Az aradi alkonyat semmiben sem
különbözik a többi magyar városétól.” –
Már nem lepõdök meg azon, hogy Ju- kezdte ünnepi vezércikkét gyanútlanul
hász Gyula 1920-ban írott Arad címû egy pályakezdõ egyetemista újságíró a
szonettjét ötven évig nem olvashattuk nyolcvanas évek végén, majd a megjeaz ‘összes versekben’, hejszen mindig lenés után megfenyegették a rend õrei,
kitermelte a ‘félsz’ a politika lakáj-íté- hogy elbúcsúzhat egyetemi tanulmászeit, akik elszántan versengve buzgól- nyaitól, ha azt a hamis látszatot kelti írákodnak azon, hogy a történelmet, iro- sában, hogy Arad egy magyar város. A
dalmat kilúgozzák a kellemetlen részle- Csepel újság szocialista munkatársát
tektõl, megkímélve a felnövekvõ ifjúsá- pedig szakmai alkalmatlanságra hivatgot a színtúgy nem kívánatos elmélke- kozva (35 éves pályafutás után!) azért
déstõl. Azt hihetnõk, a ‘rendszerváltás’ mentik fel manapság, mert korrektül
után, a szabad gondolkodás lobogója merészel tájékoztatni a jobboldali ren2008. október • II. évfolyam 8. szám

dezvényekrõl is, ráadásul Wass Albert
életmûvét sem átallotta ismertetni.
Ez is Arad. Szégyen, mint amit a lemeztelenített tizenhármak szenvedtek el
a bitófa alatt, mint amit történelmünk
vérgõzös napjain saját ‘vezetõik’ mértek
a késõbbi októberek hõseire. Ám, amint
jeleztem, nem lepõdök már meg semmin, ha október ötödike éjjelén rácsokkal
megrakott teherautó zörög Batthyány
örökmécse felé 2008-ban, ‘méltón’ a
korhoz. Schweidel József tábornok utolsó mondata rémlik fel ekkor:
„A mai világ a sátán világa, ahol a
becsületért bitó, az árulásért hatalom jár.
Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az
átkozott, meghasonlott világot.”
(III. Utisz)

3

FONTOS INFORMÁCIÓK

KÖZ-ÜGYEK

A magánszemélyek kommunális adójáról

A képviselõ-testület õszi munkaterve

(A Gazdasági Iroda–Adócsoport tájékoztatója)
Budakalász Nagyközség Önkormányzata a helyi
adókról szóló többször módosított 22/1996.(XII.20.)
számú rendelete alapján 1997. január 1-jétõl bevezette
a magánszemélyek kommunális adóját. E rendelet alapján adófizetési kötelezettség terheli azon magánszemélyeket akik:
• a naptári év elsõ napján az építmény (lakás és nem
lakás), beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosai, illetve
• amennyiben az építményt vagy a telket az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékû jog (haszonélvezet, használat, tartós földhasználat, földhasználat) terheli, – a tulajdonos és a vagyonértékû jog gyakorlására
jogosult személy megállapodása (nyilatkozata) szerinti
személy, megállapodás hiányában a vagyonértékû jog
jogosultja az adófizetésre kötelezett.
• Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
• Társasház, garázs és üdülõ esetén a tulajdonosok
önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után
az adóalany az említett közösség.
• Adóbevallásra kötelezett az a magánszemély is, aki
nem magánszemély tulajdonában álló (pl. állami, önkormányzati) lakás bérleti jogával rendelkezik (fõbérlõ).
(Nem keletkezik adókötelezettség az albérleti jogviszonyból.)
Az adó évi mértéke: 12 000,-Ft adótárgyanként, illetõleg lakásbérleti jogonként.
A csatorna társulásra vonatkozó 10 éves mentességek lejártak. Kérjük azon ügyfeleinket, akik a fentiek
alapján magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére kötelezettek és bevallási kötelezettségüket
még nem teljesítették, azt haladéktalanul pótolják.
Amennyiben Ön nem volt a csatorna társulat tagja,
úgy adómentességben sem részesülhetett. Ebben az
esetben adófizetési kötelezettsége 5 évre visszamenõleg keletkezik. Természetesen amennyiben az ingatlanát
2003-ban vagy azt követõ években vásárolta, akkor az
adófizetési kötelezettség a tulajdonjog bejegyzést követõ év január elsõ napjától keletkezik.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII.tv. 172.§(1)bek. b. pontja alapján a
magánszemély adózó 200.000 forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési kötelezettségét
késedelmesen teljesíti.
Ha a fentiekkel kapcsolatban problémája adódik, félfogadási idõben (hétfõ: 13-18, szerda 8-11-ig 13-16-ig,
péntek 8-11-ig.) szíveskedjen az Adócsoportot felkeresni.
Munkatársaink szakértelmükkel szívesen állnak az Önök
rendelkezésére az alábbi telefonszámon: (26) 540-044.
Bevallási nyomtatvány letölthetõ a budakalasz.hu
honlapról vagy a hivatal ügyfélszolgálatán kérhetõ.
Köszönjük az együttmûködésüket, bízva a problémamentes eljárásban, tisztelettel:

2008. október 28. 16 óra 30
1. A Faluház beszámolója (megbízott vezetõ)
2. A Bölcsõde beszámolója (intézményvezetõ)
3. A Reménysugár Gondozási Központ beszámolója
(intézményvezetõ)
4. A sportkoncepció felülvizsgálata (193/2001.(XII.18.)
(Igazgatási csoport)
5. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról (Igazgatási csoport)
6. Testvérkapcsolatok Egyesületének beszámolója
(egyesületi elnök)
7. Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolója (elnök)
 2008. november 4. 17 óra KÖZMEGHALLGATÁS
 2008. november 25. 16 óra 30
1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója (Elõterjesztõ: polgármester; az elõkészítésben közremûködik: PÜB, az elkészítésért felelõs: Pénzügyi Csoport vezetõ)
2. Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló háromnegyed-éves beszámoló (Pénzügyi Csoport)
3. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti
megállapodás – 244/2005. (X.25.) Kpvt.hat. – értékelése
a gyakorlati tapasztalatok tükrében. (Belsõ ellenõr)
 2008. december 16. 16 óra 30
1. A helyi adórendelet felülvizsgálata (Jegyzõ, az elõterjesztés elõkészítésében közremûködik: Pénzügyi és
Vagyonhasznosítási Bizottság, az elkészítésért felelõs:
Adó és Díjbeszedési Csoport)
2. 2009. évi költségvetés tervezete (Pénzügyi Csoport)
3. Víz- és csatornadíjak felülvizsgálata (Beruházási Csoport)
4. Sportegyesületek tájékoztatója (egyesületek vezetõi)

Dr. Molnár Éva jegyzõ megbízásából
Orosz György, gazdasági iroda vezetõ sk.
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Magisztrátus Budakalászon
A képviselõ-testület a hagyományoknak megfelelõen
mûködtetni kíván egy, az önkormányzat tevékenységéhez
segítséget nyújtó tanácsadó, javaslattevõ és véleményezõ
testületet, a Magisztrátust. Tagjai közé azok a lakosok tartoznának, akik munkájukkal öregbítették a település hírnevét, és azok a jogi személyek, akiknek tevékenysége meghatározó a település infrastrukturális fejlõdésében.
A Magisztrátus az önkormányzat által ellátandó feladatkörben nyilváníthat véleményt, különös tekintettel: a
település egészét érintõ beruházások, fejlesztések vonatkozásában; oktatási, kulturális ügyekben, és minden olyan
területen, amely a budakalászi lakosok „élhetõbb” életminõségét, lakókörnyezetének megteremtését szolgálja.
Magiszterek: Baksa Zsolt, Baló István, Bazsó Csaba,
Bódis Sándor, Czakó Balázs, Cselovszki Róbert, Csizmadia Albert, Deák Gyula, Dr. Bodor Elek, Dr. Wettstein
András, Fejes László, Harcsa Lajos, Hárshegyi János,
Ivánka László, Kárpáti György, Kaszás Kálmán, Kollár Ernõ, Kulin Sándor dr., Kurdics Sándor, Láng Csaba, Lánszki Imre, Lõrincz Lajos, M. Tóth Géza, Makk András, Pártai Lucia, Petki Miklósné, Rakics Róbert, Salánki Miklós,
Sári József, Somody Nándor, Szilasi György, Török István, Varga József.
Alakuló ülését a testület várhatóan október végén tartja.
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KÖZ-ÜGYEK
Nyugdíjasok támogatása
Tájékoztatjuk a nyugdíjas korú lakosokat, hogy a testület
idén is természetbeni adománnyal – 40 kg burgonya és 10
kg vöröshagyma/fõ – támogatja az idõseket az ünnepek
elõtt. Kérjük, hogy akik tavaly lettek nyugdíjasok, jelezzék
ezt a 343-363/107-es számon Gönczõ Anna elõadónak.
Az adomány házhoz szállítása 2008. október 27-tõl, 10
munkanapon keresztül a Falugondnok irányításával, a Faluház Kht. tehergépkocsijával, a körzeti települési képviselõk
figyelmével, az alábbi ütemezésben történik 9-15 óra között:
• 2008. október 27. hétfõ: Petõfi S., Munkácsy M., Attila, Batthyány L., Kinizsi Pál, Dobó I., Bocskai, Lehel, Zrínyi u. (Petõfi u. – Lehel u. közötti szakasz), Széchényi u.
(Martinovics u. – Ország u. közötti szakasz), Szent László
u. (Martinovics u. – Ország út közötti szakasz)
• 2008. október 28. kedd: Zrínyi u. (Árpád u. – Petõfi
u. közötti szakasz), Árpád út, Arany J., Rákóczi, Mátyás
kir., Bethlen G., Martinovics, Széchényi u. (HÉV megállótól a Martinovics u-ig), Szent László u. (Máli P. u. – Martinovics u. közötti szakasz), Szegfû, Deák F., Bem J., Kossuth L., Kántor, Káplán, Kertész, Sekrestyés, Kanonok u.
• 2008. október 29. szerda: Máli Péter, Kovács Lajos
u., Kolónia, Klinger H., Liliom, Virág, Nefelejcs, Árvácska,
Rózsa u., Béke-sétány, Bimbó, Tövis, Nárcisz, Pipacs, Hajnalka, Mályva, Ciklámen u., Szentendrei út, Ország út
• 2008. október 30. csütörtök: Klisovác u. (Lövéte térig), Kõbányai út, Kereszt, Templom u., Posta köz, Petõfi
tér, Iskola, Szerb, Kálvária, Golgota, Áfonya, Felsõvár, Táncsics, Alsóvár, Ady Endre, Batsányi u., Budai út (Postától –
Ady Endre u-ig)
• 2008. október 31. péntek: József A., Csapás, Hargita,
Márton András, Jankovics, Wesselényi, Tanító, Sport,
Gyár, Hársfa, Harmat u., Vasútsor, Duna-sétány, Márna,
Dévér, Ponty, Süllõ, Csárda, Ártér, Kedves, Harcsa, Tulipán, Százszorszép, Napsugár, Gyöngyvirág, Gátõr, Gát u.
• 2008. november 3. hétfõ: Pomázi út (a község hatá-

Bölcsõde-óvoda bõvítési tanulmány
A tanulmány a budakalászi óvoda és bölcsõde bõvítésének vagy építésének lehetõségét vizsgálja mûszaki
és beruházási oldalról. A bölcsõde elhelyezkedése, a vegyes tulajdonviszony eddig is számos problémát vetett
fel. Közlekedési szempontból ugyan jól megközelíthetõ,
de a korszerûsítés, bõvítés lehetõsége korlátozott. Az
óvodáknál a területek nagysága, az épületek elhelyezése számos mûszaki kérdést vet fel egy esetleges bõvítés
esetén. A problémák egyike az érvényes szabványoknak
való megfelelés, tudniillik, ha bõvítésre, építésre kerül
sor, a meglévõ épületeknek is meg kell felelniük ezeknek az elõírásoknak. További gondot jelent, hogy egy
bõvítés vagy átalakítás alatt az intézményeket mûködtetni kell.
A megrendelt tanulmány a meglévõ intézmények
bõvítési lehetõségeinek vizsgálata mellett elemzi egy
„zöldmezõs” óvoda-bölcsõde megvalósításának lehetõségét is, mind mûszaki, mind beruházás-igény szempontjából. A tanulmány elkészülésének várható határideje október vége.
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rától – Postáig), Iparos, Domb, Kert, Lejtõ, Taván, Puttony,
Vincellér, Szõlõ, Szüret, Hegyalja, Liget u., Liget köz, Bokros, Cserje, Klisovác u. (Lövéte tértõl – Csott dûlõ felé),
Dolina, Telkes, Bozót u.
• 2008. november 4. kedd: Scholz F., Pacsirta, Árok,
Damjanich, Magyar u., Patak sor, Diófa, Zöldfa, Meggyfa,
Kilátó, Fürj, Szérüs, Szalonka, Ökörszem, Sólyom, Szegély, Gém, János, Sas, Fácán, Csalogány, Fecske, Rigó,
Holló, Galamb, Mély, Köves u.
• 2008. november 5. szerda: Gerinc, Gyümölcs, Szeder, Fél, Szeglet, Határ, Cseresznyés, Bodza, Fagyal, Füves, Kökény, Sugár, Barbara, Keskeny u., Kominka köz,
Meggy u., Mandulás, Tücsök, Szirt, Barackos u., Budai út
(az Ady E. u – Határ u-ig)
Kérjük a település nyugdíjas lakosait, hogy ezeken a
napokon biztosítsák a burgonya-hagyma átvételét, amit a
nyugdíjas szelvény felmutatása mellett átvételi elismervény aláírásával igazolnak.
A burgonyát személyenként 2x20 kg-os, a vöröshagymát 10 kg-os zsákos kiszerelésben szállítják ki a település
közel 2000 nyugdíjasa részére.
Akiknek a megjelölt napon nem szállítottak az adományból, kérjük jelezzék, ill. akik tapasztalataikat, észrevételeiket szeretnék megosztani velünk, az alábbi elérhetõségeken tehetik személyesen, telefonon, e-mailen,
vagy írásban: (26) 342-391, (26) 340-266/109-es mellék,
fax: (26) 340-494, polghiv@budakalasz.hu, udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu.
Amennyiben a vásárolt készletbõl marad, azt a budakalászi nagycsaládosoknak osztja ki az Önkormányzat, a NOE
helyi képviselõitõl kapott rangsorba állított lista alapján.
A képviselõ-testület ezzel az adománnyal kívánja a
nyugdíjasok év végi terheit enyhíteni, és segítséget nyújtani a téli kiadások csökkentésére. Valamennyi nyugdíjas
számára jó egészséget kívánunk!
Budakalász Nk. Önkormányzat

Döntés elõkészítõ tanulmány
a Berdó dûlõ – Ezüsthegyi zártkerti ingatlanokra
A hivatal a Berdó dûlõ, jelenleg külterületi-zártkert,
mezõgazdasági hasznosítású, és a 08/28 hrsz-ú 6,3 ha
nagyságú önkormányzati földrészletre ingatlanhasznosítási tanulmányterv készítésére kért ajánlatot. Ennek célja
a terület hosszú távú hasznosításának vizsgálata több alternatívában. A tervezési feladat, ha a képviselõ-testület
is jóváhagyja, az alábbiakra terjedne ki:
• Fejlesztési alternatívák felvázolása, összehasonlító elemzése; • Az egyes alternatívák fejlesztési koncepciójának és
projekt-elemeinek bemutatása; • Megvalósításuk programja,
és ütemezése, célcsoportjai, hatásterülete; • Várható társadalmi-gazdasági, környezeti, esélyegyenlõségi hatásaik; • Kockázatelemzés; • Költség-haszon elemzés; • Az egyes alternatívák beruházási és üzemeltetési költségei; • Az egyes projekt-elemek fenntarthatósága; • Javasolt fejlesztési alternatíva
részletes ismertetése, az elõkészítéshez és a megvalósításhoz
kapcsolódó feladatok meghatározása, cselekvési terv, pénzügyi ütemezés, támogatási és finanszírozási feltételek.
A szerzõdés-tervezetet a hivatal az októberi képviselõ-testületi ülésre terjeszti be.
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Közlemény
(lakossági tájékoztató)
A folyó év szeptember 30-ai képviselõ-testületi ülés
tárgyalta a Szentistvántelepi Általános Iskolához kapcsolódó budakalászi 890-es helyrajzi számú ingatlan udvarrészének használatát. A félretájékoztatások elkerülése érdekében kívánatosnak tartjuk az alábbiak közlését:
– A Budakalászi Önkormányzat 2001-ben vásárolt –
az 1924. évi XII. tv. alapján alapított és bejegyzett társasház-ban többségi tulajdont.
– Az Önkormányzat a mai napig nem kezdeményezett
funkcióváltást a lakóház bejegyzésû tulajdon hányadára.
– 2005. január elsejével életbe lépett a 2003. évi
CXXXIII. tv. a társasházakról. E törvény keretei között a
szervezeti és mûködési szabályzatnak tartalmaznia kell:
• a tulajdonostársak külön tulajdonának használatára,
hasznosítására;
• a közös tulajdon fenntartására;
• a társasház házirendjére;
• a közgyûlés és közös képviselõ hatáskörére, eljárására vonatkozó részletes szabályokat.
– A többségi tulajdonos erõfölényét a kisebbségi tulajdonos a 2008. január 31-éig beadandó Iskolafejlesztési
Pályázathoz szükséges hozzájárulásának, kikötésekkel
történõ megadásával ellensúlyozta. A feltételeket rögzítõ
megállapodást az Önkormányzat képviseletében eljáró
Parlagi Endre polgármester annak közlésével írta alá
(2008. január 28-án), hogy érvényességéhez a Képviselõtestület határozatával történõ megerõsítés szükséges. (A
Képviselõ-testület 2008. január 29-ei ülésén 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett e megállapodást határozatával megerõsítette.)
– Az Önkormányzat vállalta, hogy az új társasházi törvénynek megfelelõen az alapító okirat módosító javaslatát, illetve az SZMSZ tervezetét elkészíti, melyet a társasházi közgyûlés elé terjeszt elfogadásra, az elõzetes konzultációkat követõen.
– A tulajdonosok egyezségének megkötésére folyó év
október 30-ai határnapot jelölte ki. Az egyezség feltételeként a képviselõtestületnek döntenie kell, a vélelmezhetõen szabálytalanul a kisebbségi tulajdonos ingatlanrészére is rávezetett „intézményi terület” törlésérõl, mely tudatosan forgalomképtelenné tette azt, illetve a társasházi
kötelembõl való kilépés feltételének megteremtésérõl,
önálló telekkönyvi betétként való bejegyezhetõsége érdekében.
– Az egyezség-közeli állapotot megtorpedózni szándékozó, állítólagos szülõi kezdeményezés az udvar használatának kiemelt hangsúlyozásával tovább bonyolítja az
egyébként sem tiszta jelenlegi jogállást.
Kérjük az érintett szülõket, hogy részletesebb háttérinformációk igénye esetén közvetlenül az érdemi tárgyalásokat folytató aljegyzõ úrhoz, illetve az alpolgármesterhez szíveskedjenek fordulni. Egyúttal kérjük annak tudomásulvételét, hogy az egyeztetések részeredményeinek
közlése idõelõttiség miatt nem lehetséges.
Budakalász, 2008. október 7.
Németh Antal
alpolgármester
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Tanulmányok az Egészségház
megvalósítására
A Polgármesteri Hivatal felkérésére két önálló, konzultációs szinten egyeztetett döntés-elõkészítõ tanulmány
készült a témában. Az egyik orvos-technológiai és ellátási
szempontból vizsgálja az adottságokat és a lehetõségeket. Elõször Budakalász helyzetét elemzi a környék egészségügyi ellátásában elfoglalt helyzete alapján. Nézi a környezetünkben található szolgáltatásokat, azok rendszerét,
hogy behatárolható legyen az a szolgáltatási szint, amely
egyrészt megfelelõ színvonalat jelent a településen élõknek, másrészt gazdaságosan üzemeltethetõ. Javaslatokat
tesz a szolgáltatások bõvítésének lehetséges irányára. A
tanulmány másik része a meglévõ helyzetet elemzi és egy
alapprogramot tartalmaz. A mûszaki program a vonatkozó szabványoknak és elõírásoknak megfelelõ alapterületû,
funkciójú helyiségek meghatározásából áll.
A második tanulmány az orvosi rendelõ épületére
koncentrál. Feltáró munkarészében az épület felmérésén
túl vizsgálja a statikai szerkezeteket és tartalmaz egy talajmechanikai szakvéleményt. Az orvos-technológiai program alapján a tervezõk elkészítették az épület bõvítésének és átalakításának koncepció-vázlatát mely 10 rendelõt, védõnõi helyiséget és laboranyag-levételi szobát tartalmaz. A tervekhez költségelemzések is tartoznak, ezek
vizsgálják egy esetleges „zöldmezõs” beruházás lehetõségét is. A napokban a résztvevõ tervezõk, a Hivatal és a
fõépítész kidolgozzák az elõterjesztést a bizottságok részére, mely egyrészt az Egészségház megvalósításáról,
másrészt a tervezési közbeszerzésrõl szól.

Tájékoztató adótartozások behajtásáról
Tisztelt Budakalásziak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala szerzõdést kötött a Tótszegi és Társa Végrehajtó Irodával. 2008. október 1-jétõl
azon budakalászi lakosoknak, akiknek adótartozásuk van,
az ügyét az önkormányzat átadja a végrehajtó irodának
és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
értelmében az adótartozás végrehajtás alá kerül.
Kérjük a Tisztelt lakosokat, hogy adótartozásaikat mihamarabb rendezzék. Együttmûködésüket elõre is köszönjük! Tisztelettel:
Orosz György
gazdasági irodavezetõ

Helyreigazítás
A Budakalászi Hírmondó II. évf. 7. számának 1. oldalán, az Augusztus 20-ai beszámolóban a koszorúzásról
szóló mondat azt a hamis látszatot keltette, mintha a Budakalászi Baráti Kör olyan politikai párt lenne, mint amelyek között felsoroltatott.
A Budakalászi Baráti Kör, mint a Szent István szobor
felállításának egyik kezdeményezõje a szobor felavatása,
azaz 1989. márciusa óta minden év aug. 20-án elhelyezte koszorúját a szobor talapzatán helyi lokálpatrióta egyesületként. 2008. aug. 20-án is ekképp cselekedett.
Tolonics István
a Budakalászi Baráti Kör elnöke

2008. október • II. évfolyam 8. szám
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Állattartási közlemény

Meghívó Közmeghallgatásra

Tisztelt budakalászi állattartók!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal a kéknyelv betegség elõfordulásának megállapítása miatt Budakalász teljes közigazgatási
területére megfigyelési körzetet rendelt el. Ennek értelmében Budakalász teljes területérõl TILOS, illetve csak a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának engedélyével lehetséges a kéknyelv betegségre fogékony állatok (szarvasmarha, juh kecske) elszállítása.
Az állattartók kötelesek az állatállományuk létszámát
az állategészségügyi hatóságnak bejelenteni.

Tisztelettel meghívjuk Budakalász lakosságát a 2008.
november 4-én (kedden) 17 órakor tartandó testületi ülésre, Közmeghallgatásra, a Faluház földszinti nagytermébe.

Zöldhulladék-gyûjtési akció nov. 20-án
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Saubermacher-Bicske Kft. „zöldhulladék” szállítási akciót szervez
november 20-án, csütörtökön. Ha a kirakott zöldhulladékot a mennyisége miatt aznap nem tudják elvinni, úgy ez
a következõ napon történik.
Az akció keretében a kerti nyesedéket, ágakat 60x120
cm-es méretbe kötegelve, falevelet és egyéb komposztálható növényi hulladékot szállítanak el, de nem viszik el
a kerti kaparékot.
Az akcióról és az ezzel kapcsolatos további információkról a szolgáltató szórólapok útján is értesíti a lakosságot.

Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés
A Saubermacher-Bicske Kft. kísérleti jelleggel 2008.
szeptember elejétõl december végéig bevezette a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést. Erre az idõszakra 4
db 120 l-es sárga, áttetszõ zsákot lehet átvenni (minden
hónapra egyet) a Hulladékgyûjtõ udvar irodájában (2011
Budakalász, Klinger Henrik u. 1291/25 hrsz. – volt Lenfonó területe). Az érvényes szemétszállítási szerzõdéssel
rendelkezõk részére ez díjmentes, csak regisztrálni kell.
Az idõs, mozgásukban korlátozott vagy nappal elfoglalt
emberek helyett szomszédjuk, ismerõsük is regisztrálhat,
és aláírás ellenében elviheti nekik a zsákokat.
A sárga zsákokba a mûanyag, fém, és társított italos
karton dobozokat lehet belerakni vegyesen („laposra taposva”), ezeket elvitel után szelektálják tovább (az üveghulladék gyûjtése a szigeteken történik a balesetveszély
elkerülése miatt). A papírhulladékot a zsák mellé kell helyezni kötegelve átkötve, vagy dobozokban.
Az elszállítás napjai (szombatonként reggel 7 órától):
2008. október 25. (ezt a dátumot a Hulladékhíradóban és
így a Budakalászi Hírmondóban sajnos tévesen jeleztük);
2008. november 29.; 2008. december 20.
Ha a havi 1 zsák kevésnek bizonyulna, akkor ingyenes
pótlására a kiadás helyszínén, a Hulladékudvarban van lehetõség a teli sárga zsák leadásával. Más esetben 100
Ft/db + áfa térítési díj ellenében lehet kérni a Hulladékudvarban sárga zsákot. A háztartási szemetet tartalmazó
sárga zsákot a szolgáltató nem szállítja el!
További kérdéseiket Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens várja a 343-362/117 telefonszámon.
Fogjunk össze, járuljanak hozzá környezetünk tisztábbá, otthonosabbá, szerethetõbbé tételéhez!
2008. október • II. évfolyam 8. szám

Polgármesteri Hivatal

Szezonzáró Tó-futás november 8-án
A hétvégi munkanapok miatt késõbbi idõpontra halasztottuk a hagyományos Tó-futás idõpontját. Várunk
minden budakalászi és a környezõ településeken élõ, a
mozgást, a futást kedvelõ fiatalt és idõsebbet, nov. 8-án
szombaton 11 órakor Budakalászon, az Omszk-parkban!
A versenyre nevezni a helyszínen 10 órától lehet, nevezési díj nincs! Várhatóan két táv lesz: 2 km, illetve 4
km, de létszámtól függõen elképzelhetõ, hogy az óvodások, kisiskolások külön rajtolnak.
A mezõny közös bemelegítés után 11 órakor indul.
(Nagyszámú 4 km-es nevezés esetén nekik külön rajt 11
óra 20-kor). A versenyzõk ásványvizet, illetve a leggyorsabbak pólót, érmet és ajándékokat nyerhetnek. A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
Mindenkit szeretettel várunk futni, szurkolni egyaránt!

Kishírek
Elõvárosi buszjáratok járnak okt. 1-tõl, a Megyeri hídon, Újpest városkaputól Szentendrére (és azon túl). A
Volánbusz alábbi járatai közlekednek Újpestre: 872 (Szentendre, Püspökmajor ltp.), 880 (Esztergom), 882 (Visegrád), 884 (Dunabogdány), 889 (Pilismarót, Tahitótfalu),
890 (Tahitótfalu Váci rév), 893 (Surány). A Püspökmajor lakóteleprõl indul egy budai oldali járat is, a 869-es a békásmegyeri Heltai Jenõ térre. Kék busz is jár majd a hídon:
várhatóan a BKV 104-es járatának 204-es mutánsa megy
majd át a rákospalotai Kossuth utcától a két újpesti metrómegálló és a Váci út külsõ részének érintésével a Heltai Jenõ térre. A hivatal tárgyal arról, hogy a Szentendre felõl
jövõ járatok érintsék Budakalász belterületét.
 A Faluház Kht. kb. 30 gömbakácot ültet a Budai útra, az öreg fák pótlására, Szentistvántelepen is pótolják a
tavaly kivágott cseresznyefákat. Az átereszeket 700 e Ft
értékben kitakarították, kérik a lakókat, õk is tisztítsák ki a
házuk elõtti vízelvezetõ árkokat. Rendbeteszik a közterületeket, elszállítják a lomtalanítás során késve, rossz idõben kirakott lomokat, ill. a háztartási hulladékot.
 A Szép kert, gondozott környezet pályázatról az októberi rendes ülésén dönt a testület.
 Trafipax mûködtetésérõl tárgyalt az önkormányzat,
de a vonatkozó jogszabályok elfogadását ki kell várni.
 Az Arany János u. 3. alatti szolgálati lakást a lakó – aki
júl. 1-jétõl okt. 6-áig szerzõdési határidõn túl, jogcím nélkül tartózkodott ott –, a végrehajtás elõtti napon elhagyta.


Helyesbítés
A Budakalászi Hírmondó elõzõ számában a Képviselõk jelenléte a testületi ülésen c. hírben Szigeti Ferencné
részvételének adatát tévesen közöltük. Szigeti Ferencné
19 ülésen vett részt. A hibáért ezúton is elnézést kérünk.
Polgármesteri Hivatal
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Az augusztus 26-ai ülés döntései
A képviselõk elfogadták a Kalászi Idõsek Klubja, a
Bölcsõde, a Telepi Óvoda, a Nyitnikék Óvoda, a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Iskola alapító okirat módosítását
(12 I.). Mindkét óvodai intézmény vonatkozásában kezdeményezték az Oktatási Hivatalnál, kiegészítésképp a maximális óvodai csoportlétszám 20 %-os bõvítését (12 I.)
 A grémium tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy a
Faluház melletti 3 teniszpálya világításkorszerûsítését (11,2 M Ft) a pályát használó BUTEC a szükséges hatósági
engedélyek, mûszaki- és költségtervek bemutatása után
saját költségén elvégezze, a villanyszámlát almérõ alapján
fizesse. Egyetértett, hogy a sportpályákra a bérlõvel 5 évre
érvényes hasznosítási megállapodást írjanak alá. Hozzájárult, hogy a teniszpályákat övezõ kõfal – az önkormányzat
szabályozásai szerint – további reklámfelületet képezzen,
aminek bevétele évi 1 M Ft-ig 80:20%, afölött 50:50
arányban oszlana meg a BUTEC és a BÁMK között (12 I.).
 A testület a DPÖTKT Közoktatási Intézkedési tervét
és Közoktatási Esélyegyenlõségi Programját az intézmények javaslataival, észrevételeivel és módosításaival elfogadta (11 I., 1 T.).
 A grémium hozzájárult a házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés kísérleti bevezetéséhez, kibõvítette a
Hulladékudvar nyitva tartását (H.: 14-18, Sze.: 12-18,
Szo.: 8-14), felhatalmazta a polgármestert, hogy a tájékoztatásról és a szelektív hulladékgyûjtõ zsákok átvételének lehetõségérõl intézkedjen (12 I.).
 A testület a szentendrei Egres utca és környéke; a
Busz és HÉV pályaudvar és annak környékére készült
szerkezeti terv módosítását elfogadta (12 I.).
 A képviselõk az M0-gyûrû északi szektor 2. és 11. sz.
fõutak közti szakasz átadásához nem járultak hozzá (13 I.).
 A testület megalkotta az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó mérlegek
és egyéb kimutatások kötelezõ formájának és tartalmának
meghatározásáról szóló rendeletét (13 I.).
 A képviselõk szükségesnek tartják a Magisztrátus
létrehozását, szept. 8-áig kértek javaslatokat a személyekre és a szabályzatra vonatkozóan (14 I.).
 A testület felkérte az aljegyzõt, hogy a 890 hrsz.
alatti ingatlanon található udvarrész iskolai célú használatáról kezdjen egyeztetéseket az ingatlan társtulajdonosával. Határidõ szept. elsõ hete (13 I., 1 T.)
 A grémium tudomásul vette a helyi buszközlekedésrõl szóló tájékoztatót. Az útvonalterveket (1. járat: Köves út – Lenfonó; 2. járat: Köves út- Luppa; 3. járat: Köves
út – Szentistvántelep) a buszközlekedés koncessziós pályázatának kiírása részére a TFB módosítása szerint fogadta el úgy, hogy a késõbbi bõvítés is lehetséges legyen.
Felkérte Novotny Lászlót, hogy az útvonal-módosítások
és az elhangzott irányelvek szerint készítse el a javasolt
menetrendek kiegészítését, határidõ: szept. 30.; és a polgármestert, hogy kérjen be ajánlatokat a helyi buszközlekedés megvalósításához szükséges tervek elkészítéséhez.
A tervezõ kiválasztásáról a testület dönt, határidõ: októberi ülés. Pályázatot kíván kiírni menetrend szerinti személyszállításra is úgy, hogy az ápr. 1-jén induljon. A pályázat elkészítésének határideje a dec.-i ülés (14 I.).
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 A képviselõk felkérték az AT-Professional Kft-t a Környezetvédelmi Minisztériummal egy egyeztetõ tárgyalás
megszervezésére, hogy kiemeljék Budakalászt a szennyvíz-agglomerációból és így a település önállóan pályázhasson (14 I.).
 A testület a KMOP keretében „Belterületi utak fejlesztése” támogatására kiírt pályázaton az alábbi útszakaszokkal indul: Alsóvár u., Szent László u., Galamb u.,
Zrínyi u. kiépítetlen szakaszai. A pályázatírás díját, 240 E
Ft-ot a költségvetési rendeletben; sikerdíját, max. 4,1 M
Ft-t a tartalékkeret terhére, míg a saját forrást, 36,6 M Ftot a fejlesztési céltartalékból elkülönítve biztosította. Felhatalmazta a polgármestert a Lökkös Bt-vel a szerzõdés
megkötésére (14 I.).
 A grémium döntött, hogy a TÁMOP pályázatra kábítószerügyi, prevenciós témában támogatási kérelmet
nyújt be, a pályázatírás díját, 102 E Ft-ot a költségvetés
terhére, a sikerdíját, max. 900 E Ft-ot a tartalékkeret terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert a Metodus
Kft-vel a pályázatkészítési szerzõdés megkötésére. Beadási határidõ szept. 10. (13 I., 1 N.).
 A testület az Államreform Operatív Program keretében kiírt „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a
Közép-magyarországi régióban” címû felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A saját forrást, max. 1,6 M Ft-ot és a
pályázatírás díját, 102 E Ft-ot a költségvetési rendeletben,
a sikerdíjat, max. 900 E Ft-ot a tartalékkeret terhére biztosította és felhatalmazta a polgármestert a Metodus Kft-vel
a pályázatkészítési szerzõdés megkötésére (14 I.).
 A grémium csatlakozott a Bursa Hungarica 2009.
évi ösztöndíjrendszeréhez, 600 E Ft-ot állapított meg a
2009. évre (14 I.). A pályázatokat elbíráló ad hoc bizottságba Ercsényi Tibornét, Horváth Erzsébetet, Szigeti
Ferencnét, Tolonics Istvánt, Völgyes Józsefet kérte fel (11
I., 3 T.). (A pályázat kiírása a 3. oldalunkon, illetve a
község honlapján részletesen olvasható.)
 A képviselõk a „Települési Közoktatás-fejlesztési
Koncepció és Intézkedési terv 2008-2014”– dokumentumot – kistérségi tagságunk ellenére – megõrzésre, további átdolgozásra javasolták, dec. 31-ei határidõvel (14 I.).
 A testület felkérte a PVB-t, végezzen pénzügyi számításokat az önkormányzatot érintõ kiadásokról, egy, a
Kalász Suliban megvalósítható só-terem kialakítását és
mûködését illetõen; kérjen az ajánlattevõtõl pontos és
részletes költségvetési ütemtervet és a technológiával
kapcsolatban független szakvéleményt.

Szeptember 16-ai ülés – Játszótérépítés
A testület döntése szerint a legolcsóbb ajánlatot (22,7
M Ft) tevõ Pannonpark Forest Kft. végzi a játszóterek felújítását (13 I.). Az igényelt 17 M Ft-ból elnyert 6 M Ft-ot
és a 16 M Ft saját önrészt a Rigó utcai és a Béke sétányon
lévõ játszóterekre fordítják, csökkentett tartalommal, kerítés nélkül. A munkák, ha a szomszédok nem támasztanak
kifogást a megadott határidõn belül és ha a fagyok nem
szólnak közbe, várhatóan ez év december közepére elkészülnek. A Martinovics utcai játszóteret és a kerítéseket
jövõre, önerõbõl, a forrás egyértelmû meghatározása
(március) után, jún. 30-áig készítik el.
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HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

A szeptember 29-ei ülés hírei: M0 igények
A testület a híd átadásának elõestéjén – a hivatal, a minisztérium és a NIF Zrt. intenzív tárgyalás-sorozata után –
egyeztette az M0 körgyûrû északi szektor forgalomba helyezésével kapcsolatos önkormányzati igényeket: 1) megpróbálja érvényesíteni azokat a szerzõdéses feltételeket,
amiket 2005. okt. 4-én a GKM-mel kötött az önkormányzat
(az elkerülõ út megépüléséig a híd forgalomba helyezésétõl
évi 200 M Ft + ÁFA illeti meg Budakalászt); 2) betartassa
azokat a közlekedésbiztonsági fejlesztéseket (egyszeri 200
M Ft + ÁFA), amelyeket 2006. febr. 1-jén egy államtitkár által aláírt emlékeztetõben rögzítettek, s a híd elkészültéig
kellett volna teljesíteni. A testület aug. 26-án 7 pontban fogalmazta meg, miért nem járul hozzá a híd átadásához: nem
valósult meg 1) az elkerülõ út, 2) a közlekedésbiztonsági fejlesztések, 3) a kért zajvédõ fal 4) az M0 körgyûrû mentén a
30 m-es zöldsáv, 5) a védõerdõ, 6) a Gátõr utca nyomvonalának módosításáról a megállapodás. Egy dolog készült el
azóta: a kerékpárút védõkerítése.
A hivatal a tárgyalások nyomán elkészítette a szerzõdés-tervezetet, de Csepi Lajos államtitkár azt mégsem fogadta el. A 29-ei ülésen kellett dönteni egy új szerzõdés
reményében a korábbi per visszavonásáról; az új szerzõdés lehetséges tartalmáról (engedmények és követelések) és arról, hogy megadja-e a szakhatósági állásfoglalást a grémium és milyen tartalommal.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
KHEM és a NIF Zrt-vel kötendõ szerzõdés kapcsán a tárgyaláson az alábbi érdekeket képviselje:
1. A testület ragaszkodik az elkerülõ út megépítéséhez, és ahhoz, hogy a NIF Zrt. és a KHEM vállaljon kötelezettséget az elkerülõ út megépítésére legkésõbb 2012
végéig, ill. a közlekedésbiztonsági elemek kivitelezésére
2009. jún. 30-ig (14 I., 3 T.).
2. Ragaszkodik a 250 M Ft + ÁFA értékû közlekedésbiztonsági fejlesztéshez, a környezetkárosítás kiküszöbölése érdekében 2008. okt. 1-tõl (16 I., 1 T.).
3. A fenti összeg a teljes környezetvédelmi spektrumra terjedjen ki, továbbá a belterületi állami és önkormányzati utak fejlesztésére is (17 I.).
4. A NIF és a KHEM kötelezettséget vállal, hogy az elkerülõ út megépítéséig a mindenkori éves állami költségvetésbe beépíti a Budakalászt megilletõ 250 M Ft + ÁFA
összeget, hivatkozva az 1062/2008 kormányhatározat
döntésére (16 I., 1 T.).
5. Budakalász nem vállal felelõsséget a társönkormányzatok és társhatóságok döntésére vonatkozóan (17 I.).
6. Nem kívánja évente újratárgyalni e szerzõdés felülvizsgálatát (17 I.).
7. Ragaszkodik ahhoz, hogy a beruházások kapcsán a
közbeszerzési kiírást véleményezze, a mûszaki tartalom
és a bírálati szempontok vonatkozásában (16 I., 1 T.)
8. Tudomásul veszi, hogy a beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzést a NIF és/vagy a KHEM folytatja le, de
két tagot delegál a bíráló bizottságba (16 I., 1 T.)
9. Ragaszkodik ahhoz, hogy a felsorolt utak az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerüljenek, és kérésére a NIF és a KHEM kezdeményezze az önkormányzati tulajdonba kerülést az illetékeseknél (11 I., 6 T.).
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A testület rögzítette még: Új szerzõdés esetén a folyamatban lévõ peres eljárást megszünteti (11 I., 6 T.). Kimarad a szerzõdésbõl az egyetemlegesség kérdése (17 I.).
Eltekint a bankgaranciától (16 I., 1 T.). A 2005-ös szerzõdés az új megállapodás aláírásával veszti hatályát (16 I., 1
T.). A képviselõk a végleges szerzõdés szövegérõl testületi ülésen döntenek (17 I.). Lehetséges verzióként döntött arról is, hogy a tárgyalás során Budakalász vesse fel,
hogy ne új szerzõdést kössenek, hanem a régit módosítsák, ha az érdekeiknek az megfelelõbb (13 I., 4 T.).
A testület, mivel nem javasolta a jegyzõnek, hogy a
szakhatósági hozzájárulásban tett kikötéseket új határidõ
kitûzésével adja meg (4 I., 1 N., 12 T.), – gyakorlatilag elutasította a szakhatósági hozzájárulást.

A szeptember 30-ai ülések döntései
A testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket a szennyvíztisztító helyének tulajdonjoga
megszerzésére (14 I., 1 T.).
 A testület döntött az idei burgonya-hagyma adományról (15 I.). (Ld. 5. oldal.)
 Határozott a magisztrátus létrehozásáról, tagjainak
személyérõl (9 I. 6 T.). (Ld. 4. oldal.)
 A grémium tudomásul vette a tájékoztatót, miszerint a Kaláz Kft. ügyvezetõ igazgatója nem szerzõdésszerû teljesítése miatt felmondta a Sportcsarnokot bérlõ
Prompt Kft-vel kötött szerzõdést, az adósságot a Kaláz
Kft. bírósági úton hajtja be (13 I., 1 T.).
 A Szentistvántelepi Iskola kapcsán a testület úgy
döntött: a polgármester kezdjen tárgyalásokat a kisebbségi tulajdonossal, hogy a többségi tulajdonos az ingatlan
õt megilletõ 2/3-ad részét teljes joggal használhassa. Ha
ez okt. 31-ig nem történik meg, az önkormányzat indítsa
meg a kisebbségi tulajdonos ingatlanának kisajátítását
nov. 15-ig azzal, hogy a testület 30 M Ft-ot biztosít rá az
értékpapír értékesítés terhére (9 I., 4 N., 1 T.). A jogsértõ
javaslatot, hogy a többségi tulajdonos tanári felügyelettel
okt. 6-tól vehesse igénybe az udvart, a testület nem fogadta el (8 I., 6 N., 1 T.). A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy készíttesse el az ingatlan új társasházi alapító okiratát és SZMSZ-ét. Az udvar használata kiemelten
szerepeljen a határozatban (10 I., 1 N., 4 T.)
 A képviselõk elfogadták a közoktatási intézmények
tanév-indítási tájékoztatóját (16 I.)
 A testület megalkotta a költségvetés módosításáról
szóló rendeletét (16 I.). Felkérte a polgármestert, hogy
vizsgálja meg a Kaláz Kft. és a Faluház Kht. befektetési stratégiáját, ingatlanállományát és tegyen javaslatot a minél
eredményesebb hasznosításra, az üzleti stratégia kidolgozására, a bevételek növelésére a nov.-i ülésen (14 I., 2 T.)
 A grémium a 2008. évi önkormányzati költségvetés I.
félévi teljesítésérõl szóló beszámolót elfogadta (15 I., 1 T.).
 A képviselõk egységes szerkezetben módosították
az állatok tartásáról szóló rendeletet (16 I.)
 A testület módosította a közterület-, utca- és településnevek megállapításáról és a házszámozás rendjérõl
szóló rendeletét (13 I., 3 T.) A hivatal kéri, hogy e tárgyban a lakosok írásban jelezzék igényeiket, gondjaikat.
(A többi döntést novemberi számunkban közöljük.)
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BESZÁMOLÓK

A Tour de Kalász eredményei

Európai Autómentes Nap

Izgalmas, sportos, egészséges délelõttöt tölthettek
együtt a budakalásziak és környékbeliek, a Tour de Kalász
alkalmából. Ez a tartalmas vasárnap felhívta a figyelmet az
Európai Autómentes Nap célkitûzéseire és az alternatív
közlekedési módokra is. A Megyeri-híd, sok hátrányos következménye mellett, kerékpáros túrázási lehetõséget is
teremt: új „szomszédaink” két keréken is látogathatók. A
szept. 21-ei sportnappal sikeresen túlvagyunk egy nagyon
komoly „edzésen” a leendõ túrákhoz... Eredményeink:
Ügyességi verseny
• Óvodások: Kétkerekû: 1. Fehérvári Botond, 2. Moler
Richárd, 3. Sándor Nikoletta; Négykerekû: 1. Tichov Iza, 2.
Tichov Sarolta, 3. Kovács Gergõ • Kisiskolások: 1-2. oszt: 1.
Székely Márton, 2. Bence Bence, 3. Pap Imola Zsuzsanna;
3-4. oszt: 1. Szabó Balázs, 2. Völgyes Viktor, 3. Józsa Áron
Túraverseny
• 12 év alatti lányok: 1. Vágvölgyi Fanni, 2. Villám Lilla, 3. Villám Csenge • 12 év alatti fiúk: 1. Hegyes Bence,
2. Bruinsma Dániel, 3. Berkes Marcell • 12-50 év közötti
férfiak: 1. Kegyes Kristóf, 2. Farkas Attila, 3. Nagy Péter •
12-50 év közötti nõk: 1. Kosztin Rebeka, 2. Szomják Fruzsina, 3. Turay Zsófia • 50 év feletti nõk: 1. Juhász Teréz,
2. Lazanyi Istvánné, 3. Baloghné Somogyi Anna • 50 év
feletti férfiak: 1. Straub Tamás, 2. Kegyes Gábor, 3.
Szomják László
Gratulálunk a Tour de Kalász idei részvevõinek és jövõre is várunk minden érdeklõdõt! A versenyrõl bõvebben a 23. oldalon tájékozódhatnak.

Hatodszorra csatlakozott Budakalász a KHEM által
meghirdetett mozgalomhoz, hogy felhívja a figyelmet a
gépjármûvek okozta fokozott környezet- és levegõszenynyezõdésre, és hangsúlyozza a környezetvédelem, az alternatív, üzemanyag nélküli közlekedési formák (kerékpár, gyaloglás, görkorcsolya, roller) és a tömegközlekedés elõnyeit.
Szeptember 22-én 8 és 13 óra között lezárták Budakalász egyik legforgalmasabb útját, a Budai utat, a Táncsics
utcától az Ady Endre útig és közel 800 gyermek vette birtokba az aszfaltot. Ez a nap a település demonstrációja
volt a tiszta levegõért, a biztonságosabb utcákért, az
egészségesebb jövõért. A Budai út lakói fellélegezhettek,
az épp autóval közlekedni akarók kevésbé, de többségük
megértette, elfogadta a mozgalom elindítóinak kérését.
Bízunk benne, hogy az útlezárás okozta bonyodalmak felhívták a figyelmet Budakalász – az M0 híd átadása után –
várhatóan nehéz forgalmi helyzetére is!
A rendezvény ideje alatt végzett közvélemény kutatás
alapján egyértelmûvé vált, hogy bár sokan nem tartották
szerencsésnek az amúgy is bonyolult forgalmi helyzetben
(Ürömi út felbontása) a Budai út lezárását, tudtak a mozgalomról, jó és hasznos ötletnek vélték a szervezést. A
válaszadók többsége komoly problémának tartja a gépkocsi forgalom által okozott környezetszennyezést, és általában véve egyetért a tömegközlekedés fejlesztésének
szükségességével.

Tanévkezdés intézményeinkben I.

tést visszaállították. Van egy új, magyar-történelem szakos pályakezdõ tanár, új kolléga veszi át a számítástechnika órákat, ill. a tanulószobás álláshelyet. A nyugdíjba vonuló konyhalány és takarító helyére két dolgozó lépett be,
egész, ill. félállásba. A 327 gyerekbõl 147 napközis, a 8.
osztályt kivéve minden évfolyamon 2 osztály van. A bejáró gyerekek száma: 60. (Csobánkáról jönnek sokan. Az
ottani kihelyezett erdei iskola két osztálya megszûnt.)
Ugyanennyi kalászi gyereket máshol fogadnak be (fõváros
és Szentendre), tehát kiegyenlítõdik a létszám.
 Hermeszné Uracs Mónika elmondta, az idén a tizenkettedik tanévét indította el a Kalászi Mûvészeti Iskola. A
rendkívüli testületi ülésen módosított alapító okirat folytán
mára az intézmény rendelkezik törzsszámmal, OM azonosítóval, ami minden tevékenységük alapfeltétele. Az ÁSZ
döntését – a 18-22 éves hallgatók normatív támogatásának
megalapozatlanságáról – hibás jogértelmezésnek tartják,
visszavonását javasolják. Mérséklõdött a KAMI létszámcsökkenése: a beiratkozottak száma 231 fõ, 29 új növendék
van. A 15-ös csoportlétszám elérésére törekednek. A felsõfokú felvételi vizsgák megvoltak, 3 növendék került be a Zeneakadémiára, összesen 5 kalászi folytatja ott tanulmányait.
A pedagógus létszám 22 fõ, a tartósan távollevõk száma 2
fõ. Van 1 takarító 0,75 és 1 iskolatitkár 0,75 státuszhelyen.
Nyáron tisztasági festés zajlott és a külsõ faburkolat impregnáló festése. Az orgonát, mivel az esõzések miatt rossz állagúvá vált üzemcsarnokban megrongálódott, átszállították a
szomszédos raktárépületbe. Megkezdték a felújítására korábban nyert 800 000 Ft támogatás felhasználását.
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Szeptember 11-én zajlott az intézményvezetõi értekezlet, szept. 30-ai ülésén pedig a testület elfogadta az
intézményvezetõk beszámolóit.
 Völgyes József a Kalász Suli nyári felújításainak felsorolása (szept-i szám) után elmondta: folyik a Fabro ház
üvegtetõjének ellátása csatornával, az ereszcsatornák tisztítása, javítása; õsszel megoldódnak a Fabro ház födémszerkezetével kapcsolatos gondok; és szeretnék még az
udvart is megújítani: sármentesíteni; padokat, játékokat
készíteni (esetleg társadalmi munkával) és fedett „beállót”
építeni. Az idei tanulólétszám: 315 fõ (alsós: 165, felsõs:
150). Német nemzetiségi nyelvet tanul 133 fõ, 4 napközis
és 1 tanulószobai csoport mûködik. Új kollégák: Szilágyiné
Dér Barbara, Balogh Zoltán, Hajdú Szilvia, Nagy Szilvia, Bíró Cecília. Újdonság lesz a Német Nemzetiségi Egyesülettel közös szervezésben a Német Nemzetiségi Nap (április
24. Faluház), ahol a nemzetiségi nyelvoktatást mutatják be
Budakalász lakóinak. A polgármester kezdeményezésére
útjára indítják az Olvasóvá nevelési mozgalmat: a két iskola közösen dolgozza ki ennek programját.
 Horváth Erzsébet beszámolója szerint a Szentistvántelepi Iskolában nyáron megtörtént a festés, tisztasági
meszelés; a kazánházban a központi fûtési hálózat átalakítása: a háromágú csap cseréje; és a fõépület emeletén a
gerendák portalanítása. Az Önkormányzat által kötött
megállapodás értelmében a Bethlen Gábor utcai villa épületébõl kiköltöztették a tantermet, helyette könyvtár, iroda és raktár mûködik. A két ingatlanrészt elválasztó kerí10

Polgármesteri Hivatal

KEZDÕPONT
„Vigyázó szemetek Kalászra vessétek!”
„Legelõször is mondjuk ki bátran: Magyarország végveszélyben van. Magyarországot meg kell menteni.” – kezdte
beszédét Fricz Tamás, szept. 12-én Budakalászon, a Parlament önfeloszlatását és elõrehozott választásokat célzó aláírásgyûjtés hivatalos beindításán. A nyitórendezvényen jelen volt többek
között: Bene Gábor jogász; Blaskó Péter színmûvész; Boros Bánk Levente politológus; Dr.
Csath Magdolna közgazdász; Czakó Gábor író;
Dörner György színész; Gonda László, a Kossuth téri demonstrációk fõszervezõje; Dr. Grespik László ügyvéd; Gyarmati Dezsõ vízilabdázó, olimpiai bajnok; Jókai Anna író; Kiss
László, a budakalászi Jobbik vezetõje; Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke; Lang György, a Szövetség a Nemzetért Társaság tagja, ‘56-os sebesült; Lánszki Imre ökológus;
M. Szabó Imre dokumentumfilm rendezõ, újságíró; Dr.
Morvai Krisztina jogász; Murányi Levente, a Jobbik elnökhelyettese; Oberfrank Pál színmûvész – zseniális elõadásában
hallhattuk Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus címû versét –; Dr.
Papp Lajos szívsebész és Simon János politológus.
Lapunknak többen nyilatkoztak a parlament feloszlatására
kezdeményezett akcióról. Jókai Anna: „Most úgy látom, van
az ellenzéki pártok körében is elszántság arra, hogy ezt keresztülvigyék, de mindig rendkívül fontos, hogy legyen egy
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olyan civil háttér, ami alapja ennek. A diagnózis megszületett: nagyon beteg az ország, és azzal, ha ‘várólistára teszik’,
kockáztatják, hogy visszafordíthatatlan lesz az állapota. Ha
mûtétre van szükség, azt minél hamarabb el kell végezni. Ennek ez a rendje. Ezért támogatom a kezdeményezést.”
Czakó Gábor: „Nem
politikai, egyszerû önvédelmi kérdés ez. Ha így
folyik tovább, nem lesz
ország egyáltalán. Ha napirendre veszik a parlamentben, lehet, hogy a
képviselõknek a becsület
angyala is megjelenik, és
súg nekik valami ‘tisztességes dolgot’... - ez az esélyünk...”
Mintegy negyven civil szervezet után a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség Elnöksége úgy döntött, hogy egyetért a a
Budakalászi Polgári Körök Szövetsége által elindított civil
kezdeményezéssel és aktívan támogatja. Október 16-án 17
órakor a Faluház Dísztermében kerül sor arra a rendezvényre, amelyen hivatalosan is bejelenti a Fidesz csatlakozási
szándékát. A rendezvényen – amely hivatalos sajtótájékoztató is lesz egyben – felszólal Deutsch Tamás, az Elnöki Kabinet vezetõje, Hegedûs Zsuzsa szociológus, Bíró Ildikó, a Fidesz országgyûlési képviselõje, a Civil Igazgatóság igazgatója, Fricz Tamás politológus. Az est házigazdái: Dr.
Novotny László, id. Lang György, Dévai Ferenc, Kovács Attila, a Budakalászi Polgári Körök Szövetsége vezetõi.
Továbbiak: www.budakalasz-elorehozottvalasztas.hu
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KAHL & LÖVÉTE

KAPCSOLAT

Tíz éves a Testvérkapcsolatok Egyesülete

„Napokon át kényeztettek bennünket”

Egy évtizede írta alá
Budakalász a testvér-települési szerzõdést Kahl
am Main-nal. A 90-es
évek elején, amikor már
községünk is régóta keresgélt egy lehetséges
európai testvérfalut, s
vele követendõ önkor- Sétány-avató
mányzati és alulról induló önszervezõdési mintákat, ‘felbukkant’ Kalászon Kahl am Main testvérkapcsolatokért felelõs egyesületének elnöke, Gerold Stickler. Hat év ismerkedés, kölcsönös találkozások után 1998-ban pecsételte
meg a két község a testvérkapcsolatát és szept. 28-án a
Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete is megtartotta
alakuló ülését. Alig két év
múlva, 2000. aug. 19-én tetõ
alá segítette a testvér-telepüFellépésre várva lési szerzõdés aláírását a székelyföldi Lövétével. Szervezett hagyományos csere-látogatásokat, ifjúsági táborokat, segítette mûvészeti csoportok fellépését, kiállítások rendezését.
A kettõs évforduló ünneFotókiállítás a tíz évrõl
pén, szept. 13-14-én mûsort
adott a Lustige Schwaben Kórus, a Lenvirág Gyermek-táncegyüttes, népdalokat énekelt
Papp Ágnes. Az elmúlt évek
eseményeit
fotókiállításon
rögzítették és megmutatták a
vendégeknek a Svábházat és a Megyeri hidat is. Ünnepi
szentmisét mondott Kálmán József atya és felavatták a tó
mellett a Kahl am Main sétányt. A Budakalászi Kõbányából
származó, új sétányt jelölõ követ Parlagi Endre, Budakalász,
és Jürgen Seitz, Kahl am Main polgármestere leplezte le.
A testvérkapcsolatok Egyesülete ezúton köszöni a Faluház Kht, a közmunkások, Horváth Regine, dr. Kulin Sándor, Nagy Endre, Nagy Edit, Székely Zoltán, Wieszt Márta elõkészítõ-szervezõ munkáját; Gizella Vali tolmácsolását; és a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület és
minden fellépõ közremûködését. (Képek: BH+>>>)

Lövétén járt a Kalász Klub az Egészségért 50 fõs csapata. Beszámolóikat, fényképeiket megtekinthetik a www.
budakalaszibaratikor.hu honlapon. Kedvcsinálóul pár sor:
„Olyan érzéssel távoztunk, hogy ide bármikor visszatérnénk. Ennek a 2800 fõs falunak a lakói szerény körülmények között ugyan, de lelkükben és hitükben gazdagon, meg nem fogyatkozva élnek ott Székelyföldön, és a szívükben magyarok maradtak.” (Jánoss Lászlóné)
„E rövid bepillantásunk Erdélybe a bátor
emberi kitartás, összetartozás, hazafiság pélLövétei látkép
dáját adta nekünk, és
azt a bizonyosságot, hogy ott is itthon voltunk, vagyunk
és leszünk.” (Karácsony Géza és Göncz Erzsébet)
„Legnagyobb hatással volt ránk a sókút
megtekintése. Évszázados kincsüket nagy tisztelettel használja mindenki szükséglete szerint. Õr nélkül is kristálytiszta!! Ma is!” (Urbánné,
Sókút
Táskainé, Varjúné)
„A legnagyobb csodát azonban Lövéte lakóiban kaptuk.” (Faludi Mihályné) „Jó érzés volt ezekben az igazán
nagyszerû emberi értékekben ‘megfürödni’.” (Németh
Lászlóné) „Mindezek a nehézségek avatatlan szemek elõl
rejtve maradnak, mert mosolygós szemük, fáradhatatlan
lelkesedésük, a legkisebbnek is örülni tudó szívük mindent eltakar.” (Dr. Gál Katalin és asszisztenciája)
„Hitük, keresztény katolikus
Kõkorona
elkötelezettségük olyan forrás
számukra, amivel túl tudják élni
a mai hajszolt, testet, lelket
megnyomorító, globalizáló civilizációt. Adja Isten, hogy a
génjeikben lévõ értékeiket
még sok generáción át meg
Fotók: Lukács Éva tudják õrizni.” (Vincze István)

MEGVÁLTOZOTT MUNKAREND
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
AZ OKTÓBER 23-AI NEMZETI
ÜNNEP MIATT OKTÓBER 18-ÁN
SZOMBATON (PÉNTEKI
MUNKAREND SZERINT)
FOGADJA AZ ÜGYFELEKET.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 8 – 14;
ÜGYFÉLFOGADÁS: 8 – 11
ÓRÁIG. OKTÓBER 23-24-ÉN
CSÜTÖRTÖKÖN ÉS PÉNTEKEN
A

HIVATAL ZÁRVA TART.

Dr. Molnár Éva, jegyzõ
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Budakalász szobrásza – „Mindig tevékeny, öntörvényû ember voltam”

ARCOK

Gerstenkorn Bélát augusztus 20-án avatták díszpolgárrá.
Betegágyánál beszélgettünk vele és feleségével, Rozival, az
életérõl, munkáiról, a bennük kavargó gondolatokról.
„Autodidakta vagyok, csak önképzõkörökben tevékenykedtem. Nem sikertelenül, mert kaptam meghívást: a századparancsnokom be akart vinni a tiszti klubba dekoratõrnek, ahol valószínû lett volna módom képezni magam. De
édesanyám egyedül maradt ... Úgyhogy ez nekem nem sikerült, de a dinasztia... Édesapám szobrászmûvész. Úgy is
dolgozott Bécsben, a haláláig... A nagyobbik fiam, Román,
képzett szobrászmûvész, unokám, Kelemen, megnyerte az
Egri József országos rajzversenyt. Féltestvéreim közt van keramikus, restaurátor. Amúgy... jártam rajzot tanulni. Valami
szagot kaptam, de erre anyagilag nem volt mód...
1960-ban kerültem a Magyar Hirdetõhöz, huszonhét
hónap katonaság után. Tervezõ grafikus voltam kilenc
évig. Ott volt egy osztályvezetõ-váltás, nem tetszett a dolog. Ez hatvankilencben volt, már ismertem a feleségem
négy éve. Megnõsültem Budakalászra, itt született két fiunk. Tyúkapó-típus voltam, vittem õket a hátamon, ismertük a Pilist tövirõl hegyire. Így lett az Andris geológus.”
Budakalászon alkalmi megbízásokból élt szabadúszóként.
Öt évet foglalkozott sportszerkészítéssel, egyik úttörõjeként a
magyar surf-gyártásnak. Elsõ jelentõsebb helyi munkája a Kalász Újság volt, aminek grafikai megjelenését õ találta ki: „Hat
éven át volt a vasárnapi elfoglaltságom, hogy rajzolgattam a
címlapokat. Mindig volt egy aktuális téma, ami a címlapra került. Aztán részt vettem a testvérkapcsolatok létrehozásában.
A kahli Oktoberfestre egy négyméteres kõrelief volt az elsõ
olyan munkám, amiért pénzt kaptam. Gondoltam, csinálok
valamit kõbõl, ami maradandó. Több tanulmányt készítettem
a falu jellegzetes sváb-szerb hangulatából, a kahli Kultúrház
külsõ falára, ebbõl a mi kövünkbõl. Aztán jöttek az egyéb
megrendelések: címerek, oklevelek, bronzplakettek.”
Nevéhez fûzõdik a templomkerti emlékmû helyreállítása és az emléktábla, az iskolák logói, a szentistvántelepi
emléktábla, a Kopjafa az Omszk Parkban, a Dolinai úti kereszt, a Budai úti Kiskápolna keresztje- és Madonna szobra, a sváb kitelepítési emlékmû, a Millenneumi kerék, a
községházánál a kerékvetõk a láncokkal, a díszpolgári plakett, Csobánka és Kalász címere... „Minden, amit el tudsz
képzelni, oklevél, plakett, egészen 2006-ig, a Béla kezén
futott át” – foglalja össze a kimaradtakat Rozi asszony.
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„Azt nem mondom, hogy mindig sikerült, de énnekem
az volt az elvem, hogy mosolyogva távozzon a megrendelõm... Igyekeztem a megelégedésére dolgozni, ami nem
mindig járt a minõséggel... elõfordult azért, hogy mellédobtam. Budakalász címerére is több keményebb kritika
elhangzott, hogy sematikus, kádárizmust idézõ megjelenés. Csak én irtóztam az archaizáló dolgoktól...”
Készített a fiával, Románnal és barátaival játszótereket, a
Millenáris Parkban a Zöld Péter játszóteret meg a Kipling
Dzsungel könyve játszóteret, ahol organikus motívumok, indák közé 22 majmot faragtak: „Nagyon érdekes, jópofa
munka volt, akkorákat röhögtünk...” – nevet most is, ahogy
mondja... – Kõ Pál fia, Kõ Boldizsár volt a generál-kivitelezõ.
Ma is jó viszonyban vagyok vele. Meg is kerestek, ezzel az
átalakítási munkával, de hát... Sajnos, én már nem... Dolgozni nem tudok... túlfut a ceruza a kezemben, remeg...”
„A tüdõrák úgy ért, mint derült égbõl a villámcsapás.”
Korábban TBC-je volt, majd érszûkülete és doktora javaslatára egészen a fájdalomküszöbig gyötörte magát: „Röpke két
év alatt 22 000 km-t bicikliztem. Nagyon élveztem és jó hatással volt rám.” Fél tüdejének kivétele után sokat romlott állapota: 76 kg-ról 53-ra fogyott, depressziós lett. Barátai (Harcsa Lajos, Baló István, Tolonics István) befizették neki a kábeltévét, így már ‘jobban’ van: „Politikával gyógyítom a depressziót... Nekem jót tesz, ha ilyenkor anyázhatok... – egy
huncut mosoly csurran le szája sarkán és viccet mesél. – Nézem a HírTV-t, meg az Echo-t, a másikat is, csak... Kisnyugdíjasként minden fáj, aminek ebben az országban még nincs itt
a helye... A mi magyar milliomosainknak van bõr a pofájukon
a milliárdjaikkal dicsekedni, amikor kukáznak az emberek...
Van egy ilyen túlérzékenység bennem... Jólfejlett szociális...
Szívem szerint baloldali vagyok, csak nincs baloldal...”
„A vallással kapcsolatban volt bennem egy cinizmus.
Már nem tudok Istenre cinikusan gondolni... Betegségemben lettem vallásos. Óhatatlanul azzá válik az ember... Valószínûleg törvényszerû, hogy ez bekövetkezzen... Sok a tennivalóm Istennel. Sok minden van még, amit magamban
kell átgondolni. Az érzéseimet. Egyelõre nagyon gubancos... Egyet tudok: nem tudom elképzelni a materialista
nagy bummot. Amikor megpróbálok úgy gondolkodni, akkor önteltté válok, istentelenné; amikor félek vagy hálát
adok, akkor válok hívõvé, istenfélõvé...” (Képek: BH+>>)
Anó
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ÕSZI RENDEZVÉNYEK

KÖZÖSSÉG

Szüreti hangulatban

Fõzõnap a Kalász Suliban

Október 4-én zajlott a 22. Szüreti Felvonulás és Bál
Budakalászon. A Szentistvántelepi Templomnál kapott
gyümölcsáldás után a Karmó cukrászdát, Simi Borozót,
Polgármesteri Hivatalt, Schieszl Borozót, majd visszafelé
a Country Tanyát érintõ menet a hagyományos szüreti kocsin és az érdeklõdõ gyalogosokon kívül minden eddiginél több lovasból és a Budakalászi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület új, elsõ tûzoltóautójából állt.

Október 3-án rendeztük meg hagyományos fõzõversenyünket. Közel 70 szülõ és 130 felsõs diák vett részt
a jó hangulatú délutánon, amelynek gyerekek, szülõk,
pedagógusok egyaránt nyertesei voltunk. Igen nehéz
helyzetben volt a zsûri, hiszen a sok kiváló produkciót
lehetetlen volt objektíven sorrendbe rendezni.

Forduló a katolikus templom elõtt

A vendéglõsök és a hivatal dolgozói zsíros kenyérrel,
pogácsával, szõlõvel, musttal és borral látták el a felvonulókat. Az élõzene kíséret elmaradt ugyan, de a Lenvirág
együttes a Schieszl Borozónál énekkel, a Country Tanyánál tánccal, a lovasok pedig egy-egy látványos futtatással
örvendeztették meg a kíváncsiskodókat. Az estet a hagyományos Szüreti Bál zárta. (További fotók: BH+>>)
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Az Aranyfakanál díjas csapat

Végül a következõ díjak születtek: • Aranyfakanál díj: 5. a
(babgulyás, sütik) • Ezüstfakanál díj: 8. b (tárcsán sült
csirkemell, görögsaláta, sütik) • Bronzfakanál díj: 6. a
(klasszikus gulyás, rakott palacsinta) • Legtáboribb (minden a
helyszínen zajlott): 5. b (kiváló gulyás) • Legjobb mozgósító:
6. b (21 gyerek, 20 szülõ) (hortobágyi palacsinta, sütik) •
Legszélesebb választék: 7. a (gyros pitában, 4 féle saláta, 4
féle süti) • Legegyedibb választék: 7. b (csevapcsicsa, nyárson sült kenyérlángos, házi lekvárokkal) • Legegyszerûbb (de
kiváló!): 8. a (tojásos lecsó galuskával, 4 féle palacsintával)
Völgyes József (BH+>>)
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A GYÛRÛNEK IS VAN VÉGE?

Útvesztõben, útkeresõben – közlekedési fejlemények a hídavató után
A Megyeri híd átadásával megváltoztak a környék közlekedési viszonyai, utazási szokásai. Az
elsõ napokban Budakalász erõsen megszenvedte az érdeklõdõk áradatát, Lépésben
de most már kialakult a a hídavató
‘rend’: pár órányi viszony- estéjén...
lagos csöndesség után a reggeli és délutáni csúcsidõszakban
fõvárosi méretû dugók vannak szûk utcáinkon. A közlekedést nehezíti, az idegeneket viszont távol tartja a Damjanich
utca felújításával járó napi forgalom-torlódás.

Útépítés – útátadáskor
A Damjanich utca – a Megyeri híd és az M0 szakasz átadásával egyidejû – felújításáról; az EU és a Magyar Állam
által támogatott munkákról Horváth Gábor, a kivitelezõ
Magyar Aszfalt Kft. építésvezetõje tájékoztatott. Eszerint
az útépítés három szakaszban zajlik, váltott pályás lezárással. Az elsõ kettõn (300 m a Petõfi tértõl a Kereszt utcáig, 300 m a Fürj utcáig) teljes burkolat- és szerkezetcsere lesz; a hátralévõ 1 km-re a felületi marás után a kétoldali süllyesztett szegély közé 12 cm új aszfaltréteg kerül.
A Damjanich utcára tervezett és igényelt közlekedésfejlesztésekbõl egy gyalogátkelõhely létesítését engedélyezte a Magyar Közút Kht., ill. a Nemzeti Közlekedési
Hatóság, a Magyar utcánál. Terelõsziget nem épül, megfelelõ miniszteriális vagy hatósági döntés esetén azonban
mûszakilag nincs akadálya (a közmûves cégek ötéves változtatási tilalma ellenére sem) a késõbbiekben egy esetleges sziget vagy forgalomlassító küszöbök beillesztésének.
A jelentõs munkákat, a burkolatot és felfestéseket november közepéig befejezik, a járdát helyreállítják.

A Damjanich utca és mellékutcái lakóinak!
A Damjanich u. felújítási munkáinak végeztéig, az útépítés ütemének figyelembe vételével (ahhoz igazodva),
az ott lakók parkolási gondjainak enyhítésére a polgármester és a jegyzõ felajánlja a hivatal belsõ parkolójának
használatát a munkaidõn kívüli (16-7 óra közötti) idõtartamra, és a munkaszüneti (hétvégi) napokra.
A Hivatal belsõ parkolójának hátsó – e célra kialakított
– részét vehetik igénybe a lakosok, a személyzeti parkoló
munkaidõben történõ szabadon hagyása mellett. A parkoló használatának szabályai:
• A parkoló csak munkaidõn túl, éjszaka és hétvégi napokon, korlátozott számban vehetõ igénybe.
• Használni, be- és kihajtani – átvételi elismervénnyel
átvett, erre a célra készített – „Belépõ kártyá”-val lehet.
• Belépõ kártya csak személyesen igényelhetõ a hivatal ügyfélszolgálatán, a személygépkocsi és tulajdonos érvényes dokumentumainak bemutatásával.
• A kártya tartalmazza az igénylõ nevét, lakcímét, a jogosult személygépkocsi rendszámát, az érvényesség helyét, idõtartamát.
Az útépítés befejeztével (november közepe) a parkolási lehetõség a Hivatal udvarán megszûnik.
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Korlátozó táblák – korlátozott mértékben
A Damjanich u. felújításának bevégeztével a tervek
szerint a jelenlegi 30 km/órás sebesség-, és 3,5 tonnás
súlykorlátozás (ha addig nem születik más hatósági döntés) megszûnik, bár az önkormányzat a 8 m-nél hoszszabb jármûvekre továbbra is hosszkorlátozást és 30 kmes általános sebességkorlátozást szeretne ott fenntartani.
A bevezetõ utakra és a 11-es út megfelelõ pontjaira kitették végre a 12 t fölötti jármûvekre vonatkozó súlykorlátozó táblákat, de gondoskodni kell az ellenõrzésrõl, a
tiltások szigorú betartatásáról is. Ezért – még szept. 16-ai
levelében – a polgármester úr a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje, Dr. Ármós Sándor rendõr dandártábornok tájékoztatását és segítségét kérte:
„Engedje meg, hogy tisztelettel az alábbiakról tájékoztassam, kérve segítségét:
Rövidesen sor kerül a Megyeri-híd átadására, amely
azt is jelenti, hogy a megnövekedett forgalom várhatóan
leginkább Budakalászt és annak úthálózatát fogja érinteni.
A közúti közlekedés rendjét felügyelõ szakhatóságok
arról tájékoztatták Önkormányzatunkat, hogy a 11-es számú fõút mentén súlykorlátozásokat fognak foganatosítani.
A kapott tájékoztatás alapján a súlykorlátozással érintett
gépjármûvek nem használhatják majd a budakalászi Damjanich utcát, amelyen keresztül a 11-es fõútról a 10. számú fõút megközelíthetõ. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a forgalomtechnikai megoldások, részeként a súlykorlátozás is akkor lehet hatékony, ha a közlekedésben
résztvevõkkel az elõírásokat betartatják és ellenõrzik.
Kérjük, hogy tájékoztasson arról: a Szentendrei Rendõrkapitányság milyen támogatást kap annak érdekében, hogy a
Megyeri-híd miatt a forgalom számára bevezetendõ súlykorlátozó elõírásokat betartassa és folyamatosan ellenõrizze.”

Önkormányzati vétók a hídátadásra
– állami vétó az elutasításokra
Az ellenõrzés alapvetõ feltétele annak, hogy a kamionok elszokjanak a környékrõl; de a megnövekedett személyautó-forgalom miatt elengedhetetlenek az út-fejlesztések és a közlekedésbiztonsági intézkedések. Ezek elmaradása: a szerzõdések megszegése, ígéretek késleltetése, a
tárgyalások többéves halasztása, majd átadás elõtti felpörgetése és sikertelensége miatt Budakalász, Újpest és Szigetmonostor sem adta meg a szakhatósági engedélyt a híd
használatba vételéhez. A Nemzeti Közlekedési Hatóság
azonban hozzájárult az ideiglenes használatbavételhez: a
hidat felavatták. Az átadás elõtti estén nyílt rendkívüli ülésen a testület részletes útmutatást (9. o.) adott a tárgyalások folytatásához és egy késõbbi szerzõdés megkötéséhez.
Ezek közül a legfontosabb a közlekedésbiztonsági intézkedésekre adott 2009. jún. 30-ai, és az elkerülõ út (térkép a 16. o-on) megépítésére kiszabott 2012-es határidõ,
valamint az elkerülõ megépítéséig fizetendõ évi 250 M
Ft+Áfa fejlesztésre, környezetkárok kiküszöbölésére fordítandó összeg meghatározása volt. Mindeközben, a Megyeri híd forgalomba helyezése alkalmából, szept. 23-án
a civil szervezetek is egységes állásfoglalást tettek közzé.
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Civil szervezetek állásfoglalása
A Megyeri híd megépítését a beruházók azzal indokolták, hogy ez tehermentesíti az érintett térség (különösen
Óbuda és Újpest, valamint a környékükön lévõ települések)
útjait és javítja a települések környezetének állapotát.
Az elõzetes becslések és számítások azonban ennek
az ellentétét mutatják.
Ezért felszólítjuk a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot, hogy az érintett települések önkormányzataival együttmûködve, haladéktalanul hozza meg
mindazokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy
a térségben összességében ne növekedjen a gépjármûforgalom okozta terhelés, javuljon a belterületi fõutak forgalmi helyzete, továbbá a híd átadása elõtti idõszakhoz
képest ne romoljon a települési környezet állapota!
Az alábbi intézkedéseket tartjuk elengedhetetlenül
szükségesnek:
– a 12 tonna össztömeget meghaladó jármûvek behajtásának szigorú korlátozása,

Megállapodás-közelben
A híd átadása utáni tárgyalásokon Csepi Lajos államtitkár szignálta a megállapodás-tervezetet. A korábbi szerzõdés minden lényeges eleme megmaradt; felemelték a 200
M Ft+Áfa éves közlekedésfejlesztési összeget 250 M
Ft+Áfára okt. 1-jei kezdettel; szept. 30-ától saját kezelésbe
kerülnek az állami utak (a Szentendrei, József Attila, Budai
út, Damjanich u. kivételével, mert ezek biztosítják az M0 és
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– új buszjáratok kialakítása, buszsávok létrehozása a
Megyeri hídon, az Árpád-hídon és a csatlakozó utakon,
– a közlekedési lámpák megfelelõ beállítása,
– forgalomcsillapító, és forgalombiztonsági intézkedések bevezetése a Duna-menti és a pilisi településeken,
– egy átfogó közlekedési koncepció azonnali kidolgozása a térség tömegközlekedésének fejlesztésére.
Ha a fentiek nem teljesülnek, az érintett lakosságot és
önkormányzatokat teljes körû tiltakozásra hívjuk fel, és
megteszünk minden lehetséges jogi lépést egészségünk,
nyugalmunk és környezetünk megóvása érdekében.
2008. szeptember 23.
Dr. Hantos István – Budakalászért Védegylet;
Kovács Lajos – Óbor Kör Egyesület, Békásmegyer;
Lökkös Attila – Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi
Egyesület; Lukács András – Levegõ Munkacsoport;
Németh Zsolt – Van Jobb M0 Egyesület, Pilisborosjenõ;
Richvalszky Tibor – SOS Békásmegyerért Egyesület;
Túri Gábor – Van Jobb M0 Egyesület, Békásmegyer

Üröm közti átmenõ utat, de az elkerülõ megépültével ezeket is átvehetjük). Az elsõ évi 250 M Ft szolgál a beígért
fejlesztésekre, ezek tartalmát mi határozzuk meg, a további összegeket a többi útra fordíthatjuk. A közbeszereztetést az állam végzi, de két tagot delegálhatunk a bizottságba. Várhatók célzott útfelújítási pályázatok is.
Az egyeztetések idején Szabó Pál közlekedési miniszter lemondott, remélhetõleg utódlása megoldásáig hivatalban maradva a szerzõdést még aláírja.
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M0-DOSSZIÉ
Közmeghallgatás az M0 folytatása kapcsán
Sok érdeklõdõ volt az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség szept. 23-ai közmeghallgatásán, az engedélyezés fázisában lévõ útvonaltervek környezeti hatásvizsgálatának véleményezésén. A
források megvannak, ha az önkormányzatok és a civil szervezetek nem gördítenek akadályt elé, 2010-ben elkezdõdhet, 2014-re megvalósulhat az építkezés – jelezte bevezetõjében Pelsõczy Géza, a NIF Zrt. M0-ás projektvezetõje.
Az önkormányzatok és civil szervezetek abban nagy
többségben egyetértettek, hogy az M0 gyûrût mielõbb
folytatni kell. Leszögezték, õk nem gátolni szeretnék ezt,
hanem a kialakult helyzetben a legjobb megoldást megtalálni. A hatástanulmány elemzésén túl azonban jogot formáltak arra is, hogy a mosolygósan arrogáns moderáció
ellenére tágabb összefüggéseiben vizsgálják az M0-ás
kérdéskört. Ebbe beleértették a Megyeri híd többletforgalmi hatásainak, az M0 semmibe vezetésének, a megszegett szerzõdéseknek, az elmaradt útépítéseknek, a hiányzó közlekedésbiztonsági fejlesztéseknek következményeit és a folytatásra (10-es út felújításának hiánya, Solymári csomópont továbbvezetése, a lakosság idõbeni tájékoztatása) vonatkozó tanulságait is.
A hozzászólók szerint a „határérték körüli szennyezés”
nagyvárosban elfogadható jelenség, de a „fõváros tüdejét”
tekintve visszás fogalom. Figyelmeztettek, hogy a laboratóriumi vizsgálat nem számol a valós helyzettel, pl. egy völgy
szívóhatásával szélcsendben. Elmondták, hogy EU-s követelmények szerint épített alagutak harmada egy EU-vizs-
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gálaton megbukott. Felvetették az építkezés során kibontott
föld, kõ és az építõanyag szállításának kérdését, az utak hiányát, a deponálás helyigényét és a százéves házak alagútépítésbõl fakadó károsodásait. Firtatták, milyen menekülési
útvonallal számoltak, ha az M0-án vagy az alagútban baleset történik. Rákérdeztek, miféle nemzetközi forgalom elvezetését célozza a szóróanyag szerint az M0 folytatása.
Biztosítékot kértek arra, elõírással szabályozzák, hogy tranzit
teherforgalmat nem engednek erre az útra. Emlékeztettek
arra, hogy az M0 környéki felvezetõ utakon megnõtt a forgalom és hogy a tanulmány ezzel nem számolt. Rákérdeztek, ha nincs folytatása az M0-nak, miért nincs elkerülõ és
miért nem vizsgálták a Budakalász által kért teljes alagutas
verziót. Tisztázták, hogy elõírás szerint az építkezés elõtti és
utáni környezeti állapotok közti különbség 25%-nál nagyobb nem lehet, kétségbe vonták a ‘preállapot’ eddigi
vizsgálatát és forszírozták a lakosság általi vizsgálhatóságát,
ennek elfogadását. Hiányolták az ürömi csomópont nélküli
változat tájvédelmi szempontú vizsgálatát és többnyire
egyetértettek abban, hogy a csomópont ipartelepet, ill. kereskedelmi, gazdasági területet, ezzel infrastruktúrát és forgalmat vonz, amivel a tervek eleve nem számolnak. Többen
hangsúlyozták, hogy ez a fel-lejáró csupán pár ember gazdasági érdekét-, s nem a településeket szolgálja.
A közmeghallgatás után pár héttel Pelsõczy Géza jelezte, valószínûleg az A1 változat valósul meg, azt támogatja több önkormányzat, de – a civilek tiltakozásának határa – van esély rá, hogy ürömi csomópont nélkül.
Összeállította: FSA
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Az IVS kérdõívek kiértékelése

Akciótervek Budakalászon

Elõzõ számunkban jeleztük, hogy elkészült az integrált
városfejlesztési stratégia száz oldalas tanulmánya. Ennek
részeként a tavaszi felmérésre 88 kitöltött kérdõív érkezett be. A válaszadók többnyire családos, 30 év feletti, illetve nyugdíjas lakosok voltak, a település valamennyi részérõl. Jó részük helyben született; a többség Budapesten, negyedük községünkben dolgozik.
Budakalász legnagyobb vonzereje számukra a táj, a
természeti környezet (28 válaszadó), a csend (13), a jó levegõ (12), Budapest közelsége (10), a falusias környezet
(10), családias közösség, gyerekbarát település (4), és a
biztonság (2). A lakosok hiányolták a településen belüli
tömegközlekedést, az autós közlekedést kifejezetten
rossznak ítélték. A bölcsõdei, óvodai, általános iskolai,
zeneiskolai ellátást zömében helyben veszik igénybe; középiskolába (esti tagozatra) ketten járnak. Háziorvosa a
többségnek itt van, de a beköltözõk nagy hányada maradt elõzõ orvosánál; fogorvoshoz pedig a válaszadók fele máshová jár. Igény van modern, jól felszerelt rendelõre, helyi laborra, színvonalas fogorvosi ellátásra.
A bevásárlásokat többnyire a nagyáruházakban végzik,
ezeket sajátjuknak érzik, csak kb. 20% vásárol másutt. A
postát is helyben veszik igénybe, de elégedetlenek vele
mind a magánemberek, mind a vállalkozók. A sportcsarnok iránt kicsi az érdeklõdés, 28% foglalkozott egyáltalán
a kérdéssel. Távol esik a falutól, drágának tartják és hiányolják az uszodát. Szívesen használják viszont a kerékpárutakat, munkába járásra, sportolásra, vásárláshoz, helyi
közlekedésre. A könyvtárat kicsinek tartják és keveslik a
könyveket, a Faluházban a válaszadók 55%-a járt már.
Szemétmentes Duna-partot és tiszta tó-környéket
szeretnének a lakosok: a nudisták eltávolításával, helyi
horgászegyesülettel, padokkal, több fával, kiépített futópályával, biztonsággal. Hiányolták a faluközpontot, üzletekkel, szolgáltatásokkal, bankkal, kávézóval (18); a piacot (7); az egészségházat, bõvített rendelõt (12), labort
(4); gyalogátkelõhelyet (2); játszóteret (4); uszodát (8);
utcaseprõ autót, elkerülõ utat, útjavítást (8); csatornahálózat kiépítését (4); bicikliutat (2); tisztaságot (3). A közbiztonságot 67% megfelelõnek tartja, a térfigyelõ kamerákat a többség támogatja.
A 8 válaszoló vállalkozás közül ketten említették pozitívumként az önkormányzattal való jó kapcsolatot. Negatívum a por, a kosz, a patak, ill. a HÉV megálló rendezetlensége, az utak túlterheltsége, a zaj, a drága és kiszámíthatatlan szemétszállítás. Igényként felmerült a helyi buszjáratok kialakítása, helyi fiatalok lakás-megoldási programja, egy üzletközpont létrehozása, jó parkolással, és a
könyvtárállomány fejlesztése.
Falusias jellegû települést 42-en, városiast 33-an szeretnének. Ez az arány nagyjából megfelel az agglomeráció
összehangolt fejlesztésére létrejött Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács iránymutatásának: egyszerre javasol
a hegyvidéki területen óvatos urbanizációt, környezetbarát termelést, a kereskedelem és szolgáltatások fejlesztését, Budapest közelében intenzívebb fejlesztést, a rekreáció és turizmus feltételeinek bõvítését, – és értékvédelmet, a hagyományos településközpontok revitalizációját.
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Szeptemberben az önkormányzat megbízásából a településfejlesztési stratégián kívül elkészült az akciótervek
vizsgálati anyaga is. Az eredmények kiértékelésére és a
stratégiai fejlesztési célok meghatározására a hivatal
munkaértekezletet hívott össze, ezekre október 2-án, 7én és 10-én került sor. A tervek véglegesítéséhez, a részletek kidolgozásához szükséges egyeztetésen a hivatal
vezetõi, a képviselõ-testület és a bizottsági tagok koncepcionális kérdéseket tárgyaltak meg. Ezután kerít sort a
hivatal a magisztrátus és a lakosság meghallgatására.

„A városi levegõ szabaddá tesz...”
Szeptember 25-én lakossági fórumot tartottak a Faluházban, Budakalász várossá nyilvánításának kérdésében.
A vitán a késõi meghirdetés és a két nappal korábbi M0ás közmeghallgatás miatt kevesen, harminc-negyvenen
vettek csak részt. Dr. Trócsányi András, a pécsi Urbanisztikai tanszék tanszékvezetõ egyetemi docense elmondta,
szakmailag nézve megalapozottan, komoly eséllyel indulhatna településünk a pályázaton. Tájékoztatott, hogy
2008-2009-ben érdemes nekivágni, mert választási évben nem lehet pályázni, 2010-tõl pedig a minisztérium
megszigorítja a várossá válás feltételeit.
Jelenleg Budakalász minden feltételnek megfelel,
többletterhet nem ró rá a városi cím. A pluszfeladatok a
lélekszámtól függenek, a tízezres lakosságszám átlépésével felmerült elvárásokat, ajánlásokat a község teljesítette. A városi címmel valójában csak jogi kategóriát vált a
település, de „a városiasodás nem tilt és nem ír elõ semmit és nem kell életvitel-váltással sem járnia”.
A város-léttel több pénzt kapna vissza Budakalász az
állami költségvetésbõl: csökkennének az SZJA elvonások
(14-15 M Ft-tal); lehetõség lenne többletforrások igénybevételére (jóval több, más típusú és nagyobb összegû
pályázatot érne el); emelkedne a település értéke, értékelése (szívesebben jönnének a befektetõk). Ugyanakkor továbbra is megtartható a falusias jelleg, hiszen a település
életét a helyi rendeletek szabályozzák. A tisztségviselõk
fizetése sem emelkedik törvényszerûen, ez – egy törvényileg szabályozott tól-ig határon belül – önkormányzati
döntéstõl függ, ahogy eddig is.
A lakosság a november 4-ei közmeghallgatáson újra
elmondhatja véleményét a várossá válással kapcsolatban.
Komoly ellenállás esetén a testület megfontolja, hogy levegye a témát a napirendrõl, többségi pozitív visszhang
esetén összeállítanak egy 150 oldalas dokumentációt, települési monográfiát. Ezt felteszik a honlapra, hogy január
elejéig-közepéig még véleményezhessék a polgárok.

Felhívás tér névadására
Lakossági kezdeményezés érkezett hivatalunkba a Sugár
u. – Bodza u. – Határ u.– Barbara köz keresztezõdésében található tér elnevezésére. Szeretnénk bevonni a környéken
élõket és ingatlantulajdonosokat, hogy segítsék a képviselõ-testület munkáját. Javaslatukat szíveskedjenek legkésõbb
október 20-áig írásban, vagy elektronikus úton a javaslattevõ nevének és elérhetõségének megjelölésével eljuttatni
hivatalunkba vagy a polghiv@budakalasz.hu e-mail címre.
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EGYMÁSRA ÓVÓN FIGYELVE...

Köszöntjük az idõseket!

Konzultáció az egészségügyi miniszterrel

Az Idõsek Világnapján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben egyszer köszöntjük õket, de szeretetüket, bölcsességüket az
év minden napján érezzük. Õk hordozzák generációkon
keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kódolva valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk kell rájuk, hiszen õk azok, akik végigélve egy örömökkel és küzdelmekkel teli életet, az idõskor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat és tudják, mi az
a jó, amit tovább kell adni és mi az a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövõ nemzedékeknek.
A mi feladatunk, hogy idõs embertársaink számára
olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetõvé teszi számukra a korukhoz méltó derûs életet. Vigyáznunk
kell rájuk, segíteni õket, hogy a hosszú évek kemény
munkája után megkapják azt az anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel örömteli életet élhetnek.
Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg kell tenni
mindent azért, hogy érezzék, fontos részei életünknek és
nem hagyjuk magukra õket. Szüleink, nagyszüleink mosolya és gondoskodása most is rengeteg erõt sugároz felénk, az õ kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs
számunkra.
Jó egészséget, tartalmas boldog életet kívánunk minden idõs embertársunknak.

Szeptember 26-án a Cseppek
Háza szakmai konzultációt biztosított házi gyermekorvosoknak, hogy
bemutassa a Gézengúz Alapítvány
összetett terápiás modelljét és feltárják a költséghatékony intervenciós
program-finanszírozáshoz vezetõ lehetséges utakat. A gyermekorvosok
betekintést nyertek a diagnosztikai,
neuro-hidroterápiai, zeneterápiai és
a Huple-program tevékenységekbe. Megismerkedhettek
az intenzív bentlakásos heti tréningterápiás ellátással és
eszmét cserélhettek az egészségügyi miniszterrel is.
Dr. Székely Tamás egy, a Nógrád megyére jutó fél neurológus álláshelyet firtató felvetésre válaszul elmondta,
sajnos ilyen részletekkel nincs tisztában. Úgy érzi, az
egészségügyben van egy info-kommunikációs probléma:
nincsenek tisztázva a betegutak, föl kellene építeni egy
rendszert, ami biztosítaná a korai ellátást és megelõzést,
hogy ne legyen 42% a problémás vagy probléma-gyanús
gyerekek száma. Minden születõ gyermeket meg kellene
vizsgálnia neurológusnak. Kérte, hogy az e tárgyban az
elõdjének írt 200 oldalt nyújtsák be hozzá is. A finanszírozási kérdések kapcsán jelezte, nagy vitákat folytat a pénzügyminiszterrel: reméli, hogy a költségvetésbe beépítik
az általa javasolt számokat, és akkor jövõre jobb lesz...

Rigóné Zelizi Erika

F.S.A.

Bemutatkozik: a KIK

Tûzoltóõrsnek tûzoltóautó...

A Kalászi Idõsek Klubja hármas feladatköre, hogy
gondoskodjék a klubtagok nappali ellátásáról; a házi segítségnyújtásról; és a szociális étkeztetés lebonyolításáról. Mindeközben igyekszik az ide bejáró szépkorú embereket egymásért is felelõs közösséggé formálni.
Az Idõsek Klubjában 20 férõhelyen 18 rászorulót látnak el 8-16 óráig, két tag felvétele folyamatban van. Biztosítják a napi háromszori étkezést; a tagok szociális
ügyeinek intézését, segítését; a gyógytornát (száraz, ill.
vízitornát) és a szórakozást. Orvosi ellátás nincs, mindenkinek a saját háziorvosa írja fel a gyógyszereket, az utánajárást gondozónõ intézi. A tagok átlagéletkora 80 év.
A házi segítségnyújtás keretében 3 szakképzett gondozónõ végzi saját környezetben, életkornak és életkörülményeknek megfelelõen 21 idõs ellátását. Munkájuk
sokrétû: ide tartozik a lakás fûtése, takarítás, vásárlás, mosás, hivatalos ügyek intézése, érdekképviselet, gyógyszerek felíratása, gyógyszerelés, kórházba kísérés és látogatás, segédeszközök beszerzése, stb.
Az ebédet 28 helyre szállítják házhoz, 14-en elviszik.
A segélyhívó már 42 nyugdíjasnál mûködik. A jelzõrendszerre az Idõsek Klubjában lehet regisztrálni, egyetlen feltétel, hogy legyen a lakásban vonalas telefon. A KIK
kéri a lakosokat, ha rászoruló idõs, beteg emberrõl van
tudomásuk, értesítsék a gondozókat.
Ingyenes jogsegélyszolgálatot tart minden budakalászinak dr. Tóth Mária ügyvédnõ, kéthetente hétfõn 12-16
óráig, elõzetes bejelentkezéssel.
A KIK elérhetõségei: Táncsics M. u. 19. Tel: 341-435.
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A Budakalász, Csobánka,
Pilisszentkereszt és Pomáz
önkormányzata által fenntartott Pomázi Köztestületi Tûzoltóság szeptemberben átadta Budakalász tûzoltócsapatának az új „mûszaki mentõszert”. A szépen karbantartott, 38 000 km-t futott 1994-es Ford Tranzit korábban a
Tiszavasvári Tûzoltóság tulajdona volt. A 380 l-es víztartállyal, nagynyomású benzinmotoros gyorsbeavatkozó
fecskendõvel, áramfejlesztõvel, hidraulikus nyomóval, motorfûrésszel és két porral oltóval felszerelt, háromszemélyes jármû vásárlását, kedvezõ ajánlat lévén, fél nap alatt
levezényelték. A laktanyába azonban várhatóan csak október közepén költöztetik, miután a Pilis Security (ingyenes
felajánlással) felszerelte és beüzemelte a riasztórendszert.
A kalászi tûzoltóautó már bemutatkozott Pomáz Város
Napján és felvonult a budakalászi Szüreti Mulatságon.
A tûzoltólaktanya 75%-ban van készen: az ajtó kiemelése, gipszkarton fal építése, laminált padló lefektetése
után még saját erõbõl festik, mázolják, burkolják. Novemberben megérkeznek a méretre rendelt védõruhák is, ettõl kezdve mehetnek kilencen bevetésre. A héten befejezõdik további hat kolléga kiképzése is, és hamarosan
újabb jelentkezõket készítenek fel, – de ruházat híján õk
várólistán vannak, csak a rendezvényeken vehetnek
részt. Ezek pedig: november elején laktanyaavató, dec.
6-án Tûzoltóbál. Mindenkit várnak szeretettel a tûzoltók!
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ÚJ VEZETÕK A FALUBAN

BEMUTATJUK

Hermeszné Uracs Mónika
A Kalászi Mûvészeti Iskola vezetõi feladatait szeptembertõl Hermeszné Uracs Mónika látja el. A
debreceni konzervatóriumban végzett tanárnõ két évig bábáskodott a
KAMI beindításánál és 2007-ben,
családja Pomázra költözése után
tért vissza az intézménybe, zongorát tanítani és zongorán kísérni. Közben szülési szabadságon volt, ill. a Szent István konzervatóriumban dolgozott.
Két gyermeke van, egyik óvodás, másik iskolába jár.
Az intézményegység-vezetõi állás nagy kihívás számára,
hiszen a BÁMK megalakulásával (a költségeket csökkentendõ) egy személyben, megnövekedett felelõsséggel kell
ellátnia a szakmailag önálló mûvészetoktatási tevékenység
irányítását. Emellett közoktatásvezetõi tanulmányainak második félévét végzi, zongorát tanít, kíséri tanítványait, és családját sem hanyagolhatja el. Mivel ennyire adminisztratív jellegû munkát még nem végzett és próbára teszi több speciális számítógépes program elsajátítása is élesben, míg beletanul, munkatársai segítenek neki: „Kollégáim támogatása, jóindulata, türelme nélkül nem menne” – hangsúlyozza.
Az iskola a hagyományokhoz híven részt vesz a község
életében. A tanulók legutóbb a Kahl am Main sétány felavatásán, az Autómentes napon, és a Szent István Alapítvány
javára rendezett jótékonysági koncerten szerepeltek. Nov.
19-én 17 órakor lesz a növendékek õszi hangversenye.

Rigóné Zelizi Erika
Szeptembertõl Rigóné Zelizi Erika vezeti a Kalászi Idõsek Klubját.
Elõbb bölcsõdei gondozónõ volt
(1977-1989), majd egy Nyugdíjas
Napközi Otthon intézményvezetõje
(1990-2006). Miután ezt megszüntették, az Igazságügyi Minisztériumban nyugdíj-ügyekkel foglalkozott, de hiányérzete volt: „Azt mondták, bolond vagyok,
hogy otthagyom azt a munkát, – de én világéletemben
gyerekekkel és idõsekkel foglalkoztam...” – magyarázza.
Élethivatásának tekinti a szakszerû gondoskodást az
elesettekrõl. Célja a rászorulók igényeihez igazodó segítségnyújtás, aminek mértékét és fajtáját azonban mindig
egészségi, szociális és pszichés állapotuk határozza meg.
Fontos, hogy „a nyugdíjasoknak olyan körülményeket és
lehetõségeket biztosítsunk, amelyekkel mentálisan és fizikailag is szinten tudjuk õket tartani.” Ezért a Karácsony,
Húsvét és Farsang megünneplésén túl felelevenítenek régi hagyományokat, de megtartják a születés-, és névnapokat is. Az Idõsek Világnapján szép verssel lepte meg õket Kati, az új gondozónõ; megemlékeztek október 6áról és az õszi gyümölcsöstál körül is volt egy kedves nótázgatás. Közkívánatra meghívták látogatóba a két évvel
ezelõtt megbetegedett igazgatónõt is és tervbe vették
Faluházi programok látogatását, illetve kirándulást is.
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Dr. Udvarhelyi István
Az új Polgármesteri Kabinet
vezetõje szept. 8-ától Udvarhelyi
István. A debreceni KLTE Jog- és
Államtudományi Karán cum laude
diplomát, Miskolcon újságírói képesítést szerzett, közigazgatásban
is járatos fiatalember feleségével
Szentendrén él, májusra várják elsõ gyermeküket. Szeret olvasni, fõleg történelmi tárgyú
könyveket; érdeklõdik a média, a kommunikáció és a számítógép nyújtotta lehetõségek iránt, kutat az internet által felkínált információk között.
A kabinetnél együtt jelenkeznek a testületi és polgármesteri igények, ezért gyakorlatilag át kell tekintse a település egészét. Ide tartozik az oktatás, kultúra és sport területe (Villám Zsuzsa, Papp Gábor); a beruházás (Homor István és Kaiser Annamária); a fõépítész úr tevékenységének
koordinálása; a pályázatírás-figyelés (Ottmár Dóra, de talán
erre lesz még egy kolléga); a mezõõr (Chromchic József);
az új falugondnok (Besenyei Gábor); a két közterületfelügyelõ (Irmai Attila, Csizmadia Levente); a polgármester titkársága; és a gazdasági társaságok (Kht., Kft.).
Mindezeken túl a kabinetfõnök feladatai közé tartozik
az M0-ás, illetve a Gyógynövénykutatóval kötendõ szerzõdés elõkészítése is egy szakmai team keretében, de
otthon kell lennie a várossá válás ügyében is és még számos más, Budakalászt érintõ kérdésben.

Fazekas Borbála
2008 szeptemberétõl az intézményvezetõi pályázat lezajlásáig
(maximum 1 év) Eredics Gábor, a
BÁMK igazgatója Fazekas Borbálát
bízta meg a könyvtár vezetésével.
Fazekas Borbála hat év kihagyással (GYES, családi külföldi tartózkodás) 1984 óta dolgozik a budakalászi könyvtárban, korábban a Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII.
kerületi fiókjának munkatársa volt. Egy kisfia van, ez meghatározza a könyvtárra vonatkozó elképzeléseit is. „Vissza kell
szoktatni ide a gyerekeket, hogy ne menjen úgy osztály a
felsõbe, hogy ne járt volna csoportosan a könyvtárban”. Ezt
egész kisgyermekkortól kezdené, ezért a védõnõkkel szövetkezve rendszeres alkalmakat szervezne a Baba-Mama
Klub tagjainak, amelyre elhozhatnák kisebb-nagyobb gyermekeiket. Egy-két játék, kisasztal, színezõ már megjelent a
könyvtárban és hamarosan olvashatók lesznek a kisgyermekes szülõknek és az apróknak szóló magazinok, de várhatók
egyszerûbb kézmûves foglalkozások és házimuzsika is.
A felnõttekre is gondolva, szeretné, ha létrejönne egy
civil könyvtárbarátok köre, akik javaslatot tehetnének, kit
látnának vendégül, kivel beszélgetnének, mirõl olvasnának
szívesen. Elõzetes igényfelmérés alapján új újságok jelennének meg a polcokon, és több kortárs irodalmi mûvel gyarapodna a könyvtár, amihez szívesen fogad adományokat.
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KULTÚRA

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBÕL

A BÁMK – Faluház õszi programjai

Szüreti mulatság a Nyitnikék Óvodában

okt. 11-én nyitotta meg Lánszki Imre Szolgai István grafikus kiállítását, amely november elsõ hetéig tekinthetõ meg a Faluház kávézójában
okt. 16. 17 óra A Fidesz csatlakozása az elõrehozott választást kezdeményezõ aláírásgyûjtéshez
okt. 16. 18 óra Egészség Klub
okt. 17. 10 óra Hattyúk tava, zenés-táncos, interaktív meseelõadás a Nektár Színház elõadásában –
belépõ: 750 Ft
okt. 19. 10 óra Ifjúsági sakkverseny
okt. 19. 12-21 Tarsolyosok X. Országos Találkozója
okt. 23. 11 óra Ünnepi mûsor az Omszk-parki kopjafánál
okt. 27. 10 óra Baba-Mama Klub: Madáretetõ-készítés
okt. 29. 19 óra Film Wittner Máriáról
nov. 1-2.
A Vándorfény Galéria festményvására
nov. 4. 17 óra Közmeghallgatás
nov. 6. 15-18 óra Egészségnapi szûrések
nov. 8. 10 óra Ifjúsági Sakkverseny
nov. 8.
Márton nap a Faluházban:
nov. 8. 09 óra Könyvböngészõ a Könyvtár parkolójában –
gyerekeknek kézmûves foglalkozás
nov. 8. 10 óra Csodakaloda címû zenés mesejáték a Nevesincs Színház elõadásában, belépõ: 800
Ft, családi jegyek is kaphatók
nov. 8. 20 óra Márton napi bál, belépõ vacsorával: 3 500
Ft, zenél a Party Dance
nov. 10. 10 óra Baba Mama Klub
nov. 14. 17 óra Aprók tánca – Játszóház – belépõ: 500 Ft
nov. 17. 18 óra „Mit nyerhetünk a Bibliából?” dr. Reisinger János elõadása a Könyvtárban
nov. 19. 17 óra A Nyitnikék Óvoda Adventi hangversenye
nov. 20. 10 óra Zengõ ABC, zenés gyermekelõadás, belépõ: 700 Ft
nov. 21. 16 óra Cserkész bál
nov. 21. 17 óra Kézmûves foglalkozás az Advent jegyében
nov. 21. 20 óra Katalin bál
nov. 24. 10 óra Baba Mama Klub
nov. 27. 18 óra Egészség Klub
nov. 28. 17 óra Kézmûves foglalkozás az Advent jegyében
nov. 28. 18 óra A Német Egyesület Traccspartija
nov. 29. 12-21 IV. Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap

Kisbíró (Sill Gábor) nyitotta meg a Nyitnikék Óvoda
hagyományos Szüreti mulatságát szept. 26-án. A szívélyes köszöntõ után a gyerekek és hozzátartozóik versenyezhettek almaszedésben, talicskatolásban, fatalpas akadálypályán. Készíthettek papírsárkányt, szõlõlevél nyomatot gyurmából, nyuszit háncsból és száraz virágokból
fali szõttest. A szõlõdarálásból és préselésbõl minden apróság kivehette részét.
Aki elfáradt, pihenésképp megtekinthette a mulatságra összeállított kiállítást: nõi, férfi népviseletet, hímzett
ágytakarót, kulacsokat, köcsögöket, tálakat, káposztagyalut, rokkát és guzsalyt, szakajtót és mángorlót... A vendégek zsíros kenyérrel, süteménnyel verhették el éhüket,
musttal és teával olthatták szomjukat.
Ezután a kisbíró újabb rigmusokkal, pergõ dobszóval
verbuválta össze a kicsiket egy közös szõlõtolvajlásra. Jöttek is a gyerekek csapatostul, egy percig sem kérették
magukat. Amíg a csõsz aludt, mind lecsipegették a „szõlõtõkékrõl” a szõlõszemeket. Akit a csõsz fülön csípett,
nevetve rótta le „büntetését”: ugrált, futott, nyávogott,
vagy éppen kukorékolt. Amikor minden szõlõ elfogyott,
elõpenderült Bea óvónéni, és olyan víg táncba vitte a
gyerekeket, hogy senki nem tudott ellenállni. Ezzel és a
kisbíró búcsúszavaival zárult a mulatság, no meg azzal az
ígérettel: „Jövõre újra eljövünk!”

Könyvtári programok
 Könyvböngészõt tartunk november 8-án, szombaton délelõtt 9-12 óráig a Könyvtár elõtti parkolóban, melyen olvasóink által felajánlott használt könyveket kínálunk eladásra. Ezzel egyidõben kézmûves foglalkozás
lesz a gyerekeknek, könyvjelzõt készíthetnek, tetszésük,
ízlésük szerint. A befolyt összeget új könyvek vásárlására fordítjuk. Jöjjenek el, böngésszenek, válogassanak, az
árakat Önök határozzák meg!
 Dr. Reisinger János irodalomtörténész „Mit nyerhetünk a Bibliából?” címmel tart elõadást, november 17-én,
hétfõn 18 órakor. A ‘Biblia éve’ jegyében rendezett est
folyamán szó lesz arról, hogy megérthetõ-e és követhetõ-e a Biblia erkölcsi rendszere, mit mond nekünk a helyes nevelésrõl és vannak-e benne korunkról szóló próféciák? Az elõadás ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!
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Fodorné Földesi Zsuzsanna, Katica csoport

Tanévkezdés intézményeinkben II.
A szept. 11-ei intézményvezetõi értekezleten Kiss
Kálmánné beszámolt arról, hogy 27 gyermek ment óvodába, feltöltötték a Bölcsõdét maximális létszámra (37 fõ)
és most folyik a kicsik beszoktatása. A bejárati ajtón túl kicserélték a melegvizes fûtéscsöveket is, viszont szükség
lenne jövõre fúrt kútra, búvárszivattyúra öntözéshez. A
polgármester úr jelezte, hogy az utcafronton málló vakolatot várhatóan õsszel rendbeteszik.
 Kernreiter Péterné elmondta: a gyerekek létszáma a
Nyitnikék Óvodában 172 fõ, 12 évközi felvétel volt a bölcsõdébõl. Elkészültek a tisztasági festésekkel, a nagy épület
árnyékolójának szilárd burkolatával, világítás korszerûsítés
történt az irodában, megoldódott a nagyépület konyhájának szellõztetése és új fénymásoló lesz. Gond a Vasútsori
melléképület folyamatos beázása. A Sodexho képviselõjének írásban jelezték, hogy nem tiszták az edények. Parlagi
Endre elmondta: az önkormányzat megszerezte a tulajdonjogát a volt családsegítõ épületének. Terv szerint telekalakítás után a járdától az óvodáig parkolót alakítanak ki.
 Fehérváriné Básits Margit beszélt a Telepi Óvoda 8.
csoportszobájának kialakításáról, a magas létszámokról és
egy új épület szükségességérõl. Elkészült egy óvodai
mosdó, a terasz, kifestették a kiscsoport termét. Folyamatban van az ablak, a teraszajtók, a bejárati ajtó, és az
akadálymentesítés. Szükség lenne redõnyökre, mert nagyon felmelegszik az emelet. A Sodexho-tól a zsemlék,
kiflik nyitott dobozokban érkeznek, s nem egyértelmû,
hogy gyerekenként mennyi ételt oszthatnak ki. A polgármester jelezte, a gázcseretelepet elbontják, az óvoda udvarát bõvítik és lesz parkolási lehetõség.
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ITTHON ÉS KÜLHONBAN...

SPORTSIKER

Kalászi siker az elsõ Dunakanyar Aquavityn!
2008 szept. 13-án a Vidra SE 48 aktív tagja részt vett a egyik medencéjében, egymáshoz kötözött ingatag bójáDPÖTKT szervezésében megrendezett Aquavity kincske- kon kellett száraz lábbal megközelíteni az áldozat
resõ kalandtúrán. A kistérség összes evezõs sportegyesü- (játék)jegesmedvét. Ebben a számban az ifjabbak jeleskedlete indult a vetélkedõn: száznál is több hajó lepte el aznap tek inkább. A Vidra indulói közt 5 éves volt a legfiatalabb,
a Szentendrei Duna-ágat. A Vidra 12 négyfõs kenuval kép- és 62 a legidõsebb. A hangulatra a jegesmedve-vadászat
viselte Budakalászt a rendezvényen. A túra Visegrádnál során sem lehetett panasz, de siettünk tovább, hogy Szigetmonostoron vizet hordjunk, szekezdõdött, Szentendrén ért véget. A
rencsére nem a Dunába, hanem a Durésztvevõ flottillák nem gyorsaságuknából. Így sem volt sokkal egyszeban keltek versenyre egymással, harûbb, mert a hordó fenekén lyuk tánem a túra útvonalán a vendégváró
tongott, úgyhogy a vízhordóknak
falvak partjain kikötve különbözõ
szedni kellett a lábukat, hogy begyûjtügyességi játékokkal gyûjtöttek
hessék az aranyrudakat.
aranyrudakat és ajándéktárgyakat.
Késõ délután Szentendrén, a LáCélbaérkezéskor a kincseket a szervezár cár téren illõ módon, vacsorával
zõk sportszerekre váltották. Versenfogadtak minket. Az eredményhirdegés volt a vendégváró falvak között is:
a célbaérkezõ flottillák szavazhattak a Forián Szabó Gergely, Tolonics Áron tés elõtt a színpadon Dietz Ferenc
és Balogh Dániel
polgármester úr egyenként gratulált
legjobb vendéglátóra.
Visegrádon még a vízreszállás elõtt íjászattal kezdtek a és köszönte meg a részvételt a flottillák kapitányainak. A
csapatok. Akik kevésbé voltak sikeresek, dalba fojthatták legjobb vendégváró település a szavazatok alapján
ebbéli bánatukat, mert Kisorosziban hegedûkíséret mellett Dunabogdány volt. A legügyesebben szereplõ flottillának
kellett énekelni. Dunabogdányban néptánctudásunkról pedig a Tolonics Áron vezette Hullámtörõk bizonyult. Hatettünk bizonyságot remek hangulatban, ezzel szaporítva jóskapitányok: Forián Szabó Gergely és Balogh Dániel. Így
az aranyrudak számát. A bogdányiak kiváló házigazdának az elsõ Aquavity kincskeresõ kalandtúrán, 2008-ban õk
bizonyultak, de nem idõzhettünk sokat, mert várt minket hozhatták el az Aquavity kupát. Gratulálunk!
Köszönjük a szervezõknek, hogy részt vehettünk ezen a
Tahitótfalu, ahol nyeregbe pattantunk, és lóháton teljesítettük a feladatokat. De a neheze még csak ezután követ- remek rendezvényen. Indulunk jövõre is, mint címvédõk!
kezett: Leányfalun jegesmedvére vadásztunk. A strand
Elekes Gábor

A BSC karatékáinak sikerei Amerikában
2008. augusztus 12-én
indultunk el Amerikába, a
Carlsbadi
edzõtáborba.
Prágai és Atlantai átszállás
és közel 24 órás út után érkeztünk meg San Diegoba. Onnan Carlsbadba körülbelül 30 km-t kellett autóznunk.
A másnap kezdõdõ edzõtáborban a magyar csapatot
Nagy Lajos szövetségi vezetõ és Nagy Krisztina BSC Karate Szakosztály vezetõkön kívül Liszkai Keve barna öves
karatéka képviselte. Az edzõtábort amerikai mesterek tartották, nagyon érdekes és tanulságos volt.
Az utolsó napon megrendezett verseny Amerikai
Nyílt Bajnokság volt. A versenyen Budakalászt Nagy
Krisztina és Liszkai Keve képviselték. Liszkai Keve kümite,
azaz küzdelem kategóriában
3. helyezést ért el; kata, azaz
formagyakorlat kategóriában Nagy Krisztina 4. lett.
Az út tanulsága, hogy hinnünk kell tanítványainkban,
mert a tõlük elvárhatótól is jobban teljesítettek. Büszkék
vagyunk Liszkai Keve eredményére, mert fiatal kora ellenére Budakalászhoz méltó, tisztességes helytállásról tett
tanúbizonyságot.
(N. K.)
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KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA...

Ismét jót ‘touráztunk’...
Évek óta az Európai
Autómentes
Naphoz
kapcsolódva rendezik
meg a Tour de Kalász
amatõr kerékpáros túraversenyt a hivatal szervezõi. A szokottnál hûvösebb idõ ugyan most
Rajt elõtt a mezõny elriasztott néhány résztvevõt, de közel 300 fõ vállalta a megmérettetést. Három
kategóriában álltak rajthoz, a legtöbben 12 és 50 év közöttiek. Feltûnõen sok egészen kicsi, 4-5 éves gyerek
küzdötte le a 13 km-es távot, szülei felügyelete mellett;
de a Faluház kézilabda
Irány Szentendr e
pályáján is óvodások és
kisiskolások küzdöttek a
helyezésekért az ügyességi versenyeken.
A rajt után alig fél
órával megérkezett az
elsõ felnõtt férfi befutó,
aztán szinte percenként
jöttek a többiek is. Másfél óra múlva begördült kerékpárján a sort záró Bakos Tamás polgárõr parancsnok, aki a
célba terelte a „legmegfontoltabbakat”. Az érkezõk helyezési számot, ásványDobogósok...
vizet kaptak és a 180
leggyorsabb emblémázott emlékpólót is átvehetett. Az érmeket és a
Közlekedési Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium által felajánlott láthatósági mellényeket,
fényvisszaverõs baseball sapkákat, pólókat Pártai Lucia
konferálása mellett vették át a díjazottak. Mire a rendezvény véget ért, a nap is szépen kisütött.
A versenyt a Pomázi Rendõrõrs munkatársainak irányítása mellett a budakalászi polgárõrök és önkéntes segítõk
biztosították. Kiváló és
A legkisebbek...
szakszerû munkájuknak
köszönhetõen problémamentesen, baleset
nélkül zárult a nap. Köszönet érte mindenkinek! (További képek az
eseményrõl: BH+>>>)

IBUDAKALÁSZI

Az Európai Autómentes Nap alkalmából
lezárt Budai úton forgószínpadszerûen cserélgették a helyszíneket és
a feladatokat az óvodák
és iskolák csoportjai;
volt aszfaltrajz, színezés,
tér...
környezetvédelmi fel- Miénk itt a tér...
adatlapok, utcai kosárlabda, „gyeplabda” (floorball).
Kocsisné Kalászi Rózsika vezetésével a gyerekek természetes anyagokból (magok, szirmok, levelek, papír, termések) alkottak, kreativitásuk példaértékû volt. Igen ötletesen fogalmazták meg
Apraja-nagyja...
rajzban is gondolataikat
a témával kapcsolatban.
A Szentendrei Rendõrkapitányság Közlekedésbiztonsági Osztályának 3
fõs csoportja Gulyás
Anita
vezetésével
KRESZ-totóval és közlekedési játékokkal várta õket és egy rendõrségi mikrobuszt is bemutatott nekik. Spáthné Faragó Éva dirigálásával a KAMI fúvószenekara tette még hangulatosabbá a
délelõttöt.
Aszfalthoki...
Az ügyességi játékok
és az aktív mozgással,
gondolkodással
járó
programok az óvónõk,
pedagógusok, testnevelõk odaadó, szakszerû
irányításával zajlott. Ezúton köszönjük támogató hozzáállásukat. Köszönjük a segítséget mindenkinek,
aki a szervezésben, lebonyolításban résztvett és köszönjük támogatóink felajánlásait: a GKM adományait (fényvisszaverõk, molinó és forgalomterelõ kúpok, tollak, plakátok, pólók) és az ÖKO Pannon Kht. ajándékait (ceruzák
és kifestõk); valamint a
A r endõr nénivel...
Magyar Közút Kezelõ
Kht.; Szentendrei Rendõrkapitányság; Pomázi
Rendõrõrs; Budakalászi
Polgárõrség; Faluház; és
a Faluház Kht. önzetlen
munkáját. (BH+>>>)
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H IRDESSEN A BUDAKALÁSZI H ÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!

