Megszépült a Magyar utca

Az avatás pillanata

November 9-én átadták a Magyar utca második szakaszát és a
felújított pataksori hidat. A „házi utcaavató” ünnepségen Parlagi Endre
elmondta, a 100-as helyrajzi számokkal rendelkezõ utca a község
egyik legrégebben lakott részén húzódik. Neve ellenére fõleg sváb és
szerb származásúak éltek, élnek itt,
s a kitelepítettek jegyzékén is a legtöbben ebbõl az utcából származtak. A házak ezért jellegzetes, eredeti sváb és szerb épületek, a lakosok pedig többnyire tõsgyökeresek,
õrzik a helyi hagyományokat, értékeket. A polgármester megemlékezett az utca hõsi halottjáról, Téglási
Andrásról, akit egy orosz robbanógolyó gyilkolt meg 1956-ban és
azokról az utcabeliekrõl, akik ezidõtájt hagyták el az országot. Végül azt kívánta, a most itt élõk éppúgy óvják, szeressék lakókörnyezetüket, ahogy õseik tették... (További képek: BH+>>>)

A Lenvirág mûsora az avatáson

Félelem nélkül élni...
A ‘jobb félni, mint megijedni’ szólás igazságtartalmát elemezve, diktatúra és szabadság, félelem és kreativitás különbségeit árnyalta M. Tóth
Géza filmrendezõ, október 23-ai ünnepi beszédében. A Teátrum Hungaricum érzelmekben és gondolatokban gazdag mûsorához méltó megemlékezésben kifejtette: „Minden
diktatúra elsõszámú eszköze, hogy
félelmet gerjeszt és félelemben tart ...
miközben folyamatosan fél önmaga
is. Legfõbb réme a félelembe nem
Az MSZP
Nõtagozata is
koszorúzott
További képek:
BH+>>>

törhetõ, önálló gondolkodásra képes,
anyagilag és szellemileg független
polgárok sokasága ... az egyakaratú,
együtt gondolkodó és érzõ, félelemnélküli polgárok közössége.” Elmondta: ma Magyarországon szabadság van, „mégsem mondható,
hogy ne volna az emberekben félelem.” Ahol pedig „bár szabadság
van, az emberek mindennapjaiban
mégis jelen van a folyamatos félelem, mindig fennáll a veszélye új
zsarnokságok létrejöttének.”

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN!

Olvasni jó!

Földi Ilona a lelkes olvasókkal

A vártnál jóval több: nyolcvan
gyermek vett részt nov. 10-én az
idén induló, olvasást népszerûsítõ
program elsõ rendezvényén. A
könyvtárból a Faluház büféjébe szorult gyereksereg Földi Ilona bevezetõje után M. Tóth Géza kötetlen irodalomóráján vehetett részt. Az Oscar-díjra is jelölt, sokszorosan díjazott animációs filmrendezõ, egyetemi tanár gyermekkora élményeit,
olvasási szokásait elevenítette fel,
beszélt a tapintható, szagolható
könyvekhez fûzõdõ viszonyáról, az
illusztrációk hatásáról és bemutatta
pár régi kedves, agyonforgatott
könyvét is. Így kedvet kaptak a gyerekek is, hogy felhívják a figyelmet
kedvenc olvasmányukra, de idõ híján a több tucatnyi jelentkezõ töredékére kerülhetett csak sor. Reméljük, a késõbbiekben a többiek is tanúságot tehetnek könyv-szeretetükrõl... (Folytatás a 13. o-on, képek, könyvlista: BH+>>>)
Sokan voltunk... (Ki is írta?)
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HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

KULTÚRA, SPORT, ÜNNEP...

MOZAIK

Amikor a lélek táncol...

Akinek a futás misszió...

A férfilélek, a tiszta nõiség és a párkapcsolatok
mélységei, rejtelmei voltak
a témái október 10-12-én
a Faluházban az V. Kortárs
Tánctalálkozónak. A különös koreográfiák a néptánc, a klasszikus balett, a
modern tánc, és a táncszínház elemeit ötvözték hol harmonikusan szép, hol fanyarul groteszk kompozíciókba. Virtuóz tánctudás, lélekboncoló õszinteség és sajátos humor tükrözõdött Gombai
Szabolcs és Társulata, a Hetedik Kortárs Táncmûhely, a Duna Táncmûhely és a Tranzdanz mûvészeinek elõadásában.

Budakalászra is eljutott
Schirilla György, a Tatabánya és Salgótarján közötti
nyolcnapos, négy megye
harmincöt
települését
érintõ ‘56-os emlékfutása
során. Az idén már 269
km hosszú futás célja egyrészt a tisztelet lerovása
volt az ‘56-os hõsök elõtt, másrészt a figyelem felhívása a
testi-lelki egészség fontosságára. „Egy egészséges társadalomban egészséges gondolatok vannak” – hangsúlyozta. „Az emberek ki vannak éhezve a jóra, a szépre, a teljesítményre... Nagyon szeretném, hogy a felnövekvõ nemzedék tagjai... komoly, mély érzelmû emberek legyenek.”
E cél érdekében mozgatja meg évek óta az embereket;
kérdezgeti a településhatártól vele futó gyerekeket helyi
hírességekrõl; vállal jótékonysági futást kórházakért, beteg gyerekekért, állatokért, vagy futott
tavasszal a Vatikánba: „Arra is törekszem, hogy a kultúrát föllendítsem, ...
és a magyar társadalmat erõsítsem
szeretetben, békében.” (BH+>>>)

12. lap
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EREDMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK

„Szép kert, gondozott környezet”

Évadzáró Tófutás

2008. áprilisában a testület ismételten meghirdette a
„Szép kert, gondozott környezet” pályázatot. Ennek célja,
hogy elõsegítse az igényes lakókörnyezet kialakítását, a
közös értékek védelmét és növelését, elismerje és közkinccsé tegye a kerttulajdonosok példamutató munkáját.
A családi ház és környezete; a társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete; az utca, utcarészek, közterek továbbá kegyeleti helyek és parkok; az intézmények
és környezetük; valamint az ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük kategóriákból kizárólag egyedülálló családi házakkal neveztek a megmérettetésre. A jelentkezõk értékelését helyszíni elbírálás alapján
szakemberekbõl álló zsûri végezte. Eszerint:
I. Ördögh Judit (Rákóczi u. 6.). Kertjének szépségét,
gondozottságát emléktáblával, oklevéllel és 30 e Ft-os
ajándékutalvánnyal díjazták. II. Botos Péter (Szõlõ u. 3.)
Elismerésképpen emléktáblát, oklevelet és 25 e Ft-os
ajándékutalványt kapott. III. Kollár Ernõ (Szegély u. 3306.
hrsz.). Az emléktáblán és oklevélen kívül 20 e Ft-os ajándékutalvánnyal jutalmazták.
Kimagasló eredményt ért el: Dr. Fábián Lajos (Szõlõ u.
5.), Horváth Györgyné (Kántor u. 9.), Gravecz György
(Szõlõ u. 1.) és Fogaras Károly (Táncsics M. u. 9.). Jutalmuk oklevél, és 10 e Ft-os ajándékutalvány volt.

A hûvös, borult idõ ellenére 322-en indultak a
november 8-án rendezett
Tófutáson: egy kört 258an, két kört 64-en futottak.
A rendezést nagyon megnehezítette, hogy áram híján csak szócsõvel lehetett
Bemelegítés
a szükséges információkat
közölni. Ennek ellenére jó volt a hangulat, sérülés szerencsére nem történt. A díjakat (kondi bérletek, CD-k, mesekönyvek, DVD-k, labdák, játékok, stb.) az Önkormányzat,
a CORA és a Metro áruházak biztosították, a rendezésben
az óvodák, iskolák dolgozói; a polgárõrök, a Faluház Kht.
dolgozói és civil önkéntesek segítettek, a tõlük már megszokott remek színvonalon.
Az egy körös verseny gyõztesei:
Ovis lányok: 1. Tóth Zita; 2. Bucsánszky Detti; 3. Turay
Eszter Ovis fiúk: 1. Moravecz Bence; 2. Fiedrich Máté; 3.
Gyimóti Tamás Alsós lányok: 1. Miskolczi Zsófia; 2. Kókai
Klaudia; 3. Nádházi Nikolett Alsós fiúk: 1. Egervári Márton;
2. Szûcs István; 3. Kocka Norbert Felsõs lányok: 1. Gellért
Nóra; 2. Tarcsi Diana; 3. Orbán Anna Felsõs fiúk: 1. Tóth Balázs; 2. Iványi Tamás; 3. Bodolai Balázs Felnõtt nõk: 1.
Göröcs Andrea; 2. Juhász Teréz; 3. R. Rácz Krisztina Felnõtt
férfiak: 1. Pásztor Attila; 2. Gergely Attila; 3. Fucskó Máté
A két körös verseny gyõztesei:
Általános iskolás lányok: 1. Turay Zsófia; 2. Turay Fanni; 3. Turay Brigitta Általános iskolás fiúk: 1. Rozenberszky
Dávid; 2. Berkes Marcell; Hár om a kislány: a TurayTuray3. Cseszlai Zsombor Fel- családból a dobogó min den szintjét elfoglalták
nõtt nõk: 1. Pryma Zoltánné; 2. Dr. Gaszner Andrea;
Dr. Fuiszné Sass Réka Felnõtt férfiak: 1. Szabó Gergely (bp.-i versenyzõ, a
Megyeri hídon át érkezett). Fotók: BH+>>>

Döntés az egyházak támogatásáról
Az egyházközségi építmények támogatására kiírt
felhívásra három pályázat érkezett be, összesen 2 350 e
Ft értékben. Az OKSB november 11-ei ülésén saját hatáskörben (az önkormányzat SZMSZ-ében foglaltak szerint, átruházott hatáskörének megfelelõen) a kiírt 1 M
Ft-ból 500 e Ft támogatást biztosított a római katolikus
egyházközségnek a Szentistvántelepi templom ablakainak cseréjére; 250 e Ft-ot a szerb egyháznak a kõkerítés
bontására, felújítására, illetve annak folytatására; és 250
e Ft-ot a református egyháznak a parókia alternatív fûtésének, cserépkályha építésének támogatására.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

ADVENT

örömre. Azidõtájt talán a ‘kor szelleme’
is besegített abba, hogy a karácsonyt
megelõzõ hónap valóban bensõséges,
meghitt készülõdésben, várakozásban
telt, hiszen még az iskolákban nemigen
Karácsonyhoz közeledvén, azon kapom lehetett adventi koszorúkat látni. Mégis,
magam, már az adventi idõszak kezde- már kora ifjúságomban gyanakvó voltam
te elõtt Ady Endre versei mind gyak- az ilyen ‘kampány-szerû szeretéssel
rabban jutnak eszembe. Azé a költõé, szemben’, ami egy szûk idõszakra korláaki annyit perlekedett a Teremtõvel, s tozódik; ajándék-dömpingben, csillogó
végül mégis hozzá fordult legszebb külsõségekben nyilvánul meg, az év töbimádságos verseiben: „Nem volna más bi napján pedig megy a taposás, a minvallás, / Nem volna csak ennyi: / Imád- dennapi kis elárultatások, hazugságok,
rágalmak..., mintha a gyertya fénye
ni az Istent / És egymást szeretni...”
Gyerekkorom óta ez volt a legfénye- kialunna a szívekben, amint a kopasz fesebb családi ünnep, a születésé: a hit, re- nyõfák a szemétre kerülnek. Az áruházak
mény, szeretet fényében készülõdés az nagy biznisze lett az ünnepre készülõdés
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idõszaka, a ‘hagyományok, szokások’
felelevenítése is intézményesült, s bár
kétségtelen, hogy ez a figyelem sugarába vonja a karácsonyt, az üzenet mintha
célt tévesztene. ‘Bekampányol’ a fenyõfa
alá az üzlet, az ‘érdek’, kapunk majd
(még) egy kis kormányzati alamizsnaajándékot is (hálásak vagyunk érte válságidõkben), s mindebbe becsomagolva
lenyeljük majd egyetemeink eladásának
megszavazását is, amire még az idén
készülnek az ország fenyõje alatt...
Tavaly olvastam, hogy minden napunknak ‘adventinek’ kellene lennie, s
mindjárt több remény, öröm ragyogna
vissza ránk. Szép vágy, miképp Adyé is:
„Karácsonyi rege / Ha valóra válna, /
Igazi boldogság / Szállna a világra...”
(III. Utisz)
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Konténer helyett hulladékszállítási övezet
A Berdó-dûlõ és Prekobrdo egyes részein a szemétszállítás kihelyezett konténerek igénybe vételével történik, ide a lakók maguk szállítják a hulladékot. A tárolók környékén az illegális szemétlerakás régóta probléma. A szemét nagy része a környezõ településekrõl és
helyi vállalkozók egy részétõl származik és jelentõs
anyagi terhet ró az önkormányzatra. A közterület-fenntartó Faluház Kht. a folyamatosan, nagy tömegben keletkezõ illegális szemetet a tervszerû takarítás ellenére
is csak nehezen képes kezelni.
Az önkormányzat az ügy végleges rendezése érdekében ki kívánja terjeszteni a belterületi szemétszállításba aktívan bekapcsolt övezetet ezekre a területekre is.
A konténeres szemétgyûjtést folyamatosan megszünteti, ezért a Klisovác, Köves, Mély, Szegély utcában elhelyezett tárolókat elszállították. A hulladékkezelésre
vonatkozó jogszabályok szerint a lakók kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni. A hulladékgyûjtés napja
péntek (reggel 6 órától).
Kérjük, hogy környezetünk tisztántartása és a szemét-elhelyezési gondok megoldása érdekében kössék
meg a Saubermacher-Bicske Kft-vel a szerzõdést. A
szolgáltatási szerzõdések átvehetõk a hivatal ügyfélszolgálatán és a telefonos megrendelést követõen a
szolgáltató az ingatlanok címére kipostázza. Szerzõdés
megrendelés és számlázással kapcsolatos bejelentés:
06 (22) 565-277, 06 (22) 350-111/13-17 mellék. Szállítással kapcsolatos kérdésék ill. probléma bejelentése:
06 (26) 330-244, 06 (30) 351-6309.
A kommunális adó fizetése nincs kapcsolatban a
szemétszállítási díj fizetésével, a szolgáltatásért az
igénybevevõnek fizetni kell. A lakók a szerzõdött
mennyiségnek megfelelõen matricát kapnak és 60 vagy
120 literes kukával vehetik igénybe a szolgáltatást. Az
edényzet megvásárlásáról az ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia. Az átmeneti idõszakban – a kukák beszerzéséig – a szolgáltató az egyéb módon kihelyezett
hulladékot is elszállítja a szerzõdött ingatlanok elõl.
Kérjük, hogy a matricákat jól láthatóan tegyék ki.
Ahol a gyûjtõjármû nem tud közlekedni, a befizetés
igazolásának bemutatása után a szerzõdött mennyiség
szerinti Saubermacher-Bicske feliratú zsákot kapnak a lakók. A zsákokat a szemétszállítás napján a legközelebbi
olyan utcába kell kihelyezniük, ahol a jármû közlekedik.
Az üdülõtulajdonosok idõszakosan is igénybe vehetik a szolgáltatást (márc. 15.–nov. 15.) Az egyedülálló,
önálló háztartást vezetõ 60 év feletti nyugdíjasok alapszolgáltatási díjfizetés nélkül, alkalmankénti zsákvásárlással is igénybe vehetik a hulladékszállítási közszolgáltatást, vagy a 60 literes edény szemétszállítási díjából –
az önálló háztartást vezetõ 60 év feletti nyugdíjas házaspárokhoz hasonlóan – 35 %-os kedvezményt kapnak.
A zsákok megvásárolhatók a Hulladékgyûjtõ udvarban (Klinger Henrik u. 1291/25 hrsz. – a volt Lenfonó
területe), és a Budai út 19. szám alatt lévõ Vasháztartási Boltban (a hivatallal szemben).
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Veszélyes hulladék-gyûjtési akció
A lakossági veszélyes hulladék-gyûjtési akcióra nov.
22-én szombaton 8 és 14 óra között kerül sor a Klinger
Henrik utcai Hulladékudvarban (a Lenfonó területén). Térítésmentesen veszik át a háztartások normál életvitelébõl
származó akkumulátort, szárazelemet, elektronikai hulladékot, étolajat, festékmaradékot, gyógyszert, növényvédõ szert, fáradtolajat, gumiabroncsot, stb. Kérjük a tisztelt
lakosságot, hogy csak a fenti helyen adják át a veszélyes
hulladékokat. Vigyázzunk Budakalász tisztaságára!

Beindult a vérvétel Budakalászon
2008. november 11-tõl a Napvirág Idõsek Otthonában (2011 Budakalász Klisovác u. 34.) történik a vérvétel,
dr. Gál Katalin orvosi szakfelügyeletével, kedden és csütörtökön 7-tõl 9 óráig. A mintavétel érkezési sorrendben
zajlik, de az idõben történõ szállítás miatt 9 órakor valóban befejezõdik. A térítésmentes vizsgálat feltétele: érvényes TAJ kártya és szabályos orvosi laboratóriumi beutaló.
A levett vér szállításáról az önkormányzat gondoskodik, a
mintát a Kiskovácsi Gálfi Kht. Szakkórház laboratóriuma
vizsgálja. A kísérleti stádiumban lévõ eljárást az önkormányzat folyamatosan nyomon követi, szükség esetén
beavatkozik, márc. 30. után pedig értékeli.

KISHÍREK
Fél méter magas védõtöltés épült az M0 útgyûrû
kapcsán a Kedves utca M0 felõli teleksora mögött, fokozott biztonsági okból. A gát rendkívüli helyzetet feltételezve, arra az eshetõségre szolgál, ha a Megyeri híd és a
kapcsolódó utak 1600 m3-es záportározójából kilépne a
víz, és a környezõ területet elöntené. A védõtöltés az erdõsávon kívül található üdülõterületet védi, nem tölt be
árvédelmi funkciót.
u Szemétgyûjtõ akciót hirdetett a Magyar Közút Kht.
okt. 13-ára, a közutak közvetlen környezetének tisztábbá
tételére. A munkákban részt vettek: a Telepi Óvoda dolgozói, a Kalász Suli tagjai (80 fõ), Rackó Tímea (Gerinc utca) és Vikukel István és családja. Köszönjük segítségüket!
u A szennyvíztisztító építésével kapcsolatos egyeztetésre került sor okt. 21-én: célja az építési terület megszerzéséhez szükséges pontos hely kijelölése és a közlekedési kapcsolatok kérdéseinek tisztázása volt. Az egyeztetésen részt vettek az önkormányzat szakemberei, a
szennyvíztisztító tervezõje és az M0 északi szektor 11-es
és 10-es út közti szakasz tanulmánytervének készítésével
megbízott tervezõ cég is.
u Koratavasszal épülhetnek csak meg a játszóterek: a
technika nem teszi lehetõvé, hogy idén hozzákezdjenek a
folyamatosan az országba érkezõ játékok telepítéséhez.
Így télire letárolják és a lehetõ leghamarabb felépítik õket.
u Átépítették a hivatal hátsó udvarát: a több évtizede
felhalmozott hulladékot elszállították, a talajt lesimították,
mart aszfalttal borították. Így enyhítették a Damjanich u.
és Magyar u. felújításával járó parkolási gondokat, és bõvítették a hivatal parkolási lehetõségeit.
u A Bursa Hungarica felhívásra 30 pályázat érkezett
be, az „ad hoc” bizottság nov. 30-áig dönt a hatszázezer
Ft-os összegrõl, dec. 5-éig értesíti a nyertes pályázókat.
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Tárgyalások buszjáratokról

Krumpli és hagyma a lakosok egyötödének

Október folyamán több ízben is tárgyalt az önkormányzat a Volán illetékeseivel arról, hogy a 11-es úton
közlekedõ járatok térjenek be Budakalászra is. A legutóbbi egyeztetésen már konkrét megállóhelyek is szóba kerültek: Szentistvántelepen a Zrínyi utcánál, a Faluháznál és
a József Attila út körforgalomhoz közelebb esõ részén. A
megállók telepítéséhez szükség van a Közútkezelõ Kht.
engedélyére is, de a Volán visszajelzése pozitív: a háromból kettõ megállóban remélhetõleg tényleg sikerül megállapodni. Így akik tömegközlekedéssel kívánnak a pesti
oldalra eljutni, ezzel a kb. óránkénti járattal ezt olcsóbban
és gyorsabban oldhatják meg. Tárgyalnak a III. kerületbõl
Újpestre tartó kék járat Budakalászra irányításáról is, és a
testület elfogadta a helyi járat koncepcióját is.

A szeptemberben elhatározott 2100 adag helyett, az
utóbb beérkezett igényekkel kiegészítve, 2230 adag
krumplit és hagymát osztottak szét a faluban. A tavalyihoz
képest kétszer annyi krumpli és hagyma idén is 5 M Ft-ba
került, nem számítva a résztvevõk munkáját. Az adminisztrációban az igazgatási osztály, az osztásban a Faluház
Kht. és a Polgármesteri Kabinet munkatársai vettek részt.
A képviselõk tájékoztatást kaptak, mikor mely utcák a sorosak, így ki-ki figyelemmel kísérhette a nyolc plusz két
napos akciót. Az esetleges panaszokat, észrevételeket
Besenyei Gábornál jelezhetik a (70) 334 3514-es számon.
A lakosság nagyon közremûködõ volt, az osztás erõsítette a jószomszédi viszonyokat is. A hivatal köszöni a
közremûködõk áldozatos munkáját, és reméli, hogy az
észrevételeket összegezve, jövõre is a lakosok megelégedésére sikerül megszervezni a nyugdíjasok támogatását.

Helyzetkép a Fabro-házból
Október közepén munkához látott a kivitelezõ a
Fabro-házban. A kapu feletti födémszerkezetnél a korábban beazonosított 3 gombafertõzött gerenda helyett 16ot találtak. Ezért a falat visszabontották, aládúcolták és
végigcsonkolták a gerendákat. A statikus állandó felügyeletével, munkanaplóval és felmérési naplóval rögzítve
az eseményeket, felhasznált anyagokat, – megtörtént a
tetõszerkezet megerõsítése is, új anyagokkal pótolták a
gombarágott részeket. A nem várt pótmunkák ellenére
remélhetõleg belefér a cég a nov. 30-ai határidõbe és a
3,5 M Ft-os, erre elkülönített összegbe. Tél elõtt elvégzendõ még a hõszigetelés, ennek költsége a választott
mûszaki eljárástól függ.

KISHÍREK
Kórházat akar építeni egy német befektetõ Budakalászon. A Napvirág Idõsek Otthona elõtti önkormányzati területre, az igényelt 4000 m2-re 1000 m2 alapterületû,
3 szintes épületet terveznének. Ebben 40 ember dolgozna
szakszemélyzetként: fül-orr-gégészeti, laboratóriumi, nõgyógyászati, ultrahang, reumatológiai és egynapos sebészeti szakellátást nyújtanának. Az igénybevevõk 70%-a
TB-támogatott, 30%-a privát beteg lenne.
u Átadták a Damjanich utcát nov. 7-én a forgalomnak.
A hivatal kifogásai miatt (járda lejtése a CBA-nál, útszegély illesztése a járdához, áteresz-rács lehegesztése), az
átvételt feltételekhez kötötték. A Közútkezelõ jegyzõkönyve a bejárásról még nem érkezett meg, a hiánypótlásra, javításokra 30 nap áll a kivitelezõ rendelkezésére.
u A Gyógynövény ügye újra a testület elé kerül novemberben a szennyvíztisztítóhoz szükséges terület vételi szándéka, az önkormányzati igények tisztázása, ill. a
HÉSZ-módosítás szükségessége miatt. Akár elfogadja a
Gyógynövény közgyûlése a helyi igényeket, akár nem,
döntés lesz a HÉSZ-módosítás pályázati kiírásáról.
u A Pest Megyei Közgyûlés Környezetvédelmi és
Közlekedési Bizottsága a Faluházban tartotta az M0 szakaszról szóló kihelyezett ülését. A tájékoztatón részt vett
Csobánka, Leányfalu, Szentendre és Szigetmonostor polgármestere is: megtárgyalták az elõkészítés, tervezés, kivitelezés hiányosságait és a kormány ígéret-szegését.
u A BÁMK névadó ünnepsége dec. 15-én 15 órakor lesz.
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Megoldódni látszik a társasház-ügy
Elkészült a Szentistvántelepi Általános Iskola melletti
társasház Alapító Okiratának módosítása, SZMSZ-e és
Házirend-tervezete, a közgyûlés nov. 20. körül tárgyalja
meg ezeket. A dokumentumok tartalma az udvar és az
épület használatára vonatkozóan nagyjából fedi a sok évvel ezelõtti használati szerzõdést, ill. az okt. 15-én az iskolaigazgató és a kisebbségi tulajdonos által aláírt ideiglenes megállapodást. Eszerint az épületben könyvtár mûködik; az alsó tagozat tanári felügyelettel használhatja az
udvart, testnevelési órákon és szünetekben 14 óráig; a fakerítés a helyén marad; és a két tulajdonrész közti kerítés
mentén zöldsávval biztosítanak zajvédelmet.
(Németh Antal alpolgármester tájékoztatott: mivel
kétséges volt a 242 szülõ aláírásával jegyzett beadvány
hitelessége, 74 szülõt (helyben a képviselõk, Pomázon és
Csobánkán hozzátartozóik) meglátogattak. 18 esetben
kétszer, volt, aki háromszor aláírta az ívet; az aláírók egy
részének nem jár(t) gyereke az iskolába; 13 szülõ tiltakozott, hogy nem õ írta alá; volt fiktív lakcím; 17 aláírás származott a csobánkai cigánysorról, bár roma származású
gyermek nem jár ide; 14 fõ tankönyvvásárláskor, 20 fõ
iskolai alkalmazottól kapta kézhez a papírt, amin nem volt
feltüntetve, mit ír alá. A látogatásokon kiderült, a szülõk
részben nem, vagy félre voltak tájékoztatva az ügyben, –
viszont megköszönték az információkat és a falu aktuális
ügyeirõl is elbeszélgettek a képviselõkkel.)

Árajánlat kérések
Az önkormányzat ajánlatot kér a külterületi, kb. 6,3
ha nagyságú, 08/28 hrsz-ú, gyep mûvelési ágú önkormányzati földrészlet, a környezetében lévõ kb. 64 ha magántulajdonban levõ zártkerti területek (Berdó), és 9,5 ha
erdõ ingatlanhasznosítási tanulmánytervére, a döntés
megfelelõ szakmai megalapozása érdekében. Határidõ:
december 1. Kapcsolattartó: Domahidi Emma mûszaki csoportvezetõ, Turi Attila fõépítész. (Részletek a honlapon.)
u A Mályva utcai szennyvízátemelõ bontására kér kivitelezõi árajánlatot a hivatal, terepszint alatti bontásra, a törmelék elszállítására és tereprendezésre. Határidõ: dec. 1.
Tel.: (26) 340-266, 343-362. (Részletek: a honlapon.)
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Bemutatkozik a Szentendrei Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítõ Szolgálatunknál 15 családgondozó végez segítõ tevékenységet, amihez szociális munkás, szociálpedagógusi végzettség szükséges. A szociális munkás
felsõfokú tanulmányokat végzett, diplomás ember, aki eltérõ jellegû problémák esetén tud bizalmas és hasznos információkat, segítséget nyújtani a rászorulónak. A szociális szakma a pszichológia, jog, közgazdaságtan és a mentálhigiéné szakmakörébõl táplálkozik.
A szociális munkás tájékozott a társadalom különféle
csoportjait érintõ kérdésekben (gyermekvédelem, felnõttek foglalkoztatása, idõsek, fogyatékkal élõk, kábítószerrel
élõk, családi-, kapcsolati zavarok és azok enyhítése).
Alapvetõ szakmai követelmény a titoktartás: akik felkeresik Szolgálatunkat, diszkrécióra, megértésre, támogatásra
találnak. A szakmai munkát az együttmûködés, egymásért és a hozzánk fordulókért vállalt felelõsség jellemzi.
Szolgálatunk információadásban, kérvények kitöltésében
és kapcsolati nehézségek esetén is segítséget nyújt.
Számos rendezvényen veszünk részt (gyereknap, falunap, közösségi megmozdulások). Saját programjainkat elsõsorban családoknak ajánljuk. Harmadik éve rendezzük
meg szerdai napokon a Mobiljátszóház programot, a térség kistelepülésein, az önkormányzatok segítségével.
Alapelv az önkormányzatokkal való együttmûködés is: a
közös gondolkodás, kapcsolattartás a munka sikerének
alapvetõ követelménye.
A családok folyamatosan problémákat oldanak meg,
döntésekre kényszerülnek. Gyógypedagógus és pszichológus tud jól használható információt adni az iskolakezdés
gondjaihoz, az iskolás gyermek tanulási nehézségeihez.
Az egyszülõs háztartásokban gyakori szükséglet a különélõ szülõvel való kapcsolat fenntartása, ápolása, mely az õ
részérõl is igényként jelentkezhet. A megfelelõ idõpont és

mód kiválasztásában, megbeszélésében is segítséget tudunk nyújtani. Gyakori, hogy idõs emberek ellátásában kell
a család számára is elfogadható megoldást találni. Társadalmunkban kevés szó esik azokról, akik életük befejezéséhez közelednek – talán, mert félünk a témától –, ezért
különösen fontos az, hogy ebben az életszakaszban a családok, hozzátartozók támogatást kapjanak.
Szolgálatunk munkatársai nyitottak különbözõ, a családok, emberek életét kedvezõbb helyzetbe hozó kezdeményezésekre. Szükség szerint egyszülõs, baba-mama,
óvodai gyermekcsoport létrehozásában mûködünk közre.
Fontos feladat a fiatalokkal való foglalkozás. A gyermek
folyamatosan fejlõdik, változik. A szülõknek biztonságot
adhat, ha nehézségeiket, a kamaszkorral járó leválási folyamatokat valakivel megbeszélhetik. Egyes családokban
talán azért okoz külön kihívást a gyermek felnõtté válása,
mert a szülõ hasonló korban már munkát vállalt, ezért a
felnõtté válás szakasza lerövidült, így nehezebben éli meg
annak elhúzódását. Vannak családok, ahol túl sok felelõsséget várnak el a legidõsebb gyermektõl, szinte szülõi
szerepeket, ami alól a fiatal igyekszik „kibújni”. Az egyszülõs családoknál probléma lehet – különösen fiúk esetében – az apai szerep hiánya, ami megfelelõ példaképpel
való kapcsolattartás mellett pótolható részlegesen. A példakép lehet tanár, rokon, ismerõs.
Aki bizonytalan az említett kérdéseket illetõen, bizalommal fordulhat a Családsegítõ Szolgálat munkatársaihoz. A mindenki életében fontos testi lelki jólét meglétéhez próbálunk minél több és színvonalasabb szolgáltatást nyújtani, és keresni azokat a lehetõségeket, ahol találkozhatunk és együtt gondolkodhatunk.
A szolgálat elérhetõségei: Táncsics u. 19., telefon:
340-121, hétköznap 9-17 óráig.

Kistérségi kishírek

a mûködés feltételeit (idõben kapott jelzés, szakterületek
együttmûködése) vázolták föl rövid elõadásokon és szóróanyagokon. Hangsúlyozták a folyamatos, napi, személyes kapcsolattartás fontosságát, amit programokkal, csoportokkal és pszichológus segítségével biztosítanak. A
Szolgálat továbbra is helyben látja el a gyermekjóléti és
családsegítõ feladatokat.
u Konferencia zajlott Szentendrén okt. 15-én a „Turisztikai Desztináció Menedzsment” szervezetek mûködésérõl, kistérségi elõkészítésérõl. Az alulról felfelé építkezõ,
az önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások,
szakmai és civil egyesületek önkéntességén alapuló, ám
egységként létrehívandó és mûködõ szervezetek munkája
a helyitõl, a regionálison át, a nemzeti szintig ívelne. A
TDM szervezetek felállításához szükséges feladatokhoz az
országban az elsõk között a Pilis-Dunakanyari Kistérség 9
települése (köztük Budakalász) látott hozzá, a célra 5 M Fttól 50 M Ft-ig terjedõ összeg nyerhetõ el.
u Október 30-án ülésezett Szentendrén a Védelmi Bizottság, melynek tagjai a kistérségi polgármesterek és a
területi védelmi intézmények: a Tûzoltóság, a Rendõrség
és az ÁNTSZ. Az ülésen értékelték az éves munkaterv
végrehajtását és meghallgatták a szentendrei rendõrkapitány éves beszámolóját.
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u A DPÖTKT okt. 29-ei Társulási Tanácsülésén szó volt
a DPÖTKT 2008. I. félévi beszámolójáról; az IQsys-szel
kötendõ fejlesztési szerzõdésrõl; a 2009. évi szociális és
közoktatási feladatellátás megszervezésérõl; a kistérségi
kerékpárúttervek engedélyezési eljárásának elõmozdításához szükséges lépésekrõl és forrás biztosításáról; a Budakalászon megvalósuló „Ipari Park” pályázat támogatásáról; a kistérségi buszközlekedéssel kapcsolatos közös
állásfoglalásról; és a Foglalkoztatási Partnerség létrehozását célzó pályázat támogatásáról.
u Szociális szakmai napot tartott október 13-án a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. Mivel a feladatokat
augusztus 1-jétõl a Kistérség látja el Budakalászon, a rendezvénynek kettõs célja volt. Egyrészt bemutatkozott a 9
településen mûködõ szolgálat, másrészt megerõsítette,
továbbfejlesztette a mûködõ családsegítõ és gyermekjóléti jelzõrendszert. Ez a törvényben elõírt jelzõrendszer
hivatott felkutatni, fogadni, számontartani a krízisben, nehéz élethelyzetben lévõket.
A munkatársak a szolgálat komplex mûködését, munkamódszereit (a jelzés és visszajelzés módja); speciális
szolgáltatásait (beilleszkedési program, kapcsolatügyek);
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Elõkészületek az M0 körgyûrû 10-11-es fõút közötti folytatására
Az M0 folytatására vonatkozó szakhatósági állásfoglalásról egyeztetett a hivatal okt. 27-én a NIF és az UNITEF
képviselõivel. Másnap, rendkívüli ülésen a testület kinyilvánította, hogy az M0 autópálya továbbépítését támogatja, egyetért az ‘A’, ill az ‘A1’ nyomvonallal egyaránt,
elõnyben részesítve az ‘A’ verziót (részletek: 9. o.). Így az
M0 továbbépítésének nincs önkormányzati akadálya, a
NIF nem ragaszkodik az ürömi csomóponthoz és Üröm is
elfogadta az ‘A1’ változatot, csomóponti kikötés nélkül.
Bármelyik nyomvonal esetén Budakalász kötelezettséget vállal a HÉSZ módosítására, a településrendezési
szerzõdésben foglalt feltételekkel, ennek költségei a beruházót terhelik. A testület kikötötte, hogy az elõzetes tervek számoljanak a szállítási-deponálási utakkal, azok helyét a hivatallal egyeztetve jelöljék ki, és késõbb ezek a
feltáró utak kerüljenek községi kezelésbe. Ezzel megol-

dódna a Békásmegyer-Ófalu és a Berdó közti közlekedés
is. A III. kerület alpolgármesterével és fõépítészével okt.
31-én folytatott tárgyalások szerint Óbuda támogatja ezt
az elképzelést és a hivatallal közösen finanszírozna egy, a
Pusztadombi u.–Égetõ u.–Meggy u.–Ürömi út közti öszszeköttetésre vonatkozó tanulmánytervet.
Folynak az egyeztetések a Barát-patak hídjáról is, amit
egy III. kerületi befektetõ cég az M0 folytatásával egy idõben építene meg a Hatvani u. folytatásában. Ebbe illesztenék bele budakalászi kérésre a zsilipet. Az elképzelések
szerint õk terveznék meg a zsilipet, hidat, Budakalász építené meg a híd alapját a zsilippel (ez kb. 100-200 M Ft),
majd a cég magát a hidat. A végsõ elszámolásnál valószínûleg községünk visszakérne, kapna 50-70 M Ft-ot. Addig azonban nem köt Budakalász erre szerzõdést, amíg a
III. kerület nem járul hozzá mindehhez.

Az IVS-egyeztetések eredményei

kek megtartásával, de magasabb színvonalú ellátást és
szolgáltatást biztosítva a lakóknak és vállalkozásoknak,
képessé kell válni a városi létmód kiszolgálására.
A tapasztalatok szerint az azonos színvonalú települések közül a városok fejlõdnek, a községek helyzete fokozatosan romlik. A várossá válás a térségi szerepnövekedésen
túl az életminõség, a kulturális és ellátó funkciók javulását
hozhatja magával. Budakalászon kiemelt szempont a természeti környezet megóvása; a falusias, kertvárosi jelleg
megtartása; a hagyományõrzés és az identitás erõsítése.
Mindez úgy lehetséges, ha „fejlett és nyugodt kisvárosi
életet” biztosít az önkormányzat „a rohanó nagyváros
szomszédságában”, hogy a település „megóvja, visszaállítsa csendjét, fejlessze önmagát, környezetét”, igyekezzen
„emberibb, élhetõbb környezetet kialakítani”. Ennek feltétele a fenntartható, versenyképes növekedés, és a vízparti
üdülés és kikapcsolódás lehetõségeinek biztosítása is.

Háromszor tárgyaltak októberben a képviselõk és a
meghívottak a készülõ Integrált Városfejlesztési Stratégiáról (IVS). A következõ évek fejlesztési alapdokumentuma,
elfogadása után nagymértékben meghatározza a település elõtt álló feladatokat. A megalapozó vizsgálatok elérhetõk honlapon.
A beszélgetések során az akcióterv területi lehatárolásáról és a megfogalmazandó célkitûzésekrõl volt szó. Arról, hogy milyen települést akarnak a kalásziak; hogyan
lehet minõségi szolgáltatás és kereskedelem a központban; és hogy a kisvárosi fejlõdést választja a település
(már ma is úgy éli életét) vagy ragaszkodik hagyományos
falusias környezetéhez és viszonyaihoz?
A beszélgetéseken végül támogatást kapott az elképzelés, hogy Budakalász pályázik a városi címre. Fejleszteni kell az Ófalut a korábbi elképzeléseket folytatva; szakmai befektetõkkel együttmûködve meg kell kezdeni a
Lenfonó területének rehabilitációját, az alközpont fejlesztését; és el kell kezdeni a bányatavak melletti területek
fejlesztésének elõkészítését.
A több évre szóló stratégia csak akkor lehet sikeres, ha
a település lakói, az önkormányzat és az érintett tulajdonosok egyetértésével alakul ki az elképzelés és partneri
együttmûködéssel valósul meg a fejlesztés.

Az IVS és a településfejlesztési akcióterv
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia olyan új szemléletû program, amit nem jogszabály ír elõ, hanem a települések felé irányuló, összehangolt fejlesztési terv iránti
közösségi elvárás hív életre. A dokumentum az állapotvizsgálattól kezdve, a kívánt célok megfogalmazásán át, a
lehetséges lépések meghatározását tartalmazza.
Az elkészült IVS és településfejlesztési akcióterv-öszszefoglaló szerint erõsíteni kell Budakalász szerepét a régióban, az agglomerációban, a fõváros közelségében;
biztosítani kell az épített és természeti környezet adottságainak fenntartható fejlesztését; szociális biztonságot kell
nyújtani a lakosságnak; partneri együttmûködést kell kialakítani a gazdasági és civil szférával; és a községi érté2008. november • II. évfolyam 9. szám

Megalakult a Magisztrátus
Felébredt Csipkerózsika álmából és megtartotta alakuló
ülését a Magisztrátus. Az önkormányzat munkáját segítõ,
tanácsadó szervezet jelenleg 33 tagot számlál. A magiszterek elfogadták ügyrendjüket és elnöknek dr. Kulin Sándort,
alelnöknek Pártai Luciát választották. A grémium három
szakmai mûhelyt kíván indítani: Gazdasági, településfejlesztési és környezetvédelmi; Oktatási, kulturális, sport, ifjúsági
és családvédelmi; valamint
Idõsügyi szociális és egészségügyi szekciót. Folyik e tagozatok szervezõdése: ki-ki
önkéntesen döntheti el, melyik csoportnak (akár többnek
is) kíván tagja lenni. A mûhelyek szükség szerint, de legalább negyedévente üléseznek. Elsõ feladatuk az IVS
megtárgyalása, de megkapják
az önkormányzat éves munkatervét, és folyamatos tájékoztatást a Budakalász elõtt
álló, ill. az aktuális ügyekrõl.
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A szept. 30-ai ülés további hírei

Az okt. 28-ai M0-döntések

A testület elfogadta a Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (11 I., 1 N., 4 T.).
u A grémium a Budakalász Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezésérõl szóló elõterjesztést a három IVS-munkaértekezlet, a nov. 4-ei közmeghallgatás és
az összevont bizottsági ülés utánra halasztotta (16 I.). Az
500 fõs mintavételi javaslatot, legfeljebb 1,5 M Ft-os költséggel, elvetette (5 I., 3 N., 6 T.).
u A képviselõk döntöttek, hogy a Mályva utcai volt
szennyvízátemelõ telep területének hasznosítása ügyében legyen egyeztetés a Ciklámen utca lakóival és ezután
határoznak arról, hogy közparkot vagy beépítésre szánt
területet alakítsanak ott ki (16 I.). Az okt. 8-ai közmeghallgatáson a jelenlévõk a parkosítást támogatták.
u A testület a Berdó dûlõ 3254/1, 3255/1, 3180
hrsz.-ú ingatlanainak belterületbe vonásához nem járult
hozzá (16 I.). A 3012/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását engedélyezte, de az ingatlan mûvelésbõl való kivonását a Földhivataltól meg kell kérni; a szabályozási terv által elõírt telekalakítási eljárást le kell folytatni; a belterületbe vonással kapcsolatos összes költség a kérelmezõt terheli (16 I.).
u A grémium a Szentistvántelepi Általános Iskola testnevelés óráinak csütörtöki, Kalászi Sportcsarnok-béli
megtartásához 768 e Ft önkormányzati sportcsarnoki
kontingenst és sportszerek, sporteszközök vásárlására
260 e Ft-ot biztosított (16 I.).
u Az OKSB javaslatára a képviselõk a kézilabdasport
támogatására elkülönített 500 e Ft-ból 200 e Ft-ot a
BMSE, 300 e Ft-ot a BSC kézilabda szakosztályának, ill. a
2 414 000 Ft összegû sportcsarnok kontingensbõl 614 e
Ft-ot a BMSE, és 1 800 e Ft-ot a BSC kézilabda szakosztályának biztosítottak támogatásként (16 I.).
u A testület felhatalmazta a Kaláz Kft. ügyvezetõjét, hogy
bevételeinek terhére a tó fa vízi állását bontsa el (16 I.).

A testület elfogadta a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztériummal, és a NIF Zrt.-vel kötendõ, a
káros környezeti hatások enyhítésérõl szóló megállapodást és mellékleteit (11 I., 5 N., 1 T.): évi 250 M Ft + Áfa jár
Budakalásznak közlekedésfejlesztésre; az elsõ évi összeg
szolgál a korábban beígért fejlesztésekre; saját kezelésbe
kerülnek az állami utak, az M0–Üröm közti átvezetést kivéve. Elvetette a szakhatósági engedély megadására vonatkozó tétel kihagyását a megállapodásból (5 I., 11 T.).
u A grémium kinyilvánította, hogy az M0 11-10. sz.
fõutak közötti szakasz mielõbbi megépülése a település
érdeke, ezért támogatja az M0 továbbépítését (12 I., 5
T.). A környezeti hatástanulmány szerinti „A” nyomvonal
megépítésével egyetértett és kötelezettséget vállalt a
HÉSZ módosítására, a településrendezési szerzõdésben
foglalt feltételekkel (9 I., 1 N., 7 T.). Az „A” nyomvonalat
elõnyben részesítve (mert a közigazgatási határt elkerüli),
de az „A1” nyomvonal megépítését is elfogadta és kötelezettséget vállalt a HÉSZ módosítására, a településrendezési szerzõdésben foglaltak szerint (13 I., 1 N., 4 T.).
Felhatalmazta a polgármestert, hogy tárgyaljon a településrendezési szerzõdésrõl, de: a) az érintett területre vonatkozó HÉSZ- és Szerkezeti terv módosítás költségei a
beruházót terhelik. b) mivel a HÉSZ módosítását meg kell
elõzze annak a megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészíttetése, amely a Berdó dûlõ 08/28 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és környezetének az M0 továbbépítésébõl
adódó várható terület-felhasználás változásával kapcsolatos, ezért ezen költségek arányos átvállalása is a beruházót terheli. c) a Berdó dûlõ III. kerület felõli közlekedési
kapcsolatának javítása, a terület feltárásának megoldására
vonatkozó kötelezettségvállalás a megállapodás részét
kell képezze (12 I., 1 N., 4 T.).
A testület az Ürömi csomóponti ág építésével nem értett egyet (11 I., 6 T.). Az „A” és „A1” nyomvonalakhoz
tartozó, Barát patak felett átvezetett lehajtó megépítésével kapcsolatos hivatali szakhatósági vélemény kiadásának elõfeltételeként a HÉSZ módosítását kezdeményezi, a
településrendezési szerzõdésben foglalt feltételekkel. Felhatalmazta a polgármestert a befektetõvel kötendõ településrendezési szerzõdés elõkészítésére. A HÉSZmódosítás testületi elfogadására csak ennek aláírása után,
az ebben foglaltak szerint tud kötelezettséget vállalni (14
I., 3 T.). A testület javasolta a jegyzõnek, hogy az M0
11–10. sz. fõút közötti szakaszára vonatkozó környezetvédelmi engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalást a jogszabályok és a testületi határozatok figyelembe vételével adja ki (12 I., 3 N., 2 T.). Az M0 útgyûrû folytatásával kapcsolatos településrendezési szerzõdéseknek tartalmazniuk kell Budakalász kikötéseit és
elvárásait Békásmegyer felõl a 11-es út és az M0 könynyebb elérhetõségének a megoldására (16 I., 1 T.).

u

Az okt. 28-ai rendkívüli ülés hírei
A testület a Budakalászi Közmû Üzemeltetõ Kft.
2007. évi önrevíziós egyszerûsített éves beszámolóját elfogadta és a 30 904 e Ft nyereséget eredménytartalékba
helyezte (17 I.).
u A képviselõk a Szerb Egyház megkeresésére kijelentették, hogy a település Szabályozási Tervét a belterületi
1687/2. hrsz-ú ingatlan esetében várhatóan nem akarják
módosítani, a besorolást – a módosítás jogát fenntartva –
jelen állapotában kívánják megtartani (16 I., 1 T.).
u A testület a 2008. évre vonatkozó, a Bernula és Kiss
Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-vel kötött szerzõdését
érvényesnek tekintette, írásban megerõsítette, és 20092010. évi gazdálkodásának könyvvizsgálatával 1 650 e
Ft+ÁFA összegért megbízta (17 I.).
u A grémium a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség által kirótt 1 698 e Ft-os bírságot a fejlesztési céltartalék terhére
egyenlíti ki (17 I.).
u A képviselõk módosították a Díszpolgári cím és a
Budakalászért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló rendeletet (17 I.).
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II. Budakalászi Tûzoltó Bál
December 6-án 20 órától a Faluházban kerül sor a rendezvényre, amelyen az est háziasszonya Spitzer Gyöngyi
SOMA lesz. Fellép a Bravi Buam zenekar. Érdeklõdni
lehet és jegyek rendelhetõk: 06 20 242 4151
2008. november • II. évfolyam 9. szám
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Az okt. 28-ai rendes ülés hírei

Közmeghallgatás – 31:20

A testület módosította a költségvetési rendeletet,
biztosította a játszótér-pályázat többlet saját forrásának (5
381 e Ft); a hivatal hátsó parkolójának (931 e Ft) és a
rendõrlakás kialakításának (2 262 e Ft) összegét (17 I.).
u A grémium módosította az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról szóló rendeletet (12 I., 5 T.).
u A testület módosította a helyi buszközlekedés útvonaltervét, a lakossági észrevételekkel és a közútkezelõvel
egyeztetve (17 I.). A tervek elkészítésével (1 620 e Ft+ÁFA)
a K.S. ROAD Mérnökiroda Kft-t bízta meg (11 I., 6 T.).
u A grémium kérte, hogy Csobánka a HÉSZ módosításakor vegye figyelembe Budakalász várható forgalomnövekedését, a Pilis arculatának megóvását és a tájképvédelmet;
és az eljárás további fázisait is véleményezhesse (15 I.).
u A képviselõk támogatták, hogy a III. kerület Remetehegyi u.–Perényi lejtõ és út–Bécsi út–Tégla utca–Kiscelli
lejtõ és köz által határolt terület egységes zöldterület (városi park) legyen (15 I.).
u A testület elfogadta a hivatal munkájáról készült beszámolót és az OKSB javaslatát, hogy a munkatervben
szerepeljen az Önkormányzati Minõségirányítási Program (ÖMIP) felülvizsgálata, az elõzze meg az újabb hivatali beszámolót, s készüljön el a hivatal értékelésének, beszámolójának szempontrendszere (10 I., 6 T.).
u A grémium a Pomáz tervezte egészségközpontról
további információkat kért, hogy dönthessen az esetleges
hozzájárulásról (15 I., 1 T.).
u A testület a Damjanich utcai támfal újjáépítésének
terveire elkülönített 450 e Ft + ÁFA összeget (16 I.).
u A képviselõk a Berdó dûlõ 3110/1, 3111, 3117,
3118, 3120, 3122, 3124/1-2, 3127, 3136, 3139, 3141 és a
3162/9, 3113/2, 3114 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához nem járultak hozzá (15 I., 1 T.). A Szegély u. 3272/12, 3306, 3307/1-2-3 hrsz-ú ingatlanok, és a Berdó dûlõ
3266/1, 3269 hrsz-ú ingatlanok ügyére a megrendelt tanulmány után, a szerkezeti terv módosításakor térnek vissza
(13 I., 3 T.). A 0237/25 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához hozzájárultak, de a mûvelésbõl való kivonást a Földhivataltól meg kell kérni és az összes költség a kérelmezõt
terheli. A 0237/24 hrsz-ú út belterületbe vonásáról az önkormányzat intézkedik, költségeit (kb. 100 e Ft) fedezi.
u A testület felülvizsgálja a 2001-es Testnevelési és
Sport Koncepciót, ebben az OKSB tagjai és szakértõi
vesznek részt. Javaslatokat, véleményeket várnak nov.
30-áig. A szakértõi felülvizsgálat elvégzésére 3 árajánlatot kérnek be a januári OKSB ülésig, a sportkoncepció elfogadásának határideje: 2009. május 31. (16 I.).
u A grémium elfogadta a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesületének 2008. évi beszámolóját (16 I.).
u A testület újabb maximum 5 évre meghosszabbítja
azon bérlõk szerzõdését, akik a bérleti díjat megfizették
és tovább akarják bérelni a helyiséget (16 I.).

Meglepõen kevés lakos vett részt a Közmeghallgatáson: többen voltak az önkormányzat, hivatal képviselõi, az
intézmény- és cégvezetõk, mint a hozzászólók. A legaktuálisabb, a várossá válás kérdésében a felszólaló polgárok
közül négyen támogatták (az életmód városias; az új épületek modernek; fontos a gyerekek itt tartása; a fejlõdés
megállíthatatlan; anyagi elõnyök; az elhanyagolt területeket hasznosítani kell; nemzetközi rendezvények, stb.) ketten ellenezték a városi cím megkérését (féltik a falusi hangulatot, nem akarnak ipari külváros lenni, túl gyors a döntés, kevés a hozzászóló, stb.), többen bizonytalanok voltak.
Az eltûnt, átfestett KRESZ-táblák kapcsán elhangzott,
hogy novemberben felülvizsgálják az utak állapotát és pótolják a táblákat. Az Árpád út megsüllyedt betonjára is keresnek megoldást. A teherautók, a sebességkorlátozás, a
zebrák hiánya kapcsán szó volt a minisztériummal kötendõ új szerzõdésrõl, a tervezett közlekedésbiztonsági fejlesztésekrõl is. Kovács Róbert rendõr alezredes elmondta,
a híd átadása óta nõtt ugyan a forgalom, de nem nõtt a
balesetek száma. Legnagyobb gondot a körforgalom jelenti: nem tudja elnyelni a forgalmat és bedugul a 11-es
út. (Kovács Attila képviselõ jelezte, a NIF-nél dolgoznak
azon, hogy a körforgalmat jelzõlámpássá alakítsák.)
A Szentistvántelepi temetõ Halottak napjára elkészült
viacolor burkolatú útját többen megköszönték, de fölvetették, hogy a sírhelyekhez is jó lenne bejutni (erre készült két
lépcsõ, de ez még szaporítható); hogy a nagykapu le van
zárva, ezért mozgássérültet szállító autóval nem lehet bejutni (ez a KRESZ szerint forgalomtól elzárt terület, bár rendelet írja elõ azt is, hogy biztosítani kell a mozgáskorlátozott bejutását); hogy föl kéne vezetni a vizet, ill. kaput kéne
nyitni a dombon is (a novemberi ülésen tárgyalnak ezekrõl
és idõközben szeméttárolókat is raktak fel a dombra).
Fölmerült az éjszakai nyitva tartás és csendháborítás
kérdése, különösen a Vasút soron (a rendõr alezredes
szerint rendszeresen szerepel a járõr útvonalában a Vasút
sor). Kérés volt a Vasút sor és a bicikliút világításának
megoldása és többen köszönték a polgárõrök tevékenységét. Visszatérõ gond a szemetelés, a konténerek nem
rendeltetésszerû használata (ezeket megszüntetik és kiterjesztik a szemétszállítás hatókörét), az illegális szemétlerakás (polgárõrök, kamerák figyelik a környéket).
Szóba került a gyorssegélyrõl szóló rendelet (egy családból egy ember kaphat, de nem csak egyszer), a vis
maior keret, ill. a kölcsön lehetõsége (errõl évente kétszer
döntenek, 2 M Ft keretösszeg jut 7-10 kérelmezõre).
Igény lenne piacra, országos akciókhoz (MAGOSZ almaakciója) csatlakozásra, közértre a Martinovics utcában.
Többen érintették a képviselõk együttmûködésének
hiányát, a hangulatgerjesztõ akciókat, a faluért végzett
munka hiányát. A Lupa-szigetiek nevében Elek Péter szólt
a forgalomból származó hangokon túl tapasztalt, a dilatációs hézagból eredõ csattogásról és a hídról lejövõ, hídra
fölmenõ autók keltette zajról (utánanéznek a zajvédõ
technikáknak; a hídépítõk szerint lesznek még zajmérések
és ha kell, zajvédõ szerkezeteket tesznek fel).
A közmeghallgatás végén a polgármester beszámolt
az elmúlt év eredményeirõl, fejlesztéseirõl.
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Döntés a várossá válás kezdeményezésérõl
A közmeghallgatás után döntöttek a várossá válás
kezdeményezésérõl jan. 31-ei határidõvel. (10 I., 7 T.). A
teljes-körû lebonyolítás: 3 M Ft + ÁFA, sikerdíj: 1 M Ft +
ÁFA (9 I., 1 N., 7 T.). Részletek a következõ számban.
2008. november • II. évfolyam 9. szám

ÚJ VEZETÕK A FALUBAN

BEMUTATJUK

Dr. Papp Judit Zsófia,
törvényességi referens
Budapesten születtem, 1963ban. A II. kerületben élek, férjnél
vagyok, egy tizenhat éves lányom
van. Budapesten érettségiztem,
majd elvégeztem az Államigazgatási Fõiskolát, késõbb a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász végzettséget szereztem.
1982-tõl dolgozom a közigazgatásban, pályámat szabálysértési elõadóként kezdtem, majd Kistarcsa nagyközség jegyzõje voltam 2003-ig. 2004-tõl Budapest Fõváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatalában Igazgatási
Iroda vezetõ-helyettesként dolgoztam.
2008. október 1-tõl Budakalász Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában vagyok törvényességi referens.
Az elsõ hónap a hivatal és a munkák feltérképezésével,
munkatársak megismerésével telt. Feladataim közé tartozik az elõterjesztések ellenõrzése, jogi felügyelete, a
hatósági ügyek törvényességi vizsgálata. Foglalkozom
építéshatósági ügyekkel, szerzõdések ellenõrzésével, folyamatban lévõ és régóta húzódó, problémás ügyek feldolgozásával. Hozzám tartozik a kisebbségi önkormányzatok mûködésének segítése, az SZMSZ-módosításuk,
az önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodásuk vizsgálata. A hivatal és a kisebbségi önkormányzatok összekötõjeként részt fogok venni az üléseken is.
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Besenyei Gábor,
falugondnok
Születésem óta, 31 éve élek
Budakalászon. A Budapesti Gazdasági Fõiskolán végeztem kereskedelmi közgazdászként. Szabadidõmben a mindennapi sportolás
mellett szívesen járok színházba,
szeretek olvasni, túrázni. Természetbarátként fontos számomra lakóhelyem környezete.
Falugondnokként közvetítõ szerepet kell betöltenem
a falu lakói és vezetõi között, hogy elõsegítsem a község
rendezettségét, a köztisztaság és a közlekedés állapotának javítását. Munkám során naponta ellenõrzöm a falu
rendjét, a helyi rendeletek betartását, de a község vezetése által szervezett akciók lebonyolításában, a település
mindennapi életében felmerülõ feladatok megoldásában
is részt veszek. Ilyen volt a napokban lezajlott burgonyaakció, melynek során a nyugdíjasokat élelmiszerrel támogatta az Önkormányzat.
Az észlelt károkról és nemkívánatos, veszélyes jelenségekrõl tájékoztatom az illetékeseket, így a problémák hamarabb felszínre kerülhetnek, hogy megoldást lehessen rájuk találni. Fontos, hogy a lakosok is bizalommal forduljanak hozzám, amit megtehetnek személyesen, ha találkozunk ellenõrzõ körutam során, ill. a 06 (70) 334-3514-es
telefonszámon (hétfõ-szombat 8-12-ig). E-mailt egyelõre
az udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu címre küldhetnek.
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KÖZÉLET

ORSZÁGOS HELYI ÜGYEK...

Párhuzamos aláírásgyûjtés

Aki „viszi magában az áldást”

Október 16-án a Fidesz MPSZ is csatlakozott a Budakalászi Polgári Körök Szövetsége által elindított, a Parlament önfeloszlatását és elõrehozott választások kiírását
célzó civil kezdeményezéshez. Deutsch Tamás elmondta: a Fidesz örömmel támogatja a mozgalmat, de nem mögé, nem elé, hanem mellé kíván
állni. Ezzel akarja elõsegíteni, hogy a magyar polgárok minél szélesebb körben kinyilváníthassák véleményüket és kezükbe vehessék sorsuk irányítását.
A jogi és törvényi következményekkel nem járó
aláírásgyûjtéshez eddig kb. 100 szervezet és 80100 ezer ember csatlakozott. Párhuzamosan a budakalászi kezdeményezéssel, az Alkotmánybíróság
okt. 27-28-ai ülésén helybenhagyta az OVB határozatát, amellyel hitelesítette a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány – az Országgyûlés feloszlatására
irányuló – országos népi kezdeményezésének aláírásgyûjtõ ívét. Az MPDA-nak két hónapja van arra, hogy minimum ötvenezer plusz egy érvényes aláírást gyûjtsön
össze, s ezek OVB általi hitelesítése után a Parlamentnek
kötelessége dönteni a kérdésrõl.
Mivel a két mozgalom célja azonos, a BPKSZ támogatja és segíti a MPDA aláírásgyûjtését, de folytatja a sajátját is, míg az Országgyûlés nem szavaz a feloszlatásról.
Minél több aláírás gyûlik ugyanis össze a szavazás februárra várható napjáig, annál nagyobb erkölcsi és társadalmi
nyomás nehezedik az Országgyûlésre. (Részletek és
fotók: www.budakalasz-elorehozottvalasztas.hu)

A Parlamentben ugyan nem vetítették, de Budakalászon több százan megnézhették október 29-én a Wittner
Máriáról, az ‘56-os eseményekrõl, hõsökrõl és sorsokról
szóló, Hóhér, vigyázz! c. filmet. Az esten
jelen volt a Lánszki Imre által „áldott állapotban” lévõnek tisztelt asszony, akit
„életre ítéltek”, és jó barátja, Varga ‘Janika’, „a forradalom kiskatonája” is.
„Nem kellettem a halálnak” vagy inkább „az Istennek dolga van még velem
a földön” – elemezte a filmet követõ beszélgetésen életét, sorsát, sorsfeladatát
Wittner Mária, akit Orbán Viktor arra kért
2006-ban: „legyen szószólója ... az Ország Házában is a kommunizmus áldozatainak. Legyen szószólója az 56-os forradalom hõseinek,
legyen valaki, aki mindig emlékeztet bennünket arra, amit
kommunizmusként tart számon a világtörténelem.”
‘56-ra emlékezve a képviselõasszony elmondta: „Akkor két hétig nem hazudtak, mindent leírtak. Akkor valóban összefogás volt. Elfelezték a sorbanálláskor a kenyeret.
Az emberek lelkében fény gyúlt. És ha a lélekben fény van,
a fejekben sem lehet sötétség.” Ezt a világosságot idézi,
tartja kötelességének idézni ma is minden megnyilvánulásában, ezért támogatja a Parlament önfeloszlatását is:
„Mert ezek, ezek megint elrontottak valamit. És nekünk túl
kell élni ezt a kevés idõt, ami még hátravan... összefogással, összekapaszkodással, egymásra figyeléssel.”
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KAPCSOLATOK ÉS HITÉLET

KÖZÖSSÉG

Látogatás Kahl am Mainban

Bimbózó testvérkapcsolatok a Vajdaságban

Szeptemberben ünnepeltük a Kahl am Main-nal
kötött szerzõdés és a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete fennállásának 10. évfordulóját. Ez
alkalomból nálunk járt
testvérvárosunk küldöttsége, ekkor avattuk föl a
Kahl am Main sétányt is.
Ezt a látogatást viszonoztuk október 17-étõl 20áig. Három mikrobusszal
érkeztünk a Budakalász
A Kahl-i csoport egy r észe
térre, a Festhalle mellé: az
itt lévõ parkban helyezték el díszpolgárunk, Gerstenkorn Béla szobrászmûvész alkotását.
Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak bennünket,
ez végigkísérte egész kintlétünket. Szombat délelõtt
meglátogattuk a helyi Tûzoltóságot. Érkeztünkkor éppen
tanfolyamok voltak, meglepõen sok fiatal csatlakozik a
tûzoltók önkéntes csapatához. Jól felszerelt géppark áll
rendelkezésükre, van egy 30 m-es létrájuk is, a tetején
kosárral, így a vállalkozó szellemûek „madártávlatból” is
megtekinthették Kahlt és környékét.
Délután megnéztük a helyi szennyvíztisztítót. Ez a tisztítómû régebbi technológiával mûködik, de a mai napig
jól funkcionál. A mi tervezett berendezésünk már jóval
környezetbarátabb technológiájú és nagyobb kapacitása
ellenére kisebb lesz a helyigénye.
Érdekes volt megfigyelni, hogy a fõutak kivételével
valamennyi utca Viacolor burkolattal rendelkezett, amit az
esztétikai szempontokon túl a javítások miatti útfeltörések
elhagyhatóságával, a késõbbi helyreállítás egyszerûségével magyaráztak. Egyébként Kahlban és szinte minden
német városban a házak tetején napelemek vannak, az állam 70-80%-kal támogatja az ilyen energiatakarékos
megoldásokat.
Szombaton rendezték meg a Magyar estet a Festhalleban. A menü: magyaros krumplileves, töltöttkáposzta
és rétes volt. A vacsorához lövétei krumplis kenyeret szolgáltak fel, a rétest a magyar küldöttség hölgytagjai sütötték egy közeli pékségben. Az ételek finomak, ízletesek
voltak. A velünk utazó két ifjú népzenész igényes, szép játékával és énekeivel emelte az est színvonalát.
A vasárnapi szentmisén az atya köszöntötte a budakalászi látogatókat és a polgármester urat. A mise utáni körmeneten együtt vettünk részt a helyiekkel. Ebéd a
Festhalleban volt, sok finomságtól roskadoztak az asztalok, kedvére válogathatott mindenki. Délután Hanauba kirándultunk: a kis városkában megnéztük a Grimm testvérek szobrát, sajnos az aranymûvesek háza zárva volt. Hétfõn, hazafelé jövet megtekintettük Miltenberg városát,
aminek gyönyörû eredeti stílusban meghagyott, szépen
karbantartott gerendásfalú házait szerencsére megkímélte
a II. Világháború pusztítása. A szíves vendégfogadásért
ezúton is köszönetet mondunk Kahl lakóinak.

Újra a Vajdaságban járt Parlagi Endre polgármester és
Krunity Péter képviselõ, hogy felmérjék egy késõbbi testvérkapcsolat esélyeit. Négy Tisza-parti települést, azaz
két járást: Adát és Moholt; valamint Péterrévét és Óbecsét látogatták meg, hogy találkozzanak az ottani választások után kicserélõdött új vezetéssel. Részt vettek az
adai Szarvas Gábor nyelvmûvelõ napokon, piaclátogatáson, megnéztek több pravoszláv templomot; hosszan beszélgettek helyi iskola-igazgatókkal és egyházi vezetõkkel is és szóba került a csereüdültetés, tankönyvcsere lehetõsége is. A jórészt szerbek és magyarok, kisebbrészt
németek lakta település-egységeknek – amelyekben ilyen
módon a lakosság nyelvi, nemzetiségi, kulturális összetétele hasonlít Budakalászéhoz – nagy a hajlandóságuk a
kapcsolatfelvételre, ezért várhatóan már decemberben, a
BÁMK névadó ünnepsége (dec. 15.) táján egy kisebb
adai delegáció meglátogatja Budakalászt. Ha sikerül
megegyezni, tavasszal alá is lehetne írni egy testvérkapcsolati szerzõdést.

Dr. Szigeti Ferencné és dr. Novotny László képviselõk
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Pillanatképek a Református Gyülekezetbõl
Rendszeres alkalmainkat októberben a reformációról
történõ megemlékezés ünnepi renddel fûszerezte. Az okt.
19-ei Istentiszteleten Marco De Leeuw Van Weenen holland származású, hazánkban élõ misszionárius szolgált
igehirdetéssel. Õ indította központi elõadással Egyházmegyénk Szigeti-Kiskörének presbiteri konferenciáját is. A
Szigeti-Kiskört a környékünkön élõ 8 református gyülekezet alkotja, és ez alkalommal Budakalász adott otthont a
találkozónak. A kiscsoportos feldolgozást, a tapasztalatok
összegzését és az elmélyült beszélgetéseket is eredményezõ tanulmányi napon a következõ témát jártuk körbe:
A presbiter, mint Jézus Krisztus elkötelezett tanítványa.
Az Úr által elõkészített jó hangulatú, testet-lelket megmozgató, gyülekezetépítõ kirándulást is szerveztünk a visegrádi nagyrétre, ezen testvéreink szép számmal részt is
vettek. Ez volt a bevezetés, az akkor elõttünk álló reformáció hete elõtt. Az imaközösséget, az úrvacsorai elõkészítõ
alkalmakat, a reformáció napján – október 31-én – rendhagyó Istentisztelet zárta le: Kátay Zoltán lantmûvész reformáció kori énekeket hozott templomunk falai közé.
Gyülekezetünk a november 2-ai Istentiszteletet követõ szeretetvendégségen már a következõ hetek alkalmait
tervezte, melyekre Jézus Krisztus szavával hívjuk a kedves olvasókat is: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék”.
Cs. Nagy János, ref. lelkipásztor

Református gyülekezeti alkalmak
• Vasárnap 9 óra: Istentisztelet, gyermek Istentisztelet két
csoportban, gyermekfelügyelet
• Hónap elsõ vasárnapján az Istentiszteletet követõen
szeretetvendégség
• Hónap utolsó vasárnapján úrvacsora
• Vasárnap 10 óra 30: konfirmációi oktatás
• Vasárnap 17 óra: ifjúsági óra
• Minden páros hét kedd 18 óra: imaközösségek
• Csütörtök 18 óra: bibliaóra, biblia iskola
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KULTÚRA

ADVENT JEGYÉBEN...

A BÁMK – Faluház õszi-téleleji programjai

Felhívás kávéház üzemeltetésre

nov. 17. Ólomkatona kiállítás – Megtekinthetõ csoportoknak elõzetes bejelentkezés alapján, ill. nyitva
tartás szerint dec. végéig
nov. 17. 18 óra „Mit nyerhetünk a Bibliából?” – dr. Reisinger János irodalomtörténész elõadása a
Könyvtárban. A belépés ingyenes!
nov. 17-23. „Információkkal a sikerességért” a Szentendrei Kistérségi Ipartestület szakképzési információs rendezvénysorozata
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 – gyöngynyaklánc készítés
nov. 22. 20 óra Katalin bál
nov. 24. 10 óra Baba Mama Klub: – Játékosan németül,
vendég: Gömbösné Viki
nov. 27. 18 óra Egészség Klub
nov. 28. 17 óra Kézmûves foglalkozás az Advent jegyében – adventi koszorú készítés
nov. 28. 18 óra Traccsparti a Német Egyesület szervezésében
nov. 29. 12-21-ig IV. Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap elõadásokkal és vásárral
dec. 5. 17 óra „Betlehem” címmel Mihályfi Márta elõadása a Könyvtárban, belépõ: 300 Ft
dec. 5. 17 óra Karácsonyi Képeslap Tárlat, az Önök régi
üdvözlõ lapjaiból a Könyvtárban
dec. 5. 17 óra Kézmûves foglalkozás – mézeskalács készítés, belépõ: 500 Ft
dec. 5. 20 óra „IceCream” Mikulás koncert
dec. 6. 20 óra II. Tûzoltó Bál (részletek a honlapon)
dec. 7. 18 óra „A musical hangja” koncert a Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány szervezésében
dec. 8. 10 óra Baba Mama Klub: Jön a Mikulás!
dec. 8. 18 óra „Süssünk, süssünk valamit” – adventi sütemények versenye
dec. 12-13-14. Adventi Vásár és Ünnepváró programok
dec. 12. 17 óra Aprók tánca – Játszóház, fenyõfa díszek
festett száraztésztából, Luca napi készülõdés, belépõ: 500 Ft
dec. 12. 19 óra „Vendégváró Advent a Dunakanyarban” –
Dunakanyar Mesterdalnokai koncert
dec. 13. 16 óra Adventi Jótékonysági Koncert a Szent István Alapítvány szervezésében
dec. 14. 16 óra Táncos Évzáró Gála, közremûködnek: Kalász Táncegyüttes, Lenvirág Táncegyüttes,
Sonnenblumen Német Táncegyüttes, Lustige Schwaben Énekkar
dec. 15. 15 óra BÁMK névadó a Nagyteremben (Idõpont
változás lehetséges!)
dec. 16. 10 óra „Alföldi Betlehemes” – a Szeredás Együttessel köszöntjük a gyerekeket a közelgõ
ünnepek alkalmából
dec. 17. 14-18-ig Véradás
dec. 19. 17 óra Kézmûves foglalkozás, karácsonyfa dísz
készítés – belépõ: 500 Ft
dec. 20. 17 óra Zeneiskolai koncert
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A BÁMK pályázatot hirdet a Faluházban mûködõ
Kávéház üzemeltetésére. Részletek a www.faluhaz.hu
oldalon, Budakalász honlapján, a helyi televíziókban és a
Faluházban találhatók. Tel: (26) 340 468, (30) 382 9810.

Adventi Vásár és Ünnepváró programok
december 12-14 között
A „Vendégváró Advent a Dunakanyarban” – Dunakanyar Mesterdalnokai koncerten vendégünk a TelekiWattay Mûvészeti Iskola vegyeskara, házigazda: a Budakalászi Énekkar. A Karácsonyi Desszert Gála finomságaival
kínáljuk a koncertre érkezõket.
Adventi Vásár lesz a Faluház folyosóin pénteken 1419-ig, szombaton és vasárnap 10-19-ig. Mindent, amit
szívesen kapna ajándékba is, megvehet egy helyen! Szõnyeg, bioszappan, méz, kürtõskalács, csuhé tárgyak,
könyv, cd, fotó, tea, kerámia, textil, ásványok, üvegtárgyak, divatékszer, fenyõfa és még sok érdekesség. Szombaton és vasárnap 10-tõl 12-ig ingyenes kézmûves foglalkozás keretében szalmadíszt készíthetnek a gyerekek.

Könyvtári hírek
45 000 Ft gyûlt össze, az elõzetes reményeket
messze felülmúlva, a nov. 8-ai Könyvböngészõ délelõttön. Az olvasók által felajánlott, a könyvtárban már fellelhetõ vagy nem szükséges könyvek vásárán ki-ki maga
szabhatta meg az árat, – az így befolyt összegbõl lehet
majd további szépirodalmat, útikönyveket, folyóiratokat
vásárolni. (Képek: BH+>>)
u Új folyóiratok járnak a könyvtárba: Élet és
Irodalom, 168 óra, Székelyföld, Új Ember.
u Több, mint 160 új könyv közül válogathatnak az
olvasók. Néhány, ízelítõül: J. Harris: Csokoládé és Csokoládécipõ; Vekerdy Tamás: A szülõ kérdez, a pszichológus válaszol; Lázár Ervin: Napló; Esterházy Péter: Semmi
mûvészet; Varró Dániel: Szívdesszert; Wass Albert: A
hét holló; E. Segal: Orvosok; Huszadik századi indiai
novellák; P. Mayle: Egy év Provence-ban.
u

Olvasni jó!
A két iskola tanítói, tanárai és a könyvtár vezetõje által
alkotott munkacsoport már összeállította az olvasást népszerûsítõ program ajánlott könyveinek listáját (BH+>>). A
tanév végéig a következõket tervezik:
• 2009 február: rajzos, játékos vetélkedõ Lázár Ervin
meseregényébõl, a Szegény Dzsoni és Árniká-ból.
• 2009 április: író-olvasó találkozó A kapu címû díjnyertes regény írójával, Barcza Katalinnal, amelyen a gyerekek érdeklõdhetnek alkotói módszereirõl, kedvenc olvasmányairól.
• 2009. május: Vendégünk és kedves olvasmánya címmel Parlagi Endre polgármester úr, a program ötletgazdája és/vagy meghívott mûvészvendégek beszélnének olvasmányélményeikrõl. Jónás könyve címmel az örök bibliai és irodalmi téma feldolgozására is sor kerül.
A tanév végén kiállítás lesz az összegyûjtött rajzokból,
munkákból. A szervezõk szívesen fogadják az észrevételeket, ötleteket, de különösen a sokat olvasó gyerekeket!
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OVI, SULI, SPORT

Hagyomány és óvoda

OKTATÁS
24. Copa Sant Vicenc Espanya
– BMSE utánpótlás sikerek

Minden társadalom, minden közösség folytonosságának és fönnmaradásának elõfeltétele a kulturális örökség
átadása a következõ generációnak. Hagyományozódik az
anyagi, a szellemi kultúra, és a társadalmi gyakorlat. A
kultúra ezen elemei évezredeken keresztül a mindennapi
élet szerves részét képezték, puszta létük fenntartotta a
nép, a nemzet, az adott társadalom egészének és közösségeinek létét. Nem tanították sehol, maga volt az élet.
Ma tanítják és mutogatják, hogy feledésbe ne merüljön.
Itt kapcsolódhat össze hagyomány és óvoda egymással.
A hagyományok a múltunkat jelentik, márpedig múlt
nélkül gyökértelen a jövõ! Az új nemzedékeknek valahol
meg kell tanulni, hogy mi volt régen. Szükség van erre
identitástudatunk fenntartása végett. Az óvodában az
életkori sajátosságoknak megfelelõen lehet alapozni. A kicsik egyik jellemzõ tulajdonsága a szerepjátszás, hallatlan
élvezettel és képzett színészeket megszégyenítõ átéléssel
képesek eljátszani bármit. Ezzel egyszerre szolgáljuk a hagyományok ápolását és az esztétikai, érzelmi nevelést is.
Nevelõtestületünk mindig is nagy gondot fordított a
hagyományápolásra. A szólások, mondókák, versek, népdalok, mesék; a Mikulás, karácsony, farsang, anyák napja
kitûnõ alkalom, hogy a gyerekek átéljék azt, ahogy valamikor ezek zajlottak. A néptánc kapcsolódik a népi hagyományokhoz és fokozza a fizikai állóképességet, fejleszti a ritmusérzéket.
A hagyományoknak nagyon fontos a környezet- és
közösségformáló szerepük és megalapozzák az egészséges nemzettudatot. A hagyomány drága kincs. Õrizzük
és hasznosítsuk ezt a kincset. (Teljes cikk: BH+>>)

Európa legjobb csapatait
felvonultató tornán vett részt a
BMSE labdarúgó csapatának
három korosztálya
(U13,
U15, U19). A
számos látnivaló mellett (BarA siker es csapat Spanyolországban celona Stadionlátogatás, Barcelona–Atletico Madrid mérkõzés megtekintése, stb.) természetesen a foci volt elõtérben. Az
U13-as és U19-es csapat III. helyezést ért el, ami 120 induló csapat közül nem kis teljesítmény.
Az U13-as csapat legyõzte többek között a német
korosztályának bajnokát, a FSV Hemmersdorf csapatát, és
a spanyol bajnokot, a CF Arenyst. Nehezítette a dolgot,
hogy a német csapatban 5 játékos a korosztályos
Nationalelf-ben játszik, míg nálunk csak 3 játékos (Tót,
Bartos, Irmai) korosztályos válogatott.
Az U 13 csapat: Vörös Viktor, Balogh Péter, Irmai
Krisztián, Takács Benedek, Fiegler Ákos, Székely Zoli, Tót
Barna, Seregy Márk, Albert Flórián Patrik, Bartos Julian, Juhász Máté, Dávid D., Jakab Máté, edzõ: Králik József.
Az U 19 csapat tagjai: Bodrogi, Bobák, Szél, Orgován,
Ruzicska I, Ruzicska II, Nagy, Dudás, Wízner, Cser, Csernyik, Elekes, Tót, edzõ: Kõkuti Zoltán.

Székely Ferencné, Nagyné Fekecs Alexandra

Kép és szöveg: Králik

A Szentistvántelepi Iskola programjai
Nov. 20. csütörtök 17-19 óráig: fogadóóra
Nov. 21. péntek 16 óra: Tátika-verseny, a Diákönkormányzat szervezésében
Nov. 27. csütörtök: nyílt órák a negyedikesek szüleinek
az elsõ három órában
Dec. 5.: jön a Mikulás a gyerekekhez
Dec. 5. péntek 15 óra: Mikulás buli
Dec. 12. péntek 17 óra: Adventi koncert és vásár
Dec. 20. szombat 8-12 óráig: osztálykarácsonyok

A Kalász Suli programjai
Nov. 29. szombat: Mikulás Kupa a Sportcsarnokban
Dec. 13. szombat 9-13 óráig: Luca nap, nyílt
foglalkozások, vásár

Márton nap a Kalász Suliban
Idén elõször, Márton napi hagyományteremtõ rendezvényen vehettek részt okt. 11-én este a Kalász Suli nemzetiségi képzésben részesülõ diákjai. Német énekek mellett lehetett libát simogatni, és ellátogattak a gyerekek a
templom kertjébe is. József atyától megtudhatták, hogy
Márton azon kevés szentek egyike, aki természetes halállal halt, és amikor püspökké akarták avatni, a libák árulták
el gágogásukkal rejtekhelyét. Volt Márton napi bóklászás
mécsvilágnál a templomkertben, ahol 99 zöld libarajzos
cédula között kellett megtalálni a századik, lila püspöki
süveget ábrázoló lapocskát. A szerencsés megtaláló jutalma egy óriási Milka csoki volt József atyától, amit – szent
Márton nyomán, aki köpenye felét egy koldusnak adta –
el lehetett testvériesen osztani...
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H IRDESSEN A BUDAKALÁSZI H ÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!

