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Kedves Budakalásziak!

römmel köszöntöm Önöket
önkormányzati újságunk elsõ
számában. Alapításával a jobb és teljesebb tájékoztatást kívánjuk szolgálni. Terveink szerint havonta jelenik
meg, és minden lakásba térítés nélkül eljuttatjuk. Kiadója és terjesztõje
a Faluház Kht.
Lapunkban helye van minden, a
község életével kapcsolatos hírnek.
Tartalmát a település intézményei,
szervezetei, az általuk szolgáltatott
információk, a falu lakói, az itt mûködõ vállalkozások, és természetesen
a választott vezetõk megnyilatkozá-

sai alkotják. Megjelenhet itt minden
írás, amely javítja a tájékoztatást és
tartalmával a közjót szolgálja. Ide
tartoznak a közérdekû, de egyéni
hangú publicisztikai írások is.
Szeretném, ha ez a sajtótermék
egyenrangú lenne a Budakalászon
már mûködõ médiákkal, és segítene
abban, hogy mind többen kapcsolódjanak be a község közéletébe. A kiadónak és a szerkesztõségnek eredményes munkát kívánok.
Parlagi Endre
Budakalász polgármestere

Múltidézõ
„Aki nem ismeri a múltját, annak
jövõje sincs.”– ez is lehetne a mottója annak a helytörténeti kiállításnak,
amely május 11–31. között tekinthetõ meg a Faluház büféjében.
A tárlat megnyitóján, Pilcz Henrik
technológus bevezetõje után Gaján
Vilmos, a Kalaz Helytörténeti Honismereti Kör vezetõje tartott anekdotákkal fûszerezett, hangulatos ipar- és
falutörténeti ismertetõt a megjelenteknek. A kiállítás anyaga és a még
fellelhetõ tárgyi emlékek remélhetõen

mihamarabb méltó helyükre találnak a
Budakalász fejlesztési tervében is
szereplõ Helytörténeti Múzeumban.
Képeinken a Klinger Henrik Rt.
gyárépülete és a szövõgyár szudétavidéki vezetõsége, mûszaki indító
gárdája látható, az 1930-as évekbõl.
Leszármazottaik ma is köztünk élnek.
2007. május I. évf. 1. szám
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PROGRAMOK

KALÁSZI MAJÁLIS
OMSZK PARK, 2007. MÁJUS 26-27.
Május 26., szombat: • 900 Futakalász váltófutás nevezés, 1000 Rajt • 1120 Park tájfutás – nevezés, 1145
Rajt • 1145 Kerékpáros verseny • Egész délelõtt szabad
evezés az Omszk tavon • 1500 Vidra-kupa evezõsverseny • 1530 Budakalász–Tata bajnoki labdarúgó mérkõzés – A mérkõzés szünetében hagyományos amatõr tizenegyes rúgó bajnokság • 1500-2400 A Donau Power
pilisvörösvári fúvószenekar mûsora
Május 27., vasárnap: • 1500 Honey és a kis Bestiák
• 1600 Opánke Szerb néptáncegyüttes bemutatója
• 1700 Lenvirág Gyermektáncegyüttes bemutatója
• 1800 Budakalász legerõsebb embere: kõhajító verseny • 1900-2400 Szerb zenekar muzsikál
Mindkét nap: sváb és szerb vendéglátás, különleges ételfinomságokkal és hozzájuk illõ szomjoltókkal.
Januska Ernõ szórakoztató ligeti játékai: körhinta, lánchinta, hullámvasút, céllövölde és sok-sok újdonság!
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre!
Budakalász Baráti Kör
Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület
Budakalászi Szerb Kisebbségi Önkormányzat
BMSE, Faluház Kht.
A mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja!

Véradás volt a Faluházban
Május 10-én véradáson tehettek tanúbizonyságot a
kalásziak segítõkészségükrõl. Homolya Sándorné területi
szervezõ elmondta, hogy a szokásos 45-50 fõ helyett ez
alkalommal 56-an jelentek meg, 10 személyt egészségügyi okokból kiszûrtek, 46-an adtak vért, ebbõl 12 új véradó volt. Ezek a számok az országos adatokat nézve lakosságarányosan kevésnek tûnnek, de tekintve, hogy egy
hónappal ezelõtt a CORA-beli véradáson 127-en jelentek
meg, akik közül 35 új véradó volt, igazán nincs miért szégyenkeznünk.
A véradáson 18 és 60 év közötti hölgyek és 18 és 65
év közötti urak vehetnek részt. Két véradás között 56
napnak kell eltelni. A megjelentek 500 Ft-os Ennikék utalványt kapnak és egy wellness-hétvége fõdíjú nyereménysorsoláson vesznek részt. Július elsejétõl a harmincszoros
véradók általános vizitdíj-mentességet élveznek. A következõ véradás augusztusban várható, a munkából hazatérõkhöz alkalmazkodva, 14-18 óra között.

A FALUHÁZ RENDEZVÉNYEI
2011 Budakalász, Szentendrei út 9. Tel.: 340-468,
e-mail: faluhaza@axelero.hu www.faluhaz.hu
MÁJUS 24. 1700 „Robin Hood” címû darab a Szentistvántelepi Általános Iskola színjátszóinak elõadásában • máj.
25. 1900 BMSE Jótékonysági Koncert – Közremûködnek:
„Pocsolyás és barátai”. Támogató jegyek kaphatók a Faluház
portáján. • máj. 30. 900 Gyermeknapi Sokadalom a Faluház
udvarán budakalászi óvodásoknak. Zenés mûsorral közremûködik a Túlpart Együttes.
JÚNIUS 01. 1600 A Kalász Suli Alapítványi napja • jún.
04. 1700 Pedagógus napi megemlékezés • jún. 7-10.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közmûvelõdési
Civil Szervezetek Fóruma VII. Budakalászi Találkozó •
jún. 11. 1000 Baba-Mama Klub – Az emlõ önvizsgálata •
jún. 13. 1800 A jól mûködõ otthon 2. – Gazdálkodjunk
a térrel! Térszervezés – Deák Marcsi, okleveles lakberendezõ elõadása • jún. 21. 1800 Egészség Klub: Az alvászavarok.
A XII. KALÁSZI VIGASSÁGOK (JÚN. 15-16-17.)
Már az elsõ napon körbeutazzuk a Földet a szabadtéri,
100 m2-es színpadon, és bepillantunk néhány nép zenei- és
tánckultúrájába. A másik két napon a budakalászi, a környékbeli és a külföldrõl meghívott együtteseket látjuk vendégül. Esténként táncházzal zárjuk a rendezvényt. Kismesterségek vására, kézmûves játszóházak, sörsátor, hideg-meleg ételek, kávé és koktélkóstoló várja a kedves látogatókat.
Tervezett fellépõk: Mexikó, Görögország, Ister Folk
Zenekar, Rák Béla Combo, Rozmaring Tánccsoport, Khamoro Cigány Táncegyüttes, Szeredás Együttes, Mákvirág
Együttes – Lövéte, Solymári Ifjúsági Táncegyüttes, Törökország, Olaszország, Los Andinos Zenekar, Róka Szabolcs
és Bese Botond mesélõk, Ürömi Öröm Néptáncmûhely,
Opanke Együttes, Szentendrei Zeneiskola, Szlovákia, és
természetesen Budakalász zenei és táncos csoportjai.
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés ingyenes!

Ifjúsági tábor Kahl am Mainban
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete nyári tábort szervez, 2007. aug. 3-tól 11-ig. Részvételi díj: 30 000 Ft.
Részletfizetés! Elõleg befizetésének határideje: 2007. jún. 8.
Az ár tartalmazza az útiköltséget, szállásdíjat, napi háromszori étkezést és a belépõjegyek árát. Jelentkezési határidõ:
2007. május 31. Kapcsolat: Rehákné Dócs Zsuzsanna: (70)
333 6038, Kroóné Hubai Szilvia: (30) 687 1760

Budakalászi Hírmondó

Közérdekû tájékoztató idõszaki kiadvány • Megjelenik havonta 3400 példányban • Kiadja a Kalászi Faluház Kulturális és Szolgáltató
Közhasznú Társaság • A kiadó címe: 2011 Budakalász, Budai út 31. • Felelõs kiadó: Kosznovszky Gábor Tel.: 26/ 342 802,
30/ 383 0569, Fax: 06 26 540 208 • Fõszerkesztõ: Fucskó Miklós • Olvasószerkesztõ és szerk. titkár:
F. Saági Anóka Szerkesztõség: e-mail: budakalaszi.hirmondo@gmail.com Tel.: 06 26 342 834 • 06 30 9426 504
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007 Nyomda: Mackensen Kft. Felelõs vezetõ: Cseh Tibor
Arculatterv: Szószabó Stúdió © Hirdetésfelvétel: a Kiadó és a Szerkesztõ elérhetõségein. Lapzárta: minden hónap 14. napján.
A beérkezõ anyagokat – a terjedelmi korlátok függvényében – szerkesztett formában közöljük. Az írások nem feltétlenül tükrözik a kiadó és a
szerkesztõ véleményét. A cikkek, hirdetések tartalmáért kizárólag a szerzõ, illetve az információkat a szerkesztõségnek nyilvános közlésre átadó
vállalja a felelõsséget. A lapban megjelent anyagok utánközlése csak a fõszerkesztõ írásos engedélyével történhet.
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Meghívás Lövétére

„Szép kert, gondozott környezet” – 2007

Lövéte polgármestere, Lázár Zoltán, a pünkösdi ünnepek alkalmából gyalogtúrára invitálta községünk delegációját. A kétnapos Õseink nyomában – Lövéte-Csíksomlyó
zarándoklat május 25-én indul testvértelepülésünk Római
Katolikus Templomától, és „Asszonyboszontó”, Kirulyfürdõ (borvízforrás), Ilosza (szénégetõk), Karulyos pusztája, Karulyosi esztena érintésével vezeti el a vállalkozókat
egy 20-22 km-es séta során Karulyos-Sötétfenyõ-béli szálláshelyükre. A május 26-i 18-20 km-es túraútvonal a Linakanyaron és Csíkszeredán keresztül visz a Csíksomlyói
Kegytemplomhoz és a Csíksomlyói Nyereghez.

A pályázat elsõsorban azoknak biztosít nyilvános elismerést, akik lakókörnyezetük közterületein és az onnan látható
kertekben, balkonokon, teraszokon, stb., kulturált és magas
színvonalú zöldterületeket hoztak létre, gondozásukat saját
és mindannyiunk örömére végzik. Cél a kulturált, környezetbarát, gyommentes és virágos porták kialakításának elõsegítése. A pályázók lehetnek magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók egyénenként, vagy csoportosan az alábbi kategóriákban: 1. családi ház és környezete 2. társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete
3. utca, utcarészek, közterek továbbá kegyeleti helyek és
parkok 4. intézmények és környezetük 5. ipari, gazdasági és
kereskedelmi létesítmények és környezetük
A legszebb környezetet kialakítókat emléktáblákkal, vásárlási utalvánnyal és elismerõ oklevéllel jutalmazzuk. A díjazottak nevét megjelentetjük a helyi újságban, a versenyen
indulóknak bemutatkozási lehetõséget biztosítunk a helyi
médiákban.
Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket mozgalmunkban. A jelentkezési lap a bírálati szempontokkal
együtt letölthetõ a www.budakalasz.hu honlapról, ill. a
Polgármesteri Hivatal portáján lehet átvenni. Jelentkezési
határidõ: május 31.
A verseny kiírója: Budakalász Önkormányzata. Támogatók: Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szerb Kisebbségi Önkormányzat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Baráti Kör, Budakalászért Védegylet, Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete.

Megújult Budakalász honlapja!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az egyszerûbb
kezelhetõség és az átláthatóság érdekében megújítottuk
a budakalászi honlap menürendszerét.
A „Nagyközségi hírek” menüpont alatt tájékozódhatnak a legfrissebb hírekrõl, aktualitásokról, felhívásokról, az
önkormányzat által meghirdetett pályázatokról. Letölthetõek a hivatalban használatos kérelmek és egyéb nyomtatványok, a képviselõ-testületi és bizottsági meghívók,
jegyzõkönyvek, a képviselõ-testület által elfogadott rendeletek. Tájékozódhatnak továbbá a hivatal ügyfélfogadási
rendjérõl, a közszolgáltatók és egyéb intézmények elérhetõségeirõl. A jobb- és baloldali bannerekkel elérhetõ Lövéte és Kahl am Main honlapja, valamint további budakalászi egyesületek, intézmények portáljai.
A honlapot a jövõben is a lakosság minél gyorsabb és
pontosabb tájékoztatását szem elõtt tartva kívánjuk üzemeltetni és reméljük, hogy az ott szereplõ információk a
segítségükre lesznek esetleges ügyeik intézésekor. A honlap címe: www.budakalasz.hu
Polgármesteri Hivatal, Hegyes Tamás m. ea.

Községi Pedagógusnap
Budakalász Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete 2007. június 4-én, hétfõn 17 órai kezdettel a Faluházban köszönti a fenntartásában mûködõ közoktatási intézmények alkalmazottait, pedagógusait.
Már hagyomány, hogy minden év június elsõ vasárnapja a nevelõ-oktató munkában szerepet vállaló pedagógusok ünnepe. A Budakalászon dolgozó, a gyerekek
nevelését, tanítását, személyiség-fejlõdését irányító szakemberek munkáját rövid ünnepség keretében köszöni
meg az Önkormányzat. A képviselõ-testület által alapított községi közoktatási és pedagógus díjak átadására is
ezen a napon kerül sor. A díjakat Parlagi Endre polgármester nyújtja át – a beérkezett javaslatok, a díjak odaítélésében elõkészítõ szerepet vállaló bizottság és a képviselõ-testület ajánlása szerint – az arra legméltóbb pedagógusoknak.
Az ünnepi mûsorban a település közoktatási intézményeiben tanuló gyerekek vesznek részt, így köszöntve
nevelõiket, tanítóikat.
Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal, Igazgatási csoport
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„Budakalász jó tanulója, jó sportolója”
Budakalász Nagyközség Önkormányzatának képviselõtestülete 2007. márc. 27-én pályázati felhívást tett közzé a
„Budakalász jó tanulója, jó sportolója” községi kitüntetõ
cím elnyerésének lehetõségeirõl, a tanulásban és a sportban kiemelkedõ teljesítményt nyújtó gyermekek számára.
A pályázati kiírás feltételeirõl az önkormányzat ügyfélszolgálatánál (H.: 13-18, Sze.: 8-11 és 13-16, P.: 8-11 óráig),
Villám Zsuzsa oktatási és sportreferensnél (343-363/104),
ill. a község általános iskoláiban lehet érdeklõdni.
A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán 2007. június 29., péntek 14 óráig; postai úton 2007. június 29., 24 óráig lehet benyújtani.

Budakalász fõútjainak forgalmi adatai
A budakalászi fõutakon elhelyezett sebességmérõket a
Polgármesteri Hivatal megrendelésére 2006-ban forgalomszámláló kártyákkal látták el, amelyek folyamatosan rögzítik
az áthaladó gépjármûvek sebességi adatait és számát.
A naponta áthaladó gépjármûvek száma átlagosan
2006. márciusában az érintett útszakaszokon: József Attila utca 5700; Pomázi út 6700; Szentendrei út 2450; Ürömi út 2500; Budai út 6700. Az óránként áthaladó autók
mennyisége csúcsidõben (pl. reggel 8 óra ) az összes aznapi gépjármû egytizede.
Budakalász Polgármesteri Hivatal, Hegyes Tamás m.ea.
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BEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Ercsényi Tiborné
A 9. számú választókörzetben, a
Budakalászi Polgári Szövetség jelöltjeként lettem képviselõ.
Budapesten születtem 1957ben. 26 éve tanárként dolgozom,
matematikát és kémiát tanítok a
Szentistvántelepi Általános Iskolában. Budakalászra 1983-ban költöztünk, férjem villamosmérnök, két felnõtt fiunk és egy lányunk
van. Gyermekkorom óta szoros szálak kötnek ide, édesapám
évtizedekig az egykori Lenfonógyárban dolgozott.
Négy évvel ezelõtt léptem be a FIDESZ-be, 2002 õszétõl a választók bizalmának köszönhetõen képviselõ lehettem. Eddigi képviselõi tevékenységem során a következõ
területekre fordítottam különös figyelmet:
• Településünk közlekedésbiztonságának javítása (közlekedési lámpa a Budai úton, sebességmérõ berendezések
telepítése a bevezetõ utakon, útfelújítások, javítások).
• A hagyományos településszerkezet, a falusias jelleg
megóvása. Ezért nem szavaztam meg nagy értékû ingatlaneladásokat; további, nagylélekszámú lakóparkok létesítését.
• Szívügyem az oktatás, gyermekeink, fiataljaink helyzete. A romló gazdasági körülmények ellenére nem sérültek oktatási intézményeink. Három év küzdelme árán sikerült elérnem, hogy a telepi iskola bõvítési tervei végre elkészüljenek. Mindig támogattam a cserkészcsapat terveit.

Harcsa Lajos
„Nem tudhatom, hogy másnak e
tájék mit jelent, nekem szülõhazám”

Tisztelt Budakalászi Lakótársaim! Budakalászon születtem, abban a házban, amelyben azóta is
lakom. Második diplomámat az
ELTE Szociológia szakán védtem
meg terület- és településfejlesztés
szakon. 1971-tõl a Hungarocamionnál dolgoztam. Különbözõ munkakörökben eljutottam Európa legtöbb országába. Utazásaim során sok szépet és követésre méltót tapasztaltam. Bizonyára ezen élmények hatására is kezdeményeztem 1985-ben a Budakalászi Baráti Kör megalakítását. Az alakuló ülésen az egyesület elnökének választottak. Vezetésem alatt a Baráti Kör gerjesztõje, motorja volt
a helyi közéletnek. 1989-ben elindítottuk a Kalász újságot.
1990 óta négyszer választottak meg polgármesternek.
Munkám során szolgáltam szülõfalumat, Önöket, hogy
községünk fejlõdjön és szépüljön. Ezen idõszak alatt épült
ki a telefon, a csatorna, a kábeltévé, a Faluház, a Zeneiskola, a Sportcsarnok, és épült játszótér, park, hulladékudvar
és hulladékgyûjtõ szigetek, valamint sok út, járda és kerékpárút. Építettünk óvodát, fejlesztettük iskoláinkat. Támogattuk az egyházi épületek rekonstrukcióját, a sportegyesületeket, civil szervezeteket. Növeltük a falu vagyonát. Gazdasági társaságokat hoztunk létre a színvonala4

NÉVJEGY

• A polgárok megfelelõ tájékoztatása, felelõs gazdálkodás.
Ez a néhány mondat a választási programom legfontosabb része volt. Az új testületben a pénzügyi és a népjóléti
bizottságokban dolgozom, az utóbbiban elnökként.
Az elmúlt fél év legnehezebb és legfontosabb feladata a
költségvetés volt. Az országos megszorítások sajnos bennünket sem kíméltek. Az állami támogatások csökkenése,
az energia-áremelkedések kb. 75-80 millió hiányt jelentenek a falunak. Ezt kigazdálkodni – drasztikus romboló intézkedések nélkül – igen nagy feladat. Sikerült elérni, hogy a
mûködési költségeket ésszerûen csökkentsük. Ez a Faluház
és a Zeneiskola esetében az egyesülést jelentette. A Gondozási Központ feladatainak jó részét kistérségi keretekben
fogjuk megoldani. Az iskolák esetében sikerült elkerülni az
intézmény-összevonást, melynek én még a megemlítését
is nagyon rossz ötletnek tartottam. Úgy gondolom, az öszszevonás réme késztetett sok kalászi szülõt arra, hogy 32
kisgyereket ne ide írassanak be az elsõ osztályba. Ez jövõre
komoly veszteséget fog jelenteni az állami normatívában.
Az utóbbi hetek az EU-s pályázatok jegyében teltek. Feltétlenül meg kell ragadnunk minden ilyen lehetõséget! Választási programomhoz híven mindent megtettem, hogy intézményfejlesztési pályázatokon induljunk. Elsõsorban a
Szentistvántelepi Iskola bõvítését kell benyújtani, hiszen itt
szükségtantermek megszüntetése a cél. Emellett pályázunk
a Kalász Suli és a Nyitnikék Óvoda tornatermére is.
Elérhetõségeim: 06 26 340 351 • 06 70 330-9554
e-mail: ertitech@t-online.hu

sabb, jobb gazdálkodás érdekében. Egyszerre volt fontos
a gazdasági háttér biztosítása és a civil és kulturális élet
magas szintû megvalósulása. A KSH felmérése szerint Budakalász ma Magyarország 14. legfejlettebb települése.
A legfontosabb feladatomnak útjaink rendbetételét,
további járdák és kerékpárutak megépítését, az átmenõ
forgalom csökkentését tartom. Legalább ennyire fontos
számomra oktatásai intézményeink, a sport és kulturális
életünk tereinek bõvítése, az egészségügyi ellátás fejlesztése. Segíteni kell meglévõ civil szervezeteinket és újak
alakulását. Fontos, hogy gondoskodjunk a segítségre szorulókról. Az újság, a helyi tévé csatornák, valamint a most
épülõ e-önkormányzat segítségével javítanunk kell a tájékoztatást. Nagyon fontos, hogy közvetlen környezetünk,
utcáink, tereink tisztábbak, szebbek legyenek. Meg kell
védeni természeti értékeinket. Elengedhetetlen a gazdasági stabilitásunk javítása, mûködési bevételeink növelése
és a takarékos gazdálkodás. Budakalász ily módon válhat
igazán gazdaggá.
Tisztelt Lakótársaim! A Budakalász Baráti Kör jelöltjeként csak Budakalásznak elkötelezett képviselõ kívánok
lenni. Minden erõmmel azon vagyok, hogy szülõfalum
iránti elkötelezettséggel és sok munkával elérjem, hogy jó
eredmények szülessenek, hogy a Budakalászon élõk minél jobban érezzék magukat itthon.
Elérhetõségeim: Budakalász, Budai út 15.
Tel: 26/341-243, 70/33-21-262,
e-mail: harcsa.lajos@gmail.com
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TERVEK, PROJEKTEK
NAGYÍTÓ
Röviden a településfejlesztésrõl
Településünk rövid és hosszabbtávú fejlesztési elképzeléseirõl szeretnék néhány gondolatot közzétenni. Az
áprilisi Polgármesteri Tájékoztatóban címszavakban olvashattak egy felsorolást. Nagy vonalakban ez a lista fogja
jellemezni az önkormányzati ciklus munkáját.
Természetesen minden fejlesztéshez anyagi forrást
kell biztosítani. Úgy mûködik, mint a sakkjátszma. Hiába
akarok lépni, nem tudok, mert meg kell várni a partner lépését. A partner esetünkben az anyagi forrás, amely lehet
állami, pályázati, önkormányzati, vagy magánerõs. Az
idei év a ciklus elsõ éve. Az állami források csökkenése és
a ránk hagyott adósság behatárolja a lehetõségeinket.
Két ponton viszont még ebben az évben konkrét fejlesztések indulnak el a közeljövõben. Egyik ilyen a Magyar utca burkolatának felújítása hagyományos macskakövezés és aszfalt kombinációjával. A kész burkolat tükrözni
fogja az elmúlt évszázad stílusát.
A másik fontos beruházás az Arany János utca aszfaltos
burkolatának elkészítése. Asztalon van még a Galamb utca aszfaltozása is, de itt az önrész vállalásának tekintetében még egyeztetésekre van szükség. A ciklus következõ, még finanszírozható beruházásai közül az egyik egy
gépkocsi parkoló kiépítése a volt lenfonógyári (középsõ)
hévállomás és a 111-es Pomáz felé vezetõ út között. Reálisnak látszik a Kálvária dombra felvezetõ lépcsõ és a stációk kiépítése is, amennyiben a munkálatok elvégzéséhez
szükséges területek felszabadulnak e célra. Megvalósítható továbbá a Klisovác-Kõbányai út közötti híd megépítése
és a Béke sétány részleges rendezése is.
Néhány, nem az önkormányzat anyagi forrásain múló
beruházás (a Holló és Mély utcai járda építése, a Fõutca
program, a Lenfonó – volt gyárterület – hasznosítása, a falu
alközpont és a hozzátartozó körforgalmi csomópont kialakítása, a gyárhoz tartozó területen átvezethetõ menekülõ
úttal) addig nem kezdhetõ meg, ameddig az M0-gyûrû,
és-vagy a Budakalászt elkerülõ út el nem készül. Ez a feltétele, hogy saját kezelésbe vegyük a falun áthaladó fõutakat.
Vannak nem halasztható beruházásaink is. Ilyenek, a
Kõbányai úti szemétlerakó helyzete, a szennyvízcsatorna
hálózatának fejlesztése (a Berdó, Taván, Prekobrdó, Klenity, Duna-part területeken), a csapadékvíz elvezetése (a
Berdó-dülõben, a Mályva utcán, a Máli Péter utcán és
egyéb érintett helyeken), az árvízvédelem (a Barát patak
gátjának megerõsítése és a zsilip megvalósítása), a Berdóba vezetõ út lehetõségének elõkészítése, amely nagy
lendületvétel után valamilyen oknál fogva megrekedt.
Ezeket a beruházásokat – részben pályázati úton, részben
pedig önerõsen – tudjuk teljesíteni.

Pataktisztítás
A Majdán patak tisztítási munkái során elvégeztettük
a mederkotrást, az oldalrézsû tisztítását és a bedõlt fák kiemelését a Lövéte tér feletti szakaszon. A Faluház Kht.
dolgozói a Budai útig tisztítják a kiépített mederszakaszt.
H. I.
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Parkoló-terv a Lenfonó állomásnál

Településfejlesztés kérdésében még lehetnek kívánalmak, vágyak, és más nézõpontok. Nem akarok hamis illúziókat kergetni, fõleg nem szeretném becsapni, és számomra is utópisztikus hangulattal szennyezni falusi közösségünk gondolatait. A lehetõségeink határain belül
mozoghatunk. Természetesen az idõ multával mind gazdasági, mind politikai helyzetünk változhat. Örömmel töltene el, ha ezekre a sorokra reagálva, két-három év elteltével számon kérnék tõlem az itt – a birtokomban lévõ
ismeretanyag alapján – leírtakat.
Wagner László
TFB elnök

Árvízvédelem
Budakalász településfejlesztési elképzelései között
szerepel az árvízvédelem problémáinak megoldása,
azonban a tervezett húszmillió forint aligha lesz elegendõ, csupán a patak gátjának javítására is. A Településfejlesztési bizottság május 14-én, a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság május 16-án – lapzártánk után –
tárgyalja a zsilipépítés ügyét.
A 2006-os árvíznél megrepedt, megcsúszott a Barát
patak árvízvédelmi töltése. A gátat a Polgármesteri Hivatal szakértõkkel megvizsgáltatta és árajánlatot kért a helyreállításra – tájékoztatta lapunkat elõzetesen Homor István beruházási elõadó, a napirend elõterjesztõje. A szakértõi vélemény szerint a gát rendkívül rossz állapotban
van, mûszaki paraméterei sem megfelelõek (szelvényméret, anyagösszetétel, stb.). A javítási költség megközelítõleg elérné a 150 millió forintot, a keresztszelvény szélesítése miatt kisajátításokra is szükség lenne.
A korábbi elképzelések és a fenti tények miatt a 11es út és a Duna közötti szakaszon egy zsilip építését javasolja Homor István, mely a szakértõk szerint véglegesen megoldaná a község árvízvédelmét.
A jelzett szakaszon a védõgát közös a fõvárossal,
ezért célszerû lenne együtt pályázni támogatásra, összefogva megoldani a zsilip építését. A korszerûbb változat
megvalósítása az elõzetes becslések alapján körülbelül
120 millió forintba kerülne, amely kielégítené a védekezés feltételeit.
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Tisztázandó szemét-ügyek

É

rzékenyen érintette településünk lakóit a RumpoldBicske Kft. lakossági értesítése, miszerint a cég és
Budakalász Nagyközség Önkormányzata között létrejött
szerzõdésmódosítás értelmében 2007. április elsejétõl
átalakítják a lakossági hulladékszállítás tarifáit.
„Amikor az önkormányzat tárgyalt a Rumpold-Bicskével,
arról volt szó, hogy személyek szerinti elszámolásról átállnak térfogat szerintire. Tekintetbe véve, hogy aránytalan,
többszörös emelést hajtottak végre és alig van különbség a
60 és a 120 literes edények szállítási díja között, mindenképpen újra kellene gondolni ezt az árkérdést. (Wágner
László, önkormányzati képviselõ)
A Jókai utcából huszonhét aláírással hitelesített, felháborodott hangvételû levél érkezett a Hivatalba, a szemétszállítási díjak drasztikus növekedése miatt. Az aláírók javasolják,
hogy amennyiben a Rumpold-Bicske Kft. nem hajlandó tisztességes árakat megállapítani, közölje a céggel az önkormányzat, hogy más szolgáltatót keres.
Sajnos, nem ilyen egyszerû a helyzet. A hulladékgazdálkodási törvény megszabja, hogy a szolgáltatói szerzõdést
minimum tíz évre kell megkötni. Az önkormányzat 2002ben szerzõdött a Rumpold-Bicskével, új közbeszerzési pályázatot most nem írhat ki. A 224/2004. (VII. 22.) kormányrendelet értelmében: „Az önkormányzat képviselõ-testülete
a közszolgáltatói szerzõdést felmondhatja, ha a) a közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére
vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági elõírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság
jogerõsen megállapította; b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerzõdésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon megsértette.” Tehát a hivatal keze erõsen meg
van kötve...
Amit az önkormányzat tehet: tárgyalásokat folytat, kedvezményekért. Ilyen eredménynek tekinthetõ, hogy „az
egyedülálló, önálló háztartást vezetõ 60 év feletti nyugdíjasok az alapszolgáltatási díjfizetés nélkül ‘Rumpold’ feliratú
zsákkal is igénybe vehetik a hulladékszállítási szolgáltatást,
vagy a 60 literes edény szemétszállítási díjából 35%-os kedvezményt kapnak. /.../ A szerzõdés megkötése után a Polgármesteri Hivatal által szolgáltatott adatok alapján a kedvezményt a szolgáltató a kiküldött csekkeken automatikusan jóváírja.” Természetesen, a nyugdíjasokon kívül hátrányosan érinti a szerzõdés módosítása a nagycsaládosokat,
rokkantnyugdíjasokat, alacsony jövedelmûeket, stb. is. Érdemes lenne az õ érdekükben is közbenjárni... Egyelõre
azonban csak a szelektív gyûjtés kínálkozik alternatívaként a
lakosság szemétszállítási költségeinek csökkentésére.
„Az átállás inspirálja az embereket a szelektív hulladékgyûjtésre, és ez jó. De ez a többszörös emelés azt eredményezheti, hogy megszaporodnak majd az itt-ott elhagyott
szemétkupacok.” (Kiss Kálmánné, a Bölcsõde vezetõje)
„Ez katasztrófa. Nem lett volna szabad így megterhelni a
lakosságot. Így nem lehet rászoktatni az embereket a szelektív gyûjtésre. Az is baj, hogy sokan nincsenek bejelentve,
de mégiscsak itt járnak-kelnek, dolgoznak, élnek. Õk vajon
hova teszik a szemetet?” (Koller Kati, virágboltos)
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SZEMLE
Budakalász hulladékgyûjtõ
szigetei és a Hulladékudvar

Budakalászon 12 szelektív hulladékgyûjtõ sziget van:
0. Hulladékudvar (Klinger Henrik u. – volt Lenfonó Gyár területe) 1. Sas u. – Damjanich u. 2. Máli Péter u. – Szent László
u. 3. Szentendrei út – Vasút sor (Lenfonó állomás) 4. Táncsics
u. (HÉV) 5. Gerinc u. – Cseresznyés u. 6. Sport u. – Vasút sor
(HÉV állomás) 7. Széchenyi u. – Martinovics u. 8. Erdõhát u.
– Hegyalja u. 9. Tóparti lakópark 10. Duna sétány – Lupa szigeti út 11. Kántor u. 12. Szegfû u. – Kossuth u. sarok
2006. április elsejétõl, a volt Lenfonó Gyárban hulladékgyûjtõ udvar mûködik. Megközelíthetõ a Szentendrei út felõl. Díjmentesen fogadnak mûanyagot, papírt, üveget, alumíniumot, fémet, gumiabroncsot, elemet, elektronikai hulladékot. A lakossági építési, bontási hulladék (törmelék, beton,
tégla, cserép, sitt) átvételi ára: bruttó 3730 Ft/m3. Nyitva tartás: szerdán: 12-tõl 18 óráig, szombaton: 8-tól 14 óráig.
„Aztán ott van az a lerakat a Lenfonó állomásnál. Az a falu szégyene! Onnan gyakrabban kéne elhordani a szemetet,
hiszen sokan járnak ott, több lom felgyûlik. És vannak, akik
szétdobálják, tönkreteszik, talán nem is budakalásziak, suhancok, innen-onnan… De aki HÉV-vel jár, az jóformán ezt
látja Budakalászból… Talán büntetni kellene, aki ilyet tesz.
Több helyen létezik szemétkommandó…” (Kiss Kálmánné)
„A Lenfonó állomásnál a hivatal közmunkásai csontra kitakarítanak minden reggel! Aztán valaki megint szétdobálja.
De nem csak papír, üveg, meg mûanyag van ott! Levágott
fû, pelenka, szemét... Az a baj, hogy nem fogják föl az emberek, hogy azok a konténerek nem szeméttárolók, kimondottan szelektív gyûjtésre vannak ott...” (Potyók Csaba, a
Hulladékudvar alkalmazottja)
Talán belátható, tõlünk is függ, hogy a drasztikus áremelés ellenére lehetünk-e ‘tiszta falu – rendes nép’...
Összeállította: F.S.A.

Szégyenszemr(l)e: Hulladéksziget a Lenfonó állomásnál
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EGÉSZSÉGÜNKRE...
LÉT-LELET
Az orvoslás mai betegségei – Budakalász gyógyítása...

V

izitdíj, receptdíj, ágyszám-csökkentés, kórházbezárások, gyógyszerár -változás… Az utóbbi
hónapok hazai híradásainak talán leggyakrabban ismételt szavai. Szinte már unnánk, ha nem érintene
mindannyiunkat, közvetlen közelrõl. Az egészségügy
szeszélyes változásairól és ennek budakalászi vonatkozásairól Dr. Sulyok András háziorvost kérdeztük.
Kapkodás, átgondolatlanság jellemzi a mai egészségügyi változásokat. Hiányoznak a konkrétumok, hetente
változnak az álláspontok. Egy példa: december végén,
két ünnep között eltörölték a beutaló-mentességet, öt
napra rá visszaállították… Nem egyértelmûek a rendeletek sem, egyik orvos így, a másik úgy értelmezi õket, lavírozva legjobb szándékai, lehetõségei és a jogi megszorítások között. Miközben ellehetetlenül a gyógyítás, mert a
gyógyszerfelíró programok kezelése, a betegek nyilatkoztatása, a vizitdíj beszedése, a tételes betegforgalmi jelentés megírása hatalmas terhet ró a gyógyításra felesküdött orvosokra. A hivatás gyakorlására alig marad idõ…
Volt-e itt Budakalászon gond a vizitdíj miatt?

Nálam kevésbé, illetve meg tudtuk oldani, de egyik
kolléganõmnél megtagadta a beteg a vizitdíj kifizetését, és
bizony, odáig fajult a vita, hogy jegyzõig jutottak. A rendelet itt sem világos. Szerepel benne, hogy a cukorbetegek vizitdíj-mentességet élveznek, de vitatható, hogy ez
akkor is fennáll-e, ha nem a cukorbetegséggel kapcsolatos
panaszukkal keresnek fel bennünket. Mi itt a kollégákkal
úgy egyeztünk meg, hogy gyakorlatilag mentesnek tekintjük õket. Persze ez sem igazságos, mert mondjuk egy szívbeteg, aki nemrég esett át mûtéten, nem részesül hasonló
mentességben, pedig igazán járna neki is…
Természetesen zúgolódtak az emberek a vizitdíj miatt,
volt, hogy a feszültséget itt, az asszisztencián vezették le,
pedig õk nemhogy nem tehettek arról, hogy vizitdíjat kell
fizetni, de alkalmasint egyet se értettek vele…
Találkozott-e olyan esettel, amikor a beteg jelezte, hogy
azért nem megy szakrendelésre, mert nem tudja kifizetni
három-négy helyre a vizitdíjat?

Ilyennel nem, de azzal igen, hogy bejelentette, nem fogja szedni a Syncumar-t, mert nem képes végigjárni havonta
a tortúrát, amelyben mindig ki kell fizetnie a 300 forintot
(beutaló megírása, labor, eredmény visszaértékelése – bár
ezt felajánlottam telefonon is). Többen nem értették, miért
nem lehet három hónapra felírni a gyógyszerüket. Ebben
azért maradt egy kis mozgásterünk. Bizonyos betegségeknél ugyanis, ha valaki krónikus beteg, ha rendszeresen szedi
a gyógyszert és ha bevált a kezelés, akkor ugyanazzal a dátummal háromhavi receptet fel tudunk neki írni. Illetve, még
él a rendelet, hogy ha valaki hosszabb idõre külföldre megy,
fél vagy egy évre felírhatjuk neki a gyógyszert.
Hogyan érintették a kórház-bezárások a kalászi lakosságot? Egyértelmû, hogy hova kell küldeni a betegeket?

Eddig is szanaszét voltunk, most még inkább. Vácott,
az Irgalmasoknál, a Szent Margitban. Van egy kötelezõ lis2007. május I. évfolyam 1. szám

ta, persze nem kaptuk meg, interneten kellett utánabogarászni, hogy hova is küldhetjük a pácienst. Most már azért
visszatáncoltak kicsit, módosították a rendeletet, eszerint,
ha van befogadókészség és beutaló, akkor máshová is mehet a beteg. Tehát, a régi, megszokott helyekre is, ha megvannak még. Egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy ezt
írásban kellene végigvezényelni, – ez a mai technikai háttér mellett Magyarországon még elég nehézkes…
Miféle hátrányokkal jár a túlzott adminisztráció? Mi a helyzet a betegek nyilatkoztatásával? Nem feszül itt feloldhatatlan
ellentét az orvosi etika és a bürokratikus rendeletek között?

Többet kell várnia a betegnek, kevesebb idõ marad orvoslásra, az asszisztencia pedig ki se lát a papírok közül. És a
legfontosabb: pár éve a kollégákkal saját hatáskörben fejlesztettünk, hogy rendszeresen tudjunk itt helyben vért venni. Ezt a megnövekedett adminisztráció miatt le kellett állítani, egyszerûen nem tudjuk felvállalni. Megoldás lenne, ha
az önkormányzat tudna finanszírozni egy központi vérvételt. De nem az itteni nõvérekkel, mert nekik továbbra is ott
a papírmunka, hanem egy önálló státusz megteremtésével,
amely kiszolgálná a négy (hat) orvos és a lakosság igényeit.
A betegek nyilatkoztatására akkor van szükség, amikor
a gyógyszerfelírás gazdaságosságát célzó kormányrendelet (miszerint kötelesek vagyunk a legolcsóbb gyógyszert
felírni a betegnek) ellenére más orvosságot javasolnánk.
Mert az már bevált; mert más betegségekkel összefüggésben az a legalkalmasabb; vagy mert a beteg ragaszkodik
hozzá. De a páciens nyilatkozata birtokában sem tehetjük
ezt a legjobb szándékunk szerint szabadon, mert ha a
gyógyszerek OEP-támogatását tekintve az országos átlag
fölé kerül az orvos (ezt visszamenõlegesen, egy meglehetõsen érthetetlen és számunkra kissé önkényesnek tûnõ
képlettel számolják ki), akkor húszezertõl százezer forintig
terjedõ praxispénz-megvonással sújthatják. Vagyis, ’odafent’ eleve a büntetéssel számolnak. Nem a gyógyítás a lényeg, csak a pénz: a megspórolt támogatás és a kirótt
büntetés… Ráadásul utóbb sem tudjuk meg, miért is büntetnek, így arról sincs fogalmunk, min kellene „javítani”…
Igazából szeptemberben vezetik be ezt a rendszert és januártól lesz éles a helyzet, de bízunk benne, hogy addig
meggondolják… Már alkotmánybíróság elõtt van a probléma. Végtére is, ne az orvosnak kelljen garasoskodni,
amikor egyénre szabottan kellene gyógyítani!
Ami egyébként érthetetlen ebben az egészben: hogy
miért nincs azonos támogatás minden gyógyszerre?!
Milyen a viszonyuk az önkormányzattal? A község távlati terveiben szerepel egy Egészségház is. Mit szólnak ehhez?

Meglehetõsen jó a kapcsolatunk. Jelenleg az épület rezsijét az önkormányzat fedezi, ami az õ részükrõl egy nagyvonalú gesztus. Ha a leendõ Egészségházhoz is így, ilyen
nagylelkûen állna a hivatal, úgy mi is örömest költöznénk
tágasabb épületbe. Jó lenne például legalább külön orvosi
szoba mindenkinek, ahol lehet rendelés után is adminisztrálni, beadványokat írni, továbbképezni magunkat… De
most itt kell, a lehetõ legjobban végezni a munkánkat.
Anó
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Kalász Suli Általános Iskola

Telepi Óvoda

Lezajlott iskolánkban a 8. osztályosok felvételije és beiskolázása. Az
eredmények igen jók, hiszen valamennyi tanulónak sikerült bejutnia a
választott iskolatípusba, az elsõ helyre
a tanulók 81 %-ának (ami messze meghaladja a 73%-os országos átlagot), a
másodikra 14% (ami azonos eredmény), a
harmadikra 5% (ami kevesebb, mint a 6,9%os országos átlag). Nyelvi elõkészítõbe a tanulók 9%-át vették fel. Gimnáziumban 45% (az országos átlag csak 31,4%), szakközépiskolában 43% (ez
megfelel a 42,2%-os hazai átlagnak), szakiskolában 12%
(országos viszonylatban 24%) folytathatja tanulmányait.
Minden év májusában lezajlik az általános iskolák 4.,
6. és 8. osztályos tanulóinak kompetenciamérése (kompetencia = ismeret + képesség + attitûd). Az eredményeket az iskolák a következõ tanévben kapják meg. Jelenleg
a tavalyi 8. osztályosaink eredményeit ismerjük. Kiemelkedõ, hogy megelõztük a községi, nagyközségi, városi és
megyeszékhelyi iskolákat, és az eredmények alapján az
általános iskolák felsõ 10 % -ában foglalunk helyet.
Országosan a mérésben a 8. évfolyamon 3054 iskola
vett részt, ebbõl 236 nagyközség volt. Szövegértésbõl
nálunk jobb eredményt országosan csak 346 iskola (11%)
ért el, ebbõl nagyközség mindössze 2 (0,8%). Matematikából országosan 293 iskola (9%) elõzött meg, és ebbõl
csak 6 nagyközség (2%).
A központi értékelést a 8.a-ban szövegértésbõl Földi
Ilona, matematikából Szekeres Lászlóné végezte. A 8.cben a szövegértés értékelése Földi Ilona, a matematikáé
Csûrös Miklósné tiszte volt. Pontszámainkat tekintve nem
csak a községi, de a városi és az országos átlagot is meszsze túlhaladtuk:

A Madarak és fák napja alkalmából nagycsoportosaink május 18-án
és 21-én szervezett program keretében ismerkedtek a helyi növényés állatvilággal Visegrádon. A program a gyermekek részére ingyenes
volt. Köszönjük az önkormányzat
környezetvédelmi referensének,
Fetter Beának, hogy az óvodások is részesülhettek támogatásban, mert a környezettudatos nevelés megvalósítása
már ilyen kisgyermekkorban is meghatározó. A gyermekek szállítási költségét a Budakalászi Óvodásokért Alapítvány biztosította.
***
Közeledik a nevelési év vége, amikor gyermekeink kis
mûsorral kedveskednek szüleiknek, rokonaiknak, s egyben
bemutatják az év közben tanultakat.
Süni csoport: május 22., kedd – 16 óra; Nyuszi csoport: május 23., szerda – 16 óra; Csiga csoport: május 24.,
csütörtök – 16 óra; Zsiráf csoport: május 25. péntek – 16
óra; Cica csoport: május 31. csütörtök – 16 óra; Delfin csoport: június 1. péntek – 16 óra; Katica csoport: június 2.,
szombat – 10 óra
Június 7-én, csütörtökön „gyermeknapi bulit” rendezünk az óvodában a Budakalászi Óvodások Alapítvány
szervezésében.

Szövegértés
(pontszám)
512
497
532
494
467

Átlag
Kalász suli
Országos
Budapest
Városok
Községek

Fehérváriné Básits Margit

Matematika
(pontszám)
515
494
525
490
465

A kompetencia-mérés további (4., 6. osztály) értékelésére és a versenyeredményekre késõbb visszatérünk.
Programjaink az iskolaév végéig:
Május 30: Országos kompetencia-mérés a 4., 6., 8.
évfolyamon (szövegértés, matematika)
Június elsõ hete: Tantárgyi vizsgák
Május 26.: Futakalász
Június 1., 16 óra: Alapítványi nap, a tanév sikeres
gyermekprodukcióival és a tanulók képzõmûvészeti alkotásainak kiállításával
Június 15.: Sportnap, Bolondballagás
Június 16., 10 óra: Ballagás
Június 20., 17.30.: Tanévzáró ünnepély
Június 18. – aug. 31.: Nyári szünet
Dr. Milosevits Péterné
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Két sakklépés között…

Szentistvántelepi Általános Iskola

Május 6-án délelõtt a Faluház adott otthont a Szentendrei Sakkiskola és a Dunaújváros Király Sakk SE felnõtt versenyének. Guba Miklós mesterjelölt, a Budakalász Sakk-klub
elnökhelyettese, a Szentistvántelepi Iskola sakk szakkörének vezetõje tájékoztatott két lépés között a BSC Sakk
Szakosztályának tevékenységérõl. Elmondta, hogy – Meleghegyi Csabának köszönhetõen – a semmibõl egy NB1es szintû csapat állt össze. Szûkös anyagi lehetõségeik és
erõsebb versenyzõik elvándorlása miatt most NB1/B besorolásúak, inkább csak „szívbõl” játszanak, a rendelkezésükre álló keretet az ifjabb korosztály versenyeztetésére fordítják. A húszfõs tagságból tizenhatan gyerekek, ketten budakalásziak, a többiek a környékbeli településekrõl járnak ide.
A Telepi Iskolában két éve mûködik a sakk szakkör,
nyolc állandó taggal, többen Csobánkára járnak át további edzésre. A szakkör színvonalát jelzi, hogy Vékássy
Áron 2007. márciusában a Diákolimpián III. helyezést ért
el. Megyei szinten a Budakalász Sakk-klub gyerekcsapata
a legerõsebb, országos szinten a tizenhetedik. Távlati céljuk, hogy a helybéliek bevonásával, egy versenyzõ-gárda
kinevelésével erõsítsék meg a csapatot. Ehhez nagy segítség lenne, ha az iskola kaphatna egy kb. 50-100 000.Ft-os összeget, versenyeztetésre, nevezési díjakra.
A Sakk-klub csütörtökönként 18-19 óra között várja
az érdeklõdõket. 15-tõl 18 óráig tartanak az egyesületi
gyermek-, 19-tõl 20 óráig a felnõtt edzések. Edzõjük
Pálkövi József, nemzetközi mester.

Két év kitartó munkájának,
Nádasné Kárpáti Katalin hozzáértõ irányításának és iskolánk összefogásának köszönhetõen ez év áprilisában megkaptuk a megtisztelõ Ökoiskola címet. Június 1-jén lesz
az ünnepélyes ökocím-átadás.
Ezt a címet az Oktatási és Kulturális, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta
létre, azon iskolák elismerésére, amelyek átgondoltan, intézményesítetten és rendszerszerûen foglalkoznak a
fenntarthatóság elveinek érvényesítésével, pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.
Az ENSZ 57. kongresszusáról kiadott közlemény szerint: „A fenntarthatóság nem pusztán természet- vagy környezetvédelem, hanem annak a megtanulása, hogyan éljünk egymást és a Földet tiszteletben tartva. A tanulás a
fenntarthatóságért tehát azt jelenti, hogy olyan értékeket,
viselkedésmódokat és tudást sajátítsunk el, ami lehetõvé
teszi számunkra a fejlõdést anélkül, hogy ezzel megfosztanánk a következõ nemzedéket ugyanettõl a lehetõségtõl.”
Egy ökoiskolában nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az élet minden területén: az iskola
mûködtetésében, az étkeztetésben vagy a táborok szervezésében. A helyi környezeti értékek és gondok részét
képezik az iskola pedagógiai munkájának, ennek megfelelõen mi is módosítottuk pedagógiai programunkat. Így
egyszerre erõsíthetjük a gyerekek környezettudatos magatartását és felelõsségérzetüket lakóhelyük iránt.
***
Megérkeztek az Országos kompetencia-mérés tavalyi
eredményei. Iskolánk a hazai községi átlag fölött teljesített, kiemelkedõen jók az eredményeink. Az idei kompetencia-mérés május 30-án esedékes.
• Május 26-án Futakalász, a Falumajális keretében.
• Június 12-én legeredményesebb tanulóink jutalomkiránduláson vesznek részt.
• Június 14-22. Lövétei nyári tábor a budakalászi gyerekeknek. Jelentkezni lehet május 31-ig Kulin Katalinnál.
Várható költség: 27 850 forint.

KÖZLEMÉNY
Ezúton értesítjük minden régi és jövõbeni ügyfelünket, hogy Ügyvédi Irodánk az 1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. em. 9. szám alól a 8. szám alá költözött. Polgári peres és nem peres ügyekben, ingatlan adásvételi illetõleg cégjogi megbízásaiknál továbbra is állunk szíves rendelkezésükre!
Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I/8.;
Tel/Fax: 387-7761; E-mail: gbea@interware.hu
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KULTÚRA

incsenek könnyû helyzetben manapság a kis települések könyvtárai, hiszen az ország egész
gazdaságára ránehezedõ megszorító intézkedések a
könyvtárakat fenntartó önkormányzatokat is túlzó takarékosságra kényszerítik. Pedig egy közösség fejlõdésének, szellemi megmaradásának alapvetõ záloga
az iskola és a templom mellett a könyvek tárháza is,
éppen ezért településünk rendkívül alacsony beszerzési kerettel mûködõ könyvtára szívesen fogad könyvfelajánlásokat. Kátai Ferenc a helyi intézmény mûködésérõl, szolgáltatásairól tájékoztatja a lakosságot.

Könyvek – és a nagyvilág
a kalászi könyvtárban
A budakalászi nagyközségi könyvtár immár majdnem
30 000 kötettel várja az olvasni szeretõket a Faluház épületében, a Szentendrei úton. Az úgynevezett szakmai könyvek mellett – ilyenek a történelmi-, mûvészeti-, sport-, technika témájúak vagy egy-egy kérdést szakmailag részletesebben tárgyalók, de a kertészkedéssel, ruhavarrással, szabással, az otthon szépítésével vagy egy-egy fõzési trükkel
foglalkozók is – természetesen a legnagyobb mennyiségben a szépirodalmi könyvek lelhetõk fel. Mint minden szabadpolcos könyvtárban, itt is a szerzõk betûrendjében kereshetõk a kötetek, de akkor sincs nagy gond, ha valaki csak
a címét tudja az elolvasni szánt mûnek. Többirányú keresési
lehetõség segíti annak megállapítását, hogy ki a szerzõ,
megtalálható-e mûve a könyvtár állományában. Nem igényel különlegesebb tudást a keresés, mivel egy három évvel ezelõtti kezdeményezés eredményeképpen ma már
számítógépes rendszer segíti a kölcsönzést. Mostanára odáig fejlõdött ez az információs bázis, hogy az, akinek otthonában van internetezési lehetõség, igen egyszerûen megtudhatja, hogy az általa kívánt könyv fellelhetõ-e a kalászi
könyvtárban. Nem kell mást tennie, mint beírni a böngészõ
címsorába a www.szikla.net címet és az oldal betöltõdése
után, a nyitóoldalon belépni a „részletes keresés”-be, s ott
kiválasztani a könyvtárak közül Budakalászt.
Külön terembe gyûjtve kutakodhatnak kedvenc meseés regényíróik könyvei után a fiatalok, iskolások és a legkisebbek. Szeretik is használni birodalmukat. Számosan
akadnak, akik kíváncsiságukat elégítik ki a szép számú ismeretterjesztõ, természettudományos könyvbõl, vannak,
akik iskolai tananyaghoz gyûjtenek kiegészítõ információkat, és beülnek olvasni hozzánk olyanok is, akik itt, a
könyvtár csendjében várják meg szüleiket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a honismereti-helytörténeti
témájú könyvek válogatott gyûjtésére. Fellelhetõ nálunk a
budakalászi helytörténeti tartalmú könyvekbõl legalább
egy-egy példány, de a tágabb történeti kutakodáshoz is
sok segédanyag található. Még kevesen tudják, hogy az
Önkormányzat testületi anyagai is olvashatóak nálunk.
Számítógépeket állítottunk be a könyvtárba, közvetlenül a fiatalok olvasóterébe, amiken meghatározott díj ellenében internetezési lehetõséget biztosítunk mindenkinek.
Így pillanatok alatt felkereshetõvé válik az a rengeteg adat,
téma, amelyeknek megjelenést, képi világot adott valaki.
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A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
hétfõ, szerda, péntek: 09.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
kedd, csütörtök: 13.00 – 18.00

Újságaink beszerzésénél gondoltunk a sokszínûségre,
széles érdeklõdési igényre alapozunk. Így helyben olvashatók a napilapokon kívül természetgyógyászattal, kertészkedéssel, históriával, politikával és lakberendezéssel
foglalkozó folyóiratok.
Külön „meglepetéssel” szolgálunk a túrázást, természetjárást kedvelõknek: könyvtárunk megállapodást kötött a Magyar Turista szerkesztõségével, s a beiratkozott
könyvtári tagok egy-egy hétvégi alkalomra olyan „túrakártyát kölcsönözhetnek” tõlünk, amelynek bemutatásával a lap túraprogramjai között szereplõ teljesítménytúrákra nevezéskor száz forint kedvezményt kapnak.
K.
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A BSC aktuális hírei
• Sikerült a Prolan Rt-vel támogatói szerzõdést kötni, köszönjük.
• A Nõi vonalon abszolút fölénnyel bajnok lesz a Budakalász nõi utánpótlás csapata
a megyei szupercsoportban, – gratulálunk.
• A 2007.05.12-i NB II-es férfi forduló eredményei: Lajosmizse-BSC
Ifi: 33-25
Felnõtt: 21-20
• 2007.05.26-án18 órakor lesz a bajnokság utolsó fordulója, a bajnokesélyes Ercsi
csapatát fogadjuk hazai környezetben, mindenkit szeretettel várunk. (az ifi csapat 16
órakor lép pályára).
• Az NB II férfi bajnokságon iden tavasszal 11 gyõzelmet, 8 vereséget és egy döntetlent könyvelhetett el a csapat. A tabellán a Gyömrõ VSK, Mizse KC, Bp. Honvéd Se
és az Ercsi SE után – 5. helyen állunk.
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