Budakalász
egykori bírái

Kevés emlék maradt fenn nevezetes
kalásziakról. Nem mintha nem lettek volna õseink között erõs egyéniségek, példaértékû emberek, – csak ahogy az idõ
elsodorta õket, úgy a történelem is elvitte
magával a hozzájuk kötõdõ, köthetõ tárgyi emlékeket. Éppen ezért fontos megõriznünk, felelevenítenünk, amit még tudunk, amit még lehet.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye címtára (1932., III. kötet) szerint:
„Szkórits Vladimir törvénybíró. 11
hold földjén gazdálkodik. 1923-27 között
községi esküdt volt, azóta a község törvénybírája. A közbirtokosság pénztárosa,
a görögkeleti szerb hitközség tanácstagja, a népmûvelési bizottság tagja. A háború alatt katonai szolgálatot teljesített.”
„Szedlák János 1904 óta önálló gazda, szõlõmûveléssel és állattenyésztéssel
is foglalkozik. 35 hold birtokának legnagyobb része saját szerzeménye. 1918 óta
a községi képviselõ testület tagja és 1920
óta a község bírája (1931-ig). Római kath.
egyházközség tanácstagja, a Temetkezési
Egylet alelnöke. A háború alatt a 32. tábori tüzérezred kötelékében 24 hónapon
át fronton harcolt. Bronz vit. érem és Károly cs. ker. tulajdonosa.”
Dr. Schmidt Elza gyermekorvos, budakalászi lakos, anyai nagyapjára emlékezve elmondta, hogy Szedlák bírónak
nyolc gyermeke volt, közülük öt fiú és
egy lány érte meg a felnõtt kort. Kemény,
szigorú, rendszeretõ ember volt, aki élete
végéig kötõdött a földhöz, a természethez. A kitelepítéskor házát elvették, egy
szobába szorultak feleségével, özv. Róza

lányával és unokájával, – így összezsúfolódva menekültek meg attól, hogy Pilisszántóra számûzzék a falu valahai bíráját... 1956-ban együtt mentek szekérrel a
határba, amikor meghallották Pestrõl a lövéseket. Szedlák János elõbb enyhe agyvérzést kapott az ijedtségtõl, hogy mi
lesz velük meg az országgal, aztán tüdõgyulladásban hunyt el december 3-án.

Ablak a múltra
– negyven éve történt
Az átalakított könyvtár újranyitására
1967. július 17-én került sor. A meghívott vendég Veres Péter volt. Igen jó hangulatban telhetett el az este: az író másnap feladott levelezõlapján az alábbi so-

A községi könyvtárat 1962-ben
nyitották meg Budakalászon, az egykori pártházban. 1967-re kinõtte a
szûkös épületrészt, ezért új helyre
költöztették: a település központjában levõ Fõ téri épületben nyert elhelyezést. Nagy valószínûséggel abból
az elgondolásból, hogy ügyes-bajos
dolgaikat intézni oda szívesebben
bejárnak az emberek...
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rokat olvashatjuk: „Feleségem köszöni a rendkívül szép virágcsokrot, én
pedig a jó közönséget, az értõ embereket és a jó hangulatot.”
A könyvtár helytörténeti gyûjteményének féltve õrzött, újonnan elõkerült darabja a megnyitón készült
kép, az író kézzel írott levelezõlapjával egyetemben.
Kátai Ferenc
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EMLÉKEZÉSEK...

GYÁSZOLUNK

BÚCSÚ MIRK PISTA BÁCSITÓL

Vitéz Mirk István: 1921-2007

Pista bácsi – mert mindenki
így ismerte – sváb iparos család
második gyermekeként Budakalászon született, s élete nagy
részét itt töltötte.
Tettre kész, mindig küzdõ,
küzdeni akaró és tudó személyiség volt. 1945-ben néhány hónapot hadifogságban töltött. A
Rákosi-rendszerben koholt vádak alapján börtönbe zárták,
ahonnan 10 hónap után engedték szabadon. 1971-tõl a Makk
atya tulajdonát képezõ üdülõ
kezelõje lett. 1990 után az üdülõ a tihanyi Szent Erzsébet Alapítvány tulajdonává vált, és ezt
> Mirk István
követõen éveken át évente
többször is pihenhettek itt budakalászi fiatalok, idõsek, cserkészek, nagycsaládosok, nehéz sorsú szegény családok, valamint a
testvértelepülések lakosai is. Fáradhatatlanul szervezte az üdültetéseket. Az üdülõ gondnoka, karbantartója, menedzsere, azaz
mindenese volt élete végéig.
Nyolcvanadik születésnapján, 2001. augusztus 20-án szociális munkássága elismeréseként Mádl Ferenc köztársasági elnök
elõterjesztésére a Magyar Köztársaság Arany érdemkereszt kitüntetést kapott. 2001. szeptemberében vitézzé avatták.
Pista bácsi aktív résztvevõje volt a budakalászi közéletnek.
Emlékezünk szenvedélyes megszólalásaira. Így a mûvi terhesség-megszakítás ellen, hiszen ennek következtében hiányzik néhány millió magyar ember, hogy ennek morális részét ne is említsük. Felszólalt az iskolai tanítás, a tankönyvek ideológiai tartalma miatt. Fellépett a budakalászi kárpótoltak érdekében a helyi
földárverésen.
Szívesen mesélt a gyermekkoráról, a régi Budakalászról. Nagyon szemléletesen tudta megeleveníteni azokat az idõket.
Kedves megmaradt tárgyi emlék vele kapcsolatban az elsõ világháborús községi emlékmû avatásáról készült némafilm. Az
ünnepségen a hatéves Mirk István mondott verset, melyre még
idõs korában is emlékezett.
Tevékeny életet élt. 2003-ban Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a településért, a közért végzett
munkásságáért a község díszpolgárává avatta. Bár egészsége
fokozatosan romlott, még 85 évesen is kerékpárra ült, hogy az
alapítvány ügyeit intézze.
A Teremtõbe vetett hite, segíteni akarása, szeretettel teli
mosolya örökre megmarad emlékezetünkben. Köszönjük a Jóistennek, hogy vele lehettünk, Tõle tanulhattunk.
Budakalász Önkormányzata nevében a legmélyebb tisztelettel búcsúzom. Nyugodjon békében Pista bácsi!
Parlagi Endre

Kedves Pista bácsi! Egy hónapja sem múlt, hogy nálad jártam. Most már tudom, utoljára. Egy készülõ helytörténeti dokumentációhoz kértem közremûködésedet. (Mindig precíz, megbízható adatokat kaptunk tõled Budakalász múltjáról, a nevezetes kalásziakról. Legutóbb a Kalászi svábok krónikásai-ban olvashattunk tanulságos életutadról.) Tudtuk, Te is érezted betegséged súlyát, mégis vállaltad a nem kis szellemi és fizikai megterhelést. Dél felé járt az idõ, amikor már nem akartalak tovább
fárasztani, ezért javasoltam, hogy késõbbi idõpontban folytassuk a munkát. Kedves Pista bácsi, ezt a munkát most már nélküled, de veled kell folytatnunk. Nyugodj békében.

Elment Pista bácsi. Hiányát családja, népes baráti köre, településünk és az ország katolikus vallási közössége még sokáig
fogja érezni. Ugyanakkor a NEVEZETES KALÁSZIAK nagy családja egy igazán neves és jeles férfiúval, a keresztényi szeretet lovagjával, Budakalász díszpolgárával gyarapodott. Neve – vitéz
Mirk István – ragyogja be a hálás utókor emlékkönyvének lapjait.
Szabó Ferenc

Búcsúzunk
A Kalász Suli vezetõsége, munkatársai fájó szívvel tudatják
mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy a közelmúltban
két kedves volt munkatársunk elhunyt.
Laár Ferencné Ilike évekig volt iskolánk gazdasági ügyintézõje a 70-es években. Derûs, kedves egyénisége miatt mindenki szerette.
Itt tanított nyolc évig Páris Anikó énektanár, karvezetõ.
Hirtelen halt meg. Három gyermeket hagyott hátra. Férje,
Szeifert István is kollegánk volt, tõle kaptuk a szomorú hírt.
Nemrégen még vártuk Anikót a 25 éve végzett évfolyam találkozójára.
Részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló családoknak, valamint Mirk Pista bácsi családjának is. Pista bácsi élõ történelemkönyv volt, nagyon tiszteltük bölcsességéért, emberségéért, harcosságáért, hitéért.
Emléküket megõrizzük.
dr. Milosevits Péterné

Budakalászi Hírmondó
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KÖZ-ÜGYEK
Testvérkapcsolat keresése Szerbiában
2007. június 7-8-án, Budakalász polgármesterével, Parlagi
Endre úrral látogatást tettünk Szerbiában, a Vajdaságban: Ada,
Mol (Mohol) és Petrovo Selo (Péterréve) településeken.
Egy korábbi, a helyi szerb kisebbségre vonatkozó beszélgetés során jött az
ötlet, s lett állásponttá, hogy a Vajdaság
területén is kereshetnénk lehetõséget
egy testvérkapcsolat létesítésére. Parlagi
úr az interneten keresztül tett egy erre
vonatkozó megkeresést, amire a térség
kapcsolatkészséget mutatott. Ada és
vonzáskörzete valamint Budakalász között több kapcsolódás létezik, mind magyar, mind szerb vonalon.
Látogatásunk során nagyon kellemes
fogadtatásban részesültünk, vendégfogadóink készségesen álltak rendelkezésünkre. Biztosítottak egy állandó kísérõt
Ada önkormányzattól, Sóti Ernõ személyében, aki e rövid, de
nagyon tartalmas látogatás során végig kalauzolt bennünket. Így
tárgyaltunk Ada polgármesterével, Ürményi Ferenc úrral, Moholban Baranyai István helytörténésszel, Romity Lyubisa nyugalmazott iskolaigazgatóval, Péterrévén Kiss Zoltán helyi közösségi
elnökkel és Zlatkó atyával, a helyi Görögkeleti Egyház képviselõjével.

M0 – tizenhárom település látószögébõl
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulási Tanácsa 2007. jún. 20-i nyilvános ülésén közös nyilatkozatot fogadott el az M0-ás körgyûrûvel; a szigetmonostori dunai
kishíd és a Budakalász-Pomáz-Szentendre elkerülõ út esetleges
meg nem építésébõl fakadó várható károkkal; és a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium által Budakalásznak ígért 200 millió Ftos támogatás visszavonásával kapcsolatosan.
A közlekedésbiztonsági fejlesztések elmaradására reagálva, a
nyilatkozat elfogadásán túl a DPÖTKT határozatba foglalta, hogy
felkéri az Elnököt, hogy a nyilatkozat aláírását követõen azt haladéktalanul juttassa el a Magyar Köztársaság Kormányához;
megbízza a Kistérségi Irodavezetõ urat, hogy az ígért beruházások elmaradása miatti tiltakozás marketing-koncepcióját dolgozza
ki; és a kistérség rendelkezésére álló forgalmi adatokat és közlekedésbiztonsági felmérésekre felhasználható pályázati lehetõségeket gyûjtse össze, és terjessze a soron következõ tanácsülésen
a Tanács elé. (Nyilatkozat a szomszédos keretben.)

Érdek-kört alkot a Rumpold érdekeltségi köre
Megkésve, de talán még nem teljesen elkésve, június 12-én
Piliscsabán tapasztalatcserét, érdekegyeztetõ tárgyalást tartottak a Rumpold-Bicske Kft. elégedetlen, hátrányos helyzetû ügyfelei: a piliscsabai, pilisszántói, pilisszentkereszti, pilisvörösvári,
nagykovácsi, csobánkai és budakalászi önkormányzatok.
Községünket Rogán László képviselte a megbeszélésen. Elmondása szerint a legtöbb település kénytelen-kelletlen, de
elõnytelen szerzõdést kötött a Rumpolddal. Csobánka az egyedüli helység, ahol még kedvezõbbek a tarifák, de a cég már erõsen szorongatja õket is. A Rumpold ugyanazt a taktikát alkalmazta valamennyi önkormányzatnál: egyrészt törvénysértésre
hivatkozott, másrészt azt állította, hogy az érdekkörébe tartozó
többi településsel – hasonló feltételekkel – már sikerült megegyezni, éppen csak az aktuális község nem szerzõdött még...
A jelenlegi helyzetben minden érdekelt próbál kedvezményeket elérni a szolgáltatónál. A továbbiakban az érintett önkormányzatok közös cselekvési programot hoznak létre és igyekeznek – még az idén – egységesen fellépni a Rumpolddal
szemben, bár ezt nehezíti, hogy Piliscsaba nem ehhez a kistérséghez tartozik.
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KAPCSOLATOK
Az ottani szervezeti felépítések rendszere következtében
önkormányzat csak Adán van, a hozzárendelt településeken helyi közösségek mûködnek.
Ezek a települések a Tisza partján fekszenek, látványos parti
komplexumokkal (strand, tenisz-, kézilabda-, labdarúgó pályák,
vendéglátó helyiségek), változatos rekreációs lehetõségekkel. Mindegyik községnek gyönyörû templomai vannak,
gazdagon díszítve és ami érdekes, közel
azonos korúak (XVII-XVIII századiak) a
két vallás (katolikus és pravoszláv) szentélyei. Mivel Úr napja volt a látogatásunk
idején, az ottani hagyományoknak megfelelõen, részesek lehettünk a templom
gyönyörû díszítésében. Sajnos, az ünnep
miatt a helyi atyákkal beszélni nem állt
módunkban.
Összességében a látogatás gyümölPéterréve temploma csözõ volt és a kezdeti lépéseknek megfelelõen sikeres: megkeresésünket komolyan fogadták és a további közös megbeszélések alapján a
kapcsolatok kialakítására nagy lehetõséget látnak. Az ismeretséget a településekkel tovább kívánjuk erõsíteni és remélhetõleg
egy bõvebb bizottság látogatása során ez realizálódni is fog. Érdemes folytatni, mivel közös gyökerek kötik össze Budakalász,
valamint Ada és környéke magyar és szerb lakóit.
Krunity Péter, a Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke

NYILATKOZAT
Dióssy Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
államtitkára, Budapest fõpolgármestere, Demszky Gábor és
Harcsa Lajos, Budakalász volt polgármestere 2006. február
elsején megállapodtak arról, hogy Budakalász állami útjain
az M0 miatt közlekedésbiztonsági fejlesztéseket hajtanak
végre 200 millió forint értékben.
Parlagi Endre, Budakalász újonnan megválasztott polgármestere ez év januári sürgetõ levelére válasz nem érkezett.
Azonban szóban közölték az illetékes minisztériumnál, hogy
a fejlesztésekbõl nem valósul meg semmi.
Mi, a Pilis-Dunakanyar Kistérség polgármesterei felháborodva értesültünk errõl. Az M0-gyûrû okozta forgalomnövekedés az egész kistérséget sújtja, beleértve Óbuda-Békásmegyer lakosságát is. Ebben a térségben több évtizedes lemaradásban van a közúti hálózat fejlesztése.
A szentendrei kistérség agglomerációs települései
(Szentendre, Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt) a fejlesztés nélkül a várható forgalomnövekedéssel
szemben védtelenek és a fõutakra, valamint mellékutakra zúduló forgalom káros környezeti hatásait a jövõben kezelni
nem tudják.
A kistérség forgalma régen túlnõtte a települési belterületi utak kapacitását. Az agglomeráció és a kistérség településeinek közlekedési hálózata nem követte a felgyorsult és
globalizált világ igényeit és követelményeit. A túlterhelt 11es fõközlekedési vonalat tehermentesítõ utak (Szentendre,
Budakalász, Pomáz) nem épültek meg, az M0 híd megépüléséig nem készül el a környezetvédelmi engedélyében kötelezõen elõírt Szentendre-Szigetmonostor közötti közúti híd.
A térség legsúlyosabb gondja a közúti közlekedés, ami
akadályozza a jövõbeli versenyképesség minõségi kialakulását és a kreatív térséggé válását. A szentendrei kistérség
közlekedési helyzetébõl adódóan a lakosság élettere is lehetetlenné válik.
Budakalász, 2007. június 18.
13 Polgármester aláírása
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TÁJÉKOZTATÁS PATKÁNYMENTESÍTÉSRÕL

Eseménynapló

Az utóbbi hetekben több lakossági bejelentés érkezett arról,
hogy Budakalász területén, a patakok mentén patkányt észleltek. Fontos a kártevõk ellen védekezni, mert komoly gazdasági
károkat okozhatnak és közegészségügyi veszélyességük sem
elhanyagolható.
Patakmedreink belterületi részén patkányirtási munkálatokat
végeznek. A kivitelezõ a tervezett idõpont elõtt a patakok partja
melletti ingatlanok lakóit/tulajdonosait személyesen megkeresve, ismerteti a tevékenységet, egyben lehetõséget biztosít az ingatlanok patkánymentesítésére is a közterület mentesítési ideje
alatt. (Az 1/1986. /II. 21./ ÉVM-EüM együttes rendelet 4. §-a a)
pontja alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítésérõl.)
A lakó kérésére végzett mentesítést a lakó tartozik megfizetni.
Az irtás eredményét a vállalkozó 3 hónapig garantálja.
Az irtás megkezdésének idõpontja: 2007. 07. 9. A patkány
észlelését, az irtással kapcsolatos észrevételeiket a 342-391-es
telefonszámon lehet bejelenteni.
A patkányok irtására hatósági elõírás szerint zárt etetõládákban helyezik ki a véralvadásgátló hatóanyaggal mûködõ mérgezett csalétket. A készítmény tartalmaz egy nagyon keserû anyagot – úgynevezett „bitrex”-et –, mely a szájüregben kioldódva
szinte lenyelhetetlené teszi az irtószert, gyerekeknél pedig
heves hányingert okoz.
A baleset elkerülése érdekében: Az etetõládákhoz hozzányúlni, azokat áthelyezni vagy megszüntetni tilos! A mentesítés
alatt álló területen gyermekeket felügyelet nélkül; ill. állatokat
szabadon hagyni tilos! Mérgezés gyanúja esetén (nyálkahártya
bevérzések, véres hasmenés, gyengeség, stb.) azonnal forduljon orvoshoz!
Polgármesteri Hivatal

u A Berdó csatorna levezetõ szakaszának nyomvonaláról
egyeztetett a hivatal május 23-án a Római Katolikus Egyházközséggel. A terv szerint a Kálvária utcán jön le a nyomvonal, úgy
csatlakozik a Budai úton lévõ fõvezetékbe, közben érint egyházi
tulajdonú telkeket. Az egyházközség, ill. az Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye beleegyezése után lehet vízjogi engedélyt kérni.
u Megnyílt a Békásmegyeri Derûs Alkony átmeneti idõsotthon, ahol (nyaralás, tatarozás, stb. miatt megszorult) budakalászi lakosokat is fogadnak rövidebb idõre. A megnyitó alkalmával Parlagi úr felvetette Bús Balázs III. kerületi polgármesternek a patakon építendõ zsilip ügyét is, amelyrõl várhatóan hamarosan érdemi tárgyalások kezdõdnek.
u A Budakalászi Tûzoltó õrs alakuló megbeszélése volt a
Faluházban, június 6-án.
u Intézményvezetõi értekezletet tartottak június 12-én,
az évzárási teendõkrõl és a nyári karbantartások feladatairól.
u A Gyógynövénykutató vezérigazgatója, Kubinyi András
járt a hivatalban június 12-én, a Lupa szigeti út és az M0 nyomvonala közötti területek szabályozása ügyében.
u A Cseppek házával ismerkedtek a budakalászi orvosok,
gyermekorvosok június 12-én, a polgármester kezdeményezésére. Az idegrendszeri sérült gyermekek korai fejlesztésével
foglalkozó intézményt dr. Schultheisz Judit mutatta be. A doktornõ felajánlotta a Cseppek háza felszereléseit, kapacitását, így
ezentúl bizonyos vizsgálatokat (pl. ultrahang) – megállapodás
esetén – akár helyben is el lehetne végezni.
u A Közép-Magyarországi Közigazgatási Hivatal vezetõhelyettese, Dombóvári Ottó úr járt a hivatalban június 14-én,
egy magánszemély hosszan elhúzódó vitája ügyében.
u A T-kábel vezérigazgatója, Piller András úr, június 18-ai
látogatásakor felajánlotta, hogy üzlettárs lévén, üzletrészt vásárolna a nyereséges Kábel TV Kft-bõl.

Felhívás hulladékszállítási
szerzõdés megkötésére
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályok értelmében a település lakói kötelesek a hulladék elszállítási közszolgáltatást igénybe venni.
A hulladékszállítást végzõ Rumpold-Bicske Kft. a visszaküldött szerzõdések alapján juttatja el a lakosokhoz a 2007. évi
szemétdíjról szóló negyedéves számlákat és a szerzõdött
mennyiségnek megfelelõ, 2007-re vonatkozó matricát.
A szolgáltató csak abban az esetben szállítja el a kirakott hulladékot, ha arra szerzõdést kötöttek vele.
Kérjük azokat a lakosokat, akik még nem küldték vissza a
szerzõdést, a hulladékszállítás zavartalansága és környezetünk
tisztántartása érdekében mielõbb tegyék ezt meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyedülálló, önálló háztartást vezetõ 60 év feletti nyugdíjasok választásuk szerint alapszolgáltatási díjfizetés nélkül, alkalmanként történõ zsák vásárlásával is igénybe vehetik a hulladékszállítási közszolgáltatást,
vagy a 60 literes edény szemétszállítási díjából 35 %-os kedvezményt kapnak. A fenti kedvezményezett körbe tartozók, ha
a zsákos megoldást választják, ne küldjék vissza a szolgáltatónak a szerzõdést.
Budakalász, 2007. 07. 10.
Budakalász Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás szúnyoggyérítés idõpontjáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Budakalász közigazgatási
területén a légi-kémiai és a földi-melegködös szúnyoggyérítés
2007. júl. 23. és 26. között lesz. Rossz idõjárás vagy mûszaki hiba esetén a pótirtás 2007. júl. 30. és aug. 1. között várható. Az
irtószerek méhekre veszélyesek!
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KÖZ-ÜGYEK
u Az Óbuda Tsz be kívánja fejezni a sóderbányászatot 2009ben, tájékoztatta Tatár Tamás úr, a Tsz vezetõje Parlagi Endrét, június 14-ei odalátogatásakor. A terület felhasználásáról – esetleg
Szentendrét is bevonva – közösen gondolkodnak tovább.
u Kistérségi Tanácsülés volt június 20-án. A GVOP lezárásán, a szúnyoggyérítésen, és a családsegítõ alapító okiratán kívül szó volt az M0 építésébõl fakadó hátrányokról. A szept. 30-i
kistérségi napon demonstrációkat szerveznek az M0-ügyben.
u Az erõs szélvihar nálunk is károkat okozott június 21-én.
A Holló és a János utcában csütörtök estétõl péntek délig, a
Vasút soron csütörtök éjjel több órán át nem volt elektromos
szolgáltatás. A Lupa szigeten is áramszünet volt és egy tetõ is
erõsen megrongálódott.
u A Kovács L. utcai pályázat nem nyert az útburkolat felújítására.
u A pilisi kerékpárút Budakalásztól Visegrádig tartó hegyi
szakaszáról egyeztetett a hivatal június 25-én, Pomázon.
u Az elkerülõ útról tárgyalt a hivatal június 26-án, az NA
Rt. (NIF Zrt.) képviselõivel. Az engedélyeztetési eljárás a vége
felé közeledik, Budakalászon minden együtt van, Pomázról hiányzik még egy területi hozzájárulás.
u Nagyértékû néprajzi gyûjteménynek keresvén helyet,
megtekintette a Schmidt-házat Böjti György Pál, Böjtiné Váli
Ágota és Dévai Nagy Kamilla. Az énekesnõ rögtön kipróbálta
az udvar akusztikáját is, és kiválónak találta. Távlati terveikben
az Omszk park (mint szabadtéri kiállítóhely) bevonása, illetve a
mozi (mint stúdió) hasznosítása is szerepelne.
u Az Omszk park szélén történt fakivágásokkal kapcsolatban júl. 13-án a Strabag fõ-építésvezetõje írásban is megerõsítette, hogy a kerékpárút tó felõli oldalán (keresztmetszetnek
megfelelõen) pótolják a kivágott fákat. A korábbiak helyén betonozott csapadék-elvezetõ épül.
u A CORA-csomópontban épülõ felüljáró augusztusi átadását ígérte a július 13-ai egyeztetéskor a Strabag képviselõje.
Ezzel csökkenhet a torlódás a 11-es úton.

INFORMÁCIÓK

Felhívás gyommentesítés végrehajtására!
Újra napirendre kerül a parlagfû és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezéssel kapcsolatos munka. A gyomtalanítási kötelezettségüket megszegõ tulajdonosokkal szemben a
2000. évi XXXV. törvény alapján növényvédelmi bírság szabható ki, melynek összege 20 000-5 000 000 Ft között alakulhat.
Budakalász Nagyközség Önkormányzata 12/2004. (IV.30.) sz.
rendeletének 2. §.-a kimondja, hogy: A belterületen lévõ közút és
a járda tisztántartásáról, gyomtalanításáról az érintett ingatlan
használója köteles gondoskodni. Ha a járda mellett zöldsáv is
van, e kötelezettség az úttestig terjedõ teljes területre vonatkozik.
Ahol intézményes úttisztítás nincs, ott a közutak tekintetében, az
(1) bekezdésben foglalt kötelezettség az utaknak az ingatlantól
számított középvonaláig terjed ki.
Az egyik leginkább veszélyes gyomnövény a parlagfû. A virágzás júliustól októberig tart. A parlagfû apró, sárga virágai a
hajtások csúcsán jelennek meg. Irtani még a virágzást megelõzõen kell, hogy minél kisebb legyen a levegõ pollenterhelése. A
parlagfû elleni védelemben lakott területen belül lehetõleg a
mechanikai eszközöket (kapálás, kaszálás az elsõ levélelágazás
alá) részesítsük elõnyben.
Kisebb kertekben, telkeken, útszélen lehet kézzel gyomlálni,
de az esetleges bõrallergiás tünetek elkerülése érdekében ajánlatos kesztyût viselni. Nagyobb területeken a rendszeres kaszálás javasolt.
Végleges megoldást a gyepterületek rendszeres kaszálása,
és a „senki földje” jellegû, mûveletlen, elhanyagolt területek
megszüntetése adhat. Felkérünk mindenkit, hogy – hatósági felszólítás nélkül is – az ápolt és egészséges környezet, a lakosok
egészsége érdekében végezzék el sürgõsen területeik gyommentesítését, ápolását.
Budakalász, 2007. július 10.
Polgármesteri Hivatal

Tüdõszûrés Budakalászon
Értesítjük a lakosságot, hogy az idén is lesz tüdõszûrés községünkben. Helye: Általános Iskola Budakalász, Budai út 54.
Ideje: 2007. július 31-tõl 2007. augusztus 17-ig, hétfõn, szerdán: 12-18 óráig, kedden, csütörtökön, pénteken: 8-14 óráig.
Kérjük, mindenki hozza magával személyi igazolványát, TAJ kártyáját, valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást. A tüdõszûrés ingyenes és kötelezõ minden 30 év feletti lakos részére!

Képviselõ-testületi ülés szept. 18., 16.30
Az ülés legfõbb témái az SZMSZ munkaterv szerint: 1. Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló; 2. Tájékoztató a 2007/2008-as tanév és
nevelési év beindításáról; 3. Bursa Hungarica felsõoktatási támogatási mozgalomhoz való csatlakozás; 4. Közoktatási intézmények pedagógiai programjának módosítása; 5. Oktatási koncepció felülvizsgálata.

VKC Televízió – Valóság, Közélet, Civil fórum
Adásrend: Péntek (friss adás): 18:00 – 22:00;
Szombat: 08:00 – 12:00, 16:00 – 20:00;
Vasárnap: 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
Hétfõ: 08:00 – 12:00, 16:00 – 20:00;
Kedd: 10:00 – 14:00;
Szerda: 14:00 – 18:00;
Csütörtök: 16:00 – 20:00
Elérhetõségek:Tel./fax: 06 (26) 303-287 E-mail: info@vkc-tv.hu

Ingyen könyvek a könyvtárban

Augusztus 1-tõl a lakosság jó minõségû, használt könyvek
között válogathat a könyvtárban. Egy személy egyszerre öt darabot vihet magával!
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Sikertelen alpolgármester-választás

Lépések a GKM-támogatásért

Negyedszerre is meghiúsult az alpolgármester-választás a
jún. 26-ai képviselõ-testületi ülésen, – ezúttal a jelölt visszalépése miatt. A Fidesz több képviselõjének javaslatát megszavazva, mégsem vették le a témát a napirendrõl, amely ezt követõen Parlagi Endre számonkérésébe fordult át.
Az eddig három alkalommal jelölt Jármai Pál a választáskor
létrejött megállapodás be nem tartását (miszerint a polgármester a Fidesz jelöltjét terjeszti elõ szavazásra, aki ezúttal is õ)
sérelmezve, valamint kilátásba helyezve, hogy a ‘Fidesz frakció’ a polgármester válaszának hiányában megvonja tõle a bizalmat, – szóba hozta, hogy Parlagi úr még alpolgármesterként nyelvoktatási szerzõdést kötött feleségének (a képviselõ
úr által vélelmezetten szcientológus kapcsolatú) iskolájával a
hivatali dolgozók képzésére. Ezeket a polgármester cáfolta.
Az ülés utáni napokban a hírTV egy riport-montázs mûsort
készített a szcientológusok magyarországi mûködésérõl,
amelyben a polgármesterrel felvett interjú kiragadott részletei
is szerepeltek. Az eredetileg jóval több témát felölelõ felvételt
Vágatlanul címmel a VKC TV sugározta. (Az eset kapcsán lapunkhoz eljuttatott Közleményeket a 11. oldalon közöljük.)

Nem kapjuk meg a 200 millió Ft-os támogatást a közlekedésbiztonsági fejlesztésre, – közölte a GKM fõosztályvezetõje,
Posta Zoltán, négy-öt hónapnyi hallgatás után, május 30-án, telefonon. Írásos nyilatkozat, ill. válasz a januári polgármesteri levélre még mindig nem érkezett.
Az önkormányzat ügyvédjének véleménye szerint a megkötött szerzõdések, az emlékeztetõ és az egyezség szerint összeállított közlekedés-biztonsági listák elégséges alapot adnak a
perhez. Javaslata és a képviselõ-testület jún. 26-ai jóváhagyása
szerint Budakalász nagyközség tett még egy kísérletet: levélben
kereste meg Kóka János gazdasági és közlekedési minisztert.
Amennyiben tõle sem jön érdemi válasz, augusztus elején a hivatal benyújtja a keresetet.
Mindeközben Hadházy Sándor országgyûlési képviselõ – a
VKC Televíziónak adott nyilatkozata szerint – a parlament utolsó
ülésnapján rákérdezett a miniszter úrra, hogy be kívánja-e tartani a megállapodást, amire a szakminiszter igennel válaszolt.
Minthogy az idõ sürget – amíg a GKM tényleges döntésre
nem jut –, a képviselõ-testület felhatalmazta a hivatalt, hogy indítsa el az eljárást: kérjen ajánlatokat a módosított, kiegészített
közlekedésfejlesztési lista egyes tételeinek tervezésére.

Építéshatósági munkakör pályázható

A költségvetés módosításairól

Budakalász Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: – egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott foglalkoztatási és összeférhetetlenségi feltételeknek való megfelelés, – közigazgatási szakvizsga, vagy annak egy éven belüli vállalása, – számítógépes felhasználói ismeretek, – magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – vagyonnyilatkozati kötelezettség,
munkaköri orvosi alkalmasság.
A jelentkezéshez csatolni kell: – részletes szakmai önéletrajzot, – erkölcsi bizonyítványt, – végzettséget igazoló okiratok
másolatát, amit 2007. augusztus 15. napjáig, Budakalász Nagyközség jegyzõjéhez kell benyújtani.
Illetmény az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint.

A képviselõ-testület elfogadta a költségvetési rendelet
módosítását. Áttekintette a központi költségvetésbõl kapott
összegek változásait; a tavalyi zárszámadásból átfutó tételeket;
az önkormányzat mûködési, felhalmozási és tõkejellegû, illetve finanszírozási bevételeit, valamint a mûködési, felhalmozási
és finanszírozási kiadásokat.
Az eredeti elõirányzathoz képest a beruházási kiadások
151 750 000 Ft-ról 255 267 000 Ft-ra nõttek, többek között a
zsilip tervezése (8 M Ft), a Szentendrei út 5. tetõtéri lakás kialakítása (3,6 M Ft), a ‘Közoktatási Intézmények fejlesztése’ pályázati anyag elkészítése (4,08 M Ft) és a Falu alközpont, orvosi rendelõ, Lenfonó területére vonatkozó pályázati terv készítése és önrésze (50 M Ft) tételekkel. Az útépítési és közlekedésfejlesztési keretösszeg a tervezett 20 M Ft-ról 50 M Ft-ra emelkedett; a közintézmények beruházási kiadása az elõirányzotthoz képest 7 837 000 Ft-tal nõtt (a Nyitnikék óvoda
boylervásárlása: 109 000 Ft; épület átalakítás a Családsegítõ
beköltözéséhez: 4 M Ft; a Faluház világítás-korszerûsítése: 785
000 Ft; a Kalász Mûvészeti Iskola keverõpult vásárlása: 295
000 Ft; a hivatali szkenner-adagoló vásárlása: 200 000 Ft és a
Fabró ház befejezése: 2 448 000 Ft tételekkel).
Az önkormányzati feladatokra szánt összeg 30 220 000 Ftról 44 150 000 Ft-ra nõtt a Gézengúz Alapítvány, ill. a Faluház
Kht. megnövekedett mûködési célú támogatásával.
Összességében a pár hónappal ezelõtti 94 M Ft-os mûködési hiány 120 M Ft-ra emelkedett, ez a könyvvizsgáló szerint
már egy olyan lélektani határ, amit túllépni nem lenne szabad,
mert veszélyezteti a falu késõbbi mûködését. A hiányt értékpapír-értékesítésbõl, elõzõ évi pénzmaradványból és hitelbõl kívánják fedezni.

A vizitdíjak visszatérítésérõl
Sok félreértés adódik az idén tavasszal bevezetett vizitdíjak
visszaigénylése kapcsán. Fontos tudni, hogy kizárólag a 300
Ft-os háziorvosi vizitdíjat és a 300 Ft-os szakorvosi díjat lehet a
hivatalnál visszaigényelni, az emelt összegû vizitdíjat vagy a
kórházi napidíjat nem! (Utóbbit a 21. naptól, a kórház intézi.)
Mindkét esetben (háziorvosi, ill. szakorvosi díj), külön-külön össze kell gyûjteni a 20 nyugtát, ezek össze nem keverhetõk! Egy számla csak akkor elfogadható, ha minden szükséges
rovatot pontosan kitöltöttek és van rajta pecsét is! Azt
Javasoljuk a lakosoknak, hogy még a rendelõben ellenõrizzék
le a nyugtát és ügyeljenek rá, hogy az ügyintézõk véletlenül se
felejtsék el beikszelni a megfelelõ rubrikákat.
A visszaigénylést az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet
intézni úgy, hogy az ügyfél elhozza magával a húsznál több
nyugtáját, amibõl huszat fénymásolnak, a többit ott fogják és
ezeket (csakis ezeket, vagyis a húsz számla fölötti tételeket!)
egy formanyomtatvány kitöltése után, az ügyfél kérése szerint
helyben kifizetik vagy postai úton továbbítják.
A helyi gyakorlat szerint a visszatérítést nem csak állandó
lakos igényelheti, hanem ideiglenesen itt lakó, illetve tartózkodási helye szerint Budakalászra bejelentett polgár is, – ha az
iratain nincs feltüntetve állandó lakcím. Ha van, az igénylést
arra a településre kell eljuttatni.
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NÉVJEGY

BEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Major Ede István
A 7. választókerületben, a FIDESZ támogatásával kerültem be
a képviselõ-testületbe. 1955-ben
születtem Szolnokon, 1957 óta
élek Budakalászon. 21 éve dolgozom villanyszerelõként a Magyar
Rádiónál. Nõs vagyok, két felnõtt
gyermekem van. Mindketten tanulnak még. Tagja vagyok a Településfejlesztési és Környezetvédelmi, és a Népjóléti Bizottságnak.
Legfontosabb feladatomnak tartom az M0-ról ránk zúduló forgalom enyhítését, a tisztább, kulturáltabb környezet megteremtését, a falusias jelleg megõrzését – ezért
további, nagy tömegeket befogadó lakóparkok építését
nem szavazom meg –, valamint a lakosság felé irányuló
kommunikáció javítását az önkormányzat részérõl.
• Önálló képviselõi indítványként a Pomázi úti Nyitnikék óvodához jelzõlámpát kértem, melyet a testület elfogadott. Megvalósítása az általános megszorítások miatt,
részben állami támogatás függvénye.
• A Nyitnikék óvoda szülõi munkaközössége keresett
meg azzal, hogy az óvoda területén lévõ melléképületbõl
tornatermet szeretnének kialakítani. A terepet megtekintettem, támogattam az elképzelést. A tervek szülõi segítséggel elkészültek, a testületi döntés értelmében a létesítmény megépítésére EU-s pályázatot nyújtunk be.

Dr. Novotny László
A 2006-os Önkormányzati Választáson, a 3. sz. választókerületben, a Fidesz és a Nemzeti Fórum
közös jelöltjeként és a Budakalászért
Védegylet támogatásával indultam,
s körzetemben jelentõs fölénnyel
kaptam meg a választók bizalmát.
Nem voltam és jelenleg sem vagyok politikai párt tagja, de a polgári és nemzeti értékek
mellett mindig elkötelezetten kiálltam. 1991 óta lakom
Budakalászon.
A Budapesti Mûszaki Egyetemen szereztem gépészmérnöki diplomát, de gazdasági végzettségem (mérlegképes könyvelõi képesítés) is segíti munkámat. 1991 óta
üzleti és informatikai tanácsadással foglalkozom, (bejegyzett informatikai auditor vagyok, tagja a Magyar Mérnök
Akadémiának). 11 évig sportoltam a Magyar Kajak-Kenu
Válogatottban, számos Európa- és Világbajnokságon szereztem helyezést. 2006 májusától lettem a Vidra Sportegyesület elnöke.
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elnöke, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja
vagyok. A Pestmegyei Közgyûlésben az Egészségügyi Bizottságban dolgozom.
Célom, hogy Budakalász tiszta, élhetõ községként mûködjön. A közélet legyen nyílt és korrupciómentes, ezért a
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• A Testvérkapcsolatok Egyesülete meghívására márciusban három napot töltöttünk a németországi Kahlban, a „tavaszi vásár”-on, ahol a kalászi pavilonban községünk turisztikai lehetõségeit mutattuk be. Az útról készült fényképsorozatot a Kalász TV-ben láthatták.
• Volt képviselõtársamnak (akinek a háza leégett) –
Ercsényiné képviselõ asszonnyal együttmûködve – kemény négy hónapos munkával sikerült segítséget nyújtani.
• Több választópolgárt személyesen felkerestem, meghallgattam aktuális problémáikat és igyekszem gondjaik,
vitás ügyeik megoldásában segítséget nyújtani.
• A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
látogatást tett a volt Lenfonó gyár területén. A ‘bejárás’
célja a hajdan nagy múltú gyár épületeinek állapot-felmérése, azok hasznosítási lehetõségeinek áttekintése volt.
Hatékony marketing-tevékenységgel kell idecsalogatni a
vállalkozókat a még meglévõ épületek hasznosítására.
• Sorra látogatom intézményeinket, a bölcsõdéket,
óvodákat, iskolákat és egyházakat. Számomra a személyes tapasztalatok, találkozások többet mondanak, mint a
beszámolók tényszerû számai.
• Fontosnak tartom, hogy építsünk minél több jó minõségû utat, járdát és minél több közmû valósuljon meg.
Mindannyiunk érdeke, hogy Budakalász egy jó hangulatú,
kedves, fejlõdésre képes közösség legyen, ahol a lakosok
jól érzik magukat, szívesen vallják magukénak a községet.
Elérhetõségeim: 06 70 332 1723 0149 • 341-839
e-mail: majored@t-online.hu

törvényi korlátok betartásával, lehetõleg minden témát
nyílt ülésen tárgyaljunk.
Harcolok azért, hogy szûnjenek meg a képviselõtestületi üléseken a személyeskedések, és az érdemi kérdések
megtárgyalására összpontosítsunk.
Nem szeretném, ha Budakalászon újabb lakóparkok, lakótelepek épülnének. Környezetünk és jelenlegi infrastruktúránk kerül veszélybe, ha a lakosság létszámát lakóparkokkal jelentõsen megnöveljük. Célom a zöldfelületek megtartása, ezért küzdöttem a Béke sétány beépítése ellen.
Szorgalmazom annak megoldását, hogy az M0 épülõ
hídja miatt megnövekedõ forgalom ne jelentsen elviselhetetlen terheket a lakosságnak. Célom, hogy elérjük a
Damjanich utca forgalom- és súlykorlátozását.
Törekszem arra, hogy a Berdón lakók helyzetét mielõbb javítsák mind a közvilágítás kiterjesztése, mind az útés csatornahálózat problémáinak gyors rendezése révén.
Az önkormányzati bérlakások lakók általi megvételének kérdésében olyan megoldásra kell törekedni, hogy a
jelenlegi bérlõk – és a falu lakói is – jól járjanak.
Elõzetes jelzés esetén szinte minden nap fogadom a
lakosokat észrevételeik, panaszaik meghallgatására.
Elérhetõségeim: 2011 Budakalász, Sólyom út 9.
Telefon: 26/ 342 466 Mobil: +36 70 331 2376
és +36 30 248 7248
E-mail: novotny@novotny.hu
Honlap: www.novotny.hu és www.novotny.tvn.hu
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A figyelem középpontjában a térfigyelõ...
térfigyelõ rendszer létrehozása évek óta visszatérõ téA
ma Budakalászon. A Kábel TV Kft. Harcsa Lajos polgármester úrral több ízben utánajárt a projekt megvalósítható-

ságának, de az üzemeltetés költségeit taglaló rendõrségi válasz rendre visszavetette az ügyet. Úgy tûnik, ezúttal sikerül
költséghatékonyabb megoldást találni.
A 2006. augusztusi, ill. ez év januári képviselõ-testületi ülésen merült fel újra, hogy a falu közbiztonságának javítása érdekében, Budapest egyes kerületeihez és több vidéki településhez
hasonlóan, térfigyelõ rendszert kellene kiépíteni. Sándor József
(a Budakalász Kábel TV Kft. képviseletében) vállalta, hogy beveszi a projektet az idei fejlesztési tervbe.
Az ügyvezetõ igazgató tájékoztatása szerint egy internet
alapú biztonsági rendszert állítanának be. Mivel a térfigyelés
technikai feltételei napról-napra változnak, a Kft. keresi a legjobb, és egyben költségkímélõ megoldásokat. A készülékeket a
falu bevezetõ útjain, a legfontosabb csomópontokon, a Petõfi
téren, HÉV-megállókban, tóparton, Damjanich úton, iskoláknál,
templomoknál kívánják felszerelni, a késõbbiekben a rendszer
akár ötven kameráig tovább bõvíthetõ.
A kamerák kezelõ központtal történõ összekötésénél is a leggazdaságosabb megoldásokat keresik, így szóba jön a koaxiális kábelen, optikai kábelen és vezeték nélkül, az 5 GHz-es tartományban
történõ adattovábbítás is. A kezelõ-központ Budakalászon lesz,
míg a tárolt adatokat a pomázi rendõrõrsön, vagy a szentendrei
rendõrkapitányságon helyezik el, személyiség-védelmi okokból.
A polgármester úr Börcsök kapitány úrral folytatott tárgyalása
és az V. kerületi térfigyelõ rendszer megtekintése alapján elmondható, hogy a figyelésre két mód kínálkozik: ha folyamatosan nézik a
kamerákat (ez ember- és pénzigényes); illetve ha automata módban üzemeltetik õket (ez olcsóbb: ekkor célzottan csak a kritikus
eseményt kell visszakeresni). A rögzített semleges adatokat az
ombudsman állásfoglalásának megfelelõen három nap után törlik.
Az Önkormányzat (mint a helyi közbiztonság megoldásáért
felelõs intézmény) tárgyalásokat folytat a Szentendrei Rendõrkapitánysággal, hogy milyen mértékben (anyagi, személyi hozzájárulás) kapcsolódna be a mûködtetésbe, illetve ezért cserébe
mit tud Budakalász nagyközség nyújtani. Bár a rendszer kiépítése önmagában is segíti a rendõrség munkáját, hiszen ezáltal bizonyosan csökkeni fog a bûnesetek, míg növekedni a felderített
bûncselekmények száma.
Megérkeztek az ajánlatok a projektre, az Önkormányzat és a
Kábeltévé képviselõi a berendezések megtekintése után döntenek, melyiket fogadják el. Az engedélyezési eljárások és az
ELMÛ-tápkiépítés függvényében, a szerzõdéskötéstõl kezdve
elvileg 45 napon belül telepíthetõ a rendszer, ami remélhetõen
az év végéig elkészül.

KÖZÜGYEK
Közérdekû információk
u Budakalász gazdasági programja (a 2007-2010-es ciklust átölelõ fejlesztési tervek, stratégiák kimunkálása) elérhetõ a
http://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/program.html oldalon Budakalász honlapján, illetve nyomtatott példányok a Hivatal ügyfélszolgálatán, helyben tanulmányozhatók.
u A Bölcsõde vezetõjét (Kiss Kálmánnét), eddigi munkáját
megköszönve, a képviselõ-testület öt évre újra megválasztotta.
A Budakalászi Bölcsõde elérhetõségei: Budai út 8., 340-255.
u Felmondta a kegyeleti közszolgáltatási szerzõdést a
képviselõ-testület. Parlagi Endre szerint – amint a VKC TV-nek nyilatkozta – ezt a lépést a SZIGÜ-vel szemben a rendszeres lakossági panaszok és a hivatali ellenõrzéskor tapasztalt adminisztratív
hiányosságok, mulasztások tették szükségessé. A további üzemeltetésre hamarosan pályázatot írnak ki.
u A Faluházat és a Zeneiskolát egy integrált intézményként (ÁMK – Általános Mûvelõdési Központ) kívánja a képviselõ-testület a továbbiakban mûködtetni. Mivel a Faluház közmûvelõdési intézmény, a minisztériumtól kell az átszervezéshez
véleményt kérni, ezt a Hivatal megtette. A Kalász Mûvészeti Iskola pedig közoktatási intézmény, ez behatárolja, hogy az átszervezésre még július-augusztusban sort kell keríteni.
u Az idén az Arany János és a Magyar u.-Pataksor (együtt
nem teljesen) szilárd burkolattal történõ kiépítésére kerül sor. A
közút építésének feltétele, hogy a lakók nagyobb része (2/3-a)
szerzõdés aláírásával kifejezze szándékát, hogy hozzájárul a
megvalósításhoz szükséges költségekhez (így a kisebb résznek is
kötelezõ a hozzájárulás megfizetése), és teljesítse is azt.
Jelenleg az Arany János utca építése folyik, a Magyar u.Pataksor befizetései még nem teljesültek.
u Két közszolgálati Internet terminál mûködik a Hivatalban, amit bárki használhat ügyfélfogadási idõben. (Petõfi tér 1.;
hétfõn: 13-18, szerdán: 8-11 és 13-16, pénteken: 8-11 óráig.)

WTKA KARATE VILÁGBAJNOKSÁGRA
készülnek a BSC karatésai, Olaszországba
2007 októberében rendezik meg a WTKA KARATE Világbajnokságot, melyen a BSC Karate Szakosztály versenyzõi is részt
vesznek. Biztos résztvevõi ennek a nemzetközi megmérettetésnek: u Cseszlai Evelin, aki 2004-ben a Tokióban megrendezett
WSKF Világbajnokságon 3. helyezést ért el kümite kategóriában;
u Cseszlai Zsombor, aki szintén 2004-ben a Tokiói Világbajnokságon 4. helyezést ért el kümite kategóriában; u Cseszlai Eszter,
aki nemzetközi versenyeredménnyel ugyan még nem rendelkezik, de az idei hazai versenyszezonban eredményesen szerepelt.
A gyerekeken és a felkészítõ mesteren kívül a szülõk is
megtesznek mindent gyermekük fejlõdése érdekében. Várjuk a
karate iránt érdeklõdõket! A nyári szünet után, szept. 3-tól újraindítjuk edzéseinket a Budakalászi Faluházban (Szentendrei u.
9.). Az edzések ideje: hétfõ-péntek: 17.00-18.30.
Elérhetõségek: honlap: www.wskf.hu, www.wtka.extra.hu;
e-mail: wskf@t-online.hu, Tel.: (30) 388 3933, Fax: 240- 4941
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KULTÚRA
Kultúra-túra
u Fényképek Hargita megyébõl címmel fotókiállítás nyílt a
Faluház kávézójában július 13-án, Lövéte szépségeirõl, értékeirõl. A nyitóbeszéd után Parlagi Endre polgármester személyes
emlékekkel, rövid ismertetõkkel fûszerezett rögtönzött idegenvezetést tartott a képek elõtt. A veretes szövegekkel gazdag útszéli keresztek; a Kishomoród mentén épült, Ganz-gépekkel felszerelt, sajnos használaton kívüli vízimalom; a páclevet és finomsót adó sóskút; az ügyes kezû lószerszámkészítõ; a fúvós gyerekek; a sorsukat arcukon viselõ idõs emberek fotói révén bárki bepillantást nyerhet testvértelepülésünk életétébe, ünnepeibe és
mindennapjaiba. A Maglódról érkezõ vándorkiállítás – Ádám
Gyula, Balázs Ödön, Boldog Gusztáv, Czire Alpár, Fodor Hunor,
Egyed József és Péter Zoltán – képei az érdeklõdés függvényében három hétig-másfél hónapig tekinthetõk meg.
u Megrongálták és megszentségtelenítették a Szent Kereszt Felmagasztalása templomot. Megbontották a kõkerítést,
és ellopták, ill. megrongálták a vörösréz ereszcsatornát. Várhatóan 100-150 000 Ft-ba kerül a pótlás, de a plébános úr szavai
szerint az anyagi kárnál a gyalázat súlyosabb.
u Harangláb- és harangszentelést tartottak Lövéte határában, Kirulyfürdõn, 2007. június 24-én. Az itteni közösségnek
még nincs temploma, de remélhetõen ezzel az ünnepséggel
közelebb kerültek a falu volt plébánosa, Györgydeák Lajos atya
által szorgalmazott kirulyi kápolna létrehozásához is. Lázár Imre
és a helyi közbirtokosság adományát ünnepi, búcsús szentmise
keretében Mihály Balázs segédlelkész szentelte meg.
u István, a király elõadás lesz 2007. augusztus 20-án, Pilisszentkereszt-Dobogókõ lakosságának civil kezdeményezésére, a
páratlan szépségû ciszterci kolostor romjainál található Klastromkertben. A szervezõk mindenkit nagy szeretettel várnak, akár a
darabban való szerepléshez is. Érdeklõdni Galda Levente sk. képviselõ/fõszervezõnél lehet, a 06 30/244-4182 telefonszámon.

KÖZSÉG és KÖZÖSSÉG

Ha június, akkor Kalászi Vigasságok

Idén nyár elején is – immáron tizenkettedjére – megrendeztük a már hagyománnyá vált népzenei és néptánc fesztivált a Faluház udvarán. Három napig tartottak a vigasságok és közel
2500-3000 nézõ láthatta a színpadon fellépõ mintegy 440 táncost, zenészt, énekest és mesélõt.
Az elõkészületek, szervezés, szerzõdések, egyeztetések
már két hónappal elõbb megkezdõdtek. A sportpálya berendezésének munkálatai egy héttel a rendezvényt megelõzõen már
folytak. Utána két-három napot vett igénybe a rendrakás.
Kaptunk 400.000 Ft pályázati támogatást az NKA-tól.
Szponzorált minket az Opel Gombos 15.000 Ft-tal, a Hufi Húsbolt kb. 40.000 Ft-tal, Koszorús Károly kertészete pedig szép virágokkal. A Duna Mûvészegyüttes ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a reflektor állványát, Jeli Gergõ és Bakonyi Ádám további hangtechnikai eszközöket adott át használatra. A „pénzköltésbõl” mi is kivettük a részünket, hiszen a fellépõ együttesek,
csoportok – vigasságok ide vagy oda – még nekünk sem adnak
ingyen mûsort.
A Kávéház legalább tizenöt féle ételt és csaknem ugyanenynyi italt ajánlott a választékából. Tíz vásáros kínálta portékáját, s
a gyerekeket két kézmûves oktató várta a játszóházban. A nagyteremben és a folyosón kb. ötven szobor és más népmûvészeti
alkotás volt látható. A fesztivál sikeres lebonyolításában a tizennégy faluházi dolgozón kívül heten segítettek még munkájukkal. Ezúton köszönöm meg valamennyiüknek még egyszer a lelkes, odafigyelõ, precíz munkájukat!
Ez volt a XII. Kalászi Vigasságok csupán a számok tükrében.
Élményekben, érzelmekben, színekben és illatokban, látványban és hangulatban, – reméljük, még ennél is több. Várjuk a
tizenharmadikat…
Vincze Enikõ
mb. ig., Faluház

A budakalászi Faluház júliusi, augusztusi
és szeptemberi programjai
júl. 24. 10 óra:
júl. 26. 20 óra:
júl. 28-29. 10-13 óráig:
júl. 31. 10 óra:
aug. 2. 10 óra:
aug. 11-12. 10-13 óráig:
aug. 17. 17 óra:
aug. 20. 10 óra:
aug. 28. 14-18 óráig:
szept. 14. 17 óra:
szept. 22.:

szept. 27. 18 óra:
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Baba masszázs
Szerb bál
Hastánc tanfolyam
Baba masszázs
Baba-Mama Klub: Az Anyatejes
Világnap megünneplése
Hastánc tanfolyam
Kassai Farkas András festõmûvész
kiállításának megnyitója a Klubban
Ünnepség a Szentistvántelepi
Katolikus Templom kertjében
Véradás
Aprók tánca, Játszóház, belépõ: 500 Ft
Az Európai Autómentes Nap
rendezvényei – a részletes
programról késõbb nyújtunk
bõvebb információt
Kalász Klub az Egészségért
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NEVELÉS és NÖVELÉS

OKTATÁS

Versenyeredményeink

Iskola- Alapítvány – Közösség

A 2006-2007-es tanévben 86 tanuló
vett részt különbözõ tanulmányi és sportversenyeken, ebbõl kistérségi szinten: 50,
megyei szinten 9, régiós szinten 3, országos szinten (levelezõ verseny) 24 fõ. Ez a
tanulók 24 %-a. Kistérségi szinten 1-3. helyezést 36 fõ, megyei szinten 1-6. helyezést
9 diák, régiós szinten 1-10. helyezést 3 fõ és
országosan 1-21. helyezést 24 tanuló ért el.
A területi (kistérség) nemzetiségi német vers és
prózamondó versenyt iskolánk rendezte a Faluházban. Vendégünk volt Parlagi Endre polgármester úr,
Wagner László, Wagner Lászlóné és Újháziné Kertész Tímea, a német kisebbségi egyesület és önkormányzat részérõl. Az egyesület anyagi támogatást is nyújtott. Körzeti 1. helyezett lett: Kiss Bendegúz, Tarcsi Diána, Lukács Virág, Kurucz
György, Katona Lili; 2. helyezést ért el: Antal Márton, Aczkov
Szlavko, Kurucz Gyöngyvér, Csipei Balázs. Felkészítõ tanárok voltak: Horváth Regina, Szakács Réka, Tarjánné Dubovszky Lívia.
Megyei fordulón, a „Simonyi Zsigmond” helyesírási versenyen 16. lett Barcza Boglárka (f. t.: Major Katalin); Országos történelem versenyen 12. Szigeti Mátyás (f. t.: Tarjánné Dubovszky
Lívia); Országos földrajz versenyen 15. (úgy, hogy az 1. és 15.
helyezett között hat pont különbség volt) Orbán Dániel (f. t.: Balla
Anikó); Nemzetiségi német vers- és prózamondó versenyen 2.
Kiss Bendegúz (f. t.: Baloghné Somogyi Anna), 3. Kurucz
Gyöngyvér (f. t.: Szakács Réka), 3. Aczkov Szlavko (f. t.: Horváth
Györgyné); Zrínyi Ilona matematika versenyen, közel 800 tanulóból 10. Szedmák Eszter (f. t.: Juhász Teréz), 37. Márki Dominik (f.
t.: Nagyné Martinusz Éva), 40. Antal Dóra (f. t.: Juhász Teréz), 28.
Aczkov Szlavko (f. t.: Szekeres Lászlóné); Bendegúz megyei
nyelvész versenyen 6. Antal Dóra, 12. Szedmák Eszter (f. t.: Juhász Teréz); Bendegúz matematika, nyelvész, természetismeret
versenyen Márki Dominik arany, Lálóczki Márk arany, ezüst, és
Aigner Lucia arany, ezüst díjazásban részesült (f. t.: Nagyné M.
Éva, Süki Alíz és Juhász Teréz); TIT rajzversenyen 6. Németh Eszter; Alsós komplex tanulmányi versenyen 4. Antal Dóra, 10.
Sziklay Csenge (f. t.: Juhász Teréz); Aradi Jenõ megyei rajzversenyen 3. helyezést ért el Földes Fiametta (f. t.: Steffler Ildikó).

’És igyekezzetek a városnak
jólétén… és könyörögjetek
érette az Úrnak…’
(Jeremiás könyve 29:7)
A Szentistvántelepi Iskola
visszatérõ programja az Alapítványi nap. A fárasztó kuratóriumi
ülést sejtetõ név valójában egy
gazdag és kedves mûsorral, sok
munkával elõkészített, igazi közösségi alkalmat takar, amelyen
nem csak az intézmény alapítványának munkájába tekinthetünk
be, de gyermekeink színes mûsora az iskola oktató-nevelõ és
közösségformáló munkáját is bemutatja.
Ez év május 18-án részesei voltunk a végzõs diákok keringõjének, az ugrókötelezõk látványos bemutatójának, egy-egy
irodalmi és zenei produkciónak. A legkisebbektõl a végzõsökig
minden korosztály képviseltette magát és elmondható, hogy
komoly munkával, nagy szorgalommal készültek a fellépésre,
olykor hetekkel, hónapokkal korábban elkezdve a munkát. Volt
olyan kislány, aki végig mosolytól ragyogó arccal és még a mûsor közben is a nézõtérre, édesapjának integetve mutatta be ugrókötél tudományát. Ez az alkalom érzelmileg sok kisgyermek
számára bizonyosan felért egy bizonyítvány-osztással.
Édesapaként – gondolom, szülõ-társaim nevében is mondhatom – Isten iránti hálával szemléltem gyermekeink testi-lelki
növekedését, fejlõdését. A nézõtérrõl izguló, gyönyörködõ
szempárok figyelték a mûsort és próbálták olykor-olykor kifürkészni a jövõt: mi lesz velük, ez a sok tehetség, ügyesség, szépség hogyan bontakozhat majd ki még jobban? Milyen emberi
jellemek formálódnak majd iskolánk kertjében az ígéretes palántákból? ‘… és könyörögjetek érette az Úrnak!’
Ebben a tekintetben van nagy lehetõségük és felelõsségük
gyermekeink nevelõinek, az iskola pedagógusainak, munkatársainak. Iskolai hitoktató szolgálatom kapcsán itt-ott beláthatok a
kulisszák mögé és mondhatom, öröm oda bepillantani. Sok fáradozást jelentõ, nehéz szolgálat az emberformáló, nevelõ hivatás. Az egész évi munka pedig egy ilyen Alapítványi nap néhány percében testet ölt, láthatóvá válik. Megmutatkozik, milyen szellemi kincseket sikerült átadni a következõ generációnak. Nem merült ki ez a munka néhány matematikai mûvelet,
vagy történelmi évszám mechanikus megtanításában, hanem sikerült a szellemi értékek iránti érdeklõdést, a közös munkára való készséget, a bátor kiállást (közönség elõtt) és még sok életet
éppé és széppé tevõ jellemvonást is kiformálni gyermekeink
életében. Ezek a mozzanatok határozzák meg késõbb felnõttkori kapcsolataikat, házasságuk stabilitását, majdani gyermeknevelésüket, hivatásuk betöltését. Méltó, hogy ezen a helyen is
megköszönjük nevelõink munkáját, és életüket Istennek! ‘… és
könyörögjetek érette az Úrnak!’
A szünetben lehetõség kínálkozott ügyes kezû gyermekeink
munkáiból egy-egy szép darabot megvenni, hazavinni, de ez a
rövid idõ fontos alkalom volt a találkozásokra, beszélgetésekre
is. Jó, ha hajszolt életünkben van mód a kapcsolatápolásra. Nagyon kedves gesztus, hogy településünk önkormányzatának
több képviselõje és polgármesterünk is fontosnak tekintették
ezt az alkalmat, amit részvételükkel is egyértelmûvé tettek. ‘…
és könyörögjetek érette az Úrnak!’
Ez azért is lényeges, mert életünk legfontosabb közösségformáló színterei ma is a család, a templom és az iskola. Itt nem
jól-rosszul szórakozó közönség vagyunk, hanem sok láthatatlan,
személyes szállal egybekapcsolt közösség. Gyermekeink pedig
az élõ Isten ajándékai, a szemünk láttára felnövekvõ eljövendõ
Budakalász, a jövõ Magyarországa! Az iskola Alapítványi Napján ebbe a jövõbe pillanthattunk be. Köszönet érte! ‘… és könyörögjetek érette az Úrnak!’
Cs. Nagy János
református lelkipásztor – édesapa

H ÍREINK
A vízi tábor július 30-án kezdõdik.
A tankönyvárusítás idõpontja:
Aug. 30. csütörtök: 14-18 óráig
Aug. 31. péntek: 14-18 óráig
Szept. 1. szombat: 8-12 óráig
Aki ÁFÁ-s számlát akar kérni, az küldje el az adatokat, hogy milyen címre kéri a számlát, a beze54@t-online.hu címre.
Ebédbefizetés:
Aug. 21. kedd: 8-11 óráig
Aug. 22. szerda: 15-18 óráig
Pótbefizetés: aug. 27. hétfõ: 8-11 óráig
Javítóvizsga: aug. 29. szerda: 9 óra
Tanévnyitó értekezlet: aug. 31. péntek 9 óra
Tanévnyitó ünnepély: szept. 2. vasárnap 17 óra
Elsõ tanítási nap: szept. 3. hétfõ 3/4 8-11-ig, három osztályfõnöki órával. Aki idõben befizette az ebédet, ezen a napon már
ebédelhet.
Nyári irodai ügyelet:
Jún. 25-26-27. 9-12-ig
Júl. 11. szerda 9-12-ig, júl. 25. szerda 9-12-ig
Aug. 8. szerda 9-12-ig
Aug. 21-22-23., kedd, szerda, csütörtök 9-12-ig
Aug. 27-30-ig minden nap 9-15.30-ig
Egyéb híreink a kalaszsuli.sulinet.hu weboldalon olvashatók.
Dr. Milosevits Péterné
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SZÓ-SZÓLÓ
Állítás – bizonyítás nélkül: rágalom...
Közlemény
A 2006-os önkormányzati választáson Parlagi Endre, a jelenlegi polgármester nagy fölénnyel nyert. A választás eredményének kihirdetése óta tapasztalható, hogy személye bizonyos körök
érdekeinek nem kedvez. Tetten érhetõ volt a cél: a polgármester
lejáratása bármilyen nemtelen eszközzel. E tevékenység utolsó
szégyenteljes állomása a polgári televízió célzatos felhasználása.
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a budakalászi Fidesz szervezet nem hatalmazta fel képviselõit a polgármester lejáratására!
Ezért az alábbi nyilatkozatban határolódunk el ezektõl a támadásoktól:
1. Kijelentjük, hogy a választói akaratot senkinek nincs jogában felülírni! Parlagi Endrét a kalászi választók nagy többsége
bízta meg a polgármesteri teendõk ellátásával!
2. A polgármestert a munkája, programjának megvalósítása,
a település és a közösség érdekeinek hatékony képviselete minõsíti. SEMMI MÁS! Munkájáról majd a választók mondanak véleményt a ciklus végén a voksaikkal.
3. Felszólítjuk a látható és láthatatlan gátlástalan erõket,
azonnal hagyják abba a község életét feldúló, Budakalász hírnevét is bemocskoló tevékenységüket.
4. Felszólítjuk a FIDESZ helyi szervezetének azon tagjait, akik
a választók bizalmából képviselõként ülnek a testületben, haladéktalanul hagyják abba a polgármestert lejárató szégyenteljes
tevékenységüket, mert nem erre kaptak felhatalmazást sem a
választóiktól, sem a FIDESZ helyi csoportjának többi tagjától.
Amit most tesznek, az idegen és összeegyeztethetetlen a FIDESZ és a nemzeti oldal szellemi és erkölcsi hitvallásával.
Ezért a FIDESZ helyi szervezetének többi tagja, valamint a
Nemzeti Fórum Egyesület teljes tagsága elhatárolódik azon Fideszes önkormányzati képviselõktõl, akik szerepet vállaltak az
említett eseményekben! Egyben felszólítjuk õket a polgármesterrel való konstruktív együttmûködésre.
Budakalász, 2007. 07. 13.
A Nemzeti Fórum Egyesület Budakalászi Szervezete
A FIDESZ Budakalászi Szervezetének
képviselõitõl elhatárolódó tagjai

A Budakalászért Védegylet Elnökségének
Közleménye az utolsó képviselõ-testületi
ülésen történtekrõl
Az õsszel megalakult új testülettõl új hangot és új mentalitást vártunk. Joggal bizakodtunk, hisz a képviselõk többsége éppen egy korrekt, személyeskedésektõl mentes, minden energiáját a falu érdekében megmozgató testület reményében vállalta a
megmérettetést. Sajnos csalódnunk kellett.
Kilenc hónappal a választások után, kicsinyes érdekek mentén, dac és bosszú mozgat képviselõket. Már nem az ügyek, hanem a személyek fontosak, a revans mindennél elõbbre való.
Ahelyett, hogy az M0-ról folyna a vita, ahelyett, hogy az elkerülõ út problémáját tárgyalnánk, ahelyett, hogy egységesen
próbálnánk meg fellépni a Gazdasági Minisztériummal szemben
a beígért 200 millió forintunkért, ahelyett, hogy legalább középtávú településfejlesztési koncepción munkálkodnának a képviselõk, – ahelyett vérlázító hatalmi harc folyik. Nem a faluért, hanem önös érdekekért. Lejáratás, vagdalkozás, mocskolódás kezdõdött. Az „annál jobb nekünk, minél rosszabb neki” országos
politikai stratégia beköltözött Kalászra.
A hadjárat egyik zászlóshajója azt mondta a lavinát elindító
hozzászólásában, hogy „…én erre rá fogok menni, erre a történetre…” Ez az õ baja, de az már mindannyiunké, hogy erre az
önérdekû „politizálásra” rámehetnek a falu következõ évei is.
Kedves Fideszes képviselõk! Önök egyéni körzetben szereztek mandátumot. Elbeszélgettek már a választóikkal arról, hogy
SZÁMUKRA mi a fontosabb: egy bosszúhadjárat vagy a közért
végzendõ munka? Emlékezzenek a képviselõi esküjükre!
A Budakalászért Védegylet Elnöksége
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A KÖZ(ÖS)SÉG HANGJA

Önök írták...
Tisztelt Olvasónk! Németh István aláírással e-mailben küldött levelét terjedelmi okokból nem tudjuk közölni, de a Dunaparton élõk gondjai kapcsán felvetett két kérdésérõl, ami közérdeklõdésre tarthat számot, megkérdeztük az illetékeseket.
u „Kérdezem én, ki gondolta komolyan, hogy fele szolgáltatásért (az eddigi heti két alkalom helyett egy) közel háromszoros díjat fizetünk egy olyan helyen, ahol a keletkezõ hulladék
mennyiségének egyötödéért felelõsek az itt élõk, de minden
anomáliáját teljes egészében elviselni kénytelenek?”
A Duna-parti szemétszállítás kapcsán a hivatal munkatársai
úgy tájékoztattak, hogy ott eddig közös konténerbõl vitték el a
környéken lakók, a nyaralók, valamint az arra járók hulladékát,
illetve a környezõ településekrõl idehordott nagy tömegû építési törmeléket. Ez télen heti egyszer, nyáron, a megnövekedett
igények miatt, heti kétszer valósult meg és azon túl, hogy rendszeres takarítással sem lehetett a helyzetet kezelni, – indokolatlanul nagy anyagi terhet rótt az önkormányzatra. Próbálták ezt
kivédeni a gyûjtõhely rendszeres költöztetésével, ill. kulcsos
rendszerrel, de egyik megoldás sem vált be.
Most megszüntették a konténert, és a szolgáltató vállalta,
hogy a megközelíthetõ ingatlanok elõl tárolóedénybõl vagy
zsákban, a hozzáférhetetlen (szûk utca, belógó ágak) ingatlanoknál pedig a legközelebbi utcából, szintén zsákban szállítja el
a szemetet. Így egységesítve a rendszert, a Duna-parton is
ugyanúgy kell fizetni ezentúl a szemétszállításért, mint a falu közepén, vagyis a budakalászi díjszabás vonatkozik mindenkire, –
ahogy természetesen a nyugdíjas-kedvezmények is. Ezentúl heti egyszer, praktikusan hétfõn viszik el a hulladékot, hiszen ott
hétvégente nõ meg jelentõsen a forgalom és ekkor termelõdik a
legtöbb szemét is.
u „Említhetném az elöregedett, korhadó fáink esetét is, melyek a karbantartás hiánya miatt sorra törnek-szakadnak a nyakunkba, potenciális életveszélyt, anyagi károkat okozva, valamint bosszantva minket az egyre hosszabb ideig tartó áram-, telefon-, stb. szolgáltatás kimaradással, leolvadt hûtõkkel, megromlott élelmiszerekkel, elpuffant számítógépekkel.”
A Faluház Kht. ügyvezetõje, Kosznovszky Gábor válasza:
A magas fák esetén külsõ vállalkozót kell keresnünk (alpinista, kosaras autó). Átalány-árat nem tudunk fizetni, így várnunk
kell a vállalkozóra, hogy rendelkezésre álljon. A kis fák sérülése,
gondozása esetén szinte azonnal intézkedünk. Egész júliusban
gallyat hordtunk és semlegesítettünk, de ez is sok idõt vesz
igénybe az egyéb feladataink mellett. Segítünk a helyi intézményeknek is a hasonló gondok megoldásában, ami ugyan nem a
mi feladatunk, de tudjuk, hogy erre szükségük van, mert õk sem
nagyon tudnak fizetni.
Egyébiránt rendszeresen figyeljük és ifjítjuk a közterületi fákat. (Legutóbbi ilyen események: Duna-parti kerékpár út fölötti
fák, Petõfi tér: szikvizes melletti akácfák, Iskola utca: patakmeder
melletti jegenyefák, Klisovác utca: fûzfa, Kalász suli: nyárfa, Gátõr utca melletti nyárfák, Vasútsori akácfa.) Sajnos a rossz idõjárási körülmények miatt most több a vihar okozta zöldkár.
A különbözõ közmû-üzemeltetõknek viszont saját maguknak
kell gondoskodni a szolgáltatás fenntartásáról. Az õ feladatuk a
légvezetékeket – és így a szolgáltatást is – zavaró fák szakszerû
gallyaz(tat)ása.
Természetesen, ezt a tulajdonosnak (Budakalász Nagyközség
Önkormányzata) elõre bejelentve, egyeztetve kell elvégezni, elvégeztetni, amit az ELMÛ legutóbb elmulasztott és barbár módon csonkított meg fõleg cseresznyefákat Szentistvántelepen és
a község különbözõ részein.
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HIRDETÉSEK ÉS FIZETETT KÖZLEMÉNYEK
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BESZÁMOLÓ

KÖZ-ÉRDEK

A Kalászi Faluház Kht. 2006. évi Közhasznúsági jelentése
Útépítés

A Kht. 2006. évi üzleti tervében szereplõ helyi közlekedés
fejlesztésére irányuló beruházások az alábbiak szerint teljesültek.
Megépült a Diófa utca Magyar utca felõli vége, a Petõfi utca
mindkét szakasza, a Taván utca. A beruházásoknak minden esetben a víztelenítés is része volt. Elkészültek a Petõfi, Galamb utca kiviteli tervei, a Klisovác és Kõbányai utca közötti híd engedélyes terve, melyet szakági tervekkel kell kiegészíteni, amennyiben kivitelezésre kerül. A Berdó lépcsõ tervének engedélyezése
folyamatban van, a kijelölt engedélyezõ hatóság sajnos késlekedik. A Kálvária elkerülõ út tervezésének folytatására az önkormányzat és a szerb egyház egyezségére lenne szükség. Az országos, regionális és egyéb pályázati lehetõségek miatt szükség
lenne arra, hogy további beruházásokat készítsünk elõ különbözõ tervek készíttetésével.
A helyi közutak fenntartása kapcsán felmerült elsõdleges
probléma a felszíni csapadékvíz elvezetésének kérdése, mely az
egész községre kiterjedõ vízrendezés problémáját is felveti. A
befogadók és elvezetõ rendszerek hiánya, rossz mûszaki állapota
miatt a fenntartás gyakran megoldhatatlan vagy túl költséges.
Ilyen gondok merülnek fel a Berdó dûlõ területén, a szentistvántelepi utcák szikkasztó aknáinál, árkainál, a Vasútsor és Jókai utca
vízelvezetésénél, a Magyar utcában. Nincs vízelvezetése a Diófa,
Zöldfa, Kilátó, Kereszt, Kõbányai utcáknak. Sok esetben a magánterületekrõl közterületre kiengedett csapadékvizek vagy a
szennyvízcsatorna-bekötések hiánya okozza a nagyobb gondot.
Az év folyamán a Bokros, Holló, Lejtõ, Liget, Jókai, Felsõvár,
Máli Péter, Bimbó, Kálvária, Zrínyi, Táncsics, Domb, Kõbányai utcáknál kellett javítási, fenntartási, esetleg átalakítási munkát végezni a csapadékvíz-kezelõ rendszereken. A nyári esõzések alkalmával tapasztaltuk, hogy a Vasútsor mindkét irányában a vízelvezetés nem megfelelõ mûszaki megoldása miatt a csapadék
– nem egyedülálló módon a községben – a szennyvízcsatornába
ömlik, ezért átépítésre lenne szükség. A Kolónia II. önkormányzati épületeinél lévõ közút vízelvezetése szintén nem megoldott, hasonlóak itt is a problémák. A Zrínyi utcában lévõ vízelvezetõ árok szakaszos burkolása lenne indokolt azért, hogy a szikkasztást a vasút melletti területrõl messzebb vigyük, és ezzel a
magántulajdonokat is védjük.
Másik nagy probléma a község régi, rossz mûszaki állapotú
szilárd burkolatú útjainak fenntartása, ami a vízelvezetésen kívül
a közmûvesítés szakszerûtlen kivitelezésére és az út mûszaki hiányosságaira vezethetõ vissza. A garancián túli szavatossági
igényeink érvényesítése több ok miatt is nehézkes. Ezek az utak
feltételezhetõen nem ekkora forgalmi igénybevételre lettek tervezve, kivitelezve. Megóvásuk érdekében súlykorlátozás bevezetése lenne indokolt. A szennyvízcsatorna nem megfelelõ kivitelezése viszont sok esetben hozzájárul az út tönkremeneteléhez. A Berdó föld- vagy kõzúzalékos útjai folyamatosan nyomvályúsodnak, deformálódnak, fõleg a vízelvezetés hiánya és a
megnövekedett építési forgalom miatt. Ezen utak fenntartásához sok millió forintra lenne szükség és ezek a beavatkozások az
ott élõk miatt is sürgõsek, hiszen az önkormányzat nélkül a szakszerûtlen beavatkozások még nagyobb bajt idézhetnek elõ. Az
üzemeltetési és igazgatási feladataink hatékonysága, sikere
nagyban múlik a közterület-felügyelõk munkáján. Véleményem
szerint túl kevesen vannak, jó lenne a hétvégi és munkaidõn kívüli idõszakra is kiterjeszteni jelenlétüket a községben.

számának, hosszának növekedésével még több növénykezelési
és egyéb fenntartási feladat keletkezett. Gondolok itt a Lenfonó
HÉV állomás és Sport utca között, illetve a Lupa szigeti út melletti és a Duna sétányon megépült kerékpárutakra, a Mályva utcai
szennyvíztelepre. Az árvízvédelmi töltés kaszálása az évek óta
húzódó viták miatt nem megoldott, mi eddig csak a kerékpárút
alatti területek kezelésére kaptunk pénzügyi fedezetet, melyet
ebbõl el is végeztetünk, de a további szakasz kezelése is fokozottan szükséges. A tevékenységhez kapcsolódó feladat eredményét jelzi a Pest Megye Közgyûlése által kiírt „Parlagfû Nélküli
Pest Megyéért” elnevezésû versenyen elért II. helyezésünk.

Lakáskezelés

A lakáskezelés kapcsán keletkezett tapasztalataink szerint, a
bérlõk sok esetben nincsenek tisztában kötelességeikkel és
többnyire a bérbe adó segítségét várják problémáik megoldásában. Gyakran a lakás alapvetõ állagmegóvó, karbantartási feladatait sem látják el, ezért a beavatkozás késedelme már sokkal
nagyobb gondot okoz. A régi, szigetelés nélküli házak folyamatosan áznak, penészednek, a falak salétromosodnak. A tetõk
szerkezete, fedése, az elöregedett épületgépészeti elemek, berendezések a lakások nagy részénél felújításra, cserére szorulnak. A nyílászárók eldeformálódtak, hõszigetelésük nem megfelelõ. Az évi 6 millió forint csak a legsúlyosabb hibák, üzemzavarok kijavítását teszi lehetõvé. Sok helyen az épületek külsõ környezete sem az önkormányzathoz méltó, ezek rendezésével,
esztétikussá tételével szintén foglalkozni kell a jövõben.

Kultúra

A kulturális tevékenység 2006. évi fõ célkitûzése a helytörténeti múzeum létrehozása volt. Ez csak részben teljesült, elkészült a világítás korszerûsítése (irányítható spotlámpák), a víz
bevezetése, mosdó-WC kialakítása. A burkolási munkák hiányoznak, ezért a múzeumot nem tudtuk ünnepélyesen megnyitni. Miután 2006 júniusában úgy tûnt, hogy készen leszünk, jelentkeztünk a Kulturális Örökség Napja országos rendezvényei
sorába. Kényszerhelyzet állt elõ, így két teremben idõszaki kiállításokat rendeztünk be, és szeptember 16-án – ha ideiglenesen
is –, megnyitotta kapuit a múzeum. Az anyag feldolgozása, leltározása folyamatosan készül. Távolabbi reményeink szerint a

Közterület-fenntartás

A közterület-fenntartási tevékenység alapvetõ problémája a
szelektív hulladékgyûjtõknél, köztéri szemeteseknél, kukáknál
keletkezõ hulladék, illetve az illegális szemétlerakások elszállítása, felszámolása. Idén az elmúlt évekhez képest háromszornégyszer annyi szemetet kellett elszállítani, mint ezelõtt. Természetesen a hulladékudvar beindítása, a 13 szeletív gyûjtõhely kialakítása és a köztéri szemetesek számának növelése mind-mind
hozzájárult ehhez. Az önkormányzati tulajdonú területek és utak
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KÖZ-ÉRDEK
2007. évi program az egész udvar és a többi épület rendezése,
felújítása. A hasznosítási terv már elkészült, megfelelõ pályázat
kiírása esetén tudunk indulni ezzel a programmal. A megfelelõ
infrastruktúra kialakítása után a következõ évben mûködési engedélyt kérünk. Ez a feltétele annak, hogy az intézmény fenntartására eséllyel kérjünk állami támogatást.
A helyi és központi források csökkenése megnyilvánult a Kht.
pályázati sikereiben, illetve sikertelenségében is. A támogatásokból befolyt összeg jelentõsen csökkent. A 2007. év Uniós pályázatai – reményeink szerint – több lehetõséget biztosítanak majd.
Az önkormányzat felkérésére az Öttusa EB idejére gálamûsort szerveztünk a helyi együttesek részvételével, valamint az
Opel Gombos megrendelésére biztosítottuk a szeptemberi sörfesztivál mûsorát. Mivel anyagi lehetõségeink igen korlátozottak
voltak, a Kht. színpadát egy vállalkozóval közösen adtuk bérbe,
aki elkészítette a színpad fedését. Így lehetõvé vált megfelelõ
világítás felszerelése is, ezért magasabb összegért tudtuk kiadni.
Rendezvényeink közül elmaradt a Cseresznyevirágzás Fesztivál Szentistvántelepen, mert a Széchenyi utca építése ebben az
idõszakban folyt. Az esemény júniusi megrendezését a hónap
sûrû programja akadályozta.
Sikeresen lezajlott a IV. Kalászi Kortárs Tánctalálkozó. Az eddigi programok mellett népszerû volt a három új kísérõrendezvény: a tánckurzus, az esti koncert és a táncfilmvetítés.
Jól sikerült az együttmûködés a civil szervezetekkel, fõként a
Német Nemzetiségi Egyesület nagyszabású programjában tudtunk eredményesen részt venni. Közremûködtünk a Kalászi svábok
krónikásai címû könyv kiadásában, pályázati nyereménybõl tudtuk
biztosítani, hogy a Kalász Táncegyüttes elõadja a vendégeknek a
Kövek éneke címû táncprodukciót. A Baráti Körnek a Majális, ill. a
Szüreti felvonulás és Bál szervezésében nyújtottunk támogatást.
Bonyolítottuk az együttesek fellépését, külföldi fesztiválokon
való megjelenését, ruhavásárlását. Folyamatban van a Szakmák,
szolgáltatások Budakalászon címû kiadvány megjelentetése.

A BMSE az elsõ félév értékelésérõl
Elkészítette beszámolóját Sárosi Tibor, a BMSE elnöke is,
amelybõl kiderül, hogy az egyesületben sportolók létszáma folyamatosan nõ. A februári 19-ei közgyûlésen 2000 Ft/fõ-re
emelték az éves tagdíjat és az elnökség döntött a kézilabda
szakosztály beindításáról is. Két felnõtt és két utánpótlás csapattal, összesen 58 fõvel egészült ki taglétszámuk, így a már közel
250 fõs tagsággal Budakalász legnépesebb egyesületévé váltak.
Létesítményük már nem képes kiszolgálni az igényeket,
ezért is örültek annak, hogy az önkormányzattól mûfüves kispálya és öltözõ építéséhez hitellehetõséget kaptak, mert így a füves pálya túlterheltségét csökkenteni tudják.
Az új év elején derült ki, hogy a CORA és az önkormányzat
sem tudja a korábbi évek támogatását biztosítani, így kb. 30%kal kevesebb pénzbõl gazdálkodhatnak. Az utánpótlás beindításával viszont több gyerek veszi igénybe a sporttelep szolgáltatásait, ami jelentõs mûködési és fenntartási költség-többletet
jelent. A költségvetési hiány csökkentése érdekében hét helyre
nyújtottak be pályázatot, illetve támogató kérelmeket küldtek ki
több helyi vállalkozáshoz. Sajnos, csak az önkormányzattól nyertek a helyi sport és versenyeztetés költségeire 350 000 Ft-ot.
Sárosi Tibor értékelése szerint, ahhoz, hogy a BMSE eredményes legyen és hatékonyan mûködhessen, nagyon sok társadalmi munkára van szükség az egyesületi vezetés és segítõi
részérõl. Azonban a legjobb szándékuk ellenére sem tudják tovább mûködtetni az egyesületet, ha a következõ fél évben nem
kapnak az önkormányzattól további támogatást. A második
félévre 740 374 Ft karbantartási, 500 000 Ft utánpótlási, valamint 350 000 Ft pályázati keret áll rendelkezésükre (foci + kézi),
ami a nevezésre, játékengedélyek és átigazolások költségeire
elegendõ. Nem tudják közüzemi számláikat, utazási, versenybírói, versenyeztetési, könyvelõi, karbantartási, stb. költségeiket
sem kifizetni. (A kpvt. jún. 26-án 2 000 000 Ft támogatást szavazott meg a költségvetésbõl a BMSE-nek. – a szerk.)
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A Kht. mûködése

A mûködésünk rendszere a székhelyünk ez évi áthelyezésével nagymértékben megváltozott. Legpozitívabb változás, hogy
most már a község üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközeinket,
jármûveinket és egyéb berendezéseinket egy helyen rendszerezve, védett körülmények között tarthatjuk. Sajnos, jármûparkunk elöregedett, kapacitásuk az igényekhez viszonyítva alacsony, sokat küszködünk fenntartásukkal, üzemeltetésükkel, pedig mûködtetésükre nagy igény van. Az épületegyüttes, melyet
használatra megkaptunk, a külsõ homlokzaton kívül, saját forrásból nagy felújításon esett át. A terveink megvalósulásáig még
számtalan munkát kell elvégezni; a Helytörténeti Múzeum befejezõ munkái, gyûjtemény restaurálása, pincék, hátsó épületrész
teljes átépítése, hasznosítása, udvar burkolása, kertrendezés stb.
A község fejlõdése és az ebbõl eredõ igények kielégítése, valamint a felmerült önkormányzati feladatok további átruházása esetén, a kht. személyzeti állományának bõvítésére lesz szükség.

Összegezve: megállapítható, hogy szerteágazó feladataink
hatékony ellátásához összetett, szervezett munkára, helyiségekre, eszközökre és megfelelõ számú munkaerõre van szükség.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ránk bízott feladatokat a lehetõ leghatékonyabban ellássuk. Természetesen ez
mindig függ a rendelkezésünkre álló költségvetési kerettõl is,
hiszen sajátos bevételeink csak kis mértékben képesek pótolni
kiadásainkat, melyek több ízben váratlanul, kiszámíthatatlan módon keletkeznek.
Budakalász, 2007. március 13.

Kosznovszky Gábor
ügyvezetõ

Wieszt Józsefné
ügyvezetõ

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a
BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
legközelebbi száma szeptember végén jelenik meg.
Kellemes nyaralást kívánunk minden kalászinak!
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