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2009. június 11-
12-én a Kalászi Idõsek
Klubjával kétnapos ki-
ránduláson voltunk Ba-
latonlellén, a Park Ho-
tel Üdülõszállóban.

Nagyon nagy él-
mény volt mindannyi-
unk számára ez a ki-
rándulás. A tizenhat

vállalkozó szellemû idõs közül volt, aki még soha nem lát-
ta a Balatont. Már az utazás is jókedvvel zajlott. Tizenegy
órára érkeztünk meg az üdülõbe, ahol nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket. Kétágyas, fürdõszobás elhelyezésben
volt részünk. Miután elhelyezkedtünk, körbesétáltuk az
üdülõt, megnéztük a környéket. Ebéd után pihentünk, sé-
táltunk, kártyáztunk. Az esténket egy vihar zavarta meg,
de feltaláltuk magunkat, a szálloda halljában gyûltünk ösz-
sze és volt egy kis eszem-iszom is. Vihar után többen le-
sétáltak a vízpartra, mások lepihentek.

Másnap svédaszta-
los reggelivel kezdõ-
dött a nap. A csodála-
tos idõben kivonul-
tunk a parkba, ahol
elõkészített asztalok
és székek vártak: foly-
tattuk a kártyázást, do-
minózást, beszélge-
tést. Még kicsit na-
poztunk a parton, sétáltunk, aztán ebéd után hazaindul-
tunk. A visszaút is kellemesen, problémamentesen zajlott.

Sok-sok emlékkel és élménnyel telve jöttünk haza.
Ámulatba ejtõ volt a környezet, a teljes körû kiszolgálás, a
személyzet odafigyelése. Magam részérõl boldogság volt
látni és érezni, hogy idõseink jól érzik magukat, és most is
visszavágynak a Balatonhoz.

Köszönjük Parlagi Endrének, hogy a polgármesteri ke-
retbõl rendelkezésünkre bocsátotta a szükséges 220 e Ft-
ot. Az Õ segítsége nélkül nem jött volna létre ez a fan-
tasztikus kirándulás.

Rigóné Zelizi Erika, intézményvezetõ

Gratulálunk
az idõseknek...

A városavató ünnepsé-
gek második napján, a Test-
vértelepülések Napján hár-
man képviselték a Kalászi
Idõsek Klubját: verset mon-
dott Ércköviné Békés Csilla,
Haluk Henrikné és Tóth
Zoltánné Ági néni. Gratulá-
lunk szereplésükhöz és bá-
torságukhoz és kívánjuk,
hogy sok-sok ünnepségen
találkozzunk még velük jó-
kedvben, egészségben.

Kirándulás a Balatonhoz
HIRMONDO

IBUDAKALÁSZI

Budakalász hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – szerkesztõi Gerzsenyi András Krisztián és Raczko Timea.
Elérhetõségeik: telefon: 06 / 70 948-7351 • e-mail: budakalasz@screenplaymedia.hu

Gyönyörû körGyönyörû környezetben...nyezetben...

A Kalászi Idõsek Klubja kirándulóiA Kalászi Idõsek Klubja kirándulói

TTóth Zoltánné, Ági nénióth Zoltánné, Ági néni ÉrÉrcköviné Békés Csillacköviné Békés Csilla Haluk Henrikné, EtelkaHaluk Henrikné, Etelka

... pihentek nyugdíjasaink... pihentek nyugdíjasaink
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A Semmelweis nap alkalmából június 30-án köszön-
tötte az önkormányzat a helyi egészségügyben és egész-
ségügyért tevékenykedõket. Parlagi Endre ünnepi beszé-
dében elmondta, hogy ebben a ciklusban szervezték meg
a helyi vérvételt a Napvirág Idõsek Otthonában; elkészült
az egészségügyi koncepció és az Egészségklub szervezé-
sében több szûrõvizsgálat is zajlott. Megállapították,
hogy Budakalász kinõtte a rendelõ épületét, ezért két tel-
jes praxisra bõvítve, a régi Takarékszövetkezet épületébe
költözik a fogászat; az egészségházat
pedig kibõvítik, átépítik. Új szolgálta-
tásokat kívánnak bevezetni, korszerû-
sítik a mûszereket és egy ötödik csa-
ládorvosi praxist is indítanak. A testü-
let megszavazott egy programot a do-
hányzásról leszoktatásra, erre várják a
jelentkezõket; és az idén 1,5 M Ft-ot,
jövõre várhatóan ennek többszörösét
fordítja szûrõvizsgálatokra.

Az ünnepségen sor került a Népjóléti Bizottság által az
idén életre hívott, „A budakalászi polgárok egészségéért”
díj kiosztására is. A díjazottak: Gál Katalin háziorvos, bel-
gyógyász és Kiss Kálmánné, a Bölcsõde vezetõje.

Dr. Gál Katalin az Egyetem elvégzése óta – immár 30
éve – van az orvosi pályán. 1989-ben lett háziorvos Buda-
kalászon. 2005. nyarán fogant meg gondolataiban az
Egészségklub terve. Szeptember 15-én 10 alapító taggal
megalakult az azóta is sikeresen mûködõ klub, amelynek
szakmai vezetõjeként orvosi elõadásokat és szûréseket
tart. Szeret és tud az idõsek korosztályával foglalkozni,
odafigyel problémáikra; ezt a Kalászi Idõsek Klubja gon-
dozottjai minden héten személyesen is tapasztalják a
vizsgálatokon, amikor egészségüket érintõ kérdéseikre
szakembertõl kapnak választ. Egy éve a Napvirág Idõsek
Otthonában gyógyítja a bentlakókat, mint az Intézmény
orvosa; tavaly szeptember óta vérvételt is végez ott asz-
szisztenseivel. Gyógyítói tevékenysége mellett foglalko-
zik az utánpótlás nevelésével is: több éve oktat a Sem-

melweis Orvostudományi Egyetemen. Érdeklõdése új
gyógyító eljárások megismerésére és alkalmazására ösz-
tönzi. A betegek korosztálytól függetlenül szeretik és tisz-
telik. Köszönjük áldozatos munkáját!

Kiss Kálmánné az 1980. decemberében megnyitott
budakalászi községi bölcsõde gondozónõje, alapító tagja.
Csendes, vidám, szeretetet sugárzó lényével kivívta a
gyermekek, szüleik, és munkatársai ragaszkodását, tiszte-
letét. Bölcsõdevezetõ-helyettesként pontos, megbízható,
hozzáértõ munkájával nagy része volt abban, hogy a bu-

dakalászi bölcsõdét a szülõk és a szak-
mai felettesek a környék egyik legkivá-
lóbb intézményének tartották. Szakmai
fejlõdését fontosnak tartva a családja
és munkája mellett felsõfokú szakké-
pesítést szerzett. 2002-tõl a Bölcsõde
önálló vezetõje: kiváló emberi kvalitá-
sokkal, felelõsen, elhivatottan végzi
feladatát. Sikeres szakmai tevékenysé-
gén túl családanyaként és nagymama-

ként is helytáll. Aktív részvétele a helyi önkéntes véradók
koordinálásában példamutató. Áldozatos munkáját im-
máron 30 éve végzi. Köszönet érte!

A Népjóléti Bizottság nevében Balogh Csaba elnök, az
ünnepség fõ szervezõje virágcsokorral köszönte meg Ga-
rami Lászlóné, Margó néni elhivatott munkáját is.

Garami Lászlóné a 2005. szeptemberében megalapí-
tott Egészségklub megválasztott vezetõjeként emblema-
tikus személye a budakalászi egészségügyi prevenciónak.
A Napvirág Idõsek Otthonában tartott vízitorna lelkes
szervezõje és résztvevõje. Nyugalmazott pedagógusként
a budakalásziak egészségéért végzett tevékenysége sok-
rétû és példamutató. További jó egészséget és sok erõt
kívánunk munkájához!

A díjátadást és a jubilálók köszöntését a javarészt orvo-
sokból álló Bolyai János Vonósnégyes mûsorszámai; Kásai
Anna versei; Jose Rey Perez és Kis Bea salsa-tánca; Soós
Zsófia és H. Kürtösi Mónika zongorajátéka, valamint egy
szerény vendéglátás, beszélgetés tették emlékezetessé.

Semmelweis napi ünnepség a Faluházban

Gál Katalin megköszöni az elismerést

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:

Nem pöröltem, – –
Félreálltam, letöröltem.

Mikor az „életet már megjárt” Arany Já-
nos az Õszikék Epilogusában papírosra
rótta az idézett sorokat, még nem tud-
hatta, hogy a megjelenés után úgy száz-
harminc esztendõvel Magyarország
lesz a világ vezetõ állama. Már ami a ha-
lálos közúti baleseteket illeti. Az USA
Today 2009. aug. 11-én közölte azt a
statisztikát, amibõl kiderül, hogy 100
millió mérföldre 3,7 halálos baleset jut
hazánkban. (2. Csehország 3,1; 3. Ame-
rika 1,3; 4. Finnország 1; 5. Svájc 0,9; 6.
Anglia 0,8 halálos ütközéssel.) A nem
túl dicsõ elsõségbõl úgy látszik, hogy a

luxusautókkal együtt elszaporodtak az
‘úri lócsiszárok’, s mintha törvényszerû
volna az is, hogy akinek díszesebb szé-
ket juttatott (bal)sorsa a feneke alá, mint-
sem az nyaka fölött és szívtájékon indo-
kolt volna, magára ölti ezt a mentalitást.

Nem gondolom – noha a ‘félreállás-
ban’ és a ‘letörlésben’ alighanem dobo-
gós helyen állok –, hogy ez az elkülönü-
lõ tiltakozás szükségszerûen követen-
dõ, s be kellene állnom/nunk önkénte-
sen  a megalázottak és az igazságukról
lemondók sorába. Egy olyan ország-
ban, ahol a családi fészkükbõl kipoty-
tyantottaknak egy eurocent sem jár,
míg az õket földönfutóvá tevõ bankok
milliárdokat ‘nyúlnak le’ a büdzsébõl,

már ‘nem jön be’, nem ‘minta’ ez a hall-
gatásba burkolódzó félreállás, – ámbár
Arany Jánost nemzeti irodalmunk egyik
legnagyobbjaként tiszteljük.

Ha Szent István ünnepén az utolsó
pártállami miniszterelnök és egy ex EP
képviselõasszony magas állami kitünte-
tésben részesülhet (elévülhetetlen érde-
meik vannak a rendszerváltás ‘elcsinálá-
sában’; utóbbi tüsténkedett azért is,
hogy az EU alapokmányában ne szere-
peljen a keresztény gyökerekre utalás),
nem lehet kétségünk a hatalmi agresszi-
óról, a ‘sárdobálásról’. Letöröljük? Újra
meg újra? Lehet, de megélhetjük Arany
önvádas, csalódott keserûségét:

Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belõlem a jobb rész kihalt.

(III. Utisz)

AA GRESSZ IÓGRESSZ IÓ
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Világbajnoki bronzérmes gyorsírónk van
Komoly gyõzelmet aratott a 19 fõs

magyar csapat a pekingi Intersteno
nemzetközi gyors- és gépírói, és szö-
vegszerkesztõi világbajnokságon: Vicai
Erika felnõtt, Leiner Péter ifjúsági kate-
góriában szerzett aranyérmet, Árvayné
Dani Judit ezüst-, míg a budakalászi Pol-
gármesteri Hivatalban dolgozó Ferenc
Zsuzsa bronzérmes lett. A kétévente

megrendezett versenyen idén 19 ország csapata mérte
össze tudását, gyorsaságát. A elsõ és második helyezett
460 szótagot írt le egy perc alatt szinte hibátlanul, míg
Ferenc Zsuzsa 440 szótagot. Lapunknak elmondta: „Ezen
a szinten nagyjából azonos tudásúak a versenyzõk, sok-
szor inkább az dönt, kinek van jobb napja, ki milyen ideg-
állapotban van. Én Magyarországon könnyebben ver-
senyzek, külföldön nehezebben, ez a rutinom még nincs
meg. De nagyon örülök az eredménynek, nekem ez az el-
sõ VB-s dobogós helyem. Ez megadta számomra a kellõ
önbizalmat, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy következõ
alkalommal az érmem fényesebb legyen.”

Beszámolt arról is, hogy „az elsõ két nap után többen
szívesen hazajöttek volna... Nem egy vendégszeretõ nép a
kínai...” Gond volt a megérkezéssel: a 15 órás út után elfe-
lejtett buszt küldeni értük a szálloda, így 3 óráig vártak a jár-
mûre, amire föl se fértek... Egy pártkonferencia miatt el
akartak küldeni csapatokat a foglalt helyükrõl; de igen bizarr
volt az influenza-szûrés miatti hõmérõzés is naponta, egy
homlokhoz tartott pisztolyszerû szerkezettel. Fegyveres õr-
séggel mehettek csak pénzt váltani, és másfél napi tárgya-
lásba került, hogy körülnézhessenek, kirándulhassanak. Az
ellátás távol állt a ‘hazai kínai’ étkektõl: azon túl, hogy nem
tudták, mi van a tányérban, a kenyér édes volt, a víz keserû
és minden sótlan. Az embereket erõszakosaknak találták és
ha piacon jártak, rendre becsapták õket, hamis pénzt adtak
vissza... Viszont a látnivalók kárpótolták õket.

A verseny pénzjutalommal nem, csak dicsõséggel és
persze tapasztalatokkal járt. A nevezés, utazás 400 e Ft-ba
került, ehhez jött még a költõpénz... A szép eredmény
nem születhetett volna meg a
szponzorok segítsége és a
hivatal támogató hozzáál-
lása nélkül. Zsuzsa
indulni kíván a követ-
kezõ, 2011-ben ese-
dékes, párizsi világ-
bajnokságon is.

„Szemünk fénye” – gyermekszemészeti szûrés
Tavasszal egy szemészeti szûrés programot indítottunk

el, 12-18 hónapos kalászi babáknak. A vizsgálat – az önkor-
mányzat jóvoltából – ingyenes, a helyet a Faluház biztosítja,
a szervezést a védõnõknek köszönhetjük. A szûrést évi két
alkalommal végezzük, így nem marad ki egy baba sem.

Miért fontos a gyermekek korai szemészeti szûrõvizsgá-
lata? Látásunk éppen olyan fejlõdésen megy keresztül, mint
ahogy megtanulunk járni, beszélni. A szemünk fogja fel a
külvilágból érkezõ ingereket, de a látottak feldolgozása az
agyban történik. Ha valami megakadályozza, hogy éles kép
keletkezzen a szemünkben, az agyunk nem tanul meg ren-
desen látni, a szem tompalátó lesz. A látásfejlõdés általában
6-10 éves korban befejezõdik. Minél nagyobb a gyermek,
annál nehezebb a tompalátó szemet jól látóvá tenni.

A hazai és nemzetközi ajánlások is 6-12 hónapos kor-
tól javasolják a szûrést. A technika fejlõdésével lehetõvé
vált, hogy néhány perc alatt csepegtetés nélkül informá-
ciót kapjunk a szem állapotáról.

Hozza el gyermekét okt. 13-án 9 órától a szûrõvizsgá-
latra, a Faluházba! Idõpont egyeztetés: (30) 760 5804.

dr. Garger Piroska szemész, gyermekszemész szakorvos

Õszi lomtalanítás
A Saubermacher-Bicske Kft. lomtalanítási akciót szer-

vez, összegyûjti és elszállítja a háztartásokban a normál
életvitel velejárójaként keletkezett háztartási lomokat,
hulladékokat (normál és kerti bútorok, párnák, matracok;
szõnyeg- és mûanyag padlók; kerékpár és egyéb felesle-
gessé vált sporteszközök; kidobott játékok; samott nélkü-
li, kiürített, különbözõ tüzelésû kályhák; kerti felszerelé-
sek, gumiabroncs 1100 mm átmérõig). Az akció kereté-
ben nem szállítja el a kommunális hulladékot, veszélyes
hulladékot (szárazelem, akkumulátor, festékes doboz,
maradék festék, növényvédõ szer), építési törmeléket,
vállalkozási tevékenységbõl származó hulladékokat, au-
tóroncsokat, autóalkatrészeket.

A lomtalanítás csütörtökönként, reggel 6 órától kezdõ-
dik, szept. 24-én, okt. 1-jén, 8-án és 15-én. Kérjük, a lomo-
kat a járat érkezése elõtt rakják ki, mert az utólag kihelyezett
dolgokat nem szállítják el. Az utcabeosztást a honlapon, a
hivatalban, ill. a szolgáltató szóróanyagán olvashatják.

Virágzik a parlagfû...
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy – a közhiedelem-

mel ellentétben – a parlagfû nem június-júliusban, hanem
augusztus-szeptemberben virágzik. Ilyenkor a pollenkon-
centráció a levegõben növekszik. Mivel egyre többen
szenvednek allergia okozta tünetektõl, kérjük, hogy ható-
sági felszólítás nélkül is végezzék el területeik gyommen-
tesítését, ápolását. Lakott területen belül lehetõleg a me-
chanikai eszközöket (kapálás, kaszálás az elsõ levélelága-
zás alá) részesítsék elõnyben. Köszönjük odafigyelésüket!

Több pénz megelõzésre
2009. június 23-án módosította a testület a „Szûrõ-

vizsgálatok 2009” címmel elfogadott pályázati kiírás ke-
retösszegét: a betegségek megelõzését, ill. korai felisme-
rését célzó vizsgálatokra, programokra idén a korábbi
363 e Ft helyett 818 e Ft-ot szánnak.

Kutyák, szabadon...
Egyre több feljelentés érkezik a hivatalba szabadon ga-

rázdálkodó kutyákról. Mivel a napokban történt Budakalá-
szon egy újabb sajnálatos eset, mikoris egy utcán kóborló eb
megharapott és súlyosan megsebzett egy kislányt, – meg-
kérjük a lakosokat, kutyatulajdonosokat, ne hagyják szaba-
don kószálni háziállataikat. Megkezdõdött a tanítás, ne te-
gyük ki veszélynek az iskolába vagy hazafelé tartó, önállóan
közlekedõ gyermekeket! Köszönjük megértésüket.
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Pénzbírság helyett tájékoztatás
Varga Zoltán önkormányzati miniszter azzal a kéréssel

fordult a helyi önkormányzatok jegyzõihez, hogy az ese-
tenként szükségessé váló bírságkiszabás helyett inkább a
tájékoztatás megadásával éljenek. A miniszter Bajnai Gor-
don Miniszterelnök kérését tolmácsolta.

Pest Megye Önkormányzata már eddig is kellõ méltá-
nyossággal és ügyfélbarát módon járt el a pénzbírságok ki-
szabásánál. Minden alkalommal körültekintõen tájékoztatta
a polgárokat, és ha kellett, felhívta figyelmüket a szabály-
szegések megszüntetésére, a jogkövetõ magatartásra.
Azonban a krízishelyzetbe került állampolgárokat nem ilyen
átmeneti, a szabályokat betartó emberek jogos felháboro-
dását kiváltó álintézkedésekkel kellene segíteni, hanem a
helyzetüket ténylegesen javító intézkedésekkel. Ehhez az
önkormányzat pont azon forrásokkal tudna hozzájárulni,
amiket a magát átmenetinek nevezõ kormány megnyirbálni
készül. Érthetetlen ez a kettõség, és nem segíti a válságban
egyre nehezebb helyzetbe kerülõ magyar embereket sem.

Pest Megye Önkormányzata továbbra is mindent meg-
tesz azért a közel 1,3 millió állampolgáráért, aki a megyé-
ben él, ehhez a kormánytól érdemi segítségnyújtást vár el.

Pest Megye Önkormányzata

Fejlemények az óvoda építése kapcsán
Nyáron összehívták a képviselõ-testületet és a külsõ ér-

deklõdõket, hogy megtekintsék a leendõ óvoda – már terv-
zsûri által is véleményezett – szinte végleges megvalósítási
tervét, rajz- és makett formájában. A dokumentációt szep-
tember elején benyújtották az engedélyezésre kijelölt
szentendrei hatósághoz. Ha eljárási határidõn (60 nap) belül
megszületik a jogerõs építési engedély, közbeszerzést írnak
ki a kivitelezésre. Remélhetõleg még az idén sikerül meg-
kezdeni a munkát, bevezetik a közmûveket és alapoznak.

Befejezõdtek a kátyúzások
A nyár folyamán mintegy 900 m2 kátyúzás történt és

351 t murvát terítettek szét (1 nyerges vontató 27 t). Csak a
Gerinc utca-Cseresznyés utcába 35 t aszfaltot vittek fel (1
m3=2,5 t aszfalt). A kráterszerû gödröknél a vártnál vasta-
gabban kellett teríteni (Vasút sor, Gerinc utca, a Posta elõtt).

Elõrelépés a belterületi utak ügyében

A „Belterületi utak fejlesztése” EU-s pályázat kereté-
ben a Zrínyi, a Szent László, a Galamb és az Alsóvár utak
felújítására a közbeszerzési pályázat megjelent az elmúlt
hetekben. Ha a közbeszerzés eredményes, okt. 10. körül
várható a szerzõdéskötés és remélhetõleg november vé-
gére elkészülnek az utak.

Idén megújul a Damjanich utcai járda

A Pro Urbe Kft. nyerte meg a közbeszerzési pályázatot
az M0-szerzõdés szerinti évi 250 M Ft-os fejlesztés tervezé-
sére, két évre vonatkozóan. A tervek engedélyezés alatt
vannak, a munkát több szakaszra bontották. Az elsõ szakasz
kivitelezési tervei várhatóan szeptember végére elkészül-
nek. Ebben a tervezési projektben szerepel a Damjanich ut-
cai járda teljes felújítása. A többi fejlesztés a jövõ évre húzó-
dik. Közlekedési szempontból Budakalász számára 2010
nehéz, de eredményes esztendõ lesz: ekkor építik ki a for-
galomtechnikai szigeteket, átkelõket, körforgalmakat...

Kiosztották a „Jó tanuló, jó sportoló” díjakat
Az önkormányzat évente kiosztja a „Jó tanuló, jó sporto-

ló” díjat, hogy tanulásra, rendszeres mozgásra, sportolásra,
versenyzésre ösztönözze a budakalászi gyermekeket.

2009-ben a Szentistvántelepi Általános Iskolából né-
gyen versengtek a kitüntetõ címért. A díj – díszoklevél,
bronzplakett és 30 e Ft értékû sportszer-utalvány – nyerte-
se Koska Dorina Bernadett 12 éves tanuló, aki az egyik leg-
technikásabb mûvészi sportágban bizonyítja rátermettsé-
gét. A Garantica-Óbuda Ritmikus Gimnasztika Torna Club
versenyzõjeként számos hazai és nemzetközi versenyen
ért el a korosztályában kimagasló eredményt, szerzett ér-
meket. Tavaly a Suli Kupa gyõztese, és több települési
sportrendezvényen is elsõ lett. Jó tanulmányi eredménye,
tisztes helytállása, küzdeni tudása elismerésre méltó az is-
kolában, társai körében. Gratulálunk teljesítményéhez!

A Kalász Suli tanulói közül négyen adták be pályázatu-
kat, de egy érvénytelen volt. A díj nyertese Tichov Dominik
4. osztályos tanuló, aki kosárlabdában és labdarúgásban is
bizonyított. A Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület játé-
kosaként dobja a kosarakat, a Pomázi Egervári-Halmai Foci-
suli Sport Egyesület játékosaként pedig rúgja a gólokat. A
bizonyítványára és az évközi tanulmányi versenyeken elért
eredményeire is büszke lehet családja, és önmaga. Bár még
csak 10 éves, de kitartása, küzdeni tudása példa lehet test-
vérei, osztály- és iskolatársai körében. Bízunk benne, hogy a
szülõk kitartásának, áldozatvállalásának köszönhetõen egy
sikeres sport- és életpálya kezdetén köszönthetjük õt.

Újabb nyertes pályázat
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

2009. augusztus 7-ei ülésén a Települési önkormányzati
belterületi közutak felújításának, korszerûsítésének támo-
gatása (TEUT) c. programra Budakalász Város Önkor-
mányzatának benyújtott pályázatát vissza nem térítendõ
támogatásban részesítette.

A beruházás teljes költsége: 19 849 431 Ft, ebbõl a
támogatással megnyert összeg: 9 924 715 Ft. Ez lehetõvé
teszi a Kovács Lajos és Rózsa utcák burkolat-felújítását.

Ünnepi dombormû-avatás
Október 6-án 16,30-kor Damjanich dombormûvet

avatunk és ünnepi megemlékezést tartunk a Damjanich
u.–Iskola u. sarkán. Mindenkit várunk szeretettel!
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Nyár a családsegítõknél
A Kistérségi Család-

segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai
gyermek- és szabadidõs
programokat szerveztek
a nyárra, hogy hozzájá-
ruljanak a családok pi-
henéséhez, a gyerekek
szünetének tartalma-
sabb eltöltéséhez.

Ha végre itt a nyár, akkor itt az ideje a kirándulásoknak
is. Éppen ezért a szünidõt kirándulással kezdtük. Június
23-án egy lelkes kis csapattal ellátogattunk a Csodák Pa-
lotájába. Csodákat lehetett bizony látni: fényre táncolva
megszólalt a Für Elise. Még mielõtt elvesztünk volna a tü-
körlabirintusban, felpattantunk a négyszögletû kerekû au-
tóra. Aztán ingával is rajzoltunk, majd hajót süllyesztet-
tünk és miután szemünk már belekáprázott a kergetõzõ
felhõk nézésébe, betér-
tünk egy rendkívül iz-
galmas fizikaórára is.
Megtudtuk azt is, hogy
a szárazjég olyan hideg,
hogy visszafagyasztja a
légnemû széndioxidot;
a játszótéren pedig so-
kat futkároztunk, kör-
hintáztunk.

A nyári szünet közepén a Faluházban elsõ alkalommal
Vetélkedõk Napját szerveztünk a gyerekeknek, hogy ez-
zel is levegyünk egy kis gondot a szülõk válláról. Ügyes-
ség, kreativitás, és csapatmunka – ez volt a vetélkedés
célja. No meg persze, hogy játszunk egy nagyon-nagyon
jót! Akinek maradt egy kis energiája, az délután még
gyöngyöt fûzhetett, vagy csocsózhatott. 

Végül augusztus 12-én a Játékok Napjára vártuk a csalá-
dokat, hogy egy szabad, kötetlen napot töltsenek el együtt.
Kicsik és nagyok nagy örömmel játszottak a különbözõ tár-
sasjátékokkal, de volt aki karkötõt, nyakláncot készített.

A rendezvények létre-
jöttében nagy segítsé-
günkre voltak a Faluház
munkatársai, valamint a
budakalászi Hárompék Kft.
pékség. Ezúton is nagyon
köszönjük felajánlott ado-
mányaikat és segítõ közre-
mûködésüket.

a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

CSALÁDOK, IDÕSEK

Idõseink figyelmébe
A Kalászi Idõsek Klubja várja azon idõs budakalászi la-

kosok jelentkezését, akik úgy érzik, segítségre szorulnak,
illetve mindazok jelzését, akiknek a környezetében támo-
gatásra szoruló, hajlott korú ember él. Jelentkezni Rigóné
Zelizi Erikánál lehet a 341 435-ös telefonszámon, illetve
személyesen a Táncsics u. 19-ben.
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ÉPÍTÉSZET

Bemutatjuk az új fõépítészt
Budakalász új fõépítésze Massányi

Katalin a várossá nyilvánítás napján,
2009. júl. 1-én állt hivatalba. 1997-
ben végzett építészmérnöki karon,
1999-ben városépítési, városgazdál-
kodási szakon. Jelenleg egy telepü-
léstervezõ cégnél dolgozik. Két fia
van: Bálint 7, Norbert 4,5 éves. Férje
szakújságíró a Totalcar-nál. Saját há-
zuk megálmodásán, kialakításán túl

nem foglalkozott egyedi épületek tervezésével: „Én rögtön
várostervezõ lettem. Élvezem, hogy úgy szépül egy tele-
pülés, hogy látom és közremûködöm benne, de nem
gondolom, hogy terveznem kéne.”

Fõépítészként feladata, hogy szakmailag támogassa az
önkormányzatot: közremûködjön, hogy a testület építésze-
tileg korrekt döntéseket hozzon. Legfõbb segítõje a havon-
ta, kéthetente ülésezõ Tervtanács, amelyben építészmérnö-
kök foglalkoznak az Ófalu területén lévõ védett épületek, a
közösségi épületek, intézmények építési ügyeivel. Ugyan-
akkor folyamatos egyeztetéseket folytat a Hész-módosítás;
a szabályozási terv; a település szerkezeti terve; a Lupaszi-
geti úttól É-ra és D-re esõ területek, ill. a Berdó tanulmány-
tervei kapcsán, de tartja a kapcsolatot a lakossággal is, foga-
dóóra (hétfõ: 13-15-ig) és lakossági fórum keretében.
Mindezen túl véleményezi az engedélyezési terveket, ösz-
szehangolja az egyedi és településszintû igényeket: „Na-
gyon jó házakat terveznek az építészek. A gond inkább az,
hogy a megrendelõk túl öntörvényûek. Nem találják meg a
kompromisszumot a szakértõvel. Pedig vannak alap építé-
szeti fogások, amiket a megrendelõk nem ismernek.”

A fõépítész asszony véleménye szerint a várossá válás-
tól nem változik meg Budakalász: a törvények ugyanúgy
vonatkoznak rá, a zöldterületek biológiai aktivitásértéke to-
vábbra sem csökkenhet. Magasabb házak sem lesznek, vi-
szont több pénzt kaphat a település és többet fejleszthet.
Visszafogott, kisvárosi építkezés várható, hiszen „az a fon-
tos, hogy mindig az adott közösségnek megfelelõen épít-
kezzünk. Budakalász építész szemmel vegyes képet mutat,
bár az Ófalu viszonylag egységes. Nálunk mindenkiben in-
kább a parasztház képe dominál és ez jó: a hagyományaink-
hoz visszanyúlva jó házat lehet építeni. De ez attól még le-
het egy modern vagy posztmodern épület is...”

ELÕTTE-UTÁNA ANGOL
300 ÓRÁS SZUPERINTENZÍV DÉLELÕTTI ANGOL TANFOLYAMOK

FELNÕTTEKNEK ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSÕFOKON
LEGRÉGEBBI NYELVOKTATÁSI TAPASZTALATOKKAL SZENTENDRÉN!

Az ELÕTTE-UTÁNA angoltanfolyamokon minden hall-
gatóval két hangfelvételt készítünk angol tudásáról. Az el-
sõt ELÕTTE, a tanfolyam legelején, a másodikat UTÁNA, a
tanfolyam végén. A felvételt emlékbe hallgatóinknak is át-
adjuk CD-re kiírva, így mindenki saját fülével meggyõzõd-
het arról, milyen sokat fejlõdött pár hónap alatt.

Ezek a szuperintenzív angol nyelvtanfolyamok I. félév-
ben 2009. szeptember 21.–2010. január 21. között min-
den délelõtt péntek kivételével 8.30 - 12.45 között, félórás
szünettel, 3 szintrõl indulnak (kezdõ, alap és közép) és a
BME ALAP, KÖZÉP, FELSÕ nyelvvizsgára készítenek fel. 

Helyszín: P’Art mozi  különtermei és a Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskola termei. Tanfolyam díja: 850 Ft+áfa/45
perc. Kedvezményekrõl és a tanfolyamról kérjen emailen
részletes tájékoztatót: Telefon: 26/30-10-10, Email:
englishcenter@freemail.hu A P’art mozi elõterében fellel-
hetõk a részletes tanfolyamismertetõ kiadványok.

Óriási kedvezmények: havi részletfizetési kedvez-
mény, közösen beiratkozóknak 8% tanfolyami kedvez-
mény, egy összegben befizetõknek 10% kedvezmény.

Beiratkozás és ingyenes szintfelmérés: 2009. szep-
tember 4, 7, 9, 10, 14, reggel 8 és 10 óra között, P’Art
mozi (2000 Szentendre, Duna-korzó 18.). (X)

Tulipánfa a Takarékszövetkezet kertjében...
Több mint tizenkét évig formálta Turi Attila fõépítész-

ként és tervezõként a falu arculatát. Nevéhez kötõdnek
Budakalászon: a Faluház, a Gyógynövénykutató Intézet, a
Takarékszövetkezet, a Tóparti lakóházak, sorházak és
egyedi villák. 2003-ban az Ybl-díjat és Pest Megye Építé-
szeti Nívódíját is megkapta.

Lapunknak elküldött búcsúcikke a nyári lapszünet idején
érkezett, de a Kalász újság ünnepi számában eljutott min-
den háztartásba, így ott olvashatták. Álljon itt egy kép bú-
csúzóul arról a tulipánfáról és óráról, amit írásában említ:

„A kisbetûs, a rohanó idõre a Községháza felújított régi-
új oromzatán elhelyezett óra nap mint nap emlékezteti
Önöket. Szembe vele, a Takarékszövetkezet kertjébe utolsó
munkanapomon egy tulipánfát – magnóliát – ültettem,
hogy a nagybetûs Idõre emlékeztessen mindenkit, akinek
van rá szeme. Reménykedem, hogy jól érzi majd magát, és
megerõsödve minden tavasszal emlékeztet minket a te-
remtés nagyszerû erejére és a természet szépségére.”
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A május 26-i ülések döntései
 A testület döntése szerint közérdekû célú lakásigé-

nyek kielégítésére szolgáló lakások vételárából 10% ked-
vezmény adható, ha a bent lakó bérlõk a szerzõdéskötés-
tõl számított 60 napon belül a vételárat kiegyenlítik (11 I.).

 A grémium elfogadta a Kaláz Kft.; a Budakalász Ká-
bel Tv. Kft., a Budakalászi Közmû Üzemeltetõ Kft. és a Fa-
luház Kht. 2008. évi beszámolóját (11 I.).

 A komplex hatástanulmány készítésével a Lupaszigeti
úttól délre fekvõ területre a Revolutio Fejlesztési és Befekte-
tési Tanácsadó Kft-t bízta meg, 3.5 M Ft + áfáért (11 I.).

A testület indul az Ipari Park cím elnyerésére, 2009-re
kiírt pályázaton. A pályázat összeállításával, végigköveté-
sével az INVORG Befektetési, Tanácsadó és Szervezési Rt-t
és az Innoland Bt-t bízta meg, 4 M Ft + áfáért (10 I., 1 T.).

 A képviselõk a prevenció támogatására (pályázati
keretre) szánt 1 M Ft-on túl biztosították a „Budakalászi
Polgárok Egészségéért” díjjal kapcsolatos költségeket
(455 e Ft) (11 I., 1 T.). Az 1 M Ft-os keretbõl 182 e Ft-ot
szántak a dohányzásról leszoktató programokra (12 I.).

 Egyetértettek a Herkules Gyógyszertár szombat 18-20
óráig tartó készenléti idõ szolgáltatás-bõvítésével (12 I.).

 Pályázatot hirdettek a védett épületek homlokzat-felújí-
tásának támogatására azzal, hogy a keretbõl megmaradó
összeg felhasználására a TFKB javaslatot terjesszen be. A hiva-
tal kérésre mûszaki segítséget nyújt a tervek elkészítéséhez
és felkéri a helyi építészeket, ingyenesen segítsék a pályá-
zókat a megfelelõ mûszaki tartalom produkálásában (12 I.).

 A testület hozzájárult a Nemzeti Fórum Egyesület,
ill. az Önkéntes Tûzoltó Õrs kérelmére a „Budakalász”
név felvételéhez és bejegyzéséhez (12 I., 1 T.; ill. 13 I.).

A grémium a Budakalász Településrendezési Tervének
elkészítésére kiírt közbeszerzési eljáráson a munka elvégzé-
sével a FÕBER Zrt.-t bízta meg, 12 M Ft + áfáért (11 I., 2 T.).

 A Nyitnikék Óvoda intézményvezetõi feladatait 2009.
aug. 1-tõl 2014. júl. 31-ig Kernreiter Péterné látja el (13 I.).

 A testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót (13 I.).

 A képviselõk elvetették, hogy a HPV okozta méh-
nyakrák megelõzésére, a budakalászi, 2009-ben 14. élet-
évüket betöltõ leányok kedvezményes védõoltása költsé-
geinek 2/3 részét az önkormányzat, 1/3 részét pedig a
gyógyszergyártó cég támogassa (3 I., 9 N., 1 T.). Elvetet-
ték azt is, hogy 1 490 e Ft-ot biztosítsanak a harmadik ol-
tásra és a gyógyszergyártóval az oltást 1/3-1/3 arányban
támogassák (4 I., 1 N., 8 T.). Úgy döntöttek, hogy 2009-
ben 1490 e Ft-ot biztosítanak a HPV okozta méhnyakrák
prevenciójára: felvilágosításra, szûrésre (9 I., 1 N., 3 T.).

Módosították a „Kalász Suli” Általános Iskola, a Szentist-
vántelepi Általános Iskola, a Telepi Óvoda, a Nyitnikék Óvo-
da, a Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ, a Budakalá-
szi Bölcsõde és a Kalászi Idõsek Klubja Alapító Okiratát (14 I.).

 A testület elfogadta a felülvizsgált és módosított
Testnevelési és Sport Koncepciót (14 I.).

 A grémium egyetértett a Csalogány úti köztemetõ
Fácán utcai határvonalában lévõ kerítés részbeni bontásá-
val, új kerítés építésével a jogi határvonalon a Sas utca vo-
naláig és a Fácán utca elérhetõvé tételével a közforgalom
számára. A fedezetet max. 800 e Ft-ig biztosította (14 I.).

Felújítások intézményeinkben
A Kalász Suliban jelen-

tõs szülõi társadalmi mun-
kával felújították az udvari
vizesblokkot, az iskolaud-
varon aszfaltjavítás volt és
kiépítettek egy fél-színt
(54 m2 fedett tetõvel), esõ
esetére. Nyolc padot is ké-

szítettek hozzá, így védett helyen lehet kinti foglalkozást
tartani. A 80 éves épületnél 80 m2 tetõn héjazatcserét vé-
geztek és 242 m ereszcsatornát cseréltek ki. Teljes felújí-
tást kapott egy tûzveszélyes kémény: két méterrel maga-
sabb lett és javítottak a hatásfokán. Leválasztották az évek
óta errõl a kazánról mûködõ melegvízellátást: az 50 m-rel
odébb lévõ konyhába egy 24 W-os vízmelegítõ került, így
helyben melegszik a víz és csak annyi, amennyire épp
szükség van. Teljesen fel-
újították a két 1. és a két 5.
osztályt és új számítógép-
termet alakítottak ki a föld-
szinten. Lemeszelték az
újabb épületrész folyosóit,
a közlekedõket és a szoci-
ális helyiségeket is.

A Szentistvántelepi Iskolában halványzöldre festették a
folyosókat (kb. 1,5 M Ft); három osztályban linóleumot rak-
tak le (kb. 1,5 M Ft) és kicseréltek két megrongálódott te-
tõtéri ablakot. Teljes bútorcsere volt az 5. b-ben (600 e Ft),
a 8. a-ba pedig négyszemélyes ajándék-asztalok kerültek.

A Bölcsõdében homlokzatfestés történt a nyár folya-
mán és felújították hátul a megrongálódott kerítést.

A Nyitnikék Óvodában – szülõi segítséggel – kibõví-
tették a parkolót, felújították, áthelyezték a kerítést. Le-
zajlottak a tisztasági festések. Folyamatban van a terasz
átépítése és az egyik elázott foglalkoztató helyiségben
fölszedtek 50 m2 parkettát, linóleumot raktak le helyette.

A Telepi Óvodában két fürdõszobát újítottak fel és
megtörtént a tisztasági festés. Kialakítottak egy külsõ víz-
óra aknát, a további vezetékrészt a szülõk építették ki. Ki-
javították a Szegfû u. felõli teraszlábazatot is.

A Faluházban fölfestették a parkoló-jeleket, a bejáratnál
az autók bekanyarodásához vékony korlátot helyeztek el.
Õsszel mozgássérült WC-t alakítanak ki az intézményben.
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HÍRÖZÖN HÍREK, HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

 A testület úgy döntött, indul a TEUT (ld. 5. o.); és az
„Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötött-
ség nélkül (CÉDE)” címû pályázaton, a Telepi Óvoda esz-
közbeszerzése és infrastrukturális fejlesztése címen (14
I.). Nem indul a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése –
KMOP-2009-2.1.2” címû pályázaton (9 I., 1 N., 5 T.).

 A képviselõk a Qualy-Co Kft. által a település két álta-
lános iskolájában végzett partneri (szülõi) elégedettség
vizsgálatok tájékoztatóját tudomásul vették (11 I., 3 T.).

 Jóváhagyták a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítását (14 I.).

 Tudomásul vették, hogy az ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati
Szolgáltató Kft. a Budakalász, Márna utcai ingatlanokon az
elektromosenergia-ellátást felújítja és azt légvezetéken biz-
tosítja. Felkérték a polgármestert, hogy a HÉSZ elkészítése-
kor szakértõk bevonásával határozza meg az árterületen lévõ
ingatlanok elektromoshálózat-kiépítésének elõírásait (15 I.).

 Hozzájárultak a Prekobdro dûlõ I. egységébe tartozó
3556-9, 3560, 3561/1, 3562, 3563/3,4,7,8,9, 3534/14
hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához (13 I., 1 N.).

A Szintelektro Kft. alkalmazottai részére parkolási lehe-
tõséget biztosított a testület a Jókai u. 67. sz. alatti ingatla-
non, parkolóhelyenként havonta 3 500 Ft + áfa áron (15 I.).

 A grémium a közlekedési helyzet javítása érdekében
elkészítteti az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft-vel a
település Közlekedésfejlesztési tervét, 2 M Ft + áfáért (15 I.).

 A testület az önkormányzati tulajdonú 1294/4 hrsz.
alatti, 1171 m2 alapterületû ‘kivett lakóház és udvar’ in-
gatlant az ott lakó bérlõknek értékesíti. A földszinten és
az elsõ emeleten lévõ lakások vételárát 13 581 e Ft-ban, a
tetõtéri lakásokét pedig 13 221 e Ft-ban állapította meg
(13 I.). Ezen ingatlan garázsait nyilvános pályázat útján ér-
tékesíti, a 26 m2 és 29 m2 nagyságú garázsok vételárát
min. 50 e Ft/m2-ben állapította meg (11 I., 2 T.).

 A képviselõk a 3726 hrsz-ú, a Káplán utcában talál-
ható ingatlant pályázati úton kívánják értékesíteni (13 I.).

 A grémium kezdeményezi a 2620 hrsz-ú, 318 m2

alapterületû kivett beépítetlen terület, azaz a Lupa sziget
2620 hrsz. alatti ingatlan; a 2621 hrsz-ú, 639 m2 alapterü-
letû kivett lakóház és udvar terület, azaz a 2621 hrsz. alat-
ti ingatlan; és a 2622 hrsz-ú, 319 m2 alapterületû kivett
beépítetlen terület, azaz a 2622 hrsz. alatti ingatlan ingye-
nes önkormányzati tulajdonba kerülését, településfejlesz-
tés, önkormányzati feladat ellátása érdekében (13 I.).

 A testület fenntartja korábbi határozatát: a budakalászi
0200/5 hrsz-ú, a GYNK Ingatlanfejlesztõ Zrt. tulajdonában lé-
võ területbõl a szennyvíztisztító megépítéséhez szükséges
3500 m2 terület megvásárlásához bruttó 35 M Ft-ot biztosít,
ami magába foglalja a terület megközelítését szolgáló –
önálló hrsz-ú – út területet és a közmû szolgalmi jogok bizto-
sítását is. A vásárlásra többletforrást nem biztosít, a GYNK In-
gatlanfejlesztõ Zrt. 99 465 800 Ft-os ajánlatát nem fogadja
el. Saját ajánlatát a folyamatban lévõ közbeszerzési eljárás
keretében ismételten megteszi, s ha az eredménytelenül zá-
rul, a kisajátítási eljárást továbbra is folytatja. (11 I., 2 T.)

 A grémium értékesíti az önkormányzati tulajdonú,
042/20 hrsz-ú, 1476 m2 alapterületû gyümölcsös, szán-
tó, gazdasági épület mûvelési ágú ingatlant 5 M Ft vétel-
áron (12 I., 1 T.).

Munkák a városavató elõtt
Míves kialakítású tájékozta-

tó táblákat raktak ki a Fõ térre, a
Faluházhoz és a Postával szem-
ben. A farkaslaki Jakab György
által készített táblák egyik olda-
lán a város térképe található,
másik oldalára a lakosok tehetik
ki hirdetéseiket, felhívásaikat,
plakátjaikat. Ezzel párhuzamo-
san felszólították az engedély
nélkül kihelyezett hirdetmé-
nyek, cégérek, cégtáblák tulaj-
donosait, hogy az utcakép javítása érdekében távolítsák el
õket. A közeljövõben további hét táblát állítanak fel.

Hat köztéri padot helyeztek ki Budakalászon: a Millen-
niumi kerékhez, a Fõ térre, a Kereszt utcára, a Sas utcára
egyet, és a Postával szembe, a buszra várakozóknak ket-
tõt. Négy pad tartalékban van, rongálás esetére.

Lebontották a bódét a Lenfonónál. A BKV rendbehoz-
ta az állomás-épületet és levágta a gazt is a töltés mellett.

Nagytakarítás volt Budakalászon: a közmunkások levág-
ták a gazt belterületen és nem lakott helyeken egyaránt. Az
út menti takarításhoz csatlakoztak a nagyobb cégek is.

Rendbehozták végre a Kalász Suli parkolóját: hosszú év-
tizedek után, szülõk többszöri kérésére szivárgó akna létesí-
tésével megoldották a csapadékvíz elvezetését, aszfaltos
bevezetõ központi utat alakítottak ki és 30-40 kocsi részére
murvázott parkolókat. A romos raktárépületet is felújították
és kicserélték a Táncsics u. felõl a kerítést. A kiadás szerepelt
az éves költségvetésben, de jól idõzítve a munkát, össz-
hangba hozták a városavatóra készüléssel. Így már az ün-
nepség vendégei is használatba vehették a parkolót.

Megújult a METRO áruház
A vállalkozók igényeit és a kor követelményeit követõ

kínálattal, felhasználóbarát eladótérrel várja látogatóit július
9-étõl a METRO áruház: könnyebben és gyorsabban besze-
rezhetik a sikeres üzletmenethez szükséges eszközöket,
termékeket. A professzionális termékkínálat; a komplett
megoldások (pl. egy teljes étterem berendezésére); az iro-
daszerek, munkaruházat és biztonságtechnika osztályok ki-
bõvült kínálata; a száraz élelmiszerek, a vegyi áruk, tisztító-
szerek, háztartási papíráruk, édesség és konzerv osztályok
bõvülése fõleg az élelmiszer kiskereskedõk és a vendéglá-
tásban mûködõ vállalkozások számára jelent nagy elõnyt.

Változások a temetõkben
Elkészült a Csalogány utcai temetõ kerítése. Rendezték a

90-es években kiszabályozott, de meg nem nyitott Fácán
utca helyzetét: a temetõ kerítését a jogi határra helyezték.
Ehhez a bozótot kiirtották, a talajt elegyengették, murvával
leszórták, így az utcát a közforgalom számára elérhetõvé és
idõjárástól függetlenül használhatóvá tették. Mostantól a te-
metõ a Fácán utca felõl is megközelíthetõ: a kaput áthelyez-
ték és ezután koporsószállító autóval is lehet ott közlekedni.

Megépítették a vízvezetéket a Szentistvántelepi te-
metõben, így már két helyen van mód vízhez jutni.
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KITÜNTETÉSEK

AKI SOKAT TETT „BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT”: JOVÁN SÁNDOR

A budakalászi kézilabda sport-
életben kifejtett hosszú, a mai napig
aktív sporttevékenységéért a „Buda-
kalász sportjáért” kitüntetésben ré-
szesült Jován Sándor, a Budakalászi
Sport Club elnökségi tagja.

Jován Sándor születése óta Buda-
kalászon él családjával; dolgozik,
sportol. 1978-ban Homonnai Bo-
tond testnevelõ tanár invitálására
kezdett kézilabdázni a Budakalászi Textil Sportegyesület-
ben, majd Varga Sándor irányításával lett igazolt verseny-
zõ, játékos. Örökre elkötelezett híve és mûvelõje lett a
kézilabda sportágnak.

Az egyesület megszûnéséig, 1992-ig versenyszerûen
kézilabdázott. Minden korosztályban versenyzett, a me-
gyei ifjúsági válogatottban is szerepelt. A Textil SE meg-
szûnése után többedmagával Szentendrére igazolt, ahol
NB II-es játékos lett. 1995-ben két budakalászi társával
létrehozták a Budakalászi Sport Clubot. Korábban aktív,
majd senior kézilabdázója, az egyesület elnöke volt.

Egész életében nagy energiát fektetett abba, hogy a
gyermekekkel megismertesse, megszerettesse a sport-
ágat és széleskörû utánpótlásbázist építsen Budakalá-
szon. Irányítása alatt az egyesület nõi és férfi, felnõtt és if-
júsági csapata a Nemzeti Bajnokságban játszott. Bár az el-
nöki posztról családi okok miatt lemondott, elnökségi
tagként tovább tevékenykedik az egyesület jövõjéért,
amelynek már gyermeke is oszlopos tagja.

Gratulálunk a díjhoz és további sok szép sikert kívá-
nunk, neki és az egyesületnek egyaránt!

BUDAKALÁSZ DÍSZPOLGÁRA: DR. POZSÁR ISTVÁN

Budakalász Város Önkormányzat
képviselõ-testülete 2009-ben a „Bu-
dakalász díszpolgára” kitüntetõ cí-
met dr. Pozsár Istvánnak adomá-
nyozta.

Pozsár István 1931-ben született
Pomázon, 1996 óta Budakalászon él.
1950. szeptemberétõl ösztöndíjas-
ként a Szverdlovszki Jogi egyetemen
tanult, de ezt a lehetõséget – már
akkor – a demokratikus változtatások hirdetése, azaz „ki-
rívó magatartása” miatt megvonták tõle. Fél esztendeig a
szentendrei gépállomáson dolgozott fõkönyvelõként,
majd beiratkozott a Marx Károly Közgazdasági Egyetem-
re, ahol 1955-ben jeles diplomával végzett. Az ELTE Poli-
tikai Gazdaságtan Tanszékén Nagy Imre nézeteihez kö-
tõdve tanársegédként dolgozott.

1956-ban az Országos Egyetemi Forradalmi Diákbi-
zottság elnöke, az egyetemista nemzetõrség egyik alapí-
tója, majd a Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövet-
sége Országos Ideiglenes Intézõbizottságának, a forrada-
lom és szabadságharc diákszövetségének az elnöke volt.

A Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom
alapítójaként Nagy Imre mellett állva küzdött a demokra-
tikus változásokért.

1956. december 6-án letartóztatták, 1958 nyarán 12
év börtönre, 10 év jogfosztásra ítélte a Vida Ferenc vezet-
te Népbírósági tanács, a Magyar Népköztársaság meg-
döntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és ve-
zetése címén. Amnesztiával szabadult, majd a Révai
Nyomdában dolgozott korrektorként. Két év után megkí-
sérelt a szakmájában elhelyezkedni, de a belügy rendsze-
resen kirúgatta politikai nézetei miatt.

1972-ben beiratkozott a Közgazdaságtudományi
Egyetemre, ahol vállalati komplex szervezõ szakközgaz-
dász diplomát, majd doktori címet szerzett. A nyolcvanas
években egy ideig gazdasági igazgatóként egy szövetke-
zetben, majd a Magyar Posta Oktatási Központjában, ké-
sõbb a Távközlési Oktatási Központban dolgozott közgaz-
dasági osztályvezetõként. A rendszerváltozás után gaz-
dasági igazgatóként ment nyugdíjba.

Érdemeinek elismeréseként 1956-os Emlékéremmel,
késõbb a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tün-
tették ki. Szívbõl gratulálunk a „Budakalász díszpolgára”
címhez és jó egészséget kívánunk!

VÁROSAVATÓ
Augusztus 20. – államalapítási ünnepség a szentistvántelepi templomkertben

Ahagyományokhoz híven, szentmisével vette kez-
detét az államalapítási rendezvény Budakalá-

szon. A Szabad Ötletek Színháza elõadása után dr.
Kulin Sándor mondott ünnepi beszédet és Parlagi
Endre polgármester átadta a Budakalász díszpolgára
és a Budakalász sportjáért díjakat. Kiosztották a
Szent István Alapítvány ösztöndíjait tehetséges diá-
koknak, és támogatását a településünk gyarapításá-
ért tevékenykedõ egyesületeknek (Budakalászi Baráti
Kör, Kalász Suli Környezetvédõ Csoport, Kamp János
Kapelle, Ómagyar Kultúra Baráti Társaság) is. Az ün-
nepség a Szent István szobor koszorúzásával zárult.

Dr. Kulin Sándor aug. 20-ai ünnepi beszéde
Ünnepi megemlékezéseinkben államalapító nagy kirá-

lyunkra, Szent Istvánra emlékezvén, maradandó tetteinek so-
rát, vagy ezek némelyikét szokás elemzés tárgyává tenni
vagy cselekedeteinek és fiához írt intelmeinek ismeretében
személyiségjegyeit – a tettek rugóit – keresni. Ugyanakkor a
múltból a mához szóló üzenetet, párhuzamot próbálunk ki-
bogozni. Tudjuk, hogy a párhuzamosok a végtelenben talál-
koznak, – az ünnepi szónokok általában ennél hamarabb, ép-
pen az adott jelenben vélnek egyezést találni az általuk kép-
viselt törekvések és a múltból levonható tanulságok között.

Én most engedelmükkel – nem lévén lekötelezettje a ma
regnáló hatalmi struktúrának – nem párhuzamokra, hanem
kínálkozó ellentétekre szeretném irányítani figyelmüket. Két
kérdést szeretnék vizsgálni, amit talán ritkábban elemeznek.
Egyik a hatalom forrása, legitimációja; a másik pedig a hata-
lom birtokában elért állami szuverenitás kérdése.

A korabeli keresztény Európában a hatalom isteni eredetû,
szakrális, transzcendens, spirituális. Ez volt a legfontosabb,
ami a nép, az alattvalók elõtt a feltétlen tekintélyt biztosította.
Érvényben volt a dinasztikus öröklõdés, esetünkben az Árpá-
dok leszármazottai közötti, megállapított rend szerinti köz-
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vetlen vérségi vonalon, a senioritás elvét is figyelembe véve
öröklõdött a hatalom. De mivel a közvetlen férfiági leszárma-
zás olykor megszakadt, mint késõbb István halála után is, ez
gyakran viszályt, problémát okozott. István esetében azonban
apja, Géza fejedelem megkereste a törzsfõket, hogy halála
után Istvánt válasszák fejedelemmé, s így e minõségben ural-
kodott 997-1000-ig, amikoris királlyá koronázták.

Azt látjuk tehát, hogy a kereszténység felvételével egy
kompromisszumban ötvözõdött a hatalom legitimációja
forrásoldalról: isteni eredetû a hatalom, s a közös haza ke-
resésére és megteremtésére szövetséget kötõ törzsek fe-
jei, mint egyenlõk, maguk közül egyet (primus inter pares
– elsõ az egyenlõk közül) megválasztanak. Erre kötötték
Árpádék a vérszerzõdést. Ez volt a fejedelmi intézmény
alapja, amely – bár változó történelmi körülmények között
– a királyságban is fennállt. Közben a letelepedett magyar-
ság vezérei hatalmas országrésznyi szállásterületek csak-
nem korlátlan urai lettek, akik a nagyon jelentõs társadalmi
és életmódbeli változást hozó kereszténység felvételét
nem egyforma lelkesedéssel fogadták, s a hivatkozás a ré-
gihez való ragaszkodásra – alapul szolgált a központi hata-
lom elleni fellépésre. Ez Szent István uralkodásának külö-
nösen az elején kemény konfliktusokat okozott, de a király
felismerte, hogy megmaradásuk záloga Európában az egy-
séges központi hatalom és akarat megszilárdítása.

Az államalapítás másik, de sorrendben elsõ feltétele, a
kereszténység felvétele és elterjesztése volt, mint alapja az
Európában akkoriban államalapításra törekvõ népek közötti
sikeres beilleszkedésnek. Mivel a Kárpát-medencében lel-
tünk honra, ez mai kifejezéssel geopolitikai szükségszerû-
ség is volt. Szent István esetében azonban nyugodtan állít-
hatjuk, hogy nem elsõsorban errõl volt szó: a keresztény-
ség szolgálata nála nem praktikus, hatalomtechnikai meg-
fontolás volt, hanem megélt hit és meggyõzõdés. Az elõb-
bivel a kevés fennmaradt adat birtokában esetleg apját, Gé-
za fejedelmet illethetnénk. A király a hitének gyakorlásában
jó társra talált feleségében, a bajor Gizellában, s e szellem-
ben nevelték s neveltették gyermekeiket, így a trón öröklé-
sére kiszemelt fiukat, a tragikus véget ért Imrét is. Igaz ez
akkor is, ha az új hit terjesztésének módszereit illetõen – a
kor társadalmi viszonyaihoz igazodva, a mai fogalmak sze-
rint – jelentõs nyomásgyakorlással élt.

Megélt keresztény hite, országépítõ küldetéstudata,
szervezõkészsége, diplomáciai érzéke, határozottsága
olyan tekintélyt biztosítottak számára, hogy nem csak je-
lentõs, hanem meghatározó szerepet játszhatott a kora-
beli Európában, miközben országot, hazát, birodalmat te-
remtett, s így nagyhatalmi tényezõ volt.

Összefoglalva: a hatalom forrása kettõs. Egyrészt isteni,
transzcendens, metafizikai, – ezt szimbolizálta a pápától
kért és kapott korona. Másrészt a magyar hagyományok-
ból kinövõ: a király nem abszolút monarcha, a mindenkori
második ember nem a királyné, hanem a nádorispán
(palatinus), akit az ország nagyjai, az országgyûlés választ,
vagy erõsít meg hivatalában. A királyt akadályoztatása
esetén vagy távollétében teljes jogkörben helyettesíti.

Ezt az államjogi berendezkedést nem egykönnyen tet-
te magáévá minden idegen házból hozott királyné. Ennek
drámai konfliktusát látjuk Gertrúdisz és Bánk bán (vagyis

nádor) történetében II. Endre korában. Az idegenbõl haza-
térõ Endre azonban tudatában volt a jognak, hogy távol-
létében a nádor a teljhatalmú helyettese, így nem is volt
más választása, mint megbocsátani felesége gyilkosának.

De visszatérve nemzeti történelmünk e dicsõ, Szent
István-i korszakához, s visszazökkenve napjaink keserû
valóságához, mit mondhatunk a mai hatalom forrásáról és
nemzeti szuverenitásunkról?

Az ún. felvilágosult ember a ráció, az ész kárpitját feszí-
tette maga fölé, s ezzel elhomályosította tisztánlátását, Is-
tent nem láthatja meg többé, bár a kollektív tudatból talán
még nem sikerült teljesen számûznie. Hivatalos államjogi
dokumentumban nem szerepelhet sem az Isten, sem a ke-
reszténység, – számûzetésre ítéltettek. Nincs többé ke-
resztény, sem keresztyén Európa, ne is próbáljuk ámítani
magunkat. Még erre vonatkozó halvány utalás sem fér
meg az alapokmányban. Tényként kell elfogadnunk, hogy
megszûnt a szakrális állam. A felvilágosodásban a népfel-
ség elvére épült a nemzetállam. A nép mi vagyunk. A jog,
a papírforma õrzi a szuverenitás eszméjét. Rajtunk múlik,
hogy egyénenként mit teszünk, mert mi, a nép vagyunk a
szuverenitás letéteményesei. Ezt ne hagyjuk kicsavarni a
kezünkbõl. Együtt kell megszülnünk a szuverén államot.

Országunk mai hatalmi elitjének valódi legitimációját a
világ pénzhatalmi központjai és azok urai adják. Ez sokszor
megfoghatatlan, nehezen beazonosítható, de mégsem
transzcendens, sokkal inkább irracionális. A hitét és Istenét
vesztett emberiség így rációját, azaz eszét vesztve rohan a
vesztébe. Államhatalmi szuverenitásunknak pedig paródi-
áját éljük. Ezt illusztrálja az a tény, hogy nyolc naponként
kell a büdzsé állapotát jelentenünk a világ pénzügyi köz-
pontjainak, s hogy Brüsszel engedélye és jóváhagyása kell
ahhoz is, hogy a kormány a kilakoltatás rémével fenyege-
tett állampolgárainak segítséget, áthidaló könyörado-
mányt adhasson. Szent István birodalmából ide küzdöttük
le magunkat dilettáns és korrupt vezetõk jóvoltából.

Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplõk! Talán joggal kér-
dezhetik, hogy szabad-e egy ünnepi megemlékezésen
ilyen pesszimista hangot megütni. De én akkor visszakér-
deznék: nem az lenne-e ünneprontás, ha kancsalul, festett
és rózsaszínû eget vizionálnánk magunknak. A szakadék
mélyén nehéz lenne gyõzelmi dalt énekelni. Ezer év táv-
latában Szent István legfontosabb államférfiúi tette, hogy
felismerte, a korábbi módon nem mehetnek tovább a dol-
gok, ha államként tényezõk akarunk maradni Európában.
Ezen érdemes elgondolkodni, legyen ez a mai augusztus
huszadika üzenete.

Aki a saját egzisztenciális túlélésén túl is érez felelõs-
séget a haza, a nemzet sorsa iránt, s remélem, vannak
még nem kevesen, azoknak figyelmébe ajánlom Apáti Ist-
vánnak, a XIX-XX. sz. fordulóján élt és alkotott magyar tu-
dósnak megállapítását: „a nagy nemzetek naggyá teszik
fiaikat. A kis nemzeteket fiaiknak kell naggyá tenni.” Ezért
érdemes hittel dolgozni. Adjon biztatást Ady Endrének
számomra ma is idõszerû versébõl vett szakasza:

Most perc-emberkék dáridója tart
De építésre készen a kövünk
Nagyot végezni mégis mi jövünk
Nagyot és szépet, emberit s magyart.

VÁROSAVATÓ AUGUSZTUS 20.
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Budakalász várossá nyilvánítása
2009-ben Sólyom László köztársasági elnök 31 pályá-

zó település közül 22-nek: Balatonkenese (3311 fõ), Be-
led (2722), Budakalász (10392), Csanádpalota (3117),
Gyönk (2071), Igal (1288), Jászkisér (5559), Mágocs
(2545), Medgyesháza (3891), Mezõkeresztes (4131),
Mélykút (5483), Nyírmada (4885), Nagymányok (2389),
Pacsa (1843), Rácalmás (4425), Rákóczifalva (5446),
Sajóbábony (2978), Tápiószele (6256), Újkígyós (5537),
Vaja (3636), Vép (3481) és Zsámbék (5192) községeknek
és nagyközségeknek városi címet adományozott. Ezzel a
magyar városok száma 328-ra növekedett.

A cím megszerzése településünk számára, noha az or-
szág legnagyobb nagyközségeként pályázott, nem volt zök-
kenõmentes. Május végén a hivatalát a Bajnai-kormány ala-
kulásával, április 16-i hatállyal betöltõ Varga Zoltán önkor-
mányzati miniszter a szakmai zsûri véleményét felülírva, a
legesélyesebbek közé sorolt Balatonkenesét, Beledet és Bu-
dakalászt, valamint a második vonalban szereplõ Kerepest
(9903 fõ) és Sülysápot (8277) kihúzta a befutók, ill. a váro-
mányosok sorából és hét, a szakemberek által a harmadik
csoportba tartozónak, ‘éretlen’-nek ítélt települést javasolt

helyettük. Sólyom László köztársasági elnök úr az Önkor-
mányzati Minisztérium ajánlását – a települések fejlettségét
és térségi szerepét is figyelembe véve – felülvizsgálta.

Az új városok köszöntésén, ill. bemutatkozásán 2009. júli-
us 8-án az Önkormányzati Minisztérium Márvány Aulájában
Varga Zoltán önkormányzati miniszter gratulált az önkor-
mányzatok, illetve a polgármesterek munkájához, melynek
eredményeképpen lakhelyük július 1-jével várossá válhatott.
Elmondása szerint városok a társadalom fejlõdésének minden
állomásán léteztek, s a mi európai civilizációnk is velük kezdõ-
dött. Hangsúlyozta: a modern kor ismert jelensége a városok
számának folyamatos növekedése és a városiasodás terjedé-
se. A városok korábbi funkcióit azonban felváltotta a legújabb,
azaz az önkormányzatok közti együttmûködésen alapuló he-
lyi közhatalom-gyakorlás. Kiemelte, hogy az elismerés kor-
szerû szemléletmódot követel a vezetõktõl és polgároktól,
amibõl az tükrözõdik, hogy felelõsséget vállalnak a vonzás-
körzetükben élõkért is. Az új városok vezetésére azonban
azért is fokozott felelõsség hárul, mert a válság ellenére is
folytatniuk kell a munkát településük további fejlõdése érde-
kében. Az ünnepség zárásaként dr. Forgács Imre önkormány-
zati és lakásügyi szakállamtitkár tartott pohárköszöntõt.

VÁROSAVATÓAZ ÜNNEP ELÕZMÉNYEI

Városnézõ séta Budakalászon I.
Budakalász városavatási ünnepségének nyitánya – mél-

tóképpen – augusztus 20., az Államalapítás ünnepe volt.
Másnap, a Testvérkapcsolatok Egyesületének Napján dél-
elõtt a város nevezetességeit tekinthették meg a meghívott
adai, kahl-i és lövétei vendégek, valamint a város lakói.

A Faluházból induló séta során érintették a Lövéte teret
(ahol az erdélyi vendégek elénekelték a Székely Himnuszt), a
Millenniumi kereket és ellátogattak a Református templomba.
Cs. Nagy János lelkész az 1969-ben elkezdett és 1999-re el-
készült épületet bemutatva elmondta, elõször felülrõl épült,
Isten akaratából; aztán belülrõl, az emberek jó szándékából;
végül kívülrõl, kövekbõl s téglákból. S úgy nõtt, mint a csiga
háza: ahogy az élõlénnyel együtt növekszik a mészváz, – úgy
a gyülekezet gyarapodtával mind nagyobb lett a templom...

Búcsúzóul elmondta:
egy olyan népnek, mint
mi vagyunk, akik évtize-
dek óta az agónia népe
vagyunk, erõt és bizta-
tást ad, ha Jézus Krisztus-
ra bízzuk magunkat – aki
a halál erõit megtörte –,
mert élni fogunk, nem
tudunk elfogyni...

A szerb templomban Krunity Péter elmesélte, hogy az
1389-es rigómezei csata után nagyszámú szerb menekült
érkezett és települt le a Duna mentén, Budakalásztól egé-
szen Gyõrig. A XVII. század elején és végén szerbek újabb
hulláma érkezett a környékre, a török dúlás következté-
ben kipusztult magyar lakosság helyébe. A Barát patak
(Kalugyerszki potok) elnevezés az õ emléküket õrzi. Elõ-
ször a Kálvárián talált romos Árpád-kori templomot hasz-
nálták, majd a Kalász Sulival szemben építettek fatemplo-
mot, végül 1752-ben-ben láttak neki a jelenlegi templom
építésének. Az épület
1758-ban, a torony
1778-ban készült el.
Három egységbõl áll,
az Oltárból, a Férfi- és
a Nõi templomrészbõl
(egyes magyarázatok
szerint az elkülönítésre
azért volt szükség,
hogy a férfiak szemét
ne vonja el a nõi test
látványa). Az ikonosz-
táz feltehetõen egy
bolgár festõ, Toma
Visanov munkája.

Az önkormányzati miniszter elõterjesztésére
a városi cím adományozásáról szóló

XI-1/02333/2009 számú határozatomban
Pest megyében
BUDAKALÁSZ

nagyközségnek 2009. július 1. napjával
VÁROSI CÍMET

adományoztam.

Budapest, 2009. június 26.
Sólyom László

köztársasági elnök
A 22 új várA 22 új város polgáros polgármestermesterei az Önkományzati Minisztériumbanei az Önkományzati Minisztériumban
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Városnézõ séta Budakalászon II.
A Polgármesteri

Hivatalban tartott kis
pihenõ után Koller
István fogadta a ven-
dégeket a Német
Nemzetiségi Egye-
sület kezelésében lé-
võ, 1890-ben épült
Svábházban. Trendl
Ferenccel, a Német-

országba kitelepített budakalászi svábok képviselõjével, a
kinti kalászi magyarság lelkével, ‘minden elérhetõség tu-
dorával’ a Svábház udvarán beszélgettünk. Elmondta, a
stuttgarti Unsere Post (a kitelepített magyarok lapja) ha-
sábjain rendszeresen közli a kalászi híreket, s legutóbb épp
a várossá avatási programot tette közzé. Tájékoztatott ar-
ról is, hogy a kinti magyarok minden évben rendeznek
egy találkozót, ezen tavaly 135-en voltak a budakalászi
vendégekkel együtt. Idén, a magyarországi látogatókat
még nem számolva, mintegy 80 emberre számítanak.

A Helytörténeti Múze-
umban Rádiótörténeti kiál-
lítással várta Kollár Ernõ, a
Magisztrátus tagja az ér-
deklõdõket. 260 darabból
álló gyûjteményének csak
töredékét, 25-30 készülé-
ket mutatott be, de el-

mondta, van olyan kiváló állapo-
tú orosz titkosszolgálati rádiója,
amilyen az ottani hírszerzés
gyûjteményének sincs... Megke-
resték sokan a Magyar Rádiótól;
Randé Jenõtõl is kapott ajándék-
ba rádiót és a Cora mûszaki igaz-
gatója egy eredeti francia készü-
lékkel lepte meg. Gyûjteményé-
nek nagy részét azonban többnyire vásárokon, börzéken,
egyesületi napokon, illetve a Vaterán szerezte be. A restau-
ráláshoz ugyan nem ért, de gyakran tisztogatja, ápolja ked-
venceit, mert „a gazda szeme szépíti a rádiót”... Wieszt
Márta tájékoztatása szerint Kollár Ernõ kiállítását szept. elsõ
hetéig meghosszabbították, hogy a helybéli iskolások is
megnézegethessék a nem mindennapi szerkezeteket.

A Kalász Suli
Általános Iskolában
az intézmény törté-
netével ismerked-
hettek meg a láto-
gatók; a Szent Ke-
reszt Felmagaszta-
lása Templomban
pedig elõbb Lövéte
küldöttsége éne-

kelt, majd Kálmán József atya kedveskedett orgonajátékkal
a vendégeknek. A több mint háromórás túra a tó melletti
Kahl am Main sétány megtekintésével zárult.

VÁROSAVATÓ TESTVÉRKAPCSOLATOK
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Új testvér a családban
Papp Ágnes

szívbe markoló
Szent István-éne-
keivel indult a
testvértelepülések
ünnepsége. Szé-
kely Zoltán, a BTE
elnökségi tagja
köszöntõjében el-
mondta, a testvér-
kapcsolatok alul-

ról épülnek, s állandóan frissíteni, ápolni kell õket, hogy élõk,
dinamikusak maradjanak. Parlagi Endre polgármester rámu-
tatott, hogy Budakalász egy évtizede építi tudatosan kapcso-
latait (11 éve Kahl am Main, 9 esztendeje Lövéte lett a test-
vértelepülésünk), s ennek a törekvésnek a következõ állomá-
sa a vajdasági Ada. Ezúttal azért a Délvidék felé fordultunk,
mert olyan tragédiák történtek a Kárpát-medencében, ame-

lyek falakat emeltek közénk. Ezeket a
falakat le kell bontani, s helyettük em-
berekkel, családokkal, szervezetekkel,
egyházakkal kell kapcsolatokat építeni.

Ezt a gondolatot Jürgen Seitz kahl-i
polgármester azzal árnyalta, hogy ré-
gebben kõbõl, szögesdrótból vontak
határokat, de szerencsére ezek eltûnõ-
ben vannak, s remélhetõleg a fejekben
lévõ határokat, falakat is sikerül lebon-

tani... A kahl-i és lövétei vezetõség köszöntötte Ada közsé-
get, az új ‘családtagot’, s a küldöttségek és a vendéglátók át-
adták egymásnak ajándékaikat.

A partnerkapcsolati szerzõdés
aláírása után átadták a Lövétei Ma-
gyar Diák díjat András Pamela-
Teréziának, majd Ada, Budakalász
és Lövéte táncosai, énekesei és
versmondói léptek a színpadra: a
Kalász, a Kákvirág, a Kopogtató, a
Maglódi Kacamajka és a Pipacs
Táncegyüttes; az Esztena népzenei
együttes; Ércköviné Békés Csilla,
Tóth Zoltánné Ági néni, Haluk Henrikné; Vass Zsuzsanna; Mag
Ottilia; Lázár Albert és Gábos István; Varga Imola; a lövétei Öre-
gek Kórusa; ifj. Lázár Béla; a Kalászi Tambura zenekar, majd es-
te a Trákia zenekar szórakoztatta táncházzal az egybegyûlteket.

IBUDAKALÁSZIHIRMONDO

András Pamela-TAndrás Pamela-Tereréziaézia

TTrrendl Ferendl Ferenc és feleségeenc és felesége

A testvértelepülési szerzõdés aláírásaA testvértelepülési szerzõdés aláírása

JürJürgen Seitzgen Seitz



Az elhallgatott történelem
A szervezõk számára

is döbbenetes tömeg,
mintegy félezer ember
volt kíváncsi dr. Lánszki
Imre ökológus és egyete-
mi tanár, helytörténeti ku-
tató kiállítással és kirán-
dulással egybekötött elõ-
adására augusztus 22-én. 

Az emlékezetes délelõttön (és a vasárnap délutáni elõ-
adáson) segítõivel, Kubinyi Tamással, az Echo TV munkatár-
sával és Szántai Lajos történésszel – eredeti középkori raj-
zok, metszetek, térképek és mûholdfelvételek összevetésé-
vel; geomorfológiai sajátosságok, növénytársulások elem-
zésével; krónikák, geszták, levéltári anyagok szövegeivel;
valamint faragott kõ- és falmaradványokkal, mesterséges
kürtõnyílásokkal, alagúttal, s vélhetõen a DNy-i várfal egy
keresztszelvényének feltárásával – illusztrálta, hogy volt,
kellett legyen a tatárdúlás elõtt egy vár, méghozzá Budaka-
lász területén, a Nagykevély oldalában, amit a tankönyvek a
mai napig nem említenek. Ennek a története egészen fel-
sõkõkori leletekig (fesztoszi kultúrával azonos korú rakott fal,
alagút, szarkofág jellegû építmény) vezethetõ vissza; majd a
trójai vereség után szétszóródott sicamberek (frankok, azaz
gallok) fõvárosáig, Sicambriáig; illetve a rómaiak limes-ének
helyi építményén; majd Attila kõalapokra épült várán át
Õsbudáig (Althofenig), ill. Õs-Fehérvárig.

Ez alatt a vár alatt „a Boldogságos Szûz Mária tisztele-
tére egyház épült, amelyet fejérnek hívnak” (Anonymus):
a kolostort is magába foglaló Fehéregyháza, azaz Alba
Ecclesia. A két vár, épületegyüttes nevét õrzi feltehetõen
az Alsóvár, Felsõvár utca neve is. De Lánszki Imre kutatá-
sai szerint ugyancsak Budakalász területén, a szentistván-
telepi hévmegálló fölött volt a IV. Béla által alapított, s
Mátyás király idején felújított Királynõi vár is.

A vakmerõen nagyívû elmélet hátterében az áll, hogy va-
lószínûsíthetõen egy több száz éven átnyúló tudatos történe-
lemhamisítás része mind Õsbudavár (és Fehéregyháza és a
Királynõi vár) valahai földdel egyenlõvé tétele; mind Õs-Bu-
da és Õs-Fehérvár jelenlegi, hivatalos betájolása; mind a finn-
ugor nyelvrokonság elmélete; mind a honfoglaló (?) magyar-
ság beállítása, mint kulturálatlan, barbár betolakodó nép...

Ha beigazolódik Lánszki Imre elmélete, és szerinte
már csak a tetemrehívás van hátra, – a magyarság egy új
történelem-szemlélettel; önnön szellemi, lelki és anyagi
értékeinek tudatosításával,
s egy csodálatos nemzeti
(budakalászi) emlékhellyel
lesz gazdagabb.

(A terv szerint Lánszki
Imre októberben várja a
Faluházba, a 10 éves kuta-
tásait összefoglaló elõadá-
sára az érdeklõdõket. Fi-
gyeljék a szórólapokat.)

Tûzoltó laktanya-avatás a ‘Lenfonó’-banTûzoltó laktanya-avatás a ‘Lenfonó’-ban
Az Országos Kataszt-

rófavédelmi Fõigazgató-
ság mentésszervezési
fõosztályvezetõje, Szûcs
Tamás is megtisztelte je-
lenlétével a budakalászi
ünnepségeket. Az ezre-
des a fõigazgatóság ve-
zetõje, dr. Tatár Attila

nevében köszöntötte településünket a várossá válás és a
Tûzoltó Laktanya-avatás alkalmából. Elmondta: a laktanya-
avatás mindig rangot jelent a településeknek, s megbecsü-
lést az életüket is kockáztató embereknek.

Leidinger István, a Pomázi Önkéntes Tûzoltóság pa-
rancsnoka szavai a délelõtti Lánszki-elõadást erõsítették
meg: „Misztikus helyen vagyunk. A kora-középkori Ma-
gyarország királyi központja kétségtelenül itt kereshetõ a
környéken. ... Itt, Megyertõl a Pilis hegyein át, egy jól át-
gondolt rendszerben épültek egymásra – egymás kiegészí-
tésére – egymás védelmére a mára földigrombolt várak,
kastélyok, erõdítmények, sáncok, apátságok, kolostorok. Ez
a jól átgondolt és mûködõ védelmi rendszer valami nagy
titoknak az õrzõje, valami olyan titoknak, amely megértésé-
hez, megtapasztalásához kevés a mai tudásunk.”

Beszédében párhuzamot vont a tûzoltóság kanossza-
járása és Budakalász várossá válásának „kicsinyes, egyéni
és politikai érdekektõl túlfûtött” kálváriája között: „Minek
Budakalászra tûzoltó õrs, amikor ott a Fõváros és ott van
Szentendre és ott van Pomáz? – Mert kell egy csapat!”

A Budakalászi Tûzoltóõrs 1939-tõl 1975-ig testületi,
majd  1989-es megszûnéséig egyesületi formában mûkö-
dött. 1991-ben merült fel, hogy „Budakalász csatlakozik a
Pomáz központtal létrehozandó Önkéntes Tûzoltósághoz.
... Azóta a Pilis szakrális területén lévõ öt település, Buda-
kalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt és Pilisszántó
egymásra talált. Közös történelmi múlt, közös földrajzi egy-
ség, közös védelmi rendszer.” 1996-ban hivatalosan is
megalakult az Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság: egy
pilisi mikrotérségi, alulról szervezõdõ védelmi rendszer,
amely politikai akarattól független, önkormányzati összefo-
gás eredménye. Egy mûködõképes társulás, amelynek im-
már Budakalászon is van laktanyája, gépjármûve, felszere-
lése és önkéntes tûzoltó õrse, amely ettõl fogva képes ön-
járóan ellátni a település alapvédelmét...

A budakalászi õrs kialakításának támogatásáért  az Ön-
kéntes Tûzoltóság egy tûzoltóautóval kedveskedett Parlagi
Endre polgármesternek és centenáriumi nagyplakettet ado-
mányozott Balogh Csaba és Novotny László képviselõknek.
A helyi tûzoltók parancsnokává Horváth Rudolfot nevezték
ki.  Az ünnepélyes eskütétel után a LÖTOSZ érdemkereszt
ezüst fokozatával tüntették ki Szilágyi István rajparancsno-
kot, bronz fokozatával Dóka Tamás, Korán Mátyás és Tamá-
si Ferenc önkéntes tûzoltókat. Majd Kálmán József atya
megáldotta az épületet „és az embereket, hogy esküjükhöz
híven el tudjanak indulni a másik ember megsegítésére”...

A laktanya-avatást követõen Juhász Zsolt táncmûvész,
tiszteletbeli tûzoltó, Pap Ferenc és Wieszt Károly Tûztánca;
a Pomázi Tûzoltózenekar, Pethõ Zsolt (L’art pour l’art) és a
pomázi gyermektûzoltók szórakoztatták a közönséget.

VÁROSAVATÓMÚLTUNK ÉS JÖVÕNK...
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„Isten óvja Budakalászt”
Bár reggel még szemerkélt az esõ, a Kamp János

Kapelle fõtéri, zenés ébresztõjével vette kezdetét a négy-
napos rendezvény augusztus 23-ai ünnepi programja. A
szerb, a katolikus és a református templomban tartott mi-
sék, illetve istentisztelet után került sor a Polgármesteri
Hivatal elõtt a – Teátrum Hungaricum mûsorával keretbe
foglalt – tényleges városavatási ünnepségre.

Parlagi Endre
beszédében rö-
viden kitért a te-
lepülés történe-
tére (az elsõ írá-
sos megemlíté-
sétõl kezdve,
‘Kalaz’ – 1135; a
szerbek-svábok
letelepedésén; a
Millennium táján kapott ‘Budakalász’ néven és az 1946-os
– mintegy ezer németajkú testvért érintõ – kitelepítésen át,
a rendszerváltás óta elért eredményekig és az utóbbi évek
eseményeiig). Elmondta, hogy a 2007-es megismételt vá-
lasztásokkal „Budakalász lakói helyreállították az erkölcsi
értékrendet”, s ezután „felhatalmazást érzünk, hogy ezt az
erkölcsi rendet megõrizzük”. Kitért a várossá válás elõnye-
ire (a költségvetés több pénzt kap; nagyobb a pályázási le-
hetõség és egy esetleges, az önkormányzatok összevoná-
sát célzó politikai döntés így nem veszélyeztetheti Budaka-
lászt); megerõsítette, hogy nem lesznek „tájtól és hagyo-

mánytól idegen épületek” (hiszen a HÉSZ -ben és a szerke-
zeti tervben szigorítani kívánják a szabályzatot) és a ‘Rend
és tisztaság’ program meghirdetésével szebbé, élhetõbbé
teszik a várost. Hangsúlyozta: az igazi várossá válás felté-
tele a közösség összefogása, az aktív közélet, hiszen „ahol
erõs a civil szervezõdés, ott nem tudnak politikai pártok
beavatkozni” a mindennapi életbe. „Óvjuk és védjük Buda-
kalászt” – kérte, s Isten kezébe ajánlva a várost, kívánt to-

vábbi sikeres és
békés ezer évet
a lakóinak.
Dr. Varga István
gratulálván a
várossá válás-
hoz, Márai Sán-
dor ‘örök vá-
ros’-képét és
polgár eszmé-

nyét állította Budakalász elé mintául. Köszönetét fejezte ki
Sólyom Lászlónak, a Magyar Köztársaság legfõbb közjogi
méltóságának, akinek „oroszlánrésze volt abban, hogy ez
a hírhedt döntés (Budakalász mellõzése az avatásra várók
listájáról) megváltozott”, s aki a komáromi Szent István
szobor avatása kapcsán a szlovák határon a napokban is
megmutatta, „hogy kell az országért kiállni”. Köszöntötte
Wittner Mária Fideszes országgyûlési képviselõt, aki segí-
tette és segíti Budakalászt, és Lezsák Sándort, az Ország-
gyûlés alelnökét, aki mióta ismeri, „mindent azért cseleke-
dett, hogy a Kárpát-medencei magyarság megmaradjon”.

VÁROSAVATÓ HIVATALOS ÜNNEPSÉG
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„Legalább 1000 évig haladjanak elõre”
Az ünnepség legrangosabb részt-

vevõje, Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke – ünnepi beszéde
után (amit a 18-19. oldalon közlünk)
– felolvasta és átadta a köztársasági
elnök okiratát a városi cím adomá-
nyozásáról; majd Wittner Mária azzal
nyújtotta át Németh Antal alpolgár-
mesternek a város kulcsát, hogy „ez
legyen az emberek szívéhez való

kulcs is”... Elmondta: úgy gondolja, hogy településünk
megérdemelte a várossá nyilvánítást és „olyan vezetõi
vannak, akik mindent meg fognak tenni, hogy Budakalász
erkölcsileg, emberileg és város-szépítésileg is fejlõdjön”.
Felelevenítette a másodszori, 2007-es választások, vala-
mint a tavalyi, sokaknak emlékezetes Idõsek Karácsonya
meghitt hangulatát, és kívánt „derûs, dolgos, megértõ
munkás napokat, mert csak munkával lehet megteremte-
ni azt, amit a gyermekeink élvezni fognak”.

Az ünnepség fényét emel-
te Sári József Kossuth-díjas ze-
neszerzõ (akit lapunk márciusi
számában mutattunk be) aján-
déka, a Köszöntõ Budaka-
lásznak címû fülbemászó in-
duló, amit Spáth Oszkár hang-
szerelésében, Spáthné Faragó

Éva vezényletével a KAMI növendékei adtak elõ. Megle-
põ, de kellemes és sokatmondó látvány volt a zenemû
életvidám hangjai közepette a galambröptetés és a „tisz-
teletkör”, amit a madarak a tér fölött leírtak, – ezt Lánszki
Imre ökológus utóbb az állatok tájékozódási ösztönével
magyarázta: ilyenkor rögzítik ugyanis a pontot, ahonnan
kiszabadulva hosszú útnak indulhatnak...

A továbbiakban a testvértelepülések képviselõi kö-
szöntötték Budakalászt a várossá nyilvánítás alkalmából.
Jürgen Seitz kahl-i polgármester kiemelte, hogy „a kiegé-
szítõ anyagi támogatás, és az európai projektekben való
részvétel olyan elõny, amit a város hasznosíthat”, s meg-
erõsítette: „Budakalász ezt a címet megérdemelte”. Lázár
Zoltán lövétei polgármester a gratuláción túl leszögezte:
„Mi, külhoni állampolgárok nagy boldogsággal jövünk az
anyaországba, remélve, hogy mindig különb és újabb dol-

gokat tanulunk
meg. ... Nekünk,
székelyeknek,
van mit tanul-
nunk az anyaor-
szágtól és ez Bu-
dakalászon ke-
resztül történik
meg.” Világos Ti-
bor adai alpol-
gármester a két
település rövid összevetése után elmondta: „Egyre job-
ban becsülöm ezt a várost. Ezeknek az embereknek van
szívük, nagyon barátságosan fogadtak”. Hangsúlyozta azt
is: „Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehettünk és aláírhat-
tunk egy szándéknyilatkozatot, hogy testvértelepülés le-
szünk. Nagyon remélem, hogy ez a bimbózó kapcsolat vi-
rágba fog borulni”.

A hivatalos ünnepség méltó zárásaként Parlagi Endre
„Budakalászért emlékérem”-mel tüntette ki a településün-
kért sokat tevékenykedõ valahai tanácselnököt, polgár-
mestereket és alpolgármestereket. (A kitüntetettek mélta-
tása a 17. oldalon olvasható.)

Az ünnep délutánján min-
denki találhatott kedvére valót
a gazdag és színvonalas prog-
ramból. A gyermekek Fazekas
Mihály: Ludas Matyi c. mûvét
nézhették meg népi komédiává
átdolgozva a Nevesincs Színház
elõadásában, a felnõtteket Mikó István szórakoztatta a Svejk
vagyok c. önálló estjével. Fellépett és igen jó hangulatot kel-
tett a Midnight Fashion Milosevits Mirkóval, Delov Jávorral és
Farkas Zsófival, de nem mindennapi látvány volt az Ír tánc
show és fantasztikus afrikai, brazil és kubai salsa ritmusokat
csaltak elõ a Drumsters dobshow ütõsei. A The Shadow Hun-
gary Band a 60-as, 70-es éveket elevenítette fel; a nosztalgi-
kus hangulathoz a Cascade Music Jam a 80-as 90-es évek
nagy slágereivel járult hozzá. A legnagyobb sikert a Szinetár
Dóra–Bereczki Zoltán páros (címlapunkon) koncertje aratta: a
budakalászi házaspár repertoárja legjavát tárta virtuózan,
mégis közvetlen kedvességgel a ‘hazai közönség’ elé. Az est
másik csúcspontja a tízperces tûzijáték volt, – látványos zárá-
saként a napnak és a négynapos ünnepségnek egyaránt...

VÁROSAVATÓKALÁSZI KÉPES KRÓNIKA
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Wittner MáriaWittner Mária Lázár Zoltán, Világos TLázár Zoltán, Világos Tiboribor, Jür, Jürgen Seitzgen Seitz

Budakalászi induló...Budakalászi induló...

Midnight FashionMidnight Fashion
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Budakalász várossá nyilvánítása alkalmából az ön-
kormányzat képviselõ-testülete a város vezetésé-

ben, irányításában és fejlesztésében korábban tevé-
kenykedõ tanácselnök, polgármesterek, alpolgármes-
ter munkáját elismerve, részükre „Budakalászért em-
lékérmet” adományozott. Gratulálunk a díjazottaknak!

KKKKAAAARRRRSSSSAAAAIIII MMMMIIIIKKKKLLLLÓÓÓÓSSSS

Két évig volt a község tanácselnök helyettese, majd
1964-tõl 26 évig tanácselnök. Budakalász szülöttjeként
nagyon jó hely- és emberismerettel rendelkezett. Az
adott körülmények között elkötelezett és korrekt vezetõje
volt a településnek egészen a rendszerváltásig.

1969-ben az õ irányítása alatt kapta meg a település a
nagyközségi címet, • megépült a Pomázi úti könyvtár, a
150 férõhelyes Mályva utcai óvoda, a községháza új épü-
lete, • 8 tantermes iskolabõvítés történt a Kalász Suliban, •
kiépült az ivóvízhálózat és elkezdõdött a gázhálózat épí-
tése, • megépült a 11-es út, • az 1963-as belvíz, az 1965-
ös és 1975-ös árvíz idején részt vett a mentési munkála-
tokban, majd a károsultak segélyezését irányította, koor-
dinálta, • felújíttatta a Petõfi téren található szerb keresz-
tet, • bekapcsolta a mezõgazdasági szövetkezeteket a
nagyközség fejlesztésébe.

Közismert állatszeretete Budakalászról a Tiszántúlra
csábította, ahol békés nyugdíjas éveit tölti ma is.

VVVVÁÁÁÁMMMMOOOOSSSS AAAATTTTTTTT IIII LLLLAAAA

1989 után dr. Vámos Attila volt az elsõ szabadon válasz-
tott polgármester, akinek a vezetésével elindult a rendszer-
váltás Budakalászon. Viszonylag rövid ideig, 1990 és 1992
között irányította a település közéletét. Elsõként alakította
meg az önkormányzati bizottságokat, megalapozta a testü-
let munkamódszerét, az önkormányzati törvény értelmé-
ben felmérte a település vagyontárgyait.

Irányításával a Szentistvántelepi Általános Iskola levált
a Kalász Suli Általános Iskolától, így két önálló oktatási in-
tézménye lett a településnek. Egészségi állapota miatt
1992-ben lemondott tisztségérõl.

HHHHAAAARRRRCCCCSSSSAAAA LLLLAAAAJJJJOOOOSSSS

Harcsa Lajos két idõszakban volt a település polgár-
mestere. 1992-2000 között, majd 2002-2006-ig vezette
a nagyközséget, irányította az önkormányzati munkát. A
’90-es évek elején: • elkészült a csatornázási terv, • dön-
tés született az infrastruktúra fejlesztésérõl, • megállapo-
dott a fõvárossal a szennyvíz befogadásáról, • kibõvült a
Szentistvántelepi Általános Iskola, • és új épületrészt ka-
pott a Kalász Suli is. • Ez idõ alatt szerezte meg a község a
Lenfonó gyártelep tulajdonjogát, • felújították és új épü-
letszárnnyal bõvítették a Nyitnikék Óvodát, • 1996-ban
épült meg a régi épület felújításával, bõvítésével a Falu-
ház. • Vezetése alatt az önkormányzat közös vállalatot ho-
zott létre a Telecommal, amely most Kábel TV Kft. néven
kínál telefon-, televízió- és internet szolgáltatást.

Harcsa Lajos 2000-ben egészségi állapota miatt le-
mondott, majd két év múlva, 2002-ben újra õ lett a meg-
választott polgármester. Irányítása alatt épült meg az

Omszk parkban a Kalászi Sportcsarnok. 2006. tavaszán a
Magyar Öttusa Szövetséggel együttmûködve Budakalá-
szon rendezték meg az Öttusa Európa-bajnokságot, ami
új és sikeres esemény volt a település életében.

2006 õszétõl nyugdíjas éveit tölti, de a Budakalászi
Baráti Kör alapítójaként, a civil szervezet munkájában aktí-
van részt vesz. Érdemei elismeréseként Budakalász Város
Önkormányzat képviselõ-testülete úgy döntött, Budaka-
lászért emlékéremmel tünteti ki.

(Harcsa Lajos levélben értesítette az önkormányzatot,
hogy a díjat nem veszi át. A testületi határozatot, emlék-
lapot, érmet, ajándékokat, laudációt, valamint Harcsa La-
jos levelét, melyben döntését közölte, a Tájházban egy
tárlóban helyezik el.)

DDDDRRRR....     KKKKUUUULLLL IIIINNNN SSSSÁÁÁÁNNNNDDDDOOOORRRR

1998-tól 2000-ig alpolgármesterként tevékenykedett,
2002-ig polgármestere volt a községnek, 2002-2006 kö-
zött tanácsadóként segítette az akkori polgármester mun-
káját. Vezetésével az önkormányzat a Széchényi terven
nyert támogatásból 17 bérlakást épített és négyet felújí-
tott. Saját, önkormányzati forrásból épült meg a Faluház
melletti Zeneiskola (KAMI) épülete.

Vezetése alatt számtalan utcát felújítottak, portalanítot-
tak. Az egyensúly megteremtésével az önkormányzat a
Római Katolikus Templom felújítását és a Református Paró-
kia és Gyülekezeti terem építését is jelentõs összeggel tá-
mogatta. 2001-ben az önkormányzat megalkotta és elfo-
gadta a – szívéhez oly közel álló – települési Testnevelés és
Sport Koncepciót, ami országos viszonylatban is példaérté-
kû a sportra fordítandó pénzügyi támogatás mértékével.

2002 tavaszán a kormány pályázatán nyert 280 M Ft-
os támogatásból indult meg a Kalászi Sportcsarnok terve-
zése, ami 2004-re megépült. A Metro Áruházzal kötött
megállapodás szerint a 11-es úttól a Duna partig kiépült
az autóút, a kerékpárút, a közmûhálózat, ami 140 milliós
fejlesztést jelentett a településnek. 2002-ben indult meg
a Temaforg ingatlan (a Tanító és Sport u. által körülhatárolt
terület) eladása és fejlesztése, ahol azóta 150 lakás épült.

Dr. Kulin Sándor 2004-tõl a Budakalászi Jóléti Szolgálat
Alapítvány ügyvezetõje, 2008 óta a Budakalászi Magisztrá-
tus elnöke. 80 évesen ma is aktív résztvevõje a közéletnek,
korát meghazudtoló fittségével, tettrekészségével nem csak
a család, hanem valamennyiünk számára követendõ példa.

SSSSOOOONNNNNNNNEEEEVVVVEEEENNNNDDDD IIIISSSSTTTTVVVVÁÁÁÁNNNN

Sonnevend István az elsõ szabadon választott képvi-
selõ-testületben volt bizottsági elnök, õ készítette elõ a
község szennyvízcsatorna hálózatának kiépítését, õ tár-
gyalt a tervezõkkel és kivitelezõkkel a beruházásról.

1994-1998-ig alpolgármesterként gazdasági és mû-
szaki területen segítette a testület munkáját. Késõbb ta-
nácsadóként tevékenykedett, együttmûködött az akkori
polgármesterrel.

A 2000-es évek elején betegsége miatt a közélettõl
visszavonultan élt, 2006-ban eltávozott az élõk sorából. A
posztumusz Budakalászért Emlékérmet felesége, Sonne-
vend Istvánné vette át.

DÍJAZOTTAK MÉLTATÁSOK

Településünk vezetõi, akik negyvenöt éven át formálták Budakalász arcát 
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Kedves Budakalásziak,
Városavató Vendégek!

Budakalász település
történetének új korszaka
kezdõdött 2009 júniusá-
ban, amikor Sólyom László,
a Magyar Köztársaság el-
nöke döntött a nagyközsé-
gi önkormányzatok képvi-
selõ-testületei által benyúj-
tott várossá nyilvánítási
kezdeményezésekrõl. Köz-
társasági elnök úr Budaka-
lász nagyközségnek 2009.
július 1-i hatállyal városi cí-
met adományozott.

Budakalász mindössze 15,1 négyzetkilométernyi terü-
letén Magyarország lakosságának kereken egytized szá-
zaléka, mintegy 10100 ember él. Velük gyarapodott tehát
júliustól a városlakók országon belüli száma és aránya.

22 település nyerte el a városi címet 2009-ben. Ebben
a megyében hárommal növekedett a városok száma, Bu-
dakalász mellett Tápiószele és Zsámbék vált Pest megyé-
ben várossá. A szakemberek szerint egyértelmû volt Bu-
dakalász várossá nyilvánítása, de a sajtó értesülései sze-
rint a politika nem tette simává ezt a döntést. Kiszivárgott
hírek szerint a köztársasági elnöknek javasolt várossá-nyil-
vánítási listáról elõször hiányzott Budakalász neve, mert
az illetékes tárca felülbírálta a szakértõi bizottság állás-
pontját. Más települések vonatkozásában megmaradt a
felülbírálat következménye, de szerencsére Budakalász
visszakerült a listára. Ezzel kapcsolatban többen érdeklõd-
tek, hogy vajon más országokban is ennyire erõsen felül-
bírálhatja a politika a szakmai álláspontokat?

Mindenekelõtt jeleznem kell, hogy maga a „szakma”
is megosztott. Például gyakran elhangzik az az igény – és
ezt törvényjavaslat formájában lehet, hogy az Országgyû-
lés elé is terjesztik –, miszerint egy városnak központi
szerepet kellene betöltenie egy mikro-régióban, azaz fal-
vakat is tartalmazó vonzáskörzettel kell rendelkeznie.
Szerintük a „a város elsõsorban a törvényben elõírt köz-
szolgáltatások térségi ellátója, szervezõje.” Ezek a szakér-
tõk elegendõnek vélik Pest megyében a városok számát,
– mivel egy városra mintegy nyolc község jut, azaz érte-
lemszerûen ellenzik a megyében további városi címek
megadását. Szerintük inkább Baranya vagy Zala megyé-
ben kellene javítani a városiasodás mértékét, ahol 30-35
falura jut egy város, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, ahol 20 falu jut egy városra.

Budakalász azonban értelemszerûen nem lehet térségi
központ, hiszen maga a fõváros a szomszédja. Az elõvá-
rosok szinte a világ valamennyi országában körbeveszik a
nagyvárosokat, ezért nem is lehet megkérdõjelezni a létü-
ket. Elég, ha csak megemlítjük a Budapest melletti városo-
kat. Érd, Budaörs, Budakeszi, Dunakeszi – ezek mind joggal
viselik a városi címet elõvárosi jellegük ellenére is. A Buda-
kalász városi címe elleni érvek – amelyek tehát a település
térségi központ jellegét hiányolták – megalapozatlanok.

„Egy város rendelkezzen annyi munkahellyel, hogy ne
függjön más településektõl!” – olvasható egy másik ellen-
érv. Nos, már az 1990-es évektõl kezdõdõen zajlik egy fo-
lyamat, melynek során a fõként tehetõsebb családok a bu-
dapesti kevéssé élhetõ környezetet hátrahagyva a környe-
zõ településeket választják lakóhelyül. Munkahelyük meg-
marad a fõvárosban, de a napi ingázás miatt a közlekedési
úthálózat terhelése megnõ. A beköltözõk igényei a lakó-
helyül választott településen jelentkeznek: óvoda, iskola,
egészségügyi szolgáltatás, mûvelõdési lehetõségek stb.
Ez történt Budakalász esetében is, aminek következtében
az itt élõk többsége nem helyben foglalkoztatott. Nos, az
úgynevezett „alvóvárosok” a világ valamennyi országában
körbeveszik a nagyvárosokat, ezért nem is lehet megkér-
dõjelezni a létüket. Máshol is természetes, hogy egy város
keresõi többségükben nem helyben dolgoznak.

„Sok már a város” – mondták a városi cím elnyerését
ellenzõk. 1945-ben mindössze 50 városa volt az ország-
nak. A Horthy-korszakban alig tízzel nõtt a városok szá-
ma. A hatvanas-hetvenes években az új iparosítás adott
lendületet a várossá válásnak. 1990 után megduplázódott
a városok száma, és Budakalász valahol a 300-adik lesz a
városi címet elnyertek idõrendi sorában. Ugyanakkor
nemzetközi összehasonlításban nem nevezhetõ soknak a
városok száma és a városlakók aránya. Európában Ma-
gyarország ezzel a 300 várossal gyönge átlagot képvisel.

Európában több országban nem is kell pályázni a váro-
si cím elnyerése érdekében, hanem az automatikusan jár,
ha a település lélekszáma meghalad egy bizonyos nagy-
ságot, vagy ha bizonyos térségi feladatokat is ellát a tele-
pülés, például az egészségügy vagy a közoktatás terüle-
tén. Ilyen automatikus módon szerezhetõ meg a városi
cím például Ausztriában, Dániában, Franciaországban,
Norvégiában, Írországban, Portugáliában, Svájcban és
Svédországban. Olykor még országon belül is mások a
küszöbértékek: Felsõ-Ausztriában már 4500 lakos felett
városi címet használhatnak a települések – nyilván a sok
apró alpesi falu miatt ilyen alacsony a népességhatár, míg
Ausztria más tartományaiban 20 ezer fõs lakosság a vá-
rossá nyilvánítás feltétele. Svájcban 10 ezer fõ, Írország-
ban 7500 fõ a várossá nyilvánulás feltétele.

A városi címnek a legtöbb országban – Magyarország-
hoz hasonlóan – nincs olyan jellege, hogy pusztán a cím
birtoklása miatt a városi önkormányzat több állami forrás-
hoz jut. Mindezek ellenére a városi önkormányzatok moz-
gástere szélesebb, és bizonyos uniós támogatások – pél-
dául a településközpontok kiépítése terén – a városok szá-
mára lényegesen kedvezõbbek, mint a községek számára.

Kedves Vendégek! Városavató polgárok, kedves Buda-
kalász! Az ünnepi alkalom ünnepi érzelmeket, gondolatokat
is felszínre hoz. Bennem másképpen, még kedvesebben
visszhangzik annak a magyar falunak, városnak a neve,
amelyikhez családi emlék vagy a személyes sorsom köt.
Megnevezem a legfontosabbakat: Pestszenterzsébet, Bod-
roghalom, Gyergyószentmiklós, Szepsi, Máriapócs, Nagy-
rév, Gyúró, Kisoroszi, Nyíregyháza, Dunakeszi, Komárom,
és ahol immár négy évtizede élek, a Tisza melletti Lakitelek.
Budakalász hallatán is erõsebben dobban meg a szívem,

VÁROSAVATÓÚJ VÁROS SZÜLETIK...

Lezsák Sándor – a parlament alelnöke – ünnepi beszéde augusztus 23-án
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ugyanis a hatvanas évek második felében telket vettek
szüleim itt Budakalászon, a mai Budai úton, egy erõsen lej-
tõs telket, ahová Pestrõl járt ki a családunk. Már-már fel-
merült az építkezés gondolata is, de Édesapám korai halá-
la miatt végül azt a szép gyümölcsöst el kellett adnunk.

Van másféle, nem közvetlen kalászi kötõdésem is.
Egyik lányom, aki régész, szakterülete a népvándorlás ko-
ra, azon belül a Kárpát-medence avar kori emlékeinek ku-
tatása – nos számára megkerülhetetlen az egyik legna-
gyobb itt feltárt avar kori temetõ több mint 1600 sírjának
ismerete. Azt is megemlítem, hogy munkahelyem és dol-
gozószobám a Parlament épületében van, amelynek szá-
mos faragott díszítõelemét és burkolatát innen, a budaka-
lászi kõbányából termelték ki.

Egy húsz esztendõvel ezelõtti közös sikerélményt is õriz
az emlékezetem. Az 1988 õszén szervezõdõ új ellenzéki
erõ, az akkor még makulátlan Magyar Demokrata Fórum
tagjai civil szervezetekkel karöltve elérték, hogy 1989.
március 15-én Szentistvántelep visszakaphatta államalapító
keresztény királyunk nevét. Barátaim közösséget szervezõ
bátorságára, küzdelmére ma is tisztelettel gondolok, s e
helyrõl külön is köszöntöm az egykori, a húsz esztendõvel
ezelõtti MDF szervezõit, családtagjait, felnõtté vált gyerme-
keiket, s köszöntöm az 1987-es lakiteleki kötõdést vállaló
Nemzeti Fórum vezetõit, tagjait, barátait.

A több mint két évtizeddel ezelõtt, 1987 õszén, a tila-
lom és a tûrés határán közzétett lakiteleki Nyilatkozatunk
minden mondata, gondolata ma is érvényes. Ebbõl idé-
zek: „A magyarság történelmének egyik súlyos válságába
sodródott. Népmozgalmi erejében megroppant, önhité-
ben és tartásában megrendült, kohéziójának kapcsai tragi-
kusan meglazultak, önismerete megdöbbentõen hiányos,
összeomlással fenyegetõ gazdasági válságnak néz elébe.
A magyar etnikumot példátlan széttagoltság sújtja. Nem-
zetünknek nincs közösen vállalható jövõképe.”

Ez a városavató akkor hiteles, ha az ünnepi napon is a
magyar valóság ismeretében rendezzük gondolatainkat.

Nem kerülhetjük meg a következõ mondatot: Budaka-
lász akkor kapta meg a városi címet, amikor Magyaror-
szág válságos helyzetben van. Magyarország nagybeteg.
A betegség tünetei már égbekiáltóak.

Egyéni életsorsok, de a történelmi példák sora is bizo-
nyítja, hogy nem lehet tartósan, bénító betegségtudattal
élni. A válságot, ahogyan a beteget is, nem elég csak ke-
zelni. A beteget meg kell gyógyítani, a válságot pedig
meg kell szüntetni. A gyógyításhoz szakmai tudás kell és
erõs hit a gyógyulásban, rendkívüli belsõ erõfeszítés. Ma-
gyarország erõtartaléka a közösségekben, a falvakban, a
városokban, így Budakalászon is a mûködõképes egyesü-
letekben, civil szervezetekben, alapítványokban, válasz-
tott testületekben rejlik.

Erõs Magyarország csak életerõs önkormányzatokkal
valósítható meg. Budakalász példázatosan bizonyított.
Köszönet ezért a hosszabb ideje fiataloknak, akik évtize-
dek óta tisztességgel élnek családjukért, dolgoznak kör-
nyezetükért, szûkebb hazájukért, Budakalászért. Tapaszta-
latuk, tudásuk, munkájuk nélkülözhetetlen. Joggal idéz-
zük: A múlt erõs gyökér, jelen és jövõ belõle él.

Köszönet a rövidebb ideje fiataloknak, a középkorú
derékhadnak is, akikre az elmúlt években és a közeli jö-
vendõben a családfenntartó feladatok és a közösségi
munka nagyobb része hárul. Az õ felelõsségük, az össze-
tartó többség történelmi felelõssége, hogy megmarad-e,
erõsödik-e a jövõben Budakalász népességmegtartó ké-
pessége? Ha igen, akkor egészséges lesz a város képes-
ségmegtartó népessége is. Otthonra lelnek a fiatalok, szü-
letnek gyermekek, boldogulnak a családok.

E remény jegyében köszöntöm a fiatalokat, az iskoláso-
kat, a 18-20 esztendõs ifjakat, akik közül sokan – kívánom,
hogy valamennyien – legyenek majd ott 50 esztendõ múl-
va, 2059 nyarán a várossá nyilvánítás 50. évfordulóján, a
városi ünnepségen. Kívánom, hogy jó erõben, egészség-
ben, alkotó munkában éljék meg azt a napot. Emlékeik kö-
zött legyen sok-sok családi és közösségi sikerélmény, a
kemény küzdelem ajándéka, s gondoljanak arra is, hogy
unokájuk, dédunokájuk nagypapa, nagymama lesz a XXII.
század elején, Budakalász várossá avatásának centenáriu-
mán. Akkor is legyen keresztény emberi arcuk.

Egy õsi mondás így tömöríti az életünket:
„Múlik az Idõ, mondja az Ember.
Múlik az Ember, mondja az Idõ.”
De a város, Budakalász az idõk végeztéig megmarad,

és olyanná formálódik, amilyenre a benne élõk közösségi
erejükkel alakítják. Történelmi tapasztalat, hogy az erõlte-
tett, nem szerves városiasítás szerencsétlen, kiszolgálta-
tott tömeggé gyúrhatja az embert, és kultúra helyett adhat
kulturális elnyomorodást, demokrácia helyett manipuláci-
ót, közösség helyett az emberi életek atomizálását, önzést
és erkölcsi romlást. A cél tehát csak az lehet, hogy olyan
városok szülessenek Magyarországon, amelyek szerves
fejlõdés révén lesznek azzá, – mint az egykori mezõváros-
ok, amelyek nemcsak civilizációs lehetõségeket adtak az
embernek, hanem valóban kultúrát és demokráciát is, és
képesek voltak átmenteni a magyarságot a civilizációs-ur-
banizációs változások idején, nyelvével, kultúrájával, ön-
azonosságával, nemzetiségeivel együtt a jövõnek.

Úgy élünk együtt itt Budakalászon, de szerte az ország-
ban a nemzeti kisebbségekkel, ahogyan ezt tõlünk joggal
elvárják, mint ahogyan mi is joggal elvárjuk az egészséges
együttélést a környezõ országok önkormányzataitól, kor-
mányaitól. Ezen a helyen is ki kell mondanunk: tûrhetet-
lennek tartjuk honfitársaink, a magyar nemzeti kisebbsé-
gek alapvetõ emberi jogainak semmibevételét.

Amikor itt, a fõváros közelségében új város születik,
gondoljanak arra, hogy az új lehetõségekhez társítani kell a
régibõl mindazt, ami emberi léptékû volt, s azt a kultúrát
és demokráciát, amely hagyományosan a történelmi ma-
gyar városokat jellemezte és élhetõ településsé formálta.

Élõ kapcsolataim, a fejlesztési tervek ismeretében állí-
tom: Budakalásznak egészséges jövõképe van, s ehhez
elszánt akarata, közössége. Szívembõl kívánom, hogy ez
az egészséges jövõkép a nyugodt erõ tudatával erõs Ma-
gyarországon, a politikai kultúrában megújuló Kárpát-me-
dencében, a történelmi hazában valósuljon meg.

Isten óvja az arra érdemesek emlékeit, Isten éltesse
Budakalász város mai és születõ polgárait!

ÚJ VÁROS SZÜLETIK...

„Isten éltesse Budakalász város mai és születõ polgárait!”
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Harmadik, új testvértelepülésünk: Ada
A városavatási rendezvé-

nyen Bilicki Zoltán polgármes-
ter hirtelen lebetegedése miatt
Világos Tibor alpolgármester
képviselte Adát. Lapunknak el-
mondta: Szerbiában másképp
szervezik az önkormányzato-
kat, náluk a község 5 település-
bõl áll össze (Ada: 10 500,

Mohol: 6700, Törökfalu: 1200, Völgyespart: 3-400,
Valkaisor: 2-300 fõ), így a lakosok száma mintegy 19 000.
Sajnos az elmúlt 15-20 évben 4-5000-rel csökkent a népsû-
rûség: a háború és az azt követõ idegfeszültség, az elörege-
dés, a kisebb születésszám és az elvándorlás miatt. A lakos-
ság majd’ 80%-a magyar többségû, 10%-a szerb. Moholon
más az arány: ott 60-65% magyar és 30% szerb él. A viszo-
nyuk az utóbbi idõben elég korrekt: összeütközések nem
jellemzõek, s ha vannak, leginkább ‘felülrõl’ vezényeltek.

Ada gazdaságilag nem áll túl
jól: fenntartják az állami intézmé-
nyeket, de pénzt nem kapnak
hozzá, sõt... Ennek ellenére épül
náluk egy ipari park, ahova várják
a befektetõket. Van egy szép
uszodájuk, most nyitottak egy
sport-panziót és helyrehozták a
kempinget. A Tiszán épülõ híd
Bácskát kötné össze Bánáttal, így
hosszútávon bekapcsolódhatná-
nak a Belgrád–Budapest autóútba.
A községben két általános iskola
és egy mûszaki középiskola mûködik; Községi Körkép c.
újságjuk havonta jelenik meg, de van két helyi kábeltévé és
egy rádió, privát kezekben. A városból elszármazott neves
magyar nyelvtudósra emlékezve, évente megrendezik a
Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napokat.

A község Szegedtõl 70-75 km-re található, ha a
határon nincs gond, 3,5-4 óra az út Kalásztól odáig. Várják
szeretettel a budakalásziakat, akiket igen közvetlennek,
barátságosnak ismertek meg, hiszen „itt az emberek
majdnem olyanok, mint ott nálunk”...

Budakalász kahl-i szemmel
A mintegy 7200-as

lélekszámú Kahl am Main
három év ismerkedés,
kapcsolat-építés után, 11
éve lett testvérvárosunk.
Lakói ismerik települé-
sünket: Mûvelõdési Há-
zuk külsõ falát Gersten-
korn Béla 4 m-es mész-
kõreliefje díszíti, s az elõtte lévõ teret Budakalászról ne-
vezték el. Kéthetente megjelenõ újságukban külön rova-
tunk van, de visszatérõ rendezvényeiken is rendre meg-
jelenünk: kétévente õsszel a magyar konyhát, tavaszi vá-
sáraikon a magyar és kalászi termékeket népszerûsítik. A
gyerekek negyedik osztályban honismeret órán a
pogármesteri hivatalban járnak, s már õk is tudják, hogy
Kahl-nak van egy magyar testvértelepülése.

Jürgen Seitz polgármester, aki (9 fõs küldöttségével)
most ötödjére járt Budakalászon, megállapította, hogy az
eltelt 14 évben nagyon megnõtt a lakosok száma: egyre
közelebb ér a város Budapesthez. Ennek a hatása érzõdik,
s igazából csak azt várja, mikor kebelezi be településünk a
fõvárost... Dícsérte az ünnepségek változatos programját,
és értékelte, hogy annyian résztvettek a rendezvényen és
olyan sokan beszélnek németül. Természetközelibbnek,
spontánabbnak ítélte Kalászt, mint Kahl-t (pl. hogy a te-
metõkben is fák, bokrok vannak), de javítana az utak álla-

potán és a vil-
lanyvezetékeket
vizuálisan igen
szennyezõnek
tartja. Elmondta,
tudja, hogy ezek
megoldása terv-
ben van és
mindezen csak
lassan, sziszte-
matikusan lehet
javítani. De ko-

moly változásokat nem is javasolna: „Budakalász marad-
jon ilyen, amilyen most, nekünk így tetszik!”

Ada, pravoszláv templomAda, pravoszláv templom A hírA híres Kahl-i víztores Kahl-i víztoronyony

Kahl, EmmerichshofenKahl, Emmerichshofen

Katolikus templomKatolikus templom

Lövéte velünk örül az új testvérnek
A Székelyföld

szívében fekvõ Lö-
vétérõl Orbán Balázs
írja: „...magas, sürün
egymás mellé és
egymás fölé épített
házaival, különösön
a távolból festõileg
szép tájat alkot, kö-
zötte törtet át a mal-

mokat és ványolókat mûködtettõ Homoród, zuhatagos
gátjaival kiegészítve egy havasi falunak vonzó képét.”

Bár földrajzilag távol van testvértelepülésünk, népes kül-
döttséggel képviseltette magát a városavatón, s a szíves-
látást örömest viszonozzák, ha felkeresik õket a kalásziak.

Amint Lázár Zoltán polgármester úr elmondta, szíve-
sen jöttek együtt ünnepelni azt, hogy Budakalász városi cí-
met kapott, s ezzel egyidejûleg gyarapodott a ‘család’ is
egy új testvérrel. Örült a Kákvirág Táncegyüttes s az Öre-
gek Kórusa sikerének, s kiemelte, hogy a két település la-
kói között az évek során nagyon
sok baráti kapcsolat jött létre.
Gyümölcsözõ az együttmûkö-
dés az iskolák között is, amit a
nyár folyamán a kalászi gyere-
kek táborozása tovább erõsített.

Lövéte idén lapzártánk ide-
jén, szeptember 5-8 között tar-
totta hagyományos Falunapját,
amelyen Parlagi Endre viszo-
nozta a budakalászi látogatást.

Lövétei székelykapuLövétei székelykapu

Falunap, Lövéte, 2008.Falunap, Lövéte, 2008.
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VÁROSAVATÓ ADALÉKOK AZ ÜNNEPHEZ

Rendezvények a háttérben
A városavató ünnepsé-

gek során légvár-ugráló-
vár, arcfestõ és kézmûves
foglalkozások várták a
gyermekeket a Faluház-
ban, de városnézõ kisvas-
úttal végig lehetett járni
Budakalász nevezetessé-
geit is. Korképek Kalászról
címmel Bloch Hugó archív- és Szabó Zoltán utóbbi egy
évben rögzített budakalászi felvételeit tekinthették meg
az érdeklõdõk a Kávézóban.

Pár napig a Faluházban,
majd vasárnap a szerb pa-
rókia udvarán lehetett
megnézni Gregor Gáll
szobrászmûvész mûveit. A
Magyarországon és Belgi-
umban élõ mûvész három
világkiállításon képviselte
a magyar szobrászmûvé-

szetet (1999 Frankfurt, 2000 Hannover, 2001 Strasbourg),
100 kiállításon van túl, alkotásai 4 kontinensen és 12 or-

szág államfõinél lelhetõk fel. Öt párhuzamos stílusban
dolgozik, ahogy megjegyezte: „az én alkotói chipemet el-
felejtették leblokkolni”. Magyarországon eddig csak egy-
házi megrendelésre dolgozott, Badacsonytomaj büszke-
sége Az ifjú Madonna c. mûve. Központi témája a véges
és végtelen létezés ellentmondásai. Gregor Gáll szobrász-
mûvésznek – amint lapunknak elmondta – valaha Buda-
kalászon, a Berdóban volt nyaralója.

Köszönjük, Budakalász!
A négynapos rendezvény teljes költsége mintegy 6,5

M Ft volt. Ebbõl 5 M Ft-ot szavazott meg elõre, a költség-
vetés terhére a testület, a fennmaradó összeget az önkor-
mányzat cégek, vállalkozások és magánszemélyek alapít-
ványi támogatásából finanszírozta. A részletes elszámo-
lást a következõ számunkban közöljük.

A teljes szervezésben, lebonyolításban, vendéglátás-
ban száznál is többen vettek részt: önzetlenül áldozták
idejüket, energiájukat, termékeiket vagy munkájukat az
ünnepségek sikeréért. A hivatali dolgozók felbecsülhetet-
len, erõn felüli teljesítményén túl; a Kalász Suli részérõl
rendkívül sokat segített a meghívók elkészültében: Mo-
gyorósi Lajosné Lívia és lánya Cintia 6. b, 3. b, Ruzicskáné
Pusztai Zsuzsa 7. a, 3. b, Szutter Péter és lánya 8. a,
Seibenné Hegedûs Ágnes 3. b, Béres Enikõ és unokái:
Koós Attila és Koós Barbara 7. a, 6. b, 3. b, valamint az is-
kola tantestülete. Ugyancsak kiemelkedõen sokat dolgo-
zott: Újházyné Kertész Tímea, Németh Lászlóné, Gyenes
Józsefné és Gyenes Eszter.

Anyagilag, illetve természetben támogatta a várossá
avatást: a Kávébirodalom Kft., a Derby 2000 Kft., a Prolán
Zrt., a Metro Áruház, a HUFI-HÚS Kft., a Sziltop Kft., a
Bricostore Barkácsáruház, a Shieszl Konrád Borház és
Vendéglõ 1896, a CORA Hipermarket Áruház, a Három-
pék Kft., a Karmo Cukrászda, dr. Szigeti Ferenc, a Kábel Tv
Kft., a Raiffeisen Bank Rt., VAS-ACÉL Kft., a Ferdinánd
Max Angol Szabóság, a DERA TV, a Görkocsi Bt., a K&D
Stúdió és még sokan mások...

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán ajándékba adták mû-
sorukat, ahogy Pártai Lucia is ellenszolgáltatás nélkül vál-
lalta fel két ízben is a mûsorvezetést. Sári József Köszöntõ
Budakalásznak c. mûve szintén ajándékként készült.

Köszönjük az összefogást, Budakalász!

Értékmentés, értékõrzés
Lánszki Imre Õsbuda-kutatásain túl, több más figye-

lemre méltó történelmi emlékkel is büszkélkedhet Buda-
kalász. A polgármester úr álláspontja szerint fontos lenne,
hogy ezek a kulturális értékek látogathatóvá, illetve meg-
tekinthetõvé, – azaz közkinccsé váljanak.

 Településünkön keresztül húzódott a Római Biroda-
lom határvonala, határvédõ erõdítményeinek lánca: a li-
mes. Mivel – igaz, magántulajdonban, de – van egy ró-
mai õrtorony itt a Duna-parton, Parlagi Endre résztvett a
dunaszegcsõi Limes-konferencián. A tanácskozás célja az
volt, hogy elõkészítsék: a nagy-britanniai és németorszá-
gi szakaszok után a magyarországi – római kori leletek-
ben különösen gazdag – limes-rész is felkerülhessen a Vi-
lágörökségi Listára.

A polgármester úr tárgyalásokat kezdett az 1920-as
években megtalált õrtorony tulajdonosával a terület el-
cserélésérõl. (Az elmúlt héten az õrtorony ügyében Bu-
dakalászon járt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal igaz-
gatója, aki egyúttal megtekintette és figyelemre méltó-
nak találta Lánszki Imre kiállítását és a kibontott, „nagyon
régi és valóban mesterséges” alagutat is...)

 Parlagi Endre levélben kezdeményezte, hogy az
1987-92 között feltárt, 1600 síros budakalászi avar teme-
tõ 740. sírjában talált egyedi szépségû, késõ antik/kora
bizánci bronz korsót használhassa településünk a kommu-
nikációjában. A 2001-2005 közötti kutatási ciklusban si-
került lerajzoltatni a Kárpát-medence második legna-
gyobb feltárt temetõje 1200-1600. sírjainak leleteit és el-
készültek a sírrajzok, valamint a temetõ digitális térképe
is. A legértékesebb tárgy, a korsó alakos frízeirõl kiterített
rajz és mûvészi igényû, színes, digitális felvételek készül-
tek publikáció céljából. Az értékes leletet valószínûsíthe-
tõen páncélszekrényben õrzik, – Cegléden.

A legfiatalabb, a legelsõ, a legidõsebb
Augusztus 22-én, illetve szeptember 1-jén került sor a

város ‘elsõ embereinek’ köszöntésére. A ‘város elsõszü-
löttje’ Csink Laura lett, a család nyaralása miatt az okleve-
let és ajándékot a szülõk utóbb vették át. Július 1. óta
elsõként kötöttek házasságot: Pál Ilona és Kormos László
(képünkön), reméljük, példát mutatnak a fiatalabbaknak
is... A település legidõ-
sebb lakója a 98 éves
Vereckei Béláné (Ivanics
Katalin), akit betegsége
miatt otthonában kö-
szöntött a polgármester
úr. Valamennyiüknek jó
egészséget kívánunk!
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EGYHÁZI ÉS CSERKÉSZPROGRAMOK

Cserkésztábor a Vág partján
Cserkészcsapatunk 12 napos, 130 fõs nyári táborát

idén Felvidéken a Vág folyó partján rendezte meg, ennek
során 25 határontúli szlovákiai magyar fiatalt hívtunk meg
közös táborozásra. Vízi tábor lévén, ezúttal a portyák is a
vízen zajlottak. Három-négy napon keresztül eveztek csa-
patunk tagjai fiatal vezetõik kíséretével a Csallóközben a
Kis-Dunán Pozsonytól indulva, illetve az Öreg-Nyitrán Ko-
máromtól, míg végül a táborhelyre értek.

Idén az ókori görög mito-
lógiai világot választottuk té-
mának, és igyekeztünk a leg-
több programot ehhez igazí-
tani. A táborozókat már jó
elõre Agamemnon király hív-
ta meg levélben, hogy segít-
senek a Trójai háborúban le-
gyõzni az ellenséget. Megér-
kezésük után az elsõ nap a „sáncokat” kellett megépíteni-
ük. Ekkor verte fel minden õrs a saját nagy sátrát, egyesek
jurtáikat. Este nagy tábortûz keretében köszöntöttünk min-
den dicsõ görög harcost és a gyerekek egy, a vezetõk által
elõadott rövid színdarabot láthattak, amely elmeséli, hogy
a legenda szerint miért is tört ki a trójai háború. Másnap
került sor magára a „háborúra” vagyis a nagy hadijátékra.

A felvidéki magyar gyermekek – akiket 4 õrsbe szervez-
tünk csapatunk fiataljai vezetésével – itt a tábor elején is-
merhették meg a napi „beosztásokat” is: minden nap más-
más õrs feladata volt a tûzifagyûjtés, a mosogatás, a higié-
nia felügyelete, az ébresztés vagy a konyhán segédkezés.

Délutánonként a vállalkozó kedvûek – ókori görög elõ-
deink mintájára a táborban készített fehér öltözetben –
szónoklatokat mondhattak elõre kiválasztott témákban a
népgyûlés elõtt a piactéren, azaz az agórán az Öregfa tete-
jén, hogy aztán este „cserépszavazással” döntsön a görög
nép. Így dõlt el például az a nagy port kavaró vita is, mi-
szerint a gyülekezõre hívó kürtszó elõbb mély vagy magas
hangon szólaljon meg! Volt vidámság és kacagás bõven a

rendszeres esti tábortüzeknél is. A további programok kö-
zött szerepeltek Odüsszeusz utazásai (akadályverseny),
Heraklész próbái (cserkészpróbák), görög vásár (kézmû-
ves mûhelyek) és Olimpiai játékok (tábori olimpia). Ki-
emelkedõ esemény volt, amikor a 120 elszánt görög har-
cos közösen leevezett hajóikkal Gútára. Külön öröm volt
számunkra, hogy idei táborunkban együtt sátorozott ve-
lünk Kálmán József atya, Budakalász plébánosa is.

A tábor környékén élõk hihetetlenül kedvesek voltak.
Kevés helyen fogadtak ben-
nünket ilyen szeretettel. Na-
gyon jó érzés volt ennyi me-
legszívû emberrel találkozni,
különösen a mai Szlovákiá-
ban. Biztos vagyok benne,
hogy nem utoljára találkoz-
tunk a határontúli magyar fi-
atalokkal, akik most már

cserkészcsapat alakításában kérik segítségünket. Aki eb-
ben szívesen segítene, köszönettel fogadjuk alapítvá-
nyunknak, a Szentistvántelepi Cserkész Alapítványnak
nyújtandó támogatást! Köszönjük a budakalászi képvise-
lõ-testület pályázati támogatását!

Takách Gáspár, táborvezetõ

Cserkésztoborzó
Az 1111. Szent István Cserkészcsapat örömmel hív és

vár új jelentkezõket tagjai sorába!
Idén a 2. és 3. osztályos leányok és fiúk számára indul-

nak új õrsök, de idõsebbek is csatlakozhatnak meglévõ õr-
sökhöz. A jelentkezés feltétele – a felekezetnek megfelelõ –
hitoktatáson való rendszeres részvétel. Jelentkezni lehet te-
lefonon: Dr. Wettstein Andrásnál és Etelkánál: (26) 342-
067, (30) 305 7305, vagy Takách Gáspár csapatparancsnok
helyettesnél: (20) 828 9706, valamint személyesen a tábor-
vetítésen. Ezt elõreláthatólag október 9-én pénteken 19
órakor tartjuk a szentistvántelepi templomban. A pontos
idõpont a www.cserkészek.hu honlapon lesz olvasható.

Rendszeres programjaink:
– vasárnap 17 h: istentisztelet, – kedd 18.30: bibliaóra
Híreink:
– Szeretettel várjuk az érdeklõdõket október 3-án 10

órakor a Kalász Sport Napon. Helyszín: Kalász Suli tor-
naterem és udvar; sportágak: foci, röplabda, kosárlabda.

– Elindult a Kalász Fotó Klub 10-16 éves fiatalok
számára, de újabb jelentkezõket is szívesen fogadunk.

– Újraindul a Kalász Ifjúsági Klub, a részletekrõl a hon-
lapunkon adunk tájékoztatást.

A fenti programjainkról részletes információkat talál-
hat a www.baptista.hu/budakalasz honlapon.

A református egyház
kiemelt gyülekezeti programjai

Óvodai–iskolai hitoktatás: 2009. szeptemberében újra
várjuk a gyermekeket az óvodai- és iskolai hitoktatásra. Ér-
deklõdni, jelentkezni a lelkészi hivatal elérhetõségein lehet.

Kálvin valódi arca – pályázat: A Kálvin évforduló alkal-
mából presbitériumunk tanulmányi pályázatot hirdet 6-7-
8. osztályos budakalászi diákoknak a fenti címmel. Részle-
tes felvilágosítás a lelkészi hivatalban, és az iskolák törté-
nelem tanárainál kapható.

Gyülekezeti délután: 2009. szept. 13-án 15 órától sze-
retnénk találkozni, a délutánt együtt tölteni, beszélgetni
és együtt vacsorázni.

Tanulmányi nap: 2009. szeptember 20-án délután ta-
nulmányi napunk lesz, ’A kálvinizmus lényege’ címmel.
Sípos Ete Zoltán újszegedi lelkipásztor szolgál közöttünk.

Gyülekezeti programok, rendszeres alkalmak: vasárnap
9 óra Istentisztelet, gyermek-istentisztelet; kedd (szept.
15. 29.) 18 óra Imaközösségek; csütörtök 19 óra Bibliaóra

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

programajánlója

A
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ELSÕÁLDOZÓI TÁBOR – A KERESZTÉNYSÉG KÖZÖSSÉG

Idén nyáron Dömösön tartottuk az elsõáldozói tábort.
A kirándulásokkal, játékokkal gazdagon ellátott tábor cél-
ja, hogy a közösséget megtapasztaljuk. Könnyû mon-

dani… és jó emberek-
kel könnyû megvalósí-
tani. A reggeli és va-
csorakészítés, a kirán-
dulás, az élményfürdõ,
a takarítás, az esztergo-
mi városnézés prog-
ramjai jó közösségben
élménnyé válnak.

Remélem, hogy a
hittanórán tovább tud-
juk folytatni, amit nyá-
ron elkezdtünk.

Miserend

Vasárnap 8 és 18 óra Budakalászon és
Vasárnap 10 óra Szentistvántelepen
Hétfõ 18 óra Budakalászon
Kedd reggel 8 óra Szentistvántelepen
Szerda reggel 7 óra Budakalászon
Csütörtök reggel 8 óra Szentistvántelepen
Péntek 18 óra Budakalászon
Szombat 18 óra Szentistvántelepen
HITTANÓRÁK:
A Kalászi Iskolában csütörtök délután lesznek.
A Szentistvántelepi iskolában pénteken a tanítás után.

Búcsú és Corpus-szentelés
Szeretettel várunk mindenkit a Budakalászi Szent Ke-

reszt Felmagasztalása Templom búcsújára. A Szentmise
szeptember 13-án 10 órakor kezdõdik, Halmos László h-
moll miséjét elõadja az Eszterházi Baráti Kör Kamarakóru-
sa. Utána agapé lesz a plébánia udvarán, majd Corpus-
szentelés 12 órakor, a Csalogány utcai köztemetõben.

A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HÍREI

„A” Botond

Szerencsés ember az, aki Budakalászon járt általános
iskolába. A második világháború óta több olyan tanárle-
genda tanított vagy még tanít napjainkban is, akik em-
beri nagyságukkal is példát mutattak a diákoknak.
Mericske Rezsõ, Mária néni, Ignéczi Ica néni, Csizmadia
György, Milosevits Péterné – és folytathatnám a sort.
Gazdagok vagyunk, mert voltak és vannak pedagógus-
mestereink. Ugyanakkor szegények vagyunk, mert egy-
re több név a ballagási tablók helyett sírkövekre íródik.

Minden korosztálynak megvan a maga ikonja – ne-
künk Homonnay Botond volt. A késõbb atyaként tisztelt
pedagógusok, a nagytudású, bölcs emberek rendszerint
történelmet, matematikát tanítanak, esetleg írás-olva-
sást. Ha valaki „tornatanárként” válik példaképpé, akkor
valamilyen titkot biztosan tud.

Nekünk osztályfõnökünk volt. Sportos osztály vol-
tunk, egy egész kézilabda-csapat állt össze belõlünk.
Hogy ez ok, vagy okozat, nem tudom. Ha valahova el-
utaztunk és mesélni kezdett, egy csomó nyegle, idétlen
kamasz hallgatta némán: a síeléstõl a vitorlázásig, a ka-
tonai fegyverektõl a tengeri ragadozókig minden „férfi-
as” témában otthonosan mozgott. Erõs volt, hatalmas
ember. Mintát adott nekünk, összekovácsolta a társasá-
got. Ha évek múltán össze-össze jön az osztály, min-
denkinek van egy története róla.

Jómagam egyszer osztályfõnöki órára korábban ér-
keztem. Õ már ott volt, s együtt mentünk be az énekte-
rembe. Leült a zongorához és legnagyobb meglepeté-
semre eljátszott egy háromperces rock and roll egyvele-
get. Egyik kézzel harmóniák, másik kézzel szóló, ahogy
a nagy könyvben írva vagyon. „Néha bárokban is szok-
tam zongorázni” – mondta.

A temetésen, Ábrahámhegyen a feleségem a tö-
megben állók szavait hallgatta. „Úgy tûnik, itt mérték-
adó ember volt.” – summázta a sok apró félmondatot.

De még mennyire, hogy az volt! Nyugodjék békében!
Egy volt tanítvány

Elhunyt Margaritovics Vazulné
2009. július 29-én a szentendrei szerb ortodox te-

metõben helyezték végsõ nyughelyére Budakalász
2008-as posztumusz díszpolgárának özvegyét,
Margaritovics Vazulné sz. Császár Editet.

A 80. életévében elhunyt Margaritovics Vazulné
2009. július 1-jén távozott el közülünk. Hamvasztás utáni
búcsúztatóján a szûk családi körön túl részt vettek a Bu-
dakalászi Nemzeti Fórum helyi önkormányzati képviselõi,
a polgármester, budakalászi tisztelõk és ismerõsök, vala-
mint az egykori, 1956-os harcostársak is: Wittner Mária
országgyûlési képviselõ, a Pomázon élõ Varga János (Jani-
ka, ‘a forradalom kiskatonája’) és Héder Géza.

Emlékét tisztelettel megõrizzük!

MINISTRÁNSTÁBOR – JÉZUST SZOLGÁLNI

Pilismaróton 16 mi-
nistráns gyûlt össze, a
nyári táborba.

Miben különbözik
egy ministránstábor a
többi tábortól? A szo-
kásos programok mel-
lett az ima nagy hang-
súlyt kap. Jó érzés
együtt imádkozni. Az ima ahhoz hasonlít, amikor egy ki-
ránduló néha megáll és megnézi a térképet, hogy jó
irányba halad. A keresztény ember meg néha megáll, rá-
néz Jézusra, jó-e az irány…

Ha jó az irány, akkor örömmel indulunk tovább…
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SPORTKALÁSZI SIKEREK

Fantasztikusan szerepelt a Kajakkirálynõ
A magyar küldöttség 6 arany-, 4

ezüst- és 2 bronzéremmel zárta a ka-
nadai Dartmouth-ban megrendezett
világbajnokságot, amelyen minden
idõk legeredményesebb világbajnoki
szereplõje lett a Budakalászon élõ Ko-
vács Katalin. Két nap alatt öt szám
döntõjében állt rajthoz, és négy arany
(500 m négyes, 1000 m egyes, 500
m egyes, 200 m páros), valamint egy

ezüstéremmel (200 méter négyes) zárt. Ráadásul a második
helyezésnél is hajszálon, azaz mindössze 26 ezredmásod-
percen múlt a gyõzelem: ennyivel maradt ugyanis alul a
magyar csapat a német kvartettel szemben.

Kovács Katalin harminchárom évesen így összesen 27
aranyérem tulajdonosa, s ezzel az örökrangsorban beérte
a németek legendás versenyzõjét, a negyvenhét éves ka-
jakos nagyasszonyt, a ranglistát vezetõ Birgit Fischert.
Gyûjteményébõl már csak a olimpiai egyes- és négyesbe-
li cím hiányzik, de ezeket is szeretné elnyerni: részt kíván
venni a 2012-es londoni olimpián is.

Mint arról a Garmin oldalán beszámolt, gyönyörû kör-
nyezetben zajlott a világbajnokság, azonban a szervezés
nem volt méltó egy ilyen rangú versenyhez. Zavarta õket,
hogy kivetítõ híján nem láttak semmit a versenyekbõl. A
legkirívóbb az volt, hogy még dobogót sem állítottak fel a
gyõzteseknek. „Azt hittem, viccelnek, mikor láttam, hogy
nincs dobogó. Szombaton a négyes eredményhirdetésé-
nél nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel, ezért inkább el-
vicceltük a témát. Eljátszottuk, hogy fellépünk rá. Aztán
annyian reklamáltak és felháborítónak tartották, hogy
nincs dobogó, hogy vasárnapra szereztek egyet.” Kovács
Katalin véleménye szerint bármelyik magyarországi ver-
seny jobban szervezett volt eddig, mint ez a kanadai vb,
büszkék is lehetünk rá, hogy ebben ilyen profik vagyunk.

Mi pedig a Kajakkirálynõ teljesítményére vagyunk
büszkék... Októberi számunk Arcok c. sorozatában köze-
lebbrõl is megismerkedhetnek vele.

EB- és VB Dragonász-sikerek 
Budapesten, a Lágymányosi

öbölben zajlott a Sárkányhajó Euró-
pa bajnokság, amelyen 10 ország,
86 legénységének 1800 versenyzõje
vett részt és 8 magyar arany, 9 ezüst
és 3 bronzérem született. Ebbõl egy
elsõ (a legrangosabb versenyszám:
500 méteres Premier Open) és öt
második helyezést (Mix 2000 méter,
Women, Mix és Open 200 méter,
Mix 500 méter) szerzett a budakalászi Dragonász csapat.

Sokatmondó, hogy Sziklenka László, a magyar csapat
szövetségi kapitánya a budapesti EB-n, amikor az utolsó
szám eredményhirdetésénél megkérdezte tõle a német
legénység vezetõje, hogy ez a magyar legénység, a Dra-
gonász, akik leszorították õket a dobogó legfelsõbb foká-
ról, ott lesz-e a VB-n, azt válaszolta, hogy igen, de ennél
még erõsebb összeállításban... A három éve mûködõ
szakosztály csapatkapitánya Krunity Anica.

Augusztusban, a prágai VB-n 27 ország közel 3300 ver-
senyzõje vett részt. A hivatalos sárkányhajó világbajnoksá-
gok történetében a csehországi Racicében született meg,
Senior kategóriában az elsõ magyar aranyérem. Ezen túl egy
ezüst és három bronzérmet hoztak el hazánk fiai, lányai.

A budakalásziak Premier kategóriában versenyeztek,
õk adták a hazai válogatott (29 lány, 26 fiú) magját, 60%-
át. A nagyon erõs mezõnyben az õ eredményeik is igen
értékesek, a 6. helyezésig pontszerzõek. Az európai le-
génységeknek ugyanis az is nagy dolog volt, ha sikerült
bekerülni a nagy dön-
tõbe az ázsiaiak és az
észak-amerikaiak közé.
Eszerint a Premier
Open 5. lett 500 méte-
ren, a Premier Mix 6.
2000 méteren és a Pre-
mier Women ugyan-
csak 6. 200 méteren.

Fallabda kedvelõk, figyelem!
 Október 3-án a profi B kategóriás férfi és nõi fallab-

da körverseny 2. fordulója lesz a Kalászi Sportcsarnokban.
 Október 10-én az Országos Csapatbajnokság 1.

osztály 1. fordulóját a Magyar Fallabda (Squash) Szövet-
ség a Kalászi Sportcsarnokban rendezi meg.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. A belépés in-
gyenes. Jelentkezés a versenyekre: www.squash.hu.

‘Sárkányos’ víz a Wakeboard Bajnokságon
Megnehezítette az idõjárás a XI. Wakeboard Magyar

Bajnokság július 24-ei, elsõ ízben megrendezett sztárfu-
tamát az Omszki-tavon. A versenyen Bódi Sylvi modell,
Pintér Tibor színész, az Irigy Hónaljmirigy két tagja, Sipos
Tamás és Varga Gyõzõ, illetve Kinter Oszkár, a Cool Tv
mûsorvezetõje mérte össze tudását. Szerencsére, az erõs
szél ellenére komolyabb esések nélkül megúszták a ver-
senyt és látványos ‘köröket futottak’.

A selejtezõk után a július 25-ei döntõn 9 kategóriában
66 nevezõ indult, a 10 évnél fiatalabbaktól kezdve a
Masters, azaz 31 év feletti versenyzõkig. A nyílt férfi kate-
góriában Szóláth Szebasztián lett az elsõ, a nõknél Horváth
Kinga tizenegyedszerre is bajnoki címet kapott. Juniorként
és az „obstacles only” divízióban egyaránt Bodnár Bence
tûnt ki, a felnõtt férfiak között Zarándi András, wakeskate
kategóriában pedig Herceg Levente ért el elsõ helyezést.
A házigazda Omszk Wake Centrum a klubok közti ver-
senyben 5 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet szerzett.

I. Budakalász Városi Horgászkupa
Az Óbuda-Kalász Horgászegyesület horgászkupát

rendez szept. 19-én szombaton reggel 7 órakor a buda-
kalászi önkormányzat tavain – tájékoztatott Horváth Ist-
ván, az egyesület elnöke.

Nevezési díj: 1500 Ft, a versenyen értékes nyeremé-
nyekkel és szerény vendéglátással várják az érdeklõdõ-
ket. Jelentkezés és részletes tájékoztatás a halõrháznál
(Budakalász, Tó u. 1., megközelíthetõ a Hermes Áruház
mögött, balra), illetve a (30) 8524 741-es telefonszámon.



MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓLKULTÚRA

2009. szeptember • III. évfolyam 7. szám 25

A Kós Károly ÁMK – Faluház
szeptember-októberi programjai

szept. 11. 17 óra Aprók tánca – Játszóház, belépõ: 500 Ft
szept. 12. 15 óra Szerb Kulturális Nap a Faluház udvarán,

km.: Opanke és Rozmaring Tánccsoport
szept. 13. 16 óra Német Nemzetiségi Kórustalálkozó –

Tíz éves a Lustige Schwaben Énekkar
szept. 14. 10 óra Baba-Mama Klub – Anyatejes Világnap
szept. 15. 13 óra Véradás
szept. 18. 20 óra Tíz éves a Duna Táncmûhely – Infant cí-

mû táncelõadás, belépõ: 600 Ft
szept. 19. 09 óra Vadkacsa Kupa – sakkverseny
szept. 24. 18 óra Dr. Bodor Elek szívsebész elõadása a

szív- és érrendszeri betegségekrõl
szept. 24. 19 óra Best of L’art pour l’art – a Társulat leg-

jobb mûsoraiból – belépõ: 1000 Ft
szept. 25. 17 óra Kézmûves fogl.: szappanöntés, 500 Ft
szept. 28. 10 óra Baba-Mama Klub
okt. 01. 17 óra MRL Egészség Klub pszichológiai elõadása
okt. 03. 09 óra Vadkacsa Kupa – sakkverseny
okt. 09. 17 óra Aprók tánca – Játszóház, agyaggyümölcs

készítés belépõ: 500 Ft
okt. 9-10-11.   VI. Kalászi Kortárs Tánctalálkozó
okt. 12. 10 óra Baba-Mama Klub
okt. 13., 20. 18 óra Táplálékod legyen gyógyítód (I. rész)
okt. 14., 21. 18 óra Táplálékod legyen gyógyítód (II. rész)
okt. 17. 09 óra Vadkacsa Kupa – sakkverseny
okt. 17. 14 óra Szüreti felvonulás a Faluházból indulva
okt. 17. 20 óra Szüreti bál
okt. 18. 13 óra Országos Tarsolyos Találkozó
okt. 19. 10 óra Világszép Nádszálkisasszony, zenés me-

sejáték – Nektár Színház, belépõ: 800 Ft
okt. 22. 18 óra MRL Egészség Klub 
okt. 23. 11 óra Nemzeti Ünnep a kopjafánál (Omszk tó)
okt. 30. 17 óra Kézmûves fogl.: õszi ablakdíszek, 500 Ft

Könyvtári hírek
 Ünnepi Mesepéntekre várjuk az érdeklõdõket szept.

25-én 14.30-kor, mivel szeptember 30-án, Benedek Elek
születésnapján van a Magyar Népmese Napja.

 Október hónap írója az 50 éve elhunyt Boris Vian.
 Folyamatosan érkeznek új könyvek; várjuk javaslata-

ikat, milyen kiadványokat olvasnának jövõre szívesen?
 Várjuk az Üzenõfalra könyvajánlásukat, írásaikat.

Kedvcsináló
A hónap írója az idén 80 éves Milan Kundera, cseh-

francia író, drámaíró, költõ, esszéista, akinek munkássága
ugyan elválaszthatatlan Közép-Európa utóbbi ötven évé-
nek történelmi-politikai visszásságaitól, mégis, ettõl füg-
getlenül vagy tán éppen ezért: mélyen emberi.

„Szívesen gondolok arra, hogy a regény mûvészete Is-
ten nevetésének visszhangjaként jött világra.” (A regény
mûvészete)

„Meg voltam gyõzõdve róla, hogy a történelem kor-
mánykerekének körén kívül (amelyhez mámorosan ragasz-
kodtam) nincs élet, csak tengõdés, unalom, számûzetés,
Szibéria. És most egyszerre (fél év Szibéria után) egészen új
és váratlan életlehetõséget fedeztem fel: kitárult elõttem a
mindennapok elfelejtett rétje, amelyet eddig eltakart a rö-
pülõ történelem szárnya, s rajta egy szegény, nyomorult és
mégis szeretetre méltó nõ állt – Lucie.” (Tréfa)

Kölcsönözhetõ könyvei: A nevetés és felejtés könyve,
Az élet máshol van, Azonosság, Búcsúkeringõ, Halhatat-
lanság, Lassúság, Nemtudás, Nevetséges szerelmek, Tréfa.

Új vezetõ a Faluházban
Ha foglalkozását kérdik, szíve sze-

rint ‘társadalomgyógyásznak’ nevezné
magát Csank Róbert, a Faluház új ve-
zetõje, aki a debreceni KLTE-n végzett
1990-ben, történelem–filozófia–mû-
velõdésszervezõ szakon, majd az
egyetem tudományos ösztöndíjasa,
ill. PhD hallgatója volt 1998-ig, köz-

ben tanított a Debreceni Református Kollégium Gimnáziu-
mában, a Református Tanítóképzõ Fõiskolán és több közép-
iskolában. Doktori disszertációja védés alatt van.

Az oktatás mellett kulturális szervezõ munkát végzett az
iskolákban (az irodalom, zene és a filmek területén), városi
szinten önismereti kört, elõadásokat, filmklubot szervezett.
Az 1996-ban alapított Szent László kör vezetõjeként fiziku-
sokat, matematikusokat, pszichológusokat, biológusokat,
teológusokat fog össze egy szellemi mûhelybe. A kör 2004-
ben fellépett a Zengõ hegy védelmében, de már korábban
is foglalkoztak természet- és környezetvédelemmel (a deb-
receni Óváros, a Nagyerdõ megõrzése). Életmódváltás, kör-
nyezet- és természetvédelem témák kapcsán rendszeres
vendég a Civil Rádió Nagyvárosi dilemmák c. mûsorában.

A Faluház igazgatását égi ajándéknak és óriási lehetõ-
ségnek tartja, mert egy nagyobb, és még átlátható közössé-
get szolgálhat épp a várossá válás idején; egy koncepció-
váltás pillanatában érkezve, új szemlélettel, az eddigitõl
részben eltérõ rendezvényekkel gazdagíthatja a meglévõ
kulturális kínálatot. Szeretné, ha a színvonalas programokkal
a helyi lakosság mellett a fõvárosiakat vagy a Dunakanyarba
látogatókat is ide tudná csalogatni. A Pilis szakralitására, il-
letve a magyar történelem titkos fejezetei feltárására építve
még azt is elképzelhetõnek tartja, hogy a Kárpát-medencé-
re kisugárzó szellemi központtá válhat városunk.

Távlati terve egy agglomerációs konferencia szervezése
(az érintett polgármesterek meghívásával), egy gyógynövé-
nyes oktató centrum létrehozása (a népi gyógyászat bemu-
tatásával, vadongyûjtõ túrákkal). Szeretné, ha Õsbudavár
mítoszára és realitására építve egy magyarság-központ jön-
ne létre Budakalászon. Közelebbi terve a Faluházban egy
„Dunai rakpart kiállítás”, amely már a világörökség része –
bár még nincs levédve –, és szándékában áll vallástörténeti
elõadás-sorozat, valamint filmklub elindítása is.

„Sokat várnak tõlem. Tehát olyan kulturális munkát sze-
retnék itt helyben végezni, aminek nemzeti kisugárzása
van, nemzetközi színvonalon” – foglalta össze lapunknak.

Változás a KKÁMK-ban
Lezajlott a Faluház intézményegység vezetõ pályázata.

A következõ öt évben Csank Róbert irányítja a ház tevé-
kenységét. A KAMI vezetõje Hermeszné Uracs Mónika
maradt, a könyvtárt továbbra is Fazekas Borbála gondozza.
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Családi Sportnap lesz a Telepi Óvodában!
Szeptember 26-án szombaton ismét összegyûlhet ap-

raja-nagyja a Telepi Óvodában, hogy egy boldog délelõt-
töt tölthessünk együtt, a családok és az óvoda dolgozói.

Egyik nap fényképeket nézegettünk az óvoda 30. szüle-
tésnapjáról, ahol nemcsak sportdélelõtt, de pénteken
kultúrdélután is szórakoztatta a családokat. – Jaj de jó volt –
kiabáltuk egymás szavába vágva. – Nézd csak õ már iskolás!
Hogy megnõtt! – emlékeztünk a szép napokra és a gyere-
kekre. A lelkesedés mindenkire ráragadt. Milyen játékokkal,
sportolási lehetõséggel rukkoljunk elõ az idén? Legyen
ismét kötélhúzás – nagymamák bukfence – anyukák futó-
versenye – diótörés – ugrálóvár – arcfestés? Még kitaláljuk.

Egy biztos, lesz családi sportnap szeptember 26-án dél-
elõtt, versenyekkel, ügyességi játékokkal, rajzolással, barká-
csolással, nyereményekkel, nevetéssel, beszélgetéssel, és
reméljük, napsütéssel. Várunk mindenkit szeretettel!

Ványikné Kubinszki Terézia

Az Erdei Iskola Alapítvány és a
Napórásház által meghirdetett környe-
zetvédelmi vetélkedõn a Kalász Suli
mindkét csapata kiválóan szerepelt, így

lehetõséget kaptak, hogy részt vegye-
nek egy egyhetes környezetvédelmi tá-
borban. Horányi tartózkodásuk alatt to-
vább folytathatták a – februári számunk-
ban bemutatott – budakalászi „Bánathe-
lyek” „Örömhellyé” varázslását: a gon-
dok okainak és megoldásainak feltérké-
pezését. Reméljük, a gyakorlati megva-
lósításban is olyan sikereket érnek el,
mint elméletben, s felelõsségérzetükkel
másoknak is példát mutatnak...

Július 26-tól 30-ig kenus tábor
volt negyven-negyvenkét gyermek
részvételével a Körösökön, Gyulától

öt kilométerre, Doboz melett, a
Szanazugban. A vizestábort csillagtú-
rák tették kicsik és nagyok számára
egyaránt emlékezetessé.

Zeneiskolai hírek
• Szeptember 30-án rendezzük a VI. Pesovár Ferenc Or-

szágos Csoportos Népdaléneklési Verseny Pest Megyei vá-
logatóját, énekkettõsök – énekhármasok; éneklõ csoportok
(4 vagy több, max. 10 fõ) és hangszerkíséretes éneklõ cso-
portok (2 vagy több, max. 15 fõ) kategóriákban. Nevezési
határidõ: szeptember 15. Nevezési díj: 800 Ft/fõ.

• Október 1-én 18 órakor ünnepi hangverseny lesz a
Zene Világnapja alkalmából a Budakalászi Szent Kereszt
Felmagasztalása Templomban. Fellép a Savaria Barokk Ze-
nekar, mûvészeti vezetõ Németh Pál. Közremûködnek:
Eredics Salamon – blockflöte, Németh Pál – flute, Vitárius
Piroska – violin, Várallyay Ágnes – harpsichord, Nagy Ottó
– cello. A koncerten Vivaldi és Telemann mûveket szólal-
tatnak meg. A hangverseny díjtalan. Adományokat elfo-
gadunk a Kós Károly ÁMK Kalász Mûvészeti Iskola hang-
versenyzongorájának beszerzésére. Szeretettel várjuk a
zeneszeretõ érdeklõdõket mindkét eseményre.

Táborok – képekben
A többéves hagyományt követve,

idén a Kalász Suliból tizenegy, a
Szentistvántelepi Iskolából 7 gyerek
jutott el június 25-tõl július 3-ig test-
vértelepülésünkre, Lövétére. Kísérõ-
ik a Kalász Suli tanárai és egy szent-
istvántelepi anyuka voltak.

Bútorok, milliós értékben...
Nem pihenhettek sokat a városavató ünnepségek után

a Kalász Suli dolgozói: az iskola alapítványa mintegy 2,5
M Ft értékû ajándékot kapott – Dévainé Szabó Mónika
szemfülességének és Völgyes József tárgyalóképességé-
nek köszönhetõen – az LSI Informatikai Oktatóközpont
Alapítványtól, amit ezúton is köszönnek. 80 használt, jó

állapotú négyszemélyes pad, 320 szék érkezett az iskolá-
ba, – egy ilyen garnitúra ára újonnan kb. 36 e Ft. Kaptak
szekrényeket, 25 kárpitozott széket, 4 gurulós széket és 4
tanári asztalt is. Az összesen 3 kamionnyi ajándékból ju-
tott a Szentistvántelepi Iskolának is: 20 padot és 80 szé-
ket eleve oda fuvaroztak. A bútorokat Debreceni Árpád
ingyen szállította ki az intézményeknek.



2009. szeptember • III. évfolyam 7. szám

OKTATÁS A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA HÍREI

27 20. lap

A Szentistvántelepi iskola 350 tanuló-
val kezdi az új tanévet. Mivel egy 8. osz-
tály ment ki és két 1. osztály indul, 25 fõ-
vel nõtt meg a diáksereg. Megnövekedett
az érdeklõdés az iskola iránt: kevesebb ta-
nuló igazolt át máshova a felsõ tagozatról,
mint korábban és jöttek új gyerekek is.
Olyan budakalásziak térnek most vissza,
akik eredetileg máshová íratták be kicsi-
nyeiket, de jobbnak látják, ha ezentúl a la-
kóhelyük szerinti iskolába járnak. – tájé-
koztatott Horváth Erzsébet igazgatónõ.

Szeptembertõl pszichológust is alkalmaznak, aki remél-
hetõen új ötletekkel gazdagítja az iskola életét. Készülnek
az etika tantárgy bevezetésére 7. osztályban is (a nyolcadi-
kosok már hat éve tanulnak etikát, a NAT-ban van egy mo-
dul erre), a tankönyveket a polgármesteri keretbõl kapták.

Az idei év „A magyar nyelv éve”. Ennek
keretében rendezik meg a szép kiejtési, il-
letve a versmondó versenyt, és lesznek té-
manapok is. A jelmondatuk: „Szépen ma-
gyarul! Tedd a tiszted, szépen, emberül!”
Környezetvédelmi téren is gazgag progra-
mot, témanapokat terveznek. 2010-ben jár
le az intézmény „Ökoiskola” címe, termé-
szetesen ezt megint megpályázzák. A nem
szakrendszerû oktatás már hatodik osztály-
ban megjelenik, és még nagyobb teret
nyer a kompetencia alapú oktatás.

Az élet nyáron sem szûnt meg az iskola körül: szervez-
tek egyhetes vízitábort Szigetközben; természetkutató tá-
bort; német tábort Ausztriában, Salzkammerburgban; két-
hetes napközis vízitábort a Margit-szigeti uszodában és
egyhetes palócföldi tábort Bulyákon.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Falukutatás
Június 5-én, pénte-

ken a „falukutatás”
program várt minket,
ötödikeseket. Négyes
csoportokra tagolód-
tunk és kaptunk egy
kérdésekkel teli lapot.
Együtt ellátogattunk a
Faluházba, ahol pár kér-

désre találhattunk választ a fotókiállításon. Meg kellett ta-
lálnunk a 100 éves fotó alapján a mai épületet (ékszer-
bolt). Utána csapatokra oszlottunk. Például ilyen feladata-
ink voltak:

• Menj be a Polgármesteri Hivatalba és írd le a földszin-
ten található osztályokat! (Kicsi nehézséget okozott megta-
lálni az ajtót.) • Melyik épület a Fabro ház szomszédja? (Ka-
lász Suli) • Miért
Fabro ház a Fabro
ház? • Hány éves a
katolikus temp-
lom? (Több, mint
100!) • Hol van a
Klenity és a Maj-
dán patak? • Mi-
lyen hangzásúak a

Berdo, Klenity sza-
vak és miért? • Mi-
lyen színû a német
nemzetiségi ház tor-
nácának oszlopa?

Ezeket a kérdé-
seket Barcza Katalin
és az osztályfõnö-
kök, Dömötör Kata-
lin és Nádas Katalin
állították össze. A
falukutatás segített,
hogy eljussak olyan
helyekre, ahol ko-
rábban még nem jártam. Ilyen volt például a szerb temp-
lom, ami nagyon tetszett.

Ralbovszki Judit, 5.b
Ezúton is szeretnénk megköszönni Krunity Péternek,

József atyának, Csiki Joli néninek és Cs. Nagy Jánosnak,
hogy bemehettünk a szerb, a katolikus, illetve a reformá-
tus templomokba és idegenvezetést is kaptunk. Köszön-
jük Hunyady Beának a segítséget, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak a türelmet, Koller Pityu bácsinak és Harcsa
Áginak pedig a gyerekek eligazítását.

Nádasné Kárpáti Katalin
Dömötör Katalin

Új tanév kezdõdik...
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