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Budakalász Város képviseletében
a testvértelepülésre, a vajdasági Ada
községbe utazott március 13-án két
autóbusszal közel 120 kalászi, hogy
a határon túli magyarokkal együtt
emlékezzenek
a márciusi if-
jakra, az 1848-
as forradalom-
ra. A rendez-
vényen részt
vettek: Buda-
kalász polgár-
mestere, alpol-
gármesterei,
az önkormány-
zat képviselõi,
a Testvérkap-
csolatok Egye-
sülete, a Kamp
János Kapelle,
és a testvérte-
lepülés szim-
patizánsai. Az
adai község
vezetése nagy
szeretettel és
barátsággal fo-
gadta a buda-
kalásziakat a
Polgármesteri Hivatal épületében,
majd a 10 órai mise után kezdõdött
az ünnepi megemlékezés.

A rendezvény díszvendégei vol-
tak: Egeresi Sándor, a Vajdasági Auto-
nóm Tartomány elnöke; Kapronczay
Péter, a Belgrádi Magyar Nagykövet-
ség titkára; Kern Imre, a VMSZ Tarto-
mányi nagyberuházási alap igazgató
helyettese; ifj. Juhász Bálint, a VMSZ
alelnöke; Várkonyi Zsolt, a Magyar
Nemzeti Tanács jegyzõje; Bilicki Zol-
tán, Ada polgármestere; Világos Ti-
bor, Ada alpolgármestere; Wittner
Mária, országgyûlési képviselõ;
Rogán László, Budakalász polgármes-
tere; dr. Krepárt Tamás és Ercsényi
Tiborné alpolgármesterek.

Egeresi Sándor, a tartományi par-
lament elnöke ünnepi beszédében
Damjanich Jánosra, a szabadságharc
egyik legbátrabb és legnagyobb tá-
bornokára emlékezve azt kérte:

„Próbáljunk meg bízni abban, hogy
végre elérkezik a megbékélés ideje,
az igazi, tényleges megbékélésé,
amely nem a különbségek eltakará-
sán, a másik régi sérelmeinek lelep-
lezésén, tagadásán nyugszik, hanem
egymás megismerésén, megértésén
és tiszteletén. Aminek eredménye az
lesz, hogy a kisebbségben élõ nem-
zeti közösségek valóban kapcsot je-
lentenek majd az anyaországuk és
azon ország között, ahol békében és
megbecsülésben élnek.” A további-
akban Wittner Mária az aradi tizen-
hármak kivégzés elõtti utolsó szavait
idézte fel, Kapronczay Péter Orbán
Viktor levelét olvasta fel, és Gruber
Ferenc adai mûvelõdési szakember

Damjanich János életérõl és munkás-
ságáról beszélt az egybegyûlteknek.

Az ünnepség fénypontjaként fel-
avatták a budakalászi Simó Ágoston
keramikus mûvész által készített

Damjanich
dombormûvet,
amit Budaka-
lász Város Ön-
kormányzata
ajándékozott a
testvértelepü-
lésnek, s Bilicki
Zoltán, Ada
polgármestere
és Rogán Lász-
ló, Budakalász
polgármestere
közösen leple-
zett le (képün-
kön). A ren-
dezvényen két
budakalászi di-
ák is fellépett:
Tarcsi Diána és
Utto Vendel. A
Kalász Suli Ál-
talános Iskola
tanulói a Föltá-
madott a ten-

ger címû Petõfi-verssel és Damjanich
imájával idézték fel az 1848-49-es
forradalmi eseményeket.

Délután a Kultúrházban a helyi
színinövendékek és az adai néptánc-
együttes mûsora mellett a budakalá-
szi és az adai fúvószenekar színvona-
las, méltó produkcióját csodálhatta
meg a közönség. Ismét büszkék vol-
tunk fiataljainkra, zenészeinkre, alko-
tóinkra! A közös mûsor, a közös em-
lékezés bizonyította a határon inneni
és túli magyarok példás összefogá-
sát, összetartozását.

Villám Zsuzsanna
(A budakalászi március 15-ei

megemlékezésekrõl a 14. oldalon
számolunk be. – a szerk.)

MárMárcius 15-ei megemlékezés a határcius 15-ei megemlékezés a határon túl…on túl…
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Számvetés és költségvetésSzámvetés és költségvetés
A képviselõ-testület

március 3-án elfogadta az
idei költségvetést. Rogán
László polgármestert arról
kérdeztük, mennyiben
szigorúbb az idei költség-
tervezet a tavalyinál.

– Ez egy takarékos költ-
ségvetés. Sajnos szûkö-
sebb, mint a tavalyi, vagy
mint amit mi magunk sze-
rettünk volna. Ahogy a
könyvvizsgálónk, Bernula
Pál úr is elmondta, ez egy

vállalható, végrehajtható költségvetés, ami biztosítani fog-
ja a város mûködését és a minimálisan szükséges beruhá-
zásokat, – de azért 2011. elõreláthatóan nehéz év lesz.

– Hogy állunk, milyen az önkormányzat vagyoni helyzete?
– Most az önkormányzat a Raiffeisen Bank folyószámla

hitelébõl él, a majdani kötvénykibocsátás terhére. Ez egy
átmeneti, de minimális kamattal járó segítség, mivel elhú-
zódott az „óvoda-kötvény” kibocsátása. Április közepéig
ez várhatóan megtörténik, és hozzájutunk a pénzhez.

A költségvetésben igyekeztünk a bevételi és kiadási
oldalt egyensúlyba hozni. Ehhez a meglévõ kötvényállo-
mányunk egy részétõl meg kell válnunk.

–Mit jelent ez összegszerûen?
– A kötvényállományunk értéke az elmúlt idõszakban

300 M Ft-ról 110 M Ft-ra csökkent, nagyrészt az óvoda-
beruházás, ill. az óvoda- és az ÁROP-os pályázat (4 út fel-
újítása) utófinanszírozásos jellege miatt. Mivel ez a több
mint 130 M Ft még nem érkezett meg, meg kellett elõle-
gezni a saját- és a pályázati forrásokat is. Így 200 M Ft-tal
többet költöttünk tavaly, mint ami rendelkezésre állt. Az
idén a kötvényállományunk értéke várhatóan 90-100 M Ft
közé csökken, de mindent megteszünk azért, hogy ne él-
jük fel a meglévõ kötvényeket. Továbbra is megmarad
viszont a „családi ezüst”, a város részvény-vagyona: a
Masped, Tigáz és MOL részvények.

– Mire szánnak kevesebb pénzt?
– Tavaly a városnak volt egy nagy beruházása: az óvoda.

Idén ekkora kiadásunk nem lesz, bár most is indulunk pályáza-
tokon. Megszüntettünk a hivatalban 2 álláshelyet: egy igazga-
tási ügyintézõit és egy belsõ ellenõrit. A  Faluház által terve-
zett programok, rendezvények költségvetését szûkíteni kel-

lett, az erre elkülönített 14 M Ft-os keretet 4,6 M Ft-tal csök-
kentettük, hiszen a „2011. Budakalász éve” rendezvénysoro-
zatra a Hivatal költségvetésében is 11 M Ft-ot biztosítottunk.

A cafetériára nyújtott támogatás 36%-kal csökken: a
köztisztviselõk évi 312 e Ft helyett a minimálisan kötelezõ
200 e Ft-ot kapják, a közalkalmazottak pedig 212 e Ft he-
lyett 136 e Ft értékû cafetériára számíthatnak. Utóbbiak tá-
mogatása egyébként nem kötelezõ, Pomázon, Szentend-
rén évek óta nincs is ilyen. Budakalász törekszik segíteni a
közalkalmazottakat, de most csak csökkentett mértékben
képes erre. Ez a megszorítás 20 M Ft spórolást jelent.

– Mennyi pénzt szánnak pályázatokra, és milyen beruhá-
zásokat terveznek?

– Pályázati önrészre 60 M Ft-os keretet különítettünk el.
Mindig a kiírt pályázatoktól függ, hogy mire vállalkozik az
önkormányzat, de nem akarjuk elaprózni az összeget és le-
hetõleg csak 80-90%-os támogatottságú pályázaton indu-
lunk. Szeretnénk megvalósítani a szennyvíztisztítót, a Berdó
csatornázását (van olyan KEOP-pályázat, amely egyben ke-
zeli a kettõt, – lehet, hogy külön is pályázunk, meg együtt
is). Számolunk az Egészségházzal és a Bölcsõdével is.

– Mik a tervezett többletköltségek a tavalyi évhez képest?
– A vízelvezetésre, a belvíz problémák megoldására, il-

letve a váratlan helyzetek kezelésére 6 M Ft-ot különítettünk
el. Az árok-felújítási programban szerepel a Szent István-, a
Jókai utcai árok és az eltömõdött névtelen árkok tisztítása.

Idén 13 utcát terveztetünk: közbeszerzési eljárás kere-
tében kiválasztottuk a feladatra a  Rentaplusz Kft-t, várha-
tóan májusra elkészülnek a tervek. Ezek közül idén leg-
alább 4 utcát szeretnénk felújítani, a Pipacs, Zöldfa, Attila,
Diófa utcát. Elkülönítettünk 16 M Ft-ot kátyúzásra, járda-
építésre, útfelújításra, és a Káplán, Kántor, Bem, Deák és
Kossuth utcákat mart aszfalttal borítjuk be. Ezeken túl ki-
cseréljük a Szegfû utcai járdát, megoldjuk a Mályva utcai
óvodánál a vízelvezetést és kialakítjuk a parkolót.

Az intézményekben csak a legszükségesebb feladato-
kat végezzük el, viszont a Szentistvántelepi Iskola (egy
majdani pályázat által nem érintett) területén komoly fel-
újításokba kezdünk: az alsó szinten 32 nyílászárót kicseré-
lünk és ipari mosogatógépet is kap az iskola.

– Összességében, mit várhat a város 2011-tõl?
– Nagy beruházások ugyan nem várhatók, legfeljebb

egy-egy sikeres pályázat után, – de mindent megteszünk,
hogy a lakosság komfortérzete ne romoljon, sõt az útjaví-
tások, a vízelvezetés rendezése, a szennyvíztisztító és a
csatornázás révén még javuljon is.

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

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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FELHÍVÁSOK KÖZLEMÉNYEK, PÁLYÁZATOK

Lám, jó: jónak lenni!
Megemelni a kalapot annak is,
aki elesett, annak is, aki kopott

és megfáradt, mert mindent, de mindent
visszakap az ember: az ütést is

meg a simogatást is.

A minap kezembe került a tavaly január-
ban 110 éve született Fekete István böl-
csességeinek gyûjteménye, amibõl a
fenti sorokat idéztem, s mint a csekélyér-
telmû medvebocs, aki az almáriumban
remél némi eleséget, egyre csak azon
járt az eszem, miért is Almárium lett a
kötet címe... Végül arra a megoldásra ju-
tottam – igaz-e vagy sem, aligha van je-
lentõsége –, hogy a címadásnak köze
nincs az üveges szekrényhez, sokkal in-
kább a tudás almájához, amit az Almári-
umból szemelgetve kóstolgathatunk.

Bár emlékszem még öreganyám
kredencére (az is almárium), aminek pol-
cait a jánykorában horgolt csipkekendõk
borították, s alá hasonló bölcseleteket
rejtettek, aztán néha titkon elõvették,
erõt merítettek az elõdök által átörökített
gondolatokból. Mert szüksége van az
embernek szellemi, lelki eleségre is a túl-
éléshez, mint ama Micimackónak a méz-
re, hogy az élet keserét megédesítsék,
túlélhetõvé tegyék a tömör, cifraságoktól
mentes igazságok. Azoknak is hasznukra
volna bár, akik nem élnek vele...

Lapozgatom a karcsú kötetet, ilyene-
ket találok benne: „Ha valakinek, hát az
írónak kell tudnia, hogy nem az a fontos,
mibõl van a templom, hanem az a fon-

tos, hogyan imádkoznak benne.” Így,
böjtidõben igazán idõszerû ez az aforiz-
ma, ám pontosan érzem, hogy ugyan-
úgy igaz ez az iskolára, a nemzet szín-
házára, az ország házára, de még arra a
számítógépre is, amin ezeket a sorokat
pötyögöm. Mert eltökélt jó szándékkal is
hibázhat, vétkezhet az ember, de anélkül
cselekedve „vakságaink halálosak”.

Felhajtok egy csipkekendõt az almá-
riomon, alatta ez áll: „A dicsõség fénye
mögött – mint minden fény mögött – ott
leselkedik az árnyék!” Igaz író ilyen
‘egészséges étkekkel’ táplál még akkor
is, ha a tavaly elhunyt Fekete Gyula szen-
tenciája tûnik az érvényesülés útjának:

„Aki azt akarja, hogy mindenki szeresse,
sokat kell hazudnia.”

(III. Utisz)

AA LMÁR IUMLMÁR IUM

MMEGHÍVÓEGHÍVÓ KKÖZMEGHALLGATÁSRAÖZMEGHALLGATÁSRA

Tisztelettel hívjuk és várjuk Budakalász Város lakossá-
gát március 22-én, kedden 18 órára, a Kós Károly Általá-
nos Mûvelõdési Központ nagytermében tartandó nyilvá-
nos testületi ülésre, Közmeghallgatásra.

Rogán László, polgármester

Kistérségi Mûvészeti Ki-Kicsoda
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kis-

térségi Irodának az Interreg IVC nemzetközi projektben
való részvételével lehetõsége nyílt egy Kistérségi Mûvé-
szeti Ki-Kicsoda kiadvány megjelentetésére.

A projekt során a Dunakanyar-Pilis kistérség 13 települé-
sén élõ vagy dolgozó, különbözõ mûvészeti ágakban tevé-
kenykedõ alkotókat szeretnénk összegyûjteni, és egységes
szerkezetben, a legfontosabb információkat tartalmazó, szí-
nes, szakmai kiadványban megjelentetni. Az anyagot késõbb
elektronikus formában, magyar és angol nyelven is elérhetõ-
vé kívánjuk tenni www.dunakanyar-pilis.hu honlapunkon.

A kiadvány forrását a településeken élõ alkotók saját
közlései képezik, amelyhez adatlapokat küldünk e-mailben
vagy levélben, amiket a településeken egy-egy koordiná-
tor gyûjt össze. Kérjük, amennyiben szeretne megjelenni a
kiadványban, jelentkezzen március 31-ig az alábbi elérhe-
tõségeken e-mailben vagy telefonon, hogy adatlapot küld-
hessünk. Budakalászi koordinátor: Benkó Attila, benko.atti-
la@budakalasz.hu, (26) 343 363/133, (20) 299 7620

Antal Katalin, DPÖTKT kulturális referens

Mûvelõdésszervezõi álláspályázat
A Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ (2011 Bu-

dakalász, Szentendrei út 9.) pályázatot hirdet mûvelõdés-
szervezõ munkakör betöltésére, határozatlan idejû közalkal-
mazotti jogviszonyra, teljes munkaidõre. A munkakör má-
jus 13-tól tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje:
április 11.; módja: Kocsisné Kalászi Rózsánál, a krozsi.falu-
haza@kalasznet.hu címen. Az elbírálás határideje: május 9.
Információ: Eredics Gábor, tel.: (30) 382-9810. Részletek a
www.budakalasz.hu és a www.kkamk.hu weboldalakon.

Humánpolitikai referens álláspályázat
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet humánpolitikai referens munkakör betöl-
tésére, határozott idejû, elõreláthatólag 2013. szeptember
3-ig tartó közszolgálati jogviszonyra, 6 hónap próbaidõvel,
teljes munkaidõre. Feladatkörök: foglalkoztatással kapcso-
latos humánpolitikai, és munkaügyi feladatok. A munka-
végzés helye: 2011 Budakalász, Petõfi tér 1.

A munkakör legkorábban június 1-tõl tölthetõ be. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: április 22. További informá-
ció: Skultéti Dóra, tel.: (26) 340-266/129. A pályázatokat
postai úton lehet benyújtani, Budakalász Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalnak címezve (2011 Budakalász,
Petõfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító számot: 326/3/2011., és a
munkakör megnevezését: humánpolitikai referens. A pályá-
zat elbírálásának határideje: május 16. Részletek a
www.kozigallas.gov.hu, www.onkormanyzatiklub.hu –
(márc. 2.), valamint a www.budakalasz.hu weblapokon.

Jelentkezés ülnöki posztra
Tisztelt Budakalászi Polgárok! A Magyar Köztársaság

Alkotmányának 46. § (2) bekezdése értelmében a törvény
által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos
bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bírósági
ülnökök megválasztását 2011. március 7. és 2011. április
30. közé esõ idõtartamra tûzte ki a Köztársasági Elnök.

Az ülnöknek történõ jelentkezés feltételeirõl további
információ a Polgármesteri Hivatalban, Nagy Zsolt aljegy-
zõnél kérhetõ a (26) 340 514/111-es telefonszámon.

A képviselõ-testületi ülések hírei
Márciusi lapszámunktól a hivatal kérésének megfele-

lõen nem közöljük a testületi döntések kivonatát. A leg-
fontosabb határozatokról és hátterükrõl – ahogy eddig is
– aktuális cikkeinkbõl és kishíreinkbõl tájékozódhatnak.

A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtalálhatók
a http://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek
oldalon. A honlapról az elõterjesztések is elérhetõk.
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KÖZ-ÜÜGYEKKÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

Építkezést, átépítést tervezõk figyelmébe III.
Tisztelt budakalászi lakosok!

Cikksorozatunk harmadik, befejezõ részében az enge-
dély alapján végezhetõ építési tevékenységekkel kapcso-
latosan világítunk rá néhány fontosabb tudnivalóra.
ELÕZETES ENGEDÉLY ALAPJÁN VÉGEZHETÕ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szó-
ló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet (Eng. rendelet) 1.
melléklet I-III. oszlopai határozzák meg azon építési és
bontási tevékenységek körét, melyeket a munkavégzés
megkezdése elõtt engedélyeztetni kell. Az I. oszlop a
normál engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységeket,
a II. és III. oszlopok az egyszerûsített eljárással engedé-
lyezhetõket tartalmazzák. Az I. oszlop szerint
mindennemû építmény építése, bontása, fel-
újítása, bõvítése, átalakítása és elmozdítása
elõzetes engedélyhez kötött, a II.-V. oszlo-
pokban foglaltak kivételével.

Mivel az egyszerûsített eljárással engedé-
lyezhetõ és a normál eljáráshoz kötött építési
tevékenységek köre az építmény rendelteté-
sétõl, illetve az építéssel érintett ingatlan he-
lyi településrendezési eszközök szerinti beso-
rolásától függõen változhat, így még példá-
lózó felsorolással sem szeretnénk senkit fél-
revezetni, azonban szívesen válaszolunk fel-
merülõ kérdéseikre.

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul.
A kérelem tartalmát az építésügyi hatósági
eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló
193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 27. § tartalmazza. Az
építésügyi hatósághoz a kérelem benyújtásakor tervdoku-
mentációt is csatolni kell. A kérelem mellékletét képezi
továbbá a tervezõ nyilatkozata, az építési jogosultságot
igazoló dokumentumok, szükség esetén a tervtanács ál-
lásfoglalása, illetve – szintén szükség esetén – ha rendel-
kezésre állnak az eljárásban közremûködõ szakhatóságok
elõzetes állásfoglalásai.

A hatóság döntését két hónapon belül hozza meg nor-
mál engedélyezési eljárás, 30 napon belül az Eng. Rende-
let II. oszlopa szerinti egyszerûsített eljárás, 15 napon be-
lül a III. oszlop szerinti egyszerûsített eljárás esetén. Az
építési/bontási tevékenységet az engedélyezõ határozat
jogerõre emelkedése után lehet elkezdeni. Az építési te-
vékenység tervezett kezdését elõzetesen az építésfelü-
gyeletnek is be kell jelenteni. 

Az építési és bontási tevékenységek végzése során
kötelezõ betartani a vonatkozó országos-és helyi elõíráso-
kat. A jogerõs engedélyezési tervdokumentáció egy pél-
dányát, az alapján készített kiviteli terveket, továbbá az
építési naplót folyamatosan az építkezés helyszínén kell
tartani. Ha az engedélyezett tervekhez képest eltéréseket
kívánnak végrehajtani, különösen indokolt az építésügyi
hatóság véleményének elõzetes kikérése arról, hogy a
módosítás nem engedélyhez kötött-e.

A létrehozott építmény használatát a használatba vé-
teli eljárás után (a használatbavételt engedélyezõ határo-
zat jogerõre emelkedését követõen) lehet megkezdeni.
Az építésügyi hatóság a munkavégzés ideje alatt helyszí-

ni szemléken ellenõrzi, hogy az építési tevékenység az
engedélyezett tervek szerint folyik-e. Ha az ellenõrzés so-
rán az építésügyi hatóság azt állapítja meg, hogy az el-
végzett építési/bontási tevékenység az engedélyezett
tervektõl eltér, vagy ha a létrehozott építmény használa-
tát engedély nélkül megkezdték, építésrendészeti eljárást
kell indítania, melynek végén – ha a létrehozott építmény
az országos-és helyi építésügyi jogszabályokban foglal-
taknak megfelel – csak bírság kiszabásával egyidejûleg
van lehetõsége engedélyezni annak fennmaradását, illet-
ve szükség szerint továbbépítését.

A bírság megállapításánál az építésügyi hatóságnak
nincs mérlegelési lehetõsége. Külön jogszabály alapján,

pontos számítási modell alapján kell kiszab-
nia az építésügyi bírságot, melynek szigorú
mivoltára jellemzõ, hogy egy csekély mérté-
kû szabálytalanságot is több százezer forint-
tal szankcionál, nagyobb eltérések esetén az
összeg könnyen több millió forintra is rúg-
hat. Amennyiben az elõzõ jogszabályi felté-
telek nem teljesülnek, az építésügyi ható-
ságnak intézkednie kell az építmény szabá-
lyossá tétele érdekében annak átalakításáról,
ha ez nem lehetséges, bontásáról.

Mivel az építésügyi hatóságnak nem cél-
ja az elkészült, vagy építés alatt álló építmé-
nyek bontatása, bírságok kiszabása, de jog-
szabály általi kötelezettsége a szabálytalan
építkezések felkutatása és szabályossá téte-

le, s így a település épített környezetének védelme, – kér-
jük elõzetesen kérjék ki véleményünket. Felhívjuk figyel-
müket, hogy a tervezõk – köszönhetõen a sûrûn változó,
az ágazatra vonatkozó temérdek jogszabálynak – sok
esetben nincsenek teljes körûen tisztában az egyes építé-
si tevékenységek jogi összefüggéseivel, így indokolt a ha-
tósággal való tervezõi, építtetõi egyeztetés.

A Polgármesteri Hivatal félfogadási ideje: hétfõ: 13-
18-ig, szerda: 8-11-ig és 13-16-ig, péntek 8-11-ig.

Tisztelettel:
Budakalász Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodája

Sport- és infrastruktúra fejlesztési pályázat
Március 3-án döntött a képviselõ-testület, hogy indul

a Belügyminisztérium által 2011-re kiírt Sport- és infra-
struktúra fejlesztési pályázaton. A támogatás intenzitása
80-90%, tehát az igényelhetõ 25 M Ft-os kerethez maxi-
mum 5 M Ft-ot kellene az önkormányzatnak önerõbõl fi-
nanszíroznia. A testület a BMSE öltözõjének tervével in-
dul, ami a tavalyi Fõtér pályázatra elkészült, és szervesen
illeszkedik a képviselõk Omszki tóra vonatkozó elképze-
léseihez. A BMSE komplett tetõcseréje; vízvezeték-,
elektromos- és gáz-rendszerének, valamint öltözõinek
felújítása, a burkolatcsere – vagyis a ház teljes felújítása
lehetne az elsõ lépés a „tó-koncepció” megvalósításához.

A pályázati dokumentáció összeállításával a testület a
Lökkös Bt-t bízta meg. A benyújtási határidõ ápr. 1., 45
nap az elbírálás, így ha nyernénk, még az idén megkezd-
hetnénk, és talán be is fejezhetnénk a felújítást – tájékoz-
tatta lapunkat Rogán László polgármester.



2011. március • V. évfolyam 3. szám 5

KÖZ-ÜÜGYEK KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

HÉV hírek
Március 26-án szombaton 5.30-tól 27-én vasárnap 23

óráig karbantartási munkák miatt a Szentendrei HÉV vo-
nalán a szerelvények csak Batthyány tér és Békásmegyer
között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között
HÉV-pótló autóbuszok szállítják az utasokat.

Az esetleges kényelmet-
lenségek miatt az utazókö-
zönség megértését és türel-
mét kéri a BKV. (Márc. 5-i ké-
pünkön a BKV munkatársai
kereszttartót cserélnek Buda-
kalász alsó állomásán.)

Májustól lép életbe a Fõ-
polgármesteri Hivatal Buda-
pesti Közlekedési Központ
(BKK) által elõkészített új fõ-
városi tömegközlekedési
menetrend. A paraméter-
könyv tartalmazza a HÉV-vonalak beszámozását: a szent-
endrei vonal H5 (a ráckevei H6, a csepeli H7, a gödöllõi
H8, a csömöri H9) számozást kap. 

A BKK nyilatkozata szerint a HÉV-vonalakat nem isme-
rõ budapestiek, a vidéki utasok és a külföldiek számára

igen nehéz volt a csak névvel ellátott, a térképen azonos
színnel szereplõ vonalak megkülönböztetése. A vonalak
egyértelmû azonosítását és a félreérthetetlen utastájékoz-
tatást szolgálja a számozás, amit minden európai nagyvá-
rosban már megtettek, nem csak a HÉV-szerû vonalak, ha-
nem az elõvárosi vasutak esetében is. A vonalszámozás si-

kerrel vált be a Volánbusz
elõvárosi járatain is: az utasok
lényegesen könnyebben tájé-
kozódnak, mióta járatszámok
különböztetik meg az eltérõ
útvonalon közlekedõ buszo-
kat, és nem csak a település-
nevek felsorolása.

A paraméterkönyv szerint
május 1-tõl a Szentendre és
Batthyány tér között járó sze-
relvények munkanapokon
reggeli csúcsidõben 8-10

(tanítási idõszakban: átlagosan 8,57, iskolaszünetben:
10); napközben 30; délutáni csúcsidõben 12; késõ este
30 perces követési idõvel közlekednek. Hétvégén és ün-
nepnapokon a járatok hajnalban 30, délelõtt és délután
20, késõ este 30 percenként követik egymást.

Tájékoztató az adó és díjbeszedési csoporttól
GÉPJÁRMÛVEK FORGALOMBÓL KIVONÁSA

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gépjármûadóról
szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. §. (4) bekezdése szerint
ha az adóalany tartozása az egy évi adótételt meghaladja
és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a
közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adó-
hatóság kezdeményezheti a gépjármûnek a forgalomból
kivonását. Április 1-tõl az Okmányirodánál hivatalból el-
rendeljük a jármû forgalomból kivonását, ha a tulajdo-
nos/üzembentartó a gépjármûadó fizetési kötelezettségé-
nek nem tett eleget az elõzõ évekre vonatkozóan.
VÁLTOZÁSOK A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ADÓKEDVEZMÉNYÉBEN

A 2010. évi CXXIII Tv. (125.§) megváltoztatta a men-
tességi szabályozást oly módon, hogy az adómentesség
csak a súlyos mozgáskorlátozott – akár tulajdonosi, akár
üzemben tartói minõségére tekintettel – adóalany által
üzemeltetett személygépkocsik után, 13 e Ft/év adótehe-
rig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. Egyi-
dejûleg 2011. január 1-jétõl a súlyos mozgáskorlátozott
üzemben tartó adóalany is mentesülhet részben vagy
egészben az adófizetés alól.

E törvény alkalmazásában (Gjt.18.§) súlyos mozgás-
korlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozot-
tak közlekedési kedvezményeinek rendszerérõl szóló jog-
szabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgás-
korlátozottnak minõsül, és ezt a tényt az ott meghatáro-
zott orvosi szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rende-
let 1. § (3) bekezdésének a) pontja szerint súlyos mozgás-
korlátozott: az a személy, aki az 1. számú melléklet szerinti
mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési
eszközt önerõbõl nem képes igénybe venni, de életvitel-

szerûen nem ágyhoz kötött, és a 2., vagy 3. számú mellék-
let szerint a járás, terhelhetõség, valamint tömegközleke-
dési jármû használata alapján közlekedõképességének mi-
nõsítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.

A Gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (to-
vábbiakban: Gjt.) 2. §-a értelmében az adó alanya az a sze-
mély, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett jármûnyilvántar-
tásban az év elsõ napján üzemben tartóként, ennek hiányá-
ban tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyil-
vántartás szerint egy gépjármûnek több tulajdonosa vagy
több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az,
akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

A Gjt. 3. §-a alapján – általános esetben – az adóköte-
lezettség a gépjármû forgalomba helyezését követõ hó-
nap 1. napján kezdõdik. Az adóalany körülményeiben, il-
letve a gépjármûben beállott olyan változást, amely az
adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot
adó körülmény bekövetkezésének idõpontját követõ hó-
nap elsõ napjától kell figyelembe venni.

A Gjt 5. § f) pontja alapján mentes az adó alól a súlyos
mozgáskorlátozott személy; a súlyos mozgáskorlátozott
kiskorú, a cselekvõképességet korlátozó (kizáró) gond-
nokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú sze-
mélyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élõ
szülõ – ideértve a nevelõ-, mostoha- vagy örökbefogadó
szülõt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult
adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érõ,
nem személytaxiként üzemelõ személygépkocsija után
legfeljebb 13 000 Ft erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi
után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legki-
sebb teljesítményû személygépkocsi után jár.
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Várostakarítás – április 2-án
Április 2-án várjuk Budakalász lakosságát a hagyományos

tavaszi Várostakarításra. Pár órát megér, hogy rendbetegyük
környezetünket, szebb és tisztább településen járhassunk-kel-
hessünk. A közterületrõl és az utak mentén összegyûjtött hul-
ladék elszállításáról, elõzetesen egyeztetve, az önkormányzat
gondoskodik. A cégek, vállalkozók, civilek, lakóközösségek,
baráti csoportok jelentkezését Fetterné Ferenczy Beatrix kör-
nyezetvédelmi referens várja a (26) 343 362/117-es mellé-
ken vagy a (70) 9849 833-as számon. Itt lehet a takarítás
helyszínét egyeztetni, zsákot, kesztyût igényelni. Aki nem vá-
lasztott helyszínt, 8 és 9 óra között a Polgármesteri Hivatal
elõtt csatlakozhat az akcióhoz. A szükséges eszközök szám-
bavételéhez, beszerzéséhez kérjük, idõben jelezzék részvéte-
li szándékukat! Köszönjük segítõ együttmûködésüket!

Rugalmas lomtalanítás – márciustól
2011 márciusától november 30-ig a lomtalanítás nem

egyszerre történik az egész településen, hanem egyéni-
leg kérhetõ valamelyik kommunális hulladékszállítással
azonos napra (kukaürítés napjára). Továbbra is évente két-
szer szállítja el a szolgáltató a háztartásokban keletkezõ
lomokat (maximum 3m3/alkalom/háztartás), de termé-
szetesen a kétszeri mennyiség összevonható.

A rugalmas lomtalanítás idejét a (22) 350-111/111-es
vagy 113-as melléken, ill. e-mailben a bicske@sauberma-
cher.hu címen egyeztethetik, egy héttel a kívánt idõpont
elõtt. Csak a díjhátralékkal nem rendelkezõk vehetik
igénybe a szolgáltatást, a lomtalanításról szállítólevél ké-
szül. Lomhulladéknak tekinthetõ a háztartásokban életvi-
telszerûen keletkezett lakossági hulladék, (kerti)bútor,
matrac, kerékpár, játékok, kerti felszerelések stb.

A rugalmas lomtalanítással mindenki a neki megfelelõ
idõpontban lomtalaníthat; az ingatlan elé kitett lomokat
nem szórják szét illetéktelenek (csak a bejelentkezõ ismeri
az idõpontot); az idõpont egyeztetéskor a lakó pontos in-
formációkhoz jut a kitehetõ lomok fajtáiról; nem kerülhet-
nek veszélyes (pl.: elektronikai hulladékok) a közterületre.

Ingyenes zöldhulladék szállítás
Március 31-étõl október 27-ig kéthetente, csütörtökön-

ként történik a rendszeres zöldhulladék szállítás. Ekkor csak a
zöldhulladék szállítására rendszeresített átlátszó, zöld feliratos
zsákokat szedik össze. Az érvényes szerzõdéssel rendelkezõ
lakosok 26 db ingyenes zsákot kapnak, ill. a Hulladékudvar-
ban vehetnek további zsákokat. Mindemellett évente egyszer
ingyenes a zöldhulladékok korlátlan mennyiségû elszállítása.
A szállítás idõpontja: 2011. november 16. Ezen a napon a
zöldhulladék bármilyen zsákban kitehetõ! Az ágakat kb. 1
méteres darabokra vágva, kötegelve kell kihelyezni, a be-
gyûjtött hulladék komposztálásra kerül.

Szelektív gyûjtõszigetek bevonása
A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtéssel a gyûjtõszi-

geteket megszüntetik, szerepüket betöltötték, bevezették a
lakosságot a szelektív gyûjtésbe. Áprilistól üveggyûjtõ pon-
tok állnak a lakosság rendelkezésére az alábbi helyszíneken:
Martinovics u.–Széchenyi u. sarok, Tóparti lakópark (Wesselé-
nyi u. végén), Szalonka u. (Óvoda mellett),·Lenfonó porta.

Tisztelt ebtulajdonosok!
Felhívjuk figyel-

müket, hogy a Ma-
gyar Állatorvosi Ka-
mara Budakalász tele-
pülésen nem enge-
délyezi az összeveze-
téses eboltásokat.

A Földmûvelésügyi Miniszter 41/1997. (V.28.) FM
r.212.§ alapján azonban minden 3 hónaposnál idõsebb ebet
veszettség ellen kötelezõen be kell oltani. Az oltás érvényes-
ségi ideje 1 év, ennek lejárta után az állat oltatlannak minõ-
sül, tehát az oltást évente ismételni kell. Az oltás elmulasztá-
sa az eb elkobzását, valamint köz- és állategészségügyi ve-
szélyeztetés miatt szabálysértési eljárást von maga után.

A veszettség emberre is veszélyes, gyógyíthatatlan,
halálos kimenetelû betegség, mely mind a mai napig je-
len van hazánkban – rendkívül fontos tehát, hogy védõol-
tással védekezzünk ellene!

A veszettség elleni oltás beadatásáról egyénileg kell
gondoskodni. Ennek lebonyolításához az állatorvosi ren-
delõk vehetõk igénybe, illetve az oltás beadására az állat
lakhelyén is lehetõség van. 2010-tõl a régi típusú oltási
könyveket új, egységes könyvre kell cserélni! A rendelõk-
ben kombinált oltás, útlevél illetve CHIP beültetés is kér-
hetõ! A CHIP rendkívül fontos segítség az elkallódott ku-
tyák gazdáinak megtalálásához! Bár a macskák veszettség
elleni oltása nem kötelezõ, közegészségügyi szempont-
ból roppant fontos és ajánlott!

Budakalászon az alábbi rendelõk állnak rendelkezésre:
 Budakalászi állatorvosi rendelõ (Budakalász, Tán-

csics Mihály utca 8. Tel.: 06 (30) 9601 846): H.-Sze.-P.
17-19 óráig, továbbá az alábbi külön idõpontokban:
márc. 26. Szo., ápr. 2. Szo., ápr. 10. Vas., ápr. 16. Szo.,
ápr. 17. Vas., ápr. 23. Szo., ápr. 30. Szo., máj. 15. Vas.
egyaránt 10-12 óráig. A rendelési idõn és megjelölt idõ-
pontokon kívül telefonon lehet idõpontot egyeztetni, il-
letve a háznál történõ oltást megbeszélni.

 Széchenyi utcai állatorvosi rendelõ (Budakalász,
Széchenyi utca 18., Tel.: 06 0303 739 857, 06 (30) 2374
758): H.-Sze.-P. 17-18 óráig.

 Zöldövezet állatorvosi rendelõ (Budakalász, Budai
út 55. Tel.: 06 (30) 383 0246): H-P-ig: 10-12-ig, és 16-
19-ig, Szo.: 10-12-ig. Lehetõség van saját ingatlanon,
háznál történõ oltásra, ezt telefonon elõzetesen lehet
megbeszélni az érintett szakorvossal, állatorvossal.

A település és az életminõség védelme érdekében
kérjük az állattulajdonosokat a fenti kötelezettségek telje-
sítésére!

Polgármesteri Hivatal

Apróhirdetések
 ÉRSZÛKÜLET gyógyítása, teljes érrendszer tisztítása

kardiológus vezetésével. BP. III. ker. Szépvölgyi úti HÉV-
megállónál. Tel.: (1) 220 4641, (20) 349 4277.

 GYEREKAGYKONTROLL TANFOLYAM Budakalászon, május
7-8-án a Szentistvántelepi Általános Iskolában. Érdeklõ-
dés, jelentkezés Sáfrány Irma oktatónál: safranyirma
@gmail.com, 70/316 8122, www.agykontroll.hu
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Kormányablak
INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott
integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat – Kormányabla-
kokat, ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik
ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélba-
rát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.

A Kormányablak széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy
– ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
– az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtat-

ványt szükséges elõterjeszteni,
– és segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésé-

ben, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.
A Kormányablakban többek között
– ügyfélkaput létesíthet,
– egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szol-

gáltatásokat intézhet,
– családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági

támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás),

– tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély,
illetve gyermekgondozási díj igénylésérõl, a Magyar iga-
zolványokkal kapcsolatos ügyintézésrõl,

– megismerheti ingatlanok adatait, nem hiteles tulajdoni
lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Célunk, hogy 2013 végére az egyablakos ügyintézés
megkönnyítse minden állampolgár életét. Ezért folyamato-
san bõvítjük nemcsak az ügyfélszolgálati irodákban intézhe-
tõ ügyek, hanem a Kormányablakok helyszíneinek számát is.

A Kormányablakok Pest megyében munkanapokon 8-
20 óráig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással várják ügyfeleiket:

Érden (a Polgármesteri Hivatallal szemben: Budai út
7/b II. emelet 217., 2030)

Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbiztosítá-
si Pénztár és a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületének
földszintjén: Dr. Csányi László krt. 16., 2600)

Cegléden (a Körzeti Fölhivatalban: Kossuth tér 7., 2700)
A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818, helyi

tarifával hívható „kék” szám) a nap 24 órájában érdeklõdhet
ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok mûködésével
kapcsolatos véleményét, észrevételét, javaslatát az 1818
@ugyfelvonal.hu e-mail címre várjuk. Az ügyfélszolgálatok
mûködésérõl, helyszíneirõl, ügyköreirõl részletes és aktuális
információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
Pest Megyei Kormányhivatal

Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatai

Lejárt sírok bérletének rendezése
Tájékoztatjuk Budakalász Város lakosságát, hogy a Csalo-

gány utcai és Pomázi úti (Szentistvántelepi) köztemetõben
nagyon sok sír 25 éves rendelkezési joga (bérleti ideje) lejárt
és elhanyagolt, gondozatlan. A lejárt sírok – egyéves türelmi
idõt követõen – felszámolhatók, megszüntethetõk. A sírok
tételes jegyzékét kifüggesztettük a helyszínen, ill. megte-
kinthetõ a hivatal ügyfélszolgálatán és az önkormányzat
honlapján (www.budakalasz.hu).

Érdeklõdni lehet telefonon minden munkanap 9-15
óra között a 06 (26) 323 450 vagy a 06 (20) 200 2087
számokon, ill. személyesen a Pomáz, József A. u. 26.
szám alatti irodánkban. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel
elhunyt hozzátartozójuk sírhelyének lejárati idõpontját.

Havass Imre, Oleandro 2000 Temetkezési Kft. 

Óvodai és iskolai beiratkozások
MEGHÍVÓ ISKOLAI SZÜLÕI ÉRTEKEZLETRE

Kedves Szülõk! Tisztelettel meghívjuk Önöket március
30-án szerdán 18 órára a Kós Károly ÁMK–Faluház (Buda-
kalász, Szentendrei út 9.) dísztermébe, a leendõ elsõ osz-
tályos gyerekek szülei részére szervezett, beiskolázással
kapcsolatos szülõi értekezletre.

A tájékoztatón információt kapnak a beiskolázás tör-
vényi szabályozásáról, a tankötelezettségrõl, az Önkor-
mányzat fenntartásában mûködõ két budakalászi általá-
nos iskola mûködésérõl, a felvételi körzetekrõl. Az intéz-
ményvezetõk bemutatják iskoláikat, megismerkedhetnek
a leendõ 1. osztályos tanító nénikkel. Információkat kap-
nak az iskolák által szervezett délelõtti bemutató-nyílt
órák idõpontjáról is, amelyeken betekintést nyerhetnek
az iskolai élet mindennapjaiba.

MEGHÍVÓ ÓVODAI SZÜLÕI ÉRTEKEZLETRE

Kedves Szülõk! Meghívjuk Önöket, április 7-én csütör-
tökön 18 órai kezdettel, a Kós Károly ÁMK-Faluház dísz-
termében rendezendõ szülõi értekezletre, ahol tájékozta-
tást kaphatnak az új óvodai felvételi körzetekrõl, a felvé-
teli lehetõségekrõl, jogszabályi elõírásokról, az óvodai el-
látás lehetõségeirõl, az óvodai beiratkozásról, a 2011.
szeptemberében bevezetendõ német nemzetiségi cso-
port indításáról. Megismerkedhetnek a település óvodái-
nak vezetõivel, akik rövid tájékoztatást adnak Önöknek az
óvodák mûködésérõl. Személyes tapasztalatot az óvodák
által szervezett nyílt játszónapokon gyûjthetnek:

 Telepi Óvoda: április 15. péntek 9-11 óráig
 Nyitnikék Óvoda: április 16. szombat 9-11 óráig.
Szeretettel várják a leendõ óvodás gyermekeket és

szüleiket az óvodák dolgozói. Kérjük, váltó cipõt az óvo-
dák tisztasága érdekében vigyenek magukkal!

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK IDEJE

Várjuk a beiratkozókat április 18-19-én, hétfõn-kedden 7-
17 óráig az óvodai és iskolai beiratkozásokhoz feltétlenül
szükséges dokumentumokkal: a gyermek születési anya-
könyvi kivonata; a gyermek és szülõ lakcímkártyája, a szülõk
munkaviszony igazolása (a nem „óvodaköteles” korú gyer-
mekek esetében és csak óvodai felvétel során!); diákigazol-
ványhoz igazolványkép (csak iskolai felvétel esetében!); óvo-
dai és egyéb szakvélemény (csak iskolai felvétel esetében!)

Budakalász Város Polgármesteri Hivatal

Tófutás – március 26-án 10 órakor
Szeretettel várjuk a március 26-ai Tófutásra a budakalá-

szi és környékbeli amatõr sportbarátokat, a mozgást, fu-
tást kedvelõket! Nevezés: 9-9.50 között, az Omszk-tó
melletti homokos pályánál (a BMSE füves pályája és a
Sportcsarnok között). A rajt közös bemelegítés után 10
órakor lesz. Az egy kört futók távja kb. 1800 m, a két kört
futóké kb. 3700 m. A nevezés díjtalan! Kérünk mindenkit,
hogy a nevezésnél tájékozódjon az útvonalról és a cél
helyszínérõl. A versenyen mindenki a saját felelõsségére
vesz részt! Sikeres felkészülést és jó versenyzést kívánunk!
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Útfejlesztések, elkerülõ út, M0...

AA250 M Ft-os útfejlesztések most induló – a József
Attila utcát, a Tanító utcát, a Sport utcát és a Budai

út-Pomázi úti csomópontot érintõ – kivitelezésével kap-
csolatban az Önkormányzat lakossági tájékoztatót kez-
deményezett a Faluházba, március 10-ére. A beruházá-
sok kapcsán természetesen szóba került az elkerülõ út
ill. az M0 folytatása is. Meghívott elõadók voltak:
Szabóné Tóth Ildikó a NIF Zrt., mint építtetõ, Dulicz
László a Pro Urbe Kft., mint tervezõ és Balázs Árpád a
Gropius Építõipari Zrt., mint kivitelezõ részérõl. Az ese-
ményrõl szóló beszámolónkat Szabóné Tóth Ildikó pro-
jektvezetõvel egyeztetve, az alábbiakban közöljük.

A tárgyi kivitelezési projek-
tet a szakemberek tervismerte-
tés formájában, forgalomtech-
nikai helyszínrajzokkal illuszt-
rálva is bemutatták, hogy a la-
kosság jól láthassa, milyen lesz
az új kialakítás, ill. hogy a fel-
merülõ kérdéseket, problémá-
kat a kivitelezés szempontjá-
ból figyelembe vehessék. Az
érintett lakosok kétségeiket fe-
jezték ki, hogy mindez csökkenteni fogja-e az átmenõ forgal-
mat. Aggodalmuknak adtak hangot, hogy a forgalomlassí-
tással még nagyobb lesz a környéken a zaj, a füst, a por (a se-
besség csökkenésével elvben a zaj is csökken, – és kompro-
misszumot kellett kötni, hogy le is lassítsák a forgalmat; el is
ijesszék az átutazókat; zebrák, parkolók és kocsikiállók is léte-
süljenek és minél kisebb legyen a zaj, a füst). Kifogásolták,
hogy a tervben túl kevés a gyalogátkelõ (országos utakon
nem engedélyeznek túl gyakran zebrát, ez az igény szükség
szerint utólag is megoldható); hogy a Sport utcai járdán a
víztõl, törmeléktõl nem lehet közlekedni (megkérik a tulajdo-
nost az ereszcsatorna rendbetételére, az öreg, veszélyes fá-
kat megszüntetik, – a Sport utcai út- és járda rendezése pe-
dig a III. 250 M Ft-os csomag-tervezetben szerepel). Felme-
rült, hogy hova terelik az építkezés idején a forgalmat (a
Sport és Tanító utcára nem engedi a Magyar Közút Nzrt.,
azért is épülnek elõbb ide a forgalomlassító küszöbök, hogy
késõbb már ne erre „szökjenek” az autósok).

A meghívottak elmondták: a Megyeri híd megépítése,
ill. az M0 folytatásának és az elkerülõ útnak a hiánya fo-
kozták a már meglévõ közlekedési problémákat. Leszö-
gezték, ez a forgalom nem erre a településre való, ezért
kapja az önkormányzat a 2008. novemberében aláírt szer-
zõdés értelmében az évi 250 M Ft értékû fejlesztést.

A beruházások nem csökkentik érdemben a forgalmat, de
biztonságosabbá teszik a közlekedést. Ha majd az M0 folytatá-
sa vagy az elkerülõ út megépül és a városon kívülre tereli a for-
galmat, – a fõ közlekedési utakon már felújított útfelület lesz.
Ezeket – kivéve a József Attila utcát – saját kezelésbe veheti az
önkormányzat és végre forgalom-csökkentõ lépéseket tehet
(tiltó táblák, sebességkorlátozás, újabb gyalogátkelõk, stb.).

Az igazi megoldás az el-
kerülõ út megépítése, ill. az
M0 folytatása lenne – állapí-
tották meg a szakemberek és
a jelenlévõ lakosság.

Szabóné Tóth Ildikó pro-
jektvezetõ beszámolt arról,
hogy már 2004-ben megin-
dult a közbeszerzési eljárás
az elkerülõ terveztetésére,
2005. tavaszára elkészült a

terv. Az elõzetes hozzájárulások megszerzése után a
pomázi építéshatósági engedélyeztetési eljárás során de-
rült ki, hogy olyan helyre adtak ki magasépítési enge-
délyt, ami érintette a tervezett út nyomvonalát, valamint
a rendezési tervben szereplõ ívviszonyok az úttervezési
szabványnak nem felelnek meg. Ezért Pomáz rendezési
terveit is, valamint az elkerülõ út nyomvonalát is módosí-
tani kellett. A fedvénytervek 2006. februárjára készültek
el, majd újra meg kellett szerezni a hozzájárulásokat.

Az engedélyezés során számos problémába, akadályba
ütközött a terv, melyeket egyesével, külön-külön kellett
megoldani. Például túl sok csomópontot kértek az önkor-
mányzatok, amit a Minisztérium kifogásolt, mert akkor ez
feltáró- és nem elkerülõ út lenne; hiányzott a környezetvé-
delmi hozzájárulás és a szabvány alóli felmentés, és renge-
teg feldolgozandó – fõként közútkezelõi – kérés, észrevétel
érkezett. Pomáz mindvégig elutasította az elkerülõ út meg-
építéséhez adandó tulajdonosi hozzájárulását, ill. komoly

Ülésezett a Magisztrátus
Február 28-ai ülésén Ercsényi Tiborné alpolgármester-

rel és Massányi Katalin fõépítésszel a város aktuális ügye-
irõl egyeztetett a Magisztrátus tizenhárom tagja.

Massányi Katalin elmondta: a HÉSZ-t a képviselõk még
nem hagyták jóvá, egyes területeken, pl. a Duna-part,
még finomítani kell rajta, – várhatóan tavasszal tudnak ez
ügyben elõbbre lépni. A tervezett szennyvíztisztító terüle-
tének rendezése kapcsán kifejtette: „a településszerkezeti
tervünket összhangba kellett hozni az agglomerációs tör-
vénnyel: így a szennyvíztisztító területére új szabályozási
tervet kell készíteni, mert a hatályos terv szerint nem pon-
tosan azon a helyen van, ahol a valóságban lenne.”

A felvetésre, miszerint egy szennyvíztisztítóval drá-
gább lesz majd a csatornadíj, Ercsényi Tiborné elmondta:
„Költségbecslést fogunk készíteni, hogy mibe kerülne ne-

künk a szennyvíztisztító megépítése. Ha nem lenne nye-
reséges az üzemeltetése, akkor elállunk tõle.” Hozzáfûz-
te: a Berdó csatorna-tervei elkészültek, folyamatban van a
vízjogi engedély megkérése. A Taván dûlõre is tervezik a
csatornát, a kisajátítások most zajlanak, a beruházásokat
pályázati pénzbõl kívánják megvalósítani.

A 250 M Ft-os közlekedésbiztonsági fejlesztések kap-
csán elhangzott, hogy az I. ütemben elkészült utakat, járdá-
kat áprilisban adják át. A II.-III. csomag részeként tavasztól
rendezik a Sport–Tanító–József Attila utcát, a Szentendrei út-
nál körforgalom, a Lenfonó Hév megállónál lámpás átkelõ-
hely készül. Mivel még lehet javaslatokat tenni a IV. ütemre,
a Magisztrátus azt ajánlotta: a Csalogány utcát, mint belsõ
elkerülõ utat újítsák fel és vezessék tovább a Kõbányai útig.

A magiszterek kifogásolták, hogy többszöri ígéret ellenére
sem jutnak hozzá a képviselõ-testületi elõterjesztésekhez, így
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feltételhez, Pomáz elkerülõ út megépítéséhez kötötte azt
(sajnálatos módon a Pomáz elkerülõ út építéséhez a környe-
zetvédelmi felügyelõség nem adta meg hozzájárulását az
érintett terület érzékenysége, különleges élõvilága miatt).
2008. júliusában a Hatóság megtartotta szakhatósági hely-
színi szemléjét, és újabb dokumentumok becsatolását kérte.

Idõközben, 2008. szeptemberében átadták a Megyeri hi-
dat és még mindig nem engedélyezték az elkerülõt. Végül a
Hatóság 2009. augusztusi végzésében az elkerülõ út átterve-
zését írta elõ, melyben benne foglaltatnak az addigi igények,
a szabvány alóli felmentésben szereplõk, és az új szabvány
szerinti átdolgozások. Az új terv 2010. márciusára készült el.
Erre már Pomáz is megadta (más feltételekkel) a tulajdonosi
hozzájárulását, jelenleg már
„csak” a közútkezelõi hozzájá-
rulás hiányzik, melyet – re-
mény szerint – hamarosan ki-
adnak. Ha ez megérkezik, be-
adhatók a tervek a Hatóság-
hoz, jöhet a szakhatósági hely-
színi szemle, lakossági ismer-
tetõ. Elõzetes becslés szerint
nyár végére lehet eredmény.

A projektvezetõnõ el-
mondta, nehéz dolga van az önkormányzatnak, mert az
elkerülõ út a város közepén élõknek ugyan könnyebbség
lesz, de a peremén lakók biztosan tiltakoznak majd ellene.
A NIF Zrt. az elkerülõ utat teljes hosszában engedélyezte-
ti, de a Minisztérium ütemezett megvalósítást ír elõ. Ha
megvan az építési engedély, és jogerõre emelkedett (az
engedélyezési eljárásba ügyfélként bejelentkezett a Leve-
gõ munkacsoport, így vélhetõen az építési engedélyt õk
és egyéb „zöld” szervezetek meg fogják támadni), még
meg kell szerezni a területeket, ami a pomázi rendezési
terv híján kissé nehézkes. Ezután indulhatnak a régészeti
munkák, így – becslés szerint – leghamarabb 2 év múlva
kezdõdhet az építkezés.

Sajnos az M0 folytatása is ilyen bonyolult lehet: január-
ban pert nyertek a „zöldek” ellen, így most indulhat a ter-
vezés, a hozzájárulások megszerzése, az engedélyezte-
tés... Az eddigi és a várható idõveszteség miatt kellett
Budakalásznak a közlekedésfejlesztési segítség.

Azonban az addigi 250 M Ft-os fejlesztések csak az
M0-ról származó forgalomnövekedéssel, elsõsorban a fõ-
közlekedési utak közlekedésbiztonságával, tehermentesí-
tésével lehetnek kapcsolatosak (pl. közlekedésbiztonsági,
közlekedés infrastrukturális, környezetvédelmi munkála-
tok). Az Önkormányzat igényeit a NIF Zrt. a Magyar Közút
Nzrt.-hez és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
ponthoz felterjeszti és jóvá hagyatja. Ezt követõen lesz be-
lõle projekt, melynek megvalósítása – a jelenlegi projektek
tapasztalatai alapján: közbeszerzés, terveztetés, engedé-
lyeztetés és kivitelezés – minimum 2 évet vesz igénybe.

A József Attila utcai átépítés tervezett ütemezése: 1) for-
galomcsillapító küszöbök, kiegészítõ járdák, gyalogátkelõ-

hely a Sport és Tanító utcán –
március; 2) a József Attila út
Kék Duna és Tanító u. közti
szakasza – április-május (ha a
Magyar Közút engedi, az utat
egyirányúsítják a munkák ide-
jére, ha nem, akkor váltott for-
galmú jelzõlámpás megoldást
alkalmaznak, szakaszolva a te-
rületet); 3) Tanító–Mezõ–Kán-
tor u. közötti rész – május-jú-

nius; 4) a Mezõ–Kántor utcától a Szentendrei útig – június-
július; 5) a Szentendrei csomópont és a HÉV átjáró közti sza-
kasz – június-augusztus közepe; 6) HÉV-állomás másik fele
és a lámpás keresztezõdés – augusztus-október.

Az építés ütemérõl a www.budakalasz.hu honlapon is le-
het tájékozódni. Az építés alatti ideiglenes forgalomkorláto-
zás az ütemekhez igazítottan készül, a Magyar Közút Nzrt.
engedélye alapján. A terelési tervek készítése során figye-
lembe veszik a József Attila utcai ingatlanok megközelíthetõ-
ségét és a parkolási igényeket – legfõképpen az üzletek elõtt.

A fenti munkák kapcsán az önkormányzat várja a lakosok
javaslatait, hogy a József Attila úton szükségszerûen meg-
szüntetendõ, helyenként szûrõként szolgáló vagy a felfröcs-
kölést akadályozó sövény helyére milyen növényzetet tele-
píttessen a kivitelezõvel. A felújítások szerzõdés szerint
2011. okt. 31-ig tartanak, az építtetõ, a kivitelezõ és az ön-
kormányzat addig is kérik a lakosok türelmét és megértését.

FSA

nem lehet érdemben ajánlásokat megfogalmazni az aktuális
témákhoz. Határozottan kérték, hogy az elõterjesztéseket
még a bizottsági ülések elõtt tegyék fel a honlapra. Tárgyaltak
még a 2005 õszén hatályba lépett agglomerációs törvény
módosításáról: az önkormányzat javaslataira kapott választ a
fõépítész asszony részletesen ismertette. Felmerült, hogy a
város övezeti besorolásait (pl. mezõgazdasági övezet) tele-
pülésrészenként másképp kellene kezelni. Szóba került a Du-
na-parton élõk ivóvíz-ellátása, és hogy halaszthatatlan egy
budakalászi árvíz- és belvízvédelmi Havaria terv készítése.

Végül felvetõdött a Magisztrátus kibõvítése, esetleges
átalakítása (pl. egyesületté, civil szervezetté), egy Pénz-
ügyi-gazdasági mûhely létrehozása, ill. hogy legalább
kéthavonta találkozzanak. Dr. Kulin Sándor elnök javasla-
tára a Magisztrátus további mûködésérõl szóló vitát, és a
magisztrátusi klub programját késõbbre halasztották.

Közösségi felhívások
FOCI UTCABAJNOKSÁGOT tart április 30-án a Rosta Lika

Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete. Információ:
budakalasz.noe@gmail.com

KALÁSZIAK LIGETE néven egy közösségi parkot kíván lét-
rehozni a Védegylet, amit a lakosok évente újabb fák,
bokrok telepítésével bõvíthetnének, gondozhatnának. A
március 26-i akció helyszínérõl – az önkormányzattal foly-
tatott egyeztetés után – plakátokon tájékozódhatnak.

ZÖLDÜLÕ KALÁSZÉRT néven városszépítõ napot kez-
deményez a Védegylet április 16-ára, amikor a lakókö-
zösségek virágokkal, kisebb bokrokkal díszíthetnék
közvetlen környezetüket, a közterületeket. Az akció
minden évben ismétlõdne, részletek a plakátokon.



Tisztelt Szerkesztõség!
A Budakalászi Hírmondó 2011. februári számában a 3.

oldalon a Köz-ügyek rovatban megjelent „Helyesbítés,
pontosítás” címû cikkre szeretnék érintettként reagálni.

A januári számban ugyanezen rovatban említett „kerü-
lõ” út terve ellen február 10-én mi, a Kereszt utca–Scholz
Ferenc utca–Árok utca–Kõbányai utca lakói, aláírásunkkal
tiltakoztunk. Erre okot az a tény ad, hogy ez az útvonal egy
elkerülõ út létesítéséhez teljes mértékben alkalmatlan,
mind keskeny kialakítása, mind nehéz megközelíthetõsége
miatt (ide mindkét irányból nehéz a befordulás, lévén, hogy
a Kereszt utca/Damjanich utca keresztezõdés emelkedõn
és közvetlenül a kanyar után ill. elõtt van, az Árok utca/Kõ-
bányai utca keresztezõdését úgyszintén lejtõ és éles kanyar
nehezíti, az egész útvonal keskenysége miatt pedig gye-
rekkocsival is szinte lehetetlen közlekedni – járda híján,
amelynek rendes kiépítésére a szûk terepviszonyok mellett
nincs lehetõség). Az útvonal mentén épült házak statikája
sem bírna ki egy nagyobb rezgésbõl eredõ megterhelést.

Az 58 aláírást tartalmazó listát átadtam képviselõnknek.
Addigra a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodája 2011.
febr. 15-i „Helyesbítés, pontosítás” címû szórólapját 16-án
már minden utcánkbéli lakos a postaládájában találta.

Ezen „helyesbítésre” csakis azzal az ellenvetéssel tudok
élni, hogy a tiltakozásunk és az aláírásgyûjtés nem híreszte-
lésre épült, hiszen mi a Hírmondóban megjelent hírre rea-
gáltunk, és éppen a Hírmondó 5 éves fennállása és mûkö-
dése során szoktunk hozzá ahhoz, hogy az abban megje-

lent híreknek teljes a való-
ságtartalma, nem híreszte-
léseket, hiányos informáci-
ókat és tévesen fogalma-
zott, másképp értendõ kije-
lentéseket közvetít a lakos-
ság felé. A hivatalos buda-
kalászi közérdekû tájékoz-
tatási kiadványban megje-
lent hírt nem lehet más-
képp értelmezni, mint
ahogy az hírként megje-
lent; nem híresztelés- vagy
pletykaképpen vagy han-
gulatkeltésként. A vitatott hír helyességét egyébként az is
alátámasztja, hogy a Budakalászért Védegylet egy tagja sa-
ját elmondása szerint látta is a vitatott cikkben említett „ke-
rülõ út” tervét. Ezekre tekintettel kérjük a tisztelt budakalá-
szi testületet, hogy munkájuk folytatásában az általuk kép-
viselt budakalászi lakosokat kezeljék egyenrangú félként és
tiszta szóval, köntörfalazás nélkül, becsülettel értünk, nem
pedig ellenünk tevékenykedjenek. Tisztelettel:

Winkler Márta
Az önkormányzat javaslata alapján a harmadik 250 M

Ft-os közlekedésfejlesztési csomag megvalósítása során a
Kereszt utca–Scholz Ferenc utca–Árok utca remélhetõleg
felújításra kerül – tájékoztatta lapunkat Homor István be-
ruházási osztályvezetõ.
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Tisztelt Szerkesztõség!
Figyelemmel olvastam

a Budakalászi Hírmondó
2011. évi 1. számában a
Budakalászi Önkormányzat
útfelújítási és útépítési ter-
veit. Csalódással értesül-
tem, hogy a felsorolt beru-
házási célok között nem
szerepel a Berdó városrész
egyetlen utcája sem, a Ge-
rinc utca és a felvezetõ Kál-
vária és Felsõvár utca kiszé-
lesítése és közlekedésre al-
kalmassá tétele sem.

Nem tudom, hogy létezik-e valahol az országban olyan,
kétirányú közlekedésre használt utca, ami a kihelyezett köz-
lekedési tábla szerint 2,2 méter széles, és egy beláthatatlan
kanyar után 20%-os emelkedõvel torkollik egy másik utcá-
ba. Ez a Felsõvár utca. A beláthatóságot (biztonságot) egy
magasan elhelyezett, félig megvakult tükör hivatott biztosí-
tani. Fokozzák a balesetveszélyt az utca egyik oldalára – va-
lószínûleg a lakók által – kihelyezett kövek, amik két szem-
betalálkozó jármû kitérését akadályozzák. Miután vakmerõ-
en felkapaszkodtunk a Gerinc utcára, a második megpróbál-
tatás: végigmenni az úton gépkocsival tengelytörés nélkül.

A Berdó másik megközelítési útvonalán, a Kálvária utcán
a keresztben „átívelõ” hasadáson és egyéb aszfalttörésen
átvergõdve feljutunk a Gyümölcs utca torkolatához, ahol az
egysávos útfelület jobb és bal oldala között 25-30 cm-es

magasságkülönbség van, az autó alja leér, és így jut el az el-
sõ 20 méter után a teljes útfelületet beborító gödrökhöz.

Azt itt most nem írom le, hogy a környéken sok régi és új
lakóház van, benne idõsek, középkorúak, fiatalok, gyerme-
kek élnek, akiknek munkahelyre, iskolába, egyéb helyekre
kell eljutniuk nap mint nap, többnyire gépkocsival, de gyalog
és babakocsival, vagy kerékpárral is. Azt sem írom le, hogy
az itt élõk is adófizetõk, és az adóból az önkormányzat is
gazdálkodik, vagy hogy az utak karbantartása az önkormány-
zat feladata. De azt leírom, hogy a 21. században, a fõváros-
tól 500 méterre ilyen közlekedési körülmények között élni...

Sajnálom az önkormányzatot, mert sok olyan útfelületrõl
kell gondoskodnia, ami még a Gerinc utcainál is rosszabb.
Gondolom, ezért döntöttek úgy, hogy a Gerinc utca még rá-
ér, mert vannak sokkal rosszabb állapotban lévõ utcák is.

Wagensommer Éva,
egy hetente többször a Berdóban járó olvasó

Szakemberek március elején felmérték, hogy a szûkös
anyagi források mellett milyen felújításra van lehetõség a
Gerinc és Gyümölcs utcán. Az útjavításra a hivatal árajánla-
tokat kért be – tudtuk meg márc. 10-én a beruházási osz-
tály vezetõjétõl. Mivel a környéken késõbb kerül sor csa-
tornázásra, csapadékvíz-elvezetésre, ezért végleges útépí-
tésre most nincs mód. A csatorna építés során az utat
tönkretennék, továbbá a pályázat útján épített utakon 5
évig nem lehet szerkezeti változtatást végrehajtani, ezért
most csak átmeneti megoldásokat célszerû az útjavításnál
alkalmazni. A hivatal kéri a környéken élõket (terepjáróso-
kat), mérsékelt tempóval közlekedjenek, mert az alkalma-
zott technológiák nem teszik lehetõvé a gyorshajtást.
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„A vonat elindult, a lélek itt maradt”
A Kitelepítés 65. évfor-

dulójáról emlékeztek meg
február 20-án a budakalá-
szi svábok és együttérzõ
barátaik a Római Katolikus
Templomban és az alsó
HÉV-állomás Kitelepítési
Emlékmûvénél. A Kamp
János Kapelle muzsikája
után váratlan meglepetés-
ként Vén Árpád erdélyi
költõ köszöntötte verssel
testvéreit, az egybegyûl-
teket, majd a magyaror-

szági németek Himnuszát követõen Rogán László polgár-
mester mondott ünnepi beszédet.

Kifejtette, hogy 1946. február 22-én „Budakalász egy
kicsit megszûnt létezni: több mint ezer polgártársunkat el-
vitték innen.” Olyan embereket, „akiknek szülei, nagyszülei
védték ezt a hazát”, „elvitték Budakalász szívét-lelkét”. El-
mondta, hogy visszaemlékezések szerint „abban az idõben
a magyar és szerb gyerekek nem voltak hajlandók beülni
azokba a padokba, ahonnan elment valaki”, „Budakalász
megtört abban az idõben...” Hozzátette: bízik benne, hogy
az elmúlt 65 év, amennyire lehet, behegesztette a sebeket
és soha többé nem fog ilyesmi Kalászon megtörténni.

A Lustige Schwaben Énekkar mûsora után Tóth-Kurtz
Márton és Palej Zsolt vázolta föl a Kitelepítés történelmi
hátterét és idézte föl az emberpróbáló tragikus idõket.
Wágnerné Klupp Katalin, a NNE elnöke (képünkön) Ipacs
Mária Katalin egykori budakalászi diák versével búcsúzott
az egybegyûltektõl és azzal, hogy Pünkösd hétfõn az em-
lékmûnél a németországi vendégekkel újra megemlékez-
nek a 65 évvel ezelõtti szomorú eseményekrõl.

„Soha többé ne történhessen meg”
Kiállítás-megnyitóval

emlékeztek március 2-án a
Kitelepítésre a Kalász Suli
tanulói és tanárai.

Peltzerné Dubovszky
Lívia elmondta: a tárlat cél-
ja az volt, hogy a gyerekek
megismerkedhessenek
elõdeik életével, történeté-
vel. Az 1928-as osztály-
kép, amelyen a tanulók há-
romnegyed része sváb
származású volt; a kitelepí-
tettek névsora; az ünnepi
viselet; az indigós kötény; a kézimunkák, csipkék, stelázsi
csíkok; a használati tárgyak éppúgy az õsök életmódját hi-
vatottak közelebb hozni a mai ifjúsághoz, mint a sváb éte-
lek, szokások, énekek és táncok felelevenítése.

Körösné Herein Mária, a Pest-Nógrád megyei Német Is-
kolaegylet elnöke azokat a vészterhes napokat idézte fel,
amikor a hazai németség ‘kollektív bûnössége’ okán „1083
budakalászit, a község lakosságának egyharmadát” toloncol-
ták ki a faluból, kényszerítették idegen országba. Többen
„annyira éheztek, hogy Magyarországról küldtek nekik a ro-
konok élelmet: egy vastag könyv belsejét kivágva és abba
dugva egy db szalonnát, hogy megmentsék õket az éhhalál-
tól. ... Honvágy gyötörte õket, többen közülük öngyilkosok is
lettek. ... A gyerekeik, unokáik már többnyire nem tudtak ma-
gyarul, ha hazalátogattak Magyarországra, csodálkozva néz-
ték a képekrõl ismert egykori házakat, a nagyszülõi házat. Õk
már ott vannak otthon, nekik már Németország a hazájuk.”
Az elnökasszony hozzátette: „Azért kell emlékeznünk, hogy
ez az igazságtalanság soha többé ne történhessen meg: tite-
ket, a jövõ generációját ne érhesse ilyen csapás...” 

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Trinkhoffer Sáni ismét bekrepírozott
Az idei hús-

hagyó kedden,
március 8-án a
Nemzetközi
Trinkhoffer Aka-
démiára jutottak
el a farsangot te-
metni szándéko-
zó budakalászi-
ak. A Trinkhoffer

Sáni-képzõ intézményben Útálatosné Lepcses Bözse ta-
nárnõ a minõségi italozás mennyiségi ismérveire oktatta a
diákokat: az arab, a néger, a sváb, a szerb és a lapp hallga-
tót, valamint Mórickát és a szociális hálón himbálózó,
egyedüli költségtérítéses kisebbségi nebulót.

A diákok elõször a bemutatkozáson, majd az IQ teszten,
versmondáson estek át, illetve Orsós Jacobs egy kiadós,
egészen pólóig ható mosdáson is. Aztán a gyakorlati kép-
zés során megismerkedhettek az intézmény szemléltetõ
eszközével, Sánival, hogy lássák maguk elõtt a perspektí-
vát: az állapotot, amit el kell érniük. Elsajátíthatták a pia-
centrikus osztályzási szisztémát, melynek felsõ fokán né-

gyest az kaphat, akinek alkoholjában vért is találtak nyo-
mokban; ötöst pedig az, aki már legalább egyszer sikeresen
bekrepírozott. A mozgáskultúra oktatáson megtudták, ho-
gyan kell részegen teli üveget épségben hazajuttatni és
mindennek tetejébe megtanulták a Trinkhoffer himnuszt is.

Hogy tanulmányaik során Sáni bekrepírozott, arra volt jó,
hogy a búcsúztató szertartáson olyan alapigazságokat sajá-
títhattak el, mint: „amit az ember részegen tesz, azért józa-
nul felel”. Megtanulhatták, meddig szabad kulturáltan ve-
delni: „Addig igyál, amíg még szépnek tûnik, – de nem aka-
rod elvenni feleségül!” Ahogy azt is: „Miért járnak az embe-
rek inkább kocsmába, mint temetõbe? Mert a temetõre az
van kiírva: Feltámadunk!, a kocsmában pedig az: Sose ha-
lunk meg!”

Ezekkel a böl-
csességekkel
azért már vala-
hogy ki lehet
húzni, – a böjt-
idõszak végéig...
További képek a

honlapról elérhe-
tõ albumokban. 



Nõnapi pincelátogatás a kalászi idõsekkel
Március 8-án a Kalászi

Idõsek Klubja a Budafoki
Borkatakombák pincerend-
szer és étterem tulajdono-
sa, Békési Imre kedves
meghívásának tett eleget.

Nõnapi ajándékként
pincelátogatáson vehet-
tünk részt, ahol többek kö-
zött megtekintettük a világ
legnagyobb boroshordóját. 

Mindenkit beöltöztettek
bortalárba, ami nagy megle-
petés volt. A pincelátogatás

után a Borkatakomba éttermében cigányzenészek vártak
bennünket muzsikával. A mûsorral egybekötött fejedelmi
vacsora elfogyasztása és borozgatás után sok szép élmény-
nyel indultunk haza. Köszönet Békési Imrének önzetlensé-
géért és azért a rendkívül gazdag élményért, amiben része-
sülhettünk. Azt hiszem, még sokáig merítünk témát és erõt
ebbõl a csodálatos estébõl.

Zelizi Erika, intézményvezetõ

Kalász Suli SZMK-bál: salsa és tombola
Február 26-án, fergeteges

latinos hangulat jellemezte a
Kalász Suli Szülõi munkakö-
zösségének bálját a Faluház-
ban. A rendezvényen egy 6.
osztályos tanuló édesapja jó-
voltából táncbemutatót tar-
tott a Salsa Tropical, hogy
népszerûsítse a kubai Salsa-t.
A mûsor végén a fellépõk a
közönséget is bevonták a
táncba, amely nem is vona-
kodott a tüzes latin-amerikai
koreográfia elsajátításától.

Az idén másodjára megrendezett bál és a gazdag tom-
bola 250 ezer Ft bevételt hozott a Kalász Suli Alapítványá-
nak. Támogatók voltak: Ananász Fitness, Annyira Más
Bringabolt, Bakk Edit – Oriflame, Double étterem,
Dressing Bt, Egri László – Húsbolt, Herkules gyógyszertár,
Hufi-hús Kft., Kaltner család, Kata szépségkuckó, Krepárt
cukrászda, Optikalász, Siposné Kati Drogéria, Sportcsar-
nok – kondi, squash, Tichov Zoltán – legowebbolt.hu,
Várda Gyros falatozó, Vas-háztartási bolt, Veronika vita-
minboltja, Viktória gyógyszertár, 5.a osztály és a szülõk.

Kórustalálkozó Pomázon
Kórustalálkozó volt március 12-én a Pomázi Mûvelõ-

dési Házban. A hagyományosan tizenharmadik alkalom-
mal megrendezett eseményen idén is részt vett és ismé-
telten komoly sikert aratott a Méhes Imre által vezényelt
Budakalászi Énekkar. Repertoárjukban szerepelt a Ha ván-
dorúton járok kezdetû vidám kánon, a Ne menj el, szí-
vem... (Azzaiolo, XVI. sz.), a Tábortûznél (Bárdos Lajos,
1921) és a Széles a Duna... (Bárdos Lajos népdalfeldolgo-
zása). A rendezvény zárásaként az összes énekkarral
együtt elénekelték az Ó, ifjak, lányok! kezdetû dalt is
(Liszt Ferenc: Húsvéti ének a Krisztus-oratóriumból).

Makedón táncház Budakalászon
A Búsójárás kapcsán Pécsett és Mohácson vendégsze-

replõ Stefèe Stojkovski és barátai tartottak nagysikerû make-
dón koncertet és táncházat a Faluházban március 11-én.
Makedónia egyik legismertebb zenésze muzsikus családból
származik és hét évesen kezdett fúvós hangszereken, elõbb
fõleg kavalon, majd gajdán (duda) játszani. Emellett virtóz
módon zenél šupelka, zurla, tambura, tarabuka, tapan hang-
szereken, sõt énekel és táncol is. Sokat tanulmányozta a vi-

lághírû Pece Atanasovski játé-
kát, s idõvel Stefèe vette át az
idõs mester helyét a makedón
nemzeti rádió és televízió ze-
nekarában. 1997 óta járja a vi-
lágot együttesével. Budakalá-
szi fellépésükre mintegy szá-
zan voltak kíváncsiak.

MOZAIKPROGRAMOK ITTHON ÉS MÁS TELEPÜLÉSEKEN
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„Elemi kapcsolatok”
Bensõséges élmény ré-

szesei lehettek, akik március
4-én megjelentek Nemes Tí-
mea Izabella kiállítás-meg-
nyitóján. Nem csak azért,
mert a keramikusnõ testvére,
Nemes Levente Szabó Lõ-
rinc: Ima a gyermekekért c.
megzenésített versével ele-
ve megadta az est alaphan-
gulatát; hanem mert Szema-
dám György olyan szeretet-
tel méltatta, elemezte a kiállí-
tott különös mûveket.

A Munkácsy Mihály-díjas festõmûvész elmondta:
„Nagyon ritkán látni olyan képzõmûvész alkotásait, akinél
összejön minden, ami a nõiséget jellemzi”. Nemes Tímea
Izabella anyaghasználatával (agyag, föld, víz) és témavá-
lasztásaival (tengeri lények, õsi, archetipikus lágy formák)
egyaránt a nõi lényeget, természetességet fejezi ki.

Figuráiban egyszerre van jelen a sokrétû, varázslatos
nõi temperamentum: a bezárkózás, olykor agresszivitás
(a megformált állatok gyakran tüskések), és a meghittség,
gyöngédség (ezek a tüskék textilbõl, nemezbõl készültek
és szerves folytatásai a kerámiának). A fiatal mûvész
„olyan módon leplezi le saját maga sorsát, habitusát, ami
nagyon ritka... Ez egy igazi feltárulkozás.” Személyes fel-
tárulkozás, de egyetemes feltárás is egyben, hiszen a ke-
ramikusnõ mindannyiunk közös, õsi élményeit, titkos ál-
mait jeleníti, formázza meg.

Az alkotások címei is igen sokatmondók: Élõvíz; Más-
honnan; Máshová; Elemi kapcsolatok; Kényes egyensúly;
Hajdanvolt bõség; Nemtiszta forrásból; Ad és elvesz; Mi
lesz belõle... Mintha ezek a címek is valahonnan nagyon
mélyrõl, az õsi, tudattalan álmok és bensõ igazságok vi-
dékérõl fakadnának föl...

MOZAIK RENDEZVÉNYEK A KKÁMK FALUHÁZBAN
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Forradalmi etûd és Vajas kenyér
Rendhagyó zongora-

hangversennyel és fest-
ményekkel, történetek-
kel várta a budakalászi
iskolásokat a Faluházba
március 8-án Pless Attila
zongoramûvész, a Deb-
receni Egyetem docen-
se. A Mozart-, Bach-,
Chopin-, Liszt-, Schu-

bert- és Schumann mûvek, átiratok között a tanár úr érde-
kességképpen felvillantott pár részletet a darabok keletke-
zéstörténetébõl, a zeneszerzõk életébõl, sõt, még portrékat
is mutatott róluk, hogy közelebb hozza õket a gyerekekhez.

A mûvész-tanár március 15. tiszteletére Chopin Forra-
dalmi etûdjét, Nõnap alkalmából Schumann-Liszt
Liebeslied-jét, szerelmi dalát is eljátszotta, de a legna-
gyobb sikert a már éhesen izgõ-mozgó, 90 fõnyi közön-
ség körében – ebéd elõtt lévén – mégiscsak Mozart Vajas
kenyér címû vidám alkotása aratta.

Lenvirág Alapítványi bál
Harmadjára rendezte

meg farsangzáró Alapítvá-
nyi bálját a Lenvirág együt-
tes március 4-én, a Falu-
házban. A mûsorban fellép-
tek és nyírségi táncot, vala-
mint dél-alföldi improvizá-
ciót adtak elõ a Lenvirág
azon tagjai, akikkel orszá-
gos szóló táncversenyre
készülünk – tájékoztatott
Pukli Gabriella néptánc pe-
dagógus – és a táncegyüt-
tes-vezetõk, akik somogyi,
kalotaszegi és szucsányi táncokat mutattak be. A talpalá-
valót a Kóborzengõ zenekar húzta.

IBUDAKALÁSZIHIRMONDO



ÜNNEPMÁRCIUS 15. – BUDAKALÁSZON

2011. március • V. évfolyam 3. szám14

Széchenyi István
1848. március 15-i és a
független magyar mi-
nisztérium 1848. április
9-i döntésére hívta fel
népes hallgatósága fi-
gyelmét a budakalászi
templomkertben tartott
ünnepi megemlékezé-
sen dr. Kulin Ferenc iro-
dalomtörténész. Szé-
chenyi döntésére, aki
Pozsonyban Petõfi Di-
csõséges nagyurak cí-
mû verse hatására úgy

határozott, ellenérzéseit fél-
retéve Kossuth mellé áll; és a
minisztériuméra, amely egy,
az ország függetlenségét
semmibe vevõ királyi leiratra,
ultimátumra nemet mondott.

Szembeszállt a zsarnoki
követelésekkel, mert mást ér-
tett függetlenségen, mint a
Habsburgok. „A szabadság-
harc voltaképpen ekkor, április
9-én kezdõdött, amikor a ma-
gyar kormány kiállt azok mel-
lett az elvek mellett, amiket
március 15-én a pesti nép kinyilvánított. Mert a szabadság
az, ha amit egyszer kimondtunk, amire megesküdtünk,
amellett kiállunk. Amíg lehet, békésen, parlamentáris eszkö-
zökkel, amikor pedig így nem lehet, fegyvert is fogunk.”

A magyarok 48-ban fegyvert fogtak igazukért. „Csatá-
kat, háborúkat nyertünk, tulajdonképpen meg is nyertük a
szabadságharcot az osztrákok felett, hiszen csak a segítsé-
gül hívott oroszok tudtak legyõzni.” De a mozzanat, hogy
„a magyar autonómiát illetõ kérdésekben a hatalmak más-
képp értik a megállapodásokat, mint mi”, sajnos kivetíthe-
tõ egész addigi és azutáni történelmünkre. Ez a félreértés
feszült Gertrudis és Bánk bán között (hogy ki vegye át End-
re szerepét); ez okozta, hogy a Kiegyezés magyar és né-
met nyelvû dokumentuma annyira eltért egymástól; ez a

másképp értelmezés mûködött Károly és Kun Béla között;
emiatt érezték 1948 után a kommunisták felhatalmazva
magukat, hogy átvegyék az irányítást; emiatt mozgósítot-
ták az oroszok ‘56-ban csapataikat; és ennek köszönhetõ,
hogy a rendszerváltáskor kitûzött cél: szociális piacgazda-
ság – mára „szabad”, rabló piacgazdasággá alakult... Ami-
kor mi, magyarok egy megállapodást próbálunk betartani,
„szabadságharcot folytatunk. Mert szabadságharcot kell
folytatni, amíg léteznek olyan felek, akik másképp értelme-
zik a magyarság szuverenitásra törekvését, mint mi.”

A gondolatébresztõ beszéd után Tolcsvay Béla gitáros
énekmondó adott szívhezszóló mûsort, majd a Szent-
istvántelepi Iskola versmondói után Kovács Anna Mária ér-
tõ tolmácsolásában A világossághoz címû Petõfi-versben
gyönyörködhettek a jelenlévõk. A Lenvirág Táncegyüttes

virtuóz sárközi tánca után az
ünnepséget – a Kamp János
Kapelle zenei aláfestésével –
koszorúzás zárta.

Délután a Faluházban tar-
totta központi megemléke-
zését a Magyarok Szövetsé-
ge, Neszveda Péter és a helyi
„Káliz” csoport szervezésé-
ben. Fellépett a Lenvirág
Táncegyüttes, Szabó Andrea
énekmûvész, ünnepi beszé-
det mondott Benis Miklós
Mihály, a MSz ügyvivõje.

„Mert a szabadság az, ha amit egyszer kimondtunk, amire megesküdtünk, amellett kiállunk.”
HIRMONDO

IBUDAKALÁSZI

Fotó: fucskó – további képek elérFotó: fucskó – további képek elérhetõk a honlaprhetõk a honlaprólól
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ÉLET-MMESE HATVANÖT ÉVE HÁZASSÁGBAN...

„A legszebbek a küzdelmes évek voltak...” II.
Házasságkötésük 65. évfordulóján, március 11-én

Rogán László polgármester köszöntötte az elõzõ szá-
munkban bemutatott Soós Lászlót és nejét, Kalcsevics
Irént. Laci bácsi mesélt neki küzdelmes életükrõl és el-
mondta: a gyorsírási szakkönyvek, a Biblia-fordítások, a
Jézus-életrajz és a verseskönyve mellett elkezdte írni
kalandjainak történetét is. Most tart a száz oldalas füze-
tek harmadik részénél, – a jó stílusú, izgalmas írás meg-
érdemelné, hogy könyvformában is megjelentessék. La-
punkban – ígéretünkhöz híven – megosztunk olvasóink-
kal pár történetet életük gazdag kincsestárából.

– Küzdelmes 65 év volt. Maga
a kor, amiben éltünk, az volt küz-
delmes. A háború után, 1946-ban
házasodtunk össze. Még megvolt
a lovas kocsink – emlékszik vissza
Irénke néni –, merthogy az apukám
gazdálkodott, de nem sok földünk
volt. A kocsival mentünk esküdni a
halasi református templomba. Ren-
geteg orosz volt ott, meg minden-
féle ember, a háború után. Az
orosz katonanõk meg sírtak. Fiatal
nõk, hivatalosan sorozták be õket
katonának... Aztán fölköltöztünk Pestre. Egyházi állások,
jó kis albérletek... és jöttek a gyerekek... 

– A református teológiai akadémiára jártam, de a kato-
likus Pázmány Egyetemet is elvégeztem – veszi át a szót
Laci bácsi. – Egy félreesõ falusi közösség lelkésze lettem,
templomot, parókiát építettem. Az ötvenes évek voltak a
legnehezebbek. ‘63-ban azt mondtam, ezt nem lehet to-
vább vállalni. Akkor elindultam a kalandos életbe.

A gimnázium negyedik osztályában országos gyorsíró
versenyt nyertem. Volt egy szakmám, amivel akkor lehetett
állást kapni. De egy lelkésznek? Jártam a várost, hol keres-
nek gépírót. A bányászati vállalatnál nem akarták elhinni,
hogy tudok gyors- és gépírni: – Ne bolondozzon, hisz ez
egy nõi foglalkozás! Diktáltak, az egész iroda odagyûlt az
ajtó elé az írógép kattogására. Felvettek gépírónõnek. A
személyzetis meg föl-alá járt a folyosón, vizes ruha a fején:
– Úristen, kidobnak a pártból, felvettem egy lelkészt...

Sikerült átmenni a Kohó- és gépipari minisztériumba,
ott ugyanez a jelenet... Gépelek magyar, holland, görög,

orosz írógépen. Kérdik: – Hol dolgozott? – A bányászati
vállalatnál. – És azelõtt? – Református lelkész voltam. Püff
neki. Az osztályvezetõ, egy volt ávós, azt mondja: – Fi-
gyeljen, kell egy kis idõ, de elintézem.

Lassan a gépíróból fordító lettem. Német, meg angol
nyelvbõl fordítottam mûszaki szövegeket. Írtam egy 600 ol-
dalas szakkönyvet, a mûszaki fordításról. Az egy külön tudo-
mány, egy szakma. Aztán jött a leépítés a minisztériumban, a
fordítóiroda összezsugorodott. Más pályát kellett nézni.

Megvolt az egyetemi végzettségem, de nem volt ta-
nári szakvizsgám. Na, ez megint nem ment simán. Volt,
aki tudta, ki vagyok, direkt olyan tételt adott... ‘66-ban

már pedzegették, hogy van új gaz-
dasági mechanizmus, de senki
nem tudott róla semmit. Ez a téma
biztos bukás volt... Én épp az elõzõ
héten írtam le Kádár beszédét az új
gazdasági mechanizmusról, fel-
mondtam. Az elnök csak hallga-
tott, hallgatott. – Azt hiszem, elég.
– Ugye milyen pocsék? – kérdezte,
aki a tételt adta. – Sokkal tájéko-
zottabb, mint mi vagyunk!

Tizenhatból kettõ kapott okleve-
let, a kolléganõnek, aki meg akart

fúrni, meg kellett dicsérnie politikai gazdaságtanból...
Szerzõdéssel alkalmaztak az újpesti gyorsíró iskolába ta-

nárnak. Budapesten akkor 16 gyorsíró iskola volt, állásokat
hirdettek, mindbe beadtam a pályázatot, mindet vissza-
dobták. Az egyetlen minõsített magasfokú gépíró és be-
szédíró gyorsíró voltam akkor az országban. A rákosszent-
mihályi igazgatónõ szeretett volna engem oda bevinni, de
nem engedték neki. Közben kirándultunk egyszer a Gyors-
író Szövetséggel. Volt ott egy 19-es veterán újságíró, a Bi-
hari. Õt mindenki utálta, a gyorsírók nem voltak kommu-
nisták... Egyedül volt, hát hozzá csapódtam, beszélgettünk.
Következõ héten vizsgaelnök volt épp abban az iskolában,
ahol én szerzõdéssel tanítottam. Az igazgatónõ elpanaszol-
ta: – Itt van egy képzett ember és nem alkalmazza az a sze-
rencsétlen Tanács... Bihari a Kádár irodából felhívta a Taná-
csot: – Az elnököt kérem. ... Mondd, ki az a hülye, aki az én
barátomat nem alkalmazza tanárnak?! Másnap jött a távirat.
– Kinevezése céljából szíveskedjen befáradni... (Folytatjuk.)

Anó
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Szentistvántelep történeti emlékei…
TISZTELT KALÁSZI HONPOLGÁROK!

A 2011-es év több szempontból emlékezetes a telepü-
lés számára. Nem csak a város irányítószáma és a naptári
évszám megegyezése miatt, hanem mert sok-sok évforduló
is ebben az évben köszönt ránk, amelyekre méltón szeret-
nénk emlékezni. A mai fiatalok tudják, hisz még nem is
olyan régen a padjait koptatták, hogy a Szentistvántelepi Ál-
talános Iskola 20 évvel ezelõtt vált külön a másik iskolától, s
lett önálló intézménye az akkori nagyközségnek. Azt vi-
szont, hogy hogyan lett egy egytantermes népi iskolából 8
évfolyamos, 16 osztályos intézmény, azt már jószerével
csak az idõsebbek tudják, ismerik.

Ezért kérjük mindazokat, akiknek írásos emlékei, fényképei,
netán még élénk élményei vannak, s szívesen felidéznék az is-
kola régmúltját, fejlõdését, – segítsenek a történetét összefog-
laló könyv elkészítésében. Minden tárgyi emléket visszaadunk
a tulajdonosának, a róluk készített digitalizált fénykép után, és
közös beszélgetések során rögzítjük a még íratlan emlékeket.

Nemcsak az iskola, hanem Szentistvántelep története is
csak az ott lakó idõsebb lakosok számára ismeretes. Fiatalja-
ink esetleg a nagyszüleiktõl, szüleiktõl tudhatják, hogy
Szentistvántelep az 1900-as évek elején még Pomázhoz
tartozott, s az 1950-es évek elején csatolták Budakalászhoz. 

A Budakalászon élõk, az elmúlt évtizedekben ide szü-
letettek, de az újonnan betelepülõk számára is fontos,
hogy ismerjék lakóhelyüket, annak történetét.

Kérjük, hogy aki az iskola történetérõl – Petykó Gyula
idejétõl egészen napjainkig –, valamint Szentistvántelep
régmúltjáról, fejlõdésérõl, olyan forrásokkal (képek, hang-
anyagok, tárgyi eszközök, írásos emlékek) rendelkezik,
amelyek a könyv megírásához, szerkesztéséhez segítsé-
gül szolgálhatnak, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális Osztályán a (26) 343-363/108-as mel-
léken vagy a Szentistvántelepi Általános Iskola Igazgató-
ságán, (26) 340-209, hogy egyeztethessék a források
megismerésének, a beszélgetéseknek az idõpontját.

Villám Zsuzsanna

HISTÓRIAHELYTÖRTÉNET ÉS KÖZELMÚLT...

Visszatekintés és útravaló
A 2010-es év, a bûvös fordulóját is tekintve, tartoga-

tott meglepetéseket. Az ország és Budakalász is nehéz
pénzügyi évet hagyott maga mögött. Településünk bevé-
telei szinte minden téren csökkentek, miközben a kiadások
nõttek. A gazdálkodás az alapja minden tevékenységnek,
a mindenkori vezetés jogának egyik tartozéka, – de a fele-
lõsség terhe is e szûk csoport vállát kell, hogy nyomja.

Megoszlottak a vélemények jó néhány helyi beruházás
tényszerûségét, fontosságát, összegét tekintve. A gazdasá-
gilag is kedvezõtlen idõszakokban az emberek érzékenysé-
ge jóval nagyobb, ilyenkor a mindenkori vezetésre is na-
gyobb felelõsség hárul. Lehetõség szerint meg kell osztani
a felelõsséget a település szervezõdései, polgárai körében.

Nagy körültekintéssel szabad jelentõsebb tervezésbe,
beruházásba, felújításba kezdeni. Több százmilliós beruhá-
zást – indokoltsága ellenére – gondos számításokkal sza-
bad csak tervbe venni. Gazdasági tevékenységek átalakí-
tását, átszervezését szintén jól átgondolva, a jogi és
pénzügyi háttér elemzésével kell, szabad megvalósítani.
Különösképpen ha jól mûködõ, bizonyított, több ember-
nek munkát biztosító tevékenységrõl van szó.

Budakalász lakóinak, polgárainak jelentõs része talán
más prioritást, fontossági sorrendet tartott volna megfele-
lõnek. Nagyobb hangsúllyal lehetett volna kezelni a fõ- és
mellékutainkon áthaladó forgalmat; az utaink, gyalogjárdá-
ink állapotát, környezetünk helyzetét, közbiztonságunk je-
lenét. A helyi építési szabályok átvizsgálása, oktatási intéz-
ményeink helyzete is megér, megért volna egy hosszabb
gondolatmenetet. Nagy veszély a munkanélküliség. A
munkahelyek megtartása és létesítése, ennek elõsegítése
közfeladat is. Munkájukat elvesztõ társaink késõbbiekben
az otthontalanok, a hajléktalanok számát gyarapíthatják.

Egy választást követõen nem lehetnek gyõztesek és
vesztesek. Egy település, mint Budakalász, megújulhat, de
csak ha a bizalmat kapott képviselõk a település érdekeit
tartják legfontosabb feladatuknak. Semmi esetben nem le-
het a kiszervezõsödi, mások lejáratása, ellehetetlenítése a
gyõztesek elsõ feladata. A mindenkori többség lehetõségei

nagyobbak, de ez nem jelentheti a másik fél elnyomását. A
feladatok, kihívások megoldásához szakmailag felkészült,
egységes képviselõtestület és a munkájához értõ, segítõ-
kész hivatali háttér kell. Igazi szakmai mûhelyekben min-
den érdekeltnek lehetõséget kell biztosítani a hozzászólás-
ra, érvelése, véleménye meghallgatására.

Különösen érthetetlennek tûnik, hogy hasonló érték-
rendet magáénak valló, közös társadalmi háttérrel bíró
szervezetek között ilyen feszültségek, személyes ellenté-
tek jelentkeztek, amikor a jelenlegi körülmények még je-
lentõsebb összefogásra szólítanak fel. Ha az érdekeltek
félreteszik múltbéli sérelmeiket, akkor alakulhat ki biza-
lom és egység Budakalászon.

Ügyeletes baráti-kapcsolati kötõdések, indokolatlannak
vélt vezetõi leváltások, személyeskedések is jellemezték az
elõzõ évek vezetõi morálját. Ilyen jelenségek – melyek a
Kaláz Kft-nél megállapítást nyertek, mely alapján az új ön-
kormányzat vezetése is áttekintette a cégek mûködését, és
úgy találta, hogy a Kaláz Kft-nél és a Közmû Üzemeltetõ
Kft-nél aránytalanul magas a mûködési kiadás – eredmé-
nyezték, hogy az ügyvezetõ és a tulajdonos önkormányzat
között 2011. január 1-tõl megszûnt az együttmûködés. Ta-
lán még egyszer megtudhatjuk, tételesen mit is jelentenek
a magas mûködési költségek, ami úgymond jogszerû, an-
nak is látszódik-e. Voltak, lehettek-e törvényes felelõségre
vonások, eljárások. (Egy gazdasági tevékenységet folytató,
önkormányzati tulajdonú kft-re való rálátás a mindenkori
Felügyelõ Bizottság joga és egyben kötelessége is.)

Nagy a felelõsége Budakalász vezetésének. Ismerni kell
a prioritásokat, melyek elsõdleges megoldást igényelnek.
Szakítani kell a tévedhetetlenség tévhitével. Félre kell tenni
a gyakorlatot, mely a szakmai és erkölcsi sorrendet felcse-
rélve, az elvi egymáshoz tartozást részesíti elõnyben.

Meg kell teremteni a bizalom életterét, légkörét, ami
ma még várat magára. A kampányidõszakok közötti idõ-
ben is embernek kell tekinteni Budakalász minden polgárát,
lakosát. Az itt élõk folyamatos támogatása nélkül a vezetés
magára marad, elveszti hitelességét, erkölcsi tartását.

Herneczky Frigyes
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EGÉSZSÉG TEGYEN ÖN IS EGÉSZSÉGÉÉRT!

Város-szintû szív- és érrendszeri szûrés
TISZTELT HÖLGYEM/URAM!

Budakalász Város Önkormányzata és a Semmelweis
Egyetem Kardiológiai Központ a település 20. életévet
betöltött lakosainak körében szív-és érrendszeri vizsgála-
tot végez. A vizsgálat célja, hogy a városban élõk egész-
ségi állapotáról pontos képet kapjunk, valamint hogy
ezen adatok segítségével személyre szólóan betegség-
megelõzõ programot indíthassunk. Célunk a legmaga-
sabb szintû szakorvosi gondozás megalapozása.

A kardiológus szakorvosi vizsgálatra 2011. áprilisától
kerül sor Budakalászon. Ezzel kapcsolatos tájékoztatást a
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja által létreho-
zott ingyenesen hívható 06 (80) 205-196 zöld számon kap-
hatnak. Itt várjuk bejelentkezésüket az orvosi vizsgálatra is!

Polgármesteri Hivatal

A szív- és érrendszeri szûrés részletei

A februárban befejezõdött
400 fõs, reprezentatív felmérés
után, a megállapodást a teljes
felnõtt lakosságot érintõ vizs-
gálatra a márciusi ülésén vég-
legesíti a képviselõ-testület –
tájékoztatta lapunkat dr. Nagy
Zsolt aljegyzõ.

A szerzõdés aláírása után, áprilisban kezdõdnek a kér-
dõíves felmérések és orvosi vizsgálatok, melyeket egy
kérdezõbiztos és egy szakorvos párhuzamosan végez.

A hivatal munkatársai három lehetséges helyszínben
gondolkodnak: a volt kínai bolt, a régi Takarékszövetke-
zet, ill. a Schmidt-ház helyiségeiben. A legvalószínûbb,
hogy ez utóbbiban, a volt Faluház Kht. Budai úti múzeum
épületében zajlanak majd a vizsgálatok. 

Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy éljenek a le-
hetõséggel, kérjenek idõpontot és vegyenek részt az in-
gyenes és európai szinten is egyedülálló szûrésben.

Szigorítás a jogosítványok érvényesítésénél
Kedves Betegeink! 2011. január 1-vel módosították a

közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megálla-
pításáról szóló 13/1992. (VI.26.) NM rendelet több pontját.

A módosítások elsõsorban a jármûvezetési képességet
is befolyásolni tudó krónikus betegségekben szenvedõket
érinthetik, úrvezetõi és hivatásos gépkocsivezetõk eseté-
ben eltérõ mértékben. Az alább felsorolt betegségek meg-
léte esetén a háziorvos csak abban az esetben adhatja ki az
alkalmasságról szóló igazolást, ha szakorvos véleményezi a
beteg állapotát, és azt alkalmasnak ítéli a jármûvezetésre.

 Látászavarnál – szemész,  nagyothallásnál – fülész
szakorvos,  mozgáskorlátozottság esetén – szakértõi bi-
zottság,  szív- és érrendszeri betegségeknél – kardioló-
gus szakorvos véleménye szükséges.

 Cukorbetegség (gyógyszeres vagy inzulinos kezelés
alatt állók egyaránt!) esetén diabetológus szakorvos vélemé-
nye szükséges. Cukorbetegek alkalmasságát úrvezetõknél
max. 5 évenként, hivatásos gépkocsivezetõknél max. 3 éven-
ként felül kell vizsgálni. A betegeknek tisztában kell lenni a
hypoglikémia (kórosan alacsony vércukorszint) jelentkezésé-

nek bevezetõ tüneteivel, és a helyzet kezelésével.
Nyilatkozniuk kell, hogy a betegséggel kapcsolatos tudniva-
lókkal tisztában vannak, a megfelelõ tájékoztatást megkapták.

 Idegrendszeri betegségeknél – súlyos esetben rend-
szeres felülvizsgálathoz kell kötni az alkalmasságot. 
Mentális rendellenességeknél – pszichiáter szakorvos,  al-
koholfogyasztásnál – addiktológus vagy pszichiáter szak-
orvos véleménye szükséges.  Pszichotróp anyagok és
gyógyszerek fogyasztása esetén – a háziorvos dönti el, mi-
lyen szakvéleményre van szüksége.  Veserendellenessé-
gek (súlyos veseelégtelenség esetén) – belgyógyász vagy
nefrológus szakorvos,  szervátültetésen vagy implantáci-
ón átesettek esetén szakorvos véleménye szükséges.

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy aki a fenti
krónikus betegségek bármelyikével rendelkezik, jogosít-
ványa érvényességének lejárta elõtt idõben jelentkezzen
háziorvosánál, vagy az állapotát rendszeresen felügyelõ
szakorvosnál a szükséges orvosi szakvélemények beszer-
zése érdekében, mivel a konzíliumokra esetenként több
hetet is várni kell.

Dr. Gál Katalin

Az Egészségklub hírei
MÛVÉSZETI PÁLYÁZAT A MÛVÉSZETI ISKOLÁNAK

A Magyar Rákellenes Liga Budakalászi Alapszervezet
Egészségklubja pályázatot hirdet a Kalászi Mûvészeti Isko-
la tanulói részére. A pályázat témája: „Napjaink szenve-
délybetegsége az alkoholizmus, és annak rákkeltõ rombo-
ló hatása”. A nevezéseket bármilyen képzõmûvészeti, iro-
dalmi, vagy zenei alkotás formájában várjuk, pl.: plakát
(max. A3), rajz, montázs, film, PowerPoint vetítés, vers,
esszé, saját dal, meglévõ zenemûvek összeollózása stb.

Pályázni lehet egyénileg vagy csoportokban. A pályá-
zat leadásának határideje: április 8. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetés ideje: április 21. 18 óra. A legjobb hat pá-
lyamû alkotóit apró mûszaki ajándékkal jutalmazzuk meg.
Minden pályázónak eredményes jó munkát kívánunk!

SÉTÁLJUNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
Továbbra is várjuk a budakalászi lakosokat, csatlakoz-

zanak bátran egészség megóvó programunkhoz! Öt hó-
napon keresztül hetente háromszor sétálunk egy-egy
órát, hétfõn, szerdán: 7-tõl 8 óráig, szombaton: 8-tól-9
óráig. Találkozó a Budakalász Lenfonó Hév megállóban,
útvonal: a patak melletti töltésen elsétálunk az Omszki-
tóhoz (amit többször körbesétálunk), majd vissza a Lenfo-
nó Hév megállóhoz. Pontosan indulunk, mert a dolgozók
innen mennek munkába. Mindenkit szívesen látunk!

PROGRAMOK

 Március 24-én csütörtökön 18 órakor a KKÁMK Fa-
luházában vendégünk lesz: Szabó György, a Bükkszent-
kereszti füves Gyuri bácsi. Az „Õsi magyar népi gyógyí-
tás” címû elõadás után lehetõség nyílik tanácskérésre és
gyógyteák vásárlására is.

 Április 7-én 17 órakor megrendezendõ klubnapunk
témája: Kertészkedjünk! Palánta csere-bere! Tervezünk
köztéri faültetést is.

 Április 28-án 18 órakor újabb orvosi elõadásra vár-
juk az érdeklõdõket, „Az alkohol és a rák” címmel. Ven-
dégünk: az MRL elnöke, Prof. dr. Simon Tamás.
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Böjt
A Caminón, a spanyolországi 880 km-es gyalogos za-

rándokúton van egy szokás: a zarándok a nehéz hátizsákja
mellé fog egy követ és végigviszi az úton. A szállásokon
szándékosan otthagyott holmikat lehet találni, akinek nehéz
a zsákja, a felesleges holmikat kiteszi arra a polcra, ahonnan
bárki bármit elvihet. Sok minden van ott: képregény, fésû,
kenõcs, pulóver stb… A követ nem szokták letenni erre a
polcra, ezt végigcipelik a Cruz Ferroig, a Vaskeresztig.

Ez a kõ jelképezi a bûnbánatot, a terhet, amit minden nap
magunkkal hordunk. Az út folyamán elõ lehet venni, néze-
getni, gondolkodni, hogy milyen nehézséget cipelünk, mik a
terhek, és le tudjuk-e ezeket rakni. A kõ állandóan ott van az
ember mellett, figyelmeztet, hogy miért is indultunk el.

A környezetünk elárulja, kik is vagyunk. A képek, poszte-
rek, könyvek, bútorok tanúsítják az ott lakó gondolatait, élet-
színvonalát, hobbiját, és értékeit. Régi házakhoz hozzátarto-
zott a kereszt, szentkép, biblia, amely jelenlétével figyelmez-
tette az embert, hogy a házban jelen kell lennie Istennek is.

Jó, hogyha van egy hely a környezetünkben, ahova félre
tudunk vonulni, ahol erõt tudunk meríteni. Jó, ha van egy
kõ, vagy bármilyen más emlék, ami ott van az íróasztalon, a
könyvespolcon, az autóban, vagy valahol a kezünk ügyé-
ben, amely újra és újra figyelmeztet, hogy mi a célunk.

A böjt ehhez hasonlít. Minden étkezésnél ott van az
ember gondolatai közt, figyelmeztet, hogy több az élet az
ételnél. A böjt idején minden étkezésnél találkozhatunk a
figyelmeztetéssel: van egy célunk.

Egyik barátom felnõtt korban lett keresztény. Elmondta,
hogy egyetemista évei alatt leült a kollégiumi szobájába és
válogatás nélkül elmondta gondolatait, kéréseit a számára
ismeretlen Istennek. Késõbb kezdett el gondolkodni, hogy
kell lennie valakinek, akit személyesen meg tud szólítani.
Több mint a négy fal, több mint amit el tud képzelni.

A böjt lényege nem a helyes táplálkozás, a fogyókúra,
az önsanyargatás… A böjt leglényegesebb része, hogy új-
ra és újra figyelmeztet: az életünk függ valakitõl. Istentõl,
aki megteremtett, és akarja, hogy legyünk. Õt kell keresni.

Kálmán József atya

A Kalász Baptista Gyülekezet programjai
 Istentisztelet: minden vasárnap 17 órakor
 Bibliaóra: minden kedden 18 órakor
 Március 27. vasárnap 16 óra: Családi délután (ezen az

összejövetelen az istentisztelet egy különleges for-
máját fogjuk gyakorolni, játékokkal, vetélkedõkkel,
énekekkel, vidám hangulatban)

 Április 1. és 15. 17 óra: KIcK ifjúsági klub, vidám,
játékos, zenés foglalkozás tizenéveseknek

 A Kalász Fotó Klub március 26-án tartja következõ fotós
kirándulását, amikor Pilisborosjenõ határába megyünk
természetfotózásra. Jelentkezni a Fotó Klub honlapján
keresztül (www.kalaszfoto.ning.com) lehet.
Programjaink, istentiszteleteink nyitottak, minden

érdeklõdõt szívesen látunk! Címünk: 2011 Budakalász,
Szentendrei út 7.

A RÓMAI KATOLIKUS SZENTMISÉK RENDJE

 Budakalász – hétfõ 18 óra; szerda reggel 7 óra; péntek
17.15: keresztút, utána 18 óra: mise; vasárnap reggel 8
óra és 18 óra

 Szentistvántelep – kedd, csütörtök reggel 8 óra; péntek
7.15: keresztút, utána 8 óra: mise; szombat 18 óra;
vasárnap 10 óra

 Április péntekjein a keresztutat az esti mise után
(18.30-tól) a Kálvárián fogjuk végezni.

 Irodaidõ: hétfõ-kedd: 9-11-ig és csüt., péntek: 15-17-ig.

A Budakalászi Evangéliumi Közösség hírei
AKTUÁLIS PROGRAMJAINK

 Párkör: április 9., 16 óra
 Nõi kör – Kézmûves: április 16., 15 óra
 Családi Nap: április 23., 15 óra

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

 Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor
 Ifjúsági Klub: péntek 18.30-kor (változhat az idõpont)
 Bibliaóra: szerdán 18.30-kor (változhat az idõpont,
kérem érdeklõdjön a Budai út 55. szám alatt Kiss Péter
lelkipásztornál. +36 (20) 886 8752, kish.peter@gmail.com)

Strandröplabda pálya-avató rangadó!
A budakalászi Lenfonó HÉV megállónál, az alapítványi

pékség mögött, a Félúti Házban épülõ Cserkészház kertjé-
ben egy homokkal borított szabvány méretû, kivilágított
strandröplabda pályát épített cserkészcsapatunk az elmúlt
fél évben a Testvérkapcsolatok Egyesületével és az önkor-
mányzattal együttmûködve. Az elsõ kapavágásokban a
Kahl am Mainból érkezett fiatalok is segítettek 2010 au-
gusztusában.

Nagy öröm számunkra, hogy a sok száz óra önkéntes
munka gyümölcsét átadhatjuk most Budakalász sportolni
vágyó fiatal és idõsebb lakosai számára. Reméljük, hogy a
továbbiakban sokunk egészséges életmódját, közösségi
szabadtéri sportolásának örömét fogja majd szolgálni e
gyönyörû környezetben, védett helyen található amatõr
sportpálya!

Mindenkit (nemcsak cserkészeket) szeretettel hívunk a
strandröplabda pálya ünnepélyes átadására április 16-án
szombaton 10 órára, majd az ezt követõ amatõr Strand-

röplabda bajnokságra a Cserkészháznál! A nevezés díjtalan
a helyszínen min. 6 fõs csapatokkal, életkori határ nincs!
Köszönettel fogadjuk a helyi csoportok, közösségek jelent-
kezését elõzetesen telefonon a bajnokság szervezõjénél:
Vojnits Katánál, vojnitska@gmail.com (20) 459 5822.

E sportolási lehetõséget ezúton is felajánljuk a helyi
oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek, baráti tár-
saságoknak. A röplabdapálya strandfocira is alkalmas, pa-
lánkkal kerített. A pálya lefoglalható telefonon Konrád Dé-
nes önkéntes gondnoknál: (20) 294 7030, fuzfanfutyu-
lorezangyal@gmail.com.

Bármely segítséget és anyagi támogatást köszönettel
fogadunk alapítványunk javára. Kérjük, támogassanak adó-
juk 1%-ának felajánlásával is: adószámunk 18672844-1-13
bankszámlaszám: 11703006-20063315.

A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány honlapja:
www.cserkeszek.hu További információ: (30) 305 7305,
wett.andras@gmail.com

Dr. Wettstein András kuratóriumi elnök
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Krisztussal a menny kapujában!
De a másik megrótta, ezt mondva neki: „Nem féled az Istent?
Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert
tetteink méltó büntetését kapjuk, de õ semmi rosszat sem köve-
tett el.” Majd így szólt: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor
eljössz a te királyságodba.” Erre õ így felelt neki: „Bizony, mon-
dom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23:40-43)

A kereszten már nem volt hátra sok idõ. A testi erõ is
fogytán, kevés a hosszas beszélgetésre, mert minden léleg-
zetvétel rettenetes kínt jelentett. Mégis elhangzott egy rövid
párbeszéd, amelybõl Jézus Krisztus megmentõ hatalmát, és a
bûnös üdvösségét tárja fel Isten Szentlelke. Nagypénteken
egy közönséges bûnözõ lett Jézus Krisztus útitársa a földi élet-
bõl az örök életbe. Együtt látjuk az evangéliumban Jézus
Urunkat és ezt az embert a menny kapujában, és halljuk,
amint Krisztus az üdvösséget átadja egy bûnös embernek.

A BÛNÖS EMBER A MENNY KAPUJÁBAN

A menny kapuja a megfeszített gonosztevõ számára Jézus
Krisztus! Õt látja és hallja a kereszten. Õt látva és hallva támadt
hit a szívében. A menny kapujában pedig csak a Krisztusba ve-
tett hit számít. Lássuk hát e gazdag üdvösséges hit tartalmát:

– A gonosztevõ félte Istent! Tudta, hogy a kivégzés és
a halál után is Istennel lesz dolga.

– A gonosztevõ hitte, hogy õ maga Isten jogos bünte-
tését szenvedi el. „Mi ugyan jogosan, mert bûneink méltó
büntetését kapjuk.” Nem mentegette magát, és nem pró-
bálta felmutatni vélt erényeit.

– A gonosztevõ hitte, hogy Jézus Krisztus nem bûnös!
– A gonosztevõ hitte, hogy Jézus Krisztus is és õ maga

is fel fognak támadni. Különben nem sok értelme lett vol-
na Jézushoz intézett kérésének: „Emlékezz meg rólam,
amikor eljössz a te királyságodba!”

– A gonosztevõ hitte, hogy Jézus Krisztus a menny és föld
királya, akinek országa, dicsõ uralkodása meg fog valósulni.

– A gonosztevõ hitte, hogy üdvössége egyedül Jézus
Krisztustól függ. Attól várta az átok és ítélet elfordulását,
és a menny kapujának megnyílását, hogy Jézus megemlé-
kezik róla. Ha Jézus nem felejti el õt, akkor õ meg van
mentve a kárhozatból az üdvösségre.

– A gonosztevõ nem hitte, hogy a földi sorsa is jobbra
fordul, õ Jézustól az örök életet remélte.

Ez a gazdag hit olyan helyzetben fakadt fel e bûnös szívé-
ben, amikor ennek emberileg semmilyen érthetõ alapja nem
volt. Attól a Jézustól várta az üdvösséget, abban a Jézusban
bízott, aki órákon belül meghalt. Arra a Jézus Krisztusra bízta
az üdvösségét, akit a vallásos hatalom, a papság és a kor teo-
lógusai kiátkoztak, meggyaláztak, megverettek. A hitét nem
erõsítették a szétszaladt tanítványok, sem a lesújtott lelkû asz-
szonyok. A meggyalázott, elátkozott, halálra váló Jézus Krisz-
tusban reménykedett. Éppen ez a Jézus mentette meg. Ép-
pen ez a Jézus nyitotta meg a bûnös számára az utat a kárho-
zatból az üdvösségre. Ez az azóta is gúnyolt, lenézett, semmi-
be vett Jézus Krisztus ígérte meg neki, a bûnösnek: „…még
ma velem leszel a paradicsomban!”

KRISZTUS A MENNY KAPUJÁBAN

A látszat ezen a ponton csal. Egy kivégzett vándorta-
nító látszik, fölötte a gúnyos felirat: „A zsidók királya” Va-
lójában pedig õ a menny és föld Istene és Ura. Látszik egy
vonagló, szenvedõ, kárhoztatott ember, a valóság pedig

az, hogy õ „Isten báránya, aki elhordozta a világ bûnét”. A
látszat az, hogy magán sem tud segíteni, a valóság pedig
az, hogy ellenségeiért könyörgött, és ilyen rettenetes
helyzetében, halálával megmentett egy átkozott bûnöst.

Jézus Krisztus a menny kapujában a bûnös ember úti-
társa lett. Õ maga viszi a bûnöst a mennybe. Odalép hoz-
zá, megismerteti magát vele, üdvösséges hitet támaszt a
szívében. Ha Krisztus nem hal kereszthalált, a megfeszített
gonosztevõ elveszett volna. De Urunk olyan mélyre szállt
le, ahová mi zuhantunk, hogy onnan emelje fel az övéit.

Krisztus a menny kapujában személyre szabott ígéretet
tett a megtérõ bûnösnek. Nem általában ígérte meg az üd-
vösséget, hanem személyesen annak, aki hozzá fordult. A
megtért gonosztevõ teljesen biztos lehetett az üdvösségé-
ben, mert azt Jézus Krisztus személyesen neki ígérte meg.
„Bizony mondom neked…”, nem másnak. Nem a szenve-
dés látványából és élményébõl, nem a vallásgyakorlásból,
nem a papságtól, hanem Jézus Krisztus szavából kapott bi-
zonyosságot a megtért bûnös az üdvösségrõl. Akiket Jé-
zus Krisztus megment, azokat ma is személyes ígérettel
teszi bizonyossá a bûnök bocsánata és az örök élet felõl.

KRISZTUSSAL A MENNY KAPUJÁBAN

A Szentírás története egyetlen nagy kérdést feszít ne-
künk, mai olvasóknak: Hogyan fogsz megállni, a menny ka-
pujában? Krisztussal, vagy nélküle? Gazdag és igaz hittel,
vagy babonásan, hiszékenyen? Kaptál-e Krisztustól üdvös-
séges ígéretet, vagy bizonytalanul, esetleg érdektelenül te-
kintesz az örökkévalóság felé? Kérlek, kedves olvasó, te-
kints a megfeszített Jézus Krisztusra! Kérlek, figyelj erre a
ma is megvetett, elmellõzött, megtagadott mennyei király-
ra! Olvasd, hallgasd szavát, mert Õ ma is bármilyen bûnös
elõtt megnyitja a menny kapuját. Szólítsd meg bátran
imádságban, hogy rólad is emlékezzen meg, amikor eljön
országában! Bárha Budakalászon minél többünk számára
megnyílna a menny kapuja! Remélem, Krisztussal neked is
megnyílik majd! Áldáskívánással és szeretettel Krisztusban,

Cs. Nagy János, református lelkipásztor

IGE-IIDÕK BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Református szolgálatok
Imaközösségek – márc. 29., ápr. 12., 19. kedd 18 óra
Bibliaóra – márc. 24., 31., ápr. 7., 14., 28. csüt. 18 óra
Ifjúsági óra – márc. 25., ápr. 8, 15., 29. péntek 18 óra
Istentisztelet – márc. 27., ápr. 3., 10., 17. vasárnap 9 óra
Úrvacsora – márc. 27. 9 óra
Ifi konfirmáció – márc. 27. 11 óra, ápr. 3., 10., 17. 10.30,
Felnõtt konfirmáció – márc. 22., ápr. 5., 26. kedd 18 óra
Presbiteri gyûlés – ápr. 17. 15 óra
Házaspárok köre – márc. 27. 16 óra
Márc. 26. szombat – Ifjúsági találkozó Pécelen

AZ ÜNNEPI SZOLGÁLATOK RENDJE

ápr. 19. kedd 18 óra: Imaközösségek – házanként
ápr. 20. sze. 18 óra: Úrvacsora elõk. – Hóseás, 7. fejezet
ápr. 21. cs. 18 óra: Úrvacsora elõk. – Hóseás, 8. fejezet
ápr. 22. p. 18 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – Átokból

üdvösség: Lukács 23:43
ápr. 24. Úrnap 9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – „Láttam

az Urat!”: János ev. 20:11-18
ápr. 25. h. 9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – „Békesség nék-
tek!”: János ev., 20:19-23; 12 órától családos kör kirándulása
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HISTÓRIARÉGI IDÕK TANÚSÁGA...

Lövéte köröpölõ
„Ez nem egy etnog-

ráfiai könyv, nem szak-
munka. Azt András Jós-
ka megírta. Kicsit zagy-
va ez a könyv, olyan,
mint én. Az van benne,
amit én szeretnék el-
mondani a szülõhe-
lyemrõl, – gyorsan, ha-
mar, töményen.” – Így

mentegetõzött Lázár Anna, a Lövéte köröpölõ címû,
könyvészetileg és néprajzilag egyaránt tartalmas képes-
könyvének február 28-i bemutatóján, a könyvtárban. 

A jó hangulatú esten szóba került, milyenek a székelyföldi
miesnapok (hétköznapok); melyek ezek kifejezései, szólásai;
hogy születnek a ragadványnevek; hogy élhet a községben
11 féle Lázár család és miért volt Lövéte az ezer gyermek fa-

luja. Megemlékeztek a 99%-ban katolikus település Mária kul-
tuszáról, a Kisasszony napi búcsúról, az adventi Szent Család
utakról, a betlehemes énekekrõl és Kontur Mária egy-egy
imával, egyházi, népi énekkel is színesítette a beszélgetést.

Megtudhatták az érdeklõdõk, hogy a címbeli köröpölõ
a székely szótár szerint vigyázást, óvást, törõdést jelent:
köröpölik az öreget haláláig, a gyermeket, ha kimegy ját-
szani és bizony a legény is köröpöli, körülkedveskedi a
lányt, amikor meg akarja ismerni a titkait...

Elhangzottak „a jó lövétei” ismérvei is: „Tisztelettudó,
vallásos, nagycsaládos, szorgalmas, de nagy elvárásai van-
nak. Jó hazafi, hagyományaihoz hû, de csak a saját kultúrá-
ja fontos. Jólelkû, de csúfondáros. ... Közösben gondolko-
dik, szívesen segít, de egyénre lebontva nagyon kritikus.
Hírnevére, becsületére nagyon kényes. ... Szent dolgokkal
soha nem tréfál, csak az egyénnel. ... Kritikus, de meghajol
az ész és tudás elõtt. ...” Aki ennél többre kíváncsi, forgas-
sa bizalommal a Kovács István fotóival díszített albumot.

Wattay I. János és Kaláz
Felsõvattai Wattay I. Pál fiatalabbik fia volt I. János, aki

1676-tól Pest-Pilis-Solt vármegye esküdtjeként munkál-
kodott. 1680. április 12-én az oszmánok fogságába esett,
22 hónap után Thököly Imre segítségével szabadult.
Résztvett katonáival 1684-ben Vác és Pest elfoglalásában,
majd a sikertelen Buda elleni ostromban. 1686-ban a váci
járás szolgabírája, valamint katonáival harcolt Budán az
oszmán uralom alóli felszabadításakor. 1686. október 19-
én Gács várában a vármegye küldöttének választották,
így résztvett Budán a gyõztes generálist, Lotharingiai Ká-
rolyt köszöntõ ünnepségen. 1689. május 18-án ott volt a
vármegye oszmán uralom utáni elsõ budai közgyûlésén,
melyen Esterházy Pál nádor-fõispán elnökölt, ekkor le-
mondott szolgabírói tisztségérõl.

Unokaöccsével, Istvánnal (II. Pál fia) szerzõdést kötött a
birtokaik közös igazgatásáról. A Pest környéki birtokokat
Dunakeszirõl, a Buda környékieket Nagykovácsiból igaz-
gatták és megkezdték a betelepítéseket. Losonctól-Kiskõ-
rösig telepítettek magyar, szlovák, német (birodalmit is)
telepeseket vallásra való tekintet nélkül. A fegyverváltság-
díjat kifizették, birtokaikat I. Lipót 1691-ben megerõsítet-
te. A vármegye gyûlésein harcoltak a túlzott adóztatás és
a katonai önkényeskedések ellen. Kalászon 1696-ban 9
családfõt írtak össze, de 1699-ben már 34 családfõrõl tu-
dunk. Ekkor írtak össze a faluban 78 szarvasmarhát, 31 lo-
vat, illetve 133 juhot és kecskét. A falu létszámának emel-
kedése az oszmán uralom elõl menekült falusi rác lakos-
ságból és néhány magyar telepesbõl keletkezett. A Habs-
burg adminisztráció túlzott adóztatása (pénz, termény, tû-
zifa, ökrök, szekerek, munkások) és a német katonák önké-
nyeskedése (szállás biztosítása) hatására 1703-ra 30 fõre
csökkent a családfõk száma. Ekkor a faluban 115 szarvas-
marhát, 29 lovat, 55 sertést, 465 juhot és kecskét írtak
össze. 1701-ben például az átvonuló 62 német katona
erõszakkal elvitt 184 font húst és 368 font kenyeret, amiért
a vármegye augusztus 30-án Pesten tartott gyûlésén a falu
porciójából 84 forintot és 15 dénárt elengedett. Az 1703.
évi adókirovás szerint a vármegyében Dunakeszi, Pomáz,
Budakalász, Csobánka, Nagykovácsi és Solymár községek,

valamint Soroksár, Péteri, Gubacs, Szentlõrinc, Oszlár, Csö-
mör, Szentmihály, Szencse, Garancs, Kiskovácsi, Rébél,
Kall, Halom és Murcz puszták voltak a birtokában.

János 1704. március 29-én a Nógrád vármegyei kuruc
nemesi felkelõk elsõ kapitányaként szemlét tartott Loson-
con, majd csapatával résztvett a dunántúli hadjáratban.
1704. május közepén Kecskeméten megválasztották Pest-
Pilis-Solt vármegye elsõ kuruc alispánjának. Elhunyt lányá-
nak férje, Petrovay László volt ekkor a vármegye labanc alis-
pánja. Megszervezte a vármegye kuruc kézen lévõ telepü-
léseinek közigazgatását, a kuruc csapatok ellátását, a labanc-
rácok elleni védelmet. Többek között Nagykovácsi birtokán
német telepeseivel lõport gyártatott a kuruc csapatoknak.
1705 tavaszán a fizetség nélkül végzett alispáni tisztségébõl
lemondott, majd a vármegye közgyûlésein, mint esküdt
vett részt. Bottyán János feljegyzése szerint 1705 októberé-
ben a rácok, köztük kalásziak elvonultak Eszék felé. János és
István 1711-ben Ajnácskõ vára átadásáért menlevelet ka-
pott Pálffy János császári tábornoktól.

Kalászon az 1715. évi összeíráskor 20 családfõt, 2 özve-
gyet írtak össze, valószínûleg a késõbb jött rácokból távoz-
tak a faluból a határõrvidékre családok. Ekkor János a várme-
gye képviseletében Bihar vármegye adózóinak összeírásá-
ban vett részt. Az evangélikus vallású Wattay János, minden
keresztény vallást támogatva biztosította kõbányai birtoká-
nak kõbányájából templomok, illetve középületek építését.

János haláláig, 1723-ig aktívan résztvett a vármegye
közgyûlésein, védte a szatmári békében kiharcolt jogokat
és folytatta birtokainak betelepítését, fejlesztését. A várme-
gye 1718. november 27-i gyöngyösi közgyûlésén a német
katonák téli szállásának biztosítására Kalászon Gyurka Pál
mészárost jelölték ki. Az 1721. március 31. és április 1. kö-
zött Vácott tartott megyegyûlésen felolvasták Pálffy Miklós
Pozsonyban kiadott parancsát, hogy „Vatay János és Vatay
István kérésére Kaláz” területén határjárást rendelt el. János
a nehéz körülmények ellenére fejleszteni tudta Budakalászt
és határainak rögzítésével is biztosította a fejlõdésének le-
hetõségét, lakóinak jobb megélhetését. Wattay János nevét
a városban méltán õrzi a róla elnevezett tér.

Bátonyi Pál
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A Kós Károly ÁMK – Faluház
március-áprilisi programjai

márc. 24. 17 óra MRL Egészségklub: Vérnyomásmérés
márc. 24. 18 óra MRL Eg. klub: Õsi magyar népi gyógyítás
márc. 25. 18 óra Kiállítás Külüs László budakalászi festõ-

mûvész alkotásaiból
márc. 31. 9.30, 10.45 Habakuk Bábszínház: A telhetetlen

méhecske
április 1. 18 óra „Humoros századelõ” – kiállítás megnyi-

tó, filmvetítés, élõzene
ápr. 2. 14-18-ig II. Kistérségi Rézfúvós Találkozó
ápr. 3. 16 óra Kiállítás megnyitó Lázárné Könczöl Fruzsina

grafikus munkáiból, Fennsík címmel
ápr. 5. 17 óra Civil Fórum
ápr. 6. 11 óra Hangszerbemutató kisiskolásoknak – a

Zeneiskola tanárainak rendhagyó énekórája
ápr. 8. 17 óra Aprók tánca
ápr. 9. 16 óra Michael Ende: Momo címû zenés darabja
ápr. 11. 15 óra Versmondó Gála – az iskolák versmondóival
ápr. 14. 19 óra Hobo elõadás – Jim Morrison: Amerikai ima
ápr. 15. 16 óra Német nemzetiségi nap: a NNE és a Ka-

lász Suli közös ünnepe
ápr. 20. 9.30, 10.45 Ziránó Bábszínház: Pulcinella ker-

tészkedik (vásári játék)
ápr. 28. 16 óra Nosztalgia Klub – a belépés ingyenes!
ápr. 29. 18 óra Kiállítás a Wattay család kalászi vonatkozá-

sairól, a Szatmári béke 300. évfordulójára
MOMO

Michael Ende világhírû meseregényének zenés színpadi
feldolgozását láthatják az érdeklõdõk ápr. 9-én 16 órakor a
Faluházban, a pomázi Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola Zenés
Színpada elõadásában. Egy nagyvárosban a szürke urak ha-
talmukba kerítik az embereket és arra késztetik õket, hogy
takarékoskodjanak az idõvel. Az idõ maga az élet, így minél
inkább spórolnak vele az emberek, annál sivárabb, hide-
gebb lesz a jelenük. Momo, a történet borzas kis hõsnõje
egyedül veszi fel a harcot a szürkék seregével és izgalmas
kalandok során át visszahozza az embereknek az ellopott
idõt. Kiderül: a betegnek tûnõ világ – gyógyítható.

A darabot Borbély Ibolya rendezte, zenéjét a tavalyi
Steinway koncerteken Budakalászon vendégszereplõ Bor-
bély Mihály zeneszerzõ, dzsesszmuzsikus írta. Szívbõl ajánl-
juk az elõadást 10 évestõl 100 éves korig, minden gyer-
meklelkû, tisztaságra vágyó embernek. Belépõ: 500 Ft.

HUMOROS SZÁZADELÕ

Április 1-én, a 2011. Budakalász éve programsorozat
keretében az Országos Színháztörténeti Múzeum és Inté-
zet vándorkiállításának ad helyet a Faluház: Humoros szá-
zadelõ – A klasszikus kabaré kora címmel. A kiállítást a
XX. sz. elsõ felében megjelent színházi lapok karikatúrái-
ból (Játékos illusztrációk a múlt század színi világából); ill.
a kor neves személyiségeirõl és kedves állataikról készült
képekbõl (Színészek házikedvenceikkel) állították össze.

A megnyitón Rák Béla gitármûvész gitározik, majd egy
filmösszeállítás látható korabeli néma és hangosfilmekbõl
(Hacsek és Sajó, Nagy Endre és a többiek), mindezt színes
anekdotákkal kommentálja a kiállítás megnyitója, Gajdó
Tamás színháztörténész, az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet tanácsosa. A belépés díjtalan!

2011. Budakalász éve
Tovább bõvült a 2011. Budakalász

éve programsorozat: beemelték a terv-
be a márc. 26-i Tófutást és a Védegylet
aznapra szóló kezdeményezését, a Ka-
lásziak ligetének létesítését (9. o.).

Április 1-én a Humoros századelõvel ismerkedhetnek
meg az érdeklõdõk a Faluházban, ápr. 2-án pedig a II. Kis-
térségi Rézfúvós Találkozónak ad otthont az intézmény.
Ezen a napon kerül sor a Várostakarításra is. Az ápr. 11-i Köl-
tészet napi rendezvényen kortárs költõk verseit mondják az
iskolák legjobb szavalói és lesz meglepetés-vendég is.

Gyermekprogramok a tavaszi szünetre!
A Faluház munkatársai a dolgozó szülõk megsegítésére a

tavaszi szünetben ápr. 26-án 13-16-ig Csere-bere klubbal,
ápr. 27-én és 29-én 9-12-ig, ill. 28-án 13-16-ig változatos
szabadidõs programmal: társasjátékkal, vetélkedõkkel, drá-
majátékkal, sportfoglalkozásokkal várják a város gyermekeit.

A Könyvtár hírei
 Soma Mamagésa lesz a vendégünk április 18-án 18

órakor, a 2011. Budakalász Éve programsorozat kereté-
ben. Író-olvasó találkozónkon új, most megjelenõ köny-
vét mutatja be, amely Új egyensúly – Fordulópont a férfi-
nõ viszonyában címmel jelent meg. Minden kedves ér-
deklõdõt szeretettel várunk!

 Április írója: Hajnóczy Péter (1942-1981), Füst Mi-
lán-díjas (1980) és Aszú-díjas író.

KEDVCSINÁLÓ

Hajnóczy Péter nevelõszülei után Hajnóczy Józsefnek,
a magyar jakobinus mozgalom vértanúja leszármazottjá-
nak vallotta magát. „Körülbelül egyéves koromig lelenc-
házban éltem, onnan vittek el nevelõszüleim, harminc-
éves voltam, amikor megismertem az anyámat. Esti tago-
zaton érettségiztem, voltam ládázó, kabinos, szentkép-
ügynök, modell, kazánfûtõ, dolgoztam kõmûvesek mel-
lett, voltam betûszedõ inas, szénlehordó, dolgoztam di-
namittal, nyersanyagkutatásnál stb.” – írta elsõ kötete, az
1975-ös A fûtõ fülszövegére. A Mozgó Világ címû folyó-
irat munkatársa volt. Mûvei: A halál kilovagolt Perzsiából
és a Jézus menyasszonya – egy-egy stációja a világgal va-
ló keserves küzdelmének: a poklokra alászállás szívszorító
és jóvátehetetlen dokumentumai. Sajátos stílusa rövid
életpályája ellenére jelentõssé teszi életmûvét.

„Õszintén irigylem Á.-t és minden embertársamat, aki-
nek nem okoz gondot, hogy isznak-e vagy sem. Ami en-
gem illet: az elsõ pohártól rúgok be és változok más ember-
ré. Most egy pillanatig abban reménykedtem, hogy a fele-
ségem változik meg ettõl a pohár sörtõl, és megért engem,
ami számomra annyit jelent, hogy pillanatnyi hangulatom
szerint ért meg és fogad el minden feltétel nélkül. Valóban
érdekes, töltöttem az üres poharakba, hogy az iszákosság
felõli vélekedéseket többnyire áthatja valami sajátos színe-
zet, ami elnézõ humorral telített leginkább, mintha a leré-
szegedés holmi csínytevés vagy kedélyes férfiszórakozás
lenne, nem pedig kín, gyötrelem és rettegés, s ami talán a
legfurcsább: ezt a kedélyeskedõ hangvételt maguk az alko-
holisták szítják és ápolják…” (A halál kilovagolt Perzsiából)
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A KALÁSZ SULI ÉS A KAMI HÍREI OKTATÁS

Zeneiskolai Hírek
 Nagy örömünkre felvételt nyert mind a négy zenei

pályára készülõ tehetséges diákunk a Bartók Béla, illetve a
Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskolába. Szedmák
Eszter zongora-, Gazda Fanni és Soós Zsófia szolfézs- és
Rácz Ambrus harmonika szakon folytathatja középfokú ta-
nulmányait. Szívbõl gratulálunk!

A Bartók Béla Konzervatórium tehetségkutató zongora-
hangversenyén idén két fiatal budakalászi diák mutathatta be
tudását: Gyuricza Karola (1.B) és Rozenberszki Zsófia (3.B),
akik Dankovics Valéria tanárnõ növendékei. Gratulálunk!

 Szedmák Eszter elsõ, nem zeneiskolai szervezésû
koncertje zajlott február 23-án, az Óbudai Társaskör kon-
certtermében, ahol a Bartók Béla Konzervatórium elõké-
szítõ évfolyamának tehetségei játszottak. Eszter konzer-
vatóriumi tanára Eckhardt Gábor, zongoramûvész-tanár.

 A Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei Feszti-
válján több igen színvonalas produkcióval jelentek meg a
budakalászi zeneiskolások. A febr. 26-án Tahitótfaluban
rendezett eseményen az alsósokat Eöri Kata, Tim Réka és
Bruinsma Patrik képviselte egy barokk trióval. A nagyob-
bakat Katona Lili és Tim Márton csello-zongora romanti-
kus duója; egy kis sváb zenét játszó együttes Kincses Dá-
niel, Serfõzõ Lõrinc és Spáth Oszkár részvételével; vala-
mint iskolánk önszervezõdõ jazz quartettje (Kincses Dáni-
el, Kerekes Pál, Kerekes Barnabás és Szikora Balázs) kép-
viselte. Tisztán hangolt, igényesen kidolgozott, egymásra
odaadóan figyelõ muzsikálást élvezhettünk elõadásukban!

 Lezajlottak a VI. Országos Népzenei Verseny váloga-
tói. Az utazó-versenybizottság döntése alapján az 54, és
afölötti pontszámot elért versenyzõk (szólók és együtte-
sek) vehetnek részt a döntõn. A budakalásziak közül szóló-
ének kategóriában Kiss Borbála és Wettstein Márk, szóló-
brácsa kategóriában Weingart Csaba, hangszeresegyüttes-
ben Tamburazenekarunk (Egerszegi Norbert, Szikora Zsó-
fia, Elekes Norbert, Langer András, Aczkov Szlavko,
Eredics Lilla, Polgár Dániel) és énekegyüttesben a Csépke
Lili–Kiss Borbála–Winkler Réka trió jutott be. Gratulálunk

nekik és felkészítõ tanáraiknak (Papp Ágnes, Szendrõdi Fe-
renc, Vizeli Balázs) és további sikereket kívánunk az április
9-10-én, Gödöllõn megrendezendõ országos döntõhöz!

 A debreceni, májusi országos döntõbe jutott Soós
Zsófia, zongora szakos növendékünk a X. Országos Kodály
Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny kecskeméti vá-
logatóján. Korcsoportjában a legmagasabb pontszámot ér-
te el. A verseny célja a zeneiskolai szolfézstanulmányok
alapján kimûvelt zenei írás-olvasási és halláskészség, vala-
mint az élményszerû népdal- és mûdaléneklés bemutatá-
sa, mérése. Gratulálunk Zsófiának és felkészítõ tanárainak,
Spáthné Faragó Évának és H. Kürtösi Mónikának!

 Március 13-án Fúvószenekarunk Adára utazott,
hogy a Nemzeti Ünnep alkalmából a testvértelepülés ün-
nepélyének mûsorát színesítse. Természetesen március
15-én elmaradhatatlan szereplõ volt a budakalászi meg-
emlékezésen is.

 Tavaszi Növendékhangversenyünket március 28-án,
hétfõn 17 órakor rendezzük: autentikus népzenei mûsor-
számok és népzenei feldolgozások lesznek hallhatók. 

 Egy vándortalálkozónak, a II. Kistérségi Rézfúvós Ta-
lálkozónak adunk helyet április 2-án, szombaton 14-18
óráig. A tavaly a dunabogdányi zeneiskolából indult kez-
deményezést idén a mi iskolánk veszi át.

 Hangszerbemutató foglalkozás lesz a Faluházban
április 6-án, szerdán 11 órakor az alsó tagozatos, hang-
szerválasztás elõtt álló gyerekeknek, hogy megismerked-
hessenek a ritkábban látott és hallott hangszerekkel.

 A zeneiskola Nyílt napokat rendez április 18-20,
hétfõ-szerda között. A tanítás a kifüggesztett órarend sze-
rint zajlik, melyre az érdeklõdõ, felvételi elõtt álló gyere-
kek és szülõk bátran bemehetnek.

 Április 19-én, kedden 17 órakor a Kezdõk Koncertje
címû hagyományos rendezvényünkön a hangszeres ta-
nulmányokat idén elkezdõ növendékek szerepelnek. Min-
den rendezvényünkre szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

 Tavaszi szünet lesz április 21-május 1-ig.
Hermeszné Uracs Mónika

Ülõlabda a Kalász Suliban
Immár négy hónapja,

hogy a Kalász Suli 4.b osztá-
lyában a székeket ülõlabdára
cseréltük. Az ötlet onnan
jött, hogy otthon saját ma-
gam is tapasztaltam a labda
elõnyeit, illetve láttam is,
hogy más iskola – többek kö-

zött a Szentistvántelepi Általános Iskola egyik osztályának –
tanulói is ezen ülnek órákon. A szülõk beleegyezését kérve
(picit meggyõzve a kevésbé magabiztosakat arról, hogy ez-
zel sokat tesznek gyermekük egészségéért) megvásároltuk
mindenkinek a testmagasságának megfelelõ méretû labdát.

Az ülõlabdán a törzsizomzat folyamatos mozgásban van,
hogy használója ne veszítse el az egyensúlyát. Így javul az il-
letõ testtartása, erõsödik a törzsizomzat, combizomzat, sõt
még a hasizom is. Elõnye még, hogy nem fárad el olyan
könnyen, hiszen, ha szükséges, megmozgatja rajta magát,
felfrissül, jobban tud figyelni. Javul a magatartása, kitartóbb.

Bár félõ volt, hogy „tengeribeteg” leszek attól, hogy
folyamatosan rúgóznak rajta a gyerekek, nem így történt.
Mint minden csoda, ez is három napig tartott, látták tõ-
lem a helyes viselkedést és testtartást, megszokták, hogy
hogyan kell ülni rajta. A fokozatosság elvét betartva nap-
ról-napra egyre több idõt töltöttünk a labdán, hiszen a
szervezetünknek hozzá kellett szokni ehhez az új helyzet-
hez. Kb. 1 hét után már mindenki három-négy órán át így
tanult. Sokan kételkedtek abban, hogy a labdán ülve lehet
szépen írni, rajzolni. A gyerekek bebizonyították ezt, hi-
szen nem romlott az írásképük, biztonsággal és ugyan-
olyan fegyelemmel dolgoztak rajta.

S ha valaki mégis elfáradna a labdán, lehetõsége van arra,
hogy azt visszacserélje a székére és picit hátradõlve üljön.
Bevallom, nem nagyon szoktak élni ezzel a lehetõséggel a
gyerekek. Ha mégis nagyobb lenne a nyüzsgés, pihenéskép-
pen bármelyik órába beépítünk egy kis zenés-labdás tornát.

Tapasztalataim alapján, bátran merem ajánlani minden-
kinek, akár otthon, akár munkahelyen, akár az iskolában.

Tarcsiné Duró Edit
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OKTATÁS ISKOLAI ÉS ÓVODAI ESEMÉNYEK

23 36. lap

Sítábor
Amikor megérkez-

tünk a házunkba, na-
gyon tetszett a kis faház.
Mi a III/3-ban kaptunk
szállást. Reggel kimen-
tünk a sípályára és meg-
kerestük Kati nénit, mert
én már haladó voltam,
és az õ csoportjába kerültem. Volt olyan feladat, hogy a
két lécet egymás mellé kellett zárni a kanyarodásnál, ka-
nyar elõtt fel kellett emelni a kezünket, vagy le kellett
guggolni síelés közben. 

Kati néni lerakott két kötelet, és azt át kellett ugorni léccel.
Elõször nagyon féltem és nem mertem felmenni a tányéros
felvonón és tárcsáson sem, de Kati néni azt mondta, hogy csi-
náljam azt, amit mond, és nem lesz semmi baj. A végén egy
kiselõadást adtunk elõ a barátnõimmel. Egy éneket adtunk
elõ, amit mi írtunk Erzsi néninek és Kati néninek, miközben
egyik barátunk furulyázott és dobolt. A többi elõadás is na-
gyon vicces volt. Jövõre is szeretnénk menni.

Wettstein Annamária 1.b

Nyitnikék napi vásár
Közhírré tétetik, hogy

2011. április 16-án 14 órától a
Budakalászi Nyitnikék Óvoda
vásári forgataggal várja a csa-
ládokat és minden kedves ér-
deklõdõt! Lesznek itt népi já-
tékok, tánc bemutatók, hang-

szer készítés, kézmûves foglalkozás, báb elõadás, vásár-
fia, – az össznépi sokadalmunkat táncházzal zárjuk! Ren-
dezvényünkre mindenkit
szeretettel várunk a Nyit-
nikék Óvoda pomázi úti
udvarára. Belépõ jegy:
200 Ft/fõ, 3 éves kortól.

A bevétellel a Budaka-
lászi Óvodásokért Alapít-
ványt támogatjuk!
Nyitnikék Óvoda dolgozói

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

MADÁRBARÁT ISKOLA PROGRAM

Az elmúlt hetekben ma-
dáretetõket és költõodúkat
helyeztünk el az iskola fáira,
az iskola karbantartója, Attila
bácsi segítségével. Az etetõ-
ket a 6. a osztály készítette a
technika órákon Katica néni-
vel, a költõodúkat pedig az 5.
osztályosok hozták a tavalyi
erdei iskolából, Királyrétrõl. A

madarak gondozásával és figyelésével szeretnénk elnyer-
ni a Madárbarát Iskola címet. A Magyar Madártani Egye-
sület honlapján (www.mme.hu) a madáretetõkrõl és sok
érdekességrõl lehet olvasni.

az Ökoszakkörösök

A Szentistvántelepi Iskola hírei
„ISKOLA, ISKOLA, KI A CSODA JÁR ODA?”

 márc. 30., szerda: Szülõi értekezlet a Faluházban az
Önkormányzat szervezésében

 ápr. 5., kedd 8 óra: Nyílt órák leendõ elsõsök szüleinek
 ápr. 18-19., hétfõ-kedd: Beiratkozás

A beiratkozáshoz szükséges:
a gyermek anyakönyvi kivonata; személyi lap, vagy

lakcímkártya; TAJ szám; óvodai szakvélemény, vagy a Ne-
velési Tanácsadó szakvéleménye; 1 db fénykép és 550 Ft
a diákigazolványhoz

PROGRAMOK

 márc. 26.: Tófutás
 márc. 28-ápr. 1.: papírgyûjtés
 márc. 30-31.: ásványkiállítás az iskolában

Az iskola udvarán új játszótér épül, amit a gyerekek
birtokukba vehetnek a tavaszi szünet után.

KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENY

Április 5-én kedden Szentendrén kerül sor a kistérségi
katasztrófavédelmi versenyre. Iskolánkban Tõke Ferenc
koordinálja a versenyre való felkészülést. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy 25 felsõ tagozatos diák fogja képviselni
az iskolát.

ORSZÁGOK JÁTÉKA

Április 20-án rendezi meg a diákönkormányzat az
„Országok játékát”. A felsõs osztályok feladata, hogy a
sorsolás útján kapott országoknak megfelelõen díszítsék
fel saját osztálytermüket. Kérjük a szülõket, ötleteikkel se-
gítsék a gyerekek munkáját.

FELÚJÍTÁSOK

Mindnyájunk számára örömteli hír, hogy az idei költ-
ségvetés lehetõvé teszi nagyobb felújítások elvégzését az
iskolában. Terveink között szerepel: • a fõépület alsó
szintjének nyílászáró cseréi; • a tanári szobában 2 db nyí-
lászáró cseréje; • a konyhára egy mosogatógép beszerzé-
se; • a tornaterem elõterének rendezése; • a könyvtári
polcok egy részének cseréje.

VERSENYEK

 Az I. Kistérségi Matematika Versenyen, amelyet Szent-
endrén a Ferences gimnáziumban rendeztek meg,
Gurbán Bálint 7.a III. helyezést, Árpási Zita 8.a II. helye-
zést ért el.

 A Play and Win országos angol levelezõ versenyen a
2200 indulóból Leisztner Soma és Kincses Domonkos
6.a osztályos tanulók 59. helyezést érték el.

 A „Szép Magyar Beszéd” verseny megyei fordulóján I.
helyezést ért el Nagy-György Blanka 7.b, V. helyezést
kapott Jolis Sophia 6.b. Szépen szerepeltek még: Kin-
cses Domonkos 6.a, Beregszászi Miklós 6.a és Vincze
Márton 7.a.

MÁRCIUSBAN TÖRTÉNT

 Rendhagyó énekórán vettek részt március 8-án a 4.a.
osztályosok a Faluházban.

 Március 11-én pénteken a 6. a. osztályosok mûsorával
emlékeztünk meg az 1848/49-es szabadságharcról.
Ezúton is köszönjük a színvonalas mûsort az osztály ta-
nulóinak és felkészítõ tanáruknak, Horváth Erzsébetnek.

 A könyvtár állománya 23 db könyvvel, 37.225 Ft érték-
ben gyarapodott.



OKTATÁS MESESZÍNHÁZ ÉS TÉLÛZÕ BUSÓSÁGOK...

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!

Az eltévedt herceg
„Benneteket jól

becsaptak, nem is
lesz itt semmi me-
se” – így ámították
az óvodásokat a Te-
lepi Óvoda Alapít-
ványi napján Az el-
tévedt herceg címû
mesejáték szerep-
lõi. „Nem is szeretik
ezek a gyerekek a

mesét” – mondogatták egymás közt, pedig... Pedig idén
elõször a nagy érdeklõdésre tekintettel két egymást köve-
tõ nap, február 24-én és 25-én is megtartották az óvoda
lelkes és elhivatott dolgozói meseelõadásukat.

MESE, MESE, MÁTKA...
Mesélni jó. Mesét hallgatni is jó. Mesét nézni is nagyon jó.

De mesét látni, hallgatni és játszani a legjobb! Mi tetszett az
idei mesénkben, mi ragadta meg leginkább a „kis Zsiráfokat”?
Íme egy csokor a gondolataikból:
• Marci: nekem minden tetszett, és mindenki!
• Mandula: a Riszálom úgyis, úgyis volt a legjobb! Meg Döme!
• Réka: nagyon szépek voltak a ruhák!
• Miki: én csütörtökön láttam, nagyon

izgalmas volt! Megijedtem, amikor
megszúrta az ujját Csipkerózsika.

• Bobó: a kardozás, hú, az nagy
volt! Meg a riszálom is! Én is ri-
száltam akkor.

• Milán: a kardozás volt a legjobb,
meg viccesek voltak a malacok.

• Évi: a Csipkerózsika volt a leg-
szebb, meg a tündérek, de az
igaz Csipkerózsikában kék volt az
egyik tündér ruhája. Demóna

elég gonosz volt.
• Lukács: én azt hit-

tem, hogy a her-
ceg igazi fiú volt!

• Márk: a harcolás
szuper volt, meg az
X faktoros rész is.

• Gergõ: nagyon vic-
ces volt az egész.

• Soma: Piroska
olyan szépen éne-
kelt és a harcolás
tök jó volt! Meg a farkasok, meg az üldözés!

• Dorina: a táncok nagyon tetszettek, meg a tündér ruhák.
• Ádám: ahogy Jancsi reszelte a lakatot, meg a boszi visítása!
• Adri: az vicces volt, amikor rádõlt a ház a vasorrú banyá-

ra! (a csütörtöki elõadáson)
• Juli: ez volt a legjobb mese, de jó volt az Óz is, meg a

Pinokkió is!
• Bálint: nekem minden tetszett, a végén a csipkebokros

harc az szuper volt!
Természetesen ennél sokkal több élményt meséltek a

gyerekek, nem is telik el nap, hogy ne jutna eszükbe 1-2
újabb jelenet. A Zsiráf csoportba
járók jövõre iskolások lesznek, de
már az elõadás után, a Faluházban
mondták, hogy jövõre is feltétlenül
eljönnek a mesénkre. Nagy szere-
tettel várjuk õket és szüleiket.

Köszönjük a sok gratulációt, na-
gyon jól esett, hogy ilyen szeretet-
tel fogadják munkánkat. Külön kö-
szönet az elõadás sikeréért és a ve-
lünk/értünk való izgulásért.
Bodolainé Sipos Éva, Zsiráf csoport
(További fotók a honlapról érhetõk el.) 

Minden eddiginél több embert,
mintegy négy-ötszáz budakalászit
megmozgatott a Kalász Suli hagyományos, idén harmad-
jára megrendezett Busójárása március negyedikén. A há-
rom-négyórás programba éppúgy belefért a maszkok, ki-
szebábok készítése; a teázás, zsíros kenyér-evés; Németh
Péter tanár úr és barátainak hangulatos muzsikálása, mint
a zajos-vidám felvonulás a Lenfonó állomásig, majd visz-
sza a tóig; a téltemetõ mondókák, rigmusok kántálása; és
végül a közös nagy tûzgyújtás, kiszebáb égetés.

Az idei Busójá-
rásnak az volt az ér-
dekessége, hogy a
gyerekek a rendez-
vényt megelõzõ
napokban számba
vették rossz tulaj-
donságaikat, és egy
cédulára felírva, a
telet, a hideget és
sötétséget jelképe-
zõ kiszebábokba

rejtették azokat. Így remélhetõleg
legalább a tavasz, a nyár idejére hi-

báiktól is megszabadulhattak. Volt persze, aki kijelentette,
hogy neki nincs is rossz tulajdonsága; a többség azonban
buzgón gyömöszölte a cetliket az égetnivaló bábokba.
Olyan is akadt, aki külön lapon hozta a maga gondja-baját,
és a szervezõkre bízta, hogy jól elhamvasszák ám, mert õ
biztos akar lenni benne, hogy az õ hibája porrá ég...

Hogy a rosszaság mind megszûnt-e a Kalász Suliban, –
nem tudhatjuk. De hogy a gyerekek kerepelõkkel, fedõkkel,
lábosokkal, dobok-
kal és fúvós hang-
szerekkel megerõsí-
tett zajos kívánságá-
nak: „Vesszen a tél!
Jöjjön a tavasz!”
megfelelve a hideg
már valóban a végét
járja, az biztosnak
tûnik.

További képek a
honlapról érhetõk el.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Busójárás, téltemetés
Kalász Suli módra
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