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A Bu da ka lász éve 2011 prog ram -
so ro zat ré sze ként ren dez ték meg idén
jú ni us 4-5-én az Omszk park ban a ha -
gyo má nyos Ju ni á list, amely nek leg na -
gyobb ér dek lõ dést ki vál tó ese mé nye –
az ön kén tes tûz ol tók hat ha tós köz re -
mû kö dé sé vel – Bu da ka lász vé dõ i nek
nap ja volt. Az if jú sá gi tûz ol tók sze re lé -
si be mu ta tó ját kö ve tõ en a bé kás me -
gye ri lét rás szer ré vén a tûz ol tó ko sár -
ban ma dár táv lat ból szem  lél het ték
meg a kí ván csi ak Bu da ka lászt és kör -
nyé két (sen ki nem ma radt fenn;-)).

Volt egy kony ha tûz-szi mu lá ció és
ter mé sze te sen ol tás is, és a leg na -
gyobb lát vá nyos ság ként vé gig néz het -
ték a meg je len tek, amint egy Au dit
ös  sze tör nek, majd mód sze re sen fel da -
ra bol ják és a benn re kedt „ál do za tot”
ki men tik, ké sõbb a ki gyul ladt au tót el -
olt ják. Ez út tal sé rü lé se ket nem je len -
tet tek a hírügynökségek...;-)

A prog ram ré sze ként, a gyá szos
tri a no ni dik tá tum ra em lé kez ve, a je -
len lé võk 91 fe ke te lég göm böt eresz -
tet tek a ma gas ba. Ki te le pült a park ba
az Egész ség klub is, hogy in gye nes
vér nyo más-, vér cu kor-, és ko lesz te -
rin szint mé rést vé gez ve tu da to sít sa
az em be rek ben, men  nyi re fon tos óv -
ni egész sé gü ket, és meg elõz ni a ko -
mo lyabb be teg sé ge ket. Nem ma rad -
ha tott el a szo ká sos fõ zõ ver seny, a
kö tél hú zás, kõ ha jí tás sem. A Kahl am

Ma in sé tány mel lett áru sok kí nál ták
por té ká i kat, le he tett do dzse mez ni,
ha tal mas ví zi lab dá ban hem per gõz ni,
ugrálóvárban ru góz ni, sörösdobo-
zokból fur fan gos szer ke ze te ket ké szí -
te ni, il let ve a Vid ra egye sü let köz re -
mû kö dé sé vel az Omsz k ta von  evez -
ni. Fel lép tek he lyi és kör nyék be li
együt te sek, vol tak kon cer tek és
sport be mu ta tók, – ös  szes sé gé ben
idén is gaz dag, sok szí nû prog ram mal
vár ták a szer ve zõk az ér dek lõ dõ ket.

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

Juniális az OMSZK parkban – Budakalász védõivel
HIRMONDO

IBUDAKALÁSZI

Lu pa fesz ti vál min den ki nek
Bal sze ren csé sen in dult jú ni us 3-

án az egész nyár ra ter ve zett Lu pa
fesz ti vál: a nagyívû vál lal ko zás nem
kap ta meg idõ ben a szük sé ges ön -
kor mány za ti en ge dé lye ket. Így a
prog ra mok többsége el ma radt, a fel -
lé põ ket le kel lett mon da ni, két hét -
vé gén át...

Pe dig az el kép ze lés, a ka lá szi és
kör nyék be li vál lal ko zók ter ve jó és
ne mes: olyan prog ram so ro za tot lét -
re hív ni, ami el ér he tõ jú ni us tól szep -
tem be rig min den ki szá má ra. In gyen
be lé põ vel né pi elõ adá sok, tánc pro -
duk ci ók, ko moly- és kön  nyû ze nei
kon cer tek, lo vas- és hon véd be mu ta -
tók, XIX. szá za di lo vas csa ták, gye re -
kek nek hu szár csa ta, élõ tör té ne lem
óra, jur ta ál lí tás és jur ta ki ál lí tás, íjá -
szat, mes ter sé gek be mu ta tói: öt vös,
fa fa ra gó, bõrmíves, ke nyér- és ka -
lácssü tés, to jás pat ko lás, ló szõr ék -
szer ké szí tés... A fel lé põk a tel jes ség
igé nye nél kül: Ök rös Ist ván he ge dû
mû vész, Blu es Fathers, Tö rök Ádám
és a Mi ni, Room Ser vi ce Rock, Ná dor
Dá vid és ze ne ka ra, stb.

A Ha gyo mány õr zõ Mû vé sze ti
Fesz ti vál hely szí ne: a bá nya ta vak kör -
nyé ke. Be já rat a Lu pa szi ge ti út ról, a
Gyógy nö vény ku ta tó val szem ben. A
rész le tes prog ram hét rõl hét re meg -
te kint he tõ a www.lupafesztival.hu
webol da lon.
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KÖZ-ÜGYEK TANULÁS, SPORT, MÛVELÕDÉS

Felnõttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,

mint szivemben a halál.

Íz lel ge tem Jó zsef At ti la so ra it, amit a Le -
ve gõt! cí mû ver sé ben írt le 1935-ben, s
nem tu dom megáll ni – mond hat ni nem
hi szem, „hogy érett fõ vel szót la nul ki bír -
nám” –, hogy to vább ne gon dol jam ezt a
sa já tos „anyag cse rét”. Bár egyik ol dal ról
azt mond ják, az em ber sejt jei hét éven te
ki cse ré lõd nek, így fo lya ma to san új em -
be ri tes tet öl tünk, Seneca sze rint meg
épp nem a ha lál sza po ro dik ben nünk,
ha nem „las san ki fogy az élet”, – en gem
most – szak mai ár tal mak okán – még is
in kább a nyelv, az azt al ko tó sza vak ‘je -
len tés anya gá nak’ vég ze tes le cse ré lõ dé -
se fog lal koz tat sajátos alulnézetemben.

Egész éle te met a sza vak bûv kör ében
él tem le, így ta lán ért he tõ, hogy kü lö nös
tisz te let van ben nem a tisz ta szó iránt.
Né ha csak azért nem ér tünk egyet va la -
ki vel, mert nem is ért jük már, mit mond a
má sik. Más hogy ért jük a kö zös nek hitt
szót, ki vesz ni lát szik a ‘fél sza vak ból is
ért jük egy mást’ tisz tes nyu gal ma...

Mi vel az em ber ‘anya gá nak’ leg fõbb
ös  sze te või nem a sej tek ben, ha nem a
mo rál ban ke re sen dõk, ér de mes el gon -
dol kod nunk az ‘er köl csös’ sza vun kon,
ami nek tar tal mát már alig ha tud juk, hi -
szen ki-ki ‘je len tés pót lé kok kal’ ru ház za
fel ezt a fo gal mat. Pe dig tud juk, aho gyan
nem ér tel mez he tõ a ‘szo ci a lis ta er kölcs’,
úgy a po li ti kai er kölcs sem azo nos, a pol -

gá ri vagy a ke resz tény er kölccsel. Oly kor
a szó tól tel jes ség gel ide gen, a min dent
ön ér de kek sze rint ki szol gá ló szol ga lel kû -
séget, lakájhûséget is e szó vé dõ er nyõ -
jé vel ment jük fel, ‘jutalmazzuk’... 

A nyelv anya ga a szó, a sza va ké fõ -
képp az a tisz ta je len tés, ami nek el mor -
zso lá sá val hasz nálhatatlan lesz a nyelv is.
Mint ide gen anya got, igyek szik ki ta szí ta -
ni ma gá ból eze ket a rossz in du la tú tor zu -
lá so kat, még is fé lõ, hogy be szé dünk ben
ki ala kul egy ‘autoimmun be teg ség’, ami
a szó ere de ti je len té se it te kin ti majd ide -
gen nek. A kö zös lé lek ál tal lesz kö zös sé
a nyelv, ezért érdemes figyelnünk a
Hegyi beszéd (Máté 5,37) intésére:

„A ti beszédetek legyen: az igen igen, a nem
nem. Ami ezen fölül van, a gonosztól való." 

(III. Utisz)

AANYAGCSERENYAGCSERE

Pá lyá zat „Bu da ka lász jó ta nu ló ja,
jó spor to ló ja” díj ra

A kép vi se lõ-tes tü let pá lyá za tot írt ki „Bu da ka lász jó ta -
nu ló ja, jó spor to ló ja” díj ra, a ta nu lás ban és a sport ban ki -
emel ke dõ tel je sít ményt nyúj tó gyer me kek szá má ra. A pá -
lyá za ton Bu da ka lá szon élõ, és/vagy ta nu ló gye re kek ve -
het nek részt, akik a 2010/2011. tan év ben élen jár tak a
sport ban és ta nu lás ban is: ta nul má nyi át la guk 4,2 vagy en -
nél jobb és ered mé nye sen sze re pel tek sport águk ban a kor -
osz tá lyos nem zet kö zi, or szá gos, me gyei, te rü le ti ver se -
nyek va la me lyi kén, va la mint a vá ro si, is ko lák kö zöt ti és há -
zi baj nok sá go kon is rend sze re sen és si ke re sen vettek részt.

A ki tûn te tõ cí met is ko lán ként egy gyer mek kap ja. Pá -
lyá za ti nye re mény: 30 000 Ft/fõ ér té kû aján dék (sport szer,
sport ru há zat), név re szó ló em lék lap és pla kett. A díj át adá -
sá ra a 2011/2012. tan év tan év nyi tó ün nep sé gén ke rül sor.

A pá lyá za tot a Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél szol gá la -
tán le het be ad ni sze mé lye sen jú ni us 30. 14 órá ig, és pos -
tai úton jú ni us 30. 24 órá ig. A pá lyá za tot csak a pá lyá zó
tör vé nyes kép vi se lõ je (szü lõ, gond vi se lõ) nyújt hat ja be
gyer me ke ne vé ben, csa tol ni kell a meg adott és a tel jes
kö rû en ki töl tött adat la pot és a kö te le zõ mel lék le te ket
(2010/2011. tan év vé gi bi zo nyít vány, ok le ve lek má so la -
tai). To váb bi in for má ció a Pol gár mes te ri Hi va tal ban ügy -
fél fo ga dá si idõ ben Vil lám Zsu zsan ná tól, te le fo non a (26)
343-363/108-as mel lé ken kér he tõ.

El ké szült a Köz mû ve lõ dé si kon cep ció
A tes tü let ta valy jú ni us 29-én tu do má sul vet te, hogy

az el vég zett szak ér tõi vizs gá lat a 2002-es he lyett tel je sen
új Köz mû ve lõ dé si kon cep ció el ké szí té sét ja va sol ja. Az új
ter ve zet idén ta vasz ra ké szült el és má jus 26-án fo gad ták
el a kép vi se lõk.

A köz mû ve lõ dé si kon cep ció cél ja Bu da ka lász köz mû -
ve lõ dé si ke re te i nek meg fo gal ma zá sa, a ha gyo má nyok és
az ed di gi te vé keny ség ta pasz ta la tai alap ján, fi gye lem be
vé ve a he lyi tár sa da lom mû ve lõ dé si igé nye it. A ter ve zet
egy sé ges alap el vek sze rint meg ha tá roz za a vá ros ál tal tá -
mo ga tott te vé keny sé gek kö rét, azok el lá tá sá nak mód ját
és fel tét ele it, ki je lö li a pri o ri tá so kat, a szak mai és fi nan szí -
ro zá si alap el ve ket, a jog sza bá lyi ke re te ket. Ez zel hoz zá
kí ván já rul ni a vá ros gaz da sá gi ver seny ké pes sé gé nek ja -
ví tá sá hoz; az al kal maz ko dás hoz a fo lya ma to san vál to zó
élet fel té te lek hez, va la mint bõ ví te ni kí ván ja a po ten ci á lis
mun ka vál la lók ta nu lá sá hoz és fog lal koz ta tá sá hoz szük sé -
ges is me re tek, kész sé gek, ké pes sé gek, kom pe ten ci ák
meg szer zé si le he tõ sé ge it.

Fon tos szem pont to váb bá a leg hát rá nyo sabb hely ze tû
ré te gek mû ve lõ dé si esély egyen lõt len sé gé nek fo ko za tos
mér sék lé se. A kon cep ció kü lön fi gyel met for dít a ci vil szfé -
ra (egye sü le tek, ala pít vá nyok, egy há zi szer ve ze tek, ki sebb -
sé gek) kul tú ra köz ve tí tõ sze re pé re, a ve lük tör té nõ együtt -
mû kö dés re, a köz mû ve lõ dés ben be töl tött sze re pük re.

Elöl já ró be széd he lyett – utó lag
Cso ko nai ír ja a Do rot  tya Elõbeszédének(!) beveze tõ -

jében: „Kö zön sé ges do log az authoroknál, elõljáró be szé -
det ír ni, de még kö zön sé ge sebb az ol va sók nál azt so ha el
nem ol vas ni.”. Így dup láz ta meg a mû ‘elõszavát’.;-)

So kan buz dí tot tak a Bu da ka lá szi Hír mon dó indu lá sa kor, ír -
jak egy lap in dí tó ‘elöl já ró be szé det’, aho gyan az szo kás ban
volt a ré gi ek nél új sá gok szü le té se kor vagy köny vek elõsza -
vaként. 2007. má ju sá ban, ami kor az új ság el sõ szá ma az ala -
pí tó be  vezetõjével meg je lent, er re nem ke rült sor, ké  sõbb pe -
dig úgy érez tem, sok kal töb bet mond el ró lam és a szer kesz -
tõi szán dé kok ról a Duna ka nyar legin for ma  tí vabb új ság já vá

lett Hír mon dó, mint bár mi lyen hang za  tos szer kesz tõi lózung.
Ar ra töreked tünk, hogy olyan hiteles lap jus son el Bu da ka lász
pol gá ra i hoz, ami  bõl (hó)nap rakészen tá jé ko zód hat az is a te -
le pü lés sokszí nû éle té rõl, aki csu pán a hét vé ge ket töl ti a vá -
ros ban. Ebben a szeretettel, szakmai alázattal végzett mun -
kában nagy se gít sé gem re volt négy ‘remekmûvem’ édesany-
ja, F. Saági Anó ka, a lap új ság író ja, szer kesz tõ sé gi tit ká ra.

Ve le együtt kö szönöm az intéz mé nyek, egye sü le tek
vezetõ i nek, szer zõ ink nek, a hi va tal mun ka tár sa i nak és a
meg je le nést ha von ta ér dek lõ dés sel vá ró va la men  nyi ki vá ló
ol va sónk nak se gí tõ tá mo ga tá su kat, együtt mû kö dé sü ket.

Há lá val: fucskó mik lós, fõszerkesztõ
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PÁLYÁZATÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK

Döntés szü le tett a he lyi pá lyá za tok ról
A kép vi se lõ-tes tü let idén 4 té má ban írt ki pá lyá za to kat

a he lyi ci vil szer ve ze tek, in téz mé nyek, spor to lók, kö zös -
sé gek ré szé re.

KI SEBB SÉ GI ÖN KOR MÁNY ZAT OK PÁ LYÁ ZA TA

A he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat ok tá mo ga tá sá ra 2
pá lyá zat ér ke zett, 600 000 Ft-ot osz tot tak ki (ta valy 1 130
e Ft állt ren del ke zés re).

A Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat a III. Né met
Nem ze ti sé gi Nap le bo nyo lí tá sá ra, nép vi se le ti ru ha ki egé -
szí té sé re a Ka lász Su li sváb tán cot ta nu ló gyer me ke i nek,
ill. a Pün kösd re és a Ki te le pí tés 65. év for du ló já nak meg -
ün nep lé sé re Né me tor szág ból ér ke zõ ven dé gek fo ga dá sá -
ra 300 000 Ft-ot ka pott.

A Szerb Ki sebb sé gi Ön kor mány zat a Bu da ka lá szi Szerb
Bú csú ren de zé sé re, uta zás tá mo ga tá sá ra az or szá gos
szerb ren dez vé nyek re, ill. Ada meglá to ga tá sá nak au tó -
busz költ sé gé re ré sze sült 300 000 Ft tá mo ga tás ban.

SPORT PÁ LYÁ ZAT

Sport ese mé nyek és egye sü le tek tá mo ga tá sá ra idén 2
M Ft állt ren del ke zés re, eb bõl 1,9 M Ft-ot osz tott ki (ta -
valy: 2,7 M Ft-ot) az ön kor mány zat, a be ér ke zett 16 pá -
lyá zat ból 12 meg va ló sí tá sá hoz já rul hoz zá.

A Nyitnikék Óvo da in téz mé nyi sport hét szer ve zé sé re,
moz gás fej lesz tõ aján dé kok vá sár lá sá ra 50 000 Ft-ot nyert el.

A Te le pi Óvo da Csa lá di sport nap szer ve zé sé re, sport -
esz köz ök re szin tén 50 000 Ft-ot ka pott.

A Te le pi Óvo dá so kért Ala pít vány a Na pocs ka Olim pia
ko ra õszi szer ve zé sé re 50 000 Ft tá mo ga tás ban ré sze sült. 

A Ka lász Su li is ko lai sí lé cek re és bu kó si sak ok ra, sí fel -
sze re lés re, sport esz köz ök re 150 000 Ft-ot nyert. 

A Vid ra SE a Csár da u. 4. sz. alat ti te lek üdü lõ épü le té -
nek öl tö zõ vé és vi zes blok ká ala kí tá sá ra, a meg lé võ csó -
nak ház kar ban tar tás ára, csó na kok, eve zõk fes té sé re, stég
fel újí tá sá ra, épü let kar ban tar tás ára 100 000 Ft-ot ka pott. 

A BUTEC sport esz kö zök be szer zé sé re, a pá lya kar ban -
tar tás ára 100 000 Ft tá mo ga tás ban ré sze sült.

A Szentistvántelepi Is ko la DSE vízitáborra, sítáborra és
nyá ri tá bor ra 400 000 Ft-ot ka pott.

A Szentistvántelepi Cser kész Ala pít vány nor mád tá bo -
ro zá sok, por tyák szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra 100 000
Ft-ot nyert el.

A Ka lász Su li Ál ta lá nos Is ko la nyá ri ke rék pár tú rá ra és
té li sítáborra 200 000 Ft-ban ré sze sült.

A BSC – Ka ra te szak osz tály a ba la ton fü re di edzõ tá bor -
ra 100 000 Ft-ot ka pott.

A Ka lász Su li Ál ta lá nos Is ko la az alsótagozatosok (40
fõ) he ti egy sze ri úszás ok ta tá sá nak tá mo ga tá sá ra 250 000
Ft-ot nyert el.

A Szentistvántelepi Is ko la DSE az al só sok he ti két sze ri
úszás ok ta tá sá ra 350 000 Ft-ban ré sze sült.

KUL TU RÁ LIS ÖRÖK SÉ GEK MEG ÕR ZÉ SE PÁ LYÁ ZAT

A Kul tu rá lis örök sé gek pá lyá za ton 500 000 Ft ju tott 4
pá lyá zó nak (ta valy 1 M Ft).

A Vid ra SE a Szü re ti fel vo nu lás ra és a Szü re ti mu lat -
ság ra (amit ed dig ha gyo má nyo san a Bu da ka lá szi Ba rá ti
Kör ren de zett) 90 000 Ft-ot ka pott.

A Bu da ka lá szi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let ká pol na
épí té sé re 220 000 Ft-ot nyert el.

A Ka lász Bap tis ta Gyü le ke zet (Ka lász Fo tó Klub) a Ka -
lász Fo tó tá bor ra 80 000 Ft tá mo ga tás ban ré sze sült.

A Kós Kár oly Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont – Ka lász
Mû vé sze ti Is ko la a Kamp Já nos Kapelle nyá ri tá bo ro zá sá -
nak tá mo ga tá sá ra 110 000 Ft-ot ka pott.

CI VIL PÁ LYÁ ZAT

A Ci vil pá lyá zat ra 15 igény ér ke zett, a ren del ke zés re
ál ló 3 M Ft-ot (ta valy 4 M Ft) 11 egye sü let 14 tá mo ga tá si
cél já ra osz tot ták ki.

A Bu da ka lá szi Re for má tus Temp lo mért Ala pít vány a
Re for má tus Egy ház nyá ri prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra
250 000 Ft-ot ka pott. 

A Bu da ka lá szi Test vér kap cso la tok Egye sü le te uta zá si,
ven dég lá tá si költ sé gek re 520 000 Ft-ot nyert el.

A Bu da ka lá szi Óvo dá so kért Ala pít vány a Nyitnikék
Óvo da Szü re ti Mu lat sá gá ra, jó mi nõ sé gû áb rá zo lá si alap -
anyag ok ra 83 000 Ft-ban ré sze sült.

Az MRL Bu da ka lá szi Egész ség klub a gyógy tor nász ok
dí ja zá sá ra, a vízitorna esz kö ze i nek fel újí tá sá ra, ki egé szí té -
sé re 440 000 Ft-ot ka pott.

A Ka lász Bap tis ta Gyü le ke zet (Ka lász Fo tó Klub)  lövétei
fo tós tú ra  költ sé gé re, ill. fény ké pek elõ hí vá sá ra, ke re te zés re
a Pi lis tõl Har gi tá ig c. ki ál lí tás ra 120 000 Ft-ot nyert.

A Ka lász Mû vé sze ti, Ne ve lé si Ala pít vány a Fé lõ lény c.
ze nés da rab be mu ta tá sá ra 250 000 Ft, a Liszt Fe renc ju bi -
le u mi év for du ló ja al kal má ból szer ve zett két hang ver seny -
bõl ál ló prog ram ra 60 000 Ft tá mo ga tás ban ré sze sült.

A Te le pi Óvo dá so kért Ala pít vány gyer mek nap szer ve -
zé sé re 132 000, óvo dás új ság ra 100 000 Ft-ot ka pott.

A Szent Er zsé bet Ala pít vány a ti ha nyi há zá ban a zu -
hany zó ka bi nok, olajraditátorok cse ré jé re; az aszófõi mat -
rac szál lá sán az ÁNTSZ ál tal elõ írt ru ha tá ro ló szek ré nyek re
és egy gye rek ágy ki vál tá sá ra 200 000 Ft-ot nyert.

A Szentistvántelepi Cser kész Ala pít vány a te le pü lés fi -
a tal jainak tar tal mas ne ve lõ, ok ta tó va la mint szó ra koz ta tó
jel le gû, a fi zi kai és men tá lis egész sé get meg õr zõ idõ töl -
tés biz to sí tá sá ra 350 000 Ft tá mo ga tás ban ré sze sült.

A Vid ra SE a Vid ra Ku pa meg ren de zé sé re, a ví zi sport
meg sze ret te té sé re a la kos ság gal, a fi a ta lok kal, 264 000
Ft-ot ka pott.

A Vi o la Egye sü let a Te le pi Óvo da óvo dá sa i nak szer ve -
zen dõ Mi ku lás ün nep ség re 50 000; az idõ sek nek ópusz-
taszeri ki rán du lás szer ve zé sé re 181 000 Ft-ot nyert.

AP RÓ HIR DE TÉ SEK

u ÉR SZÛ KÜ LET GYÓ GYÍ TÁ SA,
tel jes ér rend szer tisz tí tá sa
kar di o ló gus ve ze té sé vel. BP.
III. ker. Szép völ gyi úti HÉV-
meg ál ló nál. Tel.: (1) 220
4641, (20) 349 4277.

u EL ADÓ 30%-BAN BE ÉPÍT -
HE TÕ TE LEK Pomázon, az Ár -
vács ka ut cá ban. KE RE SÜNK

BUDA KA LÁ SZI KIS KER TES HÁ ZAT

max. 20 M Ft-ig, eset leg tel -
kes DEB RE CE NI CSA LÁ DI HÁ ZAT

HASONLÓ BU DA KA LÁ SZI RA cse -
ré lünk. Érd.: (30) 9426 504
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Út épí té sek
Jú ni us vé gén ír ják ki a köz be szer zé si pá lyá za tot a Pa -

csir ta, a Beth len Gá bor és az At ti la ut cák ra. Ezek fel újí tá -
sá nak költ sé gét az ön kor mány zat biz to sít ja, a ter ve zett
töb bi út ra (Dió fa, Zöld fa, Ki lá tó, Szé rûs kert u. /egy része/,
Hegy al ja u. /két szakasza/, Le hel, Kos suth La jos u., Ri gó
tér) pá lyá za ti for rás ból pró bál nak pénzt sze rez ni. A há rom
ut ca mun ká i nak ki vi te le zé se vár ha tó an szep tem ber ben
kez dõ dik és ok tó ber vé gé re  fe je zõ dik be.

Foly ta tód nak a Jó zsef At ti la út mun kái: épül a jár da, a csa -
pa dék víz el ve ze tõ rend szer, fo lya mat ban van az út asz fal to -
zá sa és a 2x1 sáv mel let ti fix par ko lók ki ala kí tá sa. Az ütem -
terv hez ké pest a köz mû egyez te té sek mi att két hét csú szás -
ban van a ki vi te le zõ: jú ni us 10. után meg kel lett vol na kez -
de ni a Jó zsef At ti la út–Szentendrei út kör for ga lom épí té sét.
Ez re mél he tõ leg
az is ko la év kez -
de té ig el ké szül, a
Bu dai út–Pomázi
út lám pás cso -
mó pont tá ala kí tá -
sa azon ban va ló -
szí nû sít he tõ en
nem fe je zõ dik be
az ok tó ber 31-re
ter ve zett idõ -
pont ra.

A Ma já lis el szá mo lá sa
A 2011. má jus el se jén meg tar tott vá ro si Ma já li son fel -

lé põk re, mû so rok ra 1 788 500 Ft-ot köl tött az ön kor -
mány zat. Já té kok ra 357 750, ki egé szí tõ szol gál ta tá sok ra,
inf rast ruk tú rá ra 117 500, tech ni ká ra 306 250 Ft-ot fi zet -
tek. 75 805 Ft-ba ke rül tek az aján dé kok, 15 600 Ft-ba a
má jus fa ál lí tás, 50 000 Ft-ba a fõ zõ ver seny. Szer zõi jog dí -
jak ra 22 924 Ft, kom mu ni ká ci ó ra 80 125 Ft-ot fi zet tek. Így
a Ma já lis tel jes költ sé ge: 2 814 454 Ft volt.

Kör nye ze ti hí rek
u Vi rá go kat ül te tett az Egész ség klub a Pos ta köz be, a

Klebelsberg Kunó szo bor hoz, a Szentistvántelepi ál lo más -
hoz a vér szil va fák kö ré és a Len fo nó ál lo má son a Kár pá tok
õre szo bor hoz. Utób bi hely re a sa ját költ sé gén egy gömb -
kõ rist is te le pí tett. A klub tag jai el vál lal ták a be ül te tett te rü -
le tek rend ben tar tá sát, lo cso lá sát is. Vi rá go sí tott a Ka lá szi
If jú sá gi Klub is: a Dam ja nich úton a Sas ut ca fö lött le ven du -
la sort ül te tett. A vi rá gok költ sé gét az ön kor mány zat áll ta.

u Ka szá lá si kö te le zett ség vo nat ko zik a ga zos tel kek re.
Jú ni us 1-tõl bel te rü le ten a jegy zõ, kül te rü le ten a Föld hi va -
tal is vizs gál hat ja a rend ben tar tá su kat és a par lag fü ves in -
gat la nok bír ság gal sújt ha tók.

u A Hul la dék ud var szer dá tól pén te kig 14-18-ig,
szom ba ton 8-12-ig az aláb bi te le fon szá mon hív ha tó:
+3670 513-5181

u A hasz nált zsírt és sü tõ ola jat kony hai és más hul la dék -
tól men te sen kor lát lan men  nyi ség ben és té rí tés men te sen
ad hat ják le a Hul la dék ud var ban (volt Len fo nó gyár te lep).

Hor gász hí rek
Az Óbuda-Kalász HE. jú ni us 18-án újabb 5 má zsa mé -

re tes pon tyot te le pí tett az Omszk-tó ba, – õsz re ismét hal -
te le pí té sek vár ha tók. Hor váth Ist ván el nök úr köz lé se sze -
rint, el sõ sor ban a he lyi nyug dí jas és if jú sá gi hor gá szok nak
kí ván nak le he tõ sé get te rem te ni a ked vez mé nyes na pi je -
gyek kel. A mint egy 400 ta got szám lá ló hor gász egye sü let
to vább ra is ki emel ten óv ja a víz bá zist és an nak kör nye ze -
tét. Egy kis hal õr há zat ál lí tot tak fel az Omszk-tó nál, ahol
a na pi je gye ket meg le het vál ta ni.

Ma jor Ede, kép vi se lõ

Épül a Zrí nyi ut cai árok
A Zrí nyi ut cai

csa pa dék víz el ve ze -
tõ árok mun ká i nak
elõ ké szí té se múlt
év vé gén kez dõ dött
meg, ami kor az ön -
kor mány zat meg bí -
zást adott a te rü let
geo dé zi ai fel mé ré -
sé nek el vég zé sé re.
Ek kor ke rült sor a pon tos me der szint meg ha tá ro zá sá ra.
Gerstenkorn And rás geo ló gus ka pott meg bí zást ar ra,
hogy a maj dan meg épí ten dõ rend szert fel ügyel je, szak -
mai se gít sé get nyújt son a ki vi te le zés so rán.

A kép vi se lõ-tes tü let 2011. áp ri lis 28-i ülé sén hagy ta
jó vá, hogy a víz el ve ze tõ árok be ton ele mek ki he lye zé sé -
vel épül jön meg, 600 m hos  szan. Ugyan ek kor el fo gad ta a
gré mi um a 10 M Ft-os be ke rü lé si költ sé get és a költ ség -
ve tés ben a csa pa dék víz el ve ze tés re biz to sí tott 6 M Ft
mel lé to váb bi 4 M Ft-ot át cso por to sí tott.

Az árok ban 300 m hos  szan már le fek tet ték a be ton -
ele me ket. Itt a ta laj szer ke zet mi att alá is ki kel lett be to -
noz ni, a to váb bi 300 mé te res sza ka szon ele gen dõ az ár -
kot ki tisz tí ta ni és só der ágyat ki ala kí ta ni. Vár ha tó an jú ni us
vé gé ig le rak ják az ös  szes ele met, így a víz már el tud foly -
ni, de a föld mun kák még jú li us ban is foly ta tód nak.

Semmelweiss na pi ün nep ség
Jú ni us 20-án a Fa lu ház ban tar tot ták a ha gyo má nyos

Semmelweiss na pi ün nep sé get, me lyen az ön kor mány zat
ven dé gül lát ta a szo ci á lis és egész ség ügyi in téz mé nyek
mun ka tár sa it. Rogán Lász ló pol gár mes ter nyi tó be szé dé -
ben el mond ta, hogy jö võ re a kép vi se lõ-tes tü let meg kí -
ván ja újí ta ni az Egész ség há zat, hogy mél tó le gyen a XXI.
szá zad el vá rá sa i hoz.

Az est so rán a Sza bad Öt le tek Szín há za szó ra koz tat ta az
egy be gyûl te ket, klas  szi kus ka ba ré tré fák kal és san zo nok kal.
A fog or vo si je le net, il let ve Hacsek és Sa jó ká vé há zi pár be -

szé dei né ha vic ces,
né ha bi zarr szem -
szög bõl mu tat ták az
egész ség ügyet, az
egész ség és be teg -
ség té má ját. Az ün -
nep ség po hár kö -
szön tõ vel, pa zar va -
cso rá val, és be szél -
ge tés sel zá rult.
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Pe da gó gus nap a Fa lu ház ban
„A ta ná ri pá lya min den

más pá lyá nál tá ga sabb, ha -
tár ta la nabb, s mint a Ní lus
ter mé keny vi ze, túl árad sa ját
part ja in. A jó ta nár nem csak
pe da gó gus, ha nem ker tész,
fi lo zó fus, esz té ti kus lé lek bú -
vár, mû vész és mes ter em ber
egy sze mély ben. S nem csak
tu dá sát köz ve tí ti – bár ez
sem ke vés – ha nem pél dát
ad, jel le met for mál, ül tet,
gyom lál, olt és sze mez, mint
a ker tész, éle tet visz a köny vek be, a köny ve ken ke resz tül
a ta ní tás ba, ál lan dó s ele ven hi dat épít az esz mény és a
min den nap, az el vont ság és ta pasz ta lás kö zé.” 

Gyergyai Al bert el gon dol kod ta tó sza va i val vet te kez -
de tét jú ni us 7-én a Fa lu ház ban az idei Pe da gó gus na pi ün -
nep ség, me lyen az ön kor mány zat, a ha gyo má nyok hoz hí -
ven, kö szö ne tet mon dott a te le pü lés köz ok ta tá si és köz -
mû ve lõ dé si in téz mé nye i ben dol go zók nak a min den na -
pok so rán vég zett ál do za tos mun ká ju kért: „Nincs még
egy ilyen mun ka, ahol en  nyi ku darc, hi á ba va ló erõ fe szí tés,
de ilyen sok si ker és kel le mes meg le pe tés éri az em bert.
Nincs ta lán még egy mun ka, ahol ilyen ha tá sa le het egy-
egy jó – vagy jó kor ki mon dott – szó nak, eset leg egy-egy
ros  szul vagy rossz kor ki mon dott szó nak. Nincs mun ka,
amely en  nyi azon na li si ker rel ke cseg tet, és nincs egyet len
mun ka sem, amely nek a va ló di hasz nát csak évek, eset leg
csak év ti ze dek múl va lát hat juk.”

A mél ta tó sza va kat a Sza -
bad Öt le tek Szín há za ré szé -
rõl Bor Vik tor erõ sí tet te meg
a Az élet szép cí mû dal lal, a
Légy jó mind ha lá lig mu si cal -
bõl. Majd Ercsényi Tiborné
al pol gár mes ter, aki 32 évig
ta ní tott és eb bõl 20 évig ka -
lá szi pe da gó gu sok kö zött
dol go zott, két pél dá val il -
luszt rál ta a ta ná ri hi va tás fe -
le lõs sé gét. Egy hó esés után
az ál la tok ál tal ki ta po sott

csa pás hoz, a nyo ma ik ból las san for má ló dó ös vény hez ha -
son lí tot ta a fo lya ma tot, ami kor egy fi a tal em ber – a pe da -
gó gu sok se gít sé gé vel – a sem mi bõl szé pen ki ala kít ja a
ma ga út ját; il let ve a fa ül te tés elõ re lá tó, jö võ be mu ta tó te -
vé keny sé gé vel ve tet te ös  sze a ta ná ri mun kát. Be szé dé -
ben ki tért ar ra, hogy az ön kor mány zat jö võ re ré gi adós sá -
gát kí ván ja tör lesz te ni a Szentistvántelepi Is ko la fej lesz té -
sé vel; il let ve ar ra, hogy mek ko ra öröm az is ko lá nak, hogy
a szü lõk, ba rá tok, kö ze li és tá vo li is me rõ sök cso dá la tos
ös  sze fo gá sá val meg nyer te a Let’s Colour pá lyá za tot.

A mû sor to váb bi ré szé ben Bor Vik tor Má té Pé ter: Ha zám
c. da lát éne kel te, majd a Sza bad Öt le tek Szín há za Ka rin thy Fri -
gyes Ta nár úr ké rem cí mû mû vé bõl adott elõ né hány ka cag ta -
tó sze mel vényt a cse pe re dõ if jú ság ról, az is ko lai csí nyek rõl és
ar ról, mi lyen is az, ami kor a rossz vagy a jó ta nu ló fe lel...

A vi dám je le ne tek után ke rült sor a vá ro si dí jak ki osz -
tá sá ra. Idén ha to dik al ka lom mal ad ták át az ok ta tás sal
kap cso la tos elismeréseket, és rend ha gyó mó don a Pe da -
gó gus na pon ke rült sor a Bu da ka lász sport já ért díj ado má -
nyo zá sá ra is. A ki tûn te tõ cí mek mel lé a Mun kácsy dí jas
Mi há lyi Gá bor szob rász mû vész ál tal ter ve zett és ké szí tett
bronz pla ket tet és dísz ok le ve let ve het tek át a dí ja zot tak.

BU DA KA LÁSZ KI VÁ LÓ PE DA GÓ GU SA

A kép vi se lõ-tes tü let a
„Bu da ka lász Ki vá ló Pe da gó -
gu sa” dí jat HLAVACSEKNÉ KÜR -
TÖ SI MÓ NI KÁ NAK, a Ka lász
Mû vé sze ti Is ko la pe da gó gu -
sá nak ado má nyoz ta. A Ka -
lász Mû vé sze ti Is ko la egyik
ala pí tó zon go ra- és ze ne tör -
té net ta ná ra 1997 óta, 14
éve fo lya ma to san, tö ret len
len dü let tel mun kál ko dik a
bu da ka lá szi gyer me kek mû -
vé sze ti ne ve lé sé ben, ok ta tá -
sá ban. Emel lett a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem
nép ze ne tan szék ének óra adó ta ná ra. Fi a tal ko ra el le né re
nagy ta pasz ta lat tal ren del ke zik a nö ven dé kek ké pes sé ge -
i nek fej lesz té sé ben, a te het ség fel is me ré sé ben és an nak
ki bon ta koz ta tá sá ban. Mun ká ját rend kí vü li hi va tás tu dat tal,
pon to san, meg bíz ha tó an, min dig a leg ma ga sabb szín vo -
na lon vég zi. A gyer me ke ket nem csak a ze ne sze re te té re,
a mû velt sé gi te rü le tek komp lex be fo ga dá sá ra, a mû vé -
szet irán ti alá zat ra ne ve li, ha nem tö rek szik a gyer me ki
sze mé lyi ség tel jes egé szé re ki ter je dõ fej lesz té sé re, nyi -
tot tá té ve nö ven dé ke it a jó ra, szép re, az em be ri es ség re.

Az utób bi évek ben sok-sok me gyei, te rü le ti és or szá -
gos ver se nyen in dí tot ta leg te het sé ge sebb nö ven dé ke it,
me lyek rõl ál do za tos, fá rad sá gos mun ká já nak kö szön he tõ -
en min dig kü lön bö zõ dí jak kal tér tek ha za. A leg ne ve ze te -
sebb kö zü lük Szedmák Esz ter nek a ta va lyi Or szá gos Zon -
go ra ver se nyen el ért I. he lye zé se és a ta nár nõ ta ná ri Kü -
lön dí ja. Az ar ra hi va tott nö ven dé ke ket mind gya kor la ti,
mind el mé le ti tár gyak ból ki vá ló an fel ké szí ti a fel vé te li
vizs gák ra, a ze nei pá lyá ra. A ta ní tás mel lett az is ko lai
prog ra mok, ren dez vé nyek egyik fõ szer ve zõ je, részt ve -
võ je, bel sõ kész te tés tõl ve zérel ve az „is ko la mo tor ja”.
Rend kí vül ma gas szín vo na lú szak mai mun ká ját dí jak és ki -
emel ke dõ ver seny ered mé nyek is fém jel zik.
A „DR. MILOSEVITS PÉTERNÉ BU DA KA LÁSZ KÖZ OK TA TÁ SÁ ÉRT”

DÍJ DÍ JA ZOTT JA

A kép vi se lõk a ki tûnõ
mun kát  el is me rve, a „dr. Mi -
losevits Péterné Bu da ka lász
Köz ok ta tá sá ért” dí jat KU LIN

FERENCNÉNEK, a Szent ist -
vántelepi Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó he lyet tes ének ado -
má nyoz ták. A ta nár nõ 1971
óta él Bu da ka lá szon, Szent -
istván telepen. A bu da ka lá szi
Ál ta lá nos Is ko lá ban (majd
1991-tõl az önál ló vá vált
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Szentistvántelepi Ál ta lá nos Is ko lá ban) 21 éve ta nít ma te ma -
ti kát és fi zi kát. Szín vo na las, lel ki is me re tes, el hi va tott pe da -
gó gu si mun ká ja mel lett elõbb 1991-1997-ig, majd 2006-tól
a mai na pig el lát ta, el lát ja az is ko la igaz ga tó he lyet te si fel -
ada ta it is. Két igaz ga tó he lyet te si fel adat vál la lá sa kö zött,
1997-tõl 2000-ig a Szentistvántelepi Ál ta lá nos Is ko la igaz -
ga tó ja volt. Meg bí za tá sát nagy köz meg elé ge dés re vég zi.
Sze mé lye fe le lõs ség tu da tá nak, helyt ál lá sá nak, és ál do zat -
kész sé gé nek kö szön he tõ en nem csak pe da gó gus ként, de
az in téz mény ve ze tés te rü le tén is nél kü löz he tet len né vált.

Mun ká ját mind vé gig át ha tot ta pe da gó gi á val át ita tott,
gyak ran s jól hang sú lyo zott, kö vet ke ze tes élet szem lé le te,
amit az aláb bi gon do la tok kö ré le het cso por to sí ta ni: – A gyer -
mek ér zõ, gon dol ko dó, cse lek võ lény, aki ér tõ szót ér de mel.
– A pe da gó gus nak tud nia kell el fo gad ni a gyer mek eset leg
szo kat lan vi sel ke dé sét, gon doz ni a gyer me kek el té rõ sze mé -
lyi sé gét. – Az is ko la mû kö dé sé nek alap ve tõ fel té te le a pe da -
gó gus és a gyer mek együtt mû kö dé si kész sé ge, ké pes sé ge.

Kulin Ferencné hu má nu ma, hig gadt, ki egyen sú lyo zott
sze mé lyi sé ge hos  szú ide je ala kít ja, for mál ja, irány ban tart ja
a ne ve lõ tes tü le tet azok ban a ne héz, nagy ki hí vást je len tõ
hét köz na pi pil la na tok ban is, ami kor a pe da gó gus nak tá -
masz ra, ka pasz ko dó ra, irány mu ta tás ra van szük sé ge. Az is -
ko la ar cu la tá nak for má ló ja: sze líd sé gé vel, ked ves sé gé vel az
is ko la gyer mek köz pon tú, hu má nus kö zös sé gé nek, sze rény -
sé ge el le né re is meg ha tá ro zó, emblematikus sze mé lyi sé ge.

A „BU DA KA LÁSZ SPORT JÁ ÉRT” DÍJ TU LAJ DO NO SA

A tes tü let ki emel ke dõ
mun ká já nak el is me ré se ként a
„Bu da ka lász Sport já ért” dí jat
HAJDUNÉ NAGY MÁ RI Á NAK, a
Ka lász Su li Ál ta lá nos Is ko la
pe da gó gu sá nak ado má nyoz -
ta. Má ria 1977. au gusz tus 1.
óta dol go zik testnevelés-
gyógy testneve lés  -bi o ló gia
sza kos ta nár ként az is ko lá ban.
1977-ben test ne ve lés-bio -
lógia sza kon vég zett az eg ri
Ta nár kép zõ Fõ is ko lán. 1994-

ben gyógy testnevelés-, majd 1999-ben men tál hi gi é né sza -
kon szer zett ok le ve let a Ma gyar Test ne ve lé si Egye te men.

A Bu da ka lá szon töl tött 34 év alatt ma gas szín vo na lú
is ko lai ne ve lõ és ok ta tó mun ká ja mel lett min dig fon tos -
nak tar tot ta a te le pü lé si sport ren dez vé nye ken va ló rész -
vé telt: Tó fu tás, Tour de Ka lász, Õszi, ta va szi sport nap,
Olim pi ai gá la... A gye re kek gon dos fel ké szí té se mel lett a
ren dez vé nyek szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban is részt
vál lal. A kör ze ti, me gyei, or szá gos di ák olim pi ai ver se nye -
ken ta nít vá nyai évek óta si ke re sen vesz nek részt, ered -
mé nye ik kel öreg bí tik az is ko la és a vá ros hír ne vét.

Ta ní tá si órá in és tö meg sport fog lal ko zá sa in leg fõbb cél ja
a moz gás, a sport meg sze ret te té se. A ke vés bé ügyes gye -
re kek is biz ta tást, se gít sé get kap nak tõ le, si ker él mény hez
jut hat nak. Ugyan ak kor fel fi gyel az iga zi te het sé gek re, sok
ta nít vá nya az õ biz ta tá sá ra ke re si fel a ka lá szi sport egye sü le -
te ket. Kü lö nö sen fon to sak szá má ra a lab da já ték ok (ké zi lab -
da, röp lab da, ko sár lab da). Rend sze res dél utá ni edzé se ken
ké szí ti fel a ta nu ló kat a kü lön bö zõ szin tû baj nok sá gok ra. Az

ered mé nyes ség nél is fon to sabb nak tart ja a sport sze rû vi sel -
ke dést, a csa pat szel lem erõ sí té sét a gye re kek ben.

Az egye sü le tek ben spor to ló gye re kek gyak ran hív ják
meg mec  cse ik re, õ pe dig szí ve sen szur kol ne kik a le lá tók -
ról. A már vég zett ta nít vá nyok sport élet ét is fi gye lem mel
kí sé ri. Sze ret né, ha a moz gás, a sport min den gye rek éle -
té ben fon tos sze re pet ját sza na, ezért lel ke sen szer ve zi év -
rõl év re a sítáborokat, nyá ri ví zi- és ke rék pár-tá bo ro kat. Õ
in dí tot ta út já ra a Ka lász Su li ban a csa lá di sport na pot, ahol
egy-egy szom bat dél elõtt szü lõk és gye re kek együtt ve -
het nek részt já té kos sport ver se nye ken.

Ba rát sá gos, se gí tõ kész, vi dám egyé ni sé ge; egész sé -
ges élet mód ja mind an  nyi unk szá má ra pél da ér té kû.

JU BI LÁ LÓ PE DA GÓ GU SOK, MUN KA TÁR SAK

A Pe da gó gus na pon Ha lász Jenõné (a Ka lász Su li Ál ta -
lá nos Is ko la egy ko ri ta ná ra) dip lo má ja át vé tel ének 50. év -
for du ló ját ün ne pel ve, Arany dísz ok le ve let kapott Rogán
Lász ló pol gár mes ter tõl. (Vis  sza em lé ke zé sei a 9. ol da lon
ol vas ha tók.) Az ün nep sé gen a te le pü lés el sõ em be re vi -
rág gal kö szön töt te a köz al kal ma zot ti pá lyán ju bi le u mi
idõt el töl tött pe da gó gu so kat, mun ka tár sa kat is:

25 éves mun ka vi szo nya al kal má ból Tatainé Hetényi
Ani kót (Te le pi Óvo da) és Jolsvai Fri gyest (Szentistván telepi
Ál ta lá nos Is ko la); 30 éves mun ka vi szo nya okán Hernádiné
Bu dai Ibo lyát és Ma jor Ka ta lint (Ka lász Su li Ál ta lá nos Is ko -
la); 40 éves mun ka vi szo nya mi att Végh Károlynét (Nyitni -
kék Óvo da) és Föl di Ilo nát (Ka lász Su li Ál ta lá nos Is ko la).

Nyug díj ba vo nu lá sa al kal má ból kö szön töt te és sok-sok
pi he nést, jó egész sé get kí vánt Föl di Ilo ná nak, Hor váth
Györgyné Reginének és Mol nár Józsefnének (Ka lász Su li Ál -
ta lá nos Is ko la), va la mint Far kas Lajosnénak (Te le pi Óvo da).

AZ IN TÉZ MÉ NYEK ALA PÍT VÁ NYA I NAK DÍJ ÁT ADÁ SA

A ha gyo má nyok hoz hí ven a Pe da gó gus na pon ke rült
sor az in téz mé nyek ala pít vá nya i nak díj át adá sá ra is. A Bu -
da ka lá szi Óvo dá so kért Ala pít vány dí ja zott jai a Te le pi
Óvo dá ból Far kas Lajosné, Jo li ka; a Nyitnikék Óvo dá ból
Végh Károlyné, Már ti. A Ka lá szi Is ko lá ért dí jat és pe da gó -
gus gyû rût a kol lé gák tit kos sza va za tai alapján Peltzer-
Dubovszky Lí via kap ta, aki nek kö szön he tõ en erõ sö dött a
nem ze ti sé gi nyelv ok ta tás a Ka lász Su li ban.

Az ün nep ség pezs gõs po hár kö szön tõ vel, va cso rá val
foly ta tó dott, majd jó ízû be szél ge té sek kel, kö zös ének lé -
sek kel zá rult. Köszönjük a pedagógusok munkáját!
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KÖZLEMÉNYPERES ÜGYEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Egyen leg
Kö zel egy éve, 2010. jú li us ha to di kán vált jog erõs -

sé az az íté let (Pest Me gyei Bí ró ság 2. BF.190./2010/3
szám), amely rá gal ma zás vét sé gé ben meg ál la pí tot ta
Par la gi End re volt pol gár mes ter bün te tõ jo gi fe le lõs sé -
gét és õt meg ro vás ban ré sze sí tet te.

Az íté let alap ja egy új ság cikk. Par la gi a Nem ze ti Fó rum
cí mû ki ad vány ban 2007-ben „Lop va el utal ták a vá lasz tá -
sok elõtt” cí mû cik ket je len te tett meg. Eb ben le ír ja: sze -
rin te az ön kor mány zat ko ráb bi kép vi se lõ tes tü le te évek kel
ez elõtt jog el le ne sen ér té ke sí tett egy he lyi in gat lant, az ér -
té ke sí tés ben részt ve võk pe dig ál lás pont ja sze rint jog sza -
bály ba üt kö zõ cse lek mé nye ket va ló sí tot tak meg. Par la gi –
az íté let sze rint - úgy vél te, „ne ki, mint a kö zös ség elöl já -
ró já nak kö te les sé ge a kö zös sé get érin tõ vis  szás sá gok fel -
de rí té se és meg szün te té se”, „pol gár mes ter ként tu do má -
sá ra ju tott in for má ci ó kat ho zott nyil vá nos ság ra.” A cikk
mi att Krepárt Ta más ma gán vá das pert in dí tott. Elõbb el sõ
fo kon, majd ta valy jú li us ele jén má sod fo kon jog erõ sen,
utóbb ta valy de cem ber ben a Leg fel sõbb Bí ró ság elõtt
vég le ge sen bün te tõ pert ve szí tett Par la gi End re. A per -
vesz tes jo gi kép vi se lõ je Var ga Ist ván, az ön kor mány zat
ak ko ri ügy véd je volt.

Par la gi End re 2007-ben új ság cik ket írt a sze rin te ké tes
in gat lan ügyek rõl. Az „ügy” lé nye gét Dr. Krepárt Ta más, a
vá ros mos ta ni al pol gár mes te re így ös  sze gez te: „az 1999-
es ön kor mány za ti költ ség ve tés mel lék le te ként szü le tett
egy lis ta az ér té ke sí ten dõ in gat la nok ról. Kö rül be lül 30 in -
gat lan ér té ke sí té sét ha tá roz ta el a tes tü let a Berdó kül te -
rü le ti ré sze i rõl. Az in gat la nok ér té ke sí té se a tes tü let fel ha -
tal ma zá sá val meg tör tént. A szer zõ dé sek egyi két ügy véd -
ként én je gyez tem el len. Ami kor az „ügy” 2007-ben elõ -
ke rült, Par la gi End re azt mond ta, hogy nem ta lált tes tü le ti
ha tá ro za tot, ami az ér té ke sí tés re fel ha tal ma zást adott vol -
na. Kö zel két évig nem tör tént ér de mi elõ re lé pés az
„ügy ben” an nak el le né re, hogy Par la git az idõ kö zi vá lasz -
tá son pol gár mes ter ré vá lasz tot ták. 2009 már ci u sá ban ja -
vas la tá ra az ál ta la ve ze tett kép vi se lõ-tes tü le ti több ség
pert in dí tott négy ma gán sze mély, köz tük el le nem is. El -
mond tam, hogy pert in dít hat az ön kor mány zat az ügy -
ben, de fi gyel mez tet tem min den kit, hogy ez az ön kor -
mány zat nak költ sé get fog je len te ni, en nek el le né re a
Nem ze ti Fó rum al kot ta tes tü le ti több ség meg sza vaz ta a
per meg in dí tá sát. Az Ön kor mány za tot Var ga Ist ván ügy -
véd kép vi sel te. Az Ön kor mány zat Par la gi End re ve ze té -

sé vel a két tu cat nyi Berdó-telek in gat lan ér té ke sí té sé bõl
ki zá ró lag ab ban az egy ügy ben in dí tott pert, amely ben én
vol tam a szer zõ dés el len jegy zõ je, a töb bi ben nem. A per
több tár gya lást ért meg. Hi va tal ba lé pé sem kor, ta valy ok -
tó ber ben meg néz tem a Pol gár mes te ri Hi va tal ban ta lál ha -
tó anya go kat, ame lyek meg vol tak, a bí ró ság hoz eze ket
be csa tol tam. A bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ön kor -
mány zat ke re se te meg ala po zat lan. Ez azt je len ti, hogy
Har csa La jos ko ráb bi pol gár mes ter úr jog sze rû en, kép vi -
se lõ-tes tü le ti fel ha tal ma zás bir to ká ban ír ta alá az in gat lan
adás vé te li szer zõ dést, az te hát tör vé nyes és ér vé nyes.” A
Berdó-telek ér té ke sí té se ügyé ben szü le tett íté let sze rint
az Ön kor mány zat nak az in do ko lat lan pe res ke dés mi att 15
na pon be lül egy mil lió egy száz ezer fo rint per költ sé get kell
ki fi zet nie. A kép vi se lõ-tes tü let Fi desz-frak ci ó ja fel ve tet te,
hogy a Nem ze ti Fó rum je len le gi kép vi se lõi, ahogy el in dí -
tot ták, úgy akár foly tat hat ják is a pe res ke dést. A Fi desz
kép vi se lõ cso port ja mind ös  sze an  nyit kért a Nem ze ti Fó -
rum frak ció tag ja i tól, hogy ha az Ön kor mány zat a má sod fo -
kú el já rás ban is per vesz tes lesz az Nem ze ti Fó ru mo sok ál -
tal kez de mé nye zett per to vább vi te le mi att, úgy fi zes sék
ki az ok ta lan pe res ke dés bõl szár ma zó költ sé ge ket. Ilyen
vál la lást nem tet tek, így a kép vi se lõ-tes tü let nem fel leb -
bez te meg a ha tá ro za tot, hogy to váb bi fe les le ges költ sé -
gek kel ne ter hel je az adó fi ze tõk pén zét.

Nyil vá nos do ku men tu mok és bí ró sá gi be ad vány ok,
íté le tek alap ján ös  sze ál lí tot ta:

Ud var he lyi Ist ván
Pol gár mes te ri Ka bi net iro da vez.

Zász ló és em lék kár tya
Bu da ka lász Vá ros Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a

vá ros szeb bé té te le, a la ko sok nem ze ti ér zé sé nek erõ sí té se
ér de ké ben a „2011. Bu da ka lász Éve” al kal má ból bel te rü le -
ti in gat la non ként 1 db 60x90 cm mé re tû cí me res nem ze ti
zász lót és 1 db Bu da ka lász Em lék kár tyát ado má nyoz.

A lo bo gót és kár tyát in gat la non ként egy fõ (14 év fe -
let ti sze mély) egy szer ve he ti át 2011. má jus 9-tõl jú ni us
30-ig a Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél szol gá la tán, hét köz -
na pon ként 8-16 óra kö zött. Az át vé tel hez fel tét le nül
szük sé ges a lak cím kár tya be mu ta tá sa!

Ké rem, hogy a szán dék ér vé nye sü lé se ér de ké ben
va la men  nyi nem ze ti és vá ro si ün nep ide jén, a zász ló kat
az in gat la nok ra ki füg gesz te ni szí ves ked je nek.

Rogán Lász ló, pol gár mes ter

Idõpont Cselekmény Következmény
1999 õsze Az ön kor mány za ti költ ség ve tés mel lék le te ként szü le tik egy lis ta az ér té ke -

sí ten dõ in gat la nok ról. Kb. 30 in gat lan ér té ke sí té sét ha tá roz za el a tes tü let a
Berdó kül te rü le ti ré sze i rõl, köz tük a bu da ka lá szi 3279-es hrsz.-ú in gat lant,
amely re a szer zõ dést Dr. Krepárt Ta más ügy véd ké szí tet te.

Megszületnek az adásvételi szerzõdések.

2007 õsze Parlagi Endre megjelenteti „Lopva elutalták a választások elõtt” c. cikkét. Krepárt Ta más rá gal ma zás mi att pert kez de -
mé nyez Par la gi End re el len.

2009 tavasza A Par la gi ve zet te tes tü let Nem ze ti Fó ru mos több sé ge pert in dít az Ön kor -
mány zat ne vé ben a Berdó-szerzõdések kö zül egy ér vény te len sé gé nek meg ál -
la pí tá sá ra. Az in dok: nem volt fel ha tal ma zás az in gat la nok el adá sá ra, nin cse -
nek meg az er re vo nat ko zó do ku men tu mok. Azt az egy szer zõ dést, ame lyet
az Ön kor mány zat meg tá mad, Krepárt Ta más je gyez te el len ügy véd ként. A
töb bi szer zõ dés ér vény te len sé gét Parlagiék va la mely ok ból nem vizs gál tat ják.

Az Ön kor mány zat el ve szí ti a pert, en nek kö -
vet kez mé nye ként 1,1 M. Ft. ös  sze gû költ sé -
get kell meg fi zet nie. A bí ró ság meg ál la pí tot -
ta, hogy a szer zõ dés tör vé nye sen jött lét re,
így az ér vé nyes.

2010. július 6. Par la gi bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét jog erõ sen meg ál la pít ják, a ha tá lyos jog sza -
bály ok ha tó sá gi ér tel me zé se alap ján emi att el ve szí ti pol gár mes te ri tiszt sé gét.
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EGY HOSSZÚ PEDAGÓGUSPÁLYA EMLÉKEZETE

Egy Arany dísz ok le vél tu laj do nos em lé ke i bõl
A Pe da gó gus na pon a Bu da ka lá szon élõ Ha lász

Jenõné, a Ka lász Su li Ál ta lá nos Is ko la egykori dol go zó -
ja Arany dísz ok le ve let ka pott, annak emlékére, hogy 50
éve vet te át dip lo má ját a Sze ge di Ál la mi Pe da gó gi ai Fõ -
is ko lán. Mél ta tás he lyett most vis  sza em lé ke zé sét kö -
zöl jük, ami ben jócs kán van nak ka lá szi vo nat ko zá sok is:

„A nap tár lap ja 1946. szep tem be rét mu tat ta. Édes -
anyám el sõ osz tályt ta ní tott, és en gem is el vitt ma gá val.
Elõt te el ma gya ráz ta, hogy az is ko lá ban csend ben kell len ni,
és azt csi nál ni, amit a tanítónéni mond. Az osz tály ban fel lép -
tem a do bo gó ra és el kez dõ dött ne ve lõi pá lyám 5 éve sen
ez zel a mon dat tal: „Egy szót se! Fi gyel je tek a tanítónénire.”

Él vez tem az is ko lá ba já rást. Má jus ban a tan fel ügye lõi
fel mé ré sem hi bát lan volt, és így kü lön en ge dél  lyel bi zo -
nyít ványt kap tam. Ami kor kor tár sa im elõ ször lép ték át az
is ko la kü szö bét, én már má so di kos vol tam.

Dip lo ma osz tás kor ki emel ték a Fõ is ko lán, hogy az or -
szág leg fi a ta labb ta ná ra let tem, és bol dog gá tett, hogy
fel ol vas ták az Újszegedi Is ko la igaz ga tó já nak ér té ke lé sét
is ta ní tá som ról. Ugyan is más fél hó na pig fel men tet tek az
órák ra va ló já rás kö te le zett sé ge alól, és gya kor ló is ko lai
ve ze tõ im ja vas la ta alap ján tel jes óra szám ban he lyet te sí -
tet tem Új sze ge den. Így adó dott az a fur csa hely zet, hogy
elõbb kap tam ta ná ri fi ze tést, mint dip lo mát.

1961. szep tem ber 1-én kezd tem ta ní ta ni a Kecs ke mét -
tõl 8 km-re lé võ ta nyai is ko lá ban, Kis fá i ban. Ha mar rá döb -
ben tem ar ra, hogy ta nít vá nya im tól ott ho ni ta nu lást nem vár -
ha tok, min dent az is ko lá ban kell el sa já tí ta ni uk. Ezért órá i mat
úgy kel lett ter vez ni, hogy min dent rög zít se nek a tan anyag -
ból a sok gya kor lás sal. Az 1963-as tan évet Kecs ke mét leg -
na gyobb is ko lá já ban kezd tem. A la kó te lep re köl tö zõ csa lá -
dok az osz tály lét szá mot 40-re emel ték. Mi vel a fa la kat nem
le he tett szét tol ni, ezért a pa do kat húz tuk ös  sze, hogy be fér -
je nek a ta nu lók. Ez a men  nyi sé gi vál to zás mi nõ sé gi mó do sí -
tást kí vánt. Az órák fel épí té se és meg tar tá sa in kább a té má -
ról va ló be szél ge tés sé vált. A fe le lõt már az osz tály ba ér ke -
zé se kor fi gyel mez tet tem, ül jön a pad sor szé lé re, ne kell jen

ki mász nia. Ösz -
 sze szed te gon -
do  la ta it, ki állt a
töb bi ek elé, és
kis elõ adás ként
el mon dott min -
dent. Ha hi á nyos
volt, tár sai kér dé -
se ket in téz tek
hoz zá. Így min -
den ki fi gyelt és
én is ér té kel het -
tem az osz tály fel ké szült sé gét. Dup la ha szon volt a ta nu lók -
nak is. Már ott hon úgy ké szül tek, hogy ne „ég je nek le” tár -
sa ik elõtt, és meg szok ták a kö zön ség elõtt va ló be szé det is.

Ez nagy elõnyt je len tett, ha ve tél ke dõn kel lett bi zo nyí -
ta ni uk. Órá i mon min den kit be kap csol tam, és szin te ját -
szás ra sa já tí tot ták el a tan anya got. Szak fel ügye lõ im nek
tet szett a ta nu lók ak ti vi zá lá sá nak mód ja, és biz ta tá suk ra
több vá ro si és me gyei be mu ta tó órát is tar tot tam a to -
vább kép zé si na po kon. Töb bek ké ré sé nek en ged ve a Bé ke
té ri Is ko la Ve ze tõ sé ge le he tõ vé tet te, hogy bár mi kor le -
hes sen órá im ra jön ni hos pi tál ni. Ez el sõ sor ban a kez dõ
ne ve lõk nek je len tett se gít sé get, és én is meg kap tam a
vá ro si mun ka kö zös ség ve ze tõi stá tust.

1980-ban Bu da ka lász ra köl töz tünk, itt ben sõ sé ges han -
gu la tú tan tes tü let re és mun ká hoz szo kott di á kok ra ta lál -
tunk. Az is ko la sztár ja Homonnay Bo tond volt, aki a mac -
kós moz gá sú gye re ke ket épp úgy test ne ve lésóra-sze re tõ -
vé tet te, mint az ügyes hét ör dö gö ket. Jó volt az együtt mû -
kö dés az al só és fel sõ ta go zat ne ve lõi kö zött. Szabóné Er -
zsi nem csak az or szá gos si ke re ket sze rez te meg nép tán co -
sa i nak, ha nem a fel sõ be ke rü lõ ta nít vá nyai 6. osz tá lyig
szin te min dent tud tak. Kön  nyû volt ne kik to vább lép ni és
ne kem is sok örö möt sze rez tek a ma gyar órá kon.
Milosevits Ági sze re tet tel jes egyé ni sé gé vel el ér te, hogy
az orosz órá kat sem utál ták a di á kok. A vi lág és ter mé szet
cso dá it Ma ra, Homonnay Pan ni, Sipos Ka ti ve ze té sé vel is -
mer ték meg a ta nu lók. Hammer Gyu ri sze re tet-dik tál ta szi -
go ra a mû sza ki vo na lon to vább ta nu ló gye re kek nek adott
na gyon jó ala pot. A ve gyé szet bo szor kány kony há já ban
va ló tény ke dést min den ki iz ga tot tan vár ta és a kuk tál ko -
dást a szak kö rö sök ki nem hagy ták vol na. Szó val él mény
volt eb be az is ko lá ba jár ni di ák nak, ta nár nak egy aránt. 

1983-ban GYES után vis  sza jött a ké mia ta nár – akit fér -
jem he lyet te sí tett – és így is ko lát vál tot tunk. 1984-tõl Bu -
da pes ten a Pais De zsõ Is ko lá ban ta ní tot tunk, és in nen
men tem nyug díj ba 1996. de cem be ré ben. A Ka lász Su li
te vé keny sé gét csak mint it te ni la kos kí sér tem fi gye lem -
mel, és örül tem a si ke re i nek.

Sze ren csés nek mond ha tom ma gam, mert a mun kám
és a hob bym meg egye zett. Na gyon sok aján dé kot kap -
tam az élet tõl, ami kor lát tam a rámszegezõdõ te kin te tek -
ben a meg ér tés örö mét, él vez tem ta nít vá nya im sze re te tét
és fi gye lem mel kí sér het tem éle tük si ke re it.

Kí vá nom min den pe da gó gus nak: le gyen pá lyá juk kön-
nyû, ta lál ja nak örö möt a di á kok sze mé nek csil lo gá sá ban
és ha majd vis  sza gon dol nak az el töl tött évek re, le gyen
szí vük olyan elé ge dett, mint az enyém most!”

A BTE ki rán du lá sai
A Bu da ka lá szi Test vér kap cso la tok Egye sü le te au tó -

bu szos ki rán du lást szer vez:
KAHL AM MAIN-BA, A KAHLI BÚ CSÚ RA: Szál lás, el lá tás

Kahl-ban, test vér te le pü lé sünk egye sü le ti tag ja i nál. In du lás:
jú li us 22-én a haj na li órák ban. Vis  sza ér ke zés: jú li us 26-án a
ké sõ es ti órák ban. Té rí té si díj: 18 000 Ft/fõ uta zá si költ ség.
A tel jes el lá tást a ven dég fo ga dók vál lal ták. A je lent ke zés:
10 000 Ft elõ leg be fi ze té sé vel tör té nik. Fel té tel: A Kahl-ból
ér ke zõ ven dé gek fo ga dá sa, el szál lá so lá suk ban se gít ség!

ADÁ-RA, A MOHOLI NA POK REN DEZ VÉ NYE I RE: Szál lás és
el lá tás Adán és Moholon, test vér te le pü lé sünk tag ja i nál.
In du lás: jú li us 29-én a reg ge li órák ban. Vis  sza ér ke zés jú -
li us 31-én az es ti órák ban. Té rí té si díj: 10 000 Ft/fõ uta -
zá si költ ség. Je lent ke zés 6000 Ft elõ leg be fi ze té sé vel
tör té nik.

Bõ vebb in for má ció az egye sü let ve ze tõ i nél a +3670
379 8528-as te le fon szá mon.

Weitzinger Imréné, el nök
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Tri a non ra em lé kez ve
Jú ni us 4-ét a Ma gyar

Or szág gyû lés a Nem ze ti
Ös  sze tar to zás Nap já vá
nyil vá ní tot ta. Az 1920-as
szé gyen le tes tri a no ni bé -
ke dik tá tum lét re jöt tét
vá ro sunk la kói több ün -
nep ség ke re té ben is fel -
idéz ték. Jú ni us 4-én dél -
elõtt a Kár pá tok õre szo -
bor nál az ön kor mány zat
és a Kós Kár oly ÁMK
szer vez te mû sor so rán Dr. Ku lin Sán dor be szé de, De -
ák Ma ri an na mé lyen át élt sza va la ta (Wass Al bert: Üze -
net ha za cí mû ver sét ad ta elõ), va la mint a Ka lász Mû -
vé sze ti Is ko la Nép ze nei tan sza ká nak nö ven dé kei és
Papp Ág nes ta nár nõ cso dá la tos éne kei, mu zsi ká ja tet -
ték a gyá szos na pot fé nye seb bé.

ÜN NE PI BE SZÉD A NEM ZE TI ÖS  SZE TAR TO ZÁS NAP JÁN

Ki lenc ven egy év vel ez elõtt a Ver sailles -be li Tri a non
pa lo tá ban az ak ko ri ma gyar kor mány kép vi se lõ i vel va ló
elõ ze tes ta nács ko zás nél kül egy igaz ság ta lan és ha zug
mó don rab ló bé két kényszerítettek Ma gya ror szág ra. Ha
azt mon dom: igaz ság ta lan, ak kor tud nunk kell, hogy a
po li ti ká ban és a há bo rú ban az igaz sá got min dig a gyõz tes
mond ja ki. A gyõz te sek pe dig ma gasz tos el ve ket hir det -
tek és ígér tek a bé ke ren de zés re: az et ni kai szem pont ok
és az ön ren del ke zés el vé nek fi gye lem be vé tel ét. Mint tud -
juk, egyi ket sem tar tot ták meg. Ezért az õ szem pont rend -
sze rük sze rint is igaz ság ta lan.

Ha zug mó don rab ló pe dig azért, mert a va ló té nyek is -
me re te nél kül, fenn tar tás nél kül el fo gad ták a ma gyar-gyû -
lö lõ kis an tant és le en dõ ál la mok in do ka it és ha zug sá ga it:
mint pél dá ul a ha józ ha tó Ipolyról, mint leendõ határfo lyó -
ról szó ló me sét. Így szín tisz ta ma gyar lak ta te rü le te ket
csa tol tak el, meg foszt va a meg ma radt alig har mad nyi
cson ka or szá got köz le ke dé si há ló za tá tól is, nyers anyag
for rá sa i ról nem is be szél ve. E gya lá za tos tett mi at ti rossz

lel ki is me ret és lel ki fur da lás kon zer vál ta ben nük a ma gya -
rok irán ti gyû lö le tet és fenn tar tá so kat, amely nek ha tá sai
má ig tar ta nak.

Historia est magistra vi tae: ha ez mind ég így len ne, tud -
ni kel le ne, hogy a Pá rizs kör nyé ki bé kék ve zet tek a má so dik
vi lág há bo rú ki rob ba ná sá hoz és de ter mi nál ták ben ne ha zánk
moz gás te rét is, hogy is mét a „rossz” ol dal ra ke rül jünk. Mert
szá munk ra nem volt jó ol dal, csak rossz és még ros  szabb. A
nagy ha tal mak já ték sze re és a kör nye zõ ál la mok zsák má nya
let tünk. 1947-ben mind ez meg erõ sí tést nyert.

Kü lö nös a ma gyar tör té ne lem: min den nem ze ti ün ne -
pünk re jut egy gyász ün nep is: Márc. 15.–okt. 6.; okt.
23.–nov. 4. aug. 20.–aug. 29. /1526/ és jún. 4 /1920/.
De ed dig min dig volt folytatás…

De ne me rül jünk el a dá tu mok ban, pró bál junk meg el -
iga zod ni a tör té ne lem ben. A tör té ne lem mint tu do mány:
in terp re tá ció kér dé se. Több fé le le he tõ ség kí nál ko zik:

1.) Is mert ese mé nye ket ra kunk sor ba, eze ket egy pre -
kon cep ció (elõ fel te vés) alap ján cso por to sít juk, s azu tán
„quod erat demonstrandum” „amit ele ve bi zo nyí ta ni
akar tunk”: le von juk a kö vet kez te tést. Ki emel jük a sze rin -
tünk fon to sa kat, mind azt, ami egy be vág elõ í té le tünk kel, a
töb bit ho mály ban hagy juk, s már is ké szen áll pl. az osz -
tály harc ok tör té ne te. A XX. szá zad fél vi lá gát meg ha tá ro -
zó mar xis ta tör té net írás nak ez volt a re cept je. Egy szel le -
mes elem zés sze rint Marx és He gel olyan kö vet kez te tés -
sé tor zít ják a múl tat, amely egy be vág elõ í té let ük kel. 

2.) Az ese mé nye ket úgy is cso por to sít hat juk, hogy ab -
ból egy nem ze ti le gen dá ri u mot ál lí tunk ös  sze. En nek ta -
gad ha tat la nul van egy rö vid tá vú gya kor la ti hasz na, mert
szol gál hat ja egy kö zös sé gi iden ti tás tu dat erõ sí té sét, de
meg van az a ve szé lye, hogy nem en ge di meg az ön ma -
gunk kal va ló szem be né zést, kri ti kus ön vizs gá la tot, s min -
den ba jért, ká rért mást tesz fe le lõs sé. Er re saj nos bõ ven
van pél da: elég, ha a ke let-kö zép eu ró pai bé kít he tet len na -
ci o na liz mu sok pél dá ját lát juk, ben ne oly kor a mi én ket is. 

Meg kell ta nul nunk nem ze ti iden ti tá sun kat, kö zös sé -
gün ket, amely egy gaz dag is te ni ado mány, ön ma gunk kal,
akár sa ját el foj tott ki sebb ren dû sé gi ér zé sünk kel is szem -
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TRIANONA NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

REND HA GYÓ TRI A NO NI MEG EM LÉ KE ZÉS

Rend ha gyó ba rá ti meg em lé ke zést
tar tot tak június 4-én es te a Kár pá tok
Õre szo bor nál a Nem ze ti Fó rum tag jai

és kalászi polgárok. A tör té nel mi visz -
 sza te kin té sen túl számbavették az el -
csa tolt or szág ré szek ben szü le tett nagy
mû vé sze ket (Ady, Bar tók, Csontváry,
Ko dály, Kõrösi Csoma, Liszt, Sü tõ
And rás...) és hõ sö ket (Beth len Gá bor,
Má tyás ki rály, Te le ki Pál, Zrí nyi Ilo na,
Zrí nyi Mik lós...); az el vesz tett vá ro so -
kat, kultúrközpontokat (Máramaros,
Kas sa, Po zsony, Nagy vá rad, Ko lozs vár,
Ér sek új vár, Te mes vár...); és fel be csül -
he tet len ér té kû al ko tá so kat (bras sói Fe -
ke te temp lom, po zso nyi Szent Már ton
Szé kes egy ház...).

„Ezen a hely ze ten, ami ben élünk,
vál toz tat ni nem tu dunk. De nagy fel -
ada ta ink van nak: a ma gyar kul tú rá hoz
ra gasz kod nunk kell, és azok hoz az em -
be rek hez, aki ket ott meg tu dunk óv ni.

... Fo lya ma to san gon dol nunk kell ar ra,
hogy mi tör tént Tri a non ban, és nem
be szél ni kell ró la, ha nem cse le ked ni
kell. ... – Min den nem ze ti ér zel mû bu -
da ka lá szi nak ke res nie kell az al kal mat,
hogy a ha tá ron tú li ér té ke ket meg is -
mer je, fel tár ja.” Par la gi End re volt pol -
gár mes ter be szé dé ben ki tért a tíz év -
vel ez elõt ti lövétei és a két év vel ez -
elõt ti adai test vér kap cso lat ki ala kí tá sá -
ra, va la mint ar ra, hogy ha son ló iden ti -
tás-erõ sí tõ lé pé se ket te het nénk sa nya -
rú sor sú kár pát al jai test vé re ink fe lé is.

Az ün nep sé gen Ba logh Csa ba –
Ju hász Gyu la: Tri a non; dr. Kiss Il di kó –
Sa jó Sán dor: Ma gyar ének 1919-ben
és dr. Szi ge ti Ferencné – Papp-Váry
Elemérné: Hit val lás cí mû ver sé vel
idéz te fel Tri a non kö vet kez mé nye it.
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be néz ve meg fo gal maz ni. Mert a ne ga tív vi szo nyí tás nem
más, mint a be nem val lott ki sebb ren dû ség ki fe je zé se! 

Is mert: az os to ba min dig min de nért mást hi báz tat, az okos
ön ma gát (is) okol ja a tör tén te kért, a bölcs nem ítél és nem hi -
báz tat, meg pró bál fe lül emel ked ni, szem lél ni és le he tõ leg hi -
deg fej jel le von ni a ta nul sá got. Nem fe lejt ve a Him nusz so ra it:

„… Hajh, de bû ne ink mi att gyúlt ha rag keb led ben,
S elsújtád villámidat dör gõ fel le gek ben”
Így egy más di men zi ó ba he lyez zük a tör té nel met. Be val -

lom, hoz zám ez áll leg kö ze lebb, s meg hí vom Önö ket, pró bál -
juk meg együtt ezt a le he tõ sé get
gon do lat ban fel vil lan ta ni.

Hi szem, hogy Is ten nem csak
egyé ni éle tem nek, ha nem a tör -
té ne lem nek is ura, s itt nem va -
la mi ko kár dás „ma gya rok is te -
né re” gon do lok. Ha ezt fel is me -
rem: bá to rí tást, fel ada tot és fi -
gyel mez te tést ka pok.

Bá to rí tást, hogy Is ten nek
még ter ve van e nem zet tel. Hi -
va tá sát még nem töl töt te be, még tart a ke gyel mi idõ. Nem
ér de me in kért, ha nem vég zé se sze rint. Há nyat ta tik, de nem
me rül el. A Tri a non ban tör tént ér zés te le ní tés nél kü li bar bár
cson ko lás, am pu tá ció az azt ki agya lók egy ér tel mû szán dé ka
sze rint egy élet kép te len nyo mo rék ál la po tot ho zott lét re, de
az or szág eb bõl a po ko li mély ség bõl 10-15 év alatt talp ra
tu dott áll ni. A ma táv la tá ból és az el múlt év ti ze dek kál vá ri á -
ját meg jár va egy re vi lá go sab ban lát hat juk, hogy ez ak kor
va ló ban cso da volt. Lát nunk kell, hogy az el múlt akár 20 év
tel je sít mé nyét a Tri a non utá ni ha son ló idõ szak kal ös  sze ha -
son lít va csak si ral mas ered ményt tu dunk fel mu tat ni. Egy -
hely ben da go nyá zunk és egy re mé lyebb re sül  lyed tünk.

Fel ada tot is ka pok: hogy a bá to rí tó fel is me rés nyo mán
te gyek meg min den tõ lem tel he tõt az ál ta lam val lott eti kai
nor mák ke re te in be lül nem ze ti kö zös sé ge mért.

Fi gyel mez te tést: fe le lõs sé gem, fe le lõs sé günk a fel is mert
fel adat tal ará nyos. Nem ment fel sem mi, hogy vis  sza hú zód -
jak. Nem mond ha tom, hogy nem ér a ne vem, csi nál ja más.

Nem le het dek kol ni, kí vül ma rad ni kö vet kez mé nyek nél kül,
mert nem csak a hi bás, vagy bû nös cse le ke det nek, ha nem
az el nem vég zett fel adat nak is ára, sú lyos ára van.

De hát mit le het ten ni? Tud ni kell, hogy a ge ne rá ci ó -
kon ke resz tül foly ta tott agy mo sást nem le het egy még oly
idõ sze rû ün ne pé lyes par la men ti nyi lat ko zat tal, dek la rá ci -
ó val, em lék nap pal le tud ni, vagy meg nem tör tént té ten ni.
Szé gyell ni va ló am né zi ánk gyöt rõ dá tu ma dec. 5. Tud ni
kell, hogy nem ze dé kek nõt tek fel az együ vé tar to zás tu -
da ta, vagy tu da to sí tá sa nél kül. Akik fel nõtt fej jel ma is rá -

cso dál koz nak, hogy mai ha tá ra -
ink tól sok száz ki lo mé ter re ma -
gya rul be szél nek (s szeb ben,
mint itt!). Kor osz tá lyo kat fer tõ -
zött meg az a ha zug ság, hogy
bû nös na ci o na liz mus a nem ze ti
ös  sze tar to zás és kö zös ség, a
kö zös fe le lõs ség ápo lá sa. Szé -
gyen kez ve tud ni kell, hogy az
ös  sze tar to zás tu da ta in kább jel -
le mez te azo kat a nem zet test -

vé re in ket, akik kí vül re ked tek. Akik nem kül föld re sza kadt
ha zánk fi ai, ha nem akik re rá sza kadt a kül föld.

Ugyan ak kor sze rin tem rossz úton jár, aki úgy akar em lé -
kez ni, vagy a mu lasz tá sa in kat pó tol ni, hogy a ha rag és gyû lö -
let ver ta nyát lel ké ben. Ne fe lejt sük, hogy a ha rag gal és gyû -
lö let tel ön ma gun kat bün tet jük má sok os to ba sá ga, gyar ló sá -
ga, bû ne mi att. Ta nul junk a ta ní tó mes ter tõl, a tör té ne lem bõl.
Aki szel le mi, lel ki ener gi á it ha rag ra, gyû lö let re fe csér li és nem
a meg ma ra dás ra és a jö võ épí té sé re, mel lõz ve az ön ma gunk -
kal va ló szem be né zést is, az nem ta nult a tör té ne lem bõl.

Kér dez het nénk, hogy an  nyi új ra kez dés után hon nan ve -
gyünk eh hez erõt? Eh hez erõs lé lek és bi za lom kell. Az Ézsa -
i á si pró fé cia sze rint: „Akik az Úr ban bíz nak, ere jük meg újul,
szárny ra kel nek, mint a sas ke se lyûk, fut nak és nem lan kad nak
meg, jár nak és nem fá rad nak el”. Nem ze tünk nagy jai, akik a
meg ma ra dást és az épí tést szol gál ták, bi zal mu kat az Úr ba
ve tet ték és ere jü ket tõ le kap ták. Kö ves sük pél dá ju kat.

Dr. Ku lin Sán dor

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Vass Zsu zsan na és Par la gi Jú lia gyö -
nyö rû nép dal ok kal ör ven dez tet te
meg az egy be gyûl te ket és dr.
Novotny Lászó kép vi se lõ fel ol vas ta a
Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge el nö ke,
Patrubány Mik lós üze ne tét. Esze rint:
fáj dal mas do log, hogy több szer ve -
zet, amely ki áll a ma gyar ér de kek
mel lett, nem kap szót még ma sem.
De ta valy leg alább be érett a MVSz tö -
rek vé se: ma gyar ál lam pol gár sá got
kap hat nak el sza kí tott test vé re ink, és
jú ni us 4-ét is nem ze ti em lék nap pá
nyil vá ní tot ták. A szer ve zet el nö ke
sze rint fon tos azon ban Eu ró pát új ra
meg új ra em lé kez tet ni Tri a non bû né -
re, ezért – tár szer ve ze tek kel ös  sze -
fog va – min den év ben til ta ko zást
szer vez nek Versaillesban er re a nap ra. 

A „RON GYOS GÁR DÁ RA” EM LÉ KEZ VE

A békediktátum 91. év for du lója al -
kal má ból jú ni us 12-én – az im már tíz
éves ha gyo má nyok hoz hí ven – gyer -
tya gyúj tás sal, va la mint Wass Al bert-
és Sík Sán dor-ver sek kel em lé kez tek
meg a bu da ka lá szi Hol ló völgy ben a
Tri a non ál tal szét da ra bolt ma gyar ság -
ról és az 1919-ben meg ala kult, elõbb a
ta nács köz tár sa ság kom mu nis tái el len
szer ve zõ dõ, majd a Laj ta-vi dék el vé te -
le el len küz dõ és Sop ront a Hû ség Vá -
ro sá vá te võ Ron gyos Gár dá ról.

A meg em lé ke zés után íjász ver -
senyt, ki ál lí tást, sza bad té ri fõ zést tar -
tot tak a Hol ló völgy ben, aho va min den
nap el lá to gat hat nak az ér dek lõ dõk,
hogy is mer ked je nek az õs ma gyar kor
tár gyi em lé ke i vel (öl tö zé kek, íjak, nyi -

lak), va la mint ét ke zé si kul tú rá já val,
szo ká sa i val. Leg kö ze leb bi na gyobb
prog ram juk a szept. 25-ei Hol ló völ gyi
Kürt Gyar mat törzs íjász ver seny; il let ve
az okt. 1-i XVI. Tar so lyo sok Or szá gos
ta lál ko zó ja a Fa lu ház ban. (A rézdom-
borított térkép Nyers Csaba alkotása.)
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Ol vas ni jó... – Bos nyák Vik tó ri á val
A Könyv tár

meg hí vá sá ra jú ni -
us 14-én Bos nyák
Vik tó ria volt a har -
ma dik éve szer ve -
zett „Ol vas ni jó...”
já té kos isme ret ter -
jesztõ moz ga lom
ven dé ge a Fa lu ház
nagy ter mé ben. Az

író nõ – aki nek ed dig 10 sa ját köny ve és 35 for dí tá sa je lent
meg – ma ga is meg le põ dött, hogy a va ká ció elõt ti utol só
na pon mint egy 150 gye rek vett részt az író-ol va só ta lál -
ko zón, és kö zü lük so kan már ol vas ták, is mer ték mun ká it.

A foly ton-foly vást kér de -
zõ is ko lá sok meg tud hat ták,
hogy a Tün dér bo szor kány cí -
mû if jú sá gi re gény (és foly ta -
tá sa: a Klott ga tya, ne fá rassz
és az Analfa vis  sza tér) úgy
ke let ke zett, hogy az író nõ
gyer me kei nem bír ták ki vár ni
a Harry Potter köny vek foly -
ta tá sát. Ezért édes any juk,
mi vel nem akar ta el lop ni az
ere de ti re gény öt le tet, amíg
J. K. Rowling és for dí tói dol -
goz tak, kény te len volt ma ga
ír ni köny vet a lá nya i nak.

Ki de rült az is, hogy a hosszas le írá sok he lyett in kább
vic ces is ko lai sztorikat tar tal ma zó tör té ne tek, amik ben
„nem hü lyék a fi úk és nem maj mok a lá nyok”, bár több nyi -
re nap pal fo gan nak, de va ló já ban az éj sza ka csend jé ben
szü let nek meg, ami kor nem kell az író nõ nek mos ni, va sal -
ni, ku tyát sé tál tat ni, gye re kek kel fog lal koz ni. Van olyan
köny ve, amely rö vid sé ge foly tán pár hét alatt el ké szült, de
a mostanin, a ti zen egye di ken már két és fél éve dol go zik.

A ma gyar nyelv buk ta tó in se gí ti át a gye re ke ket A si -
rály a ki rály? (az -ly-os sza vak kap csán írt) me se könyv, az
Ezt ne ve zem (a hely ség- és sze mély ne vek kü lön bö zõ írás -
mód já ról), va la mint az Ami kor ki vi rág zott a fánk fánk cí -
mû, kép te le nül ké pes sza va in kat sor ra ve võ könyv. Bos -
nyák Vik tó ria vic ces, ér de kes és okos köny vei ki köl csö -
nöz he tõk a Könyv tár ból.

OKTATÁSA SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA
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A Szentistvántelepi Is ko la
Ala pít vá nyi nap ja

2011. má jus 27-én, pénteken a
Szent ist vántelepi Ál ta lá nos Is ko la
idén is megtartotta hagyományos ala -
pít vá nyi mû sorát a Fa lu ház ban.

Min den fel lé põ lel ke sen ké szü lõ -
dött, hogy mû so ru kat szeb bé és lát -
vá nyo sab bá te gyék. Vég re el ér ke zett
a vár va-várt pil la nat. A mû sor szám ok
közt sze re pelt vers mon dás, ének lés
és a 8. év fo lyam bú csú tán ca (8.a –
skót tánc, 8.b – countrytánc). Na gyon
ara nyos volt a mû so ruk, be ta ní tó ta -
ná ruk: Hol ló And rás. A ne gye di ke sek
is ké szül tek egy-egy pro duk ci ó val
(4.a – spa nyol tánc, 4.b – rock and
roll). Mint min den év ben, a szín ját szó
szak kör is ké szült egy szín da rab bal,
mely nek cí me: A két bal ke zes va rázs -
ló, amit Barcza Ka ti né ni ta ní tott be.

Az ug ró kö tél fel lé pés na gyon jól
si ke rült, már több is ko lá ba is meg hív -
tak min ket. Az Ala pít vá nyi nap na -
gyon jó volt, re mél jük jö võ re is így si -
ke rül.

Urkuti Pan ka, Kiss Csen ge,
Mé szá ros Sá ra 5.b

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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Üze net a bal la gók nak
Fel dí szí tett ter mek, vi rá gok, lu fik, tar ka tab lók; vo nu lás

ter me ken, fo lyo só kon, lép csõ kön, ud va ron át; mo soly gós
és pi tyer gõs ar cok; bú csúz ko dá sok, fo gad ko zá sok... El bal -
lag tak, bú csút vet tek is ko lá ik tól a tá vo zó nyol ca di ko sok. A
Ka lász Su li jú ni us 16-i ün ne pi bú csú be szé dé ben el hang zot -
tak kí sér jék õket to váb bi út ju kon: „... az is ko la ka pu ja min -
dig nyit va áll elõt te tek, nem csak az el jö ven dõ osz tály ta lál -
ko zók al kal má val, ha nem ak kor is, ami kor mi – a ta ná ra i tok
– már nem le he tünk itt, együtt ve le tek. Ti ak kor is, min dig
ide tar toz tok, ide bár mi kor ha za jö het tek, bár hol is él je tek a
vi lág ban, bár ho vá is so dor jon ben ne te ket az élet szá mos vi -
ha ra. Itt nõt te tek fel. Vi gyé tek ma ga tok kal, õriz zé tek és ad -
já tok to vább azt az örök sé get, amit itt kap ta tok! Le gye tek
mél tó pél da ké pei az utá na tok jö võk nek! Hogy így le gyen –

az élet hos  szú, gö -
rön gyös út ját jár va
és ha lad va raj ta –
mind vé gig tart sá -
tok szem elõtt
Weisskopf sza va it:
‘Két osz lop eme li
az em be ri lé tet, az
egyik a se gí tõ kész
rész vét, má sik a tu -
dás. A se gí tõ kész -
ség tu dás nél kül
te he tet len, a tu dás
rész vét nél kül em -
ber te len.’ ” 

A KA KA LÁSZA LÁSZ SSU LIU LI

JU TAL MA ZOTTJU TAL MA ZOTT BAL LA GÓIBAL LA GÓI

Szedmák Esz ter lett az
év ta nu ló ja, aki ze nei ered -
mé nyei mel lett ta nul má nyai -
ban is ki vá ló an tel je sí tett.
Nebranek Ri chárd az év
spor to ló ja, tá vol ug rás ban or -
szá gos 3. helyezett. Aigner
Lu ca ki tû nõ ta nul má nyi
ered mé nyé ért, Tarcsi Di á na
sport- és kul tu rá lis mun ká já -
ért, Lálóczki Márk tör té nel -
mi és iro dal mi versenyered-
ményeiért kapott elismerést.

IBUDAKALÁSZI

A Ka lász Su li
Ala pít vá nyi nap ja

Jú ni us 3-án tar tot tuk a Ka lász Su li
egyik leg na gyobb ren dez vé nyét, az
Ala pít vá nyi na pot. Ez a nap zár ja az is ko -
la ha gyo má nyos ren dez vé nye i nek so rát.
Er re az ese mény re egész év ben ké szül -
nek a ta nu lók és a ta ná rok egy aránt.

Idén is na gyon sok ki emel ke dõ mû -
sort lát tunk: jó ko re og rá fi á kat, ügyes
tánc lé pé se ket, vi dám me sé ket, szép
sza va la to kat. A nap kö zi sek nép da lo kat
éne kel tek a cso port ve ze tõ jük né pi-ze -
ne ka rá nak kí sé re té vel. Ter mé sze te sen –
mint min den év ben – a pe da gó gu sok is
ké szül tek meg le pe tés sel. Elõ ször a gye -
re kek kel együtt éne kel tek el egy gyö -
nyö rû dalt, majd kö zö sen ad tak elõ nép -
da lo kat ré gi es és mo dern for má ban is.

Ez úton is kö szön jük min den részt ve -
võ nek a szép elõ adást! Kö szön jük a szü -
lõk nek, nagy szü lõk nek és min den ér -
dek lõ dõ nek, hogy fi gye lem mel kí sér te
gyer me ke ink sze rep lé sét!

Re mél jük, hogy jö võ re is ilyen nagy
ér dek lõ dés kí sé ri is ko lánk ezen nagy
ese mé nyét. To váb bi ké pek találhatók a
www.kalaszsuli.hu weblapon.

HIRMONDO
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Csíksomlyói Bú csú

Bu da ka lász kép vi se le té ben test vér te le pü lé sünk re, a szé -
kely föl di Lövétére uta zott 48 bu da ka lá szi la kos, hogy részt
ve gyen a za rán dok la ton, a Csíksomlyói bú csún. Köz tük volt
a vá ros pol gár mes te re, al pol gár mes te rei, az ön kor mány zat
kép vi se lõi, a Test vér kap cso la tok Egye sü le te tag jai, Kál mán
Jó zsef plé bá nos és az egy ház köz ség több tag ja. Uta zás köz -
ben Jó zsef atya biz to sí tot ta szá munk -
ra, hogy meg fe le lõ mó don fel ké szül -
hes sünk a za rán dok lat ra.

Utunk so rán érin tet tük Nagy ká -
rolyt, Zilahot, majd az új au tó pá -
lyán ha lad va ér tük el rö vid pi he nõk
köz be ik ta tá sá val Ma ros vá sár hely,
Szováta, Korond köz sé ge ket, hogy
a szén ége tõk köz pont ján, a
Kalonda-tetõn ke resz tül ér kez zünk
Farkaslakára, egy rö vid pi he nõ re
meg áll va Ta má si Áron sír já nál.
Székelyudvarhelyen ke resz tül ha -
lad va, Máréfalván a busz ból meg -
néz tük Szé kely föld leg hí re sebb
székelykapuit. Es te ér kez tünk Lövétére, ahol már vár tak
ben nün ket a fo ga dó csa lá dok a kul túr ház ban.

Pén te ken reg gel saj nos esõs idõ ben in dul tak el a gya lo -
gos za rán dok la ton részt ve võk a lövétei, maglódi, domaszéki
za rán do kok kal együtt. A töb bi ek kel a Bé kás szo ros hoz és a
Gyil kos tó hoz ki rán dul tunk: a Bucsin te tõn ke resz tül kö ze lí -
tet tük meg Gyergyószentmiklóst. Lé leg zet el ál lí tó ki lá tás ban
volt ré szünk vé gig: ma gas he gyi táj, ha ra gos zöld le ge lõk, ro -
ha nó pa ta kok, óri á si feny ve sek, ka nyar gó szer pen ti nek.

A Pongrácz-tetõn (1257 m) az esõ mi att nem tud tunk
meg áll ni fo tóz ni, így az au tó busz ból vol tunk kény te le nek
meg cso dál ni a Pongrácz-csúcsot (1389). A Hagy más-pa tak
völ gyén ke resz tül ha ma ro san el ér tünk a 983 m ma ga san
el te rü lõ, egye dül ál ló ter mé sze ti ku ri ó zum hoz, a Gyil kos-tó -
hoz. Or bán Ba lázs a Szé kely föld le írá sa (1869) cí mû mû vé -
ben így ír: „A leg meg le põbb, a leg el ra ga dóbb ké pek egyi -
ke áll elõt tünk. Még az is, ki fel sõ Olasz or szág nagy szerü és
Svájcznak ün ne pelt ta va it lát ta, bá mu lat tal fog e lát vány
elõtt megállani. Nagyobbszerü tü ne ményt ta lán igen, de
szeb bet, von zób bat bizonynyal nem rej te nek a ha va sok
keblökben.” En nél meg ka pób ban alig ha le het ne be szél ni
Szé kely föld egyik leg szebb ter mé sze ti rit ka sá gá ról. 1837

egyik vi ha ros éj sza ká ján a sem mi bõl ke let ke zett. A meg -
ázott ta laj le csú szott a völgy be és el zár ta az ott fo lyó Hagy -
más, Cohárd, Vereskõ és Li kas pa ta kok med rét. Az így lét -
re jött tor lasz ha tá sá ra felduz zad va ala kult ki a tó.

A Bé kás-pa tak men tén Eu ró pa egyik tu risz ti kai kü lön le -
ges sé ge, a Bé kás-szo ros fe lé vet tük az irányt. A mész kõ be
vájt ha sa dék völ gyet ne héz lesz el fe lej te ni bár ki nek is. Nyo -
masz tó an ma gas és szin te füg gõ le ges szik la szir tek, zú gó
he gyi pa ta kok, ki sebb-na gyobb víz esé sek, bar lan gok al -
kot ják a szo ros lát ni va ló it, amit csak a hely szí nen sé tál va
él he tünk át iga zán. Sze ren csé re a sé tánk ide jé re csen de se -
dett az esõ, így volt le he tõ sé günk egy ki csit gya log is
meg cso dál ni ezt a ter mé sze ti szép sé get. Ha za fe lé azon -
ban saj nos megint el eredt az esõ, így nem tud tunk meg áll -
ni Madéfalván, a szé kely ölés tu ru los em lék mû ve elõtt.

A csíksomlyói bú csú nap ján, szom ba ton, a csa lá dok nál
el köl tött reg ge li után, 8 óra kor in dul tunk au tó bus  szal a
csíksomlyói bú csú ba. Csík sze re dán a bu szok le par kol tak a
vas út ál lo más nál, és on nan a lövétei ke reszt al já val men-
tünk el a Csíksomlyói kegy temp lom elõtt el ha lad va a Kis-
és Nagy-Som lyó kö zöt ti nye reg be, hogy több száz ezer
za rán dok tár sa sá gá ban, a Makovecz Im re ter vez te szín pa -

don fel ál lí tott ol tár nál részt ve gyünk
a 12.30-kor kez dõ dõ szent mi sén.
Az idei bú csú mot tó ja: „Má ria ál tal
Jé zus hoz!” volt. A Hármashalom ol -
tár nál meg tar tott sza bad té ri szent -
mi se ün ne pi szó no ka Spányi An tal
szé kes fe hér vá ri püs pök volt, aki
pré di ká ci ó já ban ki fej tet te, hogy fe -
le lõs sé get kell vál lal ni egy má sért, a
nem ze tért, a hi tért és az egy ház ért.

Saj nos az idõ nem ked ve zett
szá munk ra, mert a szent mi se vé gén
két al ka lom mal is el eredt az esõ, el -
áz tat va min den kit. Es te a kö zös sé gi
szál lás he lyen ta lál koz tak a za rán -

dok lat ra ér ke zõ bu da ka lá szi, maglódi cso port tag jai. Va -
sár nap dél elõtt meg te kin tet tük Lövétét, majd részt vet -
tünk az ün ne pi nagy mi sén, amit Barotay End re plé bá nos
tar tott. A szent mi sét kö ve tõ en foly tat tuk a sé tát, – saj nos
dél után megint esett, így a csa lá dok kal együtt ké szül tünk
fel a hét fõ reg ge li ha za in du lás ra.

Szé kely Zol tán • Fotók: Kaltner Károly és Székely Zoltán

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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NEMZETISÉG EGY HÉT A KALÁSZI SVÁBOKKAL

Együtt, sze re tet ben – a ki te le pí tet tek kel
Feb ru ár 20-án, a Ki te le pí tés 65. év for du ló já ról meg -

em lé kez ve, a Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let el nö ke je -
lez te, hogy nyár ele jén a Né me tor szág ból ha za lá to ga tó
kalásziakkal új ra fel idé zik az igaz ság ta lan ese ményt: a
köz ség har ma dá nak ki to lon co lá sát. Jú ni us 13-án, Pün -
kösd hét fõn a Ki te le pí té si em lék mû nél ke rült sor a
mél tó ság tel jes ün nep ség re, me lyen Wágnerné Klupp
Ka ta lin így em lé ke zett és em lé kez te tett:

„Hat van öt év vel ez elõtt, meg moz dult a sze rel vény.
Min den egyes pil la nat ban, aho gyan las san en ge del mes -
ke dett a kény szer nek, fáj da lom ki ál tott. Lé lek ha sadt a pil -
la nat ban, ahogy a fém a fém hez ér ve, csi kor dul va in dult a
mar ha va gon sor. Ben ne azok, akik Bu da ka lász föld jén szü -
let tek. Ra gasz ko dás sal az ott hon me leg sé gé hez, sze ret te -
ik hez, csa lád juk hoz, ba rá ta ik hoz. /.../

Aki ket el vitt a vo nat, ide gen ként kezd ték éle tü ket új
ha zá juk ban. Akik Bu da ka lá szon ma rad tak, szí vük min den
rez dü lé sé vel kí sér ték õket út ju kon. A gon do lat fon ta ösz -
 sze az el vá lasz tot tak lel két. /.../ 

En ged jék meg, hogy mély há lá val és tisz te let tel ha jol -
jak meg a ki te le pí tett és itt ma radt bu da ka lá szi ak elõtt,
akik ré sze sei vol tak az 1946. feb ru -
ár 22-i tra gé di á nak. Mert azt mind -
annyi an tud juk, hogy a szü lõ föld
édes me le ge nem mér he tõ sem ki -
ló ban, sem gramm ban, sem mi ben
sem. Az anya föld te rem tõ és vé del -
me zõ ere je mér he tet len.

A mai nap kü lö nös szí ne ze tû az
em lé kek és a je len pil la nat szép sé -
gé ben. Mert ne künk, akik most itt
va gyunk, az éle tünk nek az a kü lön -
le ges per ce ez, ami kor rá döb ben -
he tünk, nincs sem tör vény, sem ha -
ta lom, sem olyan mes ter sé ges erõ,
amely le gyõz ne min ket mél tó sá -
gunk ban és szü lõ föl dünk vég te len sze re te té ben. Ez az a
nap, ami kor meg ta pasz tal hat juk azt a vég te len erõt, ame -
lyet az egy ko ri pusz tí tás he lyé re ko vá csol tunk. Erõt, mely
ös  sze fon ben nün ket pün kösd nap ján hit tel, bá tor ság gal,
büsz ke ség gel és sze re tet tel /.../.

Múl tunk nél kül je le nün ket nem él het nénk. Alá zat tal
õriz ve nagy szü le ink, szü le ink em lé ke it, ti zen öt év vel ez -
elõtt új ra é pí tet tünk egy kö zös sé get: a Né met Nem ze ti sé -
gi Egye sü le tet. Egyet len cé lunk, hogy egy kul tú ra és egy
kö zös ség ha gyo má nya it meg tart suk, úgy aho gyan az
meg ma rad ha tott vol na. /.../”

A meg em lé -
ke zé sen Trendl
Fe renc a ki te le pí -
tet tek ne vé ben
fel idéz te, mi lyen
fon tos volt szá -
muk ra az 50. év -
for du ló ra szer ve -
zett „en gesz te lõ
ta lál ko zó”, és
mi lyen nagy

meg tisz tel te tést
je len tett szá má -
ra, hogy az em -
lék mû vet Har csa
La jos pol gár -
mes ter rel együtt
lep lez het te le. A
ka lá szi, a nagy
backnangi és a
schornbachi ta -
lál ko zók ré vén
meg erõ söd he tett az itt ho ni ak és a kin ti ek kap cso la ta, így
most már kilencedjére lá to gat hat tak szer ve zet ten ha za.
Hoz zá tet te:

„Ez öröm tel jes vis  sza te kin tés után fá jó szív vel kell kö -
zöl nöm, hogy a mos ta ni itt lé tünk kel le zá ród nak a cso por -
tos jö ve te le ink. Az évek múl nak és so ra ink erõ sen meg rit -
kul tak. Elõ re ha ladt élet ko ruk és egész sé gi ál la po tuk mi att
so kan nem vál lal hat ják már a hos  szú uta zás fá ra dal ma it.
/.../ De ez nem je len ti azt, hogy egye sek már ma gán uta -
zók ként ne jön né nek majd el szü lõ fa lu juk ba. Ugyan úgy
mi is sze re tet tel fo gad juk majd az éves ta lál ko zó ink ra Bu -

da ka lász ról el jö võ ket. /.../ Bú csú zó -
ul min den bu da ka lá szi nak Is ten ál -
dá sát és to vább ra is jó egész sé get
és bol dog éle tet kí vá nok.”

A meg em lé ke zés után ün ne pi
szent mi se volt a Bu da ka lá szi temp -
lom ban, majd ká pol nát szen tel tek a
Klisovác ut cán. Mint Wágnerné
Klupp Ka ta lin el mond ta, „a ré gi ká -
pol na az 1930-as évek ben épült a
Ka to li kus Egy ház köz ség tá mo ga tá -
sá val. A bú za szen te lé si szer tar tást is
itt tar tot ták. Saj nos az 1980-as
évek ben bru tá lis mó don le bon tot -
ták, a föld del tet ték egyen lõ vé.”

En nek pót lá sá ra, a ki te le pí tés 65. év for du ló já ra ké szült
el a ré gi tõl 200 mé ter re az új kegy hely, amely be a Med -
zsugore-i Szûz Má ria, a Bé ke ki rály nõ je szob rát he lyez ték
el. A ká pol na a Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let és a Né met
Ön kor mány zat, va la mint Bu da ka lász Vá ros Ön kor mány -
za ta és a Ka to li kus Egy ház köz ség jó vol tá ból épül he tett
meg, a szo bor fül ke rá cso za tá nak el ké szí té sét a ki te le pí -
tettek adományaikkal tá mo gat ták.

Pün kösd hét fõ dél után a né met or szá gi és ka lá szi svá -
bok Traccspartyn vet tek részt a Sváb ház ban. Ked den a
ven dé gek Balatonföldvárra ki rán dul tak, ha za fe lé meg te -
kin tet ték a Hõ sök te rét és kör nyé két. Szer dán a szent end -
rei Skan zen ben és Esz ter gom ban jár tak, csü tör tö kön
Kiskunmajsára lá to gat tak, majd es te sé ta ha jó val meg néz -
ték a fõ vá rost. Pén te ken Szent end rén sé tál tak, majd es te
ba rá ti ta lál ko zón és ün ne pi gá lán vet tek részt a Fa lu ház -
ban. A mû sor ban fel lé pett a Sonnenblume Néptánc -
együttes, a Lenvirág Tánc együt tes, Göm bös Han na vers -
sel, a Ka lász Su li 3.a osz tá lya egy né met nyel vû szín da rab -
bal és a 2.a osz tály tánc cal. Vé gül az es tét a Kamp Já nos
Kapelle ko ro náz ta meg jó han gu la tú mu zsi ká já val.

FSA & fm

BH1106V_BH1106V.QXD  2011.06.24.  16:43  Page 15



2011. június • V. évfolyam 6. szám16

Ki lenc ven öt éve sen is fris sen
Vi rág gal és egy

Or bán Vik tor mi nisz -
ter el nök ál tal alá írt
em lék lap pal kö szön -
töt te má jus 27-én a
Ka lá szi Idõ sek Klub já -
ban Szöllõs Bálintnét
Rogán Lász ló pol gár -
mes ter, ki lenc ven ötö -
dik szü le tés nap ja al -
kal má ból. Ahogy
meg tud tuk, Szöllõs
né ni egye dül él, ko rá -
hoz ké pest jó egész -
ség nek ör vend és bár
a fia na pon ta lá to gat -
ja, még min dig ma ga
lát ja el ma gát: fõz, va -
sal, varr... Sü té si tu do -

má nyá nak ma gunk is ta núi le het tünk: a lek vá ros-al más
pi te min den szó nál éke seb ben be szélt ar ról, hogy ab ba ‘a
szí vét is belesütötte’...

Szöllõs né ni nõi- és fér fi sza bó ként, szûcs ként dol go -
zott és varrt is. Há rom fia van, egyik Bu da ka lá szon, má sik
a Ró mai-par ton, har ma dik Auszt rá li á ban él, és a gye re -
kek, uno kák ös  sze sen tíz déd uno ká val (egy lán  nyal és ki -
lenc fi ú val) aján dé koz ták meg. A leg na gyobb örö me,
büsz ke sé ge, hogy so ha nincs ha rag, han gos szó a csa lád -
ban, – ki tud ja, le het, hogy ez a hos  szú élet egyik tit ka...

„Nap su gár a Napvirágban…”
2011. má jus 2-án kel le mes gyer mek zsi vaj töl töt te be

a Nap vi rág Idõ sek Ott ho nát.
La kó ink iz ga tot tan vár ták a Nyitnikék Óvo da Nap su gár

cso port já nak óvo dá sa it, akik Anyák nap ja al kal má ból kö -
szön töt ték az édes anyá kat, nagy ma má kat és déd nagy ma -
má kat. A sok csil lo gó szem pár meg ha tot tan fo gad ta a
gyer me kek ked ves mû so rát, amit kü lön er re az al ka lom ra
ta nul tak meg nagy lel ke se dés sel. Szé kely Már ta óvó nõ el -
mond ta, fon tos nak tart ja, hogy a ge ne rá ci ók ily mó don is
kö zel ke rül je nek egy más hoz, a gye re kek sze res sék az
idõ se ket. A mû sor vé gén a gye re kek sa ját ke zû leg ké szí -
tett „vi rá go kat” ad tak át, la kó ink pe dig egy kis édes ség -
gel és me leg sze re tet tel kö szön ték meg a ked ves mû sort.

Ez úton kö szön jük még egy szer a gye re kek nek és az
óvó né nik nek, hogy je len lét ük kel el va rá zsol tak egy nap fé -
nyes délelõttöt…

Negyela And rea, men tál hi gi é nés mun ka társ

Kö szö net nyil vá ní tás
2011. áp ri lis 19-én Rogán Lász ló Pol gár mes ter úr la -

kos sá gi fó ru mon vett részt a Nap vi rág Idõ sek Ott ho ná ban.
Már az a tény is jól esõ ér zés sel töl tött el ben nün ket,

hogy Pol gár mes ter Úr el fo gad ta meg hí vá sun kat, és meg -
hall gat va kér dé se in ket, ké ré se in ket, érez tet te ve lünk,
hogy a mi vé le mé nyünk is fon tos szá má ra. A vá ros pol gá -
ra i ként, öt le te ink kel mi is sze ret nénk hoz zá já rul ni kör nye -
ze tünk kom for to sab bá té te lé hez, hi szen ne künk is fon tos

la kó he lyünk biz ton sá ga, a vá ros fej lõ dé se. En nek kap csán
fo gal ma zó dott meg, hogy a Klisovác ut cá ban jó len ne az
út szé lén pa do kat el he lyez ni, hogy a HÉV-tõl, vá ros ból
ha za fe lé gya lo gol va – kü lö nö sen nagy me leg ben –, egy
ki csit meg pi hen hes sünk, és az in téz mé nyünk be la bor vizs -
gá lat ra ér ke zõk nek is biz to san jó les ne egy szus  sza nás nyi
pi he nõ az ár nyék ban.

Nagy örö münk re szol gál, hogy ké ré sünk meg va ló sí tás -
ra ke rült, az ut cá ban el he lye zett két pad min den bi zonnyal
nagy se gít ség lesz a meg fá radt, pi he nés re, fel üdü lés re vá -
gyó já ró ke lõk nek. Mind an  nyi unk ne vé ben kö szön jük!

A Nap vi rág Idõ sek Ott ho ná nak la kói

A Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat hí rei

IN GYE NES CSA LÁD TE RÁ PIA!
Csa lád juk ban fel me rü lõ ne héz sé gek ese tén, ne kés le -

ked je nek se gít sé get kér ni, mi e lõtt vis  sza for dít ha tat lan
ese mé nyek tör tén né nek éle tük ben! Pár juk kal, gyer me -
kük kel kap cso la tos prob lé má ik ke ze lé sé re al kal mas le het
a csa lád te rá pia mód sze re. Be je lent ke zés: Tiszóczi Eni kõ
pszi cho ló gus nál, tel.: (26) 312-605; 400-172

IN GYE NES SZÜ LÕ CSO PORT!
Olyan szü lõ pá ro kat, egyed ál ló szü lõ ket vá runk a cso -

port ba, akik nek ne héz sé ge ik van nak gyer me kük ne ve lé -
sé ben. Be je lent ke zés: Tiszóczi Eni kõ pszi cho ló gus nál, tel.:
(26) 312-605; 400-172

NYÁ RI PROG RAM JA INK:
Ez úton tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy a Csa -

lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat nyá ri prog ram jai a
kö vet ke zõ kép pen ala kul nak:

Jú ni us 25. Pilisszentlászló – Szent Lász ló nap
Jú ni us 25. Szi get mo nos tor – Fa lu nap
Jú ni us 29. Pócsmegyer – Ját szó nap
Jú li us 6. Bu da ka lász – Ját szó nap
Jú li us 13. Pilisszentlászló – Ját szó nap
Jú li us 20. Tahitótfalu – Ját szó nap
Jú li us 27. Vi seg rád – Ját szó nap
Au gusz tus 3. Szi get mo nos tor – Ját szó nap
Au gusz tus 10. Dunabogdány – Ját szó nap
Au gusz tus 17. Le ány fa lu – Ját szó nap
Au gusz tus 24. Szent end re – Ját szó nap
Szep tem ber 9-11. Bu da ka lász – Vá ros na pok

ÉLETÜNKIDÕSEK ÉS CSALÁDOK
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KULTÚRA HATÁRTALANUL – BUDAKALÁSZON

Határon túliak fó ru ma Bu da ka lá szon
Ti zen egye dik al ka lom mal ren dez ték meg a Fa lu ház ban

jú ni us 17-19. kö zött a Kár pát-me den cei Ki sebb sé gi Ma gyar
Köz mû ve lõ dé si Ci vil Szer ve ze tek Fó ru ma Bu da ka lá szi Ta lál -
ko zó ját, me lyen 7 or szág – Bosz nia-Her ce go vi na, Hor vát or -
szág, Ma gyar or szág, Ro má nia, Szer bia, Szlo vá kia és Uk raj na
– 80 ma gyar ci vil szer ve ze té nek 76 kép vi se lõ je vett részt.

A ven dé ge ket üd vö zöl te Romhányi And rás, a Ma gyar
Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus ta ná -
cso sa és a Ma gyar Kol lé gi um el nö ke, Ercsényi Tiborné,
Bu da ka lász al pol gár mes te re, Par la gi End re, ko ráb bi pol -
gár mes ter, va la mint Ha lász Pé ter, a MMIKL volt fõ ta ná -
cso sa. A Hon is me re ti Szö vet ség volt el nö ke, aki nyolc hó -
nap ja Gyimesvölgyben él, a je len lé võk ér zé se it ös  sze fog -
lal va el mond ta: nem ér zi ma gát „ki sebb ség nek”. Nem
csak azért, mert Har gi ta me gye la kos sá gá nak 85%-a ma -
gyar, „ha nem mert ér zem az idõ mély sé ge it, a je len lét sú -
lyát, az ott ho nos ság biz ta tó va rá zsát. /.../ a te rem tett és
az épí tett vi lág ban né pem al ko tó, leg több ször dön tõ hoz -
zá já ru lá sát a szá mom ra ér té ket je len tõ táj hoz, kul tú rá hoz.
... bár mer re te kin tek, itt min den hez kö zöm, min den hez
kö zünk van. /.../ Ezért nem le he tett, ezért nem le het fel -
da ra bol ni a Kár pát-me den ce ma gyar kul tú rá ját, a Kár pát-
me den ce ma gyar tör té nel mét, ezért nem le het – csak fel -
szí ne sen szét szab dal ni a Kár pát-me den cei ma gyar sá got.
Mert a Ha za a ma gas ban új ra és új ra ös  sze áll.”

A fó ru mon Amberboy Zsolt igaz ga tó tá jé koz tat ta a
részt ve võ ket a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt. mun ká já ról,
a határon túliak szá má ra ki írt pá lyá za ti fel hí vá sok ról és a

tá mo ga tá si rend szer rõl.
Czakó Gá bor író nyelv tu -
dó sa ink mun ká it ele mez ve
a ma gyar nyelv gyök-
rend  sze ren ala pu ló szer ke -
ze té rõl be szélt. Esze rint
sza va ink 2200 gyök re
épül nek és mint egy 400
fé le tol da lék kal lát ha tók el,
így ki rí vó an nagy nyel vünk szó al ko tá si ké pes sé ge. Czakó
sze rint õsi, ké pi gon dol ko dá sunk ra ve zet he tõ vis  sza ter -
mé szet tu dó sa ink és nagy ja ink lé nyeg lá tó, az el len té te ket
is egy ség be fog la ló, kü lön le ges ész já rá sa is.

Bu da ka lász meg lé võ (Lövéte, Kahl, Ada) és for má ló dó
(Gyer tyán li get) test vér kap cso la ta i val; az ön kor mány za ti, in -
téz mé nyi és egyé ni szin ten is köl csö nö sen gyü möl csö zõ
együtt mû kö dés sel fog lal ko zott elõ adá sá ban Par la gi End re,
volt pol gár mes ter. Pél dák kal il luszt rál va ki fej tet te, ha vá ro -
sunk hoz ha son ló an Ma gyar or szág min den te le pü lé sé nek
csak 3-4 élénk ha tá ron tú li test vér kap cso la ta len ne, az
nyolc-tíz ezer part ner sé get, több tíz ezer in téz mé nyi és szá z -
ez res nagy ság ren dû sze mé lyes kap cso la tot je lent het ne...

A ta lál ko zón sor ke rült a ha gyo má nyos Kár pát-me den cei
ke nyér sü té sé re, de fel lé pett Din  nyés Jó zsef dal tu laj do nos;
Me leg Vil mos (felsõ képünkön), a Nagy vá ra di Szig li ge ti
Szín ház korábbi igazgatója, jelenleg ren de zõ je és szí né sze,
a ma gyar kul tú ra lo vag ja; Vass Zsu zsan na Galga-menti,
illetve za lai nép dal cso kor ral; va la mint Zsikó Zol tán és
Dömény Krisz ti án So mogy- és Tol na me gyei da lok kal.

A fó rum Zá ró nyi lat ko za ta
1) A fó rum a Kár pát-me den cei ma gyar ság szá má ra

rend kí vül fon tos kér dé se ket vi ta tott meg: a Nem ze ti Kul -
tu rá lis Stra té gia ter ve ze tét és a há ló zat épí tést.

2) Vál to zat la nul fon tos nak tart juk ma gyar sá gunk vál la -
lá sát, nem zet tu da tunk meg õr zé sét, em be ri, kul tu rá lis ér -
té ke ink be mu ta tá sát, meg is mer te té sét és el fo gad ta tá sát
Eu ró pá ban és a vi lá gon.

3) A ta lál ko zó részt ve või üd vöz lik a Ma gyar Nem ze ti
Kul tu rá lis Stra té gia ki dol go zá sát, és a ter ve zet ben fog lal -
tak hoz az aláb bi meg jegy zést fû zik: a mó do sí tan dó ma -
gyar or szá gi kul tu rá lis tör vény ve gye fi gye lem be az össz-
magyarság szel le mi és kul tu rá lis ér té ke it.

4) A részt ve võk üd vöz lik azt a gya kor la tot, hogy a ma -
gyar fi a ta lok szer ve zett ke re tek kö zött, is ko lai ki rán du lá -
sok so rán köl csö nö sen meg is mer hes sék a ma gyar ság
szel le mi és épí tett örök sé gét, éle tét.

5) Meg kü lön böz te tett fi gyel met ér de mel az összma -
gyarság és kü lö nö sen a szór vány ban élõ ma gyar ság jö võ -
jé nek szem pont já ból a né pes ség gya ra po dás. A fó rum
úgy vé li, hogy a gyer mek vál la lás el sõ sor ban nem anya gi

kér dés, e te kin tet ben szem lé let vál to zás ra van szük ség,
mely nek ki ala kí tá sá ban az ér tel mi ség nek – pe da gó gus,
pap, or vos stb. – meg kü lön böz te tett sze rep jut.

6) Fon tos nak tart juk, hogy a kül ho ni ma gya rok is mer -
jék meg az or szá guk tör vé nyei ál tal nyúj tott jo go kat és le -
he tõ sé ge ket, és mer je nek él ni azok kal.

7) A részt ve võk ta pasz ta la tai sze rint a Kár pát-me den -
cei ma gya rok kö zöt ti há ló zat épí tés több for má ban va ló -
sul hat meg – egyé ni, csa lá di, is ko lai, szak mai, ön kor -
mány za ti, kul tu rá lis szer ve ze ti, vál lal ko zói, egy há zi stb. –
szin ten, és hang sú lyoz zák a tar ta lom és az em be ri kap -
cso la tok szük sé ges sé gét.

8) Is mé tel ten kér jük a ma gyar par la ment tõl, kor mány tól
az ös  szes anya gi for rás mi elõb bi meg nyi tá sát; te gyék le he -
tõ vé, hogy a ha tá ron tú li ci vil szer ve ze tek köz vet le nül is pá -
lyáz has sa nak a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram nál. Nyo ma té ko -
san kér jük to váb bá, hogy a pá lyá za tok ki írá sa és el bí rá lá sa
kel lõ idõ ben és kül ho ni szak em be rek be vo ná sá val tör tén jen.

9) A 11. Bu da ka lá szi Ta lál ko zó le szö gez te a cser kész -
moz ga lom, a csa lá di és a csa lá dok kö zöt ti kap cso la tok, a te -
het ség gon do zás szük sé ges sé gét, a szór vány ban a va sár na -
pi is ko la, va la mint a ma gyar ok ta tást is le he tõ vé te võ gyer -
mek ott hon ok lé te sí té sé nek meg kü lön böz te tett fon tos sá gát.

10) A ta nács ko zás fon tos nak tart ja az ön kén tes ség
meg be csü lé sét az ön kén tes ség éve után is a köz élet és
tár sa dal mi élet min den te rü le tén.

11) A fó rum részt ve või szük sé ges nek tart ják az „Ál mok
ál mo dói – Vi lág ra szó ló ma gya rok” mil len ni u mi ki ál lí tás fel -
tá masz tá sát és a kü lön bö zõ ré gi ók ban va ló be mu ta tá sát.
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Za rán dok lat
A Jé zus-há gó ján ez ol vas ha tó a VIII. Stá ci ón: Jé zus vi -

gasz tal ja a si rán ko zó as  szo nyo kat. – dom bor mû. Fel ira ta:
Bû nö sök va gyunk. Azért ros  szak gyer me ke ink is. 1970.
„Mi at ta tok, ne mi at tam / hull jon a könny sza ka dat lan! /
Ön kí nod ra mit sem néz ve, / így in tesz a ve zek lés re. /
Égesd, Uram, tu nya sá gom / itt és ne a más vi lá gon.
2011. jú ni us 9-13-ig za rán dok la tot szer ve zett a Test vér -

kap cso la tok Egye sü le te a Csíksomlyói bú csú ba. El in dul -
tunk, hogy az zal a fél mil lió ma gyar ral együtt men jünk és
együtt imád koz zunk. A za rán dok tár sa ság két rész re osz -
lott. Az erõ seb bek és a vál lal ko zó szel le mû ek gya log men -
tek el a Lö ve té tõl 50 km-re lé võ za rán dok hely re, a töb bi ek
a he lyi ek ven dég sze re tet ét él vez ték más na pig, ami kor
bus  szal se gít ve õk is csat la koz tak a za rán do kok hoz.

Én a gya lo gos za rán do kok kal tar tot tam. Reg gel fél 9-kor,
ami kor gyü le kez tünk, esett az esõ. És ez nem na gyon akart
meg vál toz ni a nap fo lya mán. Mint egy 50-en in dul tunk el a
szo ká sos út vo na lon: As  szony bos  szan tó (az el ne ve zés on nan
szár ma zik, hogy itt meg kell áll ni, mert egyéb ként va la mi baj
ér, ki tö rik a sze kér ke re ke stb. Ép pen ség gel ez a hely egy
kocs ma, ami vi szont bos  szant ja az as  szo nyo kat, akik vár nak
az uruk ra, hogy jöj jön már ha za), Kirulyfürdõ, és a Tol va jos há -
gó tól nem mes  sze lé võ ré ten, sát rak ban alud tunk.

Ami kor za rán dok lat ra in du lunk, az egyik sza bály, hogy
el kell fo gad ni, ami az nap vár ránk. Le het, hogy gyö nyö rû
szép idõ lesz, le het, hogy es ni fog az esõ, le het, hogy jó -
em be rek fi nom éte lek kel meg ven dé gel nek, és az is le het,
hogy sen ki se kö szön ránk. Nem sza bad azon bos  szan kod -
ni, hogy mi lyen az idõ, mi lyen a táj… A za rán dok ke res.

Ta valy is esett az esõ, de ami kor meg ér kez tünk a szál lás ra,
el állt, és meg tud tuk szá rí ta ni a ru há kat. Az idei év ben ki tar tó
volt az esõ. Ne héz volt el fo gad ni, hogy most esõ ben kell va -
cso ráz ni, és fel ver ni a sát ra kat, hogy al vó hely hez jut has sunk.

Szom bat reg gel fél 4-kor kel tünk, hogy idõ ben oda ér jünk
a bú csú ba, hisz az út má sik fe lét meg kel lett ten ni. Nem esett
az esõ, és a nap fel kel te bá to rí tó lag ha tott a za rán do kok ra,
hogy teg nap le mos ták ró lunk mind azt, ami el vá laszt az Is -
ten nel va ló ta lál ko zás tól. Jó tem pó ban ha lad tunk az asz falt -
útig, ahol öröm mel ta lál koz tunk a székelyudvarhelyiekkel,
akik ki csit ko ráb ban in dul tak, mint mi, de 400 za rán dok kal,
ének lés sel se gí tet tek, hogy mi is gyor sab ban ha lad junk.

A szent mi se 12.30-kor kez dõ dött, na gyon szép li tur gi -
á val. Éne kel ték az ol vas má nyo kat, hi szek egyet, a pré di ká -
ci ót Spányi An tal szé kes fe hér vá ri me gyés püs pök vé gez te.
A pré di ká ció vé gén el kez dett es ni az esõ, de az elõ zõ na pi
men  nyi ség hez ké pest ez már nem za vart. Tud tam, hogy mi
va gyunk az erõ seb bek. Dél után in dul tunk vis  sza Lövétére,
ahol az el csi gá zott za rán do ko kat a lövéteiek ven dég sze re -
te te fo gad ta, és ez a szí ves lá tás tar tott egé szen hét fõ ig,
ami kor vis  sza in dul tunk Bu da ka lász ra.

MIT IS JE LENT EZ A BÚ CSÚ?
Egy részt van egy Ka to li kus ös  sze tar to zás, hi szen a bú csú

tör té ne te azt mond ja: 1567-ben Já nos Zsig mond er dé lyi fe je -
de lem Csík, Gyergyó és Kászon szé kely né pét erõszak kal
akar ta uni tá ri us hit re té rí te ni. 1567 Pün kösd szom bat ján Já nos
Zsig mond nagy se reg gel ér ke zett Csík ba, hogy ér vényt sze -
rez zen aka ra tá nak. A szé ke lyek Ist ván gyergyóalfalvi plé bá -
nos ve ze té sé vel gyü le kez tek Csíksomlyón. A Tol va jos-te tõi

üt kö zet alatt az as  szo nyok, a gyer me kek és az öre gek a csík-
somlyói temp lom ban imád koz tak, kér ték Bab ba Má ria (Szép
Má ria Szûz anyát ma is így ne ve zik a csán gók) köz ben já rá sát,
se gít sé gét. A ha gyo mány sze rint a gyõ ze lem em lé ké re ren -
de zik meg az óta is min den év ben a Pün kös di bú csút. A bú -
csú já rás ha gyo má nya az, hogy a szé kely nép em lé ke ze te sze -
rint Hargitafürdõ ha tá rá ban ma ga so dik a Tol va jos-te tõ, ahol
ma há rom nagy ke reszt áll 896, 1896 és 1567-es év szám ok -
kal, a hon fog la lás ra, Már ton Áron szü le té sé re és a Já nos Zsig -
mond se re ge fe lett ara tott gyõ ze lem re em lé kez ve.

Je len ti a Máriatiszteletet, hi szen Magyar ország leg na -
gyobb bú csú já ró he lye Csíksomlyó. So kan jön nek ös  sze, van -
nak kol du sok, tál to sok, áru sok, de ahogy me gyünk az ol tár fe -
lé, egy re több hí võ, imád ko zó em ber rel ta lál ko zunk, akik
imád  sá ga i kat, ké ré se i ket örö me i ket és bá na tu kat vi szik a
Csíksomlyói Szûz anyá hoz. És jelenti a kapcsolatot, a ta lál ko -
zást testvér településünkkel, Lövétével. Jó látni a kitartást és az
összetartást a faluban, jó látni a nagyszámban temp lombajárók
imádságát, és erõt meríteni az igazi magyarságból.

Kálmán József atya

A Plébánia életébõl
u Május 28-án

plébániai nyílt napot tar-
tottunk a Szentistván -
telepi templomban. A jó
hangulatú rendezvényt
nem tudta elmosni az
esõ: volt kézmûves
foglalkozás, ügyességi
játékok, táncelõadás,
paprikás krumpli-fõzés,
ugrálóvár, vetélkedõk,
tábortûz, „Az én csalá-
dom” címmel gyerekrajz

kiállítás, illetve tárlat a templom építésének és a Szent István
szobor avatásának fotóiból, tervek és makettek a leendõ
közösségi házról. A nyílt nap bizonyította: a közösség már
megvan – remélhetõleg elõbb-utóbb meglesz a ház is...

u Az idén sze ret nénk a Szentistvántelepi temp lo mot
fel újí ta ni. A mun ká la tok a te tõ cse ré vel kez dõd nek
augusz tusban, majd nyí lás zá ró-, pad ló fû tés- és bur ko lá si
mun kák kal foly ta tód nak.

u Elkészült a Katolikus temetõben az urnafal, az idei
évben a ravatalozó tetejét fogjuk felújítani.

u Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik a temp -
lom életét, mûködését, felújítását segítik.

u Elkészült a plébánia új weboldala. Budakalász:
http://budakalasz.plebania.hu/ • Szentistvántelep: http://
szentistvantelepi.plebania.hu/

MISEREND

Június, július, augusztus hónapokban az esti szent-
misék 7 órakor kezdõdnek.

Budakalász – hétfõ 19 óra; szerda reggel 7 óra; péntek
19 óra; vasárnap reggel 8 óra és 19 óra.

Szentistvántelep – kedd, csütörtök reggel 8 óra;
szombat 19 óra; vasárnap 10 óra.

Hivatali idõ Budakalászon: H. K.: 9-11, Cs. P.: 15-17;
tel.: 26/340-327 (rögzítõs), E-mail: bkpl@kalasznet.hu
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A Budakalászi Evangéliumi Közösség hírei
AKTUÁLIS PROGRAMUNK

Nõi kör: június 25. 16 óra
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor
Ifjúsági Klub: péntekenként 18.30 (változhat az idõpont)
Bibliaóra: szerdánként 18.30 (változhat az idõpont,

kérem érdeklõdjön a Budai út 55-ben Kiss Péter lelkipász-
tornál, tel.: +36 (20) 886 8752, kish.peter@gmail.com)

A Ka lász Fo tó Klub nyá ri prog ram jai

u Fo tós tú rát szer ve zünk Er dély be jú li us 24-31-ig:
kör be jár juk Lövéte kör nyé két és a ne ve ze te sebb szé -
kely föl di hely szí ne ket. A tú rán, és az év so rán Bu da -
ka lá szon ké szült ké pek bõl ki ál lí tást szer ve zünk õs  szel
(„Pi lis tõl a Har gi tá ig” cím mel), amit vár ha tó an a Fa lu -
ház ban, majd több kü lön bö zõ hely szí nen te kint het nek
meg az ér dek lõ dõk.

u Nap kö zis Fo tós Tá bort szer ve zünk 8-18 éves fi a -
ta lok ré szé re au gusz tus 11-14-ig. A tá bor alatt ta -
pasz talt fo tó sok se gít sé gé vel sa já tít hat juk el a fény ké -
pe zés el mé le ti és gya kor la ti alap ja it, Bu da ka lá szon és
a kör nyék be li hely szí ne ken.

A részt ve võk nek me leg ebé det biz to sí tunk. Rész -
vé te li díj: 2000 Ft. A tá bor alatt ké szült leg jobb ké -
pek bõl vá lo gat ni fo gunk ok tó be ri fo tó ki ál lí tá sunk
anya gá ba. Rész le tek és je lent ke zés a hon la pun kon:
www.kalaszfoto.ning.com

IGE-IDÕK BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

A Re for má tus Egy ház hí rei

SZOL GÁ LA TOK JÚ NI US-JÚ LI US BAN

Jún. 28. kedd 18:30 – Ima kö zös sé gek, há zan ként
Jún. 30. csüt. 18:30 – Bib lia óra, KT 26. úr nap ja
Júl. 3. vas. 9 óra – Is ten tisz te let, ke resz te lés, sze re tet -

ven dég ség, Tex tus: Jn 16:23-25
Júl. 7. csüt. 18:30 – Bib lia óra
Júl. 10. vas. 9 óra – Is ten tisz te let, Tex tus: Jn 16:26-28
Júl. 12. kedd 18:30 – Ima kö zös sé gek, há zan ként
Júl. 15. csüt. 18:30 – Bib lia óra
Júl. 17. vas. 9 óra – Is ten tisz te let, Tex tus: Jn 16:29-32
Júl. 21. csüt. 18:30 – Bib lia óra
Júl. 24. vas. 9 óra – Is ten tisz te let, Tex tus: Jn 16:33
Júl. 26. kedd 18:30 – Ima kö zös sé gek, há zan ként
Júl. 28. csüt. 18:30 – Bib lia óra
Júl. 31. vas. 9 óra – Is ten tisz te let, Úr va cso ra, Tex tus:

ApCsel 2:38
NYÁ RI SZOL GÁ LA TOK – 2011.

1. Gyü le ke ze ti csendeshét: jú li us 31-augusztus 6. kö -
zött Len gye len (csen des fa lu Tol na me gyé ben), szál lás
kö zép is ko lai kol lé gi um ban, fe le lõs: Cs. Nagy Já nos

2. Kis is ko lás ok he te: jú li us 31-augusztus 6. kö zött
Len gye len (csen des fa lu Tol na me gyé ben), szál lás az er -
dei is ko la kulcsosházában, fe le lõs: Széll At ti la

3. If jú sá gi hét: au gusz tus 7-13. kö zött Bereg su rány -
ban, szál lás: ven dég ház ban, fe le lõs: Baksai-Szabó Ta más

4. Kis gyer me kek he te: au gusz tus 15-19, 8-16 óráig a
Re for má tus temp  lom ban, fe le lõs: Gyurinka Dagmar

Ösz tön díj- és kul tu rá lis pá lyá zat
Sze ret ném meg kö szön ni Har csa La jos, Szelcsányi

György és Lux Ba lázs Szent Ist ván Ala pít vány ban vég zett
ál do za tos mun ká ját. Mun ká juk ered mé nye ként az el múlt
22 év ben 195 di á kot tá mo gat tak ta nul má nya ik ban és sok
kul tu rá lis ese ményt szer vez tek a ka lá szi ak nak.

A Szentistvántelepi Egy ház köz ség és a Ba rá ti Kör sze -
ret né to vább ra is mû köd tet ni az ala pít ványt, ezért az idei
év ben is meg hir de ti szo ká sos pá lyá za tát. Re mé lem, hogy
a meg újult ku ra tó ri um to vább tud ja foly tat ni azt az utat,
amit elõ de ink mun ká juk kal meg ha tá roz tak.

1. Ösz tön díj pá lyá zat: kö zép- vagy fel sõ fo kú in téz -
mény ben ta nu ló, te het sé ges, de rá szo ru ló bu da ka lá szi di -
á kok ré szé re.

Az ösz tön dí jat egy tan év re le het el nyer ni, de a má so -
dik fél évi tá mo ga tást csak az ered mé nyes el sõ fél évet
iga zo ló di ák ve he ti át. Az ösz tön díj újabb pá lyá zat alap ján
is mét el nyer he tõ. A pá lyá zat a pá lyá za ti ûr lap ki töl té sé vel
és be adá sá val vá lik el bí rál ha tó vá. Mel lé kel ni kell az év vé -
gi bi zo nyít vány/lec ke könyv má so la tát.

2. Kul tu rá lis pá lyá zat: Bu da ka lász kul tu rá lis éle té ért te -
vé keny ke dõ egyé nek és cso por tok ré szé re.

A pá lyá za ti ûr lap át ve he tõ: a Bu da ka lá szi vagy
Szentistvántelepi temp lom ban és a Bu da ka lá szi plé bá ni -
án. (Bu da ka lász Ady E. u. 1. H-K.: 9-11, Cs-P.: 15-17-ig),
il let ve igé nyel he tõ a bk.szia@gmail.com e-mail cí men. 

A pá lyá zat le adá si ha tár ide je: 2011. jú li us 15. A pá lyá -
za tot elekt ro ni ku san (bk.szia@gmail.com) kér jük be nyúj -
ta ni! A mel lék le tek be nyúj tá sa, el kül dé se elég sé ges má -
so lat ként pa pí ron. Csak a ha tár idõ re be ér ke zett és pon to -
san ki töl tött pá lyá za to kat tud juk el bí rál ni. Hi ány pót lás ra
csak a pá lyá za ti ha tár idõn be lül van le he tõ ség.

A Ku ra tó ri um a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en az au -
gusz tus 20-i vá ro si ün nep sé gen, a szentistvántelepi
temp lom kert ben hir det ered ményt és ad ja át az el sõ fél -
évi ösz tön dí ja kat ill. a tá mo ga tá so kat.

Kál mán Jó zsef atya

Kü lön le ges pün kös di mi se
Pün kösd va sár nap a ró mai ka to li kus temp lom ban Borka

Zsolt ze ne szer zõ volt a ven dé günk: ének kel és gi tár ral tet -
te szeb bé az es ti ün ne pi szent mi sét. A he lyi gi tá ros kó rus
Pipó Jó zsef ének kar ve ze tõ vel lel ke sen és jó ked vû en éne -
kel te a hí vek kel együtt a ven dég mû vész is mert, szép da la -
it. Iga zi pün kös di öröm jár ta át a hall ga tó ság szí vét-lel két.
Kál mán Jó zsef plé bá nos me leg sza vak kal kö szön te meg a
ze né szek nek, éne ke sek nek a bol dog, da los per ce ket. Fe -
lejt he tet len él mény ben volt ré szünk, há la ér te.

Fotó: Bors Katalin
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OKTATÁSKÖNYVBEMUTATÓ ÉS ZENEISKOLAI HÍREK

„Mi kor Oláhország há bo rút izene”
A bar ca sá gi csán gók kál vá ri á já ról

be szélt Ve res Eme se új ság író, nép -
rajz ku ta tó a Könyv tár ban, 2008-ban
meg je lent „Mi kor Oláhország há bo -
rút izene” cí mû do ku men tum kö te té -
nek má jus 23-ai be mu ta tó ján.

A könyv az 1916-os ro mán be tö -
rés nek, és az er dé lyi ek, kü lö nö sen a
bar ca sá gi csán gók Torontálba és
Bács ká ba me ne kü lé sé nek, majd ha -

za té ré sé nek vi szon tag sá gos tör té ne tét me sé li el vis  sza -
em lé ke zé sek re, ko ra be li ké pes és írá sos for rá sok ra tá -
masz kod va. Az ol vas má nyos, ér de kes, igé nye sen ös  sze -
ál lí tott, hi ány pót ló tör té ne ti mun ka nem kí ván ro mán gyû -
lö lõ han gu la tot kel te ni: kom men tár nél kül fog lal ja össze
az eseményeket, a pa raszt köl tõi le írá so kat, de a ma gyar
ha tó sá gok ké sõb bi meg tor lá sa it is.

Ze ne is ko lai Hí rek
u A Pesovár Fe renc Or szá gos Cso por tos Nép dal ének -

lé si Ver se nyen má jus 20-án az aláb bi dí ja kat kap ták a nö -
ven dé ke ink: Csip ke együt tes (Eõri Ka ta, Jo lis Car men, Ko -
vács Nó ra, Osváth Zsó fia Mira) – Ezüst mi nõ sí tés; Hal mai
Ré ka Tí mea – Kún Han ga ének ket tõs – Arany mi nõ sí tés;
Eõri Ka ta – Jo lis Car men ének ket tõs – Arany mi nõ sí tés; Jo -
lis Car men – Wettstein Márk – Ki emelt arany mi nõ sí tés.
Fel ké szí tõ ta ná ruk: Papp Ág nes, aki nek a je les ered mény -
hez szin tén gra tu lá lunk!

u A Pest-me gyei Kla ri nét ver senyt má jus 21-én Mo no -
ron ren dez ték meg. El sõ kor cso port ban Göm bös Mar cell
1. osz tá lyos nö ven dé künk II. he lye zést ért el. Ta ná ra,
Kispálné Hoppál Haj nal ka és zon go ra kí sé rõ je, Soós Gab ri -
el la szin tén di csé rõ ok le vél lel tért ha za. Gra tu lá lunk!

u A Vujicsics és a Söndörgõ ze ne kar VUSO Fesz ti vál ja
ke re té ben a két hí res ze ne kar mel lett Tam bu ra ze ne ka runk
is mu zsi kált má jus 28-án, Szent end rén. Ta ná ruk:
Szendrõdi Fe renc.

u A CORA áru ház ál tal ren de zett Csa lá di na pon lé pett
fel a Fú vós ze ne ka runk ból ala kult kis együt tes, má jus 28-
án. Ez zel re mél he tõ leg az áru ház zal va ló hos  szú tá vú
együtt mû kö dés el sõ ál lo má sá hoz ér kez tünk. Az együt -
tes tõl meg szo kott mó don ha mar olyan jó han gu lat ke re -
ke dett, hogy a vá sár lók még tánc ra is per dül tek. Re mél -
jük, hogy si ke rül az áru ház tá mo ga tá sát ki vív nunk, mely -
 lyel ha cse kély mér ték ben is, de csök kent het nénk a fenn -
tar tó ön kor mány zat ter he it.

u A Dunabogdányi Nem zet kö zi Pün kös di Fú vós ze ne -
ka ri Ver seny és Fesz ti vál ren dez vé nyén a Kamp Já nos
Kapelle (ve ze tõk: Spáth Osz kár és Spáthné Fa ra gó Éva)
arany mi nõ sí tést nyert el jú ni us 12-én. Gra tu lá lunk!

u A „Bu da ka lász Ki vá ló Pe da gó gu sa” cí met a Vá ro si
Pe da gó gus na pon a ze ne is ko la ne ve lõ tes tü le te nagy-nagy
örö mé re az idén Hlavacsekné Kür tö si Mó ni ka zon go ra-,
és ze ne tör té net ta nár kol lé ga nõnk nyer te el. Az is ko la ala -
pí tó ta nár nõ 1997 óta rend kí vü li lel ke se dés sel, hoz zá ér -
tés sel és szak mai el hi va tott ság gal lát ja el fel ada tát. Így
nem csak ki ma gas ló me gyei és or szá gos ver seny ered mé -
nye ket, to vább ta nu lá si si ke re ket tud hat ma gá é nak is ko -

lánk, ha nem ke ze alatt ze ne sze re tõ és mind tel je sebb
sze mé lyi ség gé vá ló em ber pa lán tá kat is. Munkája méltó
elismeréséhez szív bõl gra tu lá lunk!

u Soós Zsó fia, Szedmák Esz ter és (meg hí vott ven dég -
ként) Rad nó ti Ró za zon go ra hang ver se nyén magasfokú
fel ké szült sé get, hang szer tu dást, elõ adó mû vé szi kva li tást
igény lõ da ra bo kat hall ha tott a né pes kö zön ség jú ni us 8-
án, a lá nyok ki vá ló elõ adá sá ban. Ta ná ra ik: H. Becht Eri ka,
Hoffer Ka ta lin, H. Kür tö si Mó ni ka, Eckhardt Gá bor.

u A ze ne is ko la jú li us 1-tõl au gusz tus 21-ig zár va tart,
de min den pá ros hé ten szer dán 9-13 órá ig van ügye let.

u Pót be irat ko zás, pót be fi ze tés: szep tem ber 8-9.
Hermeszné Uracs Mó ni ka

Arany Ka lász díj a Ze ne is ko lá ban
Rég óta ter vez tük, és most

lét re hív tuk a Ka lász Mû vé sze ti
Is ko la kö zös sé ge, il let ve a Ka -
lász Mû vé sze ti, Ne ve lé si Ala -
pít vány „Arany Ka lász” dí ját,
amel  lyel el sõ al ka lom mal az
al kal ma zot ti ka te gó ri á ban kí -
ván tuk el is mer ni kö zös hi va tá -
sunk, a mû vé sze ti ok ta tás ki -
tel je sí té sé ben el ért ki ma gas ló
tel je sít ményt. Az el is me rést a
mun ka tár si kör tit kos sza va -

zás sal, meg ha tá ro zó több ség gel – nagy böl cses ség rõl és
ér zé keny ség rõl ta nú sá got té ve – 2011-ben az is ko la fá rad -
ha tat lan ve ze tõ jé nek, Hermeszné Uracs Mó ni ká nak ítél te
oda. A ran gos el is me rést a Mû vé sze ti Is ko la Tan év zá ró
ün nep sé gén a ku ra tó ri um el nö ke ad ta át.

Uracs Mó ni ka in téz mény egy ség ve ze tõ, „a mi kis
direktoricánk”, há rom éve ara nyoz za be – a rend kí vül ne -
héz, sõt egy re ne he ze dõ kö rül mé nyek el le né re – min den -
nap ja in kat, sze re te tet árasz tó mo so lyá val, ki tar tá sá val, fá -
rad ha tat lan fi gyel mes sé gé vel, szol gá lat kész sé gé vel.

Mó ni ka az is ko la ala pí tók kö zös sé gé nek tag ja ként, a
zon go ra tan szak ta ná ra ként ré sze se volt a Ka lász Mû vé -
sze ti Is ko la lét re ho zá sá nak, a kez de ti évek lel ke sí tõ vi tor -
la bon tá sá nak. A Szent Ist ván Konzervetóriumban töl tött
né hány esz ten dõt, majd Beni és Bo ti szü le té sét kö ve tõ en
vis  sza tért hoz zánk. Elõ ször kor re pe ti tor ként, majd igen
em ber pró bá ló be osz tás ban, az ÁMK mû vé szet ok ta tá si in -
téz mény egy sé ge ve ze tõ je ként, va la mint az ÁMK igaz ga -
tó ál ta lá nos he lyet te se ként állt helyt, a zon go ra órák lel ki -
is me re tes meg tar tá sa mel lett. Meg ha tá ro zó ré sze se volt
az in téz mény rend szer át ala kí tá sá nak, a sok szor éj sza kák -
ba nyú ló alap do ku men tum-al ko tás nak, a ze ne is ko la mû -
kö dõ ké pes sé ge fenn tar tá sá nak és a kö zel múlt fan tasz ti -
kus pe da gó gi ai, ze nei, kö zös sé gi si ke re i nek. Mind ezek
mel lett volt ere je a Bu da pes ti Mû sza ki Egye temen szak -
irá nyú to vább kép zés ke re té ben dip lo mát sze rez ni.

Mind azt, amit in téz mé nyün kért, kö zös sé gün kért, és
ér tünk, kol lé gá i ért, Bu da ka lász ért tett, csa lád anya ként is
pédaértékû helyt ál lás sal tet te. Mind an  nyi unk ne vé ben
szív bõl jö võ kö szö net tel gra tu lá lunk az Arany Ka lász díj
el sõ ki tün te tett jé nek, Hermeszné Uracs Mó ni ká nak.

E. G.
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Kós Károly ÁMK – Faluház nyári programok
Jún. 27-30., júl. 1. Kézmûves tábor
Júl. 4-8. 9-12-ig Szünidei játékok
Júl. 7-10. Lenvirág tábor
Júl. 9. Kalászi Kerti Party – Mini fesztivál
Júl. 18-22. 9-12-ig Szünidei játékok
Aug. 1-5. 9-12-ig Szünidei játékok 
Aug. 8-12. Színjátszó tábor – Szalóky B. Dániel vez. 
Aug. 15-19. Lenvirág toborzó tábor
Aug. 20. 10 óra Állami ünnep a szentistvántelepi kato-

likus templom kertjében
Tervezett programok a Faluház udvarán: zenés-táncos

est, musical-est, koncert. Kérjük, figyelje plakátjainkat,
szórólapjainkat!

Ka lá szi Vi gas sá gok
– sze ré nyen is szín vo na la san

Hoz zá ve tõ leg 2500 lá to ga tó ja volt a XVI. Nép ze nei-
és Nép tánc Fesz ti vál nak, ame lyen 24 együt tes és egy hí -
ján 500 fel lé põ szó ra koz tat ta az egy be gyûl te ket. A há rom
nap elõ adá sa i nak költ sé ge ös  sze sen 1 362 000 Ft volt,
ami ke ve sebb, mint ta valy csak a kül föl di együt te sek nek
ki fi ze tett ös  szeg. A meg szo rí tá sok el le né re vé gig ki vá ló
pro duk ci ók ban gyö nyör köd he tett a kö zön ség, kö szön he -
tõ en a Fa lu ház más fél év ti ze des ta pasz ta la tá nak, és a
mun ka tár sak (a nép mû ve lõk, a hang tech ni kus, a ta ka rí tók
és az ügye le te sek) gon dos sá gá nak, együtt mû kö dé sé nek.

A pén tek a he lyi együt te sek nap ja volt; szom ba ton fõ leg
ki sebb sé gi, dél szláv, hor vát, szerb, ro mán, bol gár és né met
cso por tok lép tek fel; va sár nap több nyi re ma gyar és szlo vák
pro duk ci ó kat lát tunk. Szalóky B. Dá ni el Szín tár su la ta egy rö -
vid da rab bal, Pet rás Má ria pün kös di csán gó nép szo kás ok kal
és nép éne kek kel ör ven dez tet te meg a né zõ ket.

A leg na gyobb si kert a Du na Mû vész együt tes ta vasz -
kö szön tõ ös  sze ál lí tá sa, il let ve a Utah ál lam be li Brigham
Young University ame ri kai néptáncegyüttesének élet -
öröm mel tel jes, pa zar mû so ra és tánc há za arat ta.

A Nép tánc Fesz ti vál al kal mat adott ar ra is, hogy a Né -
met Nem ze ti sé gi Egye sü let tag jai meg is mer ked je nek a
Bu da ka lá szon idén elõ ször fel lé põ Szá ri Né met Nem ze ti -
sé gi Ha gyo mány õr zõ Tánc együt tes sel. A ké sõb bi ek ben a
kap cso lat épí tés le he tõ sé gét ki hasz nál va, a bu da ka lá szi
svá bok ma guk is fog nak ja vas la tot ten ni, hogy kit lát ná -
nak szí ve sen a vi gas sá go kon.

A fesz ti vá lon in gyen lé pett fel a Ke re pe si Szlo vák Kul -
tu rá lis Egye sü let és csak uta zá si költ ség té rí tést kért a Le -
ány vá ri Né met Nem ze ti sé gi Tánc együt tes. A he lyi együt -
te sek csak ven dég lá tást fo gad tak el, így a Lustige
Schwaben Ének kar, a Lenvirág Tánc együt tes, a Bor vi rág

Tánc együt tes, a Ka lász Tánc -
együt tes, a Sonnenblume Né -
met Nem ze ti sé gi Tánc együt -
tes. In gyen lép tek fel a Kamp
Já nos Kapelle tag jai, a Ka lász
Mû vé sze ti Is ko la nö ven dé kei
és a Semirah ori en tá lis együt -
tes, va la mint az 1001 Rit mus
Ütõsegyüttes is. Kö szö net a
ní vós pro duk ci ó kért.

Csa lá di és gye rek nap
Óri ás puzzle-val, ügyes sé gi já té kok kal, go lyó fut ta tó -

val, ko sár hin tá val, a Mi si Mó kus ka land jai cí mû báb szín -
há zi elõ adás sal, sza bad té ri vá sá ri ko mé di á val, „A ki rály -
lány üze ne te” cí mû ba lett-tánc já ték kal, szi ré ná zó rend õr -
au tó val és gyermektáncházzal vár ta a Fa lu ház Csa lá di és
gye rek nap já ra a ki csi ket és na gyo kat má jus 29-én. Volt
dió-gyûj tõ ve tél ke dõ, kör já ték, célbadobás, vo na to zás, és
le he tett sörösdobozból dí sze ket, pör get  tyû ket is haj lí ta ni.

A négy szög le tû ke rek er dõ
SZÍN JÁT SZÓ TÁ BOR

A Láz ár Er vin me se alap ján együtt ját szás ra, sze re pek be
bú jás ra, szín pa di alap ké pes sé gek fej lesz té sé re van le he tõ ség
Bu da ka lá szon a Fa lu ház ke re te in be lül au gusz tus 8-14-ig.
Gyü le ke zés 8 óra kor, tá vo zás 15 órá tól. 7-15 éves ko rig vá -
runk er dõ la kó kat Mikkamakka csa pa tá ba, mert tudod…

Teg nap, a hol na pi nap volt a mai nap,
Má ra már a mai nap lett a bu li nap
A nap su gár tán col, te le a tisz tás,

Min den ki el jött,
Akit csak itt látsz!

Szo mo rú ság, vár, hogy ha kinn ma rad tál,
A négy szög le tû ke rek er dõ csa pa ta vár.

A Tá bort ve ze ti: Szalóky B. Dá ni el ren de zõ, elõ adó mû vész,
szí nész pe da gó gus. A tá bor dí ja ebéd del: 11 000 Ft/fõ.

HELYESBÍTÉS

Elõzõ számunk 20. oldalán „Versmondó Gála” címû
cikkünkben tévesen közöltük a Szalóky B. Dániel által vezetett
Függõszínpad két tagjának nevét. A hibáért ezúton is
elnézést kérünk. A Költészet Napján fellépõk neve helyesen:
Deák Marianna, Szabó Bence, Vikár Míra és Kis Bendegúz.

Könyv tá ri hí rek
u Öröm mel szá mo lunk be ar ról, hogy könyv tá runk nak

új mun ka tár sa van Pirk Ve ro ni ka sze mé lyé ben. Ve ro ni ka
nagy könyv tá ro si ta pasz ta lat tal ren del ke zik. Ko ráb ban
dol go zott a Pest Me gyei Könyv tár ban és az Or szá gos
Mû sza ki és In for má ci ós Köz pont és Könyv tár ban. Gyer -
mek- és zenekönyvtárosi te rü le ten is mun kál ko dott.

u Ké se del mes ol va só ink a kö vet ke zõ na pok ban pos tai
úton fel szó lí tást kap nak. Is mé tel ten fel hív juk szí ves fi gyel -
mü ket, hogy a ké se del mi díj ös  sze ge kö te ten ként és na -
pon ként 6 Ft. A kint le võ köny vek to vább ra is könyv tá -
runk tu laj do nát ké pe zik, ezek rõl nem mond ha tunk le. A
köny vet vis  sza nem ho zó ol va só ink el len a to váb bi ak ban
meg tes  szük a szük sé ges in téz ke dé se ket.

u A könyv tár a nyár fo lya mán vál to zat lan nyit va tar -
tás sal vár ja ol va só it. Sza bad sá go lás mi att au gusz tus 1-19-
ig zár va le szünk.
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A TELEPI ÓVODA ÉS A KALÁSZ SULI HÍREI OKTATÁS
Gye rek nap a Te le pi Óvo dá ban

… és vég re el ér ke zett
a vár va várt Gye rek nap az
Óvo dá ba is. Már fi unk kis -
cso por tos ko rá ban, az el sõ
Csa lá di Sport nap él mé nye
után fel me rült ben nünk,
szü lõk ben a gon do lat,
hogy de jó is len ne még
egy csa lá di prog ram a
nyá ri szü net elõtt. Egy kö -
zös nagy „bu li ra” vágy tunk, ami kor az Óvo da ber ke in be lül ki -
csik-na gyok job ban meg is mer nék egy mást, így ös  sze ko vá -
csol va a szü lõk, óvo dai dol go zók és gyer me kek kö zös sé gét.
A kö vet ke zõ szü lõi ér te kez le ten fel is ve tet tük öt le tünk. Ki de -
rült, hogy már ter ve zik és amint le he tõ ség nyí lik rá, meg is
fog va ló sul ni. Lám, ez a kí ván sá gunk is tel je sült.

2011. jú ni us 3-án az óvo da meg ren dez te el sõ nyil vá -
nos gyer mek nap ját, ahol mi Szü lõk is részt ve het tünk,
osz toz va a ki csik kel az öröm ben. Na gyon nagy ké szü lõ -
dés elõz te meg ezt a pén tek dél utánt, hi szen ne künk is
ju tott fel adat bõ ven, mi vel csa pat ban le he tett in dul ni az
ala pít vá nyi me sé vel kap cso la tos sü te mény kom po zí ci ó val
a Ván dor ku pá ért. Egyé ni ben is meg le he tett „mér kõz ni” a
Bo szor kány mes te ri cí mért, ter mé sze te sen ki zá ró lag a
kony ha ring jén be lül. A csa pa tok meg ala kul tak, hol he -
tek kel elõt te, hol meg vár va az év zá rók vé gét és kez dõ -
dött az öt le tek ös  sze gyú rá sa, fel ada tok meg be szé lé se.

Mind ez ren ge teg vi dám ság és ne ve tés kö ze pet te zaj lott,
vé gig szem elõtt tart va, hogy a gyer me kek nek mek ko ra örö -
met fo gunk sze rez ni mi is a cso dás me se fel idé zé sé vel. Ami -
kor az ös  szes re mek mû vet ki ál lí tot tuk a tor na te rem ben,
öröm mel vet tük tu do má sul, hogy célt ér tünk, hi szen az egyik
asz tal tól a má si kig sé tá ló gye re kek csil lo gó sze mét lát va, tud -
tuk, meg ér te a rá for dí tott ener gia. Tá tott száj jal ámul tak a
sütikölteményeken vé gig ha lad va és új ra él ték a cso dá la tos
me sét. A pár tat lan zsû ri is igen ne héz fel ada tot ka pott, hisz
jobb nál jobb al ko tá sok szü let tek. Itt sze ret nénk meg ra gad ni
az al kal mat, hogy ja va sol juk: jö võ re még egy pár tat lan zsû rit

von junk be az ér té ke -
lés be, a gye re ke ket,
akik a be lé põ jegy ük -
kel sza vaz hat ná nak a
ne kik leg job ban tet -
szõ kom po zí ció elé
ki tett do boz kák ba.

… mi u tán ki lép -
tünk a tor na te rem -
bõl gyer me ke ink kel,

hogy fel fe dez zük Csip ke ró zsi ka bi ro dal mát, meg kez dõ -
dött az iga zi csoda… Nem gyõz tük kap kod ni a fe jün ket a
prog ra mok lát tán, a lel kes óvó né nik na gyon sok mun ká -
ján, ahogy iga zi me se bi ro dal mat ala kí tot tak ki a Me se kas -
tély, aka rom mon da ni az Óvo da ud va rán.

Ami a kis óvo dá sok sze me elé tá rult, és ahogy be le él het -
ték ma gu kat a me sé be, be le me rül tek a já té kok for ga ta gá ba,
örök él mény lett szá muk ra. A há rom gyer me künk kel pró bál -
tuk a bõ sé ges kí ná la tot meg él ni; hol az ugrálóvárnál áll tunk
sor ban, hol a pó ni lo vag lás nál, hol a fagyinál… A hos  szú so -

rok nem okoz tak prob lé mát a gyer kõ cök nek, tü re lem mel vár -
ták vé gig, mert tud ták, hogy meg éri.

Kin cset is ke res tünk cso por tok ba ve rõd ve, így be jár tuk
a Bi ro dal mat és a ju ta lom sem ma radt el. Vá rat is fes tet -
tünk, igaz ez ná lunk in kább a fes té kes vö dör rel sza la dó fi -
úcs ka be cser ké szé sé be tor kol lott. Tün dér szép ki rály kis asz -
 szony ok és lo va gok lep ték el a te rü le tet ezen a dél utá non,
min dig más-más kosz tüm ben káp ráz tat va el min den kit. A
lá nya ink még a tánc ház ban is meg pró bál koz tak a tánc lé pé -
sek kel ezek ben a hos  szú bá li ru hák ban, ami nem kis mu tat -
vány volt. A nap vé gé re nem csak mi, szü lõk, ha nem gyer -
me ke ink is az zal a jól esõ fá radt ság gal bú csúz tak a for ga tag -
tól, hogy na gyon sze ret nénk, ha ez után is részt ve het nénk
min den év ben ezen a ren dez vé nyen. Ez úton is kö szön jük
azt a sok szer ve zést, fá rad sá gos mun kát és lel ke se dést az
Óvo da dol go zó i nak,
hogy ré sze sül het tünk
eb bõl az él mény bõl!
Kü lön kö szö net a jó idõt
ho zó Tün dér ké nek, aki
mes  sze el va rá zsol ta az
esõt ho zó fel le ge ket.
Sze ret nénk még sok-
sok ilyen él ményt át él ni
ez után is!
Ung vá ri And rás, Esz ter, Nó ra óvo dás gyer me kek és szü le ik

Ke rék pár tú ra a Du na ka nyar ban!!!
A Ka lász Su li di ák ja it brin ga tú rá ra hív ta a DSE. Idei út vo -

na lunk: Bu da ka lász – Du na ke szi – Zebegény – Szob – Pár -
kány – Esz ter gom – Bu da ka lász. Az út egy ré szét ha jó val te -
szi meg a csa pat. Ter ve ink kö zött sze re pel: es ti vá ros né zés
Vá cott; zebegényi „lát kép” a Du na ka nyar ra; egész na pos ki -
rán du lás Esz ter gom ban és Pár kány ban. Meg lá to gat juk a
kör nyék cuk rász dá it, fel de rít jük, hol a leg fi no mabb a fa gyi.

A táj, az út szép sé ge már négy éve is el va rá zsolt
ben nün ket, gon dol tuk hát, meg mu tat juk az új csa pat ta -
gok nak is. Mi, ré gi ek pe dig nosz tal gi á zunk ki csit.

a ve te rán brin gás csa pat

Büsz kék va gyunk rá...
Kurucz Blan ka (3.a) sport ered mé nyei a 2010-2011-

es tan év ben: • 2. he lye zés: a Ma gyar Köz tár sa ság 2011.
évi nyílt kor cso por tos csa pat ra pid sakk baj nok sá ga,
Szom bat hely, 2011. jú ni us 11-12. • 5. he lye zés: a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2011. évi nyílt kor cso por tos egyé ni ra -
pid sakk baj nok sá ga, Szom bat hely, 2011. jú ni us 10-11. •
2. he lye zés: 22. Lauder Ta va szi Sakk fesz ti vál, Bu da pest,
2011. má jus 8. • 1. he lye zés: II. Bu da pes ti Ré gi ós If jú sá -
gi Ra pid Csa pat baj nok ság, Bu da pest, 2011. áp ri lis 16. •
3. he lye zés: Rit mi kus Csa pa tok II. Pont szer zõ Ver se nye,
Bu da pest, 2011. áp ri lis 2. • 4. he lye zés: Pest me gyei or -
szá gos nyílt egyé ni sakk ver seny, Vác, 2011. feb ru ár 19. •
1. he lye zés: Pest me gyei Ka rá cso nyi Or szá gos nyílt
egyé ni sakk ver seny, 2010. de cem ber 18. • 1. he lye zés:
Pest me gyei Or szá gos nyílt egyé ni sakk ver seny, 2010.
ok tó ber 9. • 3. he lye zés: Pest me gyei Or szá gos nyílt
egyé ni sakk ver seny, 2010. szep tem ber 25.
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OKTATÁS A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA

23 39. lap

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

ER DEI IS KO LA: ÓPUSZTASZER-SZEGED-
KIS KUN FÉL EGY HÁ ZA-KECS KE MÉT

Ren ge teg él mény várt
min ket. Ki csit hos  szú volt az
uta zás, de meg ér te, hogy
el men jünk. Ne kem a leg job -
ban tet szett: – A bá tor ság -
pró baÓpusztaszeren, pe dig
egész tes tem ben re meg -
tem. – A Feszty-körkép.
Olyan ha tá sa volt, mint ha
én is a ké pen let tem vol na.
Be le él tem ma gam. – A sze -
ge di nagy ár víz be mu ta tá sa,
mert iz gal mas és ér de kes

volt. – A Ti sza, mert ara nyo san úsz tak a kis ka csák, és
meg tud tuk, med dig ment fel a Ti sza az ár víz ide jén. – A
Fo ga dal mi temp lom tor nya, ahogy on nan le néz tem, bár
ki csit fél tem a ma gas ban. – A Vadaspark, ahol egy iga zi
bo át le he tett si mo gat ni, ami meg is nyal ta a ke zün ket. –
Az es ti vi har. Úgy dör gött és vil lám lott, hogy be le re me -
gett a föld. Na gyon fél tem, de az osz tály tár sa im sze re te te
meg vi gasz talt. – Kis kun fél egy há zán, a ta nul má nyi sé tán
Mó ra Fe renc szü lõ há za, mert sok min dent meg tud tam az
író éle té rõl. – A ne me ze lés, mert nem is olyan ne héz. – A
har ma dik nap, ami kor fá radt vol tam, de örül tem a fa gyi -
nak, mert a ked ven ce met ehet tem. Ez a ki rán du lás is na -
gyon jól si ke rült. Mind an  nyi an jól érez tük ma gun kat.

3.b osz tá lyos gye re kek, rajz: Simon Laura 3.b

JU TA LOM A LEG JOB BAK NAK

2011. jú ni us 14-én
ju ta lom já rat tal Vác ra, il -
let ve a Vácrátóti Ar bo -
ré tum ba utaz tak is ko -
lánk leg ki vá lóbb di ák -
jai. Az al só ta go zat ból
min den osz tály ból 3-3
di ák, míg a fel sõ sök kö -
zül osz tá lyon ként 2-2
di ák ré sze sült eb ben a
ju ta lom ban.

Let’s Colour Pá lyá zat
A Let’s Colour Te le pü lés szé pí tõ Egye sü let pá lyá za tot

írt ki épí tett kör nye ze tünk szí ne seb bé té te lé re. A pá lyá zat
ke re té ben a meg va ló su ló pro jekt/pro jek tek tel jes esz köz -
igé nyét (fes té kek, ecse tek, áll vá nyok) és a színde-
signereket az egye sü let és az Akzo No bel Coatings Zrt.
(Dulux), a ja va solt hely szí ne ket, öt le te ket, fa la kat és a kö -
zös sé gi mun kát a pá lyá zók biz to sít ják.

A pá lyá zat lé nye gé ben egy internetes ver seny volt,
amely nek so rán a je lent ke zõk nek szim pá tia sza va za to kat kel -
lett gyûj te ni ük az internetes kö zös ség tag ja i tól. En nek kö -
szön he tõ en a Szentistvántelepi Ál ta lá nos Is ko la éle te 4 hét tel
ez elõtt ki tért a meg szo kott ke rék vá gás ból. Is ko lánk kö zös sé -
gé nek éle te hir te len fel pezs dült és lát ha tó vá vált, hogy a bu -
da ka lá szi ak, szentistvántelepiek he lyi kö zös sé ge mi cso da
össze fo gás ra ké pes. Ös  sze fog tak a kol lé gák, a gye re kek, a
szü lõk, a szom szé dok, a ba rá tok és sok-sok is me ret len, aki
csak azt lát ta, hogy ez a kö zös ség mi cso da bel sõ ener gi át
sza ba dí tott fel azért, hogy az is ko lá ba já ró 341 gye re kért te -
hes sen. A lel ke se dés mág nes ként von zot ta a tá mo ga tó kat az
or szág kö ze li, tá vo li zu ga i ból és a ha tá ro kon túl ról is!

Ked ves Ba rá ta ink! Kö szön jük se gít sé ge te ket, tá mo ga -
tá so kat, a meg ha tó és el szánt ki tar tást, ami vel si ker re,
igen, si ker re vit té tek az is ko la pá lyá za tát! Si ker re vit té tek,
hi szen a jú ni us 6-án 10 óra kor ki hir de tett vég ered mény
sze rint a Szentistvántelepi Ál ta lá nos Is ko la Kö szön jük
Hap ci Be nõ! cí mû pá lyá za tá ra 52.600 sza va zat ér ke zett, s
ez zel a 41 pá lyá zó kö zül az 1. he lyen vég zett, és a pá lyá -
zat ki író já nak dön té se sze rint: F E S T H E T Ü N K!

AKI RE IGA ZÁN BÜSZ KÉK VA GYUNK!
2011. jú ni us 6-án a vá ro si pe da gó gus na pon Dr. Ku lin

Ferencné (Ku lin Ka ti né ni) kap ta a dr. Milosevits Péterné
Bu da ka lász Köz ok ta tá sá ért Dí jat. Ed di gi mun ká ját há lá san
kö szön jük! A ki tün te tés hez tisz ta szív bõl gra tu lál az is ko la
min den di ák ja és dol go zó ja.

OL VAS NI JÓ!
Jú ni us 14-én a Kós Kár oly Mû ve lõ dé si Köz pont ban

tar tott író-ol va só ta lál ko zón vet tek részt is ko lánk di ák jai,
ahol so kak ked venc író nõ jé vel, Bos nyák Vik tó ri á val tölt -
het tek együtt egy kel le mes órát.

SZÜ LÕI TEA DÉL UTÁN

Jú ni us 9-én 17 órá tól a le en dõ el sõs szü lõk az is ko la pe da -
gó gu sa i val, lo go pé du sá val, gyer mek vé del mi fe le lõ sé vel,
pszi cho ló gu sá val és könyv tá ro sá val ta lál koz hat tak, hogy kö -
tet len be szél ge tés ke re té ben, csé sze fi nom tea mel lett vi tas -
sák meg az is ko la kez dés sel já ró ne héz sé ge ket, örö mö ket.
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A Ka lász Su li má jus 10-11-i Skan zen ben tett lá to ga tá sán
(amit pá lyá za ton nyer tek) a 4.b osz tály a „Gaz dál kodj
Ökosan!” cí mû cso ma got vá lasz tot ta. Ez a té ma az 1920-as
évek ben élt vi dé ki em be rek gaz dál ko dá sá ról, az ál la tok
gon do zá sá ról, pa pír új ra hasz no sí tás ról, ne me ze lés rõl, öko -
ló gi ai láb nyo munk ki szá mí tá sá ról szólt. Lát tunk juh nyí rást,
gon doz tunk ál la to kat, lo va gol tunk, gyap jút tisz tí tot tunk, ne -
me zel tünk, új ság pa pír ból kis ko sár -
kát fon tunk, tesz tet töl töt tünk ki,
mely bõl ki de rült, hogy mi lyen fon -
tos a kör nye ze tünk vé del me. Min -
den nél töb bet me sél nek a gye re kek
ál tal le írt fo gal ma zá sok rész le tei.

„Reg gel, ami kor fel kel tem, nagy
iz ga tott ság lep te el a szí ve met. Le -
sza lad tam a lép csõn, gyor san fel öl -
töz tem és édes anyám mal már in dul -
tunk is az iskolába…” (Balog Norbert)

„Az el sõ leg szem be tû nõbb ál lat
a két pu li volt, Má kos és Gu ba. Na -
gyon sok ál la tot lát tunk: csa csit, sza ma rat, lo vat, ma la cot,
kis ka csát, kecs két, szar vas mar hát, tyú kot, rac ka ju hot és
man ga li cát...” (Domoszlai Patrik)

„Nekifogtunk a ta nya si mun kák nak. Gyap jút tisz tí tot -
tunk me leg, ha mus víz ben, be men tünk a man ga li ca ser té -
sek hez kö ve ket szed ni, majd azo kat a ke rí tés mö gé ki rak -
tuk. Aki akart, lo va gol ha tott Lo lán, a vem hes kan cán, aki
pe dig nem, az el me he tett a me zõ re lu cer nát hor da ni Haj -
ni, a sza már ál tal hú zott kocsin…” (Gömbös Marcell)

„Valaki csu ta kol ta Bé lát, a sza ma rat. Va la ki Haj nit, a sza már
any ját, va la ki ki szed te a kö ve ket a man ga li cák tól, mint mi, és
va la ki gyap jút mo sott és kár tolt, mint ké sõbb mi. A kár to lás:
meg tisz tí ta ni egy dró tos ke fé vel a gyapjút…” (Havacs Péter)

„Én elõ ször egy kis ud var ban az új ra hasz no sí tás sal is -
mer ked tem meg. Egy lap ki töl té se után ki de rült, hogy
mek ko ra öko ló gi ai láb nyo mot ha gyok ezen a Föl dön. Az
új ra hasz no sí tás na gyon fon tos, mert így nem szen  nyez -
zük a kör nye ze tet és még hasz nos tár gyat is csi ná lunk.
Mint pl. ki do bott új ság pa pír ból ko sa ra kat fontunk…”
(Machó Borbála)

„A te rem ne ve: csup ros mû -
hely. Ami kor be men tünk, egy né ni
várt min ket, aki a ne me ze lés rõl be -
szélt. Azu tán le he tett ne mez go -
lyót, ne mez kar kö tõt ké szí te ni. Én
lab dát ké szí tet tem. Ez a mû ve let
rend kí vül kön  nyû: egy gyap jú kö te -
get szét kel lett fosz ta ni ap ró da ra -
bok ra, majd er re a kis gömb re más
szí nû da ra bo kat kel lett rá rak ni. Ez -
után víz be már tot tuk a lab dát és
szap pa nos vi zet csur gat tunk rá,
majd ez után csi csog tat tunk, ami

azt je len tet te, hogy a lab dát nyom kod juk. Még az asz ta -
lon is kel lett gu rít gat ni. Ezek tõl a mû ve le tek tõl lett olyan
ke mény, hogy még a ku tya sem tud ja szét rág ni a fogá-
val…” (Fazekas Angéla)

„Itt azt is el mond ta a né ni, hogy Mon gó li á ban a friss
há za sok egy jur tát kap nak, ami nek a „fa la” ne mez bõl ké -
szül. Egy ne mez sá tor be fe dé sé hez há rom nyáj juh gyap ja
kell…” (Deli Bálint)

Ren ge te get ta nul tak, ta pasz tal tak a gye re kek ezen a két
na pon. Min den ki nél job ban Szubotin Milica (4.b) fo gal maz ta
meg az él mé nye i nek, ta pasz ta la ta i nak ös  szeg zé sét:

„Ez a két nap sze rin tem a vi lág leg jobb két nap ja volt.
Ezek re a na pok ra vi lág éle tem ben fo gok emlékezni…” 

A Kós Kár oly ÁMK Bet le he mi
já szol-ké szí tõ pá lyá za tán be lé põ je -
gyet nyer tünk a Bo dor Ma jor Ka -
land park ba.

Má jus 31-én bus  szal ér kez tünk a
hely szín re. Min den ki föl vet te a vé dõ -
fel sze re lést, he ve de re ket, si sa kot.
Vég re el jött a pil la nat, ami kor be me -
het tünk az aka dá lyok hoz! Va la ki a kis
pá lyán kez dett mász ni, a töb bi ek a
na gyon. Az el sõ aka dály egy sze rû -
nek tûnt, az tán fo lya ma to san ne he -
zebb lett. Há rom mé ter ma ga san fa
ru da kon, kö tél há lón lé pe get tünk.
Iga zi bá tor ság pró ba volt el jut ni egyik
osz lop tól a má sik osz lo pig. Az utol só

sza ka szon csúsz tunk le fe lé. Ez után a
kis pá lyá kat is ki pró bál hat tuk.

Rö vid pi he nõ után meg néz tük az
ál la to kat. Szür ke mar hát, csa csit, lo -
vat, kis csi kót, kis kecs két, bö lényt,
ma la cot, li bát, puly kát, pá vát lát tunk,
majd ki vá lasz tot tunk egy-két ked -
ven cet, amit le is raj zol tunk.

Na gyon jól érez tük ma gun kat.
Kö szön jük szé pen a fan tasz ti kus le -
he tõ sé get a Fa lu ház nak, Vági Dó ri
apu ká já nak, Stumpfel Ro bi, Ke re kes
Bo ri, Eõri Ka ta anyu ká já nak és
Nagyné Martinusz Éva né ni nek,
hogy el me het tünk a Bo dor Ma jor ba.

Ka lász Su li 3.b osz tály

OKTATÁS KALÁSZ SULIS PROGRAMOK NYÁRELÕN

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉSEN MINDEN HÁZTARTÁSBAN!

Lá to ga tás a Skan zen ben II.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Nye re mé nyünk a ka land park be lé põ!
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