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Március 15. a vajdasági Adán

Március 15. a
Délvidéken nem
munkaszüneti
nap, ezért idén a
megemlékezést
március 13-án
szombaton tar-
tották a katolikus
temetõben, an-
nál az emlékke-
resztnél, amit az
adaiak az 1849. február 2-i zentai vérengzés emlékére
állítottak. Az ünnepségen beszédet mondott Parlagi
Endre polgármester, és koszorúztak a helyi intézmények
és szervezetek. Este a 400 fõs színházteremben színvo-
nalas, szép történelmi folklórmûsort adtak elõ a hagyo-
mányõrzõ egyesületek gyerekei, az adai népi zenekar és
néptánccsoport, valamint az ifjúsági fúvószenekar.

A március 15-i ünnepségek kapcsán Szerbiában tar-
tózkodott Sólyom László államfõ is. A Vajdasági Ma-
gyarok Szövetsége meghívta a szabadkai Népkörbe,
ahol beszédet mondott Pásztor István, a VMSZ vezetõ-
je mellett. Így történhetett, hogy a budakalászi polgár-
mester a Vajdaságban köszönte meg a magyar köztár-
sasági elnöknek a közremûködést települése várossá
nyilvánításában.

A vasárnapi mise után Parlagi Endre találkozott
Szauer Miklós plébánossal és Boœko SimiÆ pravoszláv
pappal. Kiderült: a két egyházközség között nagyon
harmonikus a kapcsolat. A szerb háború idején a hívek
átjártak egymás szertartásaira és soha annyi ember
nem volt együtt misén, mint akkor. A polgármester
mindkét papot meghívta az aug. 20-21-22-i városi ün-
nepségre, mivel a testvérkapcsolat nem csak önkor-
mányzatok, de egyházak, civil szervezetek és magán-
emberek között is kell mûködjön...

Március 15. Budakalászon

Az 1948-49-
es forradalom és
szabadságharc
igazi mondani-
valóját, a ma-
gyarság valós
értékeit vette
górcsõ alá már-
cius 15-ei ünne-
pi beszédében a
templomkertben

az 1111. sz. Szent István Cserkészcsapat két fiatal ve-
zetõje, Kovács Réka és Tolonics Kristóf.

„A történelembõl számunkra kiderül, mindig akkor
tudtunk nagyok lenni, mikor nem csak magunkért, ha-
nem másokért is képesek voltunk kiállni, és össze tud-
tunk fogni.” Ennek a kiállásnak és összefogásnak volt
szép példája, mikor „a nemzetiségek fölülemelkedtek
saját identitásukon, hogy egy nemesebb cél érdeké-
ben, akár életüket föláldozva harcoljanak.” A német,
osztrák, horvát és szerb tábornokok bizonyították: „a
magyarság nem csak a géneken, vagy a származáson,
hanem a vállaláson múlik.” A törekvés a társadalmi fe-
szültségek feloldására, a békés együttélés megterem-
tésére; a nyelvtörvény; a vallásszabadság; a kisebbségi
tolerancia; vagy korábban Szent István vár- és egyház-
megye rendszere; a Könyves Kálmánhoz köthetõ per-
szonálunió Horvátországgal; a nagyobb hatáskörrel
rendelkezõ közösségek autonómiája Erdélyben, –
olyan elvek és értékek, amelyek alapján „méltán lehe-
tünk büszkék nemzetünkre”, s mondhatjuk: „magyar-
nak lenni büszke gyönyörûség”...

Az ünnepségen felléptek a Kamp János Kapelle ze-
nészei, mûsort adtak a Szentistvántelepi Iskola diákjai
és koszorúztak a Polgármesteri Hivatal, a pártok, és a
civil szervezetek képviselõi.
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Látogatóban Búza Barnánál
A képviselõ-testület február 23-án

döntött arról, hogy a Kalász Suli köze-
lében, a Budai út 47. sz. elõtt felállítja
Klebelsberg Kuno mellszobrát. A szob-
rot Búza Barna készítette, eredeti pél-
dánya Lakitelken áll. Az alkotó jogdíjá-
ról lemondott és az öntõminta felhasz-
nálását fölajánlotta Budakalásznak.

Március 4-én Parlagi Endre polgármester meglátogatta
mûtermében a 99 éves, szellemileg teljesen friss és hihe-
tetlen vitalitással megáldott szobrászt. A mûvész ma is
dolgozik, nemrég készült el egy Vass Lajos mellszoborral.
Amikor Parlagi Endre átadta neki a Polgármesteri Hivatal-
ban álló Fonólány fényképét, Búza Barna pontosan felidéz-
te a szobor készítésének körülményeit, hogy milyen nehéz
volt kiégetni egy ilyen nagy terrakottát, emlékezett Beck
Andrásra és nagy tisztelettel emlegette dr. Kulin Sándort.

A mellszobor létesítése beilleszkedik a Településköz-
pontok fejlesztése programba, így a dokumentációját át is
emelik a pályázati
anyagba. Az alko-
tást várhatóan a tan-
évzáró ünnepség al-
kalmával avatják fel,
az ünnepségre re-
mélhetõleg eljön a
majd’ száz éves mû-
vész is.

Fotó: Kollmann György

Egy feltámadt veterán...
„Már a II. Világháborúban is öreg

készülék volt” simította meg szere-
tettel Kollár Ernõ azt az 1930-31-ben
készült, eredeti festésû és eredeti
gombokkal felszerelt rádiót, amit a
Városavató ünnepség Rádiótörténeti
kiállítása apropóján kapott Parlagi
Endrétõl javításra. A Standard 3A tí-
pusú készüléket az a Standard gyár gyártotta, amely a II.
Világháború elõtt hazánk egyik legjelentõsebb híradástech-
nikai vállalata volt. A cég termékei egyaránt megtalálható-
ak voltak a HM, BM és a Posta eszközei között, de a rádiók
és a telefonok közül sok típus a lakosság számára készült.

Mivel az anyag elhasználódik, a régi Wolfram-szálak egy
autórázástól is könnyen elszakadnak, – nem könnyû egy
ilyen rádiót megjavítani. Kollár Ernõnek is több hónapnyi
bolhapiac járásba került, amíg minden hiányzó vagy cseré-
lendõ alkatrészt beszerzett. De a készülék életre kelt, mûkö-
dik, fogja a Kossuth és Petõfi rádiót, hosszú hullámon a né-

met és cseh adókat.
Remélhetõleg, mivel
a polgármester Kol-
lár Ernõ Virtuális Rá-
diómúzeumának
ajándékozta, a ké-
sõbbi, állandó rádió-
kilállításon többen is
megtekinthetik.

www.radiomuseum.hu

Február 27-én a Kárpátok õre készítõje, Horváth-Béres János mûtermében járt a polgármester. A mûvész megmutatta alkotá-
sait és az udvaron álló, elõkészített, kérgétõl megfosztott tölgyfát. A fa nagyon egészséges, így remélhetõleg hosszú életû
lesz a Lenfonó állomás mögé felállítandó Trianon-emlékmû szobor. A képsorozat a faragás kezdeti fázisait mutatja.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

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

Meghívó óvodai szülõi értekezletre
Tisztelettel meghívjuk a kedves szülõket, 2010. április

14-én szerdán 18 órára, a Kós Károly ÁMK-Faluház (Bu-
dakalász, Szentendrei út 9.) dísztermébe, a leendõ óvo-
dás gyermekek szülei részére szervezett összevont Szülõi
értekezletre. Az összejövetelen tájékoztatást nyújtunk
Önöknek az óvodai felvételek lehetõségeirõl, jogszabályi
elõírásairól, az óvodai ellátás lehetõségeirõl, az óvodai
beiratkozásról. Megismerkedhetnek a település óvodái-
nak vezetõivel, akik rövid tájékoztatást adnak az óvodák
mûködésérõl. Személyes tapasztalatot az óvodák által
szervezett nyílt játszónapokon gyûjthetnek:

• Telepi Óvoda: 2010. április 23. péntek 9-11 óráig,
• Nyitnikék Óvoda: április 24. szombat 9-11 óráig.
Szeretettel várják a leendõ óvodás gyermekeket és

szüleiket az óvodák dolgozói.
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK IDEJE

Beiratkozás: 2010. április 26-27-én, hétfõn-kedden 7-
17 óráig. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a szülõ(k) és a gyermek lakcím kártyája. 

Általános iskolai beiratások: márc. 29-30.
2010. március 17-én a Kós Károly ÁMK Faluház díszter-

mében lezajlott a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei ré-
szére szervezett, beiskolázással kapcsolatos Szülõi értekez-
let. A tájékoztatón információt kaptak a beiskolázás törvényi
szabályozásáról, a tankötelezettségrõl, az iskolaérettség jogi
szabályozásáról, az Önkormányzat fenntartásában mûködõ
két budakalászi általános iskola mûködésérõl, a felvételi kör-
zetekrõl. Az intézményvezetõk bemutatták iskoláikat, a le-
endõ 1. osztályos tanító néniket. Az iskolák által szervezett
délelõtti bemutató-nyílt órák – amelyeken betekintést nyer-
hetnek az iskolai élet mindennapjaiba, oktató-nevelõ mun-
kába, közösségi életbe – lapzártánk idején zajlanak.

Az Általános iskolai beiratkozások ideje: 2010. márc.
29-30-án hétfõn-kedden 8-18 óráig.

A beiratkozásokhoz szükséges dokumentumok, ame-
lyeket a szülõk feltétlenül hozzanak magukkal mind az

óvodai, mind az iskolai beiratkozáshoz: • a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata, • a gyermek és szülõ lakcím-
kártyája, • szülõk munkaviszony igazolása (a nem „óvoda-
köteles” korú gyermekek esetében és csak óvodai felvétel
során!), • diákigazolványhoz igazolványkép (csak iskolai
felvétel estében!), • óvodai és egyéb szakvélemény (csak
iskolai felvétel esetében!)

hiszen nem tudok mást,
mint saját fájdalmam s örömem

ez is túlzás, eldalolni

Rendkívüli Költészet napja lesz az idén,
hiszen ekkor van az országgyûlési vá-
lasztás elsõ fordulója. Oláh János fenti so-
rai ezért is bírnak különös jelentéssel ma,
bár az idézett – A XX. század költõje cí-
mû – verse még az elõzõ rendszer ta-
pasztalatában fogant. Az ideák, a nagy
eszmények elkoptatásában kétségtele-
nül nagy ‘érdeme’ volt ifjú éveink politi-
kai berendezkedésének (is), azonban
nem lehet véletlen, hogy Petõfi ars poé-
tikáját ma (is) sok költõnk véli erõsen
anakronisztikusnak, hiszen a sajtó, a szó-
lás szabadsága helyett a ‘szótlanság sza-
badsága’ tûnik inkább megvalósultnak.

Meglehet, a mottónak választott idé-
zet más költõi hitvallást mutat, mint Pe-
tõfié, a legbensõbb, személyes élmé-
nyek megverselését teszi költészete ori-
gójául, de kiérezhetjük a „nem tudok
mást”-ból a ‘nem lehet mást’ csalódott-
ságát is. Miképp Orbán Ottó megírta
‘nemzedéke vereségeit’ még 1990-ben,
A XX. század költõi címû versében.

Összes forradalmaink sajátságosan
úgy mentek végbe, hogy a megvalósu-
latlan eszméket, vágyakozásokat átörö-
kítették a fellelkesült utódokra. Így aztán
nem lehet véletlen, hogy minden kínál-
kozó lehetõségben ott a fejét felvetõ re-
mény, a választásban egy új alternatíva.
Európában van-e még egy nép, amelyik

rossz kényszereinek (és választásainak)
sorozatában edzhette lelki erejét? Ami-
vel rendre vissza is éltek. Vajon most, a
Költészet napján kínálkozik-e új alternatí-
va arra, hogy az Echo tévé mûsorvezetõ-
je többé ne dilemmázzon, ki merjen-e
mondani neveket, mert ügyvédek soka-
sága lesi, hogyan ‘perelheti be a szót’?
Van-e reális esély rá, hogy Vajk Árpád In
memoriam P. S.  címû versének sorait és
végsõ kérdését többé ne kelljen leírni?

„A szükség kosara üresen ásít –
dúsan dagadnak degesz üvegzsebek:
a jogtalanság pulpitusain versengve
szónokolnak hitvány percemberek.
Gyarapodnak a privát Kánaánok,

smafu itt a szellem-napvilág!
Hány eltékozolt március kell még,

míg sarjad sírodon szabadság-virág?”

(III. Utisz)
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Az önkormányzat által kiírt pályázatok
Az elõzõ évekhez hasonlóan Budakalász Város Önkor-

mányzata idén is közzéteszi pályázati felhívásait a civil
szervezetek, egyházak, kisebbségek számára. A hat pá-
lyázati felhívásra a képviselõ-testület ez évi költségvetési
rendeletében 12 830 000 Ft-ot különített el. A pályázati
felhívások részleteit, a pályázat tartalmát a testület a
2010. március 23-i ülésén tárgyalja, így ezt követõen –
várhatóan március 30-tól – válnak elérhetõvé a pályázati
dokumentációk (kiírások, adatlapok, elszámoló lapok) a
település honlapján, illetve térítésmentesen átvehetõk a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán is.

A pályázatok keretösszegei:
• „Civil tevékenységek” támogatása 4 000 000 Ft,
• „Helyi Egyházközségek” támogatása 3 000 000 Ft,
• Innovatív pedagógiai módszerek tám. 1 000 000 Ft,
• Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 1 130 000 Ft,
• Kulturális örökségek megõrzésének tám. 1 000 000 Ft,
• Sport tevékenységek támogatása 2 700 000 Ft.

Foglalkoztatás-egészségügyi pályázati kiírás
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-

tala pályázatot ír ki teljes körû foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatást nyújtók számára.

A szolgáltatás idõtartama: 2010. május 1-tõl határo-
zatlan idejû. Helyszíne: Budakalász Város Önkormányzata
és intézményei. A részletes pályázati dokumentáció átve-
hetõ a Polgármesteri Hivatalban Nagy Zsolt aljegyzõnél.
Érdeklõdni: (26) 343-363/111 mellék.

A benyújtás határideje: 2010. március 29., Elbírálás
határideje: április 15. Részletek: www.budakalasz.hu
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KÖZ-ÜÜGYEKPÉNZÜGYEK ÉS PÁLYÁZATOK

A 2010-es költségvetés fõbb adatai
Többszöri egyeztetés után, március 2-án a testület el-

fogadta a költségvetést. Az állami támogatás az elõzõ év-
hez képest 21 820 000 Ft-tal csökkent. A bevételi fõösz-
szeg: 1 574 343 000 Ft, a kiadási: 2 287 235 000 Ft. A hi-
ányt – 712 892 000 Ft-ot fejlesztési hitellel és értékpapír
értékesítéssel finanszírozzák. A hitelfelvétel az óvoda-be-
ruházás legnagyobb részét fedezi.

Az intézmények mûködését a saját bevételeik mellett
646 797 000 Ft-tal finanszírozza a testület. Felújításokra 37
966 000 Ft jut, új fejlesztésekre: 616 620 000 Ft. A felújítá-
sok legnagyobb részét az útfelújítások – 10 000 000 Ft – és
az önkormányzati lakások felújítása – 9 500 000 Ft – teszi ki,
az intézményi állagmegóvásokra 11 966 000 Ft jut 2010-
ben. A beruházások legnagyobb részét az új óvoda meg-
építése teszi ki, amire tervezet szerint bruttó 400 M Ft van
elkülönítve, intézményi beruházásokra összességében
mintegy 6 M Ft jut az idei évben. Nagyobb kiadási tételt je-
lent még a szennyvíztisztító leendõ területének kisajátítása,
illetve az Egészségház tervezése, csatorna beruházások, út-
építések tervezése, közvilágítás kiépítése. A pályázati önré-
szekre 60 M Ft-ot helyezett a Képviselõ-testület tartalékba.

Támogatásokra 68 139 000 Ft-ot tervez a testület,
mintegy 2,5 M Ft-tal többet, mint tavaly. A legnagyobb
rész a sporttámogatás, ami 2010-ben (a tartalékba helye-
zett összeggel együtt) 25 079 000 Ft. Ugyanakkora az
egyházak (3 M Ft), a rendõrség (250 e Ft), a polgárõrség
(700 e Ft), a helyi buszközlekedés (2 400 e Ft) támogatá-
sa, a TV-k támogatása azonban az idei évben csak 3 M Ft.
A 2 kisebbségi önkormányzat pályázati kerete 1 130 000
Ft, az állami támogatással megegyezõ összeg. A Bárczi-
Cházár iskola támogatása 2,5 M Ft, az elõzõ évivel azo-
nos. A képviselõ-testület megszavazta ugyan a Cora Ok-
mányiroda támogatását az átmeneti gazdálkodási rende-
letében, de a költségvetési rendeletben az iroda megszû-
nése miatt már nem kellett biztosítani az 1,6 M Ft-ot.

Balsai Judit, pénzügyi osztályvezetõ

Levél a Family Frost Kft-nek
Tisztelt Címzett! Felhívom szíves figyelmét, hogy Buda-

kalász teljes területén a pihenõnapokon (szombat-vasárnap)
valamint az ünnepnapokon csendrendelet van érvényben.
Kérem, hogy autója hangtalanul közlekedjen a településen.

Parlagi Endre, polgármester

Pályázat a „Kós Károly Kulturális Televízió”
mûködtetésére

A képviselõ-testület jan. 26-i határozata alapján pályá-
zatot hirdet a „Kós Károly Kulturális Televízió” mûködteté-
sére. A stúdiót az önkormányzat a jövõbeni mûsorszolgál-
tatóval egyeztetve a Kós Károly ÁMK-ban alakítja ki, a ká-
beltelevíziós rendszeren csatornahasználati díj ellenében a
frekvenciatartományt biztosítja. A mûsorszolgáltató bérle-
ti díj ellenében jogosult igénybe venni a helyiséget és esz-
közeit, a szükséges további eszközöket biztosítja.

A mûsorszolgáltató vállalja a szükséges humánerõforrás
biztosítását, amely lehetõvé teszi a változatos, pártatlan,
hiteles és pontos tájékoztatást, a kulturális sokszínûség be-
mutatását. A helyi közéletet gazdagító mûsorokon túl,
többletszolgáltatásként kiemelten foglalkozik a város törté-
neti múltjával, humán szellemi értékeivel, hagyományaival
és gazdag kulturális életével. Kulturális, oktató, életmódja-
vító és igényesen szórakoztató programokat nyújt kábelen
és interneten, minél gyakrabban élõ adásban.

A kiválasztott mûsorszolgáltatóval az önkormányzat
egy évre szóló, határozott idejû megbízási szerzõdést
köt. Információ dr. Udvarhelyi István kabinetvezetõnél a
fenti címen és a (26) 340-266/117 számon. Részletek:
www.budakalasz.hu.

A KKÁMK pályázatai
MÛVELÕDÉSI MENEDZSER ÁLLÁS

A Kós Károly ÁMK pályázatot hirdet mûvelõdési mene-
dzser munkakör betöltésére, határozott idejû 1 évig tartó
közalkalmazotti jogviszonyra, teljes munkaidõre. A munka-
végzés helye: Budakalász, Szentendrei út 9. Feladatok: kul-
turális rendezvények szervezése, együttmûködve az ÁMK
többi intézményegységével; kapcsolattartás az önkor-
mányzattal, oktatási intézményekkel, médiával, civil szer-
vezetekkel, a helyi és országos kulturális intézményekkel;
stratégiai terv alapján az intézmény reklám, propaganda és
marketing tevékenysége; folyamatos pályázatfigyelés és
pályázati tevékenység a Faluház és az ÁMK pályázati mun-
kájában is; tanfolyamok és továbbképzések szervezése.

GONDNOKI ÁLLÁS

A Kós Károly ÁMK pályázatot hirdet gondnoki munka-
kör betöltésére, határozott idejû 1 évig tartó közalkalmazot-
ti jogviszonyra, teljes munkaidõre. A munkavégzés helye:
Szentendrei út 9. Feladatok: önálló munkaterületként az in-
tézmény egységei zavartalan mûködési feltételeinek bizto-
sítása; anyagok, eszközök beszerzése; karbantartási munkák
végzése, megszervezése; az intézmény kulturált, tiszta kül-
sõ és belsõ környezetének biztosítása; a technikai személy-
zet (karbantartók, takarítók, portaszolgálat) munkájának irá-
nyítása; az intézmény leltárának nyilvántartása; javaslatok a
selejtezésre; az intézmény vezetõinek segítése informáci-
ókkal, javaslatokkal, a mûködésre vonatkozóan.

A munkakörök legkorábban 2010. április 15. napjától
tölthetõk be. A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
március 29. Az elbírálás határideje: 2010. április 8. Továb-
bi információt Csank Róbert intézményegység-vezetõ
nyújt, a 06 (26) 340 468-as telefonszámon. A munkálta-
tóval kapcsolatban további információt a www.kkamk.hu
honlapon szerezhet. Részletek: www.budakalasz.hu.
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Nyolcadszor is Magyar Bajnok
Nyolcadszorra is magyar gyorsíró bajnok lett Ferenc

Zsuzsa, a Polgármesteri Hivatal dolgozója. A mesterfoko-
zaton hatan mérték össze képességeiket, a gyõztesnek
420 szótag/perc végsebességet, a 6. helyezettnek 340
szótag/percet sikerült teljesítenie. Zsuzsa, aki szabadide-
je felét versenyekre készülésre fordítja, lapunknak el-
mondta, régebben ebben a kategóriában háromszor eny-
nyien versenyeztek, most viszont többnyire ugyanazok
mérkõznek. Sajnos nincs utánpótlás, a gyorsírás tudomá-
sa szerint kikerült az OKJ-ben számon tartott szakmák kö-
zül, szakközépiskolákban már nem tanítják.

Kistérségi hírek
A DPÖTKT Társulási Tanácsa márc. 10-i ülésén úgy ha-

tározott, hogy:
 a térség szúnyoggyérítési feladatainak elvégzésére

3 évre szóló együttmûködésre közbeszerzési eljárást in-
dít, a közbeszerzés mûszaki tartalmában a kémiai mellett
a biológiai úton történõ szúnyoggyérítés is szerepel.

 kulturális-közmûvelõdési- és sport programokat kí-
ván megvalósítani a 2010-es kulturális évad során. A ren-
dezvényekre forrást pályázatokból és szponzorációs hoz-
zájárulásból igyekszik biztosítani, szükség esetén a pénz-
tartalék terhére kívánja megvalósítani.

 indulni kíván a NKA „A képzõmûvészeti szakmai
kollégium pályázati felhívása” és „A kiemelt kulturális
programok szakmai kollégium pályázati felhívása” pályá-
zatokon a nyári kulturális évad „13 Szín” és a „Dunaka-
nyari Nyári Játékok” kulturális programok megvalósításá-
nak támogatásáért.

 2010. évvel bezárólag megalkotja a kistérség közös
fejlesztési stratégiáját, mely 15 éves távlatban kívánja a
Dunakanyar jövõképét felvázolni. A stratégia megalkotá-
sának koordinációjára felkéri a Kistérségi Irodát, ill. min-
den tagönkormányzatát, hogy szempontjait, illetve javas-
latait jutassa el a kistérséghez és a stratégia megalkotásá-
nak folyamatában aktívan vegyen részt.

 indulni kíván az ÁROP akcióterv keretében megje-
lent „hatékonyabb költségvetési tervezés elõsegítése”,
illetve a „készségfejlesztés az önkormányzatoknál” címû
pályázatokon.

 nem fogadja el az elõterjesztett költségvetést.
A kistérségi üléssel kapcsolatosan Parlagi Endre pol-

gármester elmondta: • a nyári programokra vonatkozó
kulturális pályázatban Budakalász is részt vesz; • Budaka-
lász nem kíván a családsegítõhöz 3,5 M Ft-tal hozzájárul-
ni; • a térség közös jövõje kapcsán a téziseket õ fogal-
mazza meg: ehhez a Magisztrátussal közremûködve fel-
vázolnak egy rövid stratégiai koncepciót. Nehézség,
hogy a táj nem egységes, így össze kell hangolni a 4 egy-
ség: Budakalász-Pilis, Pomáz-Csobánka, Szentendre és
Szigetmonostor területének lehetõségeit és igényeit. • a
szúnyogirtásból a pilisi falvak és a saját vállalkozóval ren-
delkezõ Leányfalu kimarad. Tavaly sajnos csak az 5. irtás
volt eredményes, és a Luppa szigeten volt kritikus idõ-
szak. • az ülésen jelen volt Börcsök László Szentendre Vá-
ros Rendõrkapitánya, a polgármesterek jelezték neki kifo-
gásaikat a rendõrség munkájával kapcsolatban.

Döntöttek az új óvoda kivitelezõjérõl
Március 16-án döntött

a testület a Szalonka utcai
óvoda kivitelezõjérõl és
március 17-én került sor a
nyilvános eredményhirde-
tésre. Eszerint heten vet-
ték át a pályázati anyagot,
hatan nyújtottak be ajánla-
tot, és végül a többfordu-
lós tárgyalási eljárásban négy érvényes pályázat maradt.

A Bridge Kft.–PMG Építõipari Kft. konzorciuma, a
Mester-Építõ Kft., a Halastó Camping Kft. és a Harcon
Építõ és Szerelõ Zrt. közül az elsõ tette a legkedvezõbb
ajánlatot. A kivitelezést 285 970 157 Ft+áfáért vállalta,
119 napos teljesítéssel, 5% jóteljesítési biztosítékkal és 5
év jótállással (167 pont). Az utána következõ Harcon Épí-
tõ és Szerelõ Zrt. alig maradt el tõle: 299 253 733 Ft+áfás
összeget ajánlott, 141 napos munkával, 10% jóteljesítési
biztosítékkal és 6 év jótállással (166.6 pont).

A gyõztes pályázó a közbeszerzés értékének 10%-át
meg nem haladó mértékben köthet szerzõdéseket. A
szerzõdéskötési tilalmi idõszak (20 nap) kezdete: márc.
17, így ápr. 7-én lehet szerzõdést kötni és aznap kezdhe-
tõ a munka. Mivel ez egy zöldmezõs beruházás, hátrálta-
tó tényezõ nincs.

A Bridge Kft–PMG Kft. konzorcium
Gyulai Gábor, a Bridge Kft. vezetõje lapunknak el-

mondta: mindkét cég 20 éves, klasszikus családi kisvállal-
kozás. A PMG építõiparral foglalkozik, a Bridge közleke-
dési rendszerek tervezését, kátyúzást, közútkezelést, ill.
építést vállalt eddig. Irodaházakat, Tourinform irodákat
építettek, újítottak fel, de õk készítették a barcsi Mûvelõ-
dési Házat, Iskolát és Faluházat és most Pomázon a böl-
csõdét. Januárban kezdték, a régi épület elbontásával, a
szerkezetépítés felén már túlvannak. Mint két jó fogaske-
rék, illeszkednek a munkák: Pomázon végezve a munka-
fázisokkal hozzánk jönnek át a dolgozók. Összesen 40 fõ
saját állományt foglalkoztatnak, és számítanak a helyi
erõkre, alvállalkozókra is. Gyulai úr még búcsúzóul el-
mondta, büszke arra, hogy ‘92-tõl ugyanaz a telefonszá-
ma: ez egy referencia, nem kell senki elõl bujkálnia, kis
céget vezet, de nála mindenki ki van fizetve.

Apróhirdetések
 Keresünk olyan meg-

bízható, autóval rendelkezõ
személyt, aki megfelelõ díja-
zás ellenében egy idõs házas-
párt alkalmanként orvoshoz
vinne. Tel.: 06 (26) 400 979.

 Olcsón eladó: egyéves
gáztûzhely, színes TV, két új
heverõ, asztal, székek, régi
komód, tálalószekrény. Ér-
deklõdni lehet hétköznap az
(1) 250 0181-es hangpostás
telefonszámon.
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Megalakult a Budakalászi
Duna-partért Egyesület

Március 11-én több mint 20 fõ Budakalászi Duna-par-
tért Egyesület néven közhasznú civil szervezet alakításá-
ról döntött (7 elnökségi taggal, elnök: Braun Péter, elnök-
helyettes: Német István). A hivatalos ügyintézés, beje-
gyeztetés folyamatban van, a tagfelvétel a bejegyzés után
tovább folytatódik.

Az Egyesület célja a Budakalász Duna-parti részén (a
Duna, Barát patak, 11-es út és Budakalász É-i közigazga-
tási határa által behatárolt terület) élõk érdekeinek képvi-
selete, a terület fejlesztése, különös tekintettel a környe-
zetvédelmi, infrastrukturális és árvízvédelmi viszonyokra.

Fõbb tevékenységei: a beépítetlen – termõföld, erdõ
stb. – besorolású területek, a környezet megóvása. Véle-
ményezési jog gyakorlása, kapcsolattartás Budakalász ön-
kormányzatával (érdekképviselet, együttmûködés). A
Duna-part rendje, az élhetõbb, biztonságosabb életkör-
nyezet kialakítása a közösségi érdekek megvalósításával
(a közterület-szennyezés megakadályozása, a gépjármû-
forgalmat érintõ szabályok érvényre juttatása). Kapcsolat-
felvétel más helyi civil szervezetekkel, pályázati és egyéb
finanszírozási lehetõségek felkutatása.

A szakember szerint nem várható árvíz
Az Országos Vízjelzõ Szolgálat munkatársa, Dr.

Gauzer Balázs tudományos fõmunkatárs márc. 1-én ösz-
szeállított tájékoztatója szerint „a jelenlegi helyzet alapján
a tavaszi hónapokban egy jelentõs dunai árhullám kiala-
kulásának az esélye az átlagosnál kisebbnek nevezhetõ.”
„A mögöttünk álló, az átlagosnál csapadékosabb, de a
legcsapadékosabb idõszakban az átlagosnál magasabb
hõmérsékletû téli idõszak, illetve a szokottnál korábban
meginduló olvadás eredményeképpen, a Dunán, a hóban
tárolt vízkészlet értéke alulmúlja a sokéves átlag értékét.”

2009. nov. 1-tõl 2010. febr. 28-ig a Duna nagymarosi
vízgyûjtõjén a rendelkezésre álló csapadék-adatok alap-
ján a lehullott csapadék összege 209 mm. Ez az érték el-
marad az elmúlt 24 év átlagértékétõl (232 mm), annak 90
%-a. A legcsapadékosabb hónap a december, a legszára-
zabb a február volt. Január-február az átlagosnál csapa-
dékszegényebbnek bizonyult és a csapadék mennyiség
kissé alulmúlja a tavalyi értéket. Összességében télen a
Duna nagymarosi vízgyûjtõ területén az átlagosnál keve-
sebb csapadék hullott.

A Duna nagymarosi vízgyûjtõ területén a november
az átlagosnál melegebb volt. Decemberben a nyugati víz-
gyûjtõkön a sokéves átlagértékeknél kissé hidegebb, má-
sutt azoknál némileg melegebb idõ volt. Januárban és
februárban az átlagértékek alatti hõmérsékletek voltak a
jellemzõek. Összességében a téli idõszak nagyobb részé-
ben, elsõsorban január és február hónapokban, az átla-
gosnál alacsonyabb hõmérsékletek voltak.

A hóban tárolt vízkészlet értékét mintegy 120, túlnyo-
mórészt bajor és osztrák meteorológiai állomás hóvas-
tagság, illetve hóvízegyenérték adatai és mintegy 2300 –
meteorológiai adatok, az orografikus hatások figyelembe-
vételével számított – hóvastagság és hóvízegyenérték
adat alapján határozták meg. A március 1-én érvényes
érték közelebb van az eddigi minimális értékhez, mint a
sokéves átlaghoz. A hóban tárolt vízkészlet március 1-i
értéke az utolsó 24 év hasonló idõpontbeli maximális ér-
tékének (az 1986-os 18,69 km3-nek) a 35 %-a, a 2007.
évi minimális értéknek (4,58 km3) a 142%-a, a sokévi át-
lagnak (11,2 km3) pedig az 58 %-a.

A rendelkezésre álló hosszú távú meteorológiai elõre-
jelzések szerint Magyarország területén a március az átla-
gosnál kissé hûvösebbnek, és átlagosan csapadékosnak
ígérkezik. Az április és a május az átlagosnál hûvösebb
lesz, áprilisban az átlagosnál több, májusban pedig annál
kissé kevesebb mennyiségû csapadék várható.

Összefoglalva: a mögöttünk álló, az átlagosnál csapa-
dékosabb, de a legcsapadékosabb idõszakban az átlagos-
nál magasabb hõmérsékletû téli idõszak, illetve a szokott-
nál korábban meginduló, viszonylag lassú olvadás ered-
ményeképpen, a Dunán, a hóban tárolt vízkészlet értéke
alulmúlja a sokéves átlag értékét. További, jelentõs mér-
tékû hó-felhalmozódás nem valószínû. Az olvadással
egyidejû nagymennyiségû csapadék elõfordulása esetén
azonban jelentõsebb vízszintemelkedések kialakulásával
is számolni kell. A budapesti alsó rakpartokat elérõ víz-
szintnek a tavaszi idõszakban történõ kialakulására jelen-
leg nem utalnak jelek.

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Dohányzás-leszoktató kezelések támogatása
Budakalász Város képviselõ-testülete december 15-ei

határozatával támogatja a dohányzásról leszoktató keze-
lésben 2010. június 30-ig részt vevõ lakosokat. Az önkor-
mányzat a kezelés árából 3 500 Ft-ot átvállal, ha a leszok-
ni kívánó május 28-ig írásban jelentkezik és az alábbi fel-
tételeknek megfelel: • dohányzó, budakalászi állandó lak-
címmel rendelkezõ személy, • aki nevének nyilvánosság-
ra hozásához hozzájárul, • 2010. június 30-ig dohányzás-
ról leszoktató kezelésen vesz részt, • errõl a nevére kiállí-
tott számlát nyújt be, • és vállalja, hogy támogatása érde-
kében az önkormányzattal szerzõdést köt.

Jelentkezni kizárólag írásban lehet, amit Budakalász
Város Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán kell
benyújtani. Határidõ: május 28. péntek du. 14 óra.

Várostakarítás – március 27-én
Budakalász Város Önkormányzata Vá-

rostakarításra várja Önöket, környeze-
tünk megújítása érdekében. Kérjük, le-
gyenek segítségünkre a közterületeink,
az utak, utcák menti területek megtisztí-
tásában. A tavaszi nagytakarítás terjedjen
ki az ingatlanuk elõtti kertre, járdára,
árokra, út menti szegélyre is.

A közterületekrõl és az utak mentén összegyûjtött
hulladékok elszállításáról – elõzetes egyeztetést követõ-
en – az önkormányzat gondoskodik. Segítségnyújtási,
részvételi szándékukat, illetve hulladékelszállítási igényü-
ket Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens-
nél jelezhetik, a (26) 343 362/132-es melléken vagy a
(70) 9849 833-as számon. Aki nem egyeztetett idõt és
helyet, de szeretne résztvenni az akcióban, kérjük, márc.
27-én 8 óra 30-ra jöjjön a Polgármesteri Hivatal elé.

Köszönjük segítõ együttmûködésüket!
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A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásról
Az állami normatív támogatás megszûntével önkor-

mányzat és a kistérség keresi a mindenki számára meg-
nyugtató megoldást a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
folytatására. Az eddig jól mûködõ rendszer további üze-
meltetésére nem pályázott sikerrel egy szervezet sem, így
az idõseknél elhelyezett készülékek tulajdonosa (HB Rend-
szerház Kft.) a mûködtetést önmaga nem tudja tovább fi-
nanszírozni. A cég fel fogja ajánlani az idõseknek, illetve az
önkormányzatoknak, hogy a fenntartási költségek biztosí-
tása esetén a készülékeket továbbra is üzemben tartja, de
lehetõség lesz megvásárlásukra és azok saját módszerrel
történõ fenntartására és kezelésére is.

Hajléktalanok nappali melegedõje
Tízezres lakosságszám fölött az önkormányzatnak tör-

vényi kötelessége, hogy nappali melegedõt létesítsen haj-
léktalanoknak. Ha Budakalász a helyet biztosítja, a Vörös-
kereszt mûködteti a melegedõt. A korábbi elképzelés az
volt, hogy a Lenfonó területén alakítanák ki a helyiséget,
de kiderült, hogy a jogszabályi elõírások miatt (koedukált
mellékhelyiség és zuhanyzó a hajléktalanoknak, ill. a sze-
mélyzetnek, mosási lehetõség) ott ezt csak aránytalanul
nagy költséggel lehet megvalósítani. Ezért a Kaláz Kft., a
Vöröskereszt, a tisztiorvos és a hivatal áttekinti a szóba-
jöhetõ helyiségeket (fölmerült pl. a Bészkü telephelye) és
átgondolja egy esetleges éjjeli ellátás bevezetését is. Ha
találnak alkalmas helyet, tavasszal elkezdhetõk a szüksé-
ges átalakítások és õszre elkészülhet a melegedõ.

Tárgyalások az Agglomerációs törvényrõl
A 2005. évi „LXIV. sz. törvény a Budapesti Agglomerá-

ció Területrendezési Tervérõl” (BATrT) módosításáról tár-
gyalt január 19-én, majd február 22-én Parlagi Endre pol-
gármester és Massányi Katalin fõépítész a Pestterv Kft.
képviselõjével, Schuchmann Péterrel és Károlyi János ter-
vezõvel. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
által megbízott cég módosítása még vizsgálati fázisban van
– foglalta össze a fõépítész asszony. – Most lehetett jelezni,
hogy jól került-e átvezetésre a BATrT-be Budakalász 2001-
ben készített és 2005-2006-ban módosított Településszer-
kezeti Terve. A hibákat felsorolták, egyúttal fölvetették,
hogy szükséges lenne a mezõgazdasági kertes besorolású
területek (Berdó) besorolásának megváltoztatása.

A módosítás elkészülte minimum egy év, a törvényrõl az
országgyûlés dönt majd. Garancia nincs a területek átsorolá-
sára, de egy kitartó lobbytevékenységgel talán kialkudható
egy finomabb, elõrelátó és környezetvédõ szabályozás, ami
a lakosok igényét, tulajdonosi jogait és a régiók fejlõdését fi-
gyelembe véve megenged és korlátoz is egyben. Az önkor-
mányzat élni kíván javaslattételi jogával, hogy kultúrtájait
megóvhassa és területeinek lepusztulását megakadályoz-
hassa – tájékoztatta lapunkat Parlagi Endre polgármester.

Kátyúzások a városban
Felmérték a javításra szoruló utakat. Amíg az aszfaltke-

verõ üzemek nem adnak meleg aszfaltot, addig csak a kirí-
vóan nagy gödröket töltik ki hideg aszfalttal, – de ennek
élettartama rendkívül rövid. Ahogy az idõ engedi és lesz
meleg aszfalt, folyamatosan végzik a kátyúzásokat. Süllye-
dést, járdát, aknaszemet, lyukat, padkát, szegélyt javítanak,
útszakaszokat újítanak a Táncsics, Felsõvár, Cseresznyés, Jó-
kai, Sport, Kék Duna, Kántor, Mályva, Kovács Lajos, Mádi
Péter, Szent László, Arany János, Széchenyi, Árpád, Mátyás
király, Martinovics, Munkácsy, Kinizsi, Klisovác, Kõbánya,
Erdõhát, Hegyalja, Pacsirta, Scholz Ferenc, Kereszt, Diófa,
Kilátó és a Lenfonó-lakótelep elõtti utcán, valamint a Lupa-
szigeti úton – tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri Hivatal.

Településõrök Budakalász utcáin
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közrend

és közbiztonság erõsítése érdekében – különös tekintettel
a bûnügyileg leginkább fertõzött településekre – felhívást
tett közzé. A felhívás szerint támogatásban részesülhet az
a közterület-felügyelettel rendelkezõ városi önkormány-
zat, amely a helyi közbiztonságot településõrrel kívánja
megerõsíteni. Budakalász sikeresen pályázott, így 2010.
január elsejétõl 8 településõr dolgozik Budakalászon.

A településõr az önkormányzat alkalmazásában áll,
elõírt öltözetben és felszereléssel végzi tevékenységét,
hatósági jogkörrel nem rendelkezik, kényszerítõ eszközt
nem alkalmazhat. Feladata a közterület-felügyeletrõl szó-
ló törvényben, egyéb jogszabályokban és az alkalmazó
helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása
érdekében – meghatározottak, és a közterület-felügyele-
tek tevékenységének támogatása, azok biztonságos és
hatékony végrehajtása a közterületi jelenlét erõsítése cél-
jából, amit a közterület-felügyelõvel együtt végez.

Figyelemmel a speciális igényekre, a Berdó-terület-
egység, valamint a Duna-parti szakasz egy-egy fõ önálló
településõrrel rendelkezik.

Településõr 1 06 (70) 338 3249
Településõr 2 06 (70) 338-3235
Duna-parti Településõr 06 (70) 334-3517
Kérjük, szükség esetén vegyék igénybe közremûködé-

süket! A rendõrség, a polgárõrség, a közterület-felügyelõk
és a településõrök munkáját támogatva tegyünk közösen
településünk közrendjéért és közbiztonságáért!

A Gém utcai park terve
A „Településközpontok fejlesztése” címû pályázat ke-

véssé ismert – mert viszonylag késõn, a pályázati elvárá-
soknak megfelelve kialakított – eleme a Gém utcai park
terve. A terület liget jellegét kihasználva, a növényzet dú-
sításával és a vízpart rehabilitációjával egy kellemes, séta-
utakkal és pihenõtérrel tagolt városi parkot lehet kialakí-
tani. Helyet kapna még egy nagy, kerítéssel körülvett, vé-
dett játszótér, egy tó stéggel, pavilonnal és kacsákkal, és
egy elkerített zöld kutyafuttató terület is. Az utak mentén
tanösvényt lehet kialakítani, melyen a település történe-
tét, természeti adottságait mutatnák be.
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A jan. 26-ai ülések döntései
 A testület a város honlapjának szerkesztésére, üze-

meltetésére a Screen Play Média Kft-vel 2009. március 4-
én aláírt vállalkozói szerzõdést 1 évvel, 2011. március 1-
ig változatlan tartalommal meghosszabbította (9 I., 3 T.).

 A grémium úgy döntött, hogy a cafeteria-keret jö-
võbeni megállapítására szülessen egy elvi döntés a PVB
elõterjesztése alapján (13 I.). 2010-ben a budakalászi in-
tézményekben dolgozó közalkalmazottak cafeteria-
kerete 212 e Ft (12 I., 1 T.). A hivatalban dolgozó köztiszt-
viselõknek 315 e Ft (11 I., 2 T.); a Munka törvénykönyve
hatálya alá tartozó munkavállalóknak 164 e Ft cafeteria-
juttatást biztosított (13 I.).

 A testület az Unitef Szalamandra Kft. által 2009-ben
készített Budakalász Közlekedésfejlesztési Terv fõépítészi
összefoglalójából kihagyta a kifogásolt („A Majdán patak
és az 1108 j. út Ürömre esõ része közötti szakasz meg-
építése nem javasolt, de a tervekben való szerepeltetése
a BATrT elõírásai, ill. szerkezeti terve alapján szükséges. A
két elkerülõ út Pomáz területére esõ csatlakozásánál, va-
gyis a jelenlegi 1111 j. út és a hév különszintû kereszte-
zését követõen, a jelenlegi engedélyezési tervekben sze-
replõhöz képest más típusú csomópont alkalmazása java-
solt, nevezetesen egy négyágú körforgalmúé.”) monda-
tokat (9 I., 4 T.). Nem fogadta el, hogy „A „Budakalász el-
kerülés” lehetõleg egy ütemben épüljön meg a 11. sz. fõ-
úttal az 1111 j. út Pomáz területére esõ szakaszáig.”
mondat helyébe az kerüljön: „A Budakalászi elkerülõ út
egy idõben épüljön meg a 11. sz. fõút és az ürömi út kö-
zött teljes egészében.” (4 I., 8 N., 2 T.). Egyetértett a Bu-
dakalász Közlekedésfejlesztési Terv összefoglalójával. Fel-
kéri a HÉSZ tervezõit, hogy a tervezés során vegyék azt
figyelembe ( 9 I., 1 N., 4 T.).

kialakítandó zöldsáv” övezet jelölés megváltoztatásával és
a kérelemmel érintett út nyomvonal kijelölésével, ha az út
céljára történõ igénybevétellel kapcsolatosan semmilyen
költség az Önkormányzatot nem terheli. Felkérték a pol-
gármestert, hogy a HÉSZ módosítása során vizsgáltassa
meg a nyomvonal korrekció lehetõségét (10 I.).

 A testület megállapította, hogy az önkormányzat és
a Fõber Zrt. között létesült közbeszerzési szerzõdés kap-
csán a Fõber jelentõs késedelembe esett. Rögzítette,
hogy a késedelmi kötbér érvényesítésétõl joghatályosan
nem térhet el, megállapította, hogy a Fõber 2009. de-
cember 19-én teljesített, ezáltal a késedelmi kötbér érvé-
nyesítésének feltételei beálltak. A szerzõdéstõl nem áll el,
azt közös megegyezéssel nem szünteti meg, hanem ra-
gaszkodik a szerzõdésszerû teljesítéshez. A Fõber Zrt-vel
kötött szerzõdést módosítani kell a teljesítési véghatáridõ
tekintetében, a Kbtv. 303. §-a alapján, hivatkozva a Fõber
Zrt. érdekkörében beállt jelentõs, elõre nem látható ese-
ményekre (haláleset). A szerzõdés új teljesítési véghatár-
idejét június 15-ében határozta meg azzal, hogy a szerzõ-
désben rögzített napokban számolt teljesítési idõpontok
továbbra is változatlanok. Tudomásul vette a Fõber Zrt.
2009. dec. 21-én kelt átiratában megnevezett új vezetõ
tervezõ személyét. Felhatalmazta a polgármestert a szer-
zõdésmódosításra (9 I., 1 T.).

A dec. 22-ei ülés hírei
 A képviselõk módosították a 2010. évi átmeneti

gazdálkodásról szóló rendeletet (9 I., 2 T.). Kikerült a pe-
dagógusképzésre szánt 440 e Ft (10 I., 1 T.). A Kós Károly
ÁMK-nak 2 M Ft bérköltséget plusz járulékait biztosítottak
munkaviszony-megszüntetéshez kapcsolódóan; egy hiva-
tali dolgozó távozására pedig 2,3 M Ft többletköltséget
plusz közterhei kifizetését szavazták meg (9 I., 1 N., 1 T.).

 A 2010. évi hatósági csatornadíjat 4,5%-kal emelték
meg. A lakossági ár nettó 389 Ft-ról 407 Ft-ra változik, a
hatósági ár 429 Ft-ról 448 Ft-ra. A díj tartalmazza a vízter-
helési díjat is, melynek mértéke 23,73 forint/m3 (10 I.).

 A testület, mivel az Omszk Park kerítésének támoga-
tási intenzitása csupán 30%-os volt és a költségek elérték a
40 M Ft-ot és maradtak tisztázatlan kérdések is, törölte a
projektelemet a „Pest Megyei településközpontok Fejlesz-
tése – Integrált településfejlesztés Pest Megyében” c. pá-
lyázatból. Elvetette a Zöld Sziget Ifjúsági és Félúti Ökoház
projektelemet is, mert az veszélyezteti a projekt megvaló-
sulását. Meghatározta a pályázat projektelemeit, prioritási
sorrendjüket és támogatási intenzitásukat (ld. jan-i szá-
munk). A projektelemek megvalósíthatósága érdekében
vállalta az önrész biztosítását az alábbiak szerint: tervezett
bekerülési költség: 1,1 Md Ft. Önerõ (átlagosan 75%-os tá-
mogatási intenzitással kalkulálva): 275 M Ft. Felhatalmazta
a polgármestert, hogy a keretösszeg erejéig a pályázattal
összhangban lévõ önkormányzati célkitûzéseket pályázati
jogcímként nevesítse azzal, hogy az általa beillesztendõ
elemekrõl egyeztet a TKB, a PVB, és az OKSB elnökével.
Megbízta az együttmûködési megállapodások, konzorciu-
mi szerzõdések aláírásával a BMSE-projekt, a Szerb Temp-
lom felújítása, a kamerarendszer bõvítése kapcsán érintett
civil szervezetekkel, a Szerb Egyházzal és a Kábel TV Kft-
vel; ill. a más tulajdonát képezõ, de a pályázattal érintett
projekt-elemek tekintetében az Önkormányzatot jogosító
nyilatkozatok begyûjtésével, benyújtásával (10 I.).

 A képviselõk elfogadták a Trianon-emlékmû és
parkja ügyében a tervezõ kiválasztására irányuló szerzõ-
dés tervezetét. A tervezõ díjának kiegyenlítésére az ön-
kormányzat átmeneti gazdálkodásában biztosítottak fe-
dezetet. Felkérték a Budakalászért Közalapítványt, hogy
szervezzen gyûjtést a szobor létesítésére. A megvalósí-
táshoz szükséges további költségek biztosításáról a gyûj-
tés eredményének ismeretében határoznak a 2010-es
költségvetési rendeletben (10 I.).

 A grémium elviekben úgy határozott, hogy az Ipari
Park cím elnyerése érdekében szakértõkkel (Invorg Zrt.,
Innoland Bt.), ill. az Ipari Park területén mûködõ vállalkozá-
sokkal együttmûködve, és a Kaláz Kft-t bevonva, egy újon-
nan megalakítandó gazdasági társaságot bíz meg az Ipari
Park mûködtetésével. A társaságban az Önkormányzat saját
tulajdoni hányaddal részt venni nem kíván, a Felügyelõ Bi-
zottság elnökét ugyanakkor az Önkormányzat jelöli. A tes-
tület felhatalmazta a polgármestert, hogy az érintettekkel a
döntést ismertesse, és a gazdasági társaság megalakulásá-
val összefüggõ teendõkrõl egyeztessen (10 I.).

 A képviselõk egyetértettek az M0 autópálya céljára
történõ terület pótkisajátítása ügyében a 4105 hrsz-ú ingat-
lanon (a Metro Kft. területén) bejegyzett „telken belül
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szám alatti Lenfonó Gyártelep területén lévõ 1/22 jelû
épület kisirodáját (4 helyiség + mellékhelyiség). Az épü-
let zuhanyozója és fûtése kialakításának költségeit a
2010. évi költségvetésben biztosítja, a pontos összeget a
felmérés után a tervek ismeretében határozzák meg. Fel-
hatalmazta a Polgármestert a nappali melegedõ létreho-
zásáról és a feladat átadásáról szóló megállapodás kidol-
gozására a Magyar Vöröskereszttel (14 I.). (A fejlemé-
nyekrõl aktuális írásunk a 7. oldalon olvasható. – a szerk.)

 Elfogadták a Budakalászi Hírmondó szerkesztõjének, a
Szószabó Stúdió Kft-nek az önkormányzati újság 2008-
2009. évi szerkesztõi, kivitelezõi feladatairól szóló beszá-
molóját (11 I., 4 T.). A lap 2010-es szerkesztõi, kivitelezési
tevékenységének ellátására pályázatot írtak ki (14 I., 1 T.).
Szerzõdést kötöttek a Szószabó Stúdió Kft-vel a Budakalászi
Hírmondó szerkesztõi, kivitelezési tevékenységének ellátá-
sára 2010. jan. 1-tõl a pályázati eljárás lezárásáig, legkésõbb
2010. ápr. 15-ig az önkormányzat átmeneti gazdálkodásá-
ról szóló rendeletében rendelkezésre álló fedezet terhére,
609 600 Ft+Áfa/lapszám megbízási díjért (10 I., 5 T.).

 A testület elviekben egyetértett a város értékeinek
megjelenítésére, a város hírnevének öregbítésére helyi te-
levízió létrehozásával (11 I., 4 N.). Úgy döntött, hogy a te-
levízió a „Kós Károly Kulturális Televízió” elnevezést kapja
(9 I., 3 N., 3 T.). A mûködtetésre pályázatot írt ki, a csator-
na létrehozatalával kapcsolatos költségekhez (stúdió kiala-
kítása, mûsorkészítéshez és sugárzáshoz szükséges eszkö-
zök beszerzése) a 2010. évi költségvetési rendelet isme-
retében hozzájárul. A költségek ismeretében az új tévé
közmûsor-szolgáltatáson felüli kulturális többletszolgálta-
tásaihoz elviekben részben hozzájárul (9 I., 3 N., 3 T.). 

 A grémium elfogadta az állattartási és közterület-fog-
lalási ügyekben a polgármesterre átruházott hatáskörben
2009-ben hozott döntésekrõl szóló beszámolót (15 I.). A
TKB, az OKSB, a PVB és a NJB átruházott hatáskörben ho-
zott döntéseirõl szóló beszámolót tudomásul vette (14 I.).

 Elfogadta a polgármesterre átruházott igazgatási ha-
táskörökben hozott döntésekrõl szóló beszámolót (14 I.).
Ennek keretében normatív lakásfenntartási támogatásban
tavaly 50 fõ részesült (1 874 e Ft); helyi lakásfenntartási tá-
mogatásban 53 személy (2 435 e Ft); átmeneti segélyt
355 esetben állapítottak meg (3 704 e Ft). Ápolási díjban
26 fõ részesült (6 900 e Ft); rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás keretében 462 600 Ft-ot fizettek ki; 33 család
került rendkívüli helyzetbe 2009-ben, akik összesen 673 e
Ft temetési segélyt kaptak. Katasztrófa, tûzkár esetében
kétszer fizettek ki 100 e Ft összegû támogatást; a tisztelet-
díjas gondozásnál a tiszteletdíj összege havi 10 e Ft, az új-
szülöttek támogatására pedig 984 e Ft-ot utaltak ki.

 A képviselõk elfogadták az Oleandro 2000. Kft. be-
számolóját a temetõüzemeltetés körében 2009-ben vég-
zett tevékenységérõl (13 I., 1 N.).

 A Kolónia u 1. I/20. szám alatti önkormányzati bér-
lakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló bérlakás-
ként kívánják hasznosítani (14 I.).

 A képviselõk elfogadták Budakalász Város Önkor-
mányzat Közbeszerzési Szabályzatát (14 I.).

 Tudomásul vették a DERA TV 2009. évi szakmai be-
számolóját (9 I., 5 T.).

 A grémium egyetértett a – több cég konzorciuma
által 2009-ben készített – Lupaszigeti úttól északra fekvõ
terület ingatlanhasznosítási tanulmánytervének fõépítészi
összefoglalójával, kivéve a fotovoltaikus energiaparkra
vonatkozó javaslatot. Felkérte a HÉSZ tervezõit, hogy az
adottságok és a hatályos tervek vizsgálata alapján, a ta-
nulmányban szereplõ javaslatok újragondolásával adja-
nak új szabályozási javaslatot a területre (9 I., 1 N., 4 T.).

 A képviselõk módosították december 22-i határoza-
tukat a Településrendezési Tervek dokumentálásának vég-
határideje tekintetében, amit 2010. június 15-rõl szeptem-
ber 15-re változtattak (13 I., 1 T.). A Tervek módosítása
ügyében munkacsoportot állítottak fel, amely egyeztet a
tervezõvel és közremûködik a felmerülõ kérdések megol-
dásában. Tagjai: Parlagi Endre polgármester, Németh An-
tal alpolgármester, dr. Novotny László képviselõ, a TKB el-
nöke, Massányi Katalin fõépítész, Gubán Sándor építész és
Hegyvári János építéshatósági elõadó (11 I., 3 T.).

 A testület tudomásul vette a „Pest Megyei telepü-
lésközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés
Pest Megyében” c. pályázatról szóló tájékoztatót (13 I., 2
T.). Meghatározta a pályázat projektelemeit és becsült
bruttó költségeit (15 I., – ld. Budakalászi Hírmondó 1.
szám). Jóváhagyta a pályázat jogi megalapozottságának
biztosítása érdekében közremûködõ dr. Kristóf Tibor ügy-
véd tevékenységét és 15 munkaóra kifizetését számára,
25 e Ft/óra + áfa áron (9 I., 6 N.). A pályázaton történõ
részvétel érdekében az Integrált Városfejlesztési Stratégia
elkészítésével megbízott Loopback Kft. szerzõdés meg-
szüntetésére irányuló kezdeményezését – alvállalkozója
közremûködésének elégtelensége miatt – elfogadta, a
késedelem jogkövetkezményeit érvényesíti. A pályázat
benyújtásához elengedhetetlenül szükséges IVS, Akcióte-
rületi Terv (ATT), valamint a költség-haszon elemzés
(CBA) dokumentumok elkészítésével a Körics Eurocon-
sultingot bízta meg a korábbi keretösszeggel (11 I., 4 N.).

 A grémium a 2009. IV. negyedévben áttekintett pá-
lyázati lehetõségek tájékoztatóját tudomásul vette (15 I.). 

 A képviselõk meghatározták a 2010. évi teljesít-
ménykövetelmények alapját képezõ célokat (15 I.).

 Úgy döntöttek, hogy az Erdõhát utcában haladó 20
kV-os szabad vezetéknek a Prekobrdo II. ütemet érintõ ré-
szét (3541/30-3555/2 hrsz között) – a vonatkozó általános
és egyedi elõírásoknak megfelelõen – szabad vezetékkel
kiváltják. A kiváltás folyamatát (tervezési, engedélyezési,
kivitelezési stb. munkálatok) az önkormányzat szervezi és
finanszírozza, továbbá az ELMÛ-ÉMÁSZ költségbecslése
alapján a mintegy 5,5 M Ft+Áfa költséget a 2010. évi költ-
ségvetésbe betervezi, ez évi megvalósítással (15 I.).

 Elrendelték a Kós Károly ÁMK alapdokumentumai-
nak szakértõi vizsgálatát, az intézmény szakmai ellenõr-
zését és a település 2002-ben elfogadott Közmûvelõdési
Koncepciójának felülvizsgálatát. A vizsgálat elvégzésével
a Qualy-Co Kft-t bízták meg 800 e Ft+Áfa díjért. A komp-
lex vizsgálat elvégzésének határideje 2010. május 31.
(11 I., 1 N., 3 T.).

 A testület elviekben egyetértett a hajléktalanok nap-
pali melegedõjének létrehozásával (a Magyar Vöröske-
reszttel). Biztosítani kívánja a célra a Szentendrei út 1-3.
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INFORMÁCIÓK – RÖVIDEN

 Zárt sorú beépítést tervez az Alcsevica dûlõbe Pomáz
önkormányzata: a Helyi Építési Szabályzatát is eszerint kí-
vánja módosítani. Budakalász ugyan megakadályozni nem
tudja az egész térségre igen negatív hatást gyakorló dön-
tést, de a véleményét, kifogásait mindenképp jelzi.

 Beérkeztek a pályázatok a Telepi Óvoda és a
Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatói állására: elõb-
bire 1, utóbbira 9 jelentkezõ van. A testület május 25-én
ismeri meg a pályázókat és dönt a vezetõ személyérõl. A
megbízás 2010. augusztus 1-tõl 2015. július 31-ig tart.

 A „Településközpontok fejlesztése” c. pályázathoz
megszülettek a szükséges engedélyek, elküldték a hiány-
pótlást is. A Görögkeleti Püspökség nem vállalta a szerb
templom felújításának 8 M Ft-os önrészét, de hozzájárult,
hogy az önkormányzat renoválja az épületet.

 Elfogadták a Faluház Kht. végelszámolását, záróje-
lentését, zárómérlegét. Az APEH-vizsgálat mindent rend-
ben talált, a Kht. feladatait és vagyonelemeit az önkor-
mányzat és az intézmények átvették. A folyószámla meg-
szûntével 2 M Ft-ot kap az önkormányzat.

 Felmondta az önkormányzat az üzemorvosi szerzõ-
dését: átalány-elszámolásról teljesítményelvûre fog átállni.

 Tárgyalásokat folytat a DMRV-vel az önkormányzat,
a cégnek lesz egy beszámolója a testület elõtt. Egyeztet-
nek a hálózatfejlesztésrõl (Berdó, Duna-part); azokról a te-
rületekrõl, ahol nyomásproblémák vannak; a Köves utcai
víztározó ürítési problémáiról; és a tûzcsapokkal kapcso-
latos gondokról. A tûzcsapok létesítése az önkormányzat
feladata, de a DMRV-nek kellene õket mûködtetni. Mivel

maga a tûzoltóság sem tudja, hol vannak tûzcsapok (ott is
lehetnek, ahol nincs torony, mert ellopták), csináltak egy
GPS-térképet a csapokról és a készüléket átadják a tûzol-
tóknak, hogy veszélyhelyzetben ne keresgéléssel menjen
az idõ. Annak is utána kell járni, hogy az aknákban van-e
víz. A jogszabály szerint 200 méterenként kell lenni tûz-
csapnak, ahol nincs, oda telepíteni kell (kb. 250 e Ft/db).

 Az elkerülõ út – Damjanich utca ürömi határán lévõ
körforgalmi csomópontja – ügyében egyeztetett március 10-
én a NIF Zrt., az önkormányzat és a tervezõ. A csomópontnál
a Berdó felõli átvezetés problémás volt, a bejáráson a részt-
vevõk egyezségre jutottak, a Közútkezelõ hozzájárulása ese-
tén benyújtják a tervet engedélyezésre. A Nif Zrt. képviselõi
szerint március legvégére várhatók az engedélyek.

 A Barát patak jobb parti gátjának megerõsítése
ügyében a helyszínt megtekintõ négy cég közül három
adott elõzetes ajánlatot. A munkák geodéziai felmérést,
technológiai javaslatokat tartalmaznának, több változat-
ban, költségbecsléssel, egyeztetve a vízügyi hatóságokkal
is. A gátról várhatóan áprilisban tárgyal a testület.

 Elkészült a Zrínyi utcában az út padkája.
 Csak egy vakriasztása volt a Budakalászi Tûzoltóõrs-

nek az elmúlt hónapban. Bár nem várják a tûzoltók, de fel-
készültek egy esetleges árvízre: tetanusz és tífusz elleni
oltást vettek fel; beüzemelték a csónakot; és készenlétben
tartják a technikai eszközöket. A március 27-i Várostakarí-
táson aktívan részt kívánnak venni: az õrs és az egyesület
tagjai fél 9-kor a Petõfi téren várják azokat, akik hozzájuk
csatlakozva szeretnék tisztítani a várost.

KISHÍREK
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„Bármerre nézek, minden csoda...”
A Kevély hegyek geológiájáról,

földtörténeti vonatkozásairól beszélt
Gerstenkorn András a Fehér vár–
Fehér Folt Alapítvány Elhallgatott tör-
ténelem címû sorozatának negyedik
elõadásán, február 18-án a Faluház-
ban. A tudományos elméletekkel alá-
támasztott és földrajzi szakszavakkal
tûzdelt elõadást a geológus lelkese-
dése, elhivatott tájszeretete tette

nemcsak érthetõvé, de kifejezetten élvezetessé is. A fiatal
tudós elmondta, túravezetésein gyakran megkérdik, mit
mosolyog, minek örül annyira... „Bármerre nézek, minden
csoda. ... Egy kavics, egy kõ, egy képzõdmény... Elme-
gyünk a csodák mellett. Pedig semmi más dolgunk nincs,
mint egy picit elmélyedni ott...”

A geológia a Föld felépítésével, szerkezetével, történe-
tével foglalkozó természettudomány, amely a kövek tér-
beli és idõbeli elhelyezkedését és elmozdulásait vizsgálja.
Megállapításai, következtetései viszont olykor feje tetejé-
re állítják a természettudományos világot is. Ha-
zánk kõzetszerkezete például DNy-ÉK irányban
furcsa sávozottságot mutat: északi része az afri-
kai kõzetlemezbõl, déli része Európából szárma-
zik. A Kréta kor végén ugyanis Afrika egy része
leszakadt, ÉK-re húzódott, és teljes erõvel bele-
préselõdött Európába. Így különösképpen a ma
délen lévõ részek pár száz millió éve még észa-
kon, az északiak pedig délen helyezkedtek el.

A lemeztektonikai mozgások eredménye-
ként a Nagykevélyben a 150-200 millió éves
dachsteini mészkõ, illetve fõdolomit rétegre egy
sokkal fiatalabb, 35-38 millió éves Hárshegyi
homokkõ réteg rakódott. Ezekrõl a változások-
ról tanúskodnak a „Tevesziklák”, a Nagykevélycsúcs, a
környékbeli kõfejtõk rétegzõdései, az õsmaradványok, a
csigák és kagylók, a kavics-konglomerátumok, a pleiszto-
cén víziló, a Schieszl vendéglõ területén talált cápafog, a
Kevély-hegyi mészkõbarlangok...

A további részletekkel és a geológiai képzõdmények-
kel tüzetesebben Gerstenkorn András tavasztól induló tú-
ráin ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. A kirándulások
idõpontjáról késõbb tájékoztatjuk olvasóinkat.

MOZAIK KÉT ELÕADÁS A PILIS TITKAIRÓL
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„Mint az ementáli sajt, az egész hegy...”
Közel húsz éve foglalkozik bar-

langkutatással és egy évtizede Pilis-
kutatással Benyák Attila, aki az „El-
hallgatott történelem” címû sorozat
március 11-ei elõadását tartotta a
Faluházban. Beszámolója szerint le-
nyûgözõ barlangrendszer húzódik a
Pilis nyugati oldalában, Klastrom-
puszta közelében, a vadregényes,
kõlejtõs Csévi-szirteknél. „Mint az
ementáli sajt, az egész hegy, mi meg a kis hangyák, akik
a lyukakban mászkálunk...”

Kétszáz-kétszázharminc millió éve – magyarázta a ku-
tató – itt sekély vízû trópusi tenger volt és a kagylók, csi-
gák meszes vázából rakódott le a dachsteini mészkõ. A
források kioldották a jellemzõ gömbszerû termeket, kürtõ-
szerû csöveket, labirintikus járatokat. Feltételezhetõen a
Pliocén korban a hegy több fázisban kiemelkedett, a víz
mélyebbre szivárgott és megindult a cseppkõképzõdés.
Így egy vélhetõen 10-15-20 km-es, több-bejáratú bar-

langrendszer ala-
kult ki, meglehet,
az országban ez
a legnagyobb.

A Benyák At-
tila és barátai ál-
tal – a régi kuta-
tók nyomán ha-
ladva feltárt és –
1997-ben össze-
kötött, „össze-
adott” Legény-
és Leánybarlang
(elõbbit, a lele-

tekbõl ítélve férfiak lakták valaha, utóbbit nõk és 350, illet-
ve 200 méteres szakaszt jártak be belõlük a barlangászok a
‘80-90-es évekig) ma ismert része több mint 2 km hosszú.
De a közelükben lévõ, velük összefüggõ, de még esetleg
össze nem érõ járatok, barlangok (az Ajándékbarlang
rendszere, a Bivak-, Rejtekút-, Õsi-, Pilis Aggteleke-, Indi-
kációs-barlang, stb.) további kilométereket adnak ki.

A föld alatt változatos cseppkõképzõdmények rejtõz-
nek, így a huzat hatására elhajló, fogas alakú, sündisznó-
szerû „görbe cseppkövek”, 1,2 m magas cseppkõgyer-
tyák, szalmacseppkövek, csillárcseppkõ, spricc borsókö-
vek, barlangi gyöngyök, galamb- és strucctojásnyi csepp-
kõtojások, zászló-képzõdmény, cseppkõkapu... Gyönyö-
rû látvány a „Tejtó terem”, kevésbé szép, de annál impo-
zánsabb a Pilis legnagyobb cseppkõoszlopa, ami 6 m ma-
gas és 1,5 m vastag. De a természet mûalkotásain túl
más furcsa leletek is elõ-elõkerülnek a barlangokból: jég-
kori csontok, római bronzfésû, ruhadísz, árpádkori nyílhe-
gyek, lószerszámok, feltehetõen hun és magyar kardok,
cserépedények, középkori hamispénz-verõgép, világhá-
borús maradványok...

A pilisi barlangászatról, a magyarság kõbe vésett em-
lékeirõl, a mesterséges honfoglaláskori alagút-ásásról to-
vábbiakat a (70) 562 7637-es számon tudhatnak meg.



„Ez itt nem rólunk szól, az egész közösségrõl”
Mint arról elõzõ

számunkban beszá-
moltunk, február 14-én
hajnalban kigyulladt
egy ház a Damjanich
utcában. A tûzeset óta
történtekrõl, az embe-
rek példaértékû meg-
mozdulásáról és sze-
mélyes tapasztalataik-

ról beszélgettünk a Schifferer család tagjaival.
– Mi történt az elmúlt egy hónapban?
– Tervezõ és statikusok jöttek, az ismerõsök egy geo-

détát is hívtak, most egyeztetnek, hogy is kellene vissza-
építeni a tetõt. Már végérvényesen eldõlt, hogy le kell
szedni a megázott mennyezetet is. Pakoljuk ki a házat,
ehhez az önkormányzattól a Lenfonó területén kaptunk
zárható, õrzött raktárlehetõséget. Azt ígérik, gyorsan át-
megy a bürokrácián a dokumentáció, hogy mihamarabb
megkezdõdhessenek a munkák.

– Milyen fizikai segítséget kaptatok, hányan jöttek?
– Úgy 60-70 ember jött kérés nélkül, hogy segítsen.

Szombatról vasárnapra történt a tûzeset, csütörtökre kitaka-
rították az udvart. Többen további szakmunkájukat ajánlot-
ták föl: víz-, gáz-, villanyszerelést, falszárító készüléket. Volt,
aki a háza cserepeit adta át. Vannak, akik mosnak ránk.

– Ismeritek azokat, akik segítettek?
– A nagy részüket, 70-80%-ukat ismerjük. Sok közös-

séghez tartozunk, cserkészek, nagycsaládosok, helyi kato-
likusok, Regnum Marianum... De idegenek is jöttek, sok új
ismeretség támadt. Ha felépül végül a házunk... szeret-

nénk õket megtartani. És
meghálálni mindezt,
ahogy tõlünk telik...

– Kaptatok anyagi se-
gítséget is?

– Az önkormányzat-
tól gyorssegélyként 200
ezer Ft-ot és a tervezõi,
statikusi munkákat is fe-
dezik. Gyûjtést szerve-
zett a Mustármag (ott van egy óvodásunk, de minden
gyerek ott kezdett tanulni); a Ferences Gimnázium (oda
most ketten járnak); az Egyetemi Katolikus Gimnázium-
ban pedig, ahova szintén két gyerekünk jár, Csiszér László
katolikus rockzenész adott koncertet. De adakoztak a bu-
dakalászi és békásmegyeri katolikus hívek, a reformátu-
sok, gyûjtöttek a bencéseknél, a Regnumban... Nagyon
sok helyrõl jött segítség. Újpestrõl, Káposztásmegyerrõl,
de Salgótarjánból, Debrecenbõl is küldtek csekket. El-
hangzott a hír a Mária Rádióban is.

– Hogy éltétek meg mindezt: a tûzesetet és a hirtelen tá-
madt érdeklõdést?

– Már a második-harmadik napon nyilvánvalóvá vált,
hogy ez itt nem rólunk szól, nem a mi családunkról, ha-
nem az egész közösségrõl. Itt annyian megmozdultak...
Rá kellett jöjjünk, eszközök vagyunk Isten kezében.

– Valószínûleg az embereknek is jó, hogy adhatnak...
– Igen. És nekünk is nyitottnak kell lennünk, és felfog-

ni, hogy akkor most már mit vár tõlünk Isten... Mindenki-
nek nagyon hálásak vagyunk a segítségért és igyekszünk
mi is jobban odafigyelni, hogy kinek mire van szüksége...

Anó

KÖZÖSSÉGÖSSZEFOGÁS A TÛZKÁROSULTAKÉRT
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Vasárnapi önkéntes munka
Február 28-án Ele-

kes Gábor, a Vidra SE
elnökének munkaszer-
vezésére közel 20-an
gyûltünk össze a Sport
utcában. Egy felújítás
alatt lévõ családi ház
régi, de jó állapotban
lévõ tetõcserepeit
ajánlotta fel a tulajdo-
nos, Csoma István a leégett ház újjáépítéséhez.

A tetõrõl 2 csatárláncban töltöttük Gábor és egy isme-
retlen önkéntes autóját a súlyos teherrel. A gondos elõ-
készítésnek köszönhetõen létrákat és munkavédelmi sisa-
kokat is használhattunk. A tenni akarás és jó szándék len-
dületet adott, a 150 m2-es tetõrõl másfél óra alatt elfo-
gyott a cserép, és még aznap délelõtt átkerült a Damja-
nich utcába. A munkában segítettek a károsult család fiai,
közeli barátai, a cserkészcsapat tagjai, a Katolikus hitköz-
ség és az Isten Egyháza gyülekezet tagjai.

Az összefogás új kapcsolatokat teremt. Ahogy Gazda
Géza, a család barátja mondta nekem, miközben egy cse-
repet ejtettem a létrán állva a kezébe: „legalább nem me-
gyünk majd el egymás mellett köszönés nélkül”.

Lipcsik Márton, Isten Egyháza gyülekezet

Jótékonysági akciók
 Márc. 26. 18 óra: Jótékonysági

kiállítás Lunczer Anna és Németh
András mintegy 50 színes sokszoro-
sított linómetszetébõl és olajképé-
bõl. A kiállított képeken kívül map-
pából is lehet grafikákat válogatni,
melyek ára a károsultaké, valamint
az olajfestmények árának a fele is.

A nyugdíjas mûvészek háza
2008. március 20-án lett a vörös ka-

kas áldozata, két év alatt sikerült ismét lakhatóvá tenni.
Ezért különösen át tudják érezni a károsultak tragédiáját és
támogatják a felújítást lehetõségeikhez mérten. A kiállítást
Parlagi Endre polgármester nyitja meg. Közremûködnek a
budakalászi nagycsaládosok zenét tanuló gyermekei.

 Márc. 28. 16 óra: Az összefogás koncertje – a Kós
Károly ÁMK és a Római Katolikus Plébánia szervezésé-
ben, a Faluházban, a tûzkárosult család megsegítésére.

 Árverésre vár a Budakalászi Hírmondó szerkesztõ-
sége gyûjtõknek értékes tárgyakat, alkotásokat a tûzkáro-
sult család javára. budakalaszi.hirmondo@gmail.com

 Pénzadományokat a „Budakalászért Közalapítvány”
65700079-11211369 számú számlájára utalhatnak a
károsult nagycsaládnak. A közlemény rovatban kérjük
megnevezni: „Tûzkárosultak részére 2010. február”. 
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Március 13-án, 13. Or-
szágos Találkozójukon újra
tele tarsollyal, gazdag
programmal várták a tar-
solyosok a csaknem fél-
ezernyi érdeklõdõt a Kós
Károly ÁMK Faluházába.
Dr. Obrusánszky Borbála

keletkutató a hun-magyar rokonság bizonyítékait mutatta
be; dr. Papp Lajos szívsebész a magyarság genetikai gyö-
kereit, kötõdéseit és mindenkori felelõsségét taglalva a
szeretni- és megbocsátani tudás fontosságát hangsúlyoz-
ta. Dr. Schuszter W. András táplálkozásunk és egészségi
állapotunk összefüggéseirõl, Posta Pál íjászvesenyzõ az
Íjászok Világtalálkozójáról számolt be, míg Egyed Zoltán
és Herceg Ferenc Királyi fehér a
Pilisben címmel tartott érdekfe-
szítõ elõadást.

Kubinyi Tamás kelet- és ma-
gyarságkutató Álmos nagy ki-
rály honvédõ-honszerzõ akara-
tát állította a jelenlévõk elé pél-
dának. A Kárpátokon kívüli ma-
gyar õshaza, a Don és Dnyeper
közti Dentu-Magyaria feladása,
s a Kárpát-medence visszafogla-
lása, egy több mint 1000 km-es
út felvállalása volt az akkori ma-

gyarság megmaradásának záloga.
Õseink tette igazolta: „a megmara-
dás nem matematikai esély. ... A de-
rekasságot nem a nép, hanem a lé-
lek nagysága adja.” Ahogy az újság-
író elmondta: a magyarság sorsa
napjainkban sem csak a következõ
választáson, hanem a lelkekben dõl
el. Amikor helyretesszük magunkban a dolgokat és felépít-
jük az ‘isteni rendet’, akkor áll helyre az a világ, amire a ma-
gyarságnak szüksége van...

Ezt a lelki tartást erõsítette Tolcsvay Béla táltosokról,
pálosokról, a magyarság gyökereirõl és titkairól szóló,
már-már költõi, zenei hangvételû elõadása is, záróakkord-
ként az alábbi, megfontolandó dallal:

II: Legyen úgy mint régen volt, :II
II: hogy ne legyen a magyarnak, :II

se dolmányán se jó hírén semmi folt!
Legyen úgy mint régen volt!

II: Legyen úgy mint régen volt, :II
II: hogy ne ártson a magyarnak, :II

se a Duna, se a Tisza, se az Olt!
Legyen úgy mint régen volt!

II: Legyen úgy mint régen volt, :II
II: adjon isten a magyarnak, :II

két kezével boldogítva minden jót!
Legyen úgy mint régen volt!

FSA
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Ayala – sokadmagával...
Fergeteges jókedvet varázsolt február 16-án délelõtt a

Kalászi Idõsek Klubjába az 1986-os Humorfesztiválon fel-
tûnt, majd a Mikroszkóp Színpad kabaréiból és a Rádióka-
baré mûsoraiból ismert Ayala. Illés István rendõrtiszt, elõ-
adómûvész, humorista egyedül jött, mégis népes társasá-
got hozott magával. Megszólaltatta Orbán Viktort; Fábry
Sándor hangján 20 000 Ft-ot ajánlott annak, aki maxi-
mum öt hibával utánamond egy igazi fábrys mondatot;
Usztics Mátyásként pedig Teri nénit, Ihos Józsefként Kató
nénit idézte közönsége elé.

Nagy sikert aratott zeneparódiáival is: nem menekülhe-
tett fricskáitól Komár László, Soltész Rezsõ, Balázs Fecó és
Charlie sem. A régi nagy filmsorozatokra emlékezve elõad-
ta tévés nosztalgiaszámát azokból az idõkbõl, amikor még
„együtt szívtuk a Forsythe Sagát”: fölidézte a Sandokan-t,
Jockey-t, Izaurát, Esmeraldát, és még rengeteg, ideig-óráig
a szívünkhöz nõtt szereplõt. Felfedte a hosszú élet titkát is
az idõseknek, az anyósok kitartó dicséretével pedig minden
jelenlévõ hölgy szívé-
be belopta magát.

Ayala legközelebb
egy Cseh Tamás–Be-
reményi Géza mûsor-
ral kedveskedik a KIK
tagjainak: olyan da-
lokkal, gondolatokkal,
melyek róluk, idõsek-
rõl szólnak.

Tarsolyosok, tizenharmadjára...

IBUDAKALÁSZIHIRMONDO



„Kezdünk Európa Latin-Amerikája lenni”
A Budakalászi Nemzeti Fó-

rum Egyesület Budakalászi Es-
ték címû elõadás-sorozatának
vendége volt február 19-én
Csath Magdolna közgazdász,
egyetemi tanár, aki a civil tár-
sadalom megerõsítését tar-
totta egyik legfontosabb teen-
dõnknek. „A magyar embe-
rekkel bármit meg lehetett
csinálni, sajnos birkanép va-
gyunk, – keményednie kelle-
ne a társadalomnak. Ennek

feltétele az összefogás” – hangsúlyozta.
A közgazdaságtudomány doktorasszonya elmondta:

„Kezdünk Európa Latin-Amerikája lenni.” Minthogy „nem
volt vagyonleltár, még a rendszerváltásnál sem”, az or-
szág vagyona elfolyt. A Magyar Televízió Székháza, ami-
ért a tévé bérletben „legalább annyit kifizetett, mint
amennyiért eladták”; a reptér-privatizáció és még hány
ilyen eset, – „ez a nemzeti vagyon hûtlen kezelése”. De a
vagyonelemek eltékozlásán túl, hatalmas összegek men-
tek „támogatásként a Mercedesnek, British Petroleumnak
és egyéb külföldi energia-termelõ cégeknek, de a magyar
emberek pénzébõl”.

Az IMF szerzõdés 2008-as aláírása – ami parlamenti
döntés nélkül történt – és elõírásainak, a sorozatos meg-
szorításoknak a bevezetése; a gazdaság visszafogása; a
kis- és középvállalkozások ellehetetlenítése; a munkahe-
lyek megszüntetése; a multik támogatása; a föld, és az
ivóvízkészlet eladásának szándéka is azt mutatják: az or-
szág vezetõi nem az ország, nem az emberek érdekeit
képviselik. Egyúttal azonban ezek a visszásságok fel is fe-
dik a kiutat, hogy mire kell figyelni, mit kell erõsíteni,
megváltoztatni. És ez: „Igenis rajtunk múlik. Széchenyi
csodálatos magyar ember volt. Õ mondta: csak annak a
népnek van jövõje, amely önmagában bízik és önmagá-
ban keresi a feltámadási erõt.” – idézte Csath Magdolna.

KÖZÉLETPOLITIKAI SZERVEZETEK RENDEZVÉNYEI
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„Mi kényszerpolitikusok vagyunk...”
„Mi kényszerpolitikusok vagyunk,

a politikus jelzõt kikérem magam-
nak” – mondta Z. Kárpát Dániel (a
Karpatia c. lap fõszerkesztõje, képün-
kön) a Jobbik Magyarországért Moz-
galom február 7-i lakossági fórumán
a Faluházban. „Mi a társadalom im-
munreakciója vagyunk, elhátráltunk a
falig, és azt mondjuk, eddig és ne to-
vább, a vesztes funkciót most kikap-
csoljuk. Nekünk is lenne jobb dolgunk: a családunk köré-
ben lenni. ... Mi azért politizálunk és beszélünk az elmúlt
20 évrõl, mert azt elvették tõlünk. Mi a választások után
be akarunk nézni az aktákba. Ezért félnek tõlünk...”

Filó András képviselõ-jelölt ezt megerõsítendõ felhív-
ta a figyelmet, hogy a parlament megszavazta az új titko-
sítási törvényt és most már gazdasági ügyeket is lehet tit-
kosítani. Tekintve, hogy az országban „1988 és 2008 kö-
zött 10 000 milliárd tûnt el az állami vagyonból, ami a je-
lenlegi államadósság fele ... egy nagy átverés részesei
lettünk. Mi ennek okozóit szeretnénk felelõsségre vonni.”
Ehhez azonban „olyan igazságszolgáltatás kell, ami ezt
véghez is vinné. ... Itt a felelõsségre vonási törvényt, jog-
biztonságra hivatkozva eltörölték. Németországban, Ro-
mániában, Csehországban erre hivatkozva el tudták ítélni
a kommunista bûnözõket.” Hazánkban most „a politiku-
sokat nem lehet büntetni, tehát alapvetõ feladat a men-
telmi jog azonnali felfüggesztése és a bûnös politikusok
dupla büntetése”.

Az ország kitörési pontjai: a mezõgazdaság, az erre
épített magyar feldolgozóipar, az édesvíz-készlet, a
gyógyturizmus. Fontos, hogy erre „a magyar vállalkozá-
sok építsenek, ne a külföldiek”. Tizenkét országnak sike-
rült átütemeztetni adósságát, a magyar államadósságot is
felül kell vizsgálni, hiszen „Magyarország már nyolcszoro-
san visszafizette tartozását”. Nem négyéves ciklusokban
kell gondolkodni, ezért fontos „a bölcsõkben vívott hábo-
rú”, a népszaporulat helyreállítása is. Szükség van a segé-
lyezés rendjének átalakítására, és egy, a Hangyához ha-
sonló szövetkezeti rendszer kialakítására. Így a helyi em-
ber a helyben termelt élelmet, árut, önköltségi áron meg-
kaphatja. Már „ébred a magyar vidék” és egyre többen
lépnek fel ilyen igényekkel – hangzott el a fórumon.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Az MSZP és a Nõtagozat közös rendezvénye
Szabó Imre környe-

zetvédelmi és vízügyi
miniszter és országgyû-
lési képviselõ-jelölt volt
az MSZP és a Budakalá-
szi Nõtagozat február
27-i, Faluház-béli közös
rendezvényének dísz-
vendége. Az összejöve-
telt megtisztelte még je-

lenlétével Králné Malecz Júlia, a Pest megyei Nõtagozat elnö-
ke, Márton András, az MSZP budakalászi szervezetének elnö-
ke, önkormányzati képviselõ, Cziroczkyné, a Dabasi Nõtago-
zat elnöke és Magyar Judit, szentendrei MSZP-s képviselõ is.

A zenés-mûsoros teadélutánon fellépett Gáti Pál és
Fekete Mária Magdolna énekes, akik többek között Jávor
Pál, Korda György és Balázs Klári dalaival szórakoztatták a
mintegy kilencven egybegyûltet.
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„Önök olyan kincsei a magyar nemzeti va-
gyonnak, mint a Parlament”

Mintegy 250-300 ember maradt a Faluház nagytermé-
ben eszmét cserélni február 20-án, a Budakalászi Nemzeti
Fórum Egyesület és a Magyarok Szövetsége Káliz cso-
portja által szervezett 6 órás maratoni filmvetítés után.
Jeleniczki István Háború a nemzet ellen c. négyrészes
filmkompozíciója láthatóan megragadta az emberek fi-
gyelmét: Kondor Katalin (a Magyar Rádió valahai elnöke)
vezetésével tartalmas, elõrevivõ beszélgetés alakult ki a
film készítõi, szereplõi és a közönség között.

A rendezõ beszámolt arról, hogy több mint 38 órát for-
gatott a témában, és csak a film elsõ részében felsorolt 35
vállalatról, az ott történt visszásságokról egy-egy igen
hosszú filmet lehetne készíteni. És több ilyen cég van még...
„Ez az utolsó pillanat, amikor még lehet arról az iszonyatról,
nemzetpusztulásról beszélni, amit az elmúlt 25-35 vagy
akár 300 év jelentett. ... 2008 õszén egy 5000 milliárdos hi-
telállomány felvételével elzálogosították Önöket. Önök
olyan kincsei a magyar nemzeti vagyonnak, mint a Parla-
ment, a Szent Korona, a makói gáz, az arany a földben...”

„Egy ország akkor válik végleg eladottá, ha a földet, a
járdát kihúzzák alóla, eladják. A Szent korona tanból a leg-
fontosabb: a föld olyan tulajdon, amit megõrzésre kaptunk
az országtól.” – e szavakkal szólította meg Kondor Katalin
dr. Ángyán Józsefet, a SZIE egyetemi tanárát, Fideszes or-
szággyûlési képviselõt. A Mezõgazdasági bizottság tagja
megerõsítette: „Ez a társaság szálláscsinálója annak a mul-
tinacionális tõkének, ami a mi erõforrásainkra pályázik.”

Bencze Izabella jogász, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
2003-ban eltávolított vezérigazgató-helyettese hozzátet-
te, „1988 óta a nemzeti vagyon 20%-át kitevõ privatizáci-
ós vagyonból 30 ezer milliárdot loptak el... Ez pontosan
annyi, mint a jelenlegi nemzeti adósságunk IMF hitelekkel.
Enélkül nullán lennénk, vagy a világ egyik leggazdagabb
országa lennénk.... Magyarország kezében olyan hatalmas
tõke koncentrálódott anno...” Elmondta: az ENSZ Japán In-
tézete által 2002-ben készített tanulmány szerint ha 10
ember élne a világon és 100 egység lenne az összvagyon,
a magán- és köztulajdon úgy oszlana meg, hogy 1 ember
birtokolna 99 egységet és 9 – 1-et. Ehhez képest Magya-
rországon 2002-ben az összes magánvagyon 48%-át 3%
birtokolta, és 97%, azaz 9,8 millió ember osztozott 52%-
on... „2009-ben Tátrai Miklós bejelentette: a megmaradt
vagyon 42 ezer Md Ft, – 9 hónap múlva viszont a kormány
vagyonstratégiájában már csak 28 ezer milliárdos érték
szerepelt... Olyan trehány gazdálkodás folyik...”

Dr. Tóth Zoltán József alkotmányjogász szerint „alkotmá-
nyos játékszabályokat hoztak létre, de ezek nem az állami
vagyon vagy az állampolgári vagyon megvédésérõl szól-
nak, hanem lehetõvé tették, hogy az eladósítással és privati-
zációval az állampolgárokat kifosszák. Ami történik, jogsza-
bályok alapján történik. ... Ha akármilyen kormány jön és el-
fogadja, hogy ez a rendszer törvényes, akkor nem tud mit
tenni, alkotmányos rend, jogszabályok szerint történt a rab-
lás. ... Ha eleve megkérdõjelezi a rendszer törvényességét
(a jelenlegi Alkotmány érvényességét), akkor a Történeti Al-
kotmány elemei lehetõvé teszik a dolgok újragondolását.”

„Isten áldja kigyelmeteket...”
Így köszöntötte Vukics Ferenc a Magyarok Szövetsége

március 15-ei központi ünnepségén, a Faluházban a mint-
egy 250-300 egybegyûltet. A „magyar szabadságesz-
mény szentségének” ünnepén a MSz elnöke azt fejteget-
te, mitõl lesz az ember magyar, mit jelent, milyen áldoza-
tot kíván a magyarságunk.

„A szabadságharc legtöbb vezetõje nem is
magyar származású volt, ... mégis a magyarságu-
kat tartották a legfontosabbnak”. Igaz, nekünk
nem forradalmunk, hanem szabadságharcunk
volt. Amibõl hiányzott a guillotine, az utcán leva-
dászott emberek... Március 15-én szinte vér nél-
kül zajlottak le az események, ahogy ‘56-ban sem
lopott senki... „A magyarság – vallás. Vállalás. ...
A Teremtõben való hit vállalása és a teremtés sza-
bályainak tisztelete, érvényre juttatása.” Ezt tud-
ták azok a 48-as hõsök, akik képesek voltak összetartani, és
tiszti iskola, haderõ és harci képzés nélkül úgy megerõsöd-
ni, hogy a világ egyik legnagyobb hadseregével bátran és
tisztán szembe tudtak nézni.

Akkor, „nem engedtünk a 48-ból... Azóta, hú, de so-
kat veszítettünk el...” Sajtószabadságunkat, honvédõ erõ-
inket, népességünket... „Ötven-hatvan év alatt 16 ember-
bõl 1 marad, ez ma a magyar sors. ... Azok a hõsök, akik
az utolsó pillanatig küzdöttek, nem egy ilyen Magyaror-
szágért próbáltak harcolni. ... Mi 100% Magyarországot
kaptunk elõdeinktõl és úgy tûnik, 0%-ot tudunk tovább-
adni. ... Ma Magyarországon a létezõ érdekstruktúrákat,

szövetségeket nem tükrözi az országgyûlés. A pártok ve-
zetése semmit nem kér a tagok véleményébõl.”

Ám a magyar történelembõl erõt meríthetünk. „Ma az
országnak példaképekre van szüksége. Nektek kell felnõni
példaképnek, a gyerekeiteknek. ... Ha egy picit hozzárak-
tok a teremtéshez, a Jóisten megérkezik és a többit hozzá-
rakja, néha akár 95%-ot is.” Mindenki felelõs a maga kör-

nyezetéért: „aki este nem felejt el csókot adni a
gyerek homlokára; aki megmutatja, hogyan kell
metszeni; aki mesél a dédpapáról”, aki kibékül a
rokonokkal, szomszédokkal, – az tesz a magyar-
ságért. „A nemzetet a családok és helyi közössé-
gek alkotják, és nem a pártpolitikai elképzelések.
... Mondják, hogy a magyar szabadságharc elbu-
kott. Nem, több ezer éve folytatjuk ezt a szabad-
ságharcot és a magyar nép itt van... Az ország
alulról épül és az emberek kezdenek felnõni ah-

hoz, hogy büszkén viseljék a szót: magyar. ... Ha a legtöbb
energiát rakjuk bele a világba, akkor látjuk, hogy a szabad-
ságharc nem bukott el. Rákóczi alatt, ‘48-ban és ‘56-ban
sem. Mert mindig van, aki továbbviszi...”

A Magyarok Szövetsége budakalászi, országos ren-
dezvényén fellépett Szabó Andrea énekmûvész, a Len-
virág táncegyüttes, Velezdy Imre, Cinger Attila és Endrõdi
-Mike Attila versmondók, valamint Szabó László citera-
mûvész. A méltóságteljes ünnepség után a budakalászi
Káliz csoport tartott lakossági fórumot Neszveda Péter és
Herpai Sándor, a MSz alelnöke részvételével.

Lejegyezte: FSA
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BIZTONSÁGÉVES BESZÁMOLÓK

A Pomázi Rendõrõrs 2009-es tevékenysége
Kovács Róbert r. alezredes, õrsparancsnok beszámolója

szerint a rendõrõrs 2009-ben eredményes munkát végzett,
a nehezedõ körülmények ellenére. A rendelkezésre álló 3
fõ körzeti megbízott – fõleg a bûnügyi fertõzöttséget (ta-
vak, bevásárlóközpontok) tekintve – szükségszerûen volt
csak elegendõ, legalább 4 emberre lenne szükség. Az õrs
létszáma évrõl-évre csökken, a feladatok pedig nõnek.

Budakalászon a bûncselekmények száma kis emelkedést
mutat. 2008-ban 461 eset miatt nyomoztak, míg 2009-ben
489 eset miatt, ami az õrs területén a bûncselekmények
41,9 %-a. A lopások száma 259-rõl 249-re, a betöréses lo-
pások száma 37-rõl 32-re, a testi sértés 11-rõl 8-ra, a rablás
4-rõl 2-re, a rongálás 30-ról 29-re csökkent, a garázdaság
1-rõl 4-re nõtt, a sikkasztás 6-ról 12-re emelkedett. Gépko-
csit 2008-ban 6 db-ot, 2009-ben 2-t tulajdonítottak el. A
gépkocsiból történt lopás is 88-ról 67-re csökkent, és fõleg
az Omszk-tó környékén történtek ilyenek. Egyre több gép-
jármûbõl történik lopás a bevásárlóközpontok parkolóiban.
Amíg a vásárló pakol a csomagtartóba, addig a gépjármû
utasterébe letett táskát, tárcát eltulajdonítják. A bolti lopá-
sok elkövetõi fõleg a fõvárosból érkeznek.

A térfigyelõ kamerákkal 201 tilos parkolást rögzítettek, 4
tilos jelzésen áthaladást, 1 alkoholfogyasztást közterületen, –
szabálysértési feljelentés történt. Rendõri intézkedés volt
Omszk parki rongálás miatt; ötször közlekedési balesetnél;
gépkocsi lopást tisztázott a kamera; jármû önkényes elvételét
rögzítette (két 10-11 éves gyermek az Omszk parkban „talált”
indítókulccsal beült és kikanyarodott a Tanító utcára) és a Ga-
lamb utcai betörésnél használt autó típusát azonosították. A
Szentistvántelepi Hév állomáson 1 fõ fegyverrel látszó tárgy-
gyal fenyegetését, ill. egy, a közlekedés biztonságát veszé-
lyeztetõ agresszív személyt rögzített a kamera, – õket elõállí-
tották. A megfigyelésben 4 rendõr teljesített szolgálatot. A ka-
merarendszer 45 esetben hibásodott meg, ezt a Multi Alarm
Zrt. megjavította. Fejlesztésként fontos a kamerák környéké-
nek megvilágítása, a rendszámok könnyebb észlelhetõsége,
nagyobb felbontású kamerák és a kameramozgás láthatóságá-
nak rejtése, új kamerák, a FÁMA sebességmérõ beépítése.

2008/2009-ben Budakalászon és a településhez köz-
igazgatásilag tartozó utakon: 74/65 db anyagi káros,
14/9 db könnyû sérüléssel járó, 3/8 db súlyos sérüléssel
járó és 0/2 halálos közlekedési baleset történt. 2009-ben
9 alkalommal volt ittas a gépjármûvezetõ.

A Polgárõr Egyesület 2009-es tevékenysége
A Polgárõr Egyesület 30 tagból áll (25 állandó és 5 pró-

baidõs). Földesi Tamás elnök szerint 5 új tag nyert felvételt,
így a létszám nõtt, és kis mértékben fiatalodott a szervezet.
A tavalyi évben a rendszeres bûnmegelõzési járõrszolgálat
mellett a sok rendezvénybiztosítás, a nyár folyamán a bá-
nyatavaknál a szinte napi szolgálat – önállóan, és a rendõr-
séggel közösen –, ill. a Budapesti Polgárõr Szövetség által
szervezett akciók plusz feladatokat róttak rájuk.

2009-ben a polgárõrök 176 alkalommal 4179 óra
önálló, 21 alkalommal 342 óra rendõrséggel közös szol-
gálatot és 32 alkalommal 746 óra rendezvénybiztosítást
végeztek. Az Omszki tónál 27 esetben oltattak el tábortü-
zet, és 67 illegális sátorozót szólítottak fel a terület elha-
gyására. Éjszakai szolgálataik során 12 esetben figyel-
meztették a fürdõzõket a tó veszélyeire. Sikerült elejét
venni a tragédiáknak, mivel 1 halálos áldozat volt a Bá-
nyatónál, szemben az elõzõ évekkel, amikor átlagosan 3-
8 fõ halálozott el a Budakalászi tavaknál.

Rendszeres és visszatérõ ellenõrzéseik a templom
környékén eredményesek voltak, hiszen csökkentek ott a
fiatalok lakosságot irritáló cselekedetei. A Kalászi Sport-
csarnok tavaly több hazai és egy nemzetközi sportren-
dezvény színteréül szolgált, a környezet biztosítása ki-
emelt feladatokat rótt rájuk. A postával is jó együttmûkö-
dés alakult ki. Több esetben, a kiemelt nyugdíjkifizetésnél,
kísérték a kézbesítõket. Többször felvilágosító elõadáso-
kat tartottak az idõsek klubjában, hogy megelõzhetõ le-
gyen az öregek áldozattá válása.

A körzeti megbízottakkal napi kapcsolatban vannak. A
gyanússá vált gépkocsikról és személyekrõl szóló informá-
ciókkal elõsegítették több bûncselekmény elkövetõjének
felderítését. A Rendõrörs parancsnoka szerint a sok rendez-
vénybiztosítást nem tudták volna megoldani a polgárõrség
nélkül és bûnmegelõzési járõrszolgálataik hozzájárultak a la-
kosság szubjektív biztonságérzetének javulásához.

A Polgárõr Egyesület folyamatos tagtoborzást tart. Aki
tenne az itt élõ emberekért, a városért, és havi 1-2 alka-
lommal néhány órát szívesen áldozna a szabadidejébõl,
csatlakozhat a Polgárõrséghez (polgárõr gépkocsival jár-
õrözés, bûnmegelõzés, események, rendezvények bizto-
sítása, forgalombiztosítás, õrzés). Elérhetõség: Földes Ta-
más elnök: +36 (30) 942 9589, Halász Jenõ alelnök: +36
(30) 621 2244, Sári László alelnök: +36 (30) 621 2246.

Kacsa Foci Kupa: gyõztek a rendõrök

Nem kacsa... A március
15-én megrendezett I. Ka-
lászi Sportcsarnok Foci ku-
pán elsõ lett a Szentedrei
Rendõrkapitányság „Sünök
FC” csapata, megelõzve az
Omszk Wakeboard Cent-
rum „Dinamó”-ját, a Brico

Store „El Ninnyók”-ját, a Renault Budakalász „Triplex”-ét,
a Kalászi Sportcsarnok „KaCSa FC”-jét, és a Metro Buda-
kalász „Ördögök”-jét. Különösen a házigazdákra mért
„csapásra” büszkék az aranylábú rendõr-focisták.
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A kitelepítettekre emlékezve
Elõször a templomban,

majd a Kitelepítési Emlékmû-
nél emlékezett meg a Német
Nemzetiségi Egyesület és
Önkormányzat febr. 21-én, az
elûzetés 64. évfordulójáról.
Wágner Lászlóné beszédében
az emlékezés fontosságát és

minõségét emelte ki: „Ne felejtsük a 64 évvel ezelõtt
ezekben a napokban történteket. Ne felejtsük azokat, aki-
ket megtévesztettek, elvakulttá és kegyetlenné tettek. És
azokat se akik gyáván és némán hallgattak. Legfõképpen
pedig ne feledjük az áldozatokat, akikkel mindez megtör-
tént, megtörténhetett. De a hõsöket se, akik felemelték
szavukat és akik felkarolták, segítették az elûzötteket.”

A kitelepítettek tragédiája tanulságokat is rejt magá-
ban: „Az elûzetés történetébõl van valami nagyon fontos,
amit megtanulhattunk. Azt az emberi nagyságot, ahogyan
a hazájukból kitaszítottak viszonyultak és viszonyulnak az
itthon maradottakhoz. Minden okuk meglett volna, hogy
örökre meggyûlöljék egykori hazájukat, az itt élõket, és
végleg hátat fordítsanak. Õk azonban nem ezt tették. Soha
meg nem szûnõ honvágyuk és a megszépítõ emlékezés
mellett, a legfontosabb volt számukra, hogy segítsenek.”

A megemlékezés méltóságához hozzájárult a Kamp Já-
nos Kapelle muzsikája és Tóth Márton szavalata. Az viszont
méltatlan dolog volt, hogy másnapra az emlékmû elõl az
egyik, harmadnapra pedig a másik váza is eltûnt virágostól...

A kitelepítettek életébõl
A kitelepített sváb magyarság képviseletében Trendl

Ferenc arról tájékoztatta lapunkat, hogy Parlagi Endre pol-
gármester tanácsára felvette a kapcsolatot a Stuttgarti
Magyar Kulturális Intézet igazgatójával, Keresztury Tibor-
ral. Meghívta a hagyományos október 3-i „Kalászi találko-
zó”-ra, átadta neki adatgyûjteményének másolatát, és
DVD-ket a régi idõk és a közelmúlt Budakalászáról.

A Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 2010. február 26-
án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, melyen Trendl
Ferencék is részt vettek és megismerték az intézet történe-
tét. Dr. Wolfgang Schuster, Stuttgart tartományi fõváros fõ-
polgármestere kiemelte az Intézet jelentõségét a magyar-
német kulturális kapcsolatokban. Dr. Manherz Károly, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára az oktatási
intézmények, egyetemek gyümölcsözõ kapcsolatára hívta
fel a figyelmet. A fogadáson Trendl Ferenc tájékoztatta az ál-
lamtitkárt a kitelepítettek és az otthonmaradottak közötti
szoros kapcsolatról és átadott neki egy „Kalászi svábok kró-
nikásai” könyvet azzal, hogy ez is része a kultúrának.

Másnap, február 27-én Backnangban találkozott „a ka-
lászi törzsgárda”. Meghallgatták Trendl úr beszámolóját a
stuttgarti eseményrõl és gyerekkori barátja, Gröschl János
(Kötyi) elvesztésérõl. Megbeszélték, hogy szeptember
26-i schornbachi találkozójukon ismét vendégül látják ka-
lászi barátaikat, a Wágnerné Klupp Katalin szervezésében
érkezõ otthoniakat; s végül a kalászi templomtorony esti
megvilágításának költségeit kiegészítendõ, összeadtak
273 Eurót a szép célra.

Foci utcabajnokság – 2010 tavasz
Bajnokságot hirdetünk az „Ebben az utcában laknak Bu-

dakalász legjobb focistái” vándortábla elnyeréséért. Jelen-
leg a felnõtteknél a Kovács Lajos utca, gyermekeknél a Pe-
tõfi utca birtokolja a táblát. Döntõ: 2010. május 15. szom-
bat. Létszám a pályán: 5+1 fõ, felnõtt és gyermek kategó-
ria is lesz (gyermek, aki nem tud ‘nagyot’ rúgni, így akár
gumilabdával is hajlandó játszani). Jelentkezés: Makk And-
rásnál: 30-3816867 vagy budakalasz.noe@gmail.com.

Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete

A BSC nõi kézilabda mérkõzései
BSC Nõi felnõtt:  04. 11. 14:30 Budakalászi SC –Buda 11;

 04. 18. 13:00 Tatabányai SC – Budakalászi SC;  04. 25.
16:30 Budakalászi SC – Csepeli KSE; 05. 01. 15:30 Kinizsi TTK
– Budakalászi SC;  05. 05. 19:45 Budakalászi SC – XVII. ker.
Lakóhelyi SE;  05. 15. 15:00 Dorogi ESE – Budakalászi SC.

A Budakalászi Sportcsarnok programjai
Márc. 28. BSC–Telefongyár nõi kézilabda mérkõzés
Márc. 28. HEAD Amatõr Squash körverseny
Márc. 31. BSC–Solymár férfi kézilabda mérkõzés
Ápr. 4. BMSE kézilabda mérkõzés
Ápr. 11. BMSE kézilabda mérkõzés

BSC–Budai 11 nõi kézilabda mérkõzés
BSC–HONVÉD férfi kézilabda mérkõzés

Ápr. 18. BSC–HORT SE férfi kézilabda mérkõzés
Ápr. 25. BSC–CSEPEL nõi kézilabda mérkõzés
Ápr. 25. HEAD Amatõr Squash körverseny
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Nagyhét
Gyakran elgondolkodom,

hogy mit jelent a Budakalászi
templom keresztje. A kereszt
elõtt állnak meg, a keresztre
tekintenek fel, akik imádkoz-
nak, áldoznak, örök hûséget
esküsznek, keresztelésre jön-
nek, vagy valakit gyászolnak.
Mit mond a kereszt, mit üzen
a kereszt?

Pál apostol írja a Korintusiaknak: „Elhatároztam ugyan-
is, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus
Krisztusról, a megfeszítettrõl. Gyöngeségem tudatában
félve és nagyon elfogódottan mentem hozzátok. Tanítá-
som és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó
szavaiból állt, hanem a lélek és az
erõ bizonyságából, hogy hitetek-
nek ne emberi bölcsesség, hanem
Isten ereje legyen az alapja.”

Sokféle krisztusábrázolás van.
A budakalászi templom Krisztus
szobra egy különleges szobor, rit-
kaság. Milyen kifejezés van Jézus
arcán? – Nem haldokló, szenvedõ
Krisztus. A templom búcsúja a ke-
reszt felmagasztalása, amikor
megtalálták a keresztet és felemel-
ték az emberek elõtt. Jézus arckife-
jezése a szeretve aggódó nézés.

Mindenki visel magában egy
képet Istenrõl. Akár meg van keresztelve, akár nincs. Ne-
künk ajándék a kinyilatkoztatás, amely által jobban megis-
merhetjük Jézust és Jézuson keresztül az Atyát. Keresz-
ténynek lenni nem más, mint a tiszta forrásból táplálkozni.
Krisztust hordozni. Vianney Szent János írja le, hogy falujá-
ban egyszer a templom felé ment. És látta, hogy egy kapa
az ajtó mellé van támasztva és egy idõs ember imádkozik

a templomban. Délután is arra
járt és az az ember még min-
dig imádkozott. Megkérdezte,
hogy mit tud ennyi ideig csi-
nálni a templomban? Azt felel-
te: én nézem Õt, Õ néz en-
gem. Ha valaki eljut a lelkének
erre a szintjére, hogy Krisztus-
ból tud töltekezni, hatalmas
erõforrást tapasztal meg.

Nemrég hatalmas füstöt
láttam – nem égetési napon – az egyik háznál. Egy idõs
néni is lakik ott, akihez szoktam menni a szentségeket vin-
ni, és tudom hogy sokszor egyedül van otthon. Nem lehe-
tett látni, hogy honnan jön a füst, benyitok a kertbe, mon-
dom hogy a tûz miatt jöttem, barátságtalanul visszaszól:

mi közöd hozzá (nekem most van
kedvem szemetet égetni.)... Egy
szomorú statisztikát olvastam: ha-
zánkban másfél millió embernek
nincs barátja. Lassan ott tartunk,
mint Kambodzsában a Pol-Pot dik-
tatúrában, ahol börtönnel büntet-
ték a barátságot. Nálunk büntetni
se kell, az irigység, pénzéhség, bi-
zalmatlanság, elutasítás, kapzsi-
ság, létbizonytalanság, megalá-
zás, nemtörõdömség elintézi.

Szükségünk van a megváltás-
ra. Jézusra, aki nagycsütörtökön
megmossa a tanítványok lábát, és

saját magát adja a kenyér színe alatt, Jézusra, aki a keresz-
ten is a megbocsájtás szavait mondja. Jézusra, aki feltá-
mad és ezáltal felemeli az embert önmagához. Kegyel-
mekben gazdag nagyhetet és áldott húsvétot kívánok.

Kálmán József atya
(A fenti feltámadt Krisztus szobrot és a keresztúti stációkat is Ferd.

Stuflesser készítette, 1910-ben, Tirolban, St. Ulrich Grödenben.)

Az Isten Egyháza programjai
AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

• Bábjáték és kézmûves-foglalkozás gyermekeknek
(belépés ingyenes): március 27. 17 órakor.

• Párkör: március 27. 16 órakor.
• Nagycsütörtöki istentisztelet: április 1., 18 órakor.
• Nagypénteki istentisztelet: április 2., 18 órakor, 19

órától a Passió címû film vetítése.
• Nõi kör: kézmûves: április 3. 16 órakor.
• Húsvétvasárnapi istentisztelet: április 4., 10 órakor.
• Bábjáték és kézmûves-foglalkozás gyermekeknek

(belépés ingyenes): április 24. 17 órakor.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK

•Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor.
• Ifjúsági Klub: péntekenként 18 óra 30-kor (változhat az

idõpont).
• Bibliaóra: szerdánként 18 óra 30-kor (változhat az

idõpont, kérem, érdeklõdjön a megadott elérhetõsé-
gen: Budakalász, Budai út 55., Kiss Péter lelkipásztor,
tel.: +36 20 886 8752, e-mail: kish.peter@gmail.com).

A római katolikus egyház programjai
AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

• Március 26-án péntek este 1/2 7-kor fáklyás keresztút
lesz a templomtól a Kálváriára.

• A Nagyheti szertartások Budakalászon 18 órakor,
Szentistvántelepen 19 órakor kezdõdnek.

• Nagypénteken, április 2-án 15 órakor közös keresztút
lesz a Kálváriára.

• Nagyböjti szentbeszédek Szentistvántelepen:
március 27-én szombaton 18 órakor,
március 28-án vasárnap 10 órakor és
március 29-én hétfõn 18 órakor tartja Szûcs Balázs.

MISEREND

Vas.: Budakalász – 8, 18 óra; Szentistvántelep – 10 óra;
hétfõ 18 óra – Budakalász; kedd 8 óra – Szentistvántelep;
sze.: 7 óra – Budakalász; csüt.: 8 óra – Szentistvántelep;
péntek 18 óra – Budakalász; szo.: 18 óra – Szentistvántelep.

A Plébánia címe: 2011 Budakalász, Ady E. u. 1., web
cím: http://www.bu-sze-plebania.freeweb.hu e-mail:
bkpl@kalasznet.hu, 

Weöres Sándor: Kereszt-árnykép
A kereszt felsõ
ága égre mutat,

nagy örömhírt tudat:
„itt van a te utad”

a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:

„vigyázz: õr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”

a keresztnek alsó
ága földre mutat:

„veszõdj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.”
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Az 1996-ban 5000 Ft
adomány hatására létrejött, s
ma már az egyik legnagyobb
magyarországi professzioná-
lis segélyszervezet, a Baptis-
ta Szeretetszolgálat munká-
járól, s legutóbbi, Haitin
szerzett tapasztalatairól tar-
tott elõadást a Faluházban
március 14-én Gál Dávid és

Kormos Endre. A nemzetközi hírû, 26 országban dolgozó,
kiemelten közhasznú szervezet ma már milliárdos nagy-
ságrendû készpénz- és áruforgalmat bonyolít, igyekezvén
betölteni a rászorulók fizikai és lelki szükségét.

A Szeretetszolgálat munkájának 70%-áról nem, vagy
csak igen ritkán lehet halla-
ni, olvasni. Pedig a kataszt-
rófa sújtotta embereknek
nyújtott gyors (akár 24 órán
belüli) segítségen túl, – fog-
lalkoznak a Pécs környéki,
„mélyszegénységben élõ
gyermekek” támogatásával;
élelmiszer-osztással (8,6 M
kg élelem Magyarországon,
3 Md Ft értékben); buda-
pesti hajléktalanszálló bõví-
tésével; gyógyult szenve-
délybetegek visszavezeté-
sével a társadalomba (átme-
neti lakóotthon Miskolcon és Debrecenben); napközi ott-
hont hoztak létre mozgásukban és értelmükben akadályo-
zott, halmozottan sérült fiatal felnõtteknek; jelképes örök-
befogadási programot, ill. „Karácsonyi Cipõsdoboz” akci-
ót vezettek be...

A 2010. január 12-ei, átlagosan 7-es (néhol 9-es!)
erõsségû Haiti földrengés után a Szeretetszolgálat a má-
sodik napon a helyszínre érkezett, hogy részt vegyen a

kutatómentésben és a sür-
gõsségi betegellátásban. Az
elsõ két hétben amerikai kol-
légáikkal 1574 sérülttel fog-
lalkoztak, katasztrófa-körül-
mények között. A kórházak-
ban, sürgõsségi orvosi „ren-
delõkben”, sátortáborokban
öt percenként kellett újabb
beteget ellátni; a diagnózist
és a teendõket – lázlap híján – a homlokra ragasztott rag-
tapaszon, ill. a kötésen jelezték, filctollal. Gipsz híján kar-
tonnal merevítették a törött végtagokat és a 8-9. napon
még mindig voltak olyanok, akiket senki nem látott el...

A katasztrófában 800 000 ember vált otthontalanná,
210 000 fõ meghalt, és
mintegy 300 ezren sebe-
sültek meg. Az infrastruk-
túra szinte teljesen tönkre-
ment, nem volt se élelem,
se ivóvíz, se gyógyszer...

A mentésen, gyógyítá-
son túl a baptisták bevezet-
ték a „kórházi étkeztetést”,
hogy mindenkinek jusson
napjában legalább egyszer
fõtt étel, fehérjedús élelem.
Terv szerint új iskolát és ár-
vaházat létesítenek, egy
másikat pedig újjáépíte-

nek. Tárgyalnak egy téglaüzem telepítésérõl is, hogy
munkahelyet teremtsenek és már mûködik a jelképes
örökbefogadási programjuk is. Virágot ültetnek a romok-
ra. Ahogy azok az édesanyák is, akik az õ segédletükkel
szülték meg gyermeküket; vagy az a több száz ezer em-
ber, aki az államilag meghirdetett 3 napos ima- és böjtna-
pon kollektív bûnbánatot tartott, imádkozott az újjáépíté-
sért és dicsérte Istent...

BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

A Kalász Suli Alapítványi bálja
A Kalász Suli Szülõi Munkaközössége február 27-én –

idén elsõ ízben – bált rendezett a Faluházban. Felejthetet-
len élmény volt az iskola elsõ Szülõk-Nevelõk Bálja! So-
kan voltunk és nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük
mindenkinek a jelenlétét és támogatását, valamint azt,
hogy fontosnak tartják, hogy gyermekeinket minél több
lehetõséghez tudjuk segíteni.

Az est sikerét adományukkal támogatták: a Kaltner, az
Uttó, a Seiben és a Juhász család, Balogh Panni néni és Zoli

bácsi. Köszönjük a bu-
dakalászi vállalkozók –
Arkitex Kft., Paddock
Sevice Greek Kft., Már-
ta Divatáru, Csoda-Csali
Horgászbolt, Istvánko
Kft., Kalász Szépségház
és Kozmetika, AM Brin-
gabolt, Krepárt Cuk-

rászda, Dresszing BT, Gyógynövény Drogéria, Double Étte-
rem (III. ker.), Tolonics
István Híradástechnika
bolt, Big-Ben Teaház
Cora, Budakalászi
Sportcsarnok, 5Molnár
Kft., Béres Ildikó festõ-
mûvész, Vasbolt –
nagylelkûségét.

Kalász Suli SZMK

„Romon virág” – Baptisták Haitin

A Református egyház ünnepi rendje
Márc. 28. Úrnapja – Virágvasárnap 9 óra: Istentisztelet –

Szeretetvendégség
Márc. 30. kedd 18 óra: Imaközösségek
Márc. 31-ápr 1. sze.-csüt. 18 óra: Úrvacsora elõkészítõ
Ápr. 2. péntek 18 óra: Istentisztelet, Úrvacsora
Ápr. 4. Úrnapja 9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora
Ápr. 5. hétfõ 9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora

Fotók: DrFotók: Dr. Szilágyi Béla. Szilágyi Béla
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KULTÚRABUDAKALÁSZI RENDEZVÉNYEK

Olvasni jó...
A nevek világá-

val ismerkedett já-
tékos vetélkedõ ke-
retében az a 100-
120 általános isko-
lás, aki részt vett az
„Olvasni jó...” már-
cius 5-ei rendezvé-
nyén. Földi Cila ta-

nárnõ ezúttal Császi Ildikó és Nagy Lajos Budakalászon
élõ nyelvészeket hívta meg a programra, akik elmondták:
nagy megtiszteltetés számukra, hogy a saját városukban
is részt vehetnek egy nyelvészeti versenyen. Átlagban
két-három havonta járnak ilyen programokra, többek kö-
zött a Felvidékre. Hangsúlyozták, milyen fontos, hogy a
gyerekek megismerjék a családjuk, a nevek történetét,
hogy építsenek a múltjukra. Javasolták, hogy a vetélkedõ
után se hagyják abba a játékot: kutassák az utcaneveket,
keressék fel a nevezetes házakat, gyûjtsenek érdekes ra-
gadvány- és beceneveket, hobbiállatok neveit.

A programon 19 csapat vett részt. Ahogy Barcza
Lászlóné elmondta, a gyerekek maguktól jönnek a vetél-
kedõre: „Vannak, akik olvasni nem szeretnek, de az Ol-
vasni jó-n itt vannak.” Pedig még elõzetes feladatokat is
kaptak: családfát készítettek; keresztrejtvényt fejtettek;
állat-, növény-, település- és családnevekkel foglalkoz-
tak... A versenyen fiú- és lányneveket párosítottak; veze-
tékneveket válogattak; szólásokat és közmondásokat ér-
telmeztek; képrejtvényt fejtettek meg; anagrammákkal
játszottak; mondatokba rejtett neveket kerestek és még
többet is találtak, mint a feladat kiötlõi... Érdemes meg-
említeni a találó nevû nyertes csapatokat is: az alsósoknál
I. lett a „Beszélõ nevek”, II. a „Nomen est omen”, III. az
„Ireghy család”. A felsõsöknél I. a „Pitypang”, II. az
„Ellipszilon” és a „Replay”, III. a „Kopasz kaktuszok”.

Az MRL Egészségklub idõarányos
prevenciós tevékenységérõl

„Az egészségbe vetett hited a jövõd!”
Az elkövetkezendõ idõben kiemelten foglalkozunk a

csontritkulással, mint egy alattomos betegséggel. A csont-
ritkulás (oszteoporózis) fokozatosan gyengíti a csont állo-
mányát (sûrûségét). Ezáltal a csontok egyre törékenyebbé
válnak, és hajlamosak lesznek a törésre. A törések a gerin-
cen, a csuklón, a csípõtájékon és a csontváz más régióiban
is bekövetkezhetnek. Ez a betegség a nõknél gyakoribb,
45-50 év körül jelentkezik, fõleg a változókor (menopauza)
után. A férfiaknál ritkább, jelentkezése az 50-60 év közötti
idõre tehetõ. A bõvebb ismeretek szerzése érdekében elõ-
adást és szûrõvizsgálatokat szervezünk.

Dr. Újvári Adrienn reumatológus elõadása ápr. 22-én
csütörtökön 18 órakor lesz a Faluházban, témája: A civili-
zációs betegségek és az oszteoporózis (csontritkulás).
Mindenkit hívunk és várunk, akinek fontos az egészsége!
A szûrések idõpontjai: ápr. 27., máj. 11. és 25., jún. 1.
(kedd) 15-19 óra között, helye: Faluház. 

Várjuk elsõsorban a 45 év feletti nõket és az 55 év fe-
letti férfiakat, akiknél még nem történt csontsûrûség mé-
rés. Itt a szûrés a karban lévõ csont sûrûségének mérését
jelenti, ami nem jár fájdalommal. Az adatot Újvári doktor-
nõ a helyszínen elemzi, és megmondja az eredményt, és
ha van további teendõ, azt is ismerteti.

A szûrés a lakosok részére térítésmentes, költségét az
önkormányzat átvállalta. További információ: az ápr. 22-i
orvosi elõadás után. A szûrésre jelentkezés Lazanyi
Istvánnénál a (70) 456 0605-ös telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal fsz. 5. szobában, ügy-
félfogadási idõben.

Emlékeztetõ: a méhnyakrák szûrés, ill. a hallásvizsgálat
idõpontja ápr. 15. Figyelem! Elõzzük meg a betegségeket,
figyeljünk magunkra, idõben tegyük meg az elsõ lépéseket!

Garami Lászlóné Klubvezetõ, a vezetõség nevében

Az UNESCO Világörökség Bizottsá-
ga 1987-ben világörökségi rangra
emelte Budapest Duna-parti látképét és
a Budai Várnegyedet, mivel a Dunapart
egyike a világ kiemelkedõen szép urba-
nisztikai látképeinek és jól szemlélteti a
magyar fõváros történetének különbö-
zõ idõszakait. A mintegy 60 hektárnyi
terület a Margit hídtól a Szabadság hí-
dig terjed.

A világörökségi rang azonban ‘csak’ egy komoly nem-
zetközi elismerés – magyarázta lapunknak Kolundzsija
Gábor, a kiállítás fõ szervezõje –, de a konkrét védelem az
ország feladata: ezt nálunk felébe-harmadába valósították
meg. Így csak az egyedi mûemléki védelem lehet megol-
dás. „2006-ban beadtam egy védési dokumentumot a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalba, örömmel fogadták,
kiegészítették és elõterjesztették a Minisztériumnak. De a
rakpartot azóta se védték le. A rakpart védelmét szolgálta
ez a kiállítás 2007-ben a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
talban, de továbbra se történt semmi. Olyannyira nem,

hogy megtörténtek az elsõ beavatkozá-
sok: a Margit hídnál kiszélesítették az
utat a magas jármûveknek, a közraktá-
rakat lebontották, folyik a Duna-parton
a rombolás. Pedig a Kínai Nagy Fal után
a világ második legszebb mûemléke
lenne és egy ilyen nagyságú mérnöki
mû levédésére még nem volt példa. De
úgy tûnik, ennél fontosabb itt a fejlesz-
tési érdek, hiszen viták voltak az alsó

rakpart kiszélesítése miatt, és csak nemzetközi UNESCO-s
szakértõkkel sikerült megakadályozni, hogy 2x2 sávos au-
tópályát tervezzenek oda, a kamionoknak...”

A Duna-menti országok együttmûködésérõl, a Duna
Stratégia fejlesztési, hajózási, energetikai céljairól, ill. a
Duna-part veszélyeztetettségérõl, a még meglévõ élõhe-
lyek megmentésérõl, értékvédelemrõl lesz szó ápr. 10-
én, a Faluházban. A nagyszabású kiállítás és sajtókonfe-
rencia után 18 órakor rendhagyó József Attila-estre várjuk
az érdeklõdõket, melynek vendége lesz Csontos János
író, költõ, aki pár éve ‘befejezte’ József Attila töredékeit.

„A rakodópart alsó köve” – Óriáskiállítás a KKÁMK Faluházában április 10-tõl
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A Kós Károly ÁMK – Faluház
március-áprilisi programjai

márc. 25. 18 óra Az MRL Egészség Klub orvosi elõadása:
dr Schuster András: „Viharálló egészség”

márc. 26. 18 óra Jótékonysági kiállítás a tûzkárosultak ja-
vára Lunczer Anna és Németh András
képeibõl, közremûködnek a budakalászi
nagycsaládosok zenét tanuló gyermekei

márc. 28. 16 óra Az összefogás koncertje, a Kós Károly
ÁMK és a Római Katolikus Plébánia
szervezésében a tûzkárosultak javára

ápr. 09. 17 óra Aprók Tánca – Játszóház, belépõ: 500 Ft
ápr. 10. 9-13 óra Vadkacsa gyermek sakkverseny
ápr. 10. 16 óra „A rakodópart alsó köve” – Dunai rakpart

kiállítás és sajtótájékoztató (ld. 20. o.)
ápr. 10. 18 óra Költészet napja – József Attila-est
ápr. 14. 18 óra Ovicsalogató szülõi értekezlet
ápr. 15. 15 óra Versmondó gála gyermekeknek, a Költé-

szet napja alkalmából
ápr. 15. 18.30 A Fehérvár – Fehér Folt Alap. 6. elõadása
ápr. 17. 20 óra A Szent István Alap. jótékonysági koncert
ápr. 22. 18 óra Az MRL Egészség Klub orvosi elõadása:

„A civilizációs betegségek és az Osteo-
porosis (csontritkulás)” – elõadó: Dr. Újvá-
ri Adrienn reumatológus

ápr. 23. 16 óra A Kalász Suli Nemzetiségi Napja
ápr. 24. 14-22 óra Tamburások Országos találkozója
ápr. 25. 17 óra Dónusz Katalin és Milosevits Mirkó kon-

certje
ápr. 27. 15 óra Csontritkulás szûrés

Politikai szervezetek rendezvényei
 márc. 27. 16 óra: A Fidesz Magyar Polgári Szövet-

ség kampányzáró lakossági fóruma, házigazda: Hadházy
Sándor, Visegrád polgármestere, fideszes országgyûlési
képviselõ. Meghívott vendégek: Csampa Zsolt, a Nemze-
ti Fórum alelnöke és Szabó István, a Pest Megyei Közgyû-
lés alelnöke, a Nemzeti Fórum Pest megyei elnöke.

 márc. 29. 18 óra: A Jobbik Magyarországért Moz-
galom–Párt budakalászi alapszervezete lakossági fóruma.
Elõadók: Dr. Lenhardt Balázs, a Jobbik Gazdasági Kabinet-
jének elnöke, Dr. Szilárd István, a Magyar Gárda Egyesü-
let tagja, egyetemi docens, Dr. Filó András, a Jobbik 11.
választókerületi képviselõjelöltje.

Könyvtári hírek
 A Mesepéntek Nagypéntekre esik: elmarad.
 Áprilisban a Hónap Írója Puskin, aki 150 évvel ezelõtt

születetett.
 Április 29-én 17 óra 30-kor Szabó Gyöngyvér vetítéssel

egybekötött élménybeszámolóján a ‘Tûzimádók föld-
jén’, a Kaukázusban eltöltött hónapjairól mesél.

 Április 30-án 15 órakor lesz a következõ Mesepéntek .
REISINGER JÁNOS BIBLIAKUTATÓ HÚSVÉTI ELÕADÁSA

Március 25-én 18 órakor Dr. Reisinger János tart elõ-
adást, „2010. Húsvétján mi az értelme Krisztus áldozatá-
nak?” címmel. A Budakalászon élõ bibliakutató bölcsész-
doktori értekezését Babits Mihályról, kandidátusi dolgo-
zatát a Biblia és az irodalom kapcsolatáról írta, alapítója a
Bibliaiskolák Közösségének. Mûvelõdés- és vallástörténe-
ti ismeretterjesztõ munkássága egyedülálló: több mint 20
könyve, 200 tanulmánya, több ezer hangfelvétele jelent
meg (ezek CD-n és interneten is elérhetõek) és 6000-nél
több elõadást tartott itthon és külföldön. Magyarországon
több mint három évig televízión is sugározták elõadásait.
Húsvét alkalmából tartott elmélkedése után az érdeklõ-
dõk átlapozhatják, megvásárolhatják tartalmas könyveit.
MEGTARTOTTA „BÖGREAVATÓJÁT”, A KÖNYVBARÁTNÕK KLUBJA

Megalakult a Könyvbarátnõk Klubja, – amikor e soro-
kat olvassák, már a második összejövetelünkön is túl va-
gyunk. Március 16-án egyik kedves klubtársunk, Dr.
Ronkovicsné Dr. Faragó Eszter elõadásában Habsburg
Mária magyar királyné életével és korával ismerkedhet-
tünk meg. A következõ összejövetel április 20-án 17 óra-
kor lesz, klubtársunk, Fekete Viktorné úti beszámolóját
hallgatjuk meg, valamint megtanulunk krepp papírból vi-
rágot készíteni és a tavaszra való tekintettel virágmag-
csereberét tartunk. Minden érdeklõdõt, leendõ klubtársat
szeretettel várunk egy finom teával!

GYARAPODOTT A HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY

Újabb értékes írásos anyaggal gyarapodott a helytör-
téneti gyûjtemény. Kovács Györgyné, Gizi néni 1983-ban
Országos Helytörténeti Pályázatra benyújtott és elsõ he-
lyezést elért (még eddig soha nem publikált) dolgozatát
ajándékozta a könyvtárnak a szerzõ özvegye, Kovács
György. Köszönjük, hogy ez az értékes munka ezen a
módon közkinccsé válhat!

Kedvcsináló
Márciusban a Hónap költõje a 125 évvel ezelõtt szüle-

tett Kosztolányi Dezsõ, akinek Nero, a véres költõ c. re-
gényét Thomas Mann így méltatta: „lelkünket erõs újsze-
rûséggel érinti, s olyan emberiességgel, mely fáj, annyira
igaz. Ez a költészet mivolta és hatása.”

Kosztolányi Dezsõ
HARSÁNY KIÁLTÁSOK TAVASZI REGGEL

Élni elõször itt e világon / s élni utolszor.
Látni a földet, látni csak egyszer / és soha többé.
Állni a fényben, inni meg enni, / csókba fürödni.
Nézni a kék nefelejcset a szélben, / barna göröngyön.
Érezni a gondolatok ragyogását / barna fejemben.
Menni a hegyre az éter elébe, / völgybe leszállni.
Lélekzeni, fölkiabálni rajongva / az égre, napra.
Aztán egyszerre vad zuhanással / összeomolni.
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ISKOLAI, ÓVODAI INFORMÁCIÓK OKTATÁS

Zeneiskolai hírek
 A XVI. Dunakanyar Népmûvészeti Versenyen febru-

ár 27-én, Szõdligeten szóló kategóriában Winkler Réka I.,
Kún Hanga II. helyezést, és csoportos kategóriában a
Csipke-csoport (Eõri Kata, Jolis Carmen, Osváth Zsófia
Míra) III. helyezést ért el. Tanáruk Papp Ágnes.

 A VII. Országos Czidra László Furulyaverseny terüle-
ti válogatóján március 8-án Gömbös Marcell (tanára:
Kispálné Hoppál Hajnalka), Csanda Renáta és Rudolf
Daniella (tanáruk: Reikort Ildikó) szépen szerepelt. Rudolf
Daniella korcsoportjának I. helyezettjeként bejutott az or-
szágos döntõbe. Gratulálunk Neki, tanárának és zongora-
kísérõjének, Soós Gabriellának!

 Pénztárcával, okmányokkal teli táskát loptak a zene-
iskolából február folyamán két esetben is. Kérjük, fokozot-
tan figyeljenek értékeikre és ne hagyják azokat õrizetlenül
a folyosókon és a tantermekben sem.

 Szedmák Eszter elsõ helyen nyert felvételt a Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium kon-
zultációs programjába, melyet ez évtõl indított a Konzer-
vatórium, hogy a – financiális okokból épp megszûnt –
elõkészítõ osztályokba jelentkezõ, 14 évesnél fiatalabb, de
tehetségben, felkészültségben már a zeneiskolát „kinövõ”
gyermekek számára továbblépési lehetõséget kínáljon a
professzionális zenei képzés felé. Így 5. osztályos zongora
szakos növendékünk (tanára H. Kürtösi Mónika) jövõre
már heti rendszerességgel tanulhatja fõtárgyát a Konzer-

vatórium egy tanárával, és az intézmény hangversenyein
is rendszeres fellépési lehetõséghez juthat. Gratulálunk és
további élményekkel teli muzsikálást kívánunk neki!

 Gõzerõvel folynak a Dzsungel könyve c. musical
próbái. A gyerekek, szülõk rendkívül lelkesek, a szóló és
kórusszámokat már megtanulták és a színpadi mozgást,
színészi elõadásmódot is kezdik elsajátítani. Továbbra is
várunk pénzbeli felajánlásokat, ill. bármilyen segítséget
szívesen fogadunk a jelmez, díszlet, hangtechnika, fény-
technika színvonalas megvalósítása érdekében.

ELÕZETES PROGRAMJAINKBÓL

 Márc. 25., csütörtök 17 óra: Tavaszi Növendékhang-
verseny, a népzene jegyében. Mind autentikus népzenei
mûsorszámok, mind klasszikus feldolgozások helyet kapnak
koncertünkön. A hangversenybérleteket hozzátok magatok-
kal, gyûjtsétek az aláírásokat az év végi kottasorsolásra!

 Márc. 28., vasárnap 16 óra: Az összefogás koncert-
je, melyet adománygyûjtés céljából a Kós Károly ÁMK és
a Római Katolikus Plébánia közösen szervez a tûzkárosult
család megsegítésére.

 Márc. 28.: a XXIX. Országos Táncháztalálkozón lép-
nek fel népzenészeink.

 Ápr. 19-23.: Nyílt hét, az érdeklõdõket szeretettel
várjuk egyéni hangszeres és csoportos óráinkra egyaránt.

 Ápr. 20., kedd 17 óra: Kezdõk Koncertje.
 Ápr. 24., szo., 14 óra: Regionális Tamburás Találkozó.

Hermeszné Uracs Mónika

A Kalász Suli hírei
SAKKOZÓINK KITETTEK

MAGUKÉRT

Örömmel és büsz-
keséggel számolunk
be arról, hogy a feb-
ruár 27-i Diákolimpia
megyei sakk csapat-
bajnokságon a Kalász
Suli alsós csapata 25
induló közül 13,5

ponttal II. helyezést ért el. Szívbõl gratulálunk!
NÉMET NEMZETISÉGI EREDMÉNYEK

Kirívóan szép eredményt értünk el a német nemzeti-
ségi vers és prózamondó versenyen, a kistérségi régió-
ban, február 19-én Dunabogdányban.

Elsõ korcsoportban I. helyezett Óvári Klaudia, III.
Gömbös Hanna, különdíjas Stevanovic Vince, második-
ban I. Gömbös Marcell, harmadikban különdíjas Katona
Lili, negyedikben I. Tarcsi Diána. Gratulálunk a diákoknak
és a felkészítõ tanároknak egyaránt!

A KALÁSZ SULI PROGRAMJAI

 Márc. 27. szombat: Falutakarítás
 Márc. 29-30. hétfõ-kedd: Elsõsök beiratkozása
 Ápr. 1. csütörtök: Tavaszünnep a szünet elõtti napon
 Ápr. 12. hétfõ: Tavaszi szünet utáni elsõ tanítási nap
 Ápr. 16. péntek: Tavaszi sport délután
 Ápr. 23. péntek 16 óra Német nemzetiségi nap
 Ápr. 26. hétfõ: Fogadó óra

(A Kalász Suli alapítványi báljáról a szülõi munkakö-
zösség beszámolója a 19. oldalon olvasható. – a szerk.)

Izgalom a Katica csoportban
A nagyok már sok mindenre kíváncsiak, így nagy érdek-

lõdés kísérte „Az emberek munkája” témát. Sok mindenrõl
beszélgettünk, még a régi jó játékot is elõvettük a varázslá-
dából, az Amerikából jöttünk, mesterségünk címerét.

De a legnagyobb izgalmat Felkai Olivér Apukája, Csa-
ba okozta a gyerekeknek. Egy keddi délelõtt a munkájáról
beszélt nekünk, állatkoponyákat hozott be, posztereket
és röntgenfelvételeket mutatott. A másfél óra alatt nem-
csak a gyerekek, de mi is tátott szájjal figyeltük az izgal-
mas elõadást, képeket, csontokat.

Ugye kitalálták, Olivér Apukája állatorvos. Hát nem
csoda, ha azóta mindennap állatorvosi rendelõ nyílik a
Katica csoportban és a kutyáktól, a katicáig mindent meg-
gyógyítunk? Ezúton is köszönjük az érdekes, gyerekköz-
pontú elõadást.

Teca óvó néni, Telepi óvoda, Katica csoport
MEGHÍVÓ A TELEPI ÓVODÁBA

Szeretettel várjuk leendõ óvodásainkat és szüleiket
óvodai játszónapunkra április 23-án, pénteken 9 órakor.
Ez az alkalom kiváló lehetõséget nyújt a gyermekeknek
az óvodai játékok kipróbálására, az ismerkedésre a leen-
dõ társakkal és az óvodával. Kérjük, váltócipõt hozzanak!

Elérhetõségeink: Telepi Óvoda, Budakalász, Mályva u.
1., Tel.: (26) 340-556, e-mail: tovi01@t-online.hu,
www.telepiovoda.hu

PROGRAMOK

Április 2. délelõtt: Jön a nyuszi!
Április 3. 9.30-11.30-ig: Kézmûves foglalkozás
Április 23. Játszó délelõtt az óvodánkban
Április 26-27. 7-17 óráig: Beiratkozás
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Nyílt nap a Szentistvántelepi Iskolában
2010. MÁRCIUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 8-10 ÓRÁIG

Csendes, zöldövezeti környezetben, családias légkörrel
várjuk tanítványainkat a 8 osztályos Szentistvántelepi Isko-
lába. Az alapkészségek fejlesztése, elmélyítése során fon-
tosnak tartjuk az alkalmazásképes tudást, a lemaradók fel-
zárkóztatását, a tehetségek gondozását. Ezt a célt szolgál-
ják a komplex egyéni fejlesztõ órák. A mûvészeti nevelés
színterei a szakkörök – színjátszókör, ének, rajz, kézmûves,
modellezõ – és a klubnapközis foglalkozások is. 

Az 1-3. osztályokban lehetõség van szakköri keretek-
ben az idegen nyelvvel való ismerkedésre angol és né-
met nyelvbõl. A legfontosabb a nyelvvel való kreatív,
örömteli foglalkozás. Kiemelt programunk a környezeti
nevelés. 2007. júliusában iskolánk elnyerte az ökoiskola
címet. Ennek szellemében tanulóink évrõl-évre erdei is-
kolában, országjáró kirándulásokon, környezetvédelmi
táborozásokon vesznek részt.

Egészséges életmód, sport: a dél-
utáni sportfoglalkozások gazdag kíná-
lattal várják tanítványainkat, így vannak
gyerektorna, kosárlabda, röplabda és
ugrókötél foglalkozások. Helyben tud-
juk biztosítani a gyógytestnevelési ellá-
tást. A diáksportkör úszásoktatást, vízi-
túrát és sítábort szervez, országos futó-
versenyekre viszi tanítványainkat és
szüleiket.

Számítástechnika: tanórákon és szakkörön, valamint
az e-Magyarország pont szolgáltatás igénybevételével
bõvíthetik számítógépes ismereteiket.

Leendõ elsõs tanítóink: Harmati Imréné Anci néni és
Holczapfel Krisztina. Napközis nevelõ: Fodor Eszter.

Beiratkozás: 2010. március 29-30-án hétfõn és ked-
den 7-18 óráig. A Beiratkozáshoz szükséges: a gyermek
anyakönyvi kivonata, személyi lap, vagy lakcímkártya, TAJ
szám, óvodai szakvélemény, vagy a Nevelési Tanácsadó
szakvéleménye, 1 db fénykép és 550 Ft a diákigazolvány-
hoz. Szeretettel várjuk a leendõ elsõsöket és szüleiket.

Elérhetõségeink: 2011 Budakalász, Martinovics utca
9. Tel.: (26) 340 209, www.szentistvantelepi-iskola.hu

Horváth Erzsébet, igazgató

Sítábor – február 12-17-ig
Mindenki nagyon

várta, hogy elindul-
junk nagy utunkra,
amit hajnali negyed
hatkor kezdtünk meg.
Az utunk viszonylag
jól telt el, még az ap-
raja-nagyja is jól bírta,
fõleg, hogy nem so-
kat unatkoztunk, mert
a sofõr bácsi filmjei igen érdekesek és viccesek voltak.

Elsõ megállásunk Hebalmnál történt. Együttes erõvel
kipakoltuk a buszban rejtõzõ, félig megfagyott sí és snow-
board felszereléseket. Alig várta mindenki az elsõ lecsú-
szást. A kezdõ síelõk félelemmel vegyes izgalommal csa-
tolták fel életükben elõször a léceket, Papp Erzsi néni se-
gítségével. Gyorsan beosztották ideiglenesen a csapato-

kat. Mindenki fülig érõ mosollyal indult
neki a lejtõnek. Az idõ nekünk kedvezett.

Fél ötkor indultunk a szállás felé, ami
a Faak am See tó partján várt minket fi-
nom vacsorával. Fél nyolc felé kicsit el-
gémberedetten, de az elsõ nap élmé-
nyeivel értünk oda.

Az elsõ nap megkaptuk a csapatbe-
osztást. Egy új síoktatóval bõvült a csapa-
tunk, Bálinttal, aki nagyon profin tanította

tanítványait, csakúgy, mint a többi sí- és snowboard-
oktató. Az idõjárás nagyon szép napsütéssel kísért minket
végig, csak egy nap volt, mikor beborulni volt kedve. Dél-
elõtti rövid pihenõnket és ebédünket a hüttében töltöttük
el és vidáman indultunk további síelésre, oktatásra.

Az egyik este farsangot és Ki-mit-tud-ot rendeztünk,
ami nagyon szórakoztatóan telt el. Valakik a dzsungel
könyvébõl a Farkastáncot adták elõ, valaki verset költött,
a felnõttek pedig a veresegyházi aszonykórussal szóra-
koztatottak bennünket.

Az utolsó napon fájó szívvel és sok megmaradó él-
ménnyel indultunk hazafelé. A nap jóvoltából mindenki bar-
nán és kipihenten, boldogan érhetett haza. A haza vezetõ
utunk olyan jól telt el, mint mikor jöttünk. Este fél tizenegy
felé érkeztünk meg Budakalászra. Nem is akartunk belegon-
dolni, hogy másnap iskola (lett volna). Nagyon örültünk,
hogy elmehettünk a remekül megszervezett sítáborba.

Kulin Eszter, Cseszlai Zsombor 8.a

OKTATÁS A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA

23 26. lap

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Március-áprilisi programok
Márc. 26.: Diákparlament
Márc. 27.: Várostakarítás és íjász bemutató
Ápr. 1-6. Cs-K.: Tavaszi szünet

Papírgyûjtés a Szentistvántelepi Iskolában
Április 12-19-ig 7-17 óráig lehet elhelyezni a papírt az

iskola udvarán található konténerben! Megközelítési lehe-
tõség az udvari kapun keresztül. Szombaton, április 17-én
és vasárnap, április 18-án az iskola udvari kapuja nyitva
lesz 8-18 óráig!

Diákönkormányzat

Március 15. ünnepén
Március 12-én emlékeztünk meg iskolánkban 1848.

március 15-érõl. A 6.a osztály adta az ünnepi mûsort,
melynek összeállításában és színre vitelében Barcza Kata-
lin és Nádas Katalin tanárnõk segítettek.
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Vége?
Február 26. délután 17 óra. Faluház

nagyterme. Izgalom és feszültség. Az
idegek játéka. A gyerekek is izgultak:
értünk. Mi is: hogy a gyerekeknek és a
szülõknek is tetsszen. A szülõk: hogy
a gyerekek jó helyen üljenek és lássa-
nak. A mese elõtt kisebb kavalkád tá-
madt a teremben, feszültséggel teli
hangulat uralkodott.

Aztán csend lett, és átvette helyét a
mese, a varázslat, a zene és a mesék sze-
retete. Mire a vihar elrepítette Dorothy-t
a mesék világába, addigra a terembõl is
kiszállt a feszültség, a külvilág zaja. És
mit éreztek a gyerekek? Mire emlékez-
tek hétfõn? Mondják el õk maguk!

W. Zsombor: nekem 3 dolog tet-
szett. A táncok, a gonosz boszi és az
egész. Az nagyon tetszett, mikor a
párolgó boszi megijesztett titeket.

S. Verus: nekem az egész tetszett,
óriásian, meg az énekkar is. És az Óz
sapkája volt a legszebb, ahogy csillogott.

Sz. Bálint: amikor a Dorothy rálo-
csolta a boszira a csillogó vizet.

Sz. Gergõ: mikor felemeltétek a
tánc végén a gonosz boszit és Te ki-
nyújtottad a nyelved, és bolondos
szárnyas majom voltál. És a Málna
Manó, mert félrebeszélt.

F. Olivér: amikor a Jó boszi meg-
kérdezte: Te jó boszorkány vagy, vagy
rossz boszorkány vagy! És a táncok,
meg a Totó, mindig kolbászt kért.

K. Gergely: amikor a Márti néni
mondta, hogy nem lehet egy mesét
végignézni. Meg, amikor az oroszlán
nekiment a szárnyas majmoknak és a
Marika néni hátra szólt: Hé, Majmok!!
Meg amikor a Totó azt mondta, hogy
Te csak egy csinos kis kolbász vagy!

K. Marci: mikor az almafák megdo-
bálták a hõsöket.

B. Balázs: A bádogember. Meg
amikor olajozták, meg õ maga gyö-
nyörû volt.

S. Hanna: A Manók éneke, tánca
és minden.

V. Maja: az tetszett, mikor Dorothy
megpofozta az oroszlánt, és a Málna
Manó azt hitte, hogy nézheti a mesét
és leült a földre.

G. Ádám: mikor elpárolgott a go-
nosz boszi, õ gyönyörû volt.

B. Bence: A Pöttömök voltak a szín-
padon, az nagyon muris volt, és meg-
merevedtek. És ráesett a boszira a ház.

B. Bianka: nekem az Óz tetszett,
sajnáltam, hogy csaló lett. És a Jó bo-
szi, meg a Rossz boszi tetszett.

B. Viki: én egy kicsit féltem. Aztán
kénytelen voltam fújni, hogy Dorothy
barátai felkerüljenek a várba.

N. Krisztinka: nekem a jó boszor-
kány tetszett, mert szép ruhája volt.

B. Józsika: Irénke néni (Citrom ma-
nó), nagyon helyes füleid voltak!

G. Márk: amikor Márti néni malac-
kának nevezett minket.

F-Sz. Juli: ahogy mentek a sárga
köves úton, meg az elején az ének,
meg minden.

T. Évi: Dorothy haja, mert csillo-
gott, villogott, és a Toto (kutya) azt
mondta, hogy kolbász mindenki, a
gonosz boszi meg büdös kolbász.

K. Bálint: a boszorkánytól nagyon
féltem, a professzor varázsgömbje na-
gyon tetszett.

És napokkal utána:
– Tényleg, Zsuzsi néni! Még mindig

akarod a piros cipõt? – kérdezte Lili.
– Hát, szerintem csinos lennék

benne…
– Akkor beosonkodunk a Kinga né-

nihez amíg alszik és levesszük a lábá-
ról és a helyére tesszük a papucsodat!

Bolondos Tanári Farsangi Koncert
Február 14-én elsõ alkalommal rendezett a Kalász Mû-

vészeti Iskola bolondos Tanári Farsangi koncertet. A felké-
szülés sok fáradtságos szervezést, próbát rótt közössé-
günkre, de sokkal több vidámsággal és az összetartozás
rendkívüli örömével járt. Régóta vágytunk már olyan ren-
dezvényre, ahol bátran megmutathatjuk az évek során fel-
gyülemlett hóbortos ötleteinket.

A koncerten igyekeztünk lehetõség sze-
rint más hangszereken játszani, mint ami-
hez értünk. A „bevállalósabbak” akár 3-4
különbözõ hangszert is kezükbe fogtak,
amit korábban még sosem próbáltak vagy
csak kezdõ szinten ismerkedtek meg velük
még gyermekkorukban. Késõ estig zajlottak
az egyéni és összpróbák, hogy minél szín-
vonalasabb mûsorszámokat adhassunk elõ.

A bemondó szerepét az ÁMK igazgatója vállalta egy ha-
talmas vekkerrel felszerelkezve, nehogy túl hosszúra nyúlja-
nak összekötõ szövegei. Két szóló produkció – vers és har-
monika potpourri – mellett a legkülönbözõbb összeállítású
kamaracsoportok szólaltak meg, bohókás öltözékekben.
Volt aki rövid úttörõ szoknyában, volt aki pizsamában, volt

aki hippi, indiai vagy moldvai ruhában esetleg mókás paró-
kában mutatta be tudományát. A klarinétos trombitált, a
trombitás zongorázott, a csellista xilofonozott és bõgõzött,
a blockflötés csellózott és hegedült, a magánénekes brácsá-
zott és citerázott, a népiénekes swinget énekelt és „nyávo-
gott”; a zongoristák gitáron, xilofonon, dobszerelésen, bõ-
gõn, fuvolán és citerán próbálkoztak, a szolfézstanáraink pe-
dig énekeltek, bõgõztek és zongoráztak.

A koncert utolsó számait az összes
közremûködõ és jelenlegi kismama kollé-
gáink részvételével adtuk elõ. Az ún.
Földrajzi fúga különlegessége abban rej-
lett, hogy nem énekelve, hanem beszélve
kellett elõadni. A korrepetitorunk még ar-
ra is vállalkozott, hogy az eredetileg angol
nyelvû darab második részét „átmagyarít-
sa” és Trinidad, Missisipi, Honolulu helyett

Albertirsa, Pannonhalma, Százhalombatta, no meg Buda-
kalász szerepeljen a mûben.

Úgy tûnt, hogy a közönségnek legalább annyi felszaba-
dult örömöt és vidámságot sikerült szereznünk, mint amen-
nyit mi élhettünk át a próbák és az elõadás során. Ezúton is
köszönjük a hangversenyzongorára felajánlott adományokat.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI


