Lenvirág-ünnep: táncos lábak, nevetõ szemek...

‘Erzsike néni’, az alapító

Évõdõ táncocska

„A hagyományt csak
úgy lehet õrizni, mint
ahogy a Vesta-szüzek a
tüzet. Folyton éleszteni
kell, hogy ki ne aludjék.
A tüzek mindig kialszanak, ha nem lángolnak
azok is, akik mellette állnak.” – idézte a Lenvirág
együttest életre hívó
Szabóné Schmidt Erzsébet a budakalászi Lenvirág Alapítvány február
7-ei báljának és táncházának köszöntõjében, a
Faluházban. Az 1972-ben
megalakított gyermek
táncegyüttes nem csupán szórakozott és szórakoztatott, de hála az elhivatott pedagógus lángoló lelkesedésének, a magyar néptánc hagyományainak felkutatása, megtanulása és népszerûsítése mellett felvállalta a Budakalászon élõ német
nemzetiség dal-, zeneés tánckincsének elkötelezett ápolását is.

Az Ifjú Muzsikás együttes húzta a talpalávalót

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN!

Az 1980-as években
a Lenfonó- és Szövõipari
Vállalat támogatta az
együttest, a Lenvirág nevet is ekkor vették fel.
Több kitüntetésben is részesültek: 1986-ban Nívó-díjat, 1988-ban Kiváló
Együttes díjat kaptak,
1991-ben pedig a Magyar Köztársaság Kormánya Ifjúsági díját.
Az együttes vezetését
1996-ban Sütõ Melinda
és Juhász Zsolt, majd Juhász Zsolt és Bonifert Katalin vette át. Jelenleg
több korcsoporttal mûködnek. A legkisebbeket
Füzéressyné Bogár Szilvia
és Görög András, az ifjúsági csoportot és a nagyokat Vrábel János és
Pukli Gabriella vezeti. A
táncosok rengeteget jártak külföldön (Ausztria,
Belgium, Bulgária, Ciprus,
Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Kanada, Macedó-

Népviseletben

nia, NSZK, Olaszország).
A harminchét éves Lenvirág együttes rendszeres
fellépõje a Szüreti Mulatságoknak, a helyi és térségi rendezvényeknek, a
Kalászi Vigasságoknak.
‘Kiöregedett’ tagjaiból
alakult 1995-ben a Kalász
Táncegyüttes; és felnevelvén egy hagyománytisztelõ és értõ, igényes nemzedéket, hozzájárult a Kalászi Mûvészeti Iskola
életre hívásához is.

„Táncra
„Táncra lábam, húzzák a nótát...”
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KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA

Ismét volt rozmaring sorsolás...

Tizenkettedik
alkalommal mulattak együtt a
svábok január 24én, a budakalászi
Sváb bálon. A
talpalávalót a pilisvörösvári Pilischer Sramli ZeSváb bál a VKC tekevízió adásában nekar szolgáltatta, de fellépett a Lustige Schwaben Énekkar és sváb táncot
adtak elõ a Lenvirág Néptáncegyüttes tagjai is. Mintegy
160-an vettek részt a rendezvényen, jöttek Vecsésrõl, Békásmegyerrõl és a környezõ falvakból. Éjfélkor a tombola
fõdíját, egy cserepes rozmaringot sorsoltak ki.
A rozmaring a magyarországi svábok életviteléhez,
ünnepeihez, és hétköznapjaihoz szorosan hozzátartozott.
Szenteltvízbe mártott rozmaring ággal permetezték meg
a gyerekágyas anyát és pólyás babáját; a jegyespárok
rozmaringággal a kezükben jártak vasárnaponként a
templomba; esküvõn a menyasszony hajába fonták,
templomba menet a kezében tartotta, a võlegénynek pedig a kalapja köré varrták. A katonasághoz besorolt fiatalok, a regruták is rozmaringággal ékesítették kalapjukat.
A ravatalt, és a koporsót is e növénnyel díszítették, a
szenteltvíztartóban egy rozmaringágacska állt, ezzel szórták meg az elhunytat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében azok, akik végsõ búcsút vettek tõle.

Nosztalgia-est volt, lesz...
A BBK január 25-én tartotta Retro bálját a Faluházban. A
jó hangulatú rendezvényen a nagyszámú, mintegy 200 fõs
közönség elõtt fellépett Sárosi Tibor és zenekara. Vincze
Enikõ megbízott intézményegység vezetõ tájékoztatása
szerint ezután havi rendszerességgel várható a Faluházban
Nosztalgia Est, legközelebb március 6-án, 18-22 óráig.

Sárosi
Sárosi Tibor
Tibor és a zenekar a rég
rég letûnt idõket idézte fel

Ír és skót zene és táncház
Az Ister folkzenekar
nem ismeretlen a hazai közönség elõtt, mégis viszonylag kisszámú közönséget vonzott az a koncert
és táncház, amelyet január
30-án rendeztek meg a Faluházban, az ír és skót népzene kedvelõit várva a
tánctanulással egybekötött
programra. Az Ister fellépését pedig kár volt kihagyni, hiszen az együttes
ezúttal is tanúságot tett
arról, hogy hiteles tolmácsolói e távoli népek zenéjének csakúgy, miképp
az ír kocsmák hamisítatlan
hangulatának megidézésében is jeleskednek.

Az alapító ‘atyák’...

Attila ünnepe Budakalászon
Január 17-én
a hunokról szóló
tudásanyagot árnyalták, történelmi elõítéleteket
bontogatták az
Attila ünnepe c.
rendezvény elõadói és látogatói
Õsi motívumok – mai tarsolyok...
a Faluházban. A
hunok történetét, gondolkodásmódját, mûveltségét, írásmódját taglaló elõadások egy vad, nomád nép helyett
egy egységes kultúrát létrehozni képes, a feltételezések
szerint még az V. (!) században is létezõ nemzet képét
mutatták fel, – valamint azt a tanulságot, hogy az õstörténelem-kutatás, a korabeli világkép helyreállításának szándéka nem csak múltunk megismerése miatt fontos, hanem jövõnk alakítása miatt is elengedhetetlen...
A rendezvényen elõadást tartott: dr. Obrusánszky Borbála történész-orientalista; Grandpierre Atilla csillagász
kandidátus, zenész, író, költõ; Friedrich Klára rovásíráskutató- és oktató; Szántai Lajos történész, a magyarság üdvtörténetének kutatója; dr. Aradi Éva indológus egyetemi
tanár, eredetkutató; Kiss Mao-Tun István õstörténész és
dr. Varga Tibor Szent Korona-kutató.
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FELHÍVÁSOK

ISKOLA, SPORT, KÖZÉLET...

Sulicsalogató...

Meghívó Közmeghallgatásra

Kedves Szülõk! Tisztelettel meghívjuk Önöket, március 4-én szerdán, 18 órai kezdettel, a Kós Károly ÁMK –
Faluház (Budakalász, Szentendrei út 9.) nagytermében
tartandó, a leendõ elsõ osztályos gyerekek szülei részére
szervezett, beiskolázással kapcsolatos szülõi értekezletre.
A tájékoztatón információt kapnak a beiskolázás törvényi szabályozásáról, a tankötelezettségrõl, az Önkormányzat fenntartásában mûködõ két budakalászi általános iskola mûködésérõl. Az intézményvezetõk bemutatják iskoláikat, megismerkedhetnek a leendõ 1. osztályos
tanító nénikkel. Fontos információkat kapnak az iskolák által szervezett délelõtti bemutató – nyílt órák – idõpontjáról, amelyeken betekintést nyerhetnek az iskolai élet mindennapjaiba.
A márc. 16-17-ei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
személyi lap vagy lakcím bejelentõ igazolvány, taj-szám,
óvodai vagy Nevelési Tanácsadói szakvélemény az iskolaérettségrõl, 1 fénykép és 550 forint a diákigazolványhoz.

Tisztelettel meghívjuk Budakalász lakosságát a 2009.
március 17-én 18 órakor tartandó testületi ülésre, Közmeghallgatásra, a Faluház földszinti nagytermébe.

Hagyományos tavaszi túra a Kõ-hegyre
Az idõjárástól függetlenül idén is túrázunk március 15én a pomázi Kõhegyre, hogy a Petõfi-pihenõnél tisztelettel emlékezzünk meg az 1848-49-es szabadságharc hõseirõl. Találkozó a pomázi HÉV-állomás jegypénztár elõtti részén lesz 9-9.15 között. A táv oda-vissza kb. 12 km. Odafelé az utolsó 1.5 km meredeken emelkedik, ill. visszafelé
a nehezebben járható lejtõ lassítja a haladást, ezért 2,5-3
óra menetidõvel kell számolnunk mindkét irányban. Ha
szép idõ lesz, egy kis szalonnasütés is belefér a programba. Ebben az idõszakban a Kõ-hegy teteje általában már
száraz és jól felmelegszik, de voltunk már 5-10 cm-es hóban is. A szûk mélyutak szinte mindig sárosak, ezért nagyon fontos a jól záródó, vízhatlan cipõ.
Az idõjárásnak megfelelõen, rétegesen öltözzünk és
csak a feltétlenül fontos dolgokat hozzuk magunkkal! Minden túrázni vágyót szeretettel vár:
Papp Gábor. Tel.: (70) 371 6829
... mert hazugság ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahol félrenéz az Isten ...

Polgármesteri Hivatal

„Hívogat az iskola, kapuját kitárja”
A német nemzetiségi nyelvet oktató Kalász Suli idén
két elsõ osztályt indít. Feladatunknak tartjuk a tehetségek
felkarolását és a lemaradó tanulók fejlesztését. Munkánkat pszichológus, fejlesztõ pedagógus, logopédus segíti.
2009. március 10-én 8-11 óráig nyílt órákat tartunk.
8 óra: Nógrádi Anikó osztálytanító, 9 óra: Hernádiné
Budai Ibolya osztálytanító, 10 óra: Szilágyiné Dér Barbara
német tanító. Utána kötetlen beszélgetés a szülõk, a leendõ tanítók és az iskola vezetése részvételével. Az iskolai
beiratkozás várható idõpontja március 16-17.
Február 20-án 14 órakor szeretettel várjuk a leendõ elsõsöket hagyományõrzõ busójárásra, melynek keretében
farsangi maszkot készítünk. Cím: 2011 Budakalász, Budai
út 54. Telefon: 06 26/340-307 Fax: 06 26/540 387,
www.kalaszsuli.sulinet.hu, e-mail: kalaszsuli@axelero.hu

Vár az iskola...
Elsõsök beiratkozása a Szentistvántelepi Iskolába

Február 11-én 16 órától mesedélután, kézmûves foglakozás volt. (A foglakozásokat tartották: Író Sándorné,
Gabuláné Író Zsuzsa, Vargáné Benedek Edit, Szakács Éva)
Március 5.: nyílt órák – 1. óra: 20-20 perces váltással bemutató óra (Gabuláné Író Zsuzsa, Vargáné Benedek Edit); 2.
óra: Idegennyelvi foglakozások (Dobainé Angelmayer Anna, Martini Andrásné, Szabóné Göröcs Andrea). Ezt követõen szülõk és nevelõk beszélgetnek az ebédlõben.
Március 6. péntek: 16.30-tól játékos sportfoglalkozás
(Székelyné Dömötör Katalin, Író Sándorné, Gabuláné Író
Zsuzsa, Vargáné Benedek Edit).
Március 16-17.: beiratkozás 7.30-18 óráig. Érdeklõdni
lehet: (20) 340-209, (26) 540-163, (70) 333-65-21
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk, várunk!

ARÁNYOK

Amiképp a ‘magyar demokratórikus
kézen-közön társaság’ mindennapjaiban, – ott lüktet, sajog ebben az egyléPara. Ez a címe Csontos János kötetének, leg(k)zetû, ráolvasó-szerû költeményamelyben a magyar irodalom negyven- ben is a nyugtalanság, az aggodalom
öt jeles alkotójának ismert verseire írt pa- (para), a világunkban létezõ igaz/hamis
rafrázisait gyûjtötte egybe az akkor épp aránytalansága okán érzett fájdalom.
negyvenöt éves szerzõ, s a Magyar NapAhol már egy rendõrkapitány sem
ló kiadásában jelent meg 2007-ben. A mondhatja ki a statisztikailag igazolhatót
könyv ‘tõkesúlyú’ versét – az idézett Egy (az igazságot); ahol tojásdobálásért két
mondat a hazugságról címût – Oberfrank évet kaphatni, míg libatenyésztõ csaláPál szuggesztív elõadásában hallhatta az dok tehetõk tönkre ‘törvényesen’ (de
Írószövetségben a bemutató döbbent igaztalanul), s milliárdok elsinkófálói szaközönsége. Azóta nem enged el a kötet badon flangálhatnak; ahol a fogyatkozó
címe, s ez a hosszú vers, amely Illyés nemzet ‘megmentésén’ munkálkodók a
egymondatosa után hasonlóan kímélet- GYED, a GYES, a családi pótlék kurtítását
len társadalom-diagnózis.
fontolgatják; ahol a jog eszközeit bitorlók
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a zsigereinkbe próbálják plántálni (igazságérzetünket gúnyolva), hogy becsületbõl megszólalni mindezek ellen ‘gyûlöletbeszéd’... – ott a képzeletbeli gerinc
alsó és felsõ végén elhelyezkedõ nyílások szerepcseréjével krónikus baj van...
A gazság és igazság aránytalansága
már-már a jogállamiság paródiája, mert
az értékek elvesztik megtartó erejüket.
Ha ‘kiirtatik’ belõlünk a készség a megficamlott rendet visszaigazítani, arctalanok leszünk magunk is, – s nagyobb baj:
orcátlanok. A nagyétvágyú hazugság
táplálékai. Ahogyan Csontos mantrázza:
... hol hazugság van:
ne higgy többé arányban,
szépség és jog kifárad,
magad is hazugság vagy, ...
(III. Utisz)
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KÖZ-ÜGYEK

Falutakarítás – március 28-án

Rendjénvaló-e a rendõrség munkája?

Tisztelt kalászi polgárok, civil szervezetek, vállalkozók!
Kérjük, csatlakozzanak a falutakarítási akciónkhoz! Legyenek segítségünkre a közterületeink, az utak, utcák
menti területek megtisztításában! Újítsuk meg környezetünket! 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 követõen az önkormányzat gondoskodik.
A jelentkezéseket Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens várja a 343-362/117-es telefonszámon. Fogjunk össze, tegyünk együtt azért, hogy renddel,
tisztasággal köszönthessük a tavaszt!

Börcsök László szentendrei rendõrfõkapitánnyal folytatott jan. 22-ei tárgyalásán a polgármester kifejtette, a község elégedetlen a rendõrséggel, mert nem szolgálja a lakosság érdekeit sem a közbiztonság, sem a közlekedés ellenõrzésének terén. A három körzeti megbízott munkájával nincs baj, õk minden lehetõt megtesznek, de – miközben kevesen is vannak – túl gyakran elvezénylik õket.
A rendõrfõkapitány válaszára, miszerint tehetetlenek,
Parlagi Endre elmondta, ma a szentendrei rendõrség olyan
távol van Budakalásztól, mint a Kastély urai a falutól Kafkánál, ezért községünk fontolgatja a biztonsági feladatok átszervezését, hogy bizonyos gondokat önkormányzati kereteken belül oldhasson meg. Hivatkozott arra, hogy külföldön, de mind gyakrabban itthon is, a képviselõ-testület
választ rendõrfõnököt és részlegesen beleszólása van a
rendõrség munkájába, számonkérheti azt. Így, esetleg egy
önálló rendõrõrs révén a problémás ügyek (közlekedés ellenõrzése, közterület-felügyelet, polgárok vagyonvédelme, állandó járõrszolgálat, bûnmegelõzés, betöréses lopások kivédése) helyben megoldhatók lennének. Jelezte,
elégedetlenségét kifejezi a febr. 13-ai, a térség polgármestereinek tartott rendõrségi tájékoztatón is. Börcsök úr
márciusban tart éves beszámolót a testületnek.

Új tûzoltó-kezdeményezés: Falutisztítás
A budakalászi önkéntes tûzoltók a polgármesteri hivatal
támogatásával áprilisban (pontos dátum a következõ számban) Falutisztítást szerveznek. A hagyományteremtõnek
szánt akció célja, hogy a rendelkezésükre álló technikai eszközökkel, magasnyomású fecskendõvel megszüntessék az
illegális falragaszokat, letakarítsák a villanyoszlopokat, felszámolják a reklámtáblákat, lemossák többek között a polgármesteri hivatal lábazatát. A kezdeményezés nem azonos
a Falutakarítással (amelyen szintén teljes létszámban
résztvesznek a tûzoltók), mert itt nem elsõsorban szemétgyûjtés zajlik, hanem a falu fõ- és mellékutcáinak megtisztítása. A Falutisztítással kapcsolatos ötleteket, javaslatokat a
tisztakalasz@gmail.com címre várják a kezdeményezõk.

„Õrzõk, vigyázzatok a strázsán”
Felhívjuk a lakosok figyelmét a tûzgyújtás felelõsségére, veszélyeire. Budakalászon péntekenként engedélyezett a tûzgyújtás, de arra kérjük a Önöket, a lángot, parazsat – fõleg közterületen – ne hagyják õrizetlenül, mert
azontúl, hogy kockázatos, félreértésre adhat okot. Ha bejelentés érkezik az õrsre, kötelesek vagyunk kivonulni és
kivizsgálni az esetet. Amennyiben indokolatlanul szállunk
ki – és ez többször elõfordult mostanában –, arra kell terhelnünk a költségeket, aki a tüzet gyújtotta és magárahagyta. Javasoljuk, hogy aki nagyobb tüzet akar közterületen rakni, jelentse be szándékát a tûzoltóságnál, és õrizze a lángot. A tûzoltóság telefonszáma: (26) 525 053.
Önkormányzati Köztestületi Tûzoltóság budakalászi õrse

Látogatóban a falu hajléktalanjainál
Januárban a hivatal dolgozói fölkeresték a budakalászi hajléktalanokat, hogy fölmérjék, milyen körülmények között élnek. Az Omszk-parki faházban két (évek óta ottlakó) férfit találtak, egyikük súlyos beteg, mozgáskorlátozott rokkantnyugdíjas, hamarosan mûtik a lábát. A kéthelyiséges, kályhával
fûthetõ házban villany nincs, vizet a Corából hoznak maguknak. Mindketten írásban nyilatkoztak, hogy nem kívánnak a
szentendrei éjszakai hajléktalan szállóba (ahol kapnának élelmet és lehetne fürödni) bejárni, viszont a szentendrei Vöröskereszt munkatársa, Fekete Péter és a Családsegítõtõl Réfi Teréz hetente látogatja õket, visz nekik ennivalót. Ádány Ibolya
elmondta, van rá lehetõség, hogy segélyt kérjenek, de eddig
csak személyi- és lakcímkártya ügyben keresték fel a hivatalt.
Három hajléktalan egy Kálvária utcai pincében húzódott
meg. Alkalmi munkákból élnek, ketten rövid ideig közhasznú
munkát végeztek, többször jártak a hivatal szociális osztályán
is. Tiltakoztak az ellen, hogy a szállóba bevonuljanak, noha a
pince nem fûthetõ, és ajtót is a Kht. munkatársai vittek nekik.

Szervezeti változások
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A Kht. megszûntével a
kpvt. döntése szerint a Kaláz
Kft. kezeli az önkormányzati
ingatlanokat, szedi be a bérleti
díjat, végzi a felújításokat, készíti el a kataszteri rendszert. A
közútkezelést és parkfenntartást a beruházási osztály veszi
át, amely egy mérnökkel gyarapszik. A kiemelt beruházási
feladatokra szakértõ bevonását
kezdeményezik, évi 4 M Ft keretösszegig (11 I., 4 T.).
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FONTOS INFORMÁCIÓK

Költségvetési egyeztetések az intézményekkel

Szezonnyitó Tófutás

Balsai Judit pénzügyi osztályvezetõ tájékoztatása szerint január elsõ napjaiban minden intézményvezetõ kapott egy segédtáblázattal kiegészített hivatali tájékoztatót
a testület idei koncepciójáról, a költségvetési törvény változásairól és a tervezési elvekrõl. Ennek alapján alakították ki költségvetésüket, akinek volt többletigénye (létszámbõvítés), az megindokolta. A polgármester/alpolgármester, oktatási referens, beruházási szakember,
pénzügyi osztályvezetõ jelenlétében az elképzeléseket
megvitatták és az államháztartás mûködésérõl szóló rendelet szerint az egyeztetést jegyzõkönyvben rögzítették.
Mivel az intézményvezetõk nagyon együttmûködõek
voltak és a koncepciónak megfelelõen úgy tervezték meg
dologi kiadásaikat, hogy próbáltak az elõzõ évi szinten
maradni, csak pár tételt kellett kivenni a tervezetekbõl.
Eszerint a takarékossági intézkedések fõleg a hivatalt
érintik, a nagy projekteket a fejlesztési bevételekbõl próbálják megvalósítani és mindenképpen jut pénz a szükséges állagmegóvásokra, energiatakarékossági beruházásokra. A költségvetést a bizottságok egyszer már megtárgyalták, várható még február utolsó hetében errõl egy
összbizottsági és egy rendkívüli testületi ülés.

Újra körbefutjuk a tavat, 2009. március 21-én, szombaton 11 órakor a budakalászi Omszk-parkban!
Várunk minden helyben és a környezõ településeken
élõ amatõr sportbarátot, a mozgást, a futást kedvelõ fiatalt
és idõsebbet! Nevezni 10 órától lehet 1.8 km-es illetve 5.2
km-es távokra, a nevezés díjtalan! Közös bemelegítés után
a rajt 11 órakor lesz. A versenyzõk ásványvizet kapnak, a
leggyorsabbak pólót, érmet és apró ajándékokat nyerhetnek. A futáson mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
Szeretettel várjuk a futni és szurkolni vágyókat egyaránt!

Óvoda- és Egészségház-tervek
Az Óvoda és az Egészségház is szerepel a 2009-es
költségvetésben. Az óvodát a tervek szerint idén szerkezetkészre építik meg, de a közbeszerzést a teljes költségre
írják ki. Tehát most megvalósulna a 40%-a, jövõre a 60%-a.
Ötletként fölmerült a takarékos hõszivattyús energiaellátás
gondolata is: a vizet 100 m-es kutakban cirkuláltatnák.
Az Egészségház építése várhatóan három évig tart:
idén a Takarékszövetkezet épületét alakítanák át a két
fogorvosi praxis számára; jövõre építenék át a rendelõt és
2011-ben alakítanák ki a tetõteret.
Az Óvoda tervezésére 59-en jelentkeztek, köztük a
legnevesebb magyar építészek. A döntést megkönnyítendõ, 3 csoportba osztották a jelentkezõket, a legesélyesebbek közé 6 cég került. Néhány héten belül a Közbeszerzési Elõkészítõ Bizottság tárgyal az érintettekkel. A tervezés
költségeire max. 8 M Ft-ot irányzott elõ az önkormányzat.
Az Egészségház kialakításához speciális orvostechnológiai tervezõ cégre van szükség. Mivel nincs sok ilyen és az
építkezés léptéke is számít, a fõépítész keresett 4 erre szakosodott céget. Tõlük kér az önkormányzat írásos ajánlatot.

Kishírek
Megalakult a Magisztrátus Oktatási, kulturális,
sport, ifjúsági és családvédelmi mûhelye. A szekció elnöke: Hárshegyi János, tagjai: Csizmazia Albert, Makk András, Kurdics Sándor.
u Bombariadó volt január 30-án 18 órakor a CORAban. A teljes áruház-sor aznap már nem nyitott ki.
u A Pomázi Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: H: 812, 13-17-ig, P: 8-12-ig. Szerdai napokon csak a pomázi
bejelentett lakosokat látják el!!!
u A Kht. febr. 9-ei taggyûlésén döntöttek a Felügyelõ
Bizottság indítványairól és azon eszközök és berendezések
hovatartozásáról, amiket a Kht. használt, ill. üzemeltetett.
2009. február • III. évfolyam 2. szám
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Álláspályázat óvodavezetõi állás betöltésére
Az önkormányzat pályázatot hirdet a Nyitnikék Óvoda
(2011 Budakalász, Pomázi út 3.) óvodavezetõi állásának
határozott idejû (5 éves) betöltésére. Az állás elfoglalásának ideje: 2009. augusztus 1. A pályázat beadásának határideje: március 2. Elbírálás a véleményezési határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen várható.
A pályázat beküldendõ postai úton (1 eredeti kinyomtatott/aláírt példány és elektronikus adathordozó/CD-n)
Budakalász Nk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
(2011 Budakalász, Petõfi tér 1.), a borítékon ill. a pályázaton feltüntetve: „Nyitnikék Óvoda vezetõi pályázata”;
elektronikus úton dr. Udvarhelyi István polgármesteri kabinet vezetõ részére (udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu). Érdeklõdni: Villám Zsuzsanna oktatási referensnél (26) 343363/104 melléken vagy a (70) 333-6041 számon lehet.
További részletek: www.budakalasz.hu

F I G Y E L E M ! F E L H Í VÁ S !
A lap legutóbbi számában közzétett
TRÜKKÖS TOLVAJOK tevékenykednek településünkön
c. cikkben ÓVATOSSÁGRA hívták fel a lakók figyelmét.
Ez így természetes! A DMRV Zrt /VÍZMÛ/ a mind
szélesebb tájékoztatás végett az alábbi hasznos
információkra kívánja a lakosság figyelmét ráirányítani:
TÁRSASÁGUNK ezúton is értesíti fogyasztóit,
hogy a bekötési vízmérõket díjtalanul cseréli. A cserét
végzõ munkatársaink cégemblémával ellátott gépkocsikkal közlekednek, munkaruhájukon jól látható a
cégembléma. Fényképes vállalati igazolvánnyal rendelkeznek, melyet fogyasztóink kérésére fel kell mutatniuk. Az elvégzett vízmérõcserét „vízmérõcsere
lap”-on dokumentálják, amelyen feltüntetik a lecserélt
és a beépített vízmérõ állását, gyári számát, továbbá a
zárógyûrûk azonosító számát. A vízmérõcsere lapot
alá kell íratniuk a fogyasztónkkal, vagy annak megbízottjával. Fogyasztónk, vagy megbízottja aláírásával
igazolja a vízmérõcsere megtörténtét és a vízmérõcsere lapon feltüntetett adatok helyességét.
Kérjük, vigyázzanak értékeikre és egymásra!
Tisztelettel:
DMRV Zrt.
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ÚTON, ÚTFÉLEN...

KÖZLEKEDÉS

HÉV-fejlesztési tervek Békásmegyer és Szentendre között
Január 28-án a szentendrei BKV-telep hivatalos helyiségében tervezõk ismertették a HÉV-fejlesztési terveket a
Pünkösdfürdõi úti keresztezéstõl a szentendrei BKV-telepig: három szakaszra osztva, külön a pályatest új elrendezését és kialakítását, a felsõ vezetékeket, a tervezett biztosító-berendezéseket, stb.
A vágánytengely-távolság 4, ill. 4,20 méter lesz, a 60
cm padlómagasságú kocsikhoz 55 cm magas, 120 méter
hosszú peronokat terveznek, – és a régi várótermek híján,
a peronok mindenütt fedést kapnak. A jövõben csendes
járású szerelvényeket közlekedtetnek, az egybe hegesztett síneken nem fognak kattogni a kerekek. Így a közelben lakókat nem zavarhatja, ha majd 6-8 percesre sûrítik
a járatokat. 54-es rendszerû síneket építenek be, a HÉVkocsik sebessége 80 km/óra is lehet.
Budakalász HÉV-állomáson elhagynak és megnyitnak
egy vágányt, megszûnik az üzemi átjáró, a BKV-telepet az
állomásépület mögött nyitandó új úton teszik megközelíthetõvé, így biztonságosabb lesz, mint síneken keresztül.
Az elbontandó raktár helyét is felhasználva a két oldalon
36 + 22 autóparkolót alakítanak ki.
Budakalász Lenfonó HÉV-állomásnál az önkormányzattal már egyeztetve 7 méter szélesre tervezik a szintbeli, fénysorompós útkeresztezést, figyelembe veszik a
parkban kialakítandó autóparkolót, a kerékpárút folytatását is tervezik, és a HÉV mindkét (!) oldalán (30 méternél
távolabb) lesz gyalogos és kerékpáros átkelõhely.
A Szentistvántelep HÉV-megállóban a Pomáz felé induló
HÉV peronját Pest felé elhúzzák, mert balesetveszélyes, hogy
a HÉV mögött közvetlenül átkelõket a másik irányban induló
járat elütheti. A mai egyetlen gyalogátkelõhely megmarad, a
mindkét irányban kiinduló HÉV vezetõje rá fog látni. Kértem,

hogy mindkét peront hagyják a helyén, mert a reggel munkába-iskolába sietõk számára ez a tervezett változtatás jelentõs
úttöbbletet jelent, de rendeletre hivatkoztak, hogy féktávolságon (30 méteren) belül nem lehet gyalogátkelõhely a HÉV
elõtt. Tudnak róla, hogy Budakalász a peron északi végére is
kér gyalogátkelõhelyet, de még nem tervezték meg, – ezt külön kérnünk kell. A régi iparvágány helyén kialakítandó peron
déli végére is kellene – legalább a Máli Péter utcából való
megközelítésre egy új feljáró gyalogút, – errõl eddig szó nem
esett, kérni kell. Itt is kialakítanak 26 autóparkolót.
Pomázon is eltolják egymástól a peronokat: középen aluljáró lesz gyalogosok, kerékpárosok részére és a HÉV-peron
északi végén egy másik aluljáró. Lesz új állomás ott, ahol ma
„semmi” sincs: Pomáz-ipartelep elnevezéssel. A Pomázt és
Szentendrét összekötõ országutat a jövõben nem hegyesszögben keresztezik a sínek, hanem a HÉV-pálya északi oldalára párhuzamos, kb. 600 méter hosszú, új utat terveznek,
amely közel merõlegesen, és csak ott keresztezi a HÉV-et,
ahol már elhagyta a pomázi szélsõ lakóház-sorokat. A forgalom távolabb terelése a lakosok biztonságát szolgálja. Az új
útkeresztezéstõl Pannóniatelep felé 1 km-rel lesz az új HÉVmegálló. Azon túl kb. 300 méterrel jelzik a helyszínrajzon,
hogy a Szentendrét elkerülõ lehetséges út felüljárója keresztezheti a HÉV vonalát dél felé.
Szentendrén az állomás negyedik vágányt is kap, és a két
fedett szerelvénytároló (az egyikben folyik a karbantartás)
mellett harmadik fedett csarnokot is terveznek. A tervezést
még nem zárták le, de az látható, hogy az átalakítás nem végezhetõ majd HÉV-üzemeltetés mellett. A tervek elkészítésére azért van szükség, mert csak ezek birtokában lehet a megvalósításhoz 70-80 %-os EU-támogatásra pályázni.

Gátõrségben...

Menetrendi változások a kistérségben

Mind többen használják menekülési útvonalnak a
reggeli órákban a 11-es út Budapest irányába tartó sávjainak bedugulása miatt a budakalászi árvízvédelmi gáton
lévõ egysávos utat. Az út szerkezete és kialakítása nem
alkalmas ekkora forgalom elviselésére. A gátra vonatkozó, KRESZ-táblával jelzett behajtási tilalom érvényesítésére a közterület-felügyelet, a rendõrség és a polgárõrség több közös akciót szervezett, ennek hatására jelentõsen csökkent a töltést terhelõ forgalom. Amíg a tervezett, az áthaladó forgalmat mûszaki úton korlátozó megoldás megvalósul, az ellenõrzés a jövõben is rendszeres
lesz a területen.

Tisztelt Lakosság, Kedves Utasok!
– Kérdésük, észrevételük van az elmúlt idõszak menetrendi módosításaival kapcsolatban?
– Kellemetlenül, vagy akár elõnyösen érintik Önöket a
változások, vagy a változatlanság?
– Kérésük, módosítási javaslatuk, kielégítetlen utazási
igényük van?
Kérjük, észrevételeiket juttassák el a Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Irodához. Cím: 1119,
Thán Károly utca 3-5., e-mail: @kti.hu, tel.: (1) 371-5897.
Szakértõnk 2009. március 9-én (hétfõn) 14-18 óráig a
Kistérségi Irodában (2000, Szentendre, Duna korzó 18., I.
emelet) fogadóórát tart. Ekkor személyesen is megtehetik
észrevételeiket. Számítunk megjelenésükre.

u

(irmai)

A gátra tervezett, menekülõutat lezáró mechanikai
akadály megvalósítására két lehetõséget vesz számításba
az önkormányzat. Az olcsóbb megoldás térelválasztó betonelemek felállítása, a költségesebb egy kártyás beléptetõ-rendszerrel irányítható, fölemelkedõ-lesüllyedõ hidraulikus henger megépítése lenne. A szerkezet vagy a betonelemek a gát és az M0 pályatest találkozásától Békásmegyer felé esõ szakaszon lennének felállítva, hogy az átmenõ forgalmat tiltó táblák ellenére – Szentendre felõl –
erre tévedõ jármûvek, teherautók (!) az M0 alatti körívben
visszafordulhassanak. A megvalósítás tavasszal várható.
6
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Feljegyezte: Kincsesné Salca Mária

Árok a Lenfonóval szemközt
Csapadék-elvezetõ árkot alakítanak ki a Lenfonó hévátjáró
és a Szentendrei út–József Attila út keresztezõdése között.
Így a szabálytalanul parkoló autók sem fogják fölszántani a
szerb és önkormányzati területet és megszüntethetõ a sárfelhordás is. Egyúttal táblákon jelzik, hogy a zöldterületen parkolni tilos. A rendszeresen itt megállóknak a Lenfonó sorompóval védett, beléptetõkártyás, 50%-os kihasználtságú, de
még tovább bõvíthetõ parkolóját javasolja az önkormányzat.
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KISTÉRSÉG
Támogatás Szentendre
egészségügyi központjára
A szentendrei rendelõintézet évente több mint 40 ezer
beteget lát el, de vonzáskörzetének 12 településérõl is ide
érkeznek az egészségügyi problémával küzdõk. A létesítmény nem felel meg a kor igényeinek, ezért a város vezetése pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a KMOP keretében. A város 691 M Ft-ot nyert,
ami az emelt szintû járóbeteg-ellátó központ kialakításához szükséges források 90%-át biztosítja. Így a Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok
alapján a rendelõintézet hosszú távon biztosítja a város és
körzete járóbeteg-szakellátását és a dolgozók biztonságos
munkakörülményeit 21. századi elõírások szerint.
A tervek szerint 2010 harmadik negyedévére több
mint 1100 négyzetméter új épületrésszel egészül ki a rendelõintézet, és a meglévõ telephelyeket is teljes mértékben korszerûsítik. A térségben élõk kényelme érdekében
az intézmény szolgáltatási köre tizenhárom új szakellátással – mint a mammográfia, elektrofiziológia és allergológia
– bõvül, sõt az orvosi gép- és mûszerparkot is a kor igényeinek megfelelõen fejlesztik. A beruházás eredményeképpen az intézmény a modern kor digitális vívmányainak
felhasználásával (röntgenképek küldése digitális formában) teszi majd gyorsabbá, korszerûbbé és színvonalasabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyi központ teljes mértékben akadálymentes épület lesz.

Pályázat gazdasági vezetõ munkakörre
A DPÖTKT pályázatot hirdet gazdasági vezetõ határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra, 3 hónap próbaidõvel, teljes vagy részmunkaidõre. A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Duna korzó 18. A
munkakör legkorábban 2009. március 9-tõl tölthetõ be. A
pályázat benyújtható: február 26. 12 óráig, a borítékon
feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 03-116-2009, és a munkakör megnevezését:
gazdasági vezetõ (postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 211,
e-mail: torok.balazs@dunakanyar-pilis.hu). Az elbírálás
határideje: 2009. március 4. Részletek: www.dptkt.hu.
Információ: dr. Török Balázs (26) 505-404.

Szentendre a ‘nõkre szabott városért’...
Márciustól indulhat „A nõkre szabott városért” program kidolgozása, hogy Szentendre biztonságosabb és
kellemesebb város legyen nõi szemmel. Nyugat-európai
példák nyomán Magyarországon eddig csak Pécs és Budapest foglalkozott ezzel a fontos kérdéssel. A program
célja, hogy több nõk számára kialakított, jól megvilágított, a gyermekekkel történõ ki-be szálláshoz elegendõ
helyet biztosító parkolót, gyerekbarát (gyereksarokkal bõvített) hivatalokat, intézményeket, tereket alakítsanak ki.
A tömegközlekedést is jóval több nõ használja, ezért
vizsgálják a kisgyermekes bérlet bevezetésének lehetõségét, de felmerült a közparkok, lépcsõk, feljárók átalakítása, kivilágítása, rámpák, közlekedõk biztonságosabbá tétele. Javaslatokat, ötleteket március 1-ig várnak írásban a
2000 Szentendre, Városház tér 3. címre; e-mail-ben:
kammerer@ph.szentendre.hu.
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TÉRSÉGI KÖRKÉP

Kistérségi ülés – kis térségi kiállással...
A DPÖTKT január 28-ai ülésén döntöttek a mozgókönyvtári és közmûvelõdési feladatok 2009-es ellátásáról; jóváhagyták a közoktatási együttmûködéseket, a Társulási Megállapodás módosítását és a szociális feladatok
ellátására vonatkozó szerzõdéseket.
Vitát kavart az elektronikus közigazgatás – lapunk tavaly januári számában részletezett – ügye. A jelenlévõk
nem csak a tervezett 20%-os hozzájárulás-emelést sokallták, de azt is megkérdõjelezték, hogy jogos-e egyáltalán
évi 1000 Ft/fõ összeget kérni az önkormányzatoktól, amikor a szolgáltatás – jóindulattal is – csak részlegesen valósult meg. Ráadásul sem a projekt indításakor, sem azóta
nem tájékoztatta senki az érintetteket, hogy a rendszer
fenntartása folyamatosan(!) ilyen terhet ró a résztvevõkre.
A polgármesterek jelezték, nem látnak esélyt arra, hogy
testületük elfogadja az emelést, van olyan település,
amely még a tavalyi rárótt összeget sem tudta kifizetni. Az
e-önkormányzat tervezett kistérségi költsége Németh Antal alpolgármester tájékoztatása szerint 112 M Ft, nálunk
tavaly 10 M Ft-nál több volt. A térség 77 000 lakosára
eszerint eddig 77 M Ft költség jutott, az idei tervek szerint
92,4 M Ft terhet róna a településekre az e-közigazgatás
mûködtetése. A témát egyelõre levették a napirendrõl.
Február 18-ára napolták el a DPÖTKT 2009. évi költségvetésének tárgyalását is, mivel a polgármesterek pontos kimutatást kértek a bevételi és kiadási oldalról, hogy
átlássák, milyen elõnyökkel, szolgáltatásokkal jár a kistérségi rendszer. Tudvalevõ, hogy egy sor területen eleve
csak a kistérségen keresztül jutnak hozzá a települések állami kvótákhoz (180 M Ft).

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület hírei
u A Jogpont Hálózat tagja lett az Ipartestület. A hálózat a peres ügyek megelõzése, jogesetek értékelése,
egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási, társasági és cégjogi tanácsadás; a munkavállalók, munkáltatók, közép- és kisvállalkozást mûködtetõk, illetve alapítók,
fiatalok, pályakezdõk, hátrányos helyzetûek, munkanélküliek részére díjmentes jogi szolgáltatást nyújt. Ügyfélfogadás: Szentendre, Bercsényi u 3., csüt.: 15-17-ig.
u Kereskedelemfejlesztési pályázati lehetõségek: a
GKM döntése alapján az ITD Hungary Zrt. által meghirdetett, kezelt és finanszírozott pályázati rendszer magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását,
külpiaci értékesítését kívánja elõsegíteni, vissza nem térítendõ támogatással (www.itd.hu). Ipartestületi tagoknak a
pályázati dokumentáció készítése kedvezményes. Információ: 2000 Szentendre, Bercsényi utca 3., tel: 312-067,
fax: 500 107, e-mail: info@szkit.hu, skype: szteiptest, ügyfélfogadás: H.: 8-17, Sz.: 8-17, P.: 8-12.
u A kezdõ és mûködõ vállalkozások támogatására – az
Ipartestület a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, a NFGM támogatásával – komplex vállalkozásfejlesztési, vállalkozói kompetenciafejlesztõ programot valósít meg 2008. okt.–2011. szept. között a Közép-Magyarországi Régióban. Az ingyenes projektek keretében egymásra épülõ, egymást kiegészítõ vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokra kerül sor. Bõvebben: http://www.szkit.hu.
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Döntések a hulladékszállításról

A jan. 27-ei ülések döntései

A testület elfogadta februártól a hulladékszállítási díj
7,3%-os emelését (10 I., 5 N., 1 T.). A januári 328 746 Ft+ áfa
díjkompenzációs igény megfizetését (a cég késedelme és félrevezetõ adatai miatt) nem támogatta (16 I.). A szelektív hulladékgyûjtést a „Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés”-sel
bõvítette, 2009-ben a szolgáltatásért 19 433 Ft/óra+áfát fizet
a cégnek. A lakosság az alapszolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe, a többlet zsákokért kell fizetni 110 Ft/db+áfát
(14 I., 2 T.). Januártól az önkormányzat 4 db 4,5 m3-es konténer szállításával kevesebbre tart igényt (13 I., 3 T.).
A házhoz menõ szelektív gyûjtéshez zsákokat már lehet
igényelni a Hulladékudvarban. – Lapunk nyomdába adásáig
a cég nem adott idõpontot a szelektív gyûjtésre...

A testület elfogadta Budakalász új Szerkezeti Terve
és Helyi Építési Szabályzata elkészítésére vonatkozó tervezési programját (11 I., 3 T.). Felkérte a polgármestert, a
közbeszerzési elõkészítõ bizottsággal egyeztessen a közbeszerzési kiírás elkészítésérõl és meghirdetésérõl.
u Módosították az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét: a Sport u.–Vasútsor–Határ u.–Barát patak határolta terület üzletei 23-6 óra között, a József Attila utca Kántor
u.–Kék Duna u. által határolt része és az Omszk park üzletei 22-6 óra között zárva tartanak (11 I., 5 T).
u A Közigazgatási Hivatal jelzésére módosították az
Önkormányzat Tervtanácsának mûködésérõl szóló rendeletet: a tagokat 5000 Ft+áfa/napirendi pont, a bírálót 30 e
Ft+áfa/megbízás tiszteletdíj illeti meg (16 I.).
u Elfogadták az Oleandro 2000. Kft. beszámolóját a temetõk üzemeltetésérõl, de felhívták a figyelmet a gondosabb munkára, levágott gallyak és szemét elszállítására, a
Sas utca felõli kapubejáró zárva tartására és a mellékhelyiség kinyitására a temetések ideje alatt (15 I., 1 T.).
u A testület elfogadta az IVS-t és a komplex településfejlesztési akciótervet, a bizottsági javításokkal. Kivette a
„lakópark” megnevezést és döntött arról, hogy készüljön
egy közérthetõ SWOT-analízis a lakosoknak (15 I., 1 T.).
u A grémium tudomásul vette a dec. 18-án aláírt egységes szerkezetbe foglalt Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását és
Alapító Okiratát. Felkérte a Társulást, hogy Budakalászon a
KEOP pályázati projekt keretében 15 db négy frakciós szelektív gyûjtõszigetet alakítson ki. Támogatta a Társulás költségvetésének elfogadását; jóváhagyta a pályázati keretben
helyben megvalósuló beruházásokat (69 974 730 Ft), és az
önrészt (1 101 667 Ft). Az önrész 2009-10-11-ben 30%50%- 20% arányban oszlik el (16 I.).
u A testület tudomásul vette Szentendre Bükkösparti;
ill. az OMV benzinkúttal szembeni területére elkészült településrendezési terv módosítására vonatkozó dokumentációját és szabályozási terv módosítását. A Kálvária utcai nem
szabályozott területre vonatkozó terveket sem kifogásolta,
de a 30%-os beépítettséget zsúfoltnak találta (16 I.).
u A képviselõk felhatalmazták a polgármestert a MG
Építész Kft.-vel a Berdó-dûlõ ingatlanhasznosítási tanulmánytervének elkészíttetésérõl szóló (3,78 M Ft+áfa összegû) szerzõdésének megkötésére (10 I., 1 N., 5 T.).
u A Damjanich utcai támfal újjáépítéséhez szükséges bejelentési-engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével az
Alapozz Bt.-t bízták meg (350 e Ft+áfa) azzal, hogy az elõzetes vázlattervet jellegtervként vegye figyelembe (16 I.).
u A képviselõk a Mályva utcai egykori szennyvízátemelõ telep építményeinek bontásával (a zöldnövényzet
megóvásával) az MG Építész Kft.-t bízták meg. A munka
díja: 4,85 M Ft+áfa. Az ingatlan távlati sorsát a HÉSZ módosításakor fogják érdemben meghatározni (16 I.).
u A testület hozzájárult a Berdó dûlõ Galagonya u. 1.
alatti ingatlan belterületbe vonásához, a költségek a kérelmezõket terhelik (16 I.).
u A grémium hozzájárult a Garantiqa-Óbuda RG TC
kérelmére a „Kalász” név felvételéhez azzal, hogy telephelyét Budakalászra helyezze át (15 I.).
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Helyi buszjáratok
A testület tudomásul vette a K. S. ROAD Mérnökiroda
Kft. által készített helyi buszközlekedés buszmegállóinak
közúti terveit azzal, hogy vizsgálják meg az öbölhossz
csökkentésének lehetõségét (mivel csuklós autóbusz-közlekedést nem tervez) és a Kõbányai úti két megálló és forduló helyett a Lenfonó volt szelektív gyûjtõjétõl keletre lévõ megálló elhelyezési lehetõségét (15 I.). Felkérte a tervezõt, hogy a lakossággal egyeztetve a terveket módosítsa. (Az egyeztetések febr. 9-én és 12-én zajlottak.) Az építési engedély megkérésére csak a közútkezelõi nyilatkozatok, közmûszolgáltatói nyilatkozatok és az egyeztetések
után kerülhet sor. A végleges útvonaltervrõl a testület a
közbeszerzési kiírást megelõzõen fog dönteni.
A testület jan. 27-én úgy döntött, részt kíván venni a
KMOP közúti személyszállítást célzó pályázatán, de ezt
febr. 5-én a pályázati feltételek: kivitelezési tervek, közszolgáltatóval kötött szerzõdés és mûködõ szolgáltatás híján
visszavonta. 2 M Ft-ot biztosított viszont megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére (12 I.).

Perek és felmentések
A 2007. szept. 3-ai testület-oszlató ülésen elhangzottak miatt a Kalász TV ügyében Sárosi Katalin feljelentést tett az
ügyészségen Parlagi Endre, Németh Antal, Novotny László és
Wágner László ellen becsületsértés és rágalmazás miatt, utóbbi
ellen a vádat késõbb elejtették. A megszületett elsõ fokú ítélet
szerint Parlagi Endrét és Németh Antalt felmentették, Novotny
Lászlót egy pontban felmentették, a másikban jelképesen (egy
év próbaidõvel, 5 e Ft pénzbüntetés terhével) elmarasztalták. Mivel ez a döntés is – a
képviselõ szerint – a jegyzõkönyv pontatlanságából származó félreértelmezés miatt
született, megfellebbezte. Külön feljelentette a képviselõt
Waszlavik Miklós és Sárosi Katalin más ügyben, magánvádas eljárásban. A Waszlavik
–Novotny tárgyaláson a képviselõt felmentették, Sárosi Katalin visszavonta feljelentését.
Az ítéletek nem jogerõsek.
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u A testület elfogadta a polgármesterre (állattartási és
közterület foglalási; ill. átmeneti segély, ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, térítési
díjkedvezmény, tiszteletdíjas gondozás, újszülöttek támogatása) átruházott ügyekben hozott döntésekrõl szóló beszámolót. Tudomásul vette a TFB, az OKSB, NJB átruházott
hatáskörben hozott döntéseirõl szóló beszámolót (16 I.).
u A grémium elfogadta a Lupa-szigeti úttól északra
fekvõ terület döntés-elõkészítõ ingatlanhasznosítási tanulmánytervének ajánlatkérési felhívását és a vizsgálati
szempontokat. A becsült költség: 5 M Ft+áfa (14 I., 2 T.).
u A grémium a HÉSZ felülvizsgálata során megvizsgálja a Köves utcai 051/101. hrsz.-ú ingatlan helyi jelentõségû
„természetvédelmi területek”-bõl való kivonásának, övezeti besorolása megváltoztatásának lehetõségét (16 I.).
u A képviselõk elfogadták a DPÖTKT Társulási Megállapodásának szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó módosítását (16 I.).
u A testület jóváhagyta a NJB kiegészítéseivel Budakalász Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (16 I.).
u A DPÖTKT-val kötött közoktatatási szakszolgálati
feladatellátásra vonatkozó megállapodás szerint az óvodákban logopédiai, az iskolákban logopédiai és gyógytestnevelés ellátásban részesülõ gyermekek után veszszük igénybe a kistérségi normatívát (15 I.).
u A testület a helyi, de Budapesten (szerb anyanyelven) tanuló gyermekek iskolabusz üzemeltetési támogatására 462 e Ft-ot biztosított a Szerb Országos Önkormányzatnak (10 I., 1 N., 4 T.).
u A képviselõk nem fogadták el a Sodexho Magyarország Kft. 7 %-os áremelési javaslatát (15 I.).
u Módosították a Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttmûködési Megállapodásokat (15 I.).
u A honlapra vonatkozó pályázat elbírálására ad hoc bizottságot hoztak létre (dr. Hantos István, Nógrádi Zoltán és
dr. Novotny László). A polgármester bruttó havi 200 e Ft-ig
köthet szerzõdést a bizottság által kiválasztott pályázóval
(12 I., 3 T.). A Gujdó Bt. megbízási szerzõdését február végéig meghosszabbították, 100 e Ft biztosításával (15 I.).
u A testület elfogadta a polgármester beszámolóját a
Bethlen Gábor u. 14. alatti társasház alapdokumentumainak
elkészültérõl, és visszavonta az ingatlan kisebbségi tulajdonrészének kisajátításáról szóló határozatát (9 I., 3 N. 2 T.).
u A képviselõk nem választották meg Ercsényi
Tibornét a PVB (6 I., 9 N., 1
T.), Dr. Krepárt Tamást a TFB
(4 I., 9 N., 3 T.), Mányai Zoltánt a TFB (6 I., 9 N., 1 T.) és
Rogán Lászlót az OKSB (6 I.,
9 N., 1 T.) tagjává.
u Az önkormányzat a
csatorna díját 2009-ben a
lakosság és a költségvetési
szervek esetén a 40 Ft+áfa
támogatás megszüntetésével 389 Ft/m3+áfában; közületi fogyasztó esetén 429
Ft/m3+áfában
határozta
meg (10 I., 1 N., 1 T.).
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További közlekedésbiztonsági fejlesztések
A február 5-ei rendkívüli ülésen a képviselõk (12 I.) az
M0-szerzõdés második tárgyidõszaka (2009. szept. 30.–
2010. szept. 30. – a környezeti terhelést és ártalmakat csökkenteni hivatott, 250 millió Ft + ÁFA összértékû) beruházásainak mûszaki tartalmát az alábbiakban határozták meg:
– Tanító utca–Sport utca keresztezõdésében gyalogátkelõ
és a hozzácsatlakozó járdák megépítése a patak hídjáig,
– a Tanító utca–Sport utca találkozásánál (Omszk parknál)
parkoló kiépítése,
– a Sport utcában forgalomlassító fekvõrendõr építése (a
híd és a Vasútsor közé),
– gyalogátkelõ létesítése a Sport u. HÉV felõli (Vasút sor)
csomópontjánál,
– a Szentendrei út–Szent László utca csomópontjának kiépítése, forgalomlassító sziget (osztott gyalogátkelõhely) létrehozásával,
– a csomópont átépítését követõen a Szent László–Bem
József–Kossuth Lajos utca elkerülõ útként történõ használatához ezek burkolatának megépítése,
– a Lenfonó állomásnál lévõ csomópont átépítése lámpás
keresztezõdéssé, és a kapcsolódó park felõli járdaszakasz, parkoló és buszforduló megépítése (ld. alább),
– a József Attila utca a Klenity I-gyel való csatlakozását biztosító Kántor utca szilárd burkolattal történõ megépítése,
– a Szentistvántelepi HÉV-megálló északi oldalánál
(Pomázi úton) védett gyalogátkelõhellyel rendelkezõ
terelõsziget kiépítése, valamint a lejárati lépcsõt követõ
járdaszakasz kiépítése a töltés mellett,
– a Damjanich utca–Köves utca–Mély utca találkozásánál
a csapadékvíz elvezetésének megoldása a Damjanich
utcán lévõ nyílt árokba való bekötéssel,
– a Damjanich utcán a Sólyom és a Fürj utca között mindkét oldalon általános útpadka-rendezés, és a vízelvezetõ
árok szükség szerinti fedett árokká történõ átépítése,
– a 11-es út mentén a Cora Áruház és a felüljáró körzetében zajvédõ fal létesítése (ez az Omszki tó szakasza, – a
víz zaj-erõsítõ hatása miatt szükséges).

Tervek a Lenfonó környéki közlekedésre
A korábbi tervek szerint a NIF lámpás keresztezõdéssé
alakítaná a Pomázi–Budai–Szentendrei út csatlakozását, úgy
a gépjármû-, mint a gyalogos forgalom számára. A Közútkezelõvel egyeztetve viszont fölmerült a tojásalakban elnyújtott körforgalom lehetõsége is. Különben, hiába hangolnák
össze az autósok lámpáit a HÉV-lámpákkal, a rövid útszakasz
miatt fennáll a veszélye, hogy a csillaghegyi keresztezõdéshez hasonlóan beszorulnának a gépkocsik, nem hagyva helyet a továbbhaladóknak – tájékoztatott Homor István beruházó. A körforgalom ritmusa gördülékenyebb haladást tenne lehetõvé mind Pomáz, mind a József Attila út felé és a
gyalogosok a védett, osztott zebrán félúton megpihenve
biztonságosan juthatnának át a peronhoz vezetõ járdára. Ez
a megoldás a lámpák elmaradása miatt olcsóbb, és nagyságrendekkel kisebb lenne a karbantartási, üzemeltetési költség
is. A NIF-fel a tervrõl a Közútkezelõ egyeztet.
A József Attila–Szentendrei út csomópontjában szintén körforgalom lesz: védett, osztott sávos gyalogátkelõhellyel, középen megállási lehetõséggel.
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ÚTKERESÕ: HOGYAN TOVÁBB?

Merre tovább Budakalász?
Az elmúlt hetekben a testület elé jelentõs horderejû
kérdések kerültek. Röviden összefoglaljuk a BuVéd álláspontját néhány témában. (A hosszabb kifejtést nemsokára
a SzóSzóló címû kiadványunkban olvashatják.)
Integrált városfejlesztési stratégia (IVS). Számunkra a
tervezet kapcsán az a legfontosabb, hogy a település falusias
jellege ne tûnjön el, és az átalakítás a hagyományokat megtartó, de a modernizációt beengedõ településképet eredményezzen. A község belsõ területérõl a közösségi funkciókat ne
szoríthassák ki lakóparkok. A Védegylet egyik elsõ demonstrációja a Lenfonóval szemközti zöldterület védelme érdekében történt. Azaz pont az ellenkezõje igaz annak, amit Harcsa
Lajos a Kalász Újság január 22-ei számában állít rólunk. Azt írja, hogy a falu alközpont építése ellen tiltakoztunk. Nem igaz!
Az volt a célunk, hogy az akkori testület lakópark-építõ szándékát meghiúsítsuk. Egykori akciónk most fejezõdött be sikerrel, mert a januári testületi ülésen a többség – egyesületünk
javaslatára – kiszavazta az IVS-bõl a lakópark ötletét. Marad
tehát a terület a közösségi funkciók számára.
Falu vagy város? Többször is foglalkoztunk a kérdéssel, tagságunk nem szeretne városban lakni. De nem azonosítjuk a várost a város elnevezéssel. Jobban örültünk
volna, ha Budakalász megmarad a nagyközségi státuszában. Ha megtörténik az átminõsítés, akkor azt fogjuk fõ
feladatunknak tekinteni, hogy a városi címmel járó elõnyöket minél jobban kihasználjuk, és az esetleges hátrányokat lehetõség szerint teljes körûen elkerüljük.

JÖVÕKÉP

A Gyógynövénykutató kapcsán szerencsére Budakalász
nincs rákényszerülve arra, hogy kapkodva kössön szerzõdést. Ezért, ha nem ajánlanak megfelelõ ellenszolgáltatást a
tulajdonosok, nem támogatjuk a terület átminõsítését. Anynyi területet (nem pénzt!) kell kérni, amennyi arányos a haszonnal, amire õk tesznek szert, ha mi átminõsítjük a
területet. A tárgyalásokon van mozgásterünk, mert mind az
északi, mind a déli rész jól hasznosítható. A déli rövidebb
távon, a Szentendre felé esõ viszont komplexebben. Fontos,
hogy egyértelmûen nettó (tehát utak nélküli) területet tekintünk csak tárgyalási alapnak.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításában nemcsak a fenti rész fontos, hanem a teljes község. Minden területet meg kell vizsgálni: ami rendezetlen, annak rendezni kell a
státuszát (belterületbe vonás, infrastruktúra-fejlesztés, telekalakítás stb.), de a tervek nem jelenthetik egy azonnali, kontrollálhatatlan, robbanásszerû változás megindítását, csak azt,
hogy legyen a testületnek rövid- és hosszú távú elképzelése a
falu jövõjérõl. Ez elengedhetetlen. Korábban ezen a téren
számtalan rossz megoldás és megalapozatlan terv született,
ill. nagy az elmaradás a tervszerû jövõkép kialakításában. Ezt
kell most korrigálni, illetve pótolni.
A Budakalászért Védegylet közösségként és tagjai egyénenként sem rendelkeznek olyan érdekkel, vagy érdekcsoporthoz tartozással, mely bármilyen módon más döntésre
sarkallna minket, mint a település érdeke. Tehát marad az eredeti jelszó: Budakalász ÉLHETÕ település maradjon!
Dr. Hantos István, a Budakalászért Védegylet elnöke

Mókus a kertben

Gondolatébresztõ „szabad ötletelés”

A minap a madarak etetése közben érdekes, szokatlan
mozgásra lettem figyelmes. Egy mókus ereszkedett a csalitosból egyre lejjebb. Nagyon óvatosan közlekedett a számára
idegen környezetben. Mozdulatlanul figyeltem a nem mindennapi eseményt. Végül megtalálta, amit keresett. A diófa
ismerõsnek tûnhetett számára, mert a fa ágai között keresgélt, élelem után kutatott. Egy idõ után rájött, hogy amit keres, az már nem a fán van, hanem lenn a földön. Óvatosan,
egyre alább ereszkedett, figyelt minden neszre és zajra. Az
óvatosság, a figyelem és a bátorság meghozta gyümölcsét,
mert talált egy szép diót, amit azon nyomban el is fogyasztott. Milyen szép, ritka pillanatot kaptam el – gondoltam magamban –, meddig lehet még ilyen és ehhez hasonló jelenséget látni Budakalászon? Meddig járnak még vissza kedvenc
kismadaraink, akiket minden télen etetek, gondozok? Meddig gyönyörködhetek még szép színes tollazatukban és hallgathatom boldog trillázásukat? Ezek jártak a fejemben.
Tudom, a fejlõdést nem lehet elkerülni, nem lehet megállítani, ami nagyobb beépítettséget, zsúfoltabb, szennyezettebb környezetet eredményez. Budakalászon most az arányokat kell megtalálni a beépítettség, a fejlõdés és a kellemes, falusias, nyugodt környezet tekintetében. Hamarosan
komoly döntések elõtt áll Budakalász képviselõ-testülete.
Kérem, nagyon gondolják végig, mihez adják a nevüket. A
helytelen, felelõtlen döntés hosszú távra, vagy örökre meghatározza községünk lakóinak életét, életminõségét. A rossz
döntéseket pedig számon fogják kérni Önöktõl a választópolgárok, a megelõlegzett bizalommal együtt.

Kollár Ernõ a várossá válás kapcsán eljuttatott egy
SWOT-elemzés mintát a Magisztrátusnak. Ezt tesszük most
közzé, kiegészítve etárgyú (a honlapra föltett) soraival:
Erõsségek (belsõ, +): – Erõs gazdasági, társadalmi és
történelmi tradíciók; – Új, fejlõdõ gazdasági ágazatok; – Kiépült lakossági vonalas infrastruktúra; – Értékes természeti
környezet; – Fõváros-közelség, jó megközelíthetõség; –
Magas társadalmi aktivitás; – Az itt élõk társadalmi struktúrája inkább városi; – Az ellátottsági mutatók városi jellegûek; – A többlet szolgáltatások komfort-érzet növelõk.
Gyengeségek (belsõ, –): – Rossz közlekedési helyzet;
– A belsõ óvárosi részek elhanyagoltak; – Nem épült ki a
település központja; – Parkolóhiány, óvodai helyhiány, elavult orvosi rendelõ; – Budakalász nem eléggé ismert a
hiányos marketing tevékenység miatt; – Vannak, akik a
fejlõdést, városiasodást ellenzik; – Óvni kell a lakosságot
a túlzott elvárásoktól, eredmények évek múlva lesznek.
Lehetõségek (külsõ, +): – Jobb együttmûködés a
szomszédokkal, területek közös hasznosítása; – Regionális
közlekedésfejlesztés; – A pályázati és nyerési lehetõségek
növekedése (önkormányzati- és EU-s pályázatok); – Hasznosítható területekre befektetõk felkutatása; – A „minõségi” beruházók a városokat keresik; – Városként ismertebbek lehetünk; – A várossá nyilvánítás lelkesítõ, közösségformáló erõ lehet; – Az ingatlanok ára felértékelõdhet.
Veszélyek (külsõ, –): – Közlekedésfejlesztések elhúzódása; – Városok versenye a tõkebefektetésért; – Térségi
kapcsolatok gyengülése; – Az M0 híd átadása miatt növekvõ forgalom, zaj- és a légszennyezettség.
2009. február • III. évfolyam 2. szám
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ÖSSZEFOGÁSSAL JÓ ÜGYEKÉRT...

Tedd jobbá környezeted!

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Az Er dei Iskola Alapítvány
a Napórásházzal kar öltve pápályázatot hir detett a lakóhe lyüket és a kör nyezetet szeszer etõ kistérségi 12-18 éves
diákoknak, hogy mozgósítsa,
felelõs magatartásra és mun kára ösztönözze õket.
Ennek keretében a Kalász Suli 6. b. osztályából két csa- pített helyszín megõrzésének lehetõségeit. Augusztusban
pat is vállalkozott arra, hogy összegyûjtse Budakalász kerül sor a megvalósításra, a választott helyszín rendbeazon területeit, amelyekre büszkék lehetünk, és amelye- hozatalára, október 2-ig kell leadniuk a változások dokuken volna mit változtatnunk.
mentációját és 19-én várható az „Ilyen volt – Ilyen lett” kiAz ‘Örömhelyeket’ és ‘Bánathelyeket’ bemutató pá- állítás ünnepélyes megnyitása és a program résztvevõilyázati anyagokból a szervezõk kiállítást készítenek, ennek nek megajándékozása.
megnyitója márc. 2-án 15 órakor lesz a szentendrei
Szeretettel ajánljuk a Kalász Suli csapatainak (Aigner
Napórásházban. A kistérség öröm-bánat térképét szeret- Lucia, Kerekes Fanni, Kosztin Rebeka, Szedmák Eszter és
Vágvölgyi Fanni; ill. Tarcsi Diána, Halmai Renáta, Szomják
nék nyomtatásban is megjelentetni.
A gyerekek munkája azonban igazából csak ekkor kez- Fruzsina, Facskó Balázs, Takács Benedek) meglepõen tardõdik: a bánathelyek közül kiválasztanak egyet, amit sze- talmas és színvonalas pályázatát, a gyermekek véleméretnének örömhellyé változtatni. Április 20-án bemutatják nyét tükrözõ, figyelemreméltó munkákat a budakalászi laa Napórásházban a megoldandó problémákat és elérendõ kosság, de különösen a környezetükre fittyet hányó, felecélokat, július 6. és 10. között a horányi nyári táborban lõtlen embertársaink figyelmébe. Ahogy a kezdeményeelemzik a gondok okait és megoldásait, elkészítik a pro- zés egyik jelmondatát is: „TE is jobbá teheted a környezejekt-terveket, a költségvetéseket és áttekintik a megszé- ted, ha nyitott szemmel és nyitott szívvel élsz!”

Jótékonysági koncertek egy hangversenyzongoráért
A Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ Kalász Mûvészeti Iskolájának zongoratanárai és diákjai új kezdeményezést indítottak útjára. A zeneiskola régi vágya valósulhat
meg, ha ez a közös összefogás eredményesnek bizonyul.
Január 31-én a KAMI zongora tanszakos növendékei,
tanárai, a pomázi zeneiskola
vendégtanára és lelkes szülõk közremûködésével megkezdõdött egy hangversenysorozat, melynek bevételébõl
az iskola egy jó minõségû
hangversenyzongorát kíván
vásárolni. A Faluház Dísztermét teljesen megtöltõ lelkes
közönség a négykezes zongorairodalom gazdag repertoárjából a barokktól egészen
a kortárs szerzõk mûveiig
szebbnél szebb darabokat hallgathatott. A diák-diák, tanár-tanár és vegyes produkciók során már a legkisebbek
is nagy tapsot vívtak ki vidám és lelkes elõadásaikkal. Az
apropót a KAMI szervezte „Kamarazenei hetek” ill. a VIII.
Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny
közelgõ megyei fordulójára való felkészülés adta.
A mûsort Dudits Zsuzsanna (Pomáz) és Dankovics Valéria tanári produkciója nyitotta: Dvoøák Szláv táncaiból szólaltattak meg egy hangulatos tételt. A „Kamarazenei Hetek”
produkcióiban Szente Adél, Horváth Krisztina, Cseszlai Eszter, Katona Bálint, Berkes Zsombor, Kincses Domonkos, Berkes Marcell, Füller Lajos, Halmai Renáta, Sípos Zsófia, Rontó
2009. február • III. évfolyam 2. szám

Róbert szerepeltek. A mûsor elsõ felét Mozart C-dúr K. 521,
szonátájának igen virtuóz I. tétele zárta Soós Gabriella és H.
Kürtösi Mónika tanárnõk elõadásában. A továbbiakban a növendékek (Józsa Bojána, Rozenberszki Zsófia, Kerekes Barnabás, Knipfer Tamás, Sebõk
Dóra, Józsa Elena, Szedmák
Eszter, Soós Zsófia) mutathatták be versenymûsorukat. Sajátos színt jelentettek a szülõgyermek produkciók: Katona
Bálint és édesanyja a „Vidám
ujjgyakorlat a cirkuszban” c.
darabbal, míg Liszkai Keve és
édesapja vérbeli jazz-muzsikával lépett fel. A zárószám a
zeneiskola billentyûs tanárainak (Dankovics Valéria, Soós
Gabriella, H. Kürtösi Mónika,
H. Uracs Mónika) átiratában
készült bravúros nyolckezes kompozíció volt: Csajkovszkij
Diótörõjébõl a Virágkeringõt szólaltatták meg.
A helyszíni bevétel 44 000 Ft volt, amit nagy örömmel
fogadtak tanárok és diákok egyaránt. Természetesen még
sok koncertet kell szervezni a jótékonysági sorozatban,
mert egy jó minõségû hangversenyzongora ára akár az 510 M Ft-ot is elérheti. Felajánlásokat továbbra is szeretettel várunk a Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány javára,
hogy az új hangszerrel a falu általános mûvelõdését, a
koncertélet fellendülését és a budakalászi zenebarátok és
a növendékek örömét is szolgálhassuk.
Hermeszné Uracs Mónika és Kürtösi Mónika
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KULTÚRA

A Magyar Kultúra Napja

Nyelv és kriminalisztika összefüggései

Oberfrank Pál tartott
lélekerõsítõ irodalmi estet január 24-én a Kós
Károly ÁMK Faluházában, Réti Anikó zongoramûvész közremûködésével. Az est címadó
verse (Francis Jammes:
Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen a Paradicsomba) mintegy ‘ráadásként’ hangzott el, a mûsor gerincét – a Magyar Kultúra Napjához méltóan – Babits, Juhász Gyula, Ady, József Attila, Weöres, Vörösmarty, Petõfi, Márai versei alkották. A megjelent közönségnek nem okozott meglepetést, hogy az egykori piarista diák
az egyházi irodalom jeleseit is felvonultatta az est szerzõi között (Harsányi Lajos, Gyóni Géza,
Sík Sándor, Reményik Sándor),
akik közül kiemelkedett Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus címû, elsöprõ erejû költeménye.
A 2008 óta szabadúszó, magát „hazáját szeretõ hívõnek” valló mûvész megalapította lakóhelyén a Nagykovácsi Nemzeti Színházat, barátaival közösen mûködteti a Pilinszky Kávéházat, melynek programjai megtalálhatók itt:
http://www.pilinszkycafe.hu.

Igazság és hazugság viszonya, valamint
a hamisság felismerése
volt a tárgya a Magyar
Tudományos Akadémia kihelyezett ülésének, amit a Sziltop Kft.
és az MTA Filológiai
Társasága szervezett január 19-ére a Faluházba. A szövegnyelvészet és a kriminológia találkozási pontjait vizsgáló elõadók blog-bejegyzéseket, irodalmi mûveket, árulkodó hétköznapi gesztusokat, metakommunikációs jeleket elemezve keresték az
egyedi, mindenkire jellemzõ, felismerhetõ és bûntett
esetén akár bizonyítéknak tekinthetõ stílusjegyeket. Nagy
Levente, Pál Dániel Levente és
Németh Erzsébet nyelvi megközelítéseit dr. Balázs Sándor
nyomozói, dr. Világos Beatrix
ügyvédi és dr. Szebeni László
bírói elõadásai, élõ példái, tapasztalatai egészítették ki, erõsítették meg, avagy vonták kétségbe. A mindennapi élet jelenségeit bátran a tudomány górcsöve alá vonó ülés bõvelkedett
az izgalmas felvetésekben, tanulságos gondolatokban.

A mese hatása kicsire, nagyra...
Három mesét is
meghallgathattak
azok a gyerekek és kísérõik, akik ellátogattak január 30-án a
Könyvtárba. Mielõtt a
mesélõ Fazekas Borbála beült volna a Mesefotelbe, pár szóban
– Benedek Eleket idézve – lefestette, milyen volt az a világ, ahonnan az író érkezett: „Erdõ, mezõ, hegy, völgy,
falu, – minden mesél itt. A mesék földje ez, csuda-e, ha
szép csendesen mesemondóvá nõ az a gyermek...”
A békés természeti világ
csodáira hívta fel a figyelmet
a Mesepéntek meglepetésvendége, a mesearcú dr.
Györffy Sándor mezõgazdasági mérnök is. Elmondta,
hogy õ Benedek Elek apó
unokája, Benedek István intézetének, az „Aranyketrecnek” a kertjében kezdte tanulni szakmáját: „A növényeket megismerve, sokkal
többet megismer az ember...
Már moccannak a rügyek a
12

fákon. Figyeljétek csak
meg, hogyan teljesednek ki... Most veszélyben vannak az orgonarügyek, de valahogy
mindig van egy kis tartalékrügy... Tanuljatok
meg a mesén keresztül csodát látni...”
Benedek Elek-mesét hallgathattak a Kalászi Idõsek
Klubja tagjai is február 3-án. A jó és rossz lány történetébe
belefeledkezõ idõsek a felolvasás után a mesék fontosságáról beszélgettek. Többen
unokáik, dédunokáik példájával magyarázták, mennyit
jelent, ha egy gyermek meséket hall vagy olvas, s nem
csak tévét néz, számítógépezik. Fejlõdik a képzelete,
megismeri az igazi értékeket, megtisztul a lelke. Elmondták, még nekik maguknak is jól tud esni egy-egy
szép történet... A beszélgetés nyomán eldõlt, márciustól kéthetente elbeszéléseket, novellákat hallgathatnak
meg az érdeklõdõ idõsek.
2009. február • III. évfolyam 2. szám

FARSANG
Maszkabálok

TÉLÛZÕ MULATSÁGOK AZ ISKOLÁKBAN

Ugyanaznap, február 6-án tartotta
farsangi mulatságát a Kalász Suli felsõ tagozata az iskolában és a Szentistvántelepi Iskola a Faluházban.
Elõbbi rendezvényen a gyerekek –
közkívánatra – tetszésük szerinti
maskarát öltöttek: vámpírok, varázslók, harcosok, mesehõsök, tündérek,
boszorkák, ördögök, mexikóiak, arabok, indiánok és mindenféle népség
népesítette be a tornatermet. A jelmezes felvonulás után vetélkedõ,
pingponglabda-egyensúlyozós táncverseny, lufifújó verseny, dekázás és
csokiosztás következett.
A Szentistvántelepi Iskola farsangján a fellépõk egységes jelmezben, saját mûsorral jelentek meg.
Táncoltak többek között Abba-zenére, voltak Macskák, lejtettek Nyuszitáncot, bemutatták, hogy képzelik el
Mátyás király udvarát. A koreográfiájukban is kiemelkedõ, színvonalas
mûsorok után lufifújó- és ivóversenyen vettek részt az osztályok, de
gyakran térültek-fordultak a pazar
büfé felé is.

A Kalász suli maskarásai
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NEVEZETES KALÁSZIAK

ARCOK

Ahol minden nap ‘a betegek világnapja’...

Beszélgetés Dr. Bodor Elekkel, a magyar szívátültetések kiemelkedõ alakjával
odor Elek egyetemi tanár, a hazai
szívátültetés atyja, Budapesten szüB
letett 1938. január 15-én, tavaly volt 70

esztendõs, de még ma is aktívan dolgozik, a nemzetközileg elismert hazai szívsebészet nemzedékeit indítva el ezen a
szép pályán. 1981-ben kandidátusi címet szerzett, 1992-tõl kinevezett egyetemi tanár, a Magyar Szívsebészeti Társaság egyik alapítója. 2007. júliusáig a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Városmajor utcai Ér- és Szívsebészeti
Klinikájának professzora. 2007. dec. 12-ig ugyan még fizetés
nélkül az intézetben dolgozott, amikor elvégezte ‘utolsó’ szívmûtétjét. Ezt követõen is rendszeresen kérték fel bonyolultabb
esetekben együttmûködésre, mint 2008. március 14-én is, az
elsõ csecsemõ-szívtranszplantáció alkalmával. 2008. júliusától
– az Országos Kardiológiai Intézet szaktanácsadójaként – máig
közremûködik operációkban.
1962-tõl jelen volt a hazai nyitott szívmûtétek csapatában,
1992-ben együtt dolgozott Szabó Zoltánnal az elsõ itthoni szívátültetésnél, majd szakmai segítõje volt tavaly az elsõ csecsemõszív-transzplantációnak is. Kollégái gyûjtése szerint összesen 3077 nagy szívmûtétje volt és 144 átültetés történt hazánkban közremûködésével. Három szakmai könyvbe írt fejezeteket, 120-nál több cikke jelent meg a témában magyar- és idegen nyelven. Máig a Regnum Marianum cserkészcsapathoz tartozónak vallja magát (1947 óta!), most már az ‘Õsök’ részlegben. Számtalan elismerés mellett kitütették a BatthyányStrattmann László-díjjal, 2008. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült, de a Mádl Ferenctõl kapott köztársasági elnöki érdeméremre emlékszik legszívesebben, amiben semmi politika nem volt. A legfõbb kitüntetései a gyógyult betegei. 1995tõl Budakalászon él, a Magisztrátus tagja. A betegek világnapja
(február 11.) alkalmából õt mutatjuk be olvasóinknak.
• Hogyan, milyen elhivatottságból lett Ön szívsebész, amikor ez a ’szakma’ szinte nem is létezett idehaza?

– Nem akartam orvos lenni. Matematikus, történész vagy
archeológus igen, de utóbbira nincs szükség. Az I. István
Gimnáziumban csodálatos tanáraim voltak. De összevitatkoztam a tanárommal azon, hogy a matematikát vagy érti
valaki vagy nem, azt nem lehet megtanulni. Nem volt igazam, de eltökéltem, nem leszek matematikus. Édesanyám
akkor azt mondta, legyek orvos. Munkás származású gyerek
voltam, de nem lettem tagja soha a KISZ-nek és a pártnak,
amibõl késõbb voltak is problémáim. 1962-ben végeztem
kitûnõ eredménnyel. A városmajori klinikára kerültem, s elkezdtem dolgozni az általános sebészeten, amihez vonzódtam. Szívsebész úgy lettem, hogy átküldtek a szívsebészetre,
három hónapra. Ez tartott aztán negyvenöt évig. Kudász Józseftõl, a fõnökömtõl, Eisert Árpádtól és Litván Imrétõl tanultam a szakmát. Én vagyok a világ egyik legszerencsésebb
embere, hiszen két szakmának a kezdet kezdetétõl résztvevõje voltam, s fölfutásának aktív szereplõjeként ezt mûvelhettem – ez a szív- és az érsebészet. Másrészt boldoggá tesz
a sok ezer gyógyult beteg, akinek az életét megmenthettem.
• Professzor úr, milyen volt az a korszak, amikor az elsõ
nyitott szívmûtétet végezték hazai elõzmények nélkül? A szívátültetésnél már voltak szakmai tapasztalatok világszerte…

– Az elsõ szívmûtét 1948-ban volt Magyarországon.
1960-ban történt az elsõ nyitott szívmûtét, amikor a beteget
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lehûtve, a szívet megállítottuk... Ekkor még 20%-uk meghalt,
nem csak itt, az egész világon. Akkor kezdtük mind, és egy
csomó ember, gyerek élete árán tanultuk meg, mit nem szabad, s mit kell csinálni. A dél-afrikai Christiaan Barnard hatására, aki Fokvárosban elvégezte az elsõ transzplantációt 1967.
december 3-án (bár a beteg 18 nap múlva meghalt), ‘68-ban
minden magára adó szívsebész transzplantálni akart. Ez borzasztó volt, mert az 54 intézetben végzett 102 mûtét után a
betegek 80%-a két héten belül meghalt, aztán a 20% is... bár
mûtét nélkül is meghaltak volna. Ez a Barnhard egy tolvaj
volt, mert kiküldték Fokvárosból a vesetranszplantációt
megismerni a Stanford Egyetemre – ahol magam is tanulmányoztam 1986-ban a szívmûtétet. Ott látta, hogy Shanway-ék
milyen komolyan végzik a szívtranszplantációs kísérleteket, s
amikor hazament, fütyült mindenre, megcsinálta az elsõ szívátültetést. De nem volt még meg az immunológiai háttér, a
kilökõdésnek például sokáig nem ismertük a gyógyszerét.
1968-ban volt még egy átültetés, ami után a beteg másfél
évig élt, de 1969-tõl leállt a világon mindenhol a transzplantáció, csak Stanfordban és Párizsban folytatták a kutatásokat.
1981-ben a Stanford Egyetem bejelentette, hogy a Sandoz
cég által gyártott ciklosporin, egy Norvégiában talált gombának a kivonata gátolja a kilökõdést bármilyen szerv esetében.
Így 1982-ben futott föl a transzplantációs program. Eddig egy
városnyi ember, 70-80 ezren kaptak új szívet a világon. A
csúcspont ‘95-ben volt, négyezer fölötti transzplantációval.
Itthon a 90-es évek elejéig fõleg a ‘nagy öregek’, Szabó
Zoltán, Árvay Attila operáltak ‘fontos embereket’ a városmajori klinikán, akkor odajárt Lázár János, Kádár, meg a felesége... Volt olyan idõszakom, amikor a fél politikai bizottság ott
feküdt bent. A hazai szívátültetésre 1991-ben lettünk készek,
novemberben volt az elsõ, de a donorszív nem volt megfelelõ. 1992. január 3-án Szabó Zoltánnal megcsináltuk az elsõ
transzplantációt és abban az évben még kettõt, utána hármat.
Eztán már a munkatársaim végezték, mert egy orvosnak az a
siker – és kutyakötelessége is –, hogy amit megtanult, adja át
a többieknek... A fiatalok csinálják legalább olyan eredménynyel, mint én... De visszatérve, akkor jött a váltás, az ‘öregek’
elmentek, én lettem a legidõsebb. Ott maradtunk minden
nélkül, s kellett, hogy valaki képviseljen bennünket. Megalapítottuk a Magyar Szívsebészeti Társaságot, hogy összefogjon
az az 50-60 ember a szívsebészet felemeléséért. Elértük,
hogy három éve majdnem 7000 szívmûtétet végeztünk, bár
a múlt évben csak 5500-at, hála a teljesítményvolumen-korlát
kiagyalóinak meg az akkori miniszter asszonynak...
• Ezt az egész ’egészségipart’ mennyire tartja emberileg és
a betegek szempontjából elfogadhatónak? Jó irányba megy az
egészségpolitika, a magyar egészségügy?

– Politikával nem nagyon foglalkozom, gusztustalannak
tartom. Azt vallom, hogy elõször is én orvos vagyok. Ha a
szakmát, és a legfontosabb dolgot, a beteg és az orvos közötti bizalmi kapcsolatot próbálják egyes trógerek, akik orvosi
diplomát is kaptak, de mentalitásban abszolút nem orvosok –
itt a volt két egészségügyi miniszterre meg egy bizonyos párt
elnökére gondolok – tönkre tenni, akkor elõfordul, hogy írok
egy cikket a magyar egészségügy helyzetérõl, amit érdekes
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módon leközölnek mindkét oldalon a sajtóban. Az egészségügy túl komoly dolog ahhoz, hogy jövõ-menõ politikusok kezére adjuk, s az elfogadhatatlan számomra, hogy valakik százezrek életérõl döntsenek, mert valahogyan bejutottak a parlamentbe. A Népszabadságban megírtam ezt, nagyon fel is
buzdultak ellenem. Egy szakmai – orvosokból, jogászokból,
közgazdászokból álló – nagy munkacsoportnak le kellene rakni egy tízéves fejlesztési tervet arról, hogy mi legyen az
egészségügyben. Kiemelni három-négy olyan ágat, ami legjobban érinti a munkaképes lakosságot (pl. daganatos betegségek, szív- és érrendszeri betegségek), s ezeket fejleszteni, a
többi területet pedig szinten tartani, s nem elsorvasztani. Aztán megfogadtatni minden párttal, hogy ehhez a fejlesztési
tervhez nem nyúl hozzá! Nem lehet azt csinálni, hogy az aktuális szakminiszterek felülírják az elõzõket a politikai széljárások
szerint. Mikolának a népegészségügyi elképzelése jó volt, mivel a betegségeket a legolcsóbban és a legjobb eredménnyel
nem gyógyítani, hanem megelõzni lehet. Mibe kerülne, hogy
fõmûsoridõben egészséges életre felhívó, néhány másodperces, tásadalmi célú ‘hirdetéseket’ adjanak le a televíziók?!
Az egész világ egészségügyében elvész a beteg. Ma már
a hajtásban leleteket operálunk, de hogy a beteg egy ember,
annak lelke van, gondolatai vannak, hite van, – azt sajnos,
nem vesszük figyelembe... Amerikában Cooley 12 mûtõben
operált egyszerre, a fiatalok elõkészítették a betegeket, õ futószalagon csinálta. Akiktõl én tanultam, leültek a beteg ágya
mellé, fél órán át hallgatták a panaszait és a fele már ettõl
meggyógyult... Ma erre már nincs idõ. Pedig a leletek, a vizsgálat nem 100%-os. Mindig a betegbõl kellene kiindulni.
Amikor megjelentek a komputerek, Kaliforniában pillanat alatt elterjedt a központi figyelõ szolgálat. Pisi, szélgáz, ment a gépre az adat. Öt év alatt a rendszer megbukott, a betegek olyan pszichotikus állapotba kerültek... A
betegnek az, hogy odamegy egy nõvér, letörli az arcát, ...
létfontosságú. Másrészt, én fejre állhatok, ha a beteg nem
bízik bennem és nem akar közremûködni, nem érek el
semmit. Volt olyan betegem, aki nem tudott élni a tudattal, hogy más szíve dobog benne. Meghalt. Volt, aki csak
az átültetést akarta, elérte a célját, utána feladta, vége.
• Hogy születik döntés az átültetésrõl, hányan vannak a várólistán, hogy zajlik az operáció megszervezése?

– Várólistán nagyon kevés ember van. Sajnos! Ebben hibás
a média, mert elterjedt, hogy fizetni kell. Nem kell! 9 M Ft-ba
kerül a szívátültetés és a következõ hónapok gyógyszerelése,
de ezt az OEP állja. Volt eset, hogy a beteg késõn jött, mert
mire eldöntötte, hogy a házát eladja, nem lehetett megmûteni... Másrészt az orvostársadalom egy része sem fogadta
még el ezt a terápiát, kevés beteget küldenek, és már gyakran
kritikus állapotban. Addig gyógyszeresen kezelik õket, akkor
meg már meghalnak 2-3 hónapon belül. Az is fontos, ki kaphat, ki nem kaphat új szívet. EU-s elõírások szerint vizsgálnunk
kell a pszichoszociális hátteret. Hajléktalan, vagy aki a minimális higiéniás feladatokat nem tudja elvégezni, nem kaphat
új szívet, mert nagy a fertõzés veszélye. Pszichésen zavart
vagy alkoholista sem, ez világszerte elfogadott elõírás. Most
1 csecsemõ vár, február közepén jön 3 gyerek és 19 felnõtt
van a listán. A várólista bizottságban sok mindent mérlegelnünk kell. Van egy donor, meghatározott vércsoporttal, testsúllyal, életkorral. A vércsoport nyilván érthetõ; a testsúlyban
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„Ne vidd a szerveidet magaddal a mennyországba,
mert ott tudják, hogy itt van rájuk szükség a Földön” –
az amerikai sebészorvosok ezzel a szlogennel próbálják
megértetni az emberekkel, hogy még haláluk után is
fontosak lehetnek ezen a világon.

***

„2000-ben II. János Pál pápa Rómában megjelent a
transzplantációs világkongresszuson, és kifejtette az
egyház véleményét a szervátültetésrõl, az agyhalál
megállapításáról és az õssejtkutatásról. A legfontosabb
következtetése az volt, hogy az embertársaink iránti
szeretet legmagasabbrendû kifejezése az, amikor szerveinket felajánljuk az itt maradottak gyógyulására.”
20%-os differencia megengedett, egy 40 kg-os nõ szívét
nem adhatjuk egy 100 kg-os férfinek és viszont; és elméletileg mindig fiatalabb szívet ültetünk be. A várólistán pontokat
kap a beteg, a három csillagosok kritikus állapotban, kórházban fekszenek, infúzión, segédeszközön, ballonpumpán.
Ha jön egy szív, megnézzük a listát. Gyakran elõfordul,
hogy nincs olyan ember, akinek azt a szívet adhatnánk. Az
Eurotransplantba azért nem lépünk be, mert a rendelkezésre
álló négy óra nagyon szûk lehetõségeket ad. Fél-, háromnegyed óra a szív kivevése, két óra lehet a szállítás, egy óra a
szív behelyezése. Két team van, az egyik kiveszi a donor szívet, a másik pontosan idõzítve felnyitja a recipienst és szívmotorra teszi, míg megérkezünk. Ha valaki agyhalott lesz
(nincs agykérgi funkció), elõírás szerint 12 órát várni kell, de
az információt megkapjuk, és küldünk a megfelelõ recipiensért. De elõfordul, hogy a donor meghal, vagy olyan beteg a
szíve, hogy használhatatlan. Megtörtént az is, hogy a mentõs
eltévedt. Volt olyan beteg, aki így harmadik riasztásra kapott
szívet. De manapság az orvos kollegák mentalitása mellett –
egyes kórházak nem jelentenek le megfelelõ számú donort,
bár az OEP ezt egy bizonyos összeggel támogatja is, s ez jelentõsen növeli a donorhiányt – egyik legnagyobb probléma,
hogy kevés a dolgozó. Ma például nem tudtak egyet sem
operálni a klinikánkon, ahol naponta négy mûtétet szoktak
végezni, mert nincs nõvér az intenzíven. Ha behoznak egy
agyhalottat, rá kell állítani egy nõvért, de akkor ki vigyáz a
többi betegre? Így nem marad más, rárakják a gépre, s amikor a beteg szíve megáll, már el is veszett donorként. A spanyolok olyan koordinátor hálózatot alakítottak ki minden kórházban, ahol egy személynek csak az a feladata, hogy gondoskodik a donorokról. Mi is ezt akartuk, de nem volt rá pénz.
• Gyakran hallani, hogy egy szívmûtét után a beteg szinte
‘megörökli’ a donor ‘tulajdonságait’. Mit tud Ön errõl?

– Régebben azt tartották, a lélek helye a szívben van, majd
a francia forradalom után az agyról gondolták ezt, ha egyáltalán lélek van. Mi nem vizsgálhatjuk a donor és a recipiens közötti kapcsolatot, etikailag tilos errõl tájékoztatni a betegeket
is, bár õk ezt gyakran kérdezik. De van olyan magyar beteg,
aki kiderítette, hogy kitõl kapta a szívet, s felállított egy sírkövet neki hálából. Amerikában megjelent, hogy egy korábban
víziszonyban szenvedõ beteg az átültetés után megtanult
úszni, vett egy vitorlást..., s kiderült, hogy szívét egy olyan
embertõl kapta, aki épp a víz megszállottja volt, s egy vízibalesete kapcsán lett donorrá. Több ilyen érdekes esetrõl tudunk, de ezek kapcsán sosem voltak egzakt vizsgálatok.
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• Mi a helyzet a hálapénzzel?

– Nehéz ügy... Ha a beteg hálás, hálás. Én soha nem fogadtam el egészségügyi dolgozótól vagy szegény embertõl
semmit. De ebbõl vérig sértõdések is tudnak lenni. „Mert biztos nem jól operált meg.” „Mert nem tudok eleget adni.” De
elõfordult olyan is, hogy a transzplantált betegem tõlem kért
kölcsön, hogy hazautazzon. Nézze, trógerek ügyvédek és orvosok között is vannak. Kiderült, hogy egyik kollégám pénzt
kért. Elõször tagadta, megbeszéltem vele. Aztán megint. Harmadjára megváltunk tõle. A betegek igenis hálásak. Ezt, hiába
akarja az SZDSZ megszüntetni, nem lehet. Ha nem lesz orvos-beteg közti kapcsolat, na akkor lehet. Én is hálás vagyok,
egy jó szóért is. Kaptam sok vázát, szobrot, festõtõl képet –
mutat körbe a lakásban –, táncostól balettet, zenésztõl hangversenyt, több betegemtõl verset. Ezt a verset például a betegemtõl kaptam, – mutatja. Hát ennél szebb honoráriumot!
• Mennyire van még benne a szívtranszplantációkban?

– A szívek kivételében ma is részt veszek, de a mûtéteknél már csak mutatom a többieknek, amikor szükséges, hogy
hogyan csinálják. Most, amikor a kis Mirjamot mûtöttük, a fiam vette ki a donor szívét – õ is gyerekszívsebész a Kardiológiai Intézetben –, én segítettem az átszállításban, majd kivenni a régi szívet, s asszisztáltam az új szív betételénél is.
• Magyarországon elég nagy az ellenérzés az emberekben
a szerv-, s különösen a szívátültetéssel kapcsolatban. Mit lehetne tenni a donorhiány ellen?

– A beteg szempontjából vizsgáljuk elõzetesen, hogy el
tudja-e fogadni, hogy egy másik ember szívével fog tovább
élni, s csak ezután kaphat új szívet. Jók a magyar törvények
abban a tekintetben, hogy annak a szervei felhasználhatók
ilyen életmentõ célokra, aki életében nem nyilatkozik az ellenkezõjérõl. Aki agyhalott lesz – és ez nem azonos a kómával,
mert itt nincs semmilyen agykérgi funkció –, azt le kell kapcsolni a géprõl, kivéve, ha nem lesz donor belõle, mert akkor
jogunk van 24 óráig életben tartani. De nagyon gyakran ezt
nem veszik figyelembe. Például egy agyhalott fiú esetében,
aki autóbalesetes volt, a hozzátartozóktól meg szoktuk kérni a
hozzájárulásukat. Az esetek egy részében nem adják meg.
Nem tudatosodott eléggé, hogy egy megmenthetetlen ember szerveivel akár hét másik kaphat esélyt az életre! De hiszek abban, hogy az emberek tudnak segíteni és akarnak is,
csak az adott pillanatban nem megfelelõ döntést hoznak.
• Egy alkalommal azt mondta: „...ahhoz, hogy egy mûtét
nagyon jól sikerüljön 3 jó dolog kell: egy jó team, nem a sebészen múlik /…/; egy jó állapotban lévõ beteg és kell egy jó Isten. Ha mind a három ott van, akkor ragyogó dolog. Ha kettõ,
akkor kicsit problematikusabb, de ha egy van, akkor csak a jó
Istennek kell lennie annak, aki ott van, s hogy megmeneküljön
a beteg, mert különben biztos, hogy elveszítjük.”

– Igen, Medgyessy Péternek mondtam egyszer, hogy nekem van egy jó segítõm, aki szokott súgni, hogy mikor, mit
csináljak, így hozzá képest sokkal szerencsésebb helyzetben
vagyok. Annyiszor történt már meg, hogy nem én döntöttem
úgy, ahogyan... Egy vasárnap reggel elidultunk a ferencesekhez misére, s elõtte beugrottam a klinikára, ahogy ezt szoktam. Ott az ügyeletes kolléga mondta, hogy minden rendben, de valamiért úgy döntöttem, hogy mégis fel kell mennem az intenzívre. Láttam, hogy ott ült négy idõs asszony, s
az egyik elölre hajolva... Azonnal kiderült: megállt a szíve.
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Fehér Miklós: Ajándék holnap
(Dr. Bodor Elek szívsebész professzornak – 2008. március 13.)

Ahányszor a tükör elõtt állok,
Látom a helyét, hol felnyitottak.
Vékony vonal, bevarrt kitárt-kapu.
Mögötte szívem remegve dobban.
Átléptem oda és visszatértem,
Hová mások csak elmenni szoktak.
Mesterséges álomban átaludva,
Míg értem harcoltak élõk és holtak.
De ha átlépve, én is tovább megyek
Az úton, melynek nem tudjuk hol a vége:
Mennyben, pokolban, üres semmiben,
Nélkülem kedves, most mi lenne véled?
Mennyi idõ kell, hogy ne halld hangom,
Hogy kötelesség legyek halottak napján,
Elfeledje tested, hogy öleltelek akkor,
Mikor egy ritmusra szerettük egymást?
De itt vagyok – csak egy kicsit mentem el.
Megálltam, majd úgy folytattam utam,
Mint a vándor, ki egy keveset pihen,
De tudja, menni kell, menni mindig újra.
Azóta, ha tükör elé állok
És látom helyét, hol felnyitottak,
Tudom, hogy minden nap új ajándék
És tegnapom is már – ajándék holnap.
Nos, mindjárt újra kellett élesztenem. A mise végére értünk
oda. A mellékhajó kapuján szoktunk kijönni, a nejem el is indult arra, amikor szóltam neki, hogy menjünk ki most a fõkapun. Akkor odajött valaki, hogy véletlenül nem én vagyok-e
az a szívsebész, mert valaki rosszul lett a hátsó padokban.
Gyorsan odamentünk, s ott volt egy nõ, akinek szintén megállt a szíve. Ott azonnal újraélesztettem õt is. Egy órán belül
kétszer történt meg... Ha akkor elmegyünk a mellékfolyosón,
a beteg meghal. Szóval, én nem titkoltan hívõ ember vagyok,
a mûtéteket is mindig úgy kezdem, hogy Isten nevében, s
már a mûtõsnõk szokták mondani elõre, hogy „na, professzor
úr, akkor belevágunk, ‘in nomine Dei’...” De azt sosem firtattam, hogy a kollégák is hívõk-e. Ahogy látom, az én csapatomban legtöbbjük valamilyen mértékben talán az.
• Ha ilyen hittel közelít az orvosláshoz, hogyan éli meg, mikor egy újszíves mégis meghal? Óhatatlanul felmerül a kérdés,
mi a véleménye a ’halálorvoslásról’?

Az eutanázia kapcsán az aktív halálba-segítést határozottan elutasítom, de ahogyan mindenkinek joga van az emberhez méltó élethez, a méltó halálhoz is. A beteg szenvedését
meghosszabbítani költséges és értelmetlen dolog, ha az emberi életet visszaadni számára lehetetlen. A pápa is maga
döntött errõl, amikor már nem akarta, hogy tovább kezeljék.
Az abortuszt mélységesen elítélem, nem tekintem az orvoslás részének. Megtapasztaltam, hogy minden ember elvesztése borzasztó dolog. Ha meghal egy beteg, s különösen egy
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gyerek, azt nagyon nehezen viseli el az orvos. Mindig azt
szoktam mondani, amikor orvosellenes cikket olvasok, hogy
én azt kívánom az illetõnek, hogy amikor nem sikerül a mûtét,
menjen ki, s mondja meg a mûtõ elõterében aggódva várakozó mamának, feleségnek, férjnek, hogy például nincsen
gyereke már... Mert meg kell mondani, s ez borzasztó. Én nagyon sajnáltam hogy elveszítettük tavaly júniusban a 9 éves
Lõrincz Balázst... Az viszont nagy öröm, hogy két sikeres csecsemõ transzplantáció történt. A kis Mirjam is teljesen jól van,
aki elõször egy rásegítõ eszközt kapott, ami egy ‘közönséges
pumpa’, a testen kívül van – ezt nevezik a médiában ‘mûszívnek’, pedig olyan, hogy mûszív, nincs. Nagy öröm az is, hogy
nem egy olyan betegem van, akit a hatvanas években operáltam, s most visszajön nagypapaként, hogy professzor úr, tetszik rám emlékezni, hatvanhétben maga fótozta be a szívemet... Pataki Ferenc fejszámoló mûvészt is mûtöttem, aki
most 88 éves, januárban Apáczai Csere János-díjjal tüntették
ki. Mikor megoperáltam, másnap a nõvérek rohantak le, hogy
baj van az egyik beteggel, mert elmebeteg lett... Azt kéri,
hogy négyjegyû számokat mondjunk neki, szorozzuk meg
számológépen, s õ elõbb megmondja az eredményt, mint
bepötyögnénk... Linder László, aki meg Kádár sakkpartnere
volt, vakszimultánt játszott fejben a nõvérekkel a mûtét után.
Orvosnak a sikert az adja – mondja, miközben egy fényképet vesz elõ –, hogy a pályája alatt szépen gyarapszik a ‘családja’. Õ egy ‘pótunokám’! A mamáját húszéves korában
operáltam, súlyos rendellenessége volt. A mûtét után jól lett,
azóta a harmadik gyerekét szülte, s mindig kapom az értesítést és a fényképet az ‘unokáimról’. A szívmûtét nélkül ezek a
csodálatos gyerekek sem születhettek volna meg. Újszíves
betegeknél a terhesség a kilökõdés szempontjából súlyos
kockázatot jelentene a betegekre, s még nem tudjuk, hogy a
kilökõdést gátló gyógyszereknek genetikailag milyen mellékhatásai lehetnek az utódokra. De sokan a fiatalon elvégzett,
komoly szívmûtétek után alapítanak családot, élnek teljes értékû életet. Ilyen az én Melindám, a ‘szívszerelmem’. Nézze
meg ezt a gyönyörû asszonyt – s már mutatja is a „családi’
A pótleány, akit kétszer
is sikerült megmenteni,
és a pótunokák

fényképet. Õ itt lakott Kalászon. Ez a kislány tizenöt éves korában olyan súlyos beteg volt, hogy két lépcsõt nem tudott
megtenni. Erre mit tesz Isten, én megoperáltam õt, mûbillentyût kapott, s ragyogóan egészséges lett, késõbb férjhez is
ment, meghívtak az esküvõre. A történethez tartozik, hogy
29 éves korában rohammentõ szállította be a klinikára, mert
az én drágalátos Melindám terhes lett, s nem megfelelõen
szedte a vérhígítót. A szívében kialakult egy véralvadék, ami
megakadályozta a billentyû mozgását. Hogy õszinte legyek,
frászt kaptam, mert ezeknek a mûtéteknek a halálozási aránya
nagyon nagy. Általában a magzat, de gyakran a mama is
meghal. Nehezen szántam rá magam, de meg kellett operálnom újra. A mûtét után azonnal jött az ultrahangos kollega,
megnéztük a magzatot is, az õ a szíve is gyönyörûen mozgott. Be kell vallanom, elbõgtem magam örömömben. Azóta
minden keresztelõn ott vagyunk, s õk az én pótlányomtól a
pótunokáim. És sok ilyen van, egyre népesebb a ‘családom’...
• Az Ön élete kész regény a szívsebészeten túl is. Személyesen találkozott például Mindszenty bíborossal 1956-ban...

– Édesapám szülei 1932 óta voltak a prímási palota gondnokai. Van is egy levelem Mindszentytõl ‘45-bõl, amiben
megbízza a nagyszüleimet, hogy gondoskodjanak a palotáról. Amikor ‘56 november 3-án felmentem a várba hozzájuk,
akkor ott ültünk a hatalmas nagy konyhában... Akkor lejött az
emeletrõl, s megkérdezte: „Bodor néni, nagyon éhes vagyok,
tessék mondani, nincs-e valami harapni való?”. Erre mondta
nagymamám, hogy jaj, eminenciás uram, dehogy nincs..., s
akkor bemutattak neki. De õ nem akkor látott engem elõször,
mert ‘47-ben már megáldott. Akkor megöleltem, letérdeltem
elé, megcsókoltam, s együtt folytattuk az étkezést. Késõbb a
nagymama volt az egyetlen, akit beengedtek hozzá a hatóságok, s õ volt, aki a ruháját foltozta, mert nem volt hajlandó elfogadni új dolgokat. Az utána megmaradt személyes tárgyakat a mai napig vigyázzuk. Amikor kinevezték veszprémi
püspöknek, akkor kapott egy teljesen fehér, festetlen herendi
Madonna-szobrot. Ezt vitte végig magával, az amerikai követségre is, mikor ott menedékjogot kapott. Mikor utoljára
volt benn nála a nagymama, õt bízta meg, hogy menjen el
édesanyjának a temetésére, s vigyen virágot, mert Mindszentyt nem engedték ki a temetésre sem. Akkor odaadta neki ezt a szobrot, hogy ez a Mária Magyarországhoz tartozik,
nem viszi ki sehová, s adja majd valakinek, aki megérdemli.
Így kaptam meg nagyanyámtól. Egyszer talán, ha majd lesz
Mindszentynek egy múzeuma, oda fogjuk adni.
• Családjáról nagy szeretettel beszélt sokszor...

– Egy ilyen munkánál, amit végzek, létfontosságú a szeretettel teljes, harmonikus családi háttér, ahol tud relaxálódni az
ember. A nejem már az orromon látta, ha baj volt, segített, s
mikor örültem, együtt örült velem. Immár 44 éve vagyunk
házasok, az egész pályámon mellettem állt. Nagyon pipás vagyok arra a liberális szövegre, hogy nem kell család, elõször
csinálj karriert, élvezd az életet, s majd utána alapíts családot,
szüljél gyereket... Mi nulláról indultunk, egy óbudai szobakonyhás házban kezdtük a közös életünket. Vasárnap, ha öszszejön a család, tizenhárman ülünk itt az asztalnál. A nejem
közben háromszoros diplomás egyetemi doktor lett, három
nyelvet megtanult..., két gyereket sikeresen felneveltünk, van
hét gyönyörû unokánk..., s én is lettem, ami lettem...
(fucskó miklós)
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Bártfai Er nõ általános iskolai Igazgató Úr II. világháborús élményei – II.
Hatodik villanás
A fogságba esett magyar honvéd szakasz gyalogmenetben vagy fûtetlen marhavagonokban vonult kelet felé
több tábort is megjárva. A magyar hadifoglyoknak feltûnt,
hogy amíg õket a körülményekhez képest „ellátták” élelemmel, az õket õrzõ szovjet katonák sorozatosan estek
össze a szöges dróton kívül az éhségtõl. Számukra a genfi egyezmény nem biztosította az élelemmel való ellátást! Már jól bent jártak „Szent” Oroszország területén,
amikor eljött az egymástól való búcsúzás szomorú ideje. Az egység tagjait
rangfokozatuknak megfelelõen különbözõ táborokba irányították.

Hetedik villanás
Bártfai Ernõ parancsnokot tiszti rangfokozatának megfelelõen Leningrádtól
észak-keletre kb. 3-500 km távolságra a
sarkkörön túlra irányították, ahol már az
õrség is (a komisszár kivételével) büntetésbõl teljesített szolgálatot. Itt az a szerencse érte, hogy a „tábor” (néhány faház hóval befedve) parancsnokában kollégára talált, aki büntetésbõl teljesítette
ott a vezetõi feladatokat. Mint tanáremberek, hamar megértették egymást, köszönhetõen természetesen az Igazgató Úr orosz nyelvtudásának is.
Elhatározták, hogy a silány élelmezés ellenére is megkísérlik fizikai állóképességüket, testi erejüket megõrizni.
Ennek megoldását abban lelték, hogy birkózni kezdtek
egymással. A birkózás olyan sport, amiben a testi erõtõl,
technikai tudástól függõen hol az egyik, hol a másik küzdõ fél van felül vagy alul. Egy alkalommal, amikor edzésüket végezték és Bártfai parancsnok úr volt felül, hideg
tárgy nyomását érezte halántékán! A komisszár pisztolyának csöve volt. A tábor parancsnoka csak igen nehezen
tudta meggyõzni, hogy nincs veszélyben, testi erejüket
szeretnék megõrizni. Megúszták. Ezután csak akkor edzhettek, amikor a komisszár volt a külsõ munkára vezényelt hadifoglyok parancsnoka. Így morzsolódtak az órák,
napok, hetek, õrölték idegrendszerét, növelték honvágyát, még ilyen „elviselhetõ” körülmények között is.

Nyolcadik villanás
Megszületett az elhatározása: Haza kell jutni!!! Az
északi sarkkörön túlról Leningrádtól több száz kilométerre, hóban, fagyban, kitéve a sarkköri hóviharnak, farkascsordáknak, a mindent elbájoló sarki fénynek, – a M. Kir.
honvédség megviselt felszerelésében.
A tábor parancsnokával kialakult barátsága felbátorította arra, hogy elhatározását közölje vele és az útra való
felkészülésében tanácsait kérje. Tehette ezt azért is, mert
a szökevények túlélése gyakorlatilag lehetetlen volt. A táborparancsnok jó barátként közölte vele, hogy szökését
nem akadályozza meg, de célba jutásának kevés az esélye. Indulásakor némi élelmet és meleg ruhát is kapott tõ18

le, továbbá tájékoztatta, hogy milyen irányba visz az „út”
Leningrád felé. Elindult!

Kilencedik villanás
Rongyos tarisznyával (1936-os szovjet minta), benne
néhány amerikai konzervvel, egy üvegben pár korty vodkával elindult. A tiszti felszerelésébõl megmentett iránytûjével tájékozódott, hunyorgó szemmel
a mínusz 30 fok körüli hósivatagban.
Bõséges útravalója pár nap alatt elfogyott, éhesen, havat szopogatva
folytatta az utat szinte reménytelenül.
És láss csodát! Teljesítõ képességének
szinte a végén, sötét pontot pillantott
meg a hósivatagban. Egy hóba fagyott
trojka volt két halott utasával, és elhullt
lovaival. A hóban megfagyott emberek
– számára érthetetlenül – igen jól el
voltak látva meleg bundákkal, élelmiszerekkel és természetesen vodkával.
(Lehet, hogy ez okozta a vesztüket?)
Megpihenve, de alvás nélkül! (harmadik napja volt úton) a készletek egy
részét magához véve tovább indult.
Több napi gyaloglás után igen fáradtan, de a reménytõl fûtve továbbhaladva megint elfogyott az élelme. Útját fel nem adva Leningrád irányába haladt, amikor ismét útjába került egy hóba
fagyott orosz, nála is volt némi „ellátmány” (élelem, vodka, dohány). Mindent magához véve ment tovább a fehér
éjszakába. Kitartása meghozta a gyümölcsét, a látóhatáron
feltûntek Leningrád romlott tornyai.

Tizedik villanás
Leningrádba érve a legnagyobb káoszt találta. A 900
napos blokád után teljesen lerongyolódott emberek élelmiszer nélkül, az ivóvizet a hóból olvasztották benzines
hordókból készített kályhákon, ami mellett melegedtek,
és ahol fõztek is, már akinek volt mit. (Élelem alig volt, a
tüzelõanyagot a Névába fagyott csekély mennyiségû
uszadék fából nyerték!)
Nagy Péter cár városában sok gondolkodásra való ideje nem volt, az utca emberétõl szerzett értesülései alapján
keresni kezdte azt a hadifogoly tábort, ahol azokat a különbözõ nemzetiségû hadifoglyokat – köztük magyarokat
is – õrizték, akiket a tábor felszámolása miatt haza kívántak szállítani. Majd egyheti „városnézés” után megtalálta.
Hála a „gondos” õrzésnek, könnyen be is jutott.
Meg kell jegyezni, hogy ebben a városban a gyõztes
szovjet katonák – a városlakók elmondása szerint – semmiben sem különböztek az ellenséges nemzetek hadifoglyaitól. A különbség csak annyi volt, hogy aki a fogolytáborban
tartózkodott, azt kötelezõ volt élelmezni (különféle kásák,
szárított csalán leves, stb., de meleg „étel” volt, ami az
északi sarkkör közelében az életben maradást jelentette).
Végül némi ügyeskedés után sikerült a hazatérõ
transzportba belekerülnie.
2009. február • III. évfolyam 2. szám

HISTÓRIA

ELÕDEINK TÖRTÉNETÉBÕL

Tizenegyedik villanás

Tizenkettedik villanás

Kiválasztás, vagonírozás, stb. után a hadifoglyokat hazaszállító tehervonat több heti vonaglás után jóval a trianoni határokon belül, Debrecen környékén állt meg.
Tudjuk, hogy itt alakult meg az úgynevezett „ideiglenes” magyar kormány szovjet fennhatóság alatt. Tagjai
között döntõ többségben a Szovjetunióba emigrált szélsõ
bal politikai irányzat követõi voltak (már akik túlélték az
1936-39-es sztálini tisztogatást). Szempontjukból a nem
kellõen baloldaliak, ill. a háborús „bûnösök” nem lehettek
az ideiglenes kormány tagjai.
A hazatérõ és sokat szenvedett hadifoglyokat egy erre
a célra felállított „bizottság” kihallgatta, és további sorsuk
ettõl a kihallgatástól függött.
Ebben az idõszakban (1947 vége–1948 eleje) a hivatalos propaganda már nem Magyarország háborúvesztésérõl, a hõsi halottak siratásáról, hanem az ország hõs Vörös
Hadsereg általi – a német és magyar fasizmus alól történt
– felszabadításáról szólt.
Hazatért hadifoglyaink – akik saját szemükkel látták és
saját sorsukon tapasztalhatták a szovjetrendszer hazugságait, rendkívül kellemetlen helyzetbe kerültek. A debreceni „kioktatás” után más szeminarisztikus oktatásban is
volt részük. Utasításba kapták, hogy a Szovjetunióban látottakról, az ott tapasztalt csodálatos kommunista helyzetrõl csak a legnagyobb elismerés hangján szabad nyilatkozni. (Mint a kommunista dal és a szovjetrádió szignálja
harsogta: „Nincs a földön gazdagabb, szebb ország, minden ember érzi, hogy szabad!”)

Otthonába érkezve és tanári kinevezésének megújítása
után folytatta munkáját a budakalászi általános iskolában,
mint egészségtan és biológia szakos felsõ tagozatos tanár.
Nyugodtan azonban nem dolgozhatott, mert az akkor alapított BM. Államvédelmi Osztálya /ÁVO/, ismerve a Nagy
Szovjetunióban a kommunizmus építésében szerzett „igen
elõnyös” tapasztalatait, amelyek nem egyeztek az aktuális
politika hivatalos felfogásával – és ezt Õ nyíltan hangoztatta is – gyakran behívta baráti beszélgetésre és tapasztalatai
elhallgatására „kérte”, amit kénytelen volt megígérni!
Ebben az idõben volt az úgynevezett fordulat éve,
amikor a Kommunista Párt választási csalással megnyerte
a választásokat és hozzálátott az ezeréves keresztény magyar kultúra felszámolásához. A felszámolás azzal kezdõdött, hogy a tantermekben a tábla felett elhelyezett kereszteket el kellett távolítani. Az iskola addigi igazgatója,
Spáth Gyula Igazgató Úr, aki már hosszabb ideje vezette
az iskolát, erre a vallásos meggyõzõdése miatt nem volt
hajlandó, ezért hivatalából eltávolították. Az új igazgatói
kinevezést Bártfai Ernõ Tanár Úr kapta. Az elõzõekben leírtakban az igazgatói címet az iránta érzett tisztelet okán
megelõlegeztem.
Igazgatói ténykedésérõl az iskola száz éves fennállásának évfordulójára kiadott kötetbõl tájékozódhatunk. (A
kötetet bemutató recenziót következõ számunkban közöljük. – a szerk.)
Budakalász, 2008. Karácsonya
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VÁRHATÓ PROGRAMOK 2009-BEN

KULTÚRA

Zajlik az élet a Faluházban: gazdag kulturális kínálat várható
A Faluház tavaly egy intézménnyé forrt a könyvtárral
és a Mûvészeti Iskolával.
Vincze Enikõ megbízott intézményegység vezetõt a Kós
Károly ÁMK-ba tagozódás
évének programjairól és a
2009-es tervekrõl kérdeztük.
Mi volt a Faluház legnépszerûbb, legvonzóbb eseménye a
tavalyi évben?

– A legnépszerûbb, kb. 2000 nézõt vonzó esemény a
Kalászi Vigasságok 13. fesztiválja volt, ezzel csatlakoztunk a
kistérség Dunakanyar Nyári Játékok rendezvénysorozatához. Megõrizve a korábbi hagyományt (a nemzetközi fellépõk mellett szerepeltek környékbeli nemzetiségi csoportok
és zeneiskolák, fõleg népzenei tanszakok), alkalmazkodtunk
a közös elképzeléshez, arculathoz is. A Reneszánsz évéhez
kapcsolódóan, ugyanazzal a várszerû külsõ látvánnyal fogadtuk a vendégeket, mint a többi település, itt is volt Mátyás mese és kiállítás, Reneszánsz motívumok a népmûvészetben címmel. A Vizek éve alkalmából átvettük a Dunakanyar élõ vizei kiállítást, üveg terepasztallal vártuk az érdeklõdõket. A mintegy 500 táncos, zenész, énekes, vagy mesemondó között fellépett a Magyar Állami Népi Együttes is.
Milyen más nagyobb rendezvényt tartottak a Faluházban?

– Említésre méltó a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar
Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fóruma, amelyen elõadó
volt Ékes József, Gazda István és Jankovics Marcell is. Ezt a
Magyar Mûvelõdési Intézet szervezi, mi helyet adunk neki
és technikailag támogatjuk. A tavalyi, 8. találkozón 8 ország
90-nél több civil szervezetének 72 küldötte vett részt.
Befogadott rendezvények voltak az V. Kalászi Kortárs
Tánctalálkozó a Duna Táncmûhely szervezésében és a Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett nyelvészeti ülései is, a Sziltop Kft. és a MTA Filológiai Társasága rendezésében. A Háznak az a koncepciója, hogy a nem bevételes
(belépõs vagy pályázati támogatásos), színvonalas mûvészeti, ismeretterjesztõ programoknak helyet adunk.
Volt tucatnyi kiállításunk, fõleg hivatásos mûvészek
mûveibõl. Szerveztünk meseelõadásokat intézményi, ill.
családi programként. Harmadszorra tartottuk meg a Márton napi rendezvényeket, délelõtt gyerekprogramot, este
bált. A libát és bort a kalászi éttermek hozták, az újbort a
Schieszl Borház ajánlotta föl. Kóstoló után szavazással
döntöttük el, kié a Márton Napi Vándorkupa, tavaly a
Hasmester vendéglõ nyert. Adventi vásárunkon karácsonyi kézmûves foglalkozásokat tartottunk és koncertekkel,
Táncos Gálával, kirakodóvásárral vártuk az ünnepet.
Pomázról hozzánk tette át székhelyét a Tarsolyosok Országos Találkozója és a Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap is.
Hogyan kapcsolódtak a kistérségi rendezvényekhez?

– Az évadnyitó Szent György Havi Tavaszköszöntõ
Fesztiválon csapatunk megnyerte a fõzõversenyt. Az elsõ
Dunakanyar Aquavity Kincskeresõ Kalandtúrán szintén a
kalászi flottilla nyert. A Dunakanyar Mesterdalnokai rendezvénysorozat terveit igazából csak a Budakalász–Pomáz település-páros váltotta be: Méhes Imre kórusvezetõ
20

lelkes szervezésének hála, mindkét helyszínen emlékezetes, színvonalas kórustalálkozó volt. Összességében Budakalász kitûnik a kistérség települései közül: a programok szervezettségében, a lelkiismeretes, precíz munka
tekintetében, a helyi erõk mozgósításában. Ezt kistérségi
szinten is számon tartják.
Közös kistérségi programokra számíthatunk az idén is?

– Május 9-én ismét lesz kistérségi tavaszköszöntõ
Szentendrén, Aranyesõ Fesztivál néven. Várható felvonulás, kiállítások, kirakodóvásár, fõzõcske, Botond napi játék, megjelennek a polgármesterek és vetélkednek a települések. Ami új, hogy mintegy 300 énekes részvételével lesz egy kórustalálkozó, közös énekléssel.
Idén is a Dunakanyar Nyári Játékokhoz és a Duna Karneválhoz csatlakozva rendezzük meg a Kalászi Vigasságokat.
Június 12-14-ére várjuk a mexikói Tenochtitlan Együttest, a
kínai Xin Men Xino Baihut, a pozsonyi Sluk táncegyüttest,
az Athéni Tánccsoportot, a Bulgár Trák Állami Együttest, a
Nagyvárad Táncegyüttest, a Duna Mûvészegyüttest... Idén,
az évfordulóra tekintettel Benedek Elek-mesét tervezünk.
Tavaly nem voltunk megelégedve a világítással, színpadtechnikával, úgyhogy igyekszünk a színvonalat emelni. Ez
az év az EU-ban a Kreativitás és Innováció éve, ez a fesztivál kézmûves-programjaiban is megjelenne. Az ingyenességen viszont lehet, hogy változtatnunk kell: fontolgatjuk,
hogy legyen napi- vagy háromnapi jegy, karszalag.
Az Aquavity Kincskeresõ Kalandtúrán idén a kistérség
szeretné jobban bevonni a ‘szárazföldi’ településeket és
sportokat, a biciklis és vízi csapatok a végén összetalálkoznak. Lesznek megint komoly adventi rendezvények is.
Saját programok, kiállítások, koncertek...?

– Továbbra is szorosan együttmûködünk a KAMI-val.
Mivel Haydn és Händel év van, áprilisban egy vonósnégyes kamarazenekar lesz a vendégünk. Gyereknapi rendezvényünkön immár ötödjére szervezünk a két óvodával kézmûves- és sportfoglalkozásokat, lesz zenekar és mûsor.
Megünnepeljük a nemzeti ünnepeket, a Magyar Kultúra
Napján Oberfrank Pál volt a vendégünk, megemlékezünk a
Zene Világnapjáról és a Költészet Napjáról is. Tervezünk felnõtt táncházat a szülõknek, hogy ne Pestre járjanak be, lesz
német nyelvû szavalóverseny is. A Könyvtár is egyre több
programot vállal át, fut a Mesepéntek és az Olvasni jó sorozat, vannak egyedi elõadások is. Február 27-én nyílik foltvarró textilkiállítás; áprilisban Metzger Katalin festõ kiállítása; tervezünk egy tárlatot Bloch Hugó korabeli kalászi képeibõl és ezek mai (Szabó Zoltán fotózta) megfelelõibõl; szeptemberben a BBK, KKÁMK és a Fotókör által kiírt fotópályázat képeit mutatjuk be és várható ólomüveg kiállítás is az
õsszel. Lesz megint Hagyományõrzõ és Kézmûvestáborunk, fontolgatjuk, hogy elõbbit a Falumúzeum udvarában
tartsuk. Zajlanak az állandó programok és teret adunk a helyi civil fórumok (kisebbségi egyesületek, Testvérkapcsolatok Egyesülete, MRL Egészségklub...) rendezvényeinek.
Célunk egy színvonalas, minõségbiztosított közmûvelõdési intézmény mûködtetése, ahol a pályázatokon elnyert pénzek is segítik a még szervezettebb, koordináltabb programok létrehozását.
Anó
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KULTÚRA
A Kós Károly ÁMK – Faluház
február-márciusi programjai
febr. 22. 15 óra Koltay Gábor: Horthy, a kormányzó –
filmvetítés
febr. 22. 20 óra Szerb Farsang
febr. 24. 17 óra Farsangtemetés
febr. 26. 18 óra Egészségklub
febr. 27. 9 óra Területi Német Szavalóverseny, Kalász Suli
febr. 27. 17 óra Kézmûves foglalkozás, gyöngyözés
febr. 27. 17 óra Pinokkió – a Telepi Óvoda meseelõadása
febr. 27. 18 óra Patchwork kiállítás Turi Attiláné és Hurták Éva munkáiból (km.: Reikort Ildikó)
febr. 28. 20 óra Nõsök bálja
márc. 4. 18 óra Sulicsalogató
márc. 5. 17 óra Fogyi Klub
márc. 6. 18 óra Nosztalgia Klub (Dö Fantasztik SEDÓZ)
márc. 7. 10 óra Ifjúsági sakkverseny
márc. 7. 20 óra Ice Cream koncert
márc. 8. 12-21 XI. Tarsolyos Találkozó
márc. 9. 10 óra Baba-Mama Klub: alvási szokásokról
márc. 12. 17 óra Ötórai Tea
márc. 13. 17 óra Aprók tánca-játszóház - belépõ: 500 Ft
márc. 13. 17 óra Gyógyító böjt!
márc. 14-15.
Vándorfény Galéria – kiállítás és vásár
márc. 17. 17 óra Közmeghallgatás
márc. 18. 10 óra „A Várkastély titka” címû bábelõadás
(Maszk Bábszínház, belépõ: 600 Ft)
márc. 20. 17 óra Gyógyító böjt!
márc. 26. 18 óra Egészségklub
márc. 28. 12 óra Tamburás Találkozó

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBÕL

Horthy, a kormányzó
A Nemzeti Fórum várja az érdeklõdõket február 22-én
15 órára a Faluházba, Koltay Gábor filmjére. Belépõdíj nincs,
de kérjük, hogy a film jogdíjára adakozzanak (kb. 500 Ft/fõ).

Megemlékezés a kitelepítésrõl
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a kitelepítés 63.
évfordulóján tartandó megemlékezésre. Február 22-én
vasárnap 15 órakor a Kalászi templomban közös imát mondunk az élõ és elhunyt kitelepített kalásziakért, majd
megemlékezést tartunk a Kitelepítési emlékmûnél.
Német Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat

Jubileumi Farsangtemetés
Február 24-én, húshagyó kedden 18 órakor a Faluházban „Trinkhoffer Sári ismét bekrepírozik”, így a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Egyesület amatõr színészei
és a „Szomjas Klub” tagjai végsõ búcsút vesznek tõle. A
Farsangtemetésre a belépés díjtalan, a jókedv kötelezõ!

A XI. Tarsolyos Találkozó várható programja
Március 8-án 12 órától újra kézmûves vásárral várják az
érdeklõdõket a ‘tarsolyosok’. Elõadást tart Rétfalvy Kálmán
bakonykutató: A Bakony rejtelmei és Dr. Papp Lajos szívsebész: Magyar hazánkért címmel. Kemény Mátyás néptáncoktató erdélyi és magyar táncokat mutat be, megtekinthetik Orgoványi Anikó festõmûvész, mandalakészítõ kiállítását és a Fehér holló dobzenekar elõadását is. Belépõjegy:
1500 Ft, amiben benne foglaltatik egy tál (Nyers Csaba natúrkonyhai szakács által készített) húsos gabonakása is.

Könyvtári hírek

Kedvcsináló

A Hónap írója februárban Polcz Alaine pszichológus, tanatológus, író, a Magyar Hospice megalapítója és
volt elnöke. „Az élet nem a halállal végzõdik.” – vallotta,
hitte, tudta, hirdette, élte. A Könyvtárban megtalálható
könyvei: Macskaregény, A halál iskolája, Ideje az
öregségnek, Nem trappolok tovább, Kit siratok? Mit siratok?, Kit szerettem? Mit szerettem?, Fõzzünk örömmel.
u Márciusban a Hónap írója John Updike , a XX.
század amerikai irodalmának jelentõs alakja, az emberi
viszonyok, a nõi-férfi kapcsolatok nagy tudású krónikása
lesz, aki 76 éves korában idén januárban hunyt el.
u A következõ Mesepéntek február 27-én 14 óra 30kor lesz, ezúttal már egy kis rajzolásra is sort kerítünk.
u Az önismeret fontossága a mindennapokban címmel márc. 5-én 17.30-kor az ezoterikus gondolkodásmódot bemutató elõadást tartunk. Az önismeret által
megismerhetjük a sors törvényszerûségeit és kezünkbe
vehetjük életünk irányítását.
u Munkácsy Mihály mûvészetérõl , képeirõl és
koráról tart vetítéssel egybekötött elõadást Dr. Boros
Judit mûvészettörténész, március 19-én 17 órakor. A
nemzetközileg ismert és elismert Munkácsy-szakértõ 15
éve foglalkozik a témával. Az elõadások ingyenesek!
Szeretettel várunk mindenkit!
u Húsvéti képeslap-kiállításunkra, a nagysikerû karácsonyi kiállítás mintájára, ezúttal is várjuk a kedves
olvasók régi húsvéti képeslapjait!
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Sorozatunkban a Hónap írójától – a 2007-ben elhunyt
Polcz Alaine-tõl, Mészöly Miklós feleségétõl – idézünk
pár érdekes, megfontolandó gondolatot:
„Ha kevés idõ van – mindig kevés idõm van –, megengedek magamnak, mondjuk, egy óra olvasást. Nézem
az órám: még tíz perc. Alkuszom magammal. Na, még
csak öt perc, aztán még egy fél oldal – könyörgök magamnak. ... Én nem csak az vagyok, aki voltam, hanem
mindaz vagyok, amit szenvedéllyel olvastam. És így gyûrûzik tovább a kör, mert abban, amit írok, az is benne van,
amit olvastam, s írásomon keresztül talán mások is, megélnek egyet s mást, amit én olvastam.” (Éjjeli lámpa)
„Nem központi szervezések, hanem egyének, kis csoportok változtathatják meg a világot; minden téren többre becsülve az etika követelményeit, az igazságot és a
szeretetet.” (Éjjeli lámpa)
„A csecsemõk, a kisgyermekek is mindent tudnak.
Csak lassan elfelejtjük ezt, mivel állandóan hazudunk, természetesen magunknak is, sõt elsõsorban magunknak.
Aztán lassan megszokjuk azt, hogy nem hiszünk magunknak, miközben úgy teszünk, mintha hinnénk: így megy
tovább a kölcsönös és leállíthatatlan játék. A kettõs szûrõ
– magamnak hazudva hazudok a másiknak – állandóan
mûködik. Sõt az Istennek hazudok, imádság címén elmondom azt, hogy mit képzelek, akarok, szeretnék hinni
magamról és róla. Szerencsére elég türelmes. Én már rég
agyoncsaptam volna magamat.” (Macskaregény)
21

u

ÓVODAI, ISKOLAI INFORMÁCIÓK

OKTATÁS

Néhány szó az óvodáról…

Pinokkió orra...

Minden önkormányzat és képviselõ-testület törvényi
kötelessége, hogy települése oktatási intézményeinek
körzethatárait kijelölje. Ez decemberben Budakalászon is
megtörtént, helyi rendeletben alakították ki a körzethatárokat. E rendelet változást hozott az óvodai beiratkozásokban is. Ettõl az évtõl az óvodáskorú gyermeket abba
az intézménybe kell beíratni, amelynek körzetébe lakóhelye szerint tartozik. Az óvoda körzeten kívüli gyermeket
csak akkor vehet fel, ha még rendelkezik üres férõhellyel.
A beiratkozások elõtt a körzethatárokról tájékoztatást lehet kérni az önkormányzatnál, ill. az óvodavezetõknél.
A Nyitnikék Óvoda két területen, a Pomázi út 3., ill. a
Vasútsor 7. szám alatt található. A Pomázi úton két különálló épületben 3 és 2, a Vasútsoron egy épületben 2 csoportban fogadjuk a gyermekeket. Vegyes életkorú csoportokat
szervezünk: itt 3-tól 6-7 éves korig együtt vannak a gyermekek. Ennek a csoportszervezési formának egyik legfõbb
erénye, a családias légkör. A gyermekek szociális kompetenciája gyorsabb tempóban fejlõdik, általa alkalmazkodóbbá, segítõkészebbé, toleránsabbá válnak. A kisebbeknek
modellként szolgálnak a nagyobbak, akik pedig elfogadóbbak, odafigyelõbbek lesznek. A jól mûködõ vegyes csoportokban minden korosztály számára biztosított a fejlõdés.
Ahogy az elmúlt években is, a beiratkozás elõtt játszó
délelõttöt tartunk. Ezen a napon gyermekeikkel meglátogathatják óvodánkat, megismerkedhetnek az itt dolgozókkal, tájékozódhatnak nevelési elveinkrõl, felszereltségünkrõl, körülményeinkrõl. A beiratkozás elõtt az Önkormányzat
szülõi értekezletet szervez, melyen mindkét óvodájának vezetõje részt vesz, és válaszolnak az Önök kérdéseire.
A szülõi értekezlet, a játszó délelõttök és a beiratkozás
idõpontjairól tájékozódhatnak a helyi médiákban, érdeklõdhetnek az óvodákban és az önkormányzatnál.
Minden dolgozónk nevében sok szeretettel várjuk
Önöket és gyermekeiket óvodánkban!

Pinokkió a régi, szeretett tanmese a szeretetrõl, a becsületrõl, a rosszaságról, a zabolátlanságról és az igazi kisfiúvá válásról szól. Collodi klasszikus meséje több, mint
száz évvel ezelõtt íródott, mégis a mai napig helytálló. A
gyermeklét örömeirõl és a felnõtté válás viszontagságairól
szól, kedvesen, humorosan. Pinokkió igazi kis óvodás, kíváncsi és minden érdekli, bele lehet vinni a rosszba, szereti a huncutságot, pont olyan, mint a mi óvodásaink. Jókedvû, tapasztalatlan és édes. Nem kell mindent tudnia, mert
gyerek, és vannak, akik vigyáznak rá. Mint az igazi óvodásra az édesanyja, Pinokkióra a lelkiismeretei. Ezt a kedves kis
mesét szeretnénk Önöknek és a gyerekeknek tolmácsolni
2009. február 27-én, 17 órakor, a Faluházban. Szeretnénk
újra egy vidám, mindent feledtetõ, szórakoztató órát szerezni mindenkinek. Újra megpróbálkozunk a táncolással,
énekléssel és teljes szívvel tolmácsoljuk a gyerekeknek és
Önöknek ezt a tanulságokkal teli mesét. Tudom, most azt
kérdezik, jó, jó, de hogy fog megnõni Pinokkió orra?! Hát
lehet, hogy mindent még mi sem tudunk?!
Ha eljönnek, úgyis kiderül! Óvodánkban már kaphatók
az elõadásra a jegyek. És eláruljuk, nem minket jutalmaznak meg a jegy megvásárlásával, hanem a gyerekeket,
hiszen a bevétel az alapítványunkat gazdagítja, és az óvoda fejlesztésére, a kicsinyekre fordítjuk. Segítsék gyermekeiket. Szeretettel várunk mindenkit:

Nyitnikék Óvoda, a Csõrike csoport pedagógusai

A Kalász Suli programja
Márc. 10. Nyílt nap az iskolában
Márc. 21. Tó-futás (községi rendezvény)
Márc. 28. Környezetvédelmi nap (tanítás nélküli munkanap)
Márc. 31. Fogadóóra

A KAMI hírei
Febr. 22. Megemlékezés a sváb kitelepítésrõl a Fúvószenekar részvételével
Márc. 26. 17 óra Tavaszi Növendékkoncert
Márc. 28. Regionális Tamburatalálkozó

a Telepi Óvoda dolgozói

Foci siker a Kalász Suliban
Iskolánk 5.-6. osztályos fiú focicsapata gyönyörû szép
eredményt ért el a 18 iskolát megmozgató körzeti diákolimpián. Csapatunk Dunabogdányban az összes meccset
megnyerve csoportelsõként jutott tovább a körzeti döntõbe, Leányfalura. Hatalmas mérkõzések után a döntõbe jutásért a Református Gimnázium csapatával játszottunk, akik
addig végig gólfölénnyel nyertek. Sikerült 2-2-es döntetlent
játszva a büntetõ rúgásokkal nyerni mérkõzést. A döntõben
hatalmas küzdelemben szintén büntetõrúgásokkal vertük
Tahitótfalu csapatát, ezzel megnyertük a körzeti diákolimpiát, és a továbbjutást jelentõ helyet a területi döntõbe Gödre.
Ez azt jelenti, hogy fociban a Dunakanyarban (Visegrádtól-Budakalászig Szentendrét is beleértve!) az 5.-6.
osztályos korcsoportban a Kalász Suli csapata a legjobb!
A csapat tagjai:
Miklósvári Kornél 6. a, Orbán Álmos 6. a, Takács Benedek 6. b, Bedenek Áron 6. B., Jován Bence 6. b, Nyilas
Tamás 5. b, Schmidt Máté 5. b, Vonház Richárd 5. b, Szabados Tamás 5. b, Tál Gábor 5. b, Utto Vendel 5. a, Juhász
Benedek 5. a osztályos tanulók.

A Szentistvántelepi Iskola programjai

Elõzetes márciusi számunkból

Febr. 20. Jelentkezési lapok leadási határideje
Márc. 4. 17 óra Beiratkozási szülõi értekezlet a Faluházban
Márc. 5. Nyílt órák a 4. osztályban (1. és 2. óra)
Márc. 6. 16.30 Játékos Sportfoglalkozás leendõ elsõsöknek
Márc. 13. Ünnepély az 1. órában
Márc. 16-17. 7.30-18 Beiratkozás az elsõ osztályba
Márc. 19-20. Adatlap módosítási lehetõség, 8. o.!
Márc. 20. Víz világnapja (Megyés játék – 3. forduló)
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Az „Olvasni jó!” programról, a Kalász Suli alsós
farsangjáról valamint a Sváb farsangtemetésrõl következõ
számunkban közlünk részletes, képes beszámolót.

APRÓHIRDETÉS
Albérletbe kiadó szentistvántelepi villaépületben
bútorozott, 2 szobás, 80 m2-es házrész hosszú távra.
Érdeklõdni: (20) 566 8216
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OVI, SULI

H
IRMONDO
Mikuláscsomagért virágcsokor

ÜNNEPLÕS HÉTKÖZNAPOK...

IBUDAKALÁSZI

Folytatta 2007-es, hagyományteremtõnek szánt, példaértékû kezdeményezését Matusek Ágota osztálya, a 7.
a, és vele a Kalász Suli apraja-nagyja. Karácsonyra 15 kgos édességcsomaggal kedveskedtek egy vidéki iskola –
vélhetõleg kevésbé tehetõs – gyermekeinek. A Mikulásra
kapott csokoládéiból, cukorkáiból mindenki lemondott
egyrõl-kettõrõl, azt ajánlották fel a nagy, közös ajándékba. Az édességet a gyerekek maguk csomagolták, õk vigyáztak rá: egy darab nem tört össze, nem veszett el... A
rajzokkal, üdvözlõ kártyákkal és jókívánságokkal gazdag
csomag még az ünnepek elõtt megérkezett Erdõtelekre,
hogy idõben szétoszthassák az iskolásoknak. Hálából az
osztályok egy-egy különleges technikával készült virággal, csokorral kedveskedtek a Kalász Suli tanulóinak.

Alapítványi nap a
Szentisvántelepi Általános Iskolában
A januári számból technikai okok miatt kimaradt tudósításunk az iskolai Alapítványi napról, ezért utólag szeretnénk erre visszatérni.
December 12-én iskolánkban ismét megrendeztük a
már hagyományosnak számító adventi mûsorunkat. A diákok és szülõk az iskola tornatermében gyûltek össze,
mely erre az alkalomra ünnepi díszbe öltözött. Itt nézték
végig a különbözõ mûsorszámokat, melyek változatos
sokféleségben követték egymást: ének- és zenedarabok,
tánc, vers, betlehemes játék és ugrókötél bemutató töltötte ki az estét. Ezután a diákok fõleg saját készítésû
ajándéktárgyakból rendeztek vásárt a tornateremben,
melynek bevétele az iskola alapítványát gazdagítja. Hangulatos, szép estét töltöttünk el együtt, ezzel a rendezvénnyel méltón készültünk fel a közelgõ karácsonyra.
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15. lap

REKLÁM

FIZETETT H IRDETÉS

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

H IRDESSEN A BUDAKALÁSZI H ÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!

