„Vajon mit szólna Petõfi, Jókai, Vasvári, vagy Táncsics...”
Száznál is többen vettek részt a budakalászi
március 15-ei megemlékezésen a katolikus templom kertjében, ahol mûsort adott a Szentistvántelepi Iskola és a Kalász
Suli, versét elmondta Tarcsi Diána, és a zenei aláfestést a KAMI tanárai és
növendékei szolgáltatták.
Jelenet a mûsorból

Az ünnepi beszédben Újházyné Kertész Tímea, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rövid
történelmi áttekintés után
a jelenre fordította a szót:
„Sajnos nem olyan idõket élünk, amikor csak a
161 évvel ezelõtti eseményekre emlékezhetünk.
1848-ban együtt mozdult
az ország. ... Az akkoriak
képesek voltak felülemelkedni minden egyéni érdeken a haza érdekében.
Vajon mit szólna Petõfi, Jókai, Vasvári, vagy Táncsics a jelen helyzetet látva? Magunkba kéne szállni, tükörbe kellene nézni,
elhallgatni egy pillanatra
és végiggondolni a múlt
tanulságait, hogy ne es-

Február 12-én zajlott az – ebben
a tanévben útjára indított – „Olvasni
jó” mozgalom második megmérettetése. Bár a versenyen ‘csak’ százhúsz gyermek vett részt, Völgyes József iskolaigazgató tájékoztatása
szerint ennél jóval több tanulót mozdított meg Lázár Ervin meseregénye, hiszen a vetélkedõre már csak a
legfelkészültebb diákok juthattak el.

Mi lehet a jó megoldás?

sünk a jelen pénzzel,
ranggal, hatalommal igézõ vermébe, magunkkal
rántva gyermekeink és
unokáink jövõjét.
Március 15-e szelleme
és üzenete nem ezt kívánta. Szülõföldünk morálisan, nemzetiességében,
történelmi hagyományainak ápolásában végsõ
óráit éli. A tudás, a tisztesség, a becsület értéküket
vesztették.
Meg tudjuk-e õrizni
magyarságunkat Európa
és a globalizált világ kíméletlen üzleti harcában?
Visszatalálunk-e arra az útra, melyen õseink és a legyilkolt, soknemzetiségû
aradi vértanúk oly sokszor
és büszkén jártak?

Olvasni jó...
Szerintem ez a jó...

A rendezvény részleteirõl szól a
Kalász Suli 5.a osztályos csapatának
élménybeszámolója: „Nem elõször
voltunk ezen a rendezvényen. Korábban a kedvenc könyvünket kellett bemutatni, most a Szegény
Dzsoni és Árnikából voltak kvíz-kérdések. Nekünk legjobban a rajzos
feladat tetszett. Volt igaz-hamis játék, jellemezni kellett a szereplõket,

BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Újházyné Kertész T ímea

Olvasnak-e újra majd
gyermekeink igaz történelmet? És tanítunk-e
majd megint irodalmat az
utódainknak, a világ legszebb irodalmát, a magyar
irodalmat? És tiszteljük-e
vajon valaha még egyszer
úgy egymást, mint anno a
fejüket büszkén fenn hordó magyar huszárok és
magyar forradalmárok?”

egérrágta levelet kiegészíteni és keresztrejtvényt is fejtettünk. Nekünk
nem lett olyan jó: ötödikek lettünk,
de azért élveztük a játékot. Az ajándékok igazán szépek voltak, de sajnos mi nem kaptunk.”
A gyerekek csillogó szeme, lelkes válaszaik és a hétlépcsõs verseny szoros eredményei arról tanúskodtak, hogy bár nem járt mindenkinek ajándék, mégis mindegyikük
nyert ezen a megmérettetésen...

Munkában a sok r észtvevõ
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HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

KALÁSZI SVÁBOK KÉPES KRÓNIKÁJA

Tizedjére gyûltek össze Húshagyó
kedden, február 24-én a kalászi svábok,
hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Egyesületének amatõr színészei és a „Szomjas Klub” tagjai részvétteli részvételével végsõ búcsút vegyenek, az idei évre legalábbis, Trinkhoffer
Sánitól, s vele a farsangi mulatságoktól.
A 30-as, 40-es évek budakalászi
kocsmai tréfáit idézõ vérbõ komédia
elõtt még megemlékeztek az elmúlt ki-

MOZAIK

Trinkhoffer Sáni bekrepírozott lenc év történéseirõl, felelevenítették a

„Trinkhof
„Trinkhof fer Sáni jó haverunk...”

legsikeresebb jeleneteket. Aztán... következett a bohózat, melyben a sváb
‘borisszák’ egy tévés forgatás keretébe
zsúfolták mindazt a humort, amit egy
év alatt ‘magukba döntöttek’. És jött
mintegy kétórányi abszolút spontán
taps és nevetés... És bekövetkezett,
amitõl féltünk vagy amit vártunk:
Trinkhoffer Sáni, minden ‘szomjas’
mélységes bánatára bekrepírozott...

Koller István, mint „plébános”

Fehér Elemér és Kis András

A ‘tor on’ a Krigli trió játszott

Megemlékezés a kitelepítésrõl

Nemzetiségi vers– és prózamondó verseny

Pontosan a kitelepítés 63. évfordulóján, február 22-én
emlékezett meg a Német Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat azokról a budakalászi svábokról, akiket sommás politikai megtorlásképpen elszakítottak szülõföldjüktõl, rokonaiktól, barátaiktól. 1945. február 22-én 915,
majd további 12 személyt transzportáltak településünkrõl. Közülük – Trendl Ferenc információi szerint – 666-an
sajnos már elhunytak, 28 fõrõl nincs információ.
Az ünnepséggel (ima a Budakalászi Templomban, mûsor és beszéd a Kitelepítési Emlékmûnél) egyidõben Németországban is összejövetelt tartottak a kitelepítettek.
Így, ha csak távolról is, ha csak lélekben is, de újra találkozhattak az itteniek és ottaniak... Amint Wágner Lászlóné
mondta beszédében, hogy megõrizzék nagyszüleik, szüleik emlékét, megtartsák a
sváb kultúra és
közösség hagyományait,
úgy,
ahogyan megmaWágner Lászlóné és a KAMI zenészei radhatott volna...

A február 27-én a Faluházban, a Kalász Suli némettanárai
által rendezett területi versenyre Pomáz, Dunabogdány, Visegrád és Budakalász küldte el házi verseny alapján kiválasztott, legjobban szereplõ tanulóit. A Kalász Suli diákjai – mint
évek óta mindig – most is kiemelkedõ eredményt értek el.
1-2. osztály: Gömbös Marcell – 1., Kónya Renáta – 3. helyezett.; 3-4. osztály: Villám Csenge – 3. helyezett, Kurucz
Gyöngyvér – különdíjat kapott.; 5-6. osztály: Tarcsi Diána –
1., Takács Benedek – 2., Varga Nikolett – 3. helyezett.
A tanulók nagyon lelkiismeretesen felkészültek a jó
hangulatú, nyelvtudást és szereplési, elõadói készséget
egyaránt erõsítõ versenyre. Köszönet a budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Német Nemzetiségi Egyesületnek, akik a verseny díjait és a
megvendégelést
biztosították, valamint a Faluház
dolgozóinak, akik
lehetõvé tették a
színvonalas leboA legsiker esebb versenyzõk
nyolítást.
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FELHÍVÁSOK

ISKOLA, ÓVODA...

Felhívás díjazottak ajánlására
A grémium a „BUDAKALÁSZ DÍSZPOLGÁRA” címet adományozza annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
kiemelkedõ munkájával, életmûvével a községen belül,
akár határon túl is általános elismerést szerzett, hozzájárult a község hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári
címmel díszoklevél és emlékplakett jár.
A testület a „BUDAKALÁSZÉRT EMLÉKÉREM”-mel tünteti ki
azokat a személyeket, csoportokat, társadalmi vagy gazdasági szervezeteket, akik/amelyek a község fejlesztésében, a
társadalmi-szociális-kulturális-gazdasági élet ágazataiban kiemelkedõ munkát végeztek, s a település értékeit növelték.
Az érem mellé díszoklevél és emlékplakett jár.
A képviselõk a „DR. MILOSEVITS PÉTERNÉ” BUDAKALÁSZ KÖZOKTATÁSÁÉRT díjat szánják annak a személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely a nagyközség közoktatása minõségi
színvonalának emeléséhez elméleti vagy gyakorlati tevékenységével hozzájárult, vagy a budakalászi közoktatás terén egyéb maradandót alkotott. A kitüntetett a községi Pedagógus Napon az adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kap, a díjat Budakalász polgármestere adja át.
A testület a „BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” címmel
tünteti ki azt az Önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési, oktatási intézményben dolgozó óvoda- és iskolapedagógust, aki helyben hosszú ideje, de legalább három éve
kiemelkedõ munkát végzett, és eredményesen járult hozzá
a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához.
A kitüntetõ címhez díszoklevél és emlékérem jár, a díjat a
községi Pedagógus Napon a polgármester adja át.
A grémium a „BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT” díjat adományozza annak, aki a helyi testnevelés, sportmozgalom és
sporttevékenység fejlesztésében, minõségének emelésében példát mutatott. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díjat a augusztus 20-án a polgármester
adja át. A díjazottakról a testület dönt.
Az elismerések odaítélésére bárki javaslatot tehet. A
javaslatokat írásban (A/4-es papíron, méltatással) legkésõbb 2009. április 20-ig lehet megtenni, és a Hivatal ügyfélszolgálatában leadni.
De jogom van
és lélek vagy agyag még nem vagyok
s nem oly becses az irhám,
hogy érett fõvel szótlanul kibirnám,
ha nem vagyok szabad!

Új budakalászi Kossuth-díjas
Kossuth-díjat kapott Sári József, Budakalászon élõ zeneszerzõ, Érdemes Mûvész, egyetemi tanár, a Széchenyi
Irodalmi és Mûvészeti Akadémia rendes tagja. Gratulálunk! (Cikkünk a következõ számban olvasható.)

Ovicsalogató
2009. április 15-én szerdán 18 órakor az óvodába menõ gyerekek szüleinek összevont szülõi értekezlet lesz a
Faluházban, amelyen az óvodai beiratkozások rendjérõl, az
óvodai nevelés jellemzõirõl kapnak tájékoztatást és megismerkedhetnek a község két óvodájának vezetõivel.
A testület a közoktatási törvény 2008-as változásainak
megfelelõen tavaly december 16-án meghatározta az
óvodák és általános iskolák felvételi körzeteit. Eszerint:
• A Telepi Óvoda felvételi körzethatára a Pomázi út –
Szentendrei út – Vasútsor – Sport u. vonalától a Szentendre felé esõ településrész.
• A Nyitnikék Óvoda felvételi körzethatára az ettõl a
vonaltól Budapest felé esõ településrész.
Igény esetén, ha van hely, a körzethatárok szerinti beosztástól eltérõ döntést is hozhat az intézményvezetõ.
A szülõi értekezleteket követõen kerül sor az óvodákban a nyílt játszónapra, ahol a szülõk betekintést nyerhetnek az ott folyó munkába, közösségi életbe. (A nyílt délelõttre lehetõleg váltócipõt vigyenek magukkal.)
• Nyílt játszónap a Telepi Óvodában: 2009. április 17én pénteken 9-11 óráig,
• Nyílt játszónap a Nyitnikék Óvodában: 2009. április
18-án szombaton 9-11 óráig.
Az óvodai beiratkozások ideje: 2009. április 20-21.,
hétfõ-kedd, 7-17 óráig. A beiratkozásokhoz feltétlenül
szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek és szülõ lakcímkártyája.
• A Telepi Óvoda elérhetõségei: Mályva u. 1., tel.: 340
556, e-mail: tovi01@t-online.hu, www.telepiovoda.hu.
• A Nyitnikék Óvoda elérhetõségei: Pomázi út 3., tel.:
340 258, e-mail: nyitnikekovi@t-online.hu.

ARIADNÉ

Aranytól az ötszáz walesi vértanú bárd,
akik közül „egy se birta mondani / Hogy:
éljen Eduárd”. És egymásba fonódnak
sorra legjobbjaink: „Oly korban éltem én
Március idusa rácsokkal övezett tereit e földön, / mikor ki szót emelt, az bujhalátva, József Attila: Levegõt! címû versé- tott, / s rághatta szégyenében ökleit” –
nek elsõ sora – „Ki tiltja meg, hogy el- üzen Radnóti 1944-bõl, majd mindjárt a
mondjam, mi bántott / hazafelé menet?” 80 éves Kányádi Sándor (aki a Magyar
– biztat írásra, s mindjárt a rokon érzés: Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét
„Én nem ilyennek képzeltem a rendet.” kapta március 15-én) ‘körömverse’:
A Költészet Napjához közeledve, a vers- „Lesz-e majd torok / elüvölteni, amit /
sorok Ariadné-fonala mentén keresem a most elhallgatunk?!”.
fény felé vezetõ utat. Elsõként Petõfi soMiért is keresek kiutat? Profán az ok.
rai rémlenek fel 1847-bõl: „Vannak ha- Nagyon eltévedtem/tünk akkor, ha az
mis próféták, akik / Azt hirdetik nagy go- 1848-as 12 pont másodikja elsõre nem
noszan, / Hogy már megállhatunk, mert megy át a tûréshatáron. Nagy a baj, ha a
itten / Az ígéretnek földe van.” Aztán prostituáltak érdekvédelmi egyesülete
2009. március • III. évfolyam 3. szám

47 milliós támogatást kap ‘humán erõforrás fejlesztésre és mûködési költségre’, míg a nagycsaládosok szervezete
ennek töredékében részesül. Írnám is,
hogy ‘morális’ aggályaim vannak, de a
Word sem ismeri ezt a szót, azonnal javítja ‘helyesre’: orális. Meglehet, nem
kesernye tréfa: igen, olyanjaim is vannak.
A mitológiai Thészeuszt Ariadné fonala vezeti ki a labirintusból, de ha Ariadné-fonalunk a tudás, a morál, a hit, a szeretet erõs zsinórmértéke, a talmi 'értékek' káoszából mindenkor kitalálhatunk,
legyõzvén saját Minotauruszainkat. Vagy
marad Kányádi másik alternatívája:
Háziasultál?
Begyeld, amit elibéd
szórnak – s burukkolj!
(III. Utisz)
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Falutakarítás április 4-én szombaton

Árvízi helyzetkép

A korábban jelzetthez képest megváltozott idõpontban, április 4-én várjuk a lakosságot a hagyományos tavaszi Falutakarításra. Pár órát megér, hogy rendbetegyük
környezetünket, szebb és tisztább településen járhassunk-kelhessünk.
Kérjük a cégeket, vállalkozókat, civileket, lakóközösségeket, baráti csoportokat, fogjanak össze, tisztítsák
meg környezetüket, az utak, utcák menti területeket. A
nagytakarítás terjedjen ki az ingatlanaik elõtti kertre, járdára, árokra, szegélyre is. A közterületrõl és az utak
mentén összegyûjtött hulladék elszállításáról – elõzetes
egyeztetést követõen – az önkormányzat gondoskodik.
A jelentkezéseket Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens várja a 343 362/117-es vagy a (70)
9849 833-as telefonszámon. Itt lehet a takarítás helyszínét egyeztetni, illetve zsákot, kesztyût igényelni. Aki nem
választott helyszínt, az 9 órakor a Polgármesteri Hivatal
elõtt csatlakozhat az akcióhoz. A szükséges eszközök
számbavételéhez, beszerzéséhez kérjük, lehetõség szerint jelezzék, hogy részt kívánnak venni a Falutakarításon.
Fogjunk össze, a tiszta Budakalászért!

Az Országos Vízjelzõ Szolgálat naponta készít elõrejelzést a Duna vízgyûjtõ területére. Ezt a hazai és a külföldi vízügyi szervezetektõl, szolgálatoktól és az Országos
Meteorológiai Szolgálattól kapott mérési adatok biztosítják és 6 napos idõelõnyt jelent az érdekeltek számára.
Árvizes idõszakban napjában többször frissítik az elõrejelzést. Amikor az értékek elérik vagy meghaladják az árvízvédelmi készültség fokozatait, a veszély nagyságát színekkel jelölik: az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladása: sárga, a II. fokúé: narancssárga, a III. fokúé: piros.
Ha a vízszint emelkedés az elõrejelzések alapján eléri a
kritikus 620 cm-es magasságot (márc. 9-én Budapestnél a
Duna vízszintje 474 cm volt), az önkormányzat intézkedik
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által jóváhagyott terv alapján: a polgármester elrendeli az árvízvédelmi készültséget és irányítja a védekezést.
A fõ feladat a dunai árhullámok károkozás nélküli levezetése és az árhullám által a Barát-patakon okozott visszaduzzasztás miatti magas vízszint elleni védekezés. Az önkormányzat védekezik a Barát-patak jobb parti töltésén a Sport
utcától a fõvárosi elsõrendû védvonalhoz való csatlakozásig.
A Vízügyi Igazgatóság a 02.08 árvízvédelmi szakaszon a patak bal partján lévõ és a Szentendrei Duna-ág melletti elsõrendû árvédelmi töltésen irányítja a munkákat. A hullámtérben (a gát és a Duna között) az üdülõingatlanok védelme a
lakosság feladata, az önkormányzat a szükséges homokot és
homokzsákot deponálja a hirdetõtáblákon jelzett helyeken.
A védekezéshez minden, a tervben szereplõ eszközzel és külsõ szervezeteknél lebiztosított eszközökkel rendelkezik az önkormányzat. Van élõ riadólánc is, de bízunk
benne, hogy a víz károkozás nélkül levonul a Dunán.

Szelektív hulladékgyûjtés új idõpontban
Folytatódik a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés.
A Saubermacher-Bicske Kft-vel érvényes lakossági közszolgáltatói szerzõdéssel rendelkezõ lakosok 2009-re 10
db 120 l-es sárga, áttetszõ zsákot kapnak ingyen – minden hónapra egyet, aminek elszállítása is ingyenes.
A már bevált gyakorlatnak megfelelõen kérjük gyûjteni az anyagokat. A sárga zsákba a feliratnak megfelelõ,
mûanyag, fém, társított italoskarton (Tetra-Pack) kerülhet.
A megtelt zsákokat az összehúzó-szalaggal lezárva kérjük
kirakni az ingatlanok elé. A papírhulladék (kartondobozok
lapítva), újság, folyóirat, katalógus, prospektus, füzet,
könyv, írógéppapír, papírzacskó külön gyûjtendõ, kötegelve, ill. dobozokban, átkötve.
Minden hónap utolsó hétfõjén viszik el a hulladékot. A
gyûjtõjárat reggel 7 órától kezdi munkáját, addig kérjük kitenni a sárga zsákokat ill. a kötegelt papírhulladékot. A késve kirakott hulladékért nem mennek vissza a dolgozók; az
idegen anyagot, szemetet tartalmazó zsákokat az ingatlanok elõtt hagyják! A 10 db ingyenes sárga zsák átvehetõ: a
budakalászi Hulladékudvar irodájában (Budakalász, Klinger
Henrik u. 1291/25 hrsz. – volt Lenfonó terület). Nyitvatartási idõ: szerda-csütörtök-péntek: 14-18-ig, szombat: 8-12ig. További zsákot 132 Ft/db áron vehetnek ugyanott.
Az elsõ gyûjtés idõpontja: 2009. március 30. hétfõ.

Székely Zoltán

Lakossági fórum a gát lezárásáról
Mivel a közmeghallgatás legvitatottabb témája a gát betonelemes lezárása volt, az önkormányzat márc. 26-án 18
órára lakossági fórumra hívja az érintetteket a Faluházba. A
cél, hogy megoldást találjanak az árvízvédelmi gát megóvására, az átmenõ forgalom kizárására és az ottlakók közlekedésének biztosítására. A hivatal által kirakott táblákat (behajtani tilos, zsákutca) rendre ellopják, felügyeletet a rendõrség
nem tud biztosítani. A közmeghallgatáson felvetõdött térfigyelõ kamera kihelyezése és súlyos büntetések kiszabása is.

Környezetvédelmi kishírek
Április 25-én tartják hagyományteremtõnek szánt Falutisztítási akciójukat a budakalászi önkéntes tûzoltók. A
gõzberetvaként mûködõ, nagynyomású fecskendõvel lábazatokat mosnak le, villanyoszlopokat pucolnak meg.
u Felgyújtották a szelektív konténereket február 27-én
hajnalban a Kalász Sulinál, két tároló kiégett. A pótlás
százezer Ft-ba kerül darabonként, a rongálások környezetünk további szépítésétõl viszik el a pénzt. Kérjük Önöket,
figyeljenek értékeinkre!
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Hatósági ellenõrzések várhatók

Pályázati pénz belterületi utakra

A település területén márciustól fokozott hatósági ellenõrzéseket végzünk a falugondnok és a közterület-felügyelõk közremûködésével. A cél a szabálytalan építési
munkák feltárása, az illegális hulladéklerakás megszüntetése. A szabálytalanság pénzbírsággal jár, ezért kérjük, az
építési munka megkezdése elõtt tájékozódjanak a Mûszaki Irodánál, hogy milyen engedélyek szükségesek az adott
tevékenységhez. Együttmûködõ segítségüket köszönjük!

Négy utca: a Szent László, a Zrínyi, a Galamb és az
Alsóvár utca komplett felújítására nyert a KMOP „Belterületi utak fejlesztése” pályázatán Budakalász 85 394
207 Ft-ot. Ez a teljes utakra fordítandó összeg 70%-a,
ehhez társul a 30% önrész: 36 597 660 Ft. A felújítás tartalmazza a vízelvezetés megoldását is. A március közepén aláírt támogatási szerzõdés után kiírják a közbeszerzési pályázatot és várhatóan még ebben az évben lezajlik az építkezés. A lakók hozzájárulásának megállapításánál csak az önrész összege mérvadó: ennek meghatározott %-át kell majd befizetniük.

Domahidi Emma mûszaki iroda vezetõ

Pályázati felhívás
Az Önkormányzat egyfordulós, nyilvános pályázatot ír
ki a Budakalász belterületén fekvõ, 606/2 hrsz.-ú, a
Pomázi út 5. szám alatti ingatlan értékesítésére, amely telekalakítás után 1117 m2 alapterületû kivett gazdasági
épület és udvar lesz. Az épület hasznos alapterülete kb.
500 m2. A felhívás részletei a www.budakalasz.hu honlapon olvashatók. A pályázat benyújtásának határideje:
2009. március 31. Az elbírálás határideje: a következõ
testületi ülés: ápr. 28. A pályázati dokumentáció 20.000
Ft+áfa ellenében a Gazdasági Irodában vehetõ át.

Két hét – és rengeteg hír a honlapon
2009. március 1-tõl a Screenplay Média Kft. felelõs a települést érintõ közérdekû információk közzétételéért a település honlapján, a www.budakalasz.hu weboldalon. A honlap
üzemeltetõi: Gerzsenyi András Krisztián (06-70/948-7351)
és Raczko Tímea. E-mail: budakalasz@screenplaymedia.hu

Kistérségi hírek
A kistérség jövõjérõl: költségvetésrõl, közoktatási
együttmûködésrõl, GVOP projektrõl tárgyaltak többek
között február-március folyamán a kistérségi üléseken.
Parlagi Endre polgármester javasolta, hogy az e-önkormányzat ügyében az idei összeg felét tegyék csak be a költségvetésbe, a másik felét hagyják függõben. Ha május 31ig nem mûködik a rendszer az önkormányzatoknál eddig
intstallált modulokkal, tegyenek feljelentést az ügyben.
u Az év belsõépítésze díjat Kocsis Barnabás nyerte
Szentendre Evangélikus templomának belsõépítészeti
munkájával. A kitüntetést márc. 18-án adták át.
u A Szentendrei Tavaszi Fesztivál márc. 20.-ápr. 7.
között zajlik. Részletek: www.szentendreprogram.hu
u
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Közlekedésbiztonsági fejlesztéseink
Összevonták az M0-szerzõdés által biztosított, 2009re és 2010-re tervezett közlekedésbiztonsági fejlesztéseket és egyszerre írják ki rájuk a közbeszerzési eljárást. Az
elsõ év költsége szerepel a NIF ütemtervében és az ország költségvetésében egyaránt.
Március elsõ hetében tárgyalt a NIF és a Fõmterv,
hogy egyeztessék és összehangolják a HÉV-rekonstrukciós terveket az útfejlesztésekkel, különös tekintettel Lenfonó állomásra. A NIF a Pomázi-Budai-Szentendrei út találkozásához lámpás keresztezõdést, a Közútkezelõ körforgalmat javasol, errõl még folynak az egyeztetések.

Bontják a szennyvíztárolót
Március elsõ hetében átadták a Mályva utcai szennyvíztároló területét a bontást vállaló cégnek. Mivel kb. 6 m
mélységben vannak kiemelendõ mûtárgyak, a balesetek
megelõzésére a kerítésen figyelmeztetõ táblákat helyeztek
el és a területet a biztonság kedvéért éjszaka is õrzik. A hivatal felhívta a kivitelezõ figyelmét, hogy lehetõség szerint
kíméljék a fákat. A bontást várhatóan április 8-ig befejezik.

Épülnek a játszóterek
Március elején megkezdték a Martinovics és a Rigó
utcán a játszóterek építését, felújítását: talajt cserélnek,
sittet szállítanak el, terepet rendeznek. A Béke sétányon
késõbb kezdik el a munkát.
A Martinovics utcán kb. 5 M Ft értékben lesz forgó játék (3-10 éves korig), mászóka (3-10), 4 hinta, ‘Hip-hop’
rugós-forgós-emelõs hinta (6-12). A Rigó utcán kb. 6 M
Ft értékben lapüléses hinta (3-10 éves korig), kicsi csúszda (2-6), homokozó (0-6), egy- és háromszemélyes rugós
játék (2-6, 2-8), mászó-kombináció és forgó játék (6-12)
várja a gyerekeket. A Béke sétányon kb. 15 M Ft értékben
építenek kötélpályát természetes lejtõre (4-14 éves korig), csúszda-mászókát (4-10), madárfészek hintát (2-8),
egy- és kétszemélyes rugós játékot (2-8). Mindenhol lesz
pad, hulladékgyûjtõ és piknik garnitúra. A terepet gyepesítik, a játékok körzetében homok vagy gumiborítás lesz.
A játékok megfelelnek az EU-szabványoknak, a tereket
utóbb, saját erõbõl keríti be az önkormányzat.
A 27 M Ft-os beruházás végleges határideje június
30., de a Martinovics utcai és a Rigó utcai játszótér várhatóan már május 15-re elkészül. Az átadások után így négy
modern játszóterünk lesz, – reméljük, rongálások nélkül,
sokáig örülhetnek majd nekik gyermekeink.
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OKTATÁS

Iskolára készülõdve...

A bõség zavara...

2009. március 4én szerdán 18 órai
kezdettel a Faluházban összevont szülõi
értekezleten kaptak
tájékoztatást a leendõ
elsõ osztályos gyerekek szülei a tankötelezettség és iskolaérettség jogi szabályozásáról, megismerkedhettek a községi iskolák vezetõivel, és a leendõ elsõ osztályos tanító nénikkel, – ezzel is
megkönnyítve, segítve a gyermekek és szüleik számára
az óvodából iskolába való átmenetet.
Mindkét iskolában nyílt tanítási órákon vehettek részt
a gyermekek és szüleik, ahol az intézmények hangulatával, a pedagógus szakemberekkel, tanítási módszereikkel
ismerkedhettek. A március 16-17-ei beiratkozások összesítésérõl, mivel még be kell várni és egyeztetni kell a
március 31-ei határidejû nevelési tanácsadói, ill. szakértõi
véleményeket, – következõ számunkban számolunk be.

Az óvodatervezésre beérkezett hatvannál több pályázat
alapján hat tervezõ céget hallgatott meg elsõ menetben a kijelölt bizottság, majd további négy, ill. két céggel bõvült a
számításba vettek listája. Mivel most már valamennyi elõzetes beszélgetés lezajlott és mindegyik cég vállalta olyan épület tervezését, amely harmonikusan illeszkedik a faluképbe,
ugyanakkor kellõen modern is, valamint az alternatív energiaforrások (napenergia, esetleg geotermikus energia)
számításbavételét, – árajánlatot kérnek a 12 rangos esélyestõl és várhatóan a bizottság dönt a tervezõ kilétérõl. Ha a fõépítész ütemterve szerint április közepéig a tervezési szerzõdést aláírják, még teljesíthetõ, hogy ez év végéig szerkezetkészre megépülhessen az új, Cinke térre szánt óvoda.

Iskoláink vizsgálata
Megkezdõdött Budakalász közoktatási intézményeinek 2009-es átfogó, komplex vizsgálata. Legelsõ lépésként – a Közoktatási Koncepcióban megfogalmazottaknak
érvényt szerezve – a legfontosabb partner, a szülõk véleményét kívánta megismerni az önkormányzat az iskolákkal szembeni elvárásokkal és az ott végzett pedagógiai
munkával kapcsolatosan.
2009. januárban 886 elégedettségi kérdõívet postázott ki a Hivatal. Egyrészt a település általános iskoláiba
járó gyermekek szüleinek (631 kérdõívbõl 138 kitöltött
és visszaküldött kérdõív – 22%); másrészt az elmúlt 3
tanév során a budakalászi iskolákból távozott és más település iskolájába beiratkozó gyermekek szüleinek (183
kérdõívbõl 38 kitöltött és visszaküldött kérdõív – 25%);
harmadrészt azoknak, akik az elmúlt két év során az óvodai nevelés után nem budakalászi iskolába íratták elsõ
osztályba gyermekeiket (66 kérdõívbõl 7 kitöltött és viszszaküldött kérdõív – 11%).
A kérdõívek lassú visszaérkezése miatt az elemzést és
értékelést a Qualy-Co Oktatási Tanácsadó Kft. 2009. február végén kezdhette meg. Ezúton köszönjük meg a kitöltésben szerepet vállaló szülõk együttmûködését, – a kérdõívek feldolgozását követõen a vizsgálat eredményérõl a
következõ lapszámban olvashatnak. A két iskolaigazgató
teljesítményének értékelését célzó vizsgálat jelenleg folyamatban van, arról szintén az áprilisi számból értesülhetnek.

Oktatási-nevelési kishírek
Erkölcstan bevezetését fontolgatja az önkormányzat
az iskolákban. A 7.-8. osztályosoknak szánt órát beterveznék a tanrendbe, de nem lenne kötelezõ, a szülõk
hozzájárulásával járhatnának rá a gyerekek.
u Rendhagyó történelemórát tart április 16-án 12
órakor a Faluházban Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke a 7.-8. osztályosoknak.
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A Református Egyház kezdeményezése
A Budakalászi Református Egyházközség vezetõje, Cs.
Nagy János lelkipásztor Parlagi Endre polgármesternél
tett látogatása során kezdeményezte két óvodai csoport
átvételét és református egyházi csoportként indítását Budakalászon. Udvarhelyi István kabinetfõnök tájékoztatása
szerint a jelenlegi rendszerben az egy gyermekre esõ oktatási költségek 60%-át az önkormányzat, 40%-át az állam állja. Ha az egyház átveszi egy intézmény(rész) mûködtetését, a normatívát – két év elteltével – az állam finanszírozza. Az önkormányzat azonban kevésbé anyagi,
mint inkább morális szempontból fontolgatja a felvetést.
Számításba veszi azt is, hogy sokan igénylik a vallásos nevelést, túljelentkezés van az egyházi intézményekbe, Budakalászról is viszonylag sokan járnak katolikus/református óvodába/iskolákba. A döntés a testület hozzáállásától,
a lakosság igényétõl, a református/katolikus fogadókészségtõl és az átszervezés bonyolultságától függ.

Pilisi látogatás
Óvoda átadáson járt február 10-én Pilis városban Parlagi
Endre polgármester, Németh Antal alpolgármester és
Homor István beruházási osztályvezetõ. A település vezetõje egy sor buktatóra hívta fel a figyelmet, amelybe õk –
intézményük pályázati forrású, bõvítéses felújítása során –
beleütköztek, bár egyébként elkerülhetõk (szakhatóságok,
tûzoltóság, ÁNTSZ). A 7 csoportos óvoda + 2 csoportos
bölcsõde (3000 m2) kivitelezése 800 M Ft-ba került, a mi
5+1 csoportos óvodánk (700 m2) várhatóan 300 M Ft lesz.
Pilis 4 éve város, 11 500 lakosa, 10 választókerülete
van. Egyértelmûen pozitívan értékelték várossá válásukat. A tavalyi iskola-összevonással (1200 gyerek tanul 5
telephelyen) sokat spóroltak, zeneiskolájukat átadták a
megyének. Költségvetésük csak 1,3 Mrd-os, saját bevételük csupán 10%-os. Önálló közmû-üzemeltetõ Kft-vel
(23 fõ) és saját rendõrõrssel (14 fõ jut a nagy területre,
ahol sok a lumpen elem) rendelkeznek. A szemetet maguk gyûjtik, de az elhelyezéssel gondjaik vannak.

Késõbb lesz a Tófutás...
Elmaradt a március 15-ei, Kõ-hegyre tervezett kirándulás, a túravezetõ betegsége miatt. Ugyanez okból a Tófutás
idõpontja is késõbbre, várhatóan április végére tolódik.
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Ingyenes szûrõvizsgálat

A patikák ügyeleti nyitva tartása

Az Önkormányzat támogatásával ingyenes gyermekszemészeti szûrõvizsgálat lesz 2009. április 27-én 14.30tól 12-18 hónapos babák részére, a Kós Károly ÁMK – Faluház épületében (Szentendrei út 9.). A vizsgálatot dr.
Garger Piroska gyermekszemész szakorvos végzi, idõtartama 5 perc. Kérjük, az elõjegyzéshez munkanapokon
12-15 óráig a (30) 760 5804-es telefonszámon (Pirinyó
Szemészet) szíveskedjenek idõpontot egyeztetni.

Az egyszerû állampolgár számára nehezen követhetõ a patikák ügyeleti nyitva tartása. Pomázon és Budakalászon nincs éjszakai, csak pár órával meghosszabbított,
illetve hétvégi nappali ügyelet, de ez 5 gyógyszertár (2
budakalászi és 3 pomázi) között oszlik meg, vetésforgószerûen. Hétköznap általában 21 óráig, szombaton
többnyire 13-21 vagy 8-21, vasárnap 8-21 óráig tart
nyitva az épp ügyeletes patika.
Éjszakai ügyelet van minden nap Szentendrén, hat
gyógyszertár között megosztva, szintén vetésforgó-szerûen, 20-8 óráig. A környék nyitva tartó patikáiról tájékozódhatnak az ügyeletes orvostól, ill. az aktuális havi beosztásról a www.antsz.hu oldal Közép-magyarországi Regionális
Intézet címszavát böngészve találhatnak információt.
Nyitvatartási idõn kívüli folyamatos ügyeletet tart a közelben az Óbuda Gyógyszertár a III. ker. Vörösvári út 84-ben.

Pszichológusi szolgáltatás – ingyen
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat pszichológusa kéthetente hétfõn várja azokat, akik úgy érzik, hogy
segítségre van szükségük pszichés problémáik megoldásában, családi nehézségek kezelésében. Telefonos idõpont-egyeztetés minden esetben szükséges, Tiszóczi Enikõ pszichológussal. Telefon: (26) 312 605, 400 172, 340
121. Cím: 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 19.
A szolgáltatás mindenki számára ingyenes!

Köszönet az önzetlenségért, felelõsségért
Dr. Gál Katalin családorvos lapunkon keresztül is köszönetét fejezi ki egy, a neve titokban tartását kérõ nagylelkû lakótársunknak, aki CRP mérõvel ajándékozta meg
praxisát és ezzel a budakalászi betegeket.
A CRP mérõ segít eldönteni, hogy az adott megbetegedést vírus vagy baktérium okozza-e, és szükség van-e
antibiotikus kezelésre vagy sem. Mivel a bakteriális és a
vírusfertõzések tünetei (láz, piros torok, köhögés) hasonlóak vagy azonosak, és az alapellátásban nehézkesen hozzáférhetõk a fertõzés eredetérõl informáló bakteriológiai
tenyésztéses vizsgálatok, ill. a vérkép laboratóriumi vizsgálata, – a CRP mérõvel elvégezhetõ diagnosztikai gyorsteszt megkönnyíti az orvosok munkáját. Így a rendelõben
egyetlen csepp, ujjbegybõl vett vérmintából kb. három
perc alatt megtudható, hogy emelkedett-e és milyen mértékben a szervezetben a bakteriális fertõzést jelzõ C-reaktív protein (CRP) szintje, vagy sem. A vírusfertõzések
többsége során ilyen szintváltozás nem tapasztalható, így
eldönthetõ a betegség fajtája és megállapítható a fertõzés
súlyossága. A teszt nem fájdalmas, gyors és rendkívül informatív, és többnyire elkerülhetõk vele a további fájdalmas és idõigényes vizsgálatok, valamint a drága antibiotikumok felesleges használata. A gép használatát egyelõre
Gál doktornõ asszisztenciája sajátította el, de az õ rendelési idejében a párhuzamos praxisban is mûködtethetõ.
Köszönjük K. J. önzetlen ajándékát és nagylelkû gesztusát, amellyel, Gál doktornõ szavaival:
„a mûszer gyakorlati hasznán túl visszaadatott valamennyi a hitbõl is, hogy van még, aki ebben az önzõ, túlélésre berendezkedett világban képes adni, a köznek feláldozni valamit saját javaiból”.

Sikeres a vérvételi akció
Gál doktornõ február 9-ei beszámolója szerint sikeres a
vérvétel bevezetése a Napvirág Idõsek Otthonában. Elõfordult, hogy egy nap ötvenen vették igénybe a szolgáltatást.
A laborvizsgálatok idõpontja: kedd-csütörtök: 7 órától.
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Ebtulajdonosok figyelmébe
A földmûvelésügyi miniszter rendelete alapján minden 3 hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen be kell
oltani. Az oltás érvényessége 1 év, ennek lejárta után
évente ismételni kell. Az oltás elmulasztása az eb elkobzását, valamint köz- és állategészségügy veszéIyeztetés
miatt szabálysértési eljárást von maga után. Budakalász
területén a 2009-es kötelezõ veszettségoltások az alábbiak szerint alakulnak:
Dr. Erdélyi Géza összevezetéses oltásai: ç 03. 22. 1012 óráig: Táncsics Mihály utca, Kábeltévé parkolója; ç
12.30-13.30-ig: Omszki tó, Tanító utca vége, ç 03. 29.
10-12 óráig: Berdó dûlõ, Hídvégi tanya; ç 12.30-13.30ig: Kálvária, ç 04. 05. 10-12 óráig: Taván dûlõ, ç 04.19.
10-12 óráig: Csalogány utca, ç 04. 26. 10-12 óráig:
Szentistvántelep, Széchenyi u. 18., ç 05. 03. 10-12 óráig:
Pótoltás, Táncsics utca, Kábeltévé parkoló.
Dr. Szalkai László veszettség elleni oltásra kijelölt rendelései: ç 03. 21., ç 03. 28., ç 04. 05., ç 04. 18., ç 05. 25.:
10-12 óráig; helyszín: Budakalászi Állatorvosi Rendelõ,
Táncsics Mihály u. 8.
A kijelölt idõpontokban az oltás ára 3000 Ft, mely
helyben fizetendõ. Az ebek kötelezõ féregtelenítése 10
testtömeg-kilogrammonként 200 Ft! Ha kutyája már nincs
a tulajdonában, új eb került Önhöz, vagy saját otthonában
kívánja beoltatni, kérjük, az alább megjelölt rendelõk
egyikében személyesen vagy telefonon szíveskedjék bejelenteni. A fenti idõpontokon kívül a község állatorvosi
rendelõinek saját rendelési idejében is kérheti a veszettségoltás beadatását, de ekkor az oltás költségei a fent
megjelölttõl eltérhetnek!
u Budakalászi Állatorvosi Rendelõ, Dr. Szalkai László,
Táncsics Mihály u. 8., (30) 9601 846
u Széchenyi utcai Állatorvosi Rendelõ, Dr. Erdélyi Géza, Széchenyi u. 18., (26) 340 890, (30) 3739 547
u Zöldövezet Állatorvosi Rendelõ, Dr. Kassay Viktória,
Budai út 55. (26) 341 562, (30) 3830 246
A rendelõkben állatútlevél kiállítására, mikrochip behelyezésére is lehetõség van. Felhívjuk figyelmüket, hogy
bár a macskák veszettség elleni oltása nem kötelezõ, közegészségügyi szempontból roppant fontos és ajánlott!
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A KDNP összefoglalója

A február 24-ei ülések döntései

A KDNP – a legendás Mirk István alapította – budakalászi szervezete a pártközponton belüli harcok miatt a 90-es
évek végén megszûnt létezni. Az ezredforduló után az országos KDNP vezetõsége megújult. A helyi újjáalakítás
gondolatát Semjén Zsolt pártelnök 2005-ös nagy sikerû budakalászi elõadása váltotta ki. Az alakuló gyûlésen elnök Dr.
Sonnevend Ádám, alelnök Dr. Mersich Iván, kincstárnok
Szokolay József lett, akiket azóta többször újraválasztottak.
A 2006-os parlamenti választásokon részt vettünk a jobboldali jelölt kampányában, ami sikerrel járt. A 2007-es, oszlatás utáni önkormányzati választáson mind a tíz választókörzetben önálló jelölttel indultunk, kb. 30 szavazat hiányzott,
hogy legalább egy jelöltünk bejusson a testületbe. Továbbra is
aktívan részt veszünk a helyi közéletben. Örömmel értesítjük
szimpatizánsainkat, hogy a KDNP meghívóit, információit a
Dr. Mersich Iván szerkesztette honlapon is elérhetik.

A testület úgy határozott, akkor dönt a Kaláz Kft. és
az OWC Kft. közötti, wakeboard tevékenység végzését
szolgáló, hosszú távú szerzõdésrõl, ha elõzõleg megismerte a Kaláz Kft. és az Omszk Szabadidõ Park Kft., ill. az
OWC Kft. és az Omszk Szabadidõ Park Kft. közötti érvényes szerzõdések tartalmát (14 I.).
u A képviselõk a Prekobrdo dûlõ II. ütem belterületbe
csatolása és területrendezésének módja meghatározására
irányuló elõterjesztést a márciusi ülésén kívánták tárgyalni,
mivel a tulajdonosok képviseletében eljáró Szabó Gergely
újabb kiegészítést tett az anyaghoz, így a feltételrendszert
ismételten egyeztetni kell. Felkérték a TKB elnökét, hogy
az egyeztetõ tárgyaláson vegyen részt (14 I.).
u A grémium döntött a csatornaérdekeltségi hozzájárulás mértékérõl és megfizetésének módjáról (15 I.). A
részletekrõl a Mûszaki Osztályon kaphatnak tájékoztatást.
u Nem jutott dûlõre a testület az önkormányzati és a
közérdekû célú bérlakások lakbére kapcsán. Elvetette a
lakbérkülönbözetet fenntartó, azonos szintû (kb. 5%-os)
áremelési javaslatot (5 I., 5 N., 5 T.), és az eredeti, a lakbérkülönbözetet csökkenteni szándékozó, önkormányzati
bérlakások esetén kb. 5%-os, közérdekû célú bérlakások
esetén kb. 10%-os áremelést (8 I., 4 N., 3 T.).
u A képviselõk „Az M0 keleti szektor, Megyeri híd átadásának hatása a környezõ települések zajterhelésére” c.
zajvédelmi szakvéleményrõl készült tájékoztatást a következõ kiegészítésekkel vették tudomásul: A zajcsökkentési
javaslatok közé vegyék fel a 11-es sz. fõút Békásmegyer és
a Lupa szigeti átjáró közötti szakasz zajvédõ falának megépítését, beleértve a felüljárót is. Javaslatot kérnek arra, hogyan lehet megvédeni a zajterheléstõl Budakalász belsõ lakóterületét a tanulmány által is javasolt elkerülõ út megépítéséig, ill. az M0 továbbépítésének megvalósulásáig (15 I.).
u A testület hozzájárult a Berdó dûlõ Kálvária u.
3006/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához, a kapcsolatos összes költség a kérelmezõket terheli (15 I.). A
0178/101 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását, a terület
rendezetlensége miatt egyelõre nem engedélyezte (15 I.).
u A grémium a térfigyelõ-kamerarendszer mûködésérõl szóló tájékoztató alapján felkérte a rendõrséget, hogy
készítsen heti elemzést az észlelt eseményekrõl és adjon
havi szintû tájékoztatást a rendszer révén megindított eljárások számáról és típusáról, az éjszakai mûszak felvételei-

www.budakalaszikdnp.hu – Dr. Sonnevend Ádám, elnök

Perek, felmentések és helyreigazítások
Elõzõ számunkban ehelyütt közölt írásunk kapcsán
Sárosi Tiborné helyreigazítást kért. Helyesbítésként megküldött szövegét, valamint az érintettekhez márc. 19-20-án,
hozzánk a nyomdába adás elõnapján (márc. 22-én) megérkezett írásbeli ítéleteket áttekintve, az alábbiakat közöljük a
peres ügyek és a kétségbe vont tudósítás kapcsán.
Februári számunkban a sajtóban szokásos módon, az
érintettektõl kapott szóbeli információk alapján közöltük a
rövid, 1/8-ad oldalnyi tudósítást a döntésekrõl, ami a
lényegi tartalom tekintetében megfelelt a valóságnak.
Tévesen szerepelt, hogy a szept. 3-ai ülésen a Kalász-TV
ügyében elhangzottakkal kapcsolatban a tévé tulajdonosa
„feljelentést tett”, a pontos kifejezés: „magánvádas eljárást
indított”. A másik ügyben (Kalász Fórum cikke) a Kalász TV
képviselõi eredendõen nem Novotny László ellen tettek magánvádas eljárásban feljelentést, hanem „ismeretlen tettes
ellen”, s ez alakult a késõbbiekben büntetõ eljárássá ellene.
Megfelel a valóságnak, hogy a TV ügyében – nem jogerõs ítéletben – Parlagi Endrét és Németh Antalt felmentették, Novotny Lászlót rágalmazás vétségében egyrendbélileg bûnösnek találták (1 év próbaidõvel), egyrendbélileg
felmentették. Ezért õt a bûnügyi költségbõl 5 e Ft, míg a
magánvádlót 10 e Ft fizetésére kötelezték. Igaz Novotny úr
felmentése a másik perben, a Kalász Fórum cikke ügyében.
Nincs megerõsített információnk arról, hogy az ellentmondó vallomások miatt a bíróság a további két pontban
nem hozott ítéletet, pótnyomozást kért. Errõl az utóbb
megküldött ítélet sem tudósít... Igaz az, hogy a Kalász TV
tulajdonosa feljelentését ezügyben visszavonta, ennek
okáról az információk ellentmondanak. Mivel – ahogy jeleztük –, az ítéletek nem jogerõsek, Novotny úr – s utóbb
minden fél – fellebbezett.
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nek elemzését is elvégezve folyamatosan szolgáltasson információkat arról, hogy milyen módon és mekkora mértékben segíti a rendõrség tevékenységét a rendszer mûködtetése. Felkérte a térfigyelõ rendszer kezelõit, hogy számoljanak be a rendszer mûködésével kapcsolatos általános tapasztalataikról és tegyék meg javaslataikat. Ezután a TKB
ajánlást készít a térfigyelõ-rendszer bõvítésére, fölméri az
erre vonatkozó lakossági és nem lakossági igényeket, és
egyeztetést kezdeményez a finanszírozóként bevonható,
érdekelt természetes és jogi személyekkel (16 I.).
u A testület úgy döntött, hogy a Gát utcán létesítendõ
forgalmi akadály kialakítását – átmeneti intézkedésként –
sávelválasztó betonelemek segítségével kívánja megoldani. A megvalósításra 300 ezer forintot biztosított a költségvetésben, a közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladat terhére, és felkérte a polgármestert a szükséges engedélyek beszerzésére (11 I., 5 T.). (Továbbiak a 4. oldalon.)
u A grémium felkérte a Kaláz Kft. ügyvezetõjét, hogy
szakértõjével vizsgáltassa felül és készítsen elemzést arra
vonatkozóan, hogy a Duna-parttól a Lenfonó területéig
húzódó 200 mm-es nyomó vízvezetékrendszer és a kiszolgáló egységek (szivattyúház és szivattyúk) fennmaradásának vagy továbbfejlesztésének milyen lehetõségei és
akadályai vannak (16 I.).
u A testület támogatta a település közoktatás-fejlesztését célzó szakmai szakértõi vizsgálatok – óvodák, iskolák
szakmai munkájának vizsgálata, szülõi elégedettség vizsgálat, ÖMIP felülvizsgálat, intézkedési terv – ez évi elvégzését. A feladattal a Qualy-Co Kft.-t bízta meg, 3 M Ft keretet
biztosítva rá (13 I., 3 T.). A közoktatási intézmények vezetõitõl azt kérte, hogy az iskolákban jellemzõ erkölcsi nevelés,
erkölcsösség, erkölcsi normák jelenlegi szintjének magasabbra emelése érdekében dolgozzák ki annak megvalósítási tervét a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan (16 I.).
u A képviselõk az Egészségügyi Koncepció második
változatának tartalmát elfogadták és ezt tekintik Budakalász
Egészségügyi Koncepciójának, de a teljesítésigazolás kiállítása elõtt felkérték a szakértõt, hogy a szükséges formai és
stilisztikai javításokat végezze el az anyagban (16 I.).
u A grémium határozott, hogy a budakalászi 4 hrsz.-ú
ingatlan (a Petõfi tér része – Szerb köz) közterület-részét
nem kívánja értékesíteni (11 I., 5 T.).
u A testület úgy döntött, hogy településfejlesztés érdekében a 2620, 2621 és 2622 hrsz-ú ingatlan, a Lupa
szigeti üdülõ ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. Vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az
ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben
támasztott bármely követelésérõl. Vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át tájékoztatási
kötelezettségeinek eleget tesz (16 I.).

Jobbik rendezvények
Április 12-én Húsvét vasárnap kirándulást szervez a
Jobbik a Pilisbe. Találkozó: 8 órakor a Fõ téri CBA boltnál.
Május 14-én 18 órakor a Faluházban Szegedi Csanád
tart elõadást, ahol egyben Európa Parlamentes lakossági
fórum és Trianoni megemlékezés is lesz.
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A 2009-es költségvetés fõbb adatai
Többszöri egyeztetés után, február 26-án a testület elfogadta a költségvetést. Az állami támogatás 56 717 e Fttal csökkent. A bevételi fõösszeg: 1 831 532 e FT, a kiadási: 1 987 519 e Ft. A hiányt: 155 987 e Ft-ot fejlesztési hitellel finanszírozzák. A hitelfelvétel az óvoda-beruházást
és a pályázati önrészek egy részét fedezi.
Az intézmények mûködését 650 970 e Ft-tal biztosítja a
testület. Felújításokra 16 080 e Ft jut, új fejlesztésekre: 390
480 e Ft. Az óvoda-beruházás idei összege a tervezéstõl a
szerkezetkész állapotig: 129 600 e Ft, az Egészségház idén
34 200 e Ft-ba kerül (a kivitelezési terv és kivitelezés 28
200 e Ft, a Takarék megvásárlása 16 M Ft). Buszközlekedés
megvalósíthatósági tanulmányára 2 M Ft, a játszóterek kerítésére 5,5 M Ft, a Mályva utcai szennyvízátemelõ bontására 5 820 e Ft jut. Ingatlanvásárlásra 103 203 e Ft-ot szánnak, a Kolónia lakások állapot-felmérésére 5 M Ft-ot, védett épületek homlokzat-felújítására dupla összeget: 3 M
Ft-ot. HÉSZ-módosításra 19 200 e Ft, az intézmények beruházásaira 15 460 e Ft, útépítésre 3 800 e Ft lesz. A pályázati önrészekre 50 M Ft-ot helyeztek tartalékba, ebbõl a most
megnyert utak felújítására megy 36 M Ft.
Támogatásokra 65 641 e Ft-ot tervez a testület. A legnagyobb rész a sporttámogatás, ami a tavalyi 32 M Ft-ról
lecsökkent 25 572 e Ft-ra. Ugyanakkora az egyházak (3 M
Ft), a rendõrség (250 e Ft), a polgárõrség (700 e) támogatása. A 2 kisebbségi önkormányzat pályázati kerete 1 100
e Ft. A Bárczi-Cházár iskola támogatása 4.5 M-ról 2,5 Mra csökkent, a kistérséghez csatolt Családsegítõ mûködtetéséhez 5 M Ft-tal járulunk hozzá. Új támogatási forma a
civilek által pályázható „Prevenció támogatása” (1 M Ft),
a „Budakalász kulturális öröksége” pályázati keret (1 M Ft)
és az „Innovatív pedagógiai módszerek támogatása” (1
M Ft). Eddig a civil keretbõl kellett ilyesmire pályázni,
most megnõtt az is: 3 M-ról 3,6 M-ra. 7,3 M Ft-ot szántak
a Kht. megszûnésének kiadásaira, a TV-k 6 M, az iránytaxi 2,4 M, a Térfigyelõ 1,6 M, a Testvérkapcsolatok Egyesülete 0,5 M, a Lupa Egyesület 670 e, a pomázi orvosi
ügyelet 2 M Ft támogatásban részesül.

Budakalászi Schieszl Kupa Húsvétkor
A Schieszl Vendéglõ és Borház a BMSE labdarúgó szakosztályával egész napos Húsvéti Gyermeklabdarúgó Tornát
rendez két korosztályban április 12-én, vasárnap a BMSE
kézilabda méretû mûfüves pályáján. A résztvevõk mindkét
korosztályban reprezentálják a korosztályos magyar legjobb csapatokat: köztük van az UTE, az FTC, a III. ker. TUE, a
Vasas-Pasarét, a Dunakanyar SE és a helyi klub csapatai.
Az 1896-ban alapított Schieszl Vendéglõ és Borház tulajdonosa ifj. Schieszl Konrád mondta: „Magam is válogatott versenyzõ voltam, bár más sportágban. Fontosnak
tartom a sportot, ezen belül a gyerekek sportszeretetre
nevelését. Az élet és sport egyaránt folyamatos kihívás, a
sportban a gyerekek megtanulnak nyerni és veszíteni,
megtanulják, hogy csak rajtuk áll, mire lehetnek képesek.”
Szeretettel várunk minden sportolót és szurkolót!
E-mail: zsolt.paling@t-online.hu Információk honlapunkon: www.budakalaszmse.hunsport.hu.
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Tisztelt lakótársak!
A Bölcsõde vezetõjeként is, de mióta megszületett a kis
unokám, még érzékenyebben érint környezetem tisztasága,
rendje. Járjuk az utcákat, kisebb sétákat, kirándulásokat teszünk, megismerjük környezetünket. Szeretném sok szépre,
jóra tanítani õt. Szomorúan látom, nem mindenki gondolkodik így, nem veszik tudomásul, hogy „a Földet unokáinktól
kaptuk kölcsön” és eszerint kellene vigyáznunk is rá. Úgy
kellene tisztán tartani, hogy utódaink is élvezni tudják Budakalász nagyszerû adottságaiból eredõ szépségét.
Évek óta szelektíven gyûjtöm a háztartási hulladékot.
Kis odafigyeléssel és némi munkával jár ugyan, de tudom,
hogy újrahasznosítható és nem a minket lassan beborító
szeméthalmazt szaporítom ezzel. Összeszedem az üdítõs, kristályvizes palackok mûanyag kupakjait, mert hallottam, így lehet mozgáskorlátozott gyermekeket tolószékhez segíteni. Kis unokámat is tanítom, okítom ezzel.
Már õ is tudja, mit hová kell dobni, mi történik, ha így
gyûjtjük a hulladékokat. Nehezményezi, ha szemetet lát
eldobva, de meglátja a szépet is, tanítgatom, hogyan kell
vigyázni értékeinkre. Ezek a dolgok jót tesznek a lelkemnek, bíztatom a környezetemben élõket is erre.
Sajnos sokszor ennek az ellenkezõjét tapasztalom. Viszem a kis különválogatott csomagjaimat, és borzalmas
kép tárul elém. Nyáron a háztartási hulladékok tömege
csúfítja a környéket, a kutyák széthordják az ételmaradékokat, üvegtörmelékek szanaszét, a szél fújja mindenfelé a
papírokat, mûanyag zacskókat, „zászlókat” alkotva a fákon. Mindez az iskola mellett, gyermekeink közvetlen kör-
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nyezetében, ahol a példamutatás a legfontosabb lenne...
Sokan az áremelésre hivatkoznak és elvárják a közmunkásoktól, hogy a költségvetés terhére vigyék el az illegálisan
lerakott szemetet. Évek óta magam is részt veszek az évente
kétszer megszervezett falutakarítási akcióban, ahol a mások
által eldobált szemetet szedem össze. Szívesen teszem, mert
úgy gondolom, ezzel is példát mutatunk lakótársainknak, s
egyszer talán mi leszünk többségben, akik így gondolkodunk. Még egyelõre az utcák tisztasága, a bicikliút melletti
kis zöld terület nem ezt bizonyítja. Szívesen sétálnánk arra
többször is, ha nem a kosz és kutyaürülék fogadna...
Környezetünk óvása, a Falutakarítás napjától (ápr. 4.) függetlenül, mindig idõszerû. Kevés ehhez a gyermekintézmények nevelõ munkája. Mutassunk példát gyermekeinknek,
mert tõlük is csak úgy kérhetünk, ha mi is jó példával járunk
elöl. Bíztatok erre mindenkit, sok sikert, tiszta környezetet!
Kiss Kálmánné

Tisztelt Hírmondók!
Szeretném megköszönni a Bodor Elek professzor úrral
készített beszélgetést. Letehetetlen írás, melyet olvasva
igen gazdagnak érezhetjük magunkat; s szerencsésnek,
hogy ilyen ember él közöttünk!
A rengeteg közölt információn túl üde színfoltnak tartom a III. Utisz által írt szellemes glosszákat; hisz nem árt,
ha néha gondolkodásra készteti az embert egy-egy írás…
Jó munkát kívánok, üdvözlettel:
Decsi László
(Köszönjük szépen! Igyekszünk jó lapot készíteni. – A szerk.)
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Lombard Reneszánsz kiállítás
A Szépmûvészeti Múzeum leglátogatottabb idõszaki
kiállításainak rangjához mérhetõ, párját ritkító kiállításnak
ad otthont a szentendrei Ferenczy Múzeum augusztus
30-áig. Az olasz Lombardia Bergamo tartománya és Pest
megye testvérkapcsolatának eredményeképp a bergamói
Accademia Carrara világhírû gyûjteményébõl ötven kép
jutott el a hazai érdeklõdõkhöz. A február 26-án megnyitott tárlat áttekintést nyújt a XV.-XVI. századi észak-itáliai
reneszánsz festészetrõl, a tartomány kultúrájáról, mûvészeti központjairól, fõbb alakjairól, de felvillantja a mindennapi élet színtereit, szokásait is. Mint dr. Szûcs Lajos,
Pest Megye Közgyûlésének elnöke elmondta, tárgyalnak
a kiállítás más városokban történõ bemutatásáról is.
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Nem pepecselés, Patchwork... a javából...

KIÁLLÍTÁSOK KALÁSZON és SZENTENDRÉN

IBUDAKALÁSZI

Március 27-éig még
megtekinthetõ Hurták Éva és
Turi Attiláné patchwork, azaz
foltvarró kiállítása a Faluházban. A különleges színeket,
mintákat ritka ízléssel és merészséggel összeillesztõ mûvésznõk munkái egyszerre
keltenek kíváncsiságot, hogy
vajon honnan lehet ilyen csodálatos anyagokat összeválogatni; bámulatot, a fantasztikus sokféleség harmóniává
oldása miatt; és szolid irigységet, mert ezeket az otthon melegét idézõ, sõt elõidézõ
faliképeket, faliszõnyegeket, kárpitokat, takarókat úgy
magunkkal vinnénk...
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KALÁSZI MOZAIK

KULTÚRA

Kincsek vannak a tarsolyunkban...

Ajjajjj... Ayala a Kalászi Idõsek Klubjában

Rendre telt házzal
zajlanak a Faluházban az
õseink múltját fölfejtõ,
értékõrzõ rendezvények. A Tarsolyosok Találkozója iránti kiemelkedõ érdeklõdés nem
csak a jelen politikaigazdasági-erkölcsi válság iránti tiltakozással magyarázható, de az elõadások színvonalával és az elõadók személyének népszerûségével is.
Dr. Papp Lajos szívsebész március 8-án a rendezvény
fontosságát elemezve elmondta: „emlékeinkben, sejtjeinkben õrizzük múltunkat”. „Ez a Találkozó példája annak, hogy
a gyökereinkre hogyan lehet rátalálni ... És minél erõsebb a
gyökér, annál erõsebben áll a fa.” A professzor hangsúlyozta, a mi kultúránk nem testvérgyilkosságon (Káin és Ábel; Romulus és Rémus) alapszik, hanem testvériségen
(Hunor–Magor) és vérszerzõdésen.
Olyan felelõsségteljes szereteten,
amire büszkék lehetünk, amit érdemes felkutatni és felmutatni, és alkalmassá tesz bennünket arra, hogy küldetésünknek megfelelve, szebbé,
gazdagabbá tegyük a világot.

Fergeteges mûsorral szórakoztatta a KIK
tagjait február 26-án a
humorista Ayala. Illés
István, aki ‘civilben’ a
BRFK ifjúságvédelemmel és drogmegelõzéssel foglalkozó õrnagya, ajándékképpen,
ingyen látogatott el az idõsekhez, és profi színvonalú mûsorával egészen meghódította õket. Elmondása szerint
olyan hálás közönségre talált bennük, hogy várhatóan október 1-jén, az Idõsek Világnapján ismét mûsort ad nekik.
A tavalyi Idõsek Világnapi mûsorral, Ayala elõadásával,
a kéthetente zajló felolvasó-délelõttökkel és a mindennapos érzõ odafigyeléssel egy olyan örvendetes folyamat indult meg a KIK-ben, amely az idõsek testi-lelki-szellemi
frissülését szolgálja. Ennek állomása lehet az a polgármesteri keretbõl támogatott kirándulás is, melynek során június 11-12-én Balatonlellére juthatnak el a klubtagok.

Múltunk titkai
Február 22-én nézhették meg a
történelmünk titkai iránt érdeklõdõ
budakalásziak Koltay Gábor, Horthy,
a kormányzó címû dokumentumfilmjét, a rendezõ beszámolója után. Az
eltelt hatvan évet sokoldalúan elemzõ, eddig ismeretlen dokumentumokat is felvonultató mû a kormányzó
életét és a két világháború közötti Magyarországot mutatta be az események koronatanúi (gróf Edelsheim Gyulai
Ilona és ifj. Horthy István), továbbá közismert történészek
és közéleti személyiségek közremûködésével. Nemeskürty István a filmben úgy nyilatkozott: „A kormányzó újrateremtette az évszázadok óta nem létezõ magyar államot. Ez Horthy Miklós elévülhetetlen érdeme.”

Téltemetés a Nyitnikék Óvodában
Idén a nevelõtestület úgy döntött,
hogy farsangi szokásainkat egy kicsit átalakítjuk, újszerûvé
tesszük. A jelen gazdasági helyzetben a
szülõknek szervezett
farsangi bál helyett inkább olyan programmal készültünk, amin a családok együtt vehettek részt. Ez
jó ötletnek bizonyult, mert eltért az eddig megszokottól, s
a gyermekek számára is új élményt jelentett. Terv szerint
az óvodai farsang megtartása után a szülõkkel, gyerekekkel együtt vonultunk a Faluházig, ahol aztán a Télkirály elégetésével elkergettük a telet.
Az ötlet megvalósításához a szülõktõl kis befõttes
üvegeket kértünk, amiket a gyerekekkel kifestettünk,
majd dróttal és megfelelõ fogóval ellátva mécseseket helyeztünk bele. Minden csoportban elkészítettük söprûbõl
a Télkirályt. Ez olyan jól sikerült, hogy volt olyan csoport,
ahol a gyerekek nem is akarták, hogy elégessük a számukra oly kedvessé vált bábot.
Február 18-án, a farsang napján gyermekek és felnõttek
együtt mulattak. Jelmezfelvonulással, vidám játékokkal,
tánccal telt el a nap. Sötétedéskor az óvoda apraja-nagyja
meggyújtott egy-egy mécsest és így vonultunk végig a falun. Már maga a felvonulás is nagyon impozáns látványt
nyújtott, ahogy a színes kis üvegeinkben lobogtak a fények. Ezután a Faluház udvarában minden csoport elhelyezte és körbeállta a maga készítette bábut, majd közösen
téli dalokat és verseket mondtuk, ezalatt színes lángokban
égtek el a Télkirályok. A rendezvény szervezésében még
lesz javítanivalónk, de a gyerekek nagyon élvezték a programot, és boldogan vitték haza az égõ lámpácskáikat.
Deli Ferencné, Nyitnikék Óvoda
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ISKOLA
A Faluházban tartotta farsangi
mulatságát a Kalász Suli alsó tagozata, február 13-án. Idén nem szerveztek egységes oszálymûsort, mindenki maga állíthatta össze jelmezét, így

FARSANG-ÉS TÉLUTÓ – BÕJTELÕ HAVÁBAN

Farsang és Busó

Így mulattak a Kalász Sulisok
a színek és maskarák valóságos kavalkádja fogadta az arra tévedõt...
Egy héttel késõbb, február 20-án,
idén elõször, de hagyományteremtõ
szándékkal, Busójárást rendezett az iskola a lelkes gyerekek és szülõk részvételével. Errõl számoltak be az 5.b
osztályos lányok, Mogyorósi Cintia,
Kecskés Enikõ és Bakonyi Szilvia:
BUSÓJÁRÁS
Az iskolában nagy elõkészületek
folytak, mint az álarc készítés különbözõ szõrmékbõl, alapanyagokból, mûszálakból, kócból. Sok osztály 3 óra
körül már tombolt az udvaron. Rengeteg különbözõ jelmezt, álarcokat, kiszebábokat láthattunk. Az osztályok
izgatottan várták a sétát. A legtöbb
szülõ kamerázott, fényképezett, mikor
elindultunk a Budai úton és felmentünk a gátra. Végigsétáltunk rajta, azután a Sport utcán. Sokféle zajkeltõ eszközt hallhattunk. Sokan a ricsajra felfigyelve kijöttek megcsodálni a felvonulást. A busójárás hagyomány szerinti oka, hogy elûzzük a telet és hívogassuk a tavaszt. Az egy órás körút
után visszatérve az iskolába a kiszebábokat tûzbe dobtuk, hogy elûzzük a
rossz tulajdonságokat. Miután elégettük õket, a szülõk által sütött máglyarakást ehettünk. Mikor elfogyasztottuk

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

finom süteményeinket, a tornateremben táncházzal vártak bennünket. Különbözõ programokkal fogadtak,
énekkel, tánccal, játékokkal. Mindenki
jól szórakozott. Így telt a busójárás.

Sítábori élménybeszámoló

Kõ-hegyi kirándulás

Február 16-án, reggel indultunk az ausztriai
Arnoldsteinbe.
Csak háromszor álltunk meg, de a harmadik megállásnál már síeltünk is, bár utána
még folytattuk utunkat
szállásunkig, ami egy
Dorfhotelban volt.
Mindig 7-kor keltünk, 8-kor reggeliztünk, 9-kor mentünk
síelni. Minden nap a visszafelé vezetõ úton Kati néni sárgarépát osztott a táborozóknak. Este negyed nyolckor mentünk
vacsorázni. A 14 éven aluliaknak 9-kor volt a takarodó, a
többieknek fél 10-kor. Csütörtökön a síelés után fürdõbe
mentünk, ami nagyon tetszett nekünk. Az iskolánkból 252en jöttek el, végig nagyon jó volt az idõjárás, a hó is klassz
volt, és szerencsére nem történt komolyabb baleset sem.
Szombaton már csak fél napot síeltünk, délután egykor
indultunk haza és este tizenegyre értünk Budakalászra. Nagyon élveztük a sítábort, csak ajánlani tudjuk mindenkinek!

A síszünet elsõ
napján a Telepi Suli kiránduló tagozatos csapata túrázni ment a
Kõ-hegyre. A Kõhegyrõl annyit kell
tudni, hogy Pomáz és
Szentendre között található és 367 m magas. A kirándulást
megelõzõ napon az idei tél legnagyobb mennyiségû hava
esett. Szerencsére napsütéses idõjárás volt. A havas úton nagyon nehéz volt gyalogolni. Fölfelé menet a János-forrásnál
álltunk meg és mire felértünk a menedékházhoz, meglehetõsen elfáradtunk. Itt forró teával és palacsintával vártak bennünket, ami nagyon jólesett az elcsigázott csapatnak. Miután
megmelegedtünk, visszaindultunk a sulihoz. Lefelé jóval
könnyebben haladtunk, mint felfelé, a bátrabbak popsisível
jöttek le a hegyrõl. Fáradtan és éhesen értünk haza, és így a
kirándulás után sokkal jobban esett az ebéd. Nagyon jó volt a
kirándulás, remélem, máskor is megyünk túrázni!

Csergõ Noémi, Juraszek Zsuzsi, Rahman Szofi 5.b

Csuvár Csenge, Göbl Dóra 5.a
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Egy színésznek a halhatatlanságát nem a halála után kell megszer eznie...
Születésnapi beszélgetés Sinkó László színmûvésszel

S

inkó László Kossuth-díjas (1995),
Jászai Mari-díjas (1972), Érdemes
(1982) és Kiváló (1987) mûvész. 1940.
március 18-án született Budapesten.
Hatvannál több filmben játszott, több
száz filmben szinkronszínészként dolgozott. A Színház- és Filmmûvészeti
Fõiskolát 1958–1962 között végezte,
majd négy éven át a Debreceni Csokonai Színház színésze volt, olyan évfolyamtársakkal együtt, mint Tóth Judit,
Cs. Németh Lajos és Kézdy György.
1966–1982 között az akkori Nemzeti Színház (ma Pesti Magyar Színház) tagja. (Idõközben vendégmûvészként játszott
(1979–1980) a kecskeméti Katona József Színház darabjaiban
is.) Késõbb a Katona József Színházhoz szegõdött (1982–
1994), amire pályafutása legszebb idõszakaként emlékszik
vissza. Ezt követõen a sajnálatosan rövid életû Új Színházban
dolgozott (1994–1998), aminek megszûnése után 1998-tól
szabadúszó lett. 2003-tól a Nemzeti Színház tagja.
Az új társulat repertoárjából jelenleg a Mesél a bécsi erdõ
(Miszter), a Tizenkét dühös ember (3. esküdt), Oidipusz
(Teiresziasz) darabokban játszik. Korábbi fontosabb színpadi
szerepei: Trigorin (Csehov: Sirály), Marphurius (Moliére:
Kénytelen házasság), Octave (Moliére: Scapin furfangjai), Valér (Moliére: A fösvény), Józsué (Madách: Mózes), Feltaláló
(Bulgakov: Iván, a rettentõ), Odüsszeusz (Devecseri: Odüszszeusz szerelmei), Ábel (Sütõ: Káin és Ábel), Szakhmáry Zoltán (Móricz: Úri muri), Don Mateo Cardona (Valle-Inclán: Lárifári hadnagy felszarvazása), Bruscon (Bernhard: A színházcsináló), Gróf (Goldoni: Az új lakás), Dörfling tábornagy
(Kleist: Homburg hercege), Sganarelle (Moliére: Don Juan),
Sabelszkij gróf (Csehov: Ivanov), Polonius (Shakespeare:
Hamlet), Puzsér (Molnár: A doktor úr), Ali (Goldoni: A szmirnai impresszárió), Dr. Strauss (Keyes: Virágot Algernonnak),
Zsigalov (Csehov: Lakodalom), Barát (Brecht: Kispolgárnász),
Marhockij (Ilf-Petrov: Érzéki szenvedély), Harpagon (Moliére:
A fösvény), Lear (Shakespeare: Lear király).
Az ezredforduló elõtt gyakran láthattuk filmekben, a televízióban is. Elsõ filmfõszerepe a szakmai- és közönségsikert
aratott Fügefalevél – Bessenyei Ferenc és Halász Judit partnereként (1966), aztán jött az Ereszd el a szakállamat (1975), Elveszett illúziók (1982), Gyertek el a névnapomra (1984), Hajnali háztetõk (1986), Isten veletek, barátaim (1987), Az új földesúr (1988), A távollét hercege (1990), A császár (1995), Valencia-rejtély (1995), Irány Kalifornia! (1996) egyebek között.
De Zichy grófot is õ alakította a 2002-ben bemutatott Hídember címû mozifilmben, Bereményi Géza rendezésében. Szinkronmunkái közül a Macskafogó (1986 és 2007) az egyik legismertebb, bár 11 filmben volt Anthony Hopkins magyar hangja. A Balassi Kiadó 2001-ben jelentette meg Bognár László
könyvét, amely a vele és róla folytatott beszélgetéseket tartalmazza. 1990 óta Budakalászon él. Hatvankilencedik születésnapja alkalmából vele beszélgettünk.
• Édesapja, ha jól tudom, fõpincér volt a Nyugati pályaudvarral szemben, a Skála helyén álló étteremben (a Szezon címû
filmben Ön is saját büfét vezetett). A családban hogyan fogadták a választását? Igaz, testvérbátyja, Sinkovits Imre is erre a
pályára lépett… Mi késztette arra, hogy ezt a hivatást válassza?

– Engem borzasztóan lelkiismeretes gyereknek neveltek a szüleim, s miközben jó tanuló voltam, gyûlöltem iskolába járni. A pályaválasztásomban természetesen közre
játszott, hogy a bátyám révén már kilenc-tíz éves koromtól
színházba jártam, így nagyon korán kerültem közel a színház ‘hátsó világához’, az öltözõkhöz... Az óbudai Árpád
14

Gimnáziumban színjátszó kört alapítottam, ahol a faliújságra tettük ki a próba táblát... Jó kis csapat volt az. Játszottam
olyan partnerekkel, mint Kõmûves Sándor, aki aztán
együtt végzett velem a fõiskolán is, de sajnos, õ már nincs
közöttünk. A Madách Színház díszlettervezõje, Götz Béla
is ‘játszótársam’ volt az iskolai színházban. Nem tudom,
elég nehéz rajtakapni az embert, hogy mikor határozza el
magát a színészi pályára. Szerintem, ha bárki, úgymond
mûvészi pályára lép – akár képzõmûvész, író vagy költõ –,
az úgy lassan szívódik belé, mint a ‘méreg’... Nehéz helyzetben voltam otthon, mivel egy testvérem már erre a pályára lépett. Én is azok közé a kollégák közé tartoztam,
akik titokban tartották otthon, hogy jelentkeztek a fõiskolára. Természetesen ‘falból’ beadtam magyar-angol szakra a
jelentkezésemet, ahová már el se mentem a színmûvészeti felvételi elsõ fordulója után. 1958-ban jelentkezni a Színmûvészeti Fõiskolára, miután a bátyámat megbélyegezték
egy ‘56-os versmondása miatt, nagy merészség volt tõlem, de valami nagyon erõs dolog hajthatott belülrõl. Aztán elment a kedvem az egésztõl a fõiskolán, mert majdnem kirúgott diák lettem. Begörcsöltem az iskola számonkérõ jellege miatt, nem azon izgultam, hogy felkerüljek színpadra a délutáni órákon, hanem épp ellenkezõleg.
Valami mást akartam csinálni, mint a többiek, csak akkor
még nem tudtam, hogy mi az..., ami aztán késõbb kijött
belõlem. Amikor 1991-ben a fõiskolások kivívták, hogy
behívhattak a pályáról szemeszterre színészeket, arra voltak kíváncsiak, hogy milyen a munkamódszer az akkor zenitjén lévõ Katona József Színházban. Egy három hónapos
kurzust tartottam akkor nekik, s pár évig ott is ragadtam.
Itt múlt el a gyomorfájásom, mert azelõtt megkerültem a
háztömböket, hogy ne kelljen elmennem a fõiskola elõtt...
• Tavaly szeptember 21-én volt Sinkovits Imre 80. születésnapja. Ön hogyan emlékszik vissza rá? Nem volt ’nehéz
árnyék’ Imre bátyja, aki mellett örökös ’összeméretésben’
kellett megalkotnia a saját színészi karakterét, életmûvét?

– Egy színésznek a halhatatlanságát nem a halála után
kell megszereznie. Imre emlékét méltón õrzi, hogy színpadot neveztek el róla a Nemzeti Színházban. Õ soha nem
volt ‘példa’ elõttem, s
nem volt példaképem,
ma sincs. Nagyon erõteljes, megszenvedett
küzdelmet vívtam magammal. Gyerekkoromtól öntörvényû voltam, már kétévesen is
egyedül mentem sétálni Óbudán, nem hagytam, hogy lekísérjenek.
Azt mondtam: „Nem,
egyedül!”. Volt egy sétabotom, azzal mentem, s nagy kíváncsian
Lear király,
Zalaegerszeg, 2003.
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bekukucskáltam minden pinceablakon... Egész életemben
jellemzett ez a mondat: „Nem, egyedül!” Budakalászon is
egyedül jártam a környezõ hegyeket. Jó alkalom ez a belsõ
vívódásokra, a dolgok elrendezésére. Aztán egy erdész barátom felhívta a figyelmemet, hogy ma már nem olyan veszélytelen egyedül járni az erdõkben, hegyekben.
De visszatérve a bátyámhoz. Példa nem volt számomra,
de bejártam hozzá a régi Nemzeti Színházba, amit felrobbantottak. Néztem, hogy csinálja a maszkját..., ahogy romantikusan szokták mondani, a festék és a maszkfix ragasztó szaga rabul ejtett, s tudtam, hogy én mást nem fogok
tudni csinálni, mint a színészetet. Amikor a fivéremmel
egyszerre voltunk a mai Magyar Színházban mûködõ Nemzeti Színházban, a rendezõk és a közönség folyton az azonosságot keresték bennünk, holott mi alapvetõen tûz és víz
voltunk. Teljesen másképp láttam a világot. Amit én tõle tanultam, még a pályára kerülésem elõtt, az a színpadi fegyelem, a lelkiismeretesség, a felkészülés, a természet szeretete. De a szakmáról, a végeredményt tekintve ugyan nem,
de alapvetõen más volt az elképzelésünk. Sajnos, ezt olyan
sokáig nem tudtuk gyakorolni, mert Õ nyolc évvel ezelõtt
elhunyt. Jellemzõ, hogy számára én mindig ‘az öccs’ voltam, az a kisfiú... Vámos Miklósnak a Lehetetlen címû mûsorában szerepeltem egyszer, ahol a bátyámat hívta meg
meglepetés vendégnek. A beszélgetés végén bejött Imre,
aki azzal kezdte, hogy: „Öcsém, én két órája hallgatlak Téged a színfalak mögött, s nem tudtam, hogy neked ilyen
életed volt.”. Mondtam neki, hogy most kénytelen voltál
végighallgatni, s eddig, amikor beszélgettünk, köztünk
nem dialóg volt, hanem a részedrõl monológ...
• Milyen a viszonya a szakmával, színészekkel, rendezõkkel?

– Nekem mindig elegendõ volt az együttlét a kollégákkal a színházban, de nem hasonlítható össze a rendszerváltás utáni szakmai élet az elõzõvel, mert megszûntek olyan intézmények, ahol rendszeresen munkakapcsolatunk volt. Mert az a leglényegesebb, nem az, hogy hajnalig igyunk együtt a Fészekben. Sokkal értékesebb volt,
hogy a rengeteg tévéfilm kapcsán vagy a rádió Pagodájában találkoztunk, amíg várakoztunk a munkára. A Pannónia Filmstúdió is egy ilyen közösségi találkozóhely volt,
ahol centralizálva voltak a szinkronmunkák. Ilyen alkalmak
után, ha kedvünk volt, beültünk beszélgetni valahová. Ma
mindenki siet haza elõadás után, én meg soha nem voltam ‘ottragadó’ fajta. A szakmával való kapcsolatom
kifejezetten munkaközpontú. Van egy-két
kollégám, akit különösen kedvelek, fõleg a
volt ‘katonások’ közül,
velük a színházon kívül
is tartom a kapcsolatot, s idõnként összejövünk, mint egy érettségi találkozón...
Teiresziasz, (Oidipusz)
Nemzeti Színház, 2005.
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„Örvendek neki, meg boldog vagyok attól, hogy õ
annyi világirodalmi és modern szereppel találkozott.
Jóval többel, mint én. Az õ ilyen irányú repertoárja
sokkal gazdagabb, mint az enyém. Ettõl, azt hiszem,
öcsém európaibb. Képezte is magát e tárgyban, mikor
erre rájött. A szerepek rá is kényszerítették, õ pedig
ezt a késztetést elfogadta. Örömmel néztem õt.”
(Sinkovits Imre)

De nekem mindig fontos volt, hogy a szakmán kívül
legyenek barátaim. Budakalászon a teniszpályán szoktunk
összejönni néhányan. Nem akkor kezdtem teniszezni,
amikor ez státuszszimbólum lett, harminc évig jártam a
Margitszigeti Sportuszoda melletti pályára, ami a Mûvész
Sport Köré volt. Kalászon is nagyon hiányzott ez. Most
van egy PBK (privát baráti kör), aminek állítólag ‘elnöke’
vagyok. Ebben különbözõ foglalkozású és politikai érdeklõdésû emberek vannak, velük összejövünk a pályán és a
Schieszl asztalánál, ahol Karácsony kapcsán rendszeresen
találkozunk, úgy szoktam mondani, ‘nagy ünnep elõtt
egymás szemébe nézni’..., s ez nagyon jó így.
• Tanított a fõiskolán is. A fiatalok között lát-e olyan
tehetségeket, mint Páger Antal, Mezey Mária…, akiktõl ma is
sokat lehetne tanulni?

– Biztosan vannak. Felelõtlenség volna bárkirõl ezt
mondani, mert nagyreményû fiatalok tûntek el, s teljesen
átlagosnak tûnõk lettek nagyszerûek a pályán. Ha magamból indulok ki, én negyven éves korom után találtam
meg a helyemet a szakmában. Vannak frissen szerzõdött
tehetségek a Nemzeti Színházban is. A tanáraik, Zsámbéki Gábor és Ascher Tamás neve – a közös 12 év Katona József Színház után – számomra garancia a tehetségükre. A
szakmát még nem tudják, de egy jó próba kulcspontja ott
van, hogy azért vannak itt, azért kapták meg a szerepet,
mert tehetségesek, s nem ezt kell bizonyítaniuk. Merni
kell rossznak lenni a próbán, ahogy a költõ vagy a festõ
összetépi a papírt vagy a vásznat..., nem lehet még tudni,
hogy a szakmából mit sajátít el, hiszen ezt csak a gyakorlatban, nem a fõiskolán lehet megtanulni. Nekünk például
kötelezõ volt annak idején vidékre menni, így kerültem
négy évre Debrecenbe a hatvanas években, s ott is nõsültem 1965-ben. Rengeteget lehetett tanulni a szakmából
Vámos László, Lengyel György, Ruszt József rendezõk keze alatt. Azt nem látom biztosítva, hogy akik most végeznek, olyan jó helyre kerülnek, ahol komoly színésznevelés
folyik, mint azoknál a szerencséseknél, akiket én tanítottam – Marozsán Erika, Schell Judit, Kamarás Iván, Hajdu
Steve, Fekete Ernõ, Anger Zsolt, Keszei László –, akiknek
Horkai István volt az osztályfõnökük. Õk remek színházi
környezetbe kerültek, ahol fejlõdhetnek. De ma egy pályakezdõnek semmivel nem több a fizetése átszámítva,
mint nekünk 47 évvel ezelõtt volt, s ez nem segíti õket a
szakmai kibontakozásukban sem. A mi idõnkben azért fel
tudtam hívni a Pannónia Filmstúdiót, a Filmgyárat, a televíziót és a rádiót nyáron is, hogy két hónapig ráérek, s
volt munkám, tudtam keresni. Ma ez nincs. Harmincnegyven ember csinálja a magyar filmeket, a színészek, a
fiatalok is, sokkal kiszolgáltatottabbak lettek.
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SZÜLETÉSNAPI BESZÉLGETÉS SINKÓ LÁSZLÓVAL
• Márai Sándor Füves könyvének CD-változatán több jeles
színész között hallhatjuk. A kút és az inga címmel jelent meg
elõadásában az amerikai költészet legnagyobbja, Edgar Allan
Poe hét írása. Mikszáth Kálmán novelláiból Új ember – régi
ember címmel készült hangoskönyv az Ön elõadásában.

– Személyes gyarapodásom, hogy felfedeztem magamnak Márait, egy jótékonysági rendezvényen óriási sikerrel olvastam fel belõle. A Holló címû vers mellett Poe
költészetébõl pedig alig ismerünk valamit, pedig az valami õrületes, hihetetlen szerzõ. Érdekes kaland volt. A rádiós múltam erõsen hozzájárult ezekhez a felkérésekhez.
Sajnos, a fiatalok nem tanulhatnak meg, mert nincs is hol,
televíziózni, rádiózni. A fõiskolán a színészek nem tanulnak meg beszélni, rengeteg rosszul beszélõ színész van.
A szakmába a mozgás és a színpadi beszéd is beletartozik, ezt nem lehet különválasztani. Ezt csak úgy lehet csinálni, ha az ember állandóan gyakorolja. Mikor az Übü királyt jászottam, reggelente kimentem ‘szigetkört’ futni a
Margitszigetre, s közben torokból adtam ki a hangokat,
készítettem, terheltem magam az esti fellépésre.
• Általában hogyan készül lélekben egy elõadás elõtt?

– Színésze és helyzete válogatja, hogy épp mi neki a
jó. Néha korán ott vagyok, máskor elég, ha csak beesek...
Vannak szerepek, amik elõtt szeretek lemenni a színpadra, meghallgatni a közönséget, ahogy gyülekezik. Meg lehet állapítani, hogy milyen lesz a közönség. Amelyik hangos, abból nem lesz túl jó. A napi ráhangolódás mellett ez
is fontos része a felkészülésnek...
• Régen sok irodalmi est volt, s mintha ez mostanában
kezdene visszatérni. Oberfrank Pál járt itt legutóbb, s volt az
elõadóestjén vagy negyven fõs közönség...

– A hangoskönyvek mellett fontosnak tartom az irodalom ilyen terjesztését is, de nem is kell nagyobb közönség,
mint amennyit tényleg érdekel. Ezt mindenki eldönti maga. Más idõket élünk, mint negyven éve. Akkor esemény

ARCOK

volt egy Mensáros vagy egy Latinovits-est, amire tényleg
tódultak az emberek a személyiségük varázsa miatt is.
• Azért vannak ma is remek színészek...

Ma egy kicsit szkeptikus vagyok amiatt, hogy nincs
annyi nagy színész egyéniség, mintha kihaltak volna... A
régi Katona és Nemzeti-elõadások azért is voltak magas
színvonalúak, mert egy ötmondatos szerepet is egy Bihari József, Maklári Zoltán vagy egy Rajz János játszott, akiknek a neve – ha nem látta filmjeit – ma már nem mond
semmit egy fiatalnak. Rajz János például, aki Debrecenbõl
került fel, Csiky Gergely Buborékok címû darabjában egy
inast játszott. Bejött balról, a kezében lévõ lámpagyújtogatóval három kandelábert meggyújtott, aztán jobbra kiment. Ez olyan három percig tartott, ami rengeteg idõ
színpadon, de egy mondata nem volt, s nyíltszíni tapsot
kapott. Zizegtek a mûsorfüzetek, mert mindenki megnézte, ki játszotta ezt a szerepet... Az igazi az, aki kis
szerepekben is nagy színész.
• Az 1982-1994 közötti, Katona József Színházban töltött
idõszakot tartja pályája legszebb 12 évének...

– Ott remek társulat volt. Egyik este Cserhalmi György
játszotta a fõszerepet, nekem ötperces jelenetem volt,
másnap én játszottam Spiró Imposztorában a színházigazgatót, Major mellett az egyik fõszerepet, s Cserhalmi csak a
harmadik felvonásban jött be, mint Gubernátor. Nagyon
szép emlékeim vannak arról a társulatról. Aztán Székely
Gábor elment az Új Színházba. Sokan mentünk utána. Amikor 1997-ben megszüntették a színházat, kényszerûségbõl
lettem szabadúszó, egészen az új Nemzeti felkéréséig...
• Hogyan került Budakalászra?

– A feleségem titokban nézte ki ezt a házat az Expressz
újságból, õ hozott ki ide. De ötven évig Óbudán éltünk, s itt
van a Duna, amin egykor eveztem, a hegyek, ahol kirándultam, vannak barátaim..., így otthon érzem magam Kalászon.
(fucskó miklós)

Új elnök a Polgárõrségnél

Rendõrségi hírek

Új vezetõt választott a polgárõrség közgyûlése, Földesi Tamás informatikus személyében. A három gyermekes
családapa öt éve teljesít szolgálatot az önkéntes szervezetnél. Elnökként folytatni kívánja az elõdje, Bakos Tamás
által kialakított igen jó irányvonalat: a rendõrség erõforrásait kiegészítve, erõsíteni szeretné a polgárõr-jelenlétet
Budakalászon. Továbbra is részt vesznek az önkormányzati rendezvényeken, a Tófutás, a Tour de Kalász, az Autómentes nap, a Falutakarítás, a Szüreti felvonulás és a bálok biztosításában. Úgy gondolja, a hatékony és rendszeres szolgálatot teljesítõ csapattal az M0 forgalomnövelõ
hatása, a gazdasági válság és az ebbõl fakadó romló közbiztonság közepette is ütõképesen tudnak helytállni.
Fontosnak tartja a tagtoborzást, véleménye szerint egy
ekkora községben a jelenlegi 27 fõ helyett 50-60 ember
önkéntes munkájára lenne szükség: „Polgárõrség nem létezik budakalászi polgárok nélkül. Polgárõrnek lenni nem
privilégium, mindenki lehet az, aki tenni akar. Aki úgy érzi, csatlakozzon hozzánk, szívesen látjuk.” Ennek értelmében továbbra is várja, várják a jelentkezéseket, illetve a bejelentéseket, az ügyes-bajos dolgokkal való megkereséseket, az információkat a (30) 621 2244-es telefonszámon.
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Három bombariadó volt az idén Budakalászon. Elõbb
a Cora, majd két hét múlva a Metro Áruházat kellett kiüríteni, utóbbi esetben egy szentendrei telefonfülkébõl érkezett a bejelentés, a helyszínelõk ki is szálltak oda nyomozni. Egy-egy ekkora volumenû riadó óránként több tízmillió
Ft kárt jelent. Március 17-én 13 óra 40-kor a Pilisvörösvári
Takarékszövetkezet épületében volt riadó, egy rekedt férfihang telefonált, szerencsére ez is vaklárma volt.
u Nagy feltûnést keltett a HÉV vonalán az a garázda
személy, akit a HÉV biztonsági emberei feltartóztattak.
Mivel továbbra is agresszívan viselkedett, a rendõrök
megbilincselték, elõállították. A másfél liternyi Jägermeisterbõl kijózanodott férfi az elõállító helyiség amortizációját látva mindenkitõl elnézést kért.
u Tévesen írtuk elõzõ számunk 4. oldalán, hogy a külföldi példákon túl „mind gyakrabban itthon is, a képviselõ-testület választ rendõrfõnököt és részlegesen beleszólása van a
rendõrség munkájába”. Valójában saját rendõrõrssel rendelkezhet magyar település, de hogy maga nevezzen ki vagy
válasszon rendõrfõnököt, erre – a honi szervezeti felépítés
kötöttsége miatt – egyelõre nincs lehetõség. A félreértésért
– bár olvasói kifogás nem érkezett – ezúton kérünk elnézést.
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AZ ÉVES BESZÁMOLÓKBÓL

A pomázi rendõrõrs budakalászi munkája

A Polgárõrség 2008-as tevékenysége

A pomázi rendõrõrs területén jelenleg ténylegesen 17
fõ hivatásos- és 1 közalkalmazott dolgozik, évrõl-évre
több feladatot kell megoldaniuk, kevesebb kollégával. Budakalász területének nagyságához, domborzatához, a lakosság létszámához, összetételéhez és bûnügyi fertõzöttségéhez képest kevésnek bizonyult a 3 (vezényléses rendszerben, tehát hivatali munkaidõn kívül is dolgozó, át is
vezényelhetõ) körzeti megbízott. Kovács Róbert rendõr alezredes szerint legalább 4 körzeti megbízottra és 2 állandó járõrre lenne itt szükség, de erre már belsõ átcsoportosítással a járõrszolgálat folyamatosságának biztosítása
mellett nincs lehetõség. Mindenesetre figyelni kíván arra,
hogy a körzeti megbízottakat csak a legszükségesebb
esetben vonja el területükrõl. A bevásárló központoknál
feltétlenül indokolt lenne (a karácsony elõtti idõszak kiemelt kezelésén túli) állandó rendõri jelenlét, nyáron pedig a tavaknál minél gyakoribb ellenõrzés.
Budakalászon a 2007-es 515 helyett 2008-ban csak
461 bûncselekményt regisztráltak, ami az õrs területén elkövetett bûncselekmények 46.8%-a. A lopások száma
275-rõl 259-re, a betöréses lopásoké 52-rõl 37-re csökkent. A testi sértések száma 6-ról 11-re, rablásoké 3-ról
4-re emelkedett; a garázdaság 3-ról 1-re, a rongálás 33ról 30-ra csökkent, a sikkasztás 6-ról 7-re nõtt. A gépkocsilopások 13-ról 6-ra fogyatkoztak, de a gépkocsiból történt lopás – fõleg az OMSZK tó környékén – 84-rõl 88-ra
nõtt. A lopások jelentõs része a CORA Áruház sérelmére
történik, az elkövetõk többnyire a fõvárosból érkeznek. A
szabálysértési értékhatár 10 000 Ft-ról 20 000 Ft-ra történt felemelése csökkentette azokat az áruházi lopásokat,
amik a hatóság hatáskörébe tartoznak.
Nyolc hónap alatt a térfigyelõ kamerák segítségével
219 tilos parkolást, 19 tilos jelzésen való áthaladást, 5 balra kanyarodni tilos figyelmen kívül hagyását, 1 bukósisak
nélküli motorost, 1 közterületi alkoholfogyasztást rögzítettek, ez ügyekben szabálysértési feljelentés történt. Kamera
általi észlelés során rendõri intézkedés történt: Omszk
parki és Lenfonó Hév területi rongálás, Lenfonó Hév állomási kõdobálás, 5 közlekedési baleset esetében; elfogtak
2 fõt fémlopás miatt; és azonosították a szentendrei OMV
benzinkutas bûncselekménynél használt autó típusát. A
Petõfi téren bolti lopás elkövetõjét rögzítette a kamera. A
térfigyelõnek köszönhetõen értesítették a mentõket 1 kerékpáros rosszulléte miatt és a tûzoltókat avartûz miatt a
Szentistvántelepi Hév mögötti területen.
A 11-es fõút (napi 47.000 autóval), a bevásárló központok, a Megyeri híd – erõs forgalomgerjesztõ tényezõk.
A CORA Áruház körforgalma és a híd szentendrei irányú
felhajtója képtelen elvezetni a feltorlódott gépjármûveket.
Az autók jó része a településre hajt be, ezzel növelve az
elmaradott úthálózatokon a balesetveszélyt.
2008-ban Budakalászon és a hozzá tartozó utakon: 74
anyagi káros, 14 könnyû, 3 súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A Megyeri híd átadásától dec. 31-ig 6
anyagi káros baleset történt, ami a híddal kapcsolatba hozható (5 a CORA Áruház körforgalomban, 1 a Megyeri Híd
lehajtóján). Szerencsére az adatok a tavalyi évhez képest
csökkenést mutatnak.
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Az egyesület 27 tagból áll (25 állandó és 2 próbaidõs). Az elmúlt egy évben 5 új személy nyert felvételt,
de 4-tõl megváltak, mivel az egyesület beszámolója
szerint „viselkedésükkel méltatlanná váltak a polgárõr
tagságra”, és egy fõ lemondott. Így a taglétszám stagnál,
az átlagéletkor enyhén csökkent.
2008-ban 2007-hez hasonlóan alakult a szolgálati órák
száma, a korábbi növekvés megállt. Tavaly 5613 óra önálló és 507 óra rendõrséggel közös szolgálatot végeztek. A
rendszeres bûnmegelõzési járõrszolgálat mellett sok
önkormányzati, közösségi- és civil rendezvénybiztosítás,
a bányatavaknál nyáron szinte napi szolgálat, és a Budapesti Polgárõr Szövetség által szervezett akciók róttak rájuk plusz feladatokat. Az Omszki tónál 27 esetben oltattak el tábortüzet és 67 illegális sátorozót szólítottak fel a
terület elhagyására. Éjszaka 12 esetben figyelmeztettek
fürdõzõket a tó veszélyeire. Rendszeres ellenõrzéseik a
templom mögött eredményesek voltak, hiszen csökkentek ott a fiatalok lakosságot irritáló cselekedetei.
A tagok részére képzést tartottak jogi alapfogalmakból, polgárõr szakmai ismeretekbõl és szituációs gyakorlatokat is végeztek. Két fõ sikeresen levizsgázott a Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokságon, a 40 órás tûzoltó alaptanfolyamon. Növekedett a rendõrséggel közös szolgálatok
száma. Az együttmûködés a KMB-sekkel és a Pomázi
Rendõrõrssel kiváló. A szentendrei kapitánysággal vannak súrlódások, ezekre megoldást kell keresni. A postával
jó együttmûködés alakult ki, több esetben a kiemelt
nyugdíjkifizetésnél polgárõrök kísérték a kézbesítõket.
Az Önkormányzat jelentõs anyagi támogatásával a
mûködésre fordított anyagiak mellett technikai eszközöket is tudtak vásárolni. Vettek 2 kézi URH rádiót és 2 telepített URH rádiót, az egyik a szolgálati gépkocsiban van, a
másik az antenna felszerelésével együtt a Térfigyelõ rendszer központjába kerül, így a szolgálatot teljesítõ polgárõrök és a megfigyelõ rendõrök közvetlen kapcsolatban
lesznek egymással. Folytatták a 2007-ben megkezdett formaruha beszerzést, új pólókat is kaptak és elkészültek az
egységes pulóverek is. A régi láthatósági mellényeket és
polgárõr sapkákat kicserélték és jó minõségû elemlámpákat szereztek be. A befolyt támogatások nagy részét a
mûködési költségekre, és felszerelésekre költötték.
2008. októbertõl ismét kettõs kommunikációs rendszert
mûködtetnek, a hagyományos URH-t és a PTT-s digitális
rendszert. A PTT távolságfüggetlensége, sebessége, mobilitása olyan eszköz, amely megfelel a XXI. század követelményeinek. Az Önkormányzattól 2005. decemberében kapott
irodahelyiséget jól kihasználják. Az elnökség minden tagja
képes az internetes kommunikációra. Internetes kapcsolattal és számítógéppel egyesületi szinten nem rendelkeznek,
van 3 egyesületi telefonjuk. A tagokat telefon- és SMS üzenetrendszer kapcsolja össze. A szolgálati kocsit – a rendõrség által leadott – 6 éves Opel Astra II kombi gépjármûvet
gyakran kell javíttatni, mellette 5 polgárõr saját gépkocsival
lát el szolgálatot saját költségen. Sürgõs esetben 10-15 perc
alatt riasztható az összes tag. Tervezik az „egy terület – egy
polgárõr” rendszer kiépítését, amellyel segítik az információ-áramlást és csökkenthetõ az áldozattá válás veszélye.
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Ne féljetek!

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓJÁTÉK

Jézus feltámadása után így köszöntötte tanítványait:
Ne féljetek!
Mitõl féltek? A rossz politikai rendszertõl, az elnyomástól, a rómaiaktól, a zsidóktól, a vámosoktól, a katonáktól, a fõpapoktól… és talán mindenkitõl, hiszen bezárkózva az emeleti teremben mindentõl távol igyekezték
elfelejteni, hogy mi is történt velük.
És megtörténik a csoda. Jézus feltámadása és megjelenése megváltoztatja õket. A félelem elkezd múlni, és
pünkösdkor a Szentlélek erejével kimennek a néphez hirdetni az örömhírt (az evangéliumot).
A keresztény ember megváltott ember. Jézus misztériumának a megismerése ugyanazt jelenti, mint az elsõ keresztényeknél. Ugyanazt élhetjük át nagyböjtben és a
szent három napban.
A bûn félelmet szül, szégyent, lelkiismeretfurdalást,
hazugságot, a másik ember leszólását, általánosítást
(mindenki ezt csinálja) és az emberek közti kapcsolat
széttörését. A bûn egyre mélyebbre visz.
A Jézusi tanítás felemel. Olyan értékek kezdenek mûködni az emberben, amit Istentõl kaptunk. „Ne féljetek a
rosszra jóval válaszolni” (rom 12,21 ). Mert akkor elkezd
változni a másik ember. És elkezd változni a világ.
Jézus azt mondja: úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. (Lk 10,03)
Ezeknek a bárányoknak van egy hatalmas kincsük. Ez a
kincs változtatja a másik embert, alakítja a világot. És ezt
a kincset nem lehet semmivel pótolni. Az élhetõ társadalom alapja.
A tököli fiatalkorúak börtönében jártam. Végighallgattam egy tanórát. Nyelvtant tanítottak, mondatelemzést.
A szünetben a tanár elmondta, hogy a büntetéssel nem
mennek semmire, nem lesz fegyelem. Ha valaki büntetést kap, akkor nem kaphat csomagot, nem fogadhat látogatót, nem harmadolják a bent töltött idõt… És ennek
ellenére a büntetésnek nincs hatása. A dicsérettel lehet
nevelni. Azért, hogy dicséretet kapjanak, képesek áldozatot hozni, csendben ülni az órán, megtanulni a feladatot.
Ha merek a másik embernek bizalmat, jóságot, szeretetet ajándékozni, akkor ez nem marad eredménytelen.
Jézus nekünk ajándékozta a megváltást. Merjük átélni,
merjünk alakulni.
Kálmán József atya
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IGE-IDÕK
Kiscserkészeinkkel különleges
Passió-bábjátékra
várjuk a budakalásziakat. Jézus szenvedés-történetét
április 5-én Virágvasárnap tekinthetik meg az érdeklõdõk, a Szentistvántelepi templomban a 10 órás szentmise után. A lányok régi népénekekkel kísérik az elõadást. A bábokat
Somogyi Gyõzõ festõmûvész mûvei alapján öt évvel ezelõtt a mostani cserkészvezetõk készítették. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Makk Andrásné, Judit

Nagyböjti miserend
• Vasárnap 8 és 18 óra: Budakalászon, 10 óra: Szentistvántelepen; • Hétfõ 17 óra 30: rózsafüzér, 18 óra:
Szentmise Budakalászon; • Kedd 1/2 8: rózsafüzér, 8 óra:
Szentmise Szentistvántelepen; • Szerda 7 óra: Szentmise
Budakalászon; • Csütörtök 8 óra: Szentmise Szentistvántelepen; • Péntek 1/4 8: keresztút, 8 óra: Szentmise
Szentistvántelepen; 17 óra 15: Keresztút, 18 óra: Szentmise Budakalászon; • Szombat 18 órakor Szentmise
Szentistvántelepen.

Nagyböjti szentbeszédek
• Budakalászon: márc. 20-21-22. péntek, szombat, vasárnap
18 óra: lelkigyakorlatos Szentbeszédek, tartja Sárhegyi Zoltán atya, a Patrona Hungariae gimnázium hitoktatója.
• Szentistvántelepen: márc. 21-én az esti Szentmise elmarad, márc. 28. szombat 18 órakor, 29. vasárnap 10 órakor
és 30-án hétfõn 18 órakor Lelkigyakorlatos Szentbeszédek lesznek. Tartja Lak Gábor Esztergom belvárosi káplán.

Nagyheti Szertartások
• Április 3. péntek este: fáklyás keresztút lesz a Kálváriára.
• Virágvasárnap (ápr. 5.): Urunk bevonulása Jeruzsálembe. Budakalász 8 óra: Szentmise, barkaszentelés és 18
óra: Szentmise; Szentistvántelep 10 óra: Szentmise.
• Nagycsütörtök (ápr. 9.) mise az utolsó vacsora emlékére, Budakalászon Dr. Bolberitz Pál, Szentistvántelepen
Kálmán József mond 18 órakor ünnepi Szentmisét.
• Nagypéntek (ápr. 10.) Urunk szenvedésének ünneplése.
15 órakor keresztút mindkét egyházközségnek a Kálváriára. Budakalászon Bolberitz Pál, Szentistvántelepen Kálmán
József tart 18 órakor passiót, nagypénteki szertartásokat.
• Nagyszombat (ápr. 11.) 11-17 óráig Szentsírlátogatás.
• Húsvét vigília Budakalászon 18, Szentistvántelepen 19
órakor fényliturgia, Szentmise, feltámadási körmenet.
• Húsvét vasárnap Budakalászon 10 órakor ünnepi Szentmisét, ételszentelést tart Bolberitz Pál, 18 órakor Szentmise lesz; Szentistvántelepen 10 órakor ünnepi Szentmisét mond, ételt szentel Kálmán József.
• Húsvét hétfõ Budakalászon 8 órakor, Szentistvántelepen
• 10 órakor lesz Szentmise. Az esti Szentmise elmarad.
2009. március • III. évfolyam 3. szám

IGE-IDÕK
Békesség néktek!
„Aznap, amikor beesteledett, a hét elsõ napján, ott,
ahol összegyûltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután
ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét
ezt mondta nekik: Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek
megbocsátjátok a bûneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit
pedig megtartjátok, azoknak a bûnei megmaradnak.”
János evangéliuma 20:19-23
Jézus Krisztus, az egyház Ura feltámadása után többször is megjelent a tanítványai között, és így köszöntötte
õket: „Békesség néktek!” Szavai azonban sokkal többek
egyszerû udvariassági formulánál. A köszöntõ jelentõségét az adja, hogy az a Jézus Krisztus szólalt meg a tanítványok között, akinek a kivégzését többen végignézték.
Látták, amint a római katonák megállapították halálát. Jelen voltak a holttest bebalzsamozásánál és a temetésen.
Most pedig ugyanez a Jézus Krisztus köszönti õket, – aki
meghalt, de feltámadott, és él. A tanítványok gyülekezetét ez a két szó máig arra emlékezteti: „Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.” A meghalt és feltámadott Jézus
Krisztus köszönt ma is minket: „Békesség néktek!”
A köszöntéssel békességet hirdetett tanítványainak. A
békesség a Bibliában rendezett, harmonikus kapcsolatot jelent, amikor a felek semmivel sem tartoznak egymásnak.
Nyíltan nézhetnek egymás szemébe, szoríthatják meg egymás kezét. Ezt éljük át valódi családi békében, rendezett viszonyok között, és ennek hiányát éljük át, amikor megbántjuk egymást. De a békességrõl szól az értesítõ levél, hogy
egy szervezet, hatóság felé nincs tartozásunk. Nem vagyunk adósok, rendezett a kapcsolat, békesség áll fenn.
Jézus Krisztus köszöntésével ilyen rendezett kapcsolatot,
harmóniát ad tanítványainak. Nem tekinti õket adósoknak,
nem követelésekkel, békefeltételekkel, diktátumokkal áll
elõ, hanem meghirdeti: „Békesség néktek.” A tartozásunkat
a kereszten kifizette, adóságunkat elengedte, és azóta is hirdetteti a Bibliában: Isten részérõl a kapcsolat rendezett.
Jézus Krisztus követése éppen ezzel a köszöntéssel, a köszöntés fogadásával kezdõdik el napjainkban is. Akkor szabadul fel egy ember lelke, amikor megérti az örömhírt: „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi
Urunk Jézus Krisztus által.” (Róma 5:1) Nem a mi igyekezetünk, vallásos gyakorlataink, teljesítményünk, cselekedeteink
a békesség alapja, hanem Jézus Krisztus váltságmûve. Ezért
köszöntötte így a tanítványait: „Békesség néktek”. Utána
megmutatta kezeit, és oldalát, a kereszthalálnak bizonyítékait. Ezek a sebek, az Õ áldozata a békesség alapja. Ezért van
békességünk, rendezett kapcsolatunk Istennel. A bûnért való
áldozat és a békesség szorosan összekapcsolódnak.
Jézus Krisztus köszöntésével pontosan azt hirdeti, adja
tanítványainak, ami nekik nincs, de amire olyan nagy
szükségük van. Látjuk ezt a változásból, ami velük történt.
A történet elején még félelemmel teli, bezárkózó emberek, késõbb csodálkozó, örvendezõ tanítványok. Jézus
Krisztus békessége nélkül egy gyülekezet is bezárkózó,
2009. március • III. évfolyam 3. szám

KRISZTUS FELTÁMADT!
félelmektõl áthatott közösség. Amikor azonban Jézus
Krisztus a békesség köszöntésével és a keresztáldozat jeleivel középre áll és megszólal, az emberek élete megváltozik. Megjelenik a belsõ harmónia és az örvendezés.
Nemzetünk is akkor szabadul meg évszázados félelmektõl, akkor jelenik meg a széthúzás helyett harmónia, boszszankodás helyett örvendezés, ha Jézus Krisztus áll középen, Õ szólal meg, és hirdeti, adja a békességet. Az egykori és a mai tanítványoknak erre a békességre, belsõ harmóniára, stabilitásra volt és van szükségük. Jézus Krisztus
pedig hirdeti és adja az Õ békességét.
Köszöntése kétszer is elhangzott azon az estén. Elõször
a sebeit mutatta meg, mint a békesség, a rendezett kapcsolat árát és alapját. Másodszor a tanítványok küldetésének alapjául hangzik el: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” Jézus Krisztus tanítványai mindig – ma is – küldetésben, misszióban
élik életüket. Az Úr a küldetést parancsba adta. A békesség
azonban nem a betöltött küldetés következménye, hanem
a küldetéses – missziói – életstílus alapja. Nem azért szolgáljuk Isten, hogy ne haragudjon ránk, hanem azért szolgáljuk, mert már nem haragszik ránk. Nem azért, hogy békességünk legyen, hanem azért, mert már békességünk,
rendezett kapcsolatunk van vele. A békesség, a rendezett
kapcsolat a Jézus Krisztust szolgáló élet, a misszió alapja,
kiinduló pontja. Lehetetlen az Istennek kedves életet élni a
büntetés félelmébõl, vagy a jutalom számítgatásából. Szabad lélekkel csak azok tölthetik be a földi életre kapott küldetésüket, akik az Õ békességét megkapták. Ezért a küldetés, a misszió elõtt Jézus Krisztus másodszor is megerõsíti
övéit: a kapcsolat rendezve van, a békesség kész. Ezen az
alapon indulhatnak el a tanítványok, hogy hirdessék másoknak is: „mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk,
béküljetek meg az Istennel!” (2Korinthus 5:20)
A feltámadott Jézus Krisztus köszöntése hangzik! A
Bibliából, a gyülekezetben, a mai tanítványok szívén-száján át hangzik. Az ünnepen újra várjuk, hogy Jézus Krisztus Szentlelke és Igéje által budakalászi tanítványai között
is megjelenjen, és megszólítson titeket is kedves olvasók:
„Békesség néktek!”
Cs. Nagy János ref. lelkipásztor

2009 – Feltámadás ünnepi rend
(Budakalászi Református Egyház: Kereszt u. 7.)
• Ápr. 5. Úrnapja (Krisztus bevonulása)
9 óra: Istentisztelet, szeretetvendégség
• Ápr. 7. kedd 18 óra: Imaközösségek
• Ápr. 8-9. szerda-csütörtök 18 óra: Úrvacsora elõkészítõ
• Ápr. 10. péntek 18 óra: Istentisztelet, Úrvacsora
• Ápr. 11. Úrnapja 9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora
• Ápr. 12. hétfõ 9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora

Elõadások a Faluházban
Április 20-23-ig esténként 18 órától a Faluházba
szervezünk a Budakalászi Baptista Gyülekezettel együtt
elõadássorozat. Szeretnénk, hogy programunk egész
Budakalászt elérje és megszólítsa. Az esték elõadója
Cseri Kálmán ref. lelkipásztor lesz.
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TÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK...
K A L Á S Z I H E LY T Ö R T É N E T I K I A D VÁ N Y O K
Minden település, egyéni
ízû, sajátos történelemmel
rendelkezik, amit felmutatni,
megismerni és dokumentálni
megkerülhetetlen. Történtek
erre próbálkozások, de egy
átfogó budakalászi történet
összeállítása még késik.
Most induló sorozatunkban
az eddig megjelent köteteket
mutatjuk be olvasóinknak,
elsõként a Wieszt Márta által
szerkesztett, 2002-ben megjelent iskola-történetet.

Emlékek könyve
A Kalász Suli fennállásának 100. évfordulójára megjelent
mû elõszavában dr. Milosevits Péterné így ír: „Ez a könyv
nem lehet közömbös a Budakalászon élõk számára, s azoknak, akik itt laknak, de nem élnek velünk, talán megmutat
valamit az összetartozás..., a közös sors vállalásának
felemelõ élményébõl.” A kötet legvonzóbb tulajdonsága
épp az, hogy nem egy szabályos iskolatörténeti ‘szakmunka’, még az ilyen igényû fejezetben is emberarcú.
Bár a száz esztendõ (1902-2002) helyi oktatása áll középpontjában, ki-kitekint az adott korszak eseményeire is. A
jeles tanár személyiségek, egykori igazgatók sok mûfajú bemutatása között (visszaemlékezések, dokumentumok, archív fotók) a legérdekesebb az iskola pedagógusaival, egykori diákjaival készült tíz beszélgetés, amelyekbõl az itt élõk
mindennapjait felelevenítve ismerhetjük meg az egyes korszakok személyes budakalászi történéseit. Hasonlóan izgalmas olvasmányok a visszaemlékezések – Békés Györgyné
(Bloch Klára), Mirk István, Emmy Mandl, Mericske Zoltán,
Mosoni Árpád, stb. –, amelyeknek szerzõi közül többen már
nem élnek közöttünk. A kötetet záró Írástudók címû fejezet
irodalmi próbálkozásokból, ballagási beszédekbõl válogat,
melyekbõl inkább a prózák a sikerültebbek.
A könyv (és Budakalász múltja) iránt érdeklõdõk az iskolában és a könyvtárban találhatnak még példányokat.

Felhívás iskolatörténeti búvárkodásra
A Szentistvántelepi Általános Iskola is iskolatörténeti
anyaggyûjtésbe fog. Az intézmény és Szentistvántelep
múltját kívánjuk megörökíteni,
emléket állítva a régmúlt és a
közelmúlt nevelõinek és diákjainak. Szóbeli elbeszélésekre,
írásbeli anyagokra, tárgyi emlékekre (fényképek, füzetek,
régi tankönyvek stb.) egyaránt támaszkodnánk.
Kérjük mindazokat, akik szívesen segítenének emlékeik szóbeli vagy írásbeli felidézésével, jelentkezzenek az
alábbi elérhetõségeken: 2011 Budakalász, Martinovics u.
9. Tel: 340 -209, 540-163, (70) 333 6521, e-mail cím:
szentistvan2@freemail.hu.
Horváth Erzsébet
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HISTÓRA
Múzeumok mindenkinek

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum koordinálásával, az EU 438 M Ft-os támogatásával a múzeumok
megújítását célzó projekt indult 2008-ban. A 2013-ig tartó program tartalmazza a kulturális örökség javainak széleskörû bemutatását, a múzeumpedagógiai eszközök modernizációját, és a kultúraközvetítés olyan korszerû módszereit, amelyekkel erõsíthetõ az együttmûködés a közoktatással. Ilyenek: az iskolabarát környezet, élménygazdag
kiállítások, oktatási programok, múzeumi tanórák, mûhelyfoglalkozások, szórakoztatva oktató és oktatva szórakoztató szolgáltatások, képesség- és készségfejlesztés,
motiváció felkeltése, stb. A projekt támogatói szerzõdését
2009. március 10-én írták alá a szentendrei Skanzenben.

Skanzenvasút
2009. április 8-tól EU-s támogatással egy felújított GanzJendrassik féle motorvonat segíti a látogatók közlekedését a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az Európa
leghosszabb normál nyomtávú múzeumi sínpályáján, 2,2
km-en futó, a ‘20-as éveket idézõ Skanzenvasutat régi elemekbõl, ritka technológiával, „manufakturális” eszközökkel
építik, korhû jegy- és információs rendszerrel mûködik és a
személyzet is autentikus öltözékben végzi munkáját. A vonalon öt megálló épül, ezekrõl érhetõk el a múzeum tájegységei. A végállomás a Skanzen új bejárati épülete – a
mezõhegyesi állomás másolata lesz. A vonat akadálymentes, babakocsival, kerekesszékkel is igénybe vehetõ.

Vujicsics-megemlékezések
Nyolcvan éve született Vujicsics Tihamér
zeneszerzõ, népzenegyûjtõ. Születésnapjáról megemlékezett szülõvárosa, Pomáz, a 33
éve nevét viselõ zenekar és a szentendrei
Vujicsics Zeneiskola is.
Február 22-én a Vujicsics téri Café Freiben az özvegy, Kovács Rózsa fényképfelvételeibõl rendezett kiállítás megnyitóján Richter Pál, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzene tanszékvezetõje méltatta a zenészt, de megjelent Petrovics Emil, Vujicsics Sztoján özvegye, Vujicsics
Marietta is. Fellépett a Vujicsics és Söndörgõ együttes.
Február 23-án a szentendrei Zeneiskola szervezésében a
Püspöki Székesegyház kertjében, ahol hamvai nyugszanak, Vukovics Koszta mûvészettörténész emlékezett meg
róla. Pomázon megkoszorúzták a szülõházán elhelyezett
emléktáblát és a Teleki-Wattay Zeneiskolában (a Liszt-díjas
Szvorák Katalin énekmûvész, a Vujicsics együttes és a zeneiskolák részvételével) koncertet rendeztek a tiszteletére, ahol Vujicsics- és Bartók gyûjtések csendültek föl és Tihamérról írt versét olvasta fel Dékity Márk.
A szentendrei és pomázi kiállítás anyaga március 28-ától
megtekinthetõ a Faluházban. A 14 órakor kezdõdõ I. Kalászi
Regionális Tamburás Találkozó és táncház keretében várhatóan 17 óra 30-kor nyitja meg a zenetörténetileg is izgalmas
tárlatot Béres János, az Óbudai Népzeneiskola alapítója.
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KULTÚRA
A Kós Károly ÁMK – Faluház
március-áprilisi programjai
márc. 26. 18 óra
márc. 27. 17 óra
márc. 28. 12 óra
ápr. 2. 17 óra
ápr. 4. 10 óra

Egészségklub
Kézmûves foglalkozás
Tamburás Találkozó
Fogyi Klub
Családi hétvége: „Pinokkió kalandjai” a
Nevesincs Színház elõadásában – 800 Ft
ápr. 4.
Falutakarítás
ápr. 4. 16 óra
A Környezetvédõ Csoport találkozója
ápr. 9. 17 óra
Ötórai Tea
ápr. 10. 17 óra Aprók tánca, játszóház – belépõ: 500 Ft
ápr. 15. 18 óra Ovicsalogató
ápr. 16. 18 óra Az „Auer Quartet” koncertje, Haydn és
Mendelssohn mûveibõl, belépõk: gyermek: 600 Ft, felnõtt: 1200 Ft
ápr. 17. 15 óra Versmondó Gála
ápr. 17. 18 óra Metzger Katalin festõmûvész kiállítása
ápr. 17. 20 óra IceCream koncert
ápr. 18. 20 óra A Szent István Alapítvány Jótékonysági
koncertje, közremûködik Harcsa Veronika
ápr. 23. 18 óra MRL Egészség Klub
ápr. 24. 15 óra Német Nemzetiségi Nap a Kalász Suli
és a Német Nemzetiségi Egyesület
szervezésében – a plakátok szerint
ápr. 25. 12-21 ó Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap

Meghívó a környezetükért tenni akaróknak
A Budakalászi Környezetvédõ Csoport baráti találkozót szervez a Faluházba, 2009. április 4-ére, 16-18 óra
között. Téma: Mit tegyünk a faluért? Minden érdeklõdõt
szeretettel vár Kincsesné Salca Mária és Dévai Ferenc.

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBÕL

Ismerd meg magad...
Az asztrológia
sajátos alapvetéseit, önismereti vonatkozásait villantotta fel majd kétórás elõadásában
és az azt követõ játék során Mária és
Sebastian, március
5-én a könyvtárban. Hangsúlyozták: a 4 elem (tûz, föld,
levegõ, víz); a 12 jegy; az 5 személyiség-, 2 sors-, és 3
transzcendens bolygó által jelzett tulajdonságoknak és
ezek összefüggéseinek ismerete segíthet önmagunk és
ezáltal embertársaink megértésében, elfogadásában.

Ismét mesepéntek...
A Mesepéntek sorozat
második alkalmán bevezetõképpen Benedek Elek kisbaconi házáról, a mai emlékházról láthattak a gyerekek képeket és hallhattak
arról, hogy a timpanonba
‘Elek bácsi’ a Mari nevet
íratta, felesége tiszteletére.
Megtudhatták azt is, hogy a
parkba két sorban 2000 fenyõt ültetett a meseíró,
maga és az utódjai örömére. A hagyományos felolvasás után a délután vendége,
Kásai Anna szórakoztatta a gyerekeket verses meséivel.

Könyvtári hírek

Kedvcsináló

Mesepéntek lesz március 27-én 14.30-kor (vendég: Margit óvónéni) és április 24-én 14.30-kor.
u „Húsvét Jeruzsálemben” címmel, „Hit – Keresztút –
Ünnep” alcímmel vetítéssel egybekötött elõadást tart
Mihályfi Márta néprajzkutató április 3-án 17 órakor. Korábbi, Betlehemi tartózkodásáról szóló élménybeszámolójából kiindulva, most is izgalmas képekben, érdekfeszítõ leírásokban és különleges történetekben lehet részünk. A belépés ingyenes!
u Válogatás új könyveinkbõl: • Babcock M.: Attila
utolsó éjszakája; • Dávid K.: Egy asszony, öltözete a Nap
– Isten anyja a tipológiában; • Demszky G.: Keleti éden; •
Fésûs É: Az ezüst hegedû; • Grün A.: Ünnepek és szokások, amelyek megszépítik életünket; • Kriston A.: Intim
torna; • Lõrincz L. L.: A suttogó árnyak völgye; A tizenhárom kristálykoponya; Szép Ernõ: Lila ákác.
u A hónap írója, John Updike könyvtárban olvasható
könyvei: Gyere hozzám feleségül, Az idõ vége felé, Bízzál
bennem, Bech befut, Bech bolyong, Az eastwicki boszorkányok, Gertrud és Claudius, Így látja Roger, Isten velünk vonul, Konspiráció, Nyúlháj, Nyúlcipõ, Nyúlketrec, Nyúlszív,
Párok, Szegényházi vásár. Április hónap írója Vámos Miklós
regény- és novellaíró, dramaturg, mûsorvezetõ lesz.
u Várjuk a régi húsvéti üdvözlõlapokat a karácsonyi képeslap-tárlat mintájára rendezendõ, áprilisi kiállításunkra.
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A hónap írója, John Updike, Nobel-díjat ugyan nem,
de kétszer kapott Pulitzer- és National Book Award-díjat.
Huszonnyolc regény, számtalan novellás- és esszékötet
maradt utána. A szex, a válások és kalandok krónikása
egyben az amerikai középréteg mindennapjainak ábrázolója, a racionális és misztikus világkép notórius összevetõje és a tudomány legújabb tételeinek ismertetõje.
„Jarry megtalálta, amit keresett: a három Vermeert egy
falon. – Ó, istenem – nyögött fel –, a rajza; az embereknek
fogalmuk sincs, hogy egy Vermeer képben mennyi a rajz.
Ennek a nõi ajaknak a nedvessége. Ezek a mesés kalapok.
És ez itt, a fény a kézen, az arany meg a gyöngyök. S ez a
jellegzetes ecsetkezelés, kétszeresen jellegzetes, megfelelõ szín a megfelelõ helyen. – Ránézett és elmosolyodott. – Nem úgy, mint most te meg én – mondta. – A
megfelelõ szín, de láthatólag nem a megfelelõ helyen.”
(Gyere hozzám feleségül)
„– Lambert doktor, hát igazán nem izgatja, amit megpróbáltam ecsetelni? Hogy Isten megmutatja magát? Évszázadok óta vakargatjuk a fizikai valóságot, s az a réteg,
amit még nem értünk, mostanra már úgy elvékonyult,
hogy látjuk, mögüle Isten arca tekint miránk.
– Hogy õszinte legyek, ez elég hátborzongatóan
hangzik. ... Ha Õ mindenható, akkor szerintem hatalmában áll továbbra is rejtõzködnie.” (Így látja Roger)
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ISKOLAI INFORMÁCIÓK

OKTATÁS

Foci és kézilabda sikerek a Kalász Suliban

A sítábor

Iskolánk 5.-6. osztályos fiú focicsapata a Diákolimpia
gödi megyei területi döntõjén az elõkelõ 3. helyet szerezte
meg, fantasztikus játékkal. Gratulálunk! A csapat tagjai:
Facskó Balázs 6.b, Jován Bence 6.b, Juhász Benedek 5.a,
Miklósvári Kornél 6.a, Nebranek Richárd 6.b, Nyilas Tamás
5.b, Orbán Álmos 6.a, Schmidt Máté 5.b, Takács Benedek
6.b, Utto Vendel 5.a, Vonház Richárd 5.b osztályos tanulók.
Február 19-én a Budakalászon rendezett körzeti diákolimpián az 5.-6. osztályos fiúk elsõ helyezést értek el. Remek gyõzelmeket aratva 11-3-ra verték a szentendrei Rákóczit, majd 11-1-re az Izbégi Általános Iskola csapatát. A
legtöbb gólt Vonház Ricsi lõtte, kiemelkedõen védett Horváth Martin kapus. Gratulálunk a megyei területi döntõre
készülõ, „Budakalásztól Visegrádig legjobb” fiúknak! A
csapat tagjai: Facskó Balázs 6.b, Horváth Martin 5.b, Jován
Bence 6.b, Koós Attila 6.a, Márta Attila 6.a, Nebranek Richárd 6.b, Nyilas Tamás 5.b, Schmidt Máté 5.b, Takács Benedek 6.b, Utto Vendel 5.a, Vonház Richárd 6.b.
Szépen játszottak a 7.-8. osztályos fiúk is mind kézilabdában, mind pedig fociban. Kézilabdában 2. helyezést
értek el a körzeti diákolimpián. A csapat tagjai: Németh
Viktor 7.a, Gere Krisztián 7.b, Lakó Ádám 7.b, Nagy Péter
7.b, Kolics Zoltán 7.b, Feigel Krisztián 7.b, Schmidt Márk
7.b, Lázár Márk 7.b, Jován Bence 6.b, Vonház Richárd 5.b.
Február elején az 5.-6. osztályos lányok is nagyszerû
eredményt értek el a korosztályos kézilabda diákolimpián.
Mivel a körzetben nem volt rajtuk kívül több induló, ezért
õk már rögtön a megyei területi döntõbe jutottak. (Elgondolkodtató, hogy ennek a gyönyörû sportnak milyen jövõje van, ha 20 iskolából 1 csapat nevezett.) A területi döntõn az elõkelõ második helyet szerezték meg a lányok. A
legeredményesebb gólszerzõ Tarcsi Diána, a legjobb védõ
játékos Kosztin Rebeka volt. A csapat tagjai: Tarcsi Diána
6.b, Kosztin Rebeka 6.b, Jármy Csenge 6.b, Szurofcsik Viktória 6.b, Vágvölgyi Fanny 6.b, Csendes Klaudia 6.a, Szakál
Barbara 6.a, Csécs Brigitta 6.a, Kónya Tímea 5.a.

Az idei sítábor
2009. február 1621-ig volt Arnoldsteinben, Ausztriában. A húgom, én
és apukám ebben
az évben is ott
voltunk.
Hajnalban indultunk el és 11
órára értünk Hebalmba, ahol pár
órát síeltünk és
csak utána mentünk tovább a szállásunkra. Késõ este értünk Villachba és foglaltuk el a szobánkat, ami a tetõtérben volt. Nagyon elfáradtunk, ezért korán lefeküdtünk.
Másnap délelõtt én a haladókkal, a testvérem pedig Kati
néni csapatával kezdte a síelést. Délután már a hosszú piros pályán síztünk. Este egy jót játszottunk a Johannáékkal. Minden délelõttünk oktatással telt, amin mi már bottal síeltünk. Ez nekem nagyon tetszett. Számomra a legjobb nap a csütörtök volt, mert akkor mentünk az uszodába. Sokat csúszdáztunk és körforgóztunk. Elég késõn értünk haza és sokáig beszélgettünk a vacsoránál, így 10kor feküdtünk le. Pénteken a kék csákányos pályán síztünk, ahol akadályokat épített Anna, hogy ezt is gyakoroljuk. Délután pedig majd minden csapat ilyet játszott. Este
„Ki mit tud” volt, ahol énekkel és jelenetekkel léptek fel a
bátrabbak. Rajzokat is lehetett készíteni az élményeinkrõl.
Én is készítettem egy képet, amit kifüggesztettek az iskolában. Szombaton mi már nem síeltünk, mert minél hamarabb otthon akartunk lenni anyával és Jankával.
Nagyon tetszett a síelés, remélem jövõre is megyünk.

Kazinczy szép magyar beszéd verseny
Február 13-án, az idei beszédmûvelõ verseny pomázi
területi fordulóján, három tanuló képviselte a Kalász Sulit:
Horváth Martin 5.b, Tarcsi Diána 6.b és Magyary Orsolya
8.a. A két korcsoportos, magas színvonalú versenyen
Tarcsi Diána az 5-6. osztályosok között elsõ helyen végzett, könyvjutalmat kapott, de a másik két diák is gazdagodhatott a versenyzés élményével és egy emléklappal.

A Kalászi Mûvészeti Iskola hírei
Iskolánk növendékei több különbözõ színvonalas fórumon léptek fel az elmúlt 3-4 hétben. A népiének és zongora tanszak tanulói Tahitótfaluban a Duna-kanyari Ifjú Muzsikusok III. Kamarazenei Találkozóján szerepeltek. A Tiszán innen–Dunán túl Országos Népdaléneklési Minõsítõ
Verseny fõvárosi döntõjén kiemelt arany minõsítést kapott
Pásztor Adrienn és Kiss Borbála. A Szõdligeten megrendezett XV. Dunakanyar Népmûvészeti Versenyen arany minõsítést nyert az Ágasbogas énekegyüttes (Csépke Lili, Kiss
Borbála, Winkler Réka), Vass Zsuzsanna népi furulya kíséretével. A népi énekesek felkészítõ tanára Papp Ágnes.
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Mészáros Sára

Szentistvántelepi eseménynaptár
Március 23-27.
Március 27.:
Április 4.:
Április 6.:
Április 9-15.:
Április 16.:
Április 23.:
Április 27.:

Papírgyûjtés
Diákparlament
Falutakarítás
Iskolai szavalóverseny
TAVASZI SZÜNET
Elsõ tanítási nap
Fogadóóra
Értesítést kapunk a nyolcadikosok felvételi eredményeirõl

Iskolánk pedagógiai célkitûzései között igen fontos
helyen áll az együttmuzsikálás szeretetére való nevelés.
Ezért márciusi programjaink közül kiemelkedik a Tavaszi
Kamarazenei Növendékhangverseny, melyet 26-án, csütörtökön 17 órakor tartunk.
Március 28-án, szombaton 14 órától elsõ alkalommal
rendezzük meg az I. Kalászi Regionális Tamburás Találkozót
fél tucat helyi, pomázi és szentendrei együttes részvételével. Ennek keretében várhatóan 17 óra 30-kor Vujicsicskiállítás nyílik Vujicsics Tihamér özvegye, Kovács Rózsa fotóiból (részletek a 20. oldalon) és 18 órától táncházzal zárul
a program, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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H
IRMONDO
Amatõr szereplõk, profi színjátszás – Alapítványi meseelõadás a Faluházban

OVIBULI

PINOKKIÓ ÉLETRE KELT KALÁSZON...

IBUDAKALÁSZI

Amatõr szereplõk, profi színjátszás – Alapítványi meseelõadás a Faluházban

A Telepi Óvoda nevelõi
idõt és energiát nem kímélve az idén is összefogtak,
hogy gyerekeink számára
még szebb és jobb körülményeket teremtsenek óvodáséveik alatt. A tapasztalt
„telepiovis”
kisgyerekes
családok minden évben
nagy izgalommal várják a
februárt, amikor az óvónénik
mesehõsökké változnak és
egy varázslatos világba visz-

nek gyereket és felnõttet
egyaránt. Mi magunk is kíváncsian készültünk az eseményre, amirõl eddig csak
hallomásból értesültünk.
Az idén Pinokkió kalandjai elevenedtek meg elõttünk. A darabban óvónénijeink nem „csak” kiváló színészi tehetségüket csillogtatták meg, de musicalbe illõ
tánc- és énektudásukról is
tanúbizonyságot tettek. Már
a darab nyitó képe, a közös
tánc is nagyon magával ragadó volt. A zene választása, dinamikus ereje, lendülete és a tánc koreográfiája
nagy hatást gyakorolt a közönségre. A színészi teljesítmény, a rendezés és a látvány pedig hihetetlenül profi volt. Gyerekeink szájtátva
és lelkesen figyelték az ismerõs meseszereplõket a
színpadon. A nagyobbak pedig már szívesen be is kapcsolódtak és segítettek
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Pinokkiónak és barátainak eligazodni a mese világában.
Mi felnõttek pedig nem
gyõztünk csodálkozni, hogy
ezt az összetett feladatot,
hogyan is tudták megvalósítani ilyen magas szinten
azok az emberek, akiknek
nem ez a szakmája. Mennyi
munkát és idõt igényelhetett
a nívós megjelenítés! Biztos
vagyok azonban abban,
hogy a nemes cél, a gyerekek szeretete erõt adott a
csapatnak és a közös munkát a szereplõk is élvezték. A
lelkes elõadásmód efelõl
nem hagyott kétséget.
A tanulságos mesén
gyerekeink nemcsak remekül szórakoztak, de a színjátszás révén sokkal elevenebben eljuthatott hozzájuk
a darab üzenete: tudjuk
megkülönböztetni, hogy mi
a jó és mi a rossz, és mi lehet tetteink következménye. (Ami a mai értékvesz-
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tett világban rendkívül fontos feladat.) Örülök, hogy
gyerekeinket ilyen lelkes és
ennyire sokoldalú pedagógusok tanítják és „terelik”.
Kedves Óvónénik, Szereplõk és Közremûködõk!
Köszönjük a rengeteg munkát, energiát és gratulálunk a
nagyszerû teljesítményhez!
Sok kitartást és erõt kívánunk
csemetéink neveléséhez!
Kovács Andrea

16. lap

REKLÁM

FIZETETT H IRDETÉS

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

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

