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Nagy tisztelettel köszöntjük az édesanyákat, akik
fájdalmas gyönyörûséggel világra hozzák, féltõ gon-
doskodással veszik körül és életre, tisztességre, em-
berségre nevelik gyermekeiket. Jó egészséget, türel-
met és sok-sok erõt kívánunk nekik a Berdóban újra
nyíló védett virág, a tavaszi hérics képével.

Jézus szenve-
déstörténetét
idézték fel a Szent
István Cserkész-
csapat tagjai április
5-én a Szent-
istvántelepi Temp-
lomban. A decem-
beri modernebb
hangvételû Miku-
lásváró rockopera
és a népi hagyo-
mányokon alapuló
Betlehemes elõ-

adások után most bábjátékkal készültek a fiatalok. A mí-
ves kidolgozású karton-bábokat öt éve készítették a
cserkészvezetõk, Somogyi György mûvei alapján. Az
elõadás során Kobzos Kiss Tamás és Ferencz Éva által
gyûjtött, népi ihletésû középkori szent énekek is fel-
csendültek, a hallgatóság gyönyörûségére.

„Virágvasár„Virágvasárnapi Passiójáték”napi Passiójáték” Anyák Napi köszöntõAnyák Napi köszöntõ

Az idei Húsvét ugyanúgy a Megváltó kereszthalálá-
ról és a gyõzedelmes Feltámadásról szólt, mint az ed-
digiek, valami mégis más volt, mintha friss tavaszi szel-
lõ járta volna át a lelkeket...

Felemelõ élmény volt a
nagycsütörtöki lábmosás: az
atya tizenkét embert, fiatalt,
idõset kért meg szeretettel,
hogy fogadja el tõle, hogy
megmossa a lábát. Volt, aki
elõször meg-megmoso-
lyogta a jelenetet, de lassan
mindenki átérezte a gesztus
jelentõségét... Jártunk a Kál-
várián fáklyás-gyertyafényes
keresztúton, – végre valaki
felfedezte, hogy van nekünk
kalásziaknak egy gyönyörû
Kálváriánk! Egy barátom meg is jegyezte, hogy õ kálvi-
nista létére örömmel vett részt ezen a felemelõ esemé-
nyen. Jó volt látni a nagyszombati feltámadási körme-
neten, hogy az esti sötétséget miként töri meg az ezer-
nyi gyertyafény, a Feltámadás örömfénye. És a kései
órán József atya szeretettel hívta a meglepett híveket

másnapra, Húsvét vasárnap hajnalára a Kálvária domb-
ra napfelkeltét nézni. Csodás élménnyel gazdagodhat-
tak a koránkelõk, hiszen láthattuk a holdnyugtát, majd

Pipó József gitáros vezeté-
sével énekelve megpillant-
hattuk a vörösbe öltözött
Napot is. Megérte felkelni!

A húsvéti mise Szentist-
vántelepen újabb kedves él-
ményt adott: a tizenkét mi-
nistráns után József atya egy
igazi báránnyal lépett be a
templomba, nem kis derült-
séget és örömet okozva a
gyermekeknek, akik sorra
simogatták a kissé meg-
szeppent állatot.

Nagyon köszönjük Kál-
mán József atyának a lelkeket felemelõ, szeretetbõl
megvalósított újszerû ötleteit! Egyre többen tapasztal-
hatjuk meg templomainkban a krisztusi szeretet lénye-
gét és fontosságát.

Decsi László, a szentistvántelepi közösségbõl
A fényképet készítette: Bors Katalin

A Feltámadás örömfényei...A Feltámadás örömfényei...
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Március 20-án,
pénteken délután
néhány szülõ szer-
számokkal felsze-
relkezve érkezett
az óvodába. Kö-
zös feladatunk
volt: ki kellett ta-
karítani a Pomázi
úti kis épület ud-
vara mögötti területet. Itt olyan sûrû bozót várt bennünket,
hogy néhányan megszeppenve álltunk a feladat elõtt.

Terepünk erõsen emlékeztetett a Csipkerózsikából is-
mert sûrûségre. No de szerencsére bátor apukák is voltak
köztünk, akik láncfûrésszel, bozótvágó késsel felszerelkez-
ve nekiláttak a feladatnak. Úgy csépelték a vastag ágakat,
mint vitézek a sárkány számtalan fejét. Hamarosan kazal-
ban állt a sok gally és ág, amit aztán a nagymama irányítá-
sával – aki szintén segíteni érkezett –, el is égettünk. A Ré-
pa mese is színre került, amikor apukák, anyukák közösen
igyekeztek kirántani egy-egy termetesebb gyökeret. Csak
húzták, húzták, ráncigálták… – végül kiszakadt a gyökér
és õk a földre huppanva szemlélték mûvüket.

A munkát vidám beszélgetéssel, teázással színesítettük,
míg végül elkészült a nagy mû. A terület tiszta lett, az udvart
szegélyezõ kõfal teljes szépségében tárult elénk. Mivel a nap
is lemenõben volt, elégedetten indultunk haza, hátrahagyva
Balázst, az óvoda kertészét, aki még elégette az ágakat.

Most már csak a terület másik felét kell rendbehoznunk,
ahol sitt, autógumik halmozódtak fel – nem az óvodások
hordták oda! –, majd közösen ki kell találnunk, miként tegyük
maradandóan széppé, használhatóvá azt a részt is. Ehhez vár-
juk majd ismét a segíteni tudó, segíteni akaró szülõket.

Addig is köszönettel tartozunk az elsõ csapat tagjainak:
Bata Zsombor, Demeter Marci édesapjának, Harle Szofi édes-
anyjának, Illyés Zoli, Lili és Bence édesapjának, Kertész Bogi
szüleinek, Kiss
Ricsi édesanyjá-
nak, Votin Panna
és Zoé édesapjá-
nak, valamint
Kiss Ricsi és Lau-
day Sára nagy-
szüleinek.

Fodorné
F. Zsuzsanna,

Nyitnikék Óvoda

Bozótirtás a Nyitnikék Óvodában
Összesen kb. 70-80

m3 szemét gyûlt össze
Budakalász területén az
április 4-ei Falutakarítá-
son. Ebbõl egy nyerges
vontatós teherautónyi
(40-50 m3) hulladék
térítésmentes átvételét
biztosította a közszol-
gáltató, három 8 m3-es

konténer szállíttatását az önkormányzat, egy kisebb kon-
ténerét a Vidra SE vállalta.

Az akcióban részt
vett a Vidra SE; az Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesü-
let a tûzoltóautót is be-
vetve; a polgárõrök; a
két iskola (tanítás nélkü-
li nevelési napot tartva),
a két óvoda apraja-
nagyja; a Budakalászi
Testedzõ Klub, a Hor-
gász Egyesület; a képviselõk közül többen (mozgósítva ut-
cájukat, környezetüket); a Szerb Egyház; a budakalászi Is-

ten Egyháza; a Budaka-
lászi Sportklub; a
Szentistvántelepi Cser-
kész Alapítvány; a Bu-
dakalászi Baráti Kör; a
BMSE; a Budakalászi
Nõtagozat; a Budaka-
lászért Védegylet; a Lu-
pa Egyesület, a Derby
2000 Kft. és még sokan

mások. A HÉV a saját területén takarított; csatlakozott a
Gyógynövénykutató Intézet; a Magyar Közút Zrt. kesztyûk-
kel segített; a Cora és a Brico
Store kesztyûket, zsákokat
adott és a saját területén ra-
kott rendet; az Oleandro Kft. a
Köztemetõt rendezte; az
ÖKO-Pannon Kht. jegyzetfü-
zeteket adott az iskolák vetél-
kedõihez. Köszönjük mind-
annyiuk (és a felsorolásból
esetleg kimaradtak) hozzájá-
rulását, áldozatos munkáját!

Falutakarítás – közös erõvel

Úton, útfélen...Úton, útfélen... HarHarcban a bozótossal...cban a bozótossal...

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Ennek is fel kell férEnnek is fel kell férnie...nie...

Szépül a körSzépül a környék...nyék...

TT isztulóban a területisztulóban a területEbéd, munka után Ebéd, munka után 
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KKÖLTÉSZET TAVASZI KÉSZÜLÕDÉS...

Ady Endre: Dal a Hazugság-házról*

Bécs felõl sodrott, õsz Duna-habok
Titkukat s hozott parancsukat zúgják:
Zsibongj föl újból, szép zsiványtanya,
Ékes kövekbe fölburkolt Hazugság.
Száz zsandárunk és katonánk vigyáz
Minden vásárolt, zsoldos úri bõrre:

Paprika Jancsik, Pintye Gligorok,
Forverc, elõre.

Bánatok, kínok, mint vad keselyûk,
Falánkoznak a milliók szívébül

S mulasztott étek, öröm és gyerek
Helyén a Burg szuronyhalma épül.

Megfojtódik Európa közepén
Egy szép népség, már álomban is põre,

De élnek a kufárok s vett urak,
Forverc, elõre.

És nézd, világ, e rongy komédiát,
Hol csüggedt nézõk a legnemesebbek,

Hol eladnak sok munkás-milliót
Cudar, eladó, úri keveseknek,
Ahol az Élet ellen összefog

Cézári gõgös s magyar úri dõre,
Ahol régi dal már a becsület,

Forverc, elõre.

De egyszer majd meging a Palota,
Fölindulóbban, minél jobban késik
S meghallhatja a közönyös világ
Halottaknak hitt lelkek ébredésit,
A Hazugság-ház kap új lobogót

Majd a Dunára lenézõ tetõre
S addig, urak, tûzre az olajat,

Forverc, elõre.

*A fenti, kevésbé ismert Ady-verssel a Költészet napjára emlékezünk.

Versenyfelhívás
„SZÉP KERT, GONDOZOTT KÖRNYEZET”

A pályázat elsõsorban azoknak biztosít nyilvános elisme-
rést, akik lakókörnyezetük közterületein és az onnan látható
kertekben, balkonokon, teraszokon stb. kulturált és magas
színvonalú zöldterületeket hoztak létre, s azokat gondozzák a
saját örömükre és mindannyiunk gyönyörûségére.

A verseny célja a kulturált, környezetbarát, gyommentes
és virágos porták kialakításának elõsegítése. A pályázók le-
hetnek magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények,
vállalkozók egyénenként, vagy csoportosan az alábbi kategó-
riákban: 1. családi ház és környezete 2. társasházak ki-
sebb, nagyobb egysége és környezete 3. utca, utcaré-
szek, közterek továbbá kegyeleti helyek és parkok 4. in-
tézmények és környezetük 5. ipari, gazdasági és kereske-
delmi létesítmények és környezetük.

A legszebb környezetet kialakítókat emléktáblával ju-
talmazzuk, vásárlási utalványban és elismerõ oklevélben
részesítjük. A díjazottak nevét megjelentetjük a helyi új-
ságban, a versenyen indulóknak bemutatkozási lehetõsé-
get biztosítunk a helyi médiákban.

Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket
mozgalmunkban. Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok a
pályázók, akik az elmúlt években még nem vettek részt a
pályázaton. Jelentkezési lapot a bírálati szempontokkal
együtt az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának por-
táján lehet átvenni, letölthetõ a www.budakalasz.hu hon-
lapról. Jelentkezési határidõ: 2009. május 31.

Mitõl olyan nyugalmasak a temetések?
Talán mert a halottnak fel van kötve az álla,
s kizárt dolog, hogy a búcsúbeszédbe

belepofázna.

Az olvasó kutató elméjére bízom, hogy
miért a fenti, 1984-ben megjelent Ladá-
nyi Mihály sorok jutottak eszembe a hír-
re, hogy a parlamentben a házelnök
visszautasította a ‘frissiben kreált’ mi-
niszterelnököt bíráló interpelláció felol-
vasását. De, ha már Ladányinál tartunk,
eszembe jut Niklai Ádám, aki húsz esz-
tendeje azon élcelõdött, hogy ‘meg-
lásd, a Miska is szobrot kap egyszer,
oszt’ pottyanthatnak az õ fejére (is) a ga-
lambok’. És lõn, a Költészet napja alkal-
mából szülõvárosa, Dévaványa szobrot
állított a 75 éves költõnek, aki amúgy

két József Attila-díja ellenére oly szegé-
nyesen élt, hogy mûvészi tökélyre fej-
lesztette az áramlopás technikáját, s ezt
sosem érezte bûnnek. Ha ma élne, talán
õt is fenyegetné az ‘adósrabszolgaság’
réme, ahogyan egyre rettegettebben
ott lebeg a fél ország izzasztó álmaiban.

Nemrégiben arról ‘vizionáltam’ ehe-
lyütt, hogy az értékalapú ingatlanadóval
(egyéb praktikus ötletelésekbõl sincs hi-
ány!) hamarosan a fél ország válik adós-
sága révén rabszolgává. Lám, már el is
kezdõdtek a kilakoltatások, a bankköl-
csönöket ‘visszanyögni’ nem tudókra
már lecsaptak a hiénák. Az ún. ‘szociális
piacgazdaság’ tudjuk, nem ‘kisdedóvó’,
ám a benne fejüket örökké felütõ ‘elitek’

(mert szeretik így nevezni magokat a
gazdasági, politikai jolly jokerek) köre és
érzéketlensége mit sem változott. Újfent
Ladányi jut eszembe: „Íme a lélekván-
dorlás, / mikor egyik elit a másikba költö-
zik / és újra járni tanul vállainkon.”.

Hanem az mégiscsak elmond vala-
mit az ‘istenadta nép’ humoráról, hogy
amikor az új ‘kormányos’ lemondást kér
tõle, az ivóban, ahol a tévében meccs
helyett épp ezt a fennkölt beszédet né-
zik, egy öregúr hangosan kommentál:
‘mi is lemondást kérünk, s kvittek le-
szünk...’ Fanyar irónia ez a ‘népi alulné-
zet’, de valami mégis-remény, mint La-
dányi Optimizmus címû verse:

Nem fojthatnak kétszer
ugyanazon folyóba.

(III. Utisz)

AA DÓSRABSZOLGASÁGDÓSRABSZOLGASÁG
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VVÁLASZTÁSFONTOS INFORMÁCIÓK

Sólyom László köztársasági elnök 2009. június 7-
ére kitûzte az Európai Parlament tagjainak választását.
A választás arányos választási rendszerben, listás sza-
vazással történik. A választáson a Magyar Köztársaság
területe egy választókerületet alkot.

SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

AJÁNLÁS

Listát a bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt
közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy – önálló vagy
közös – listát állíthat. Listaállításhoz legalább 20 000 választó-
polgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

A választópolgár csak egy listát ajánlhat. A választópol-
gárnak – a választási iroda által megküldött – ajánlószelvény-
re rá kell vezetnie családi és utónevét, lakcímét, személyi azo-
nosítóját, valamint az ajánlott párt nevét. Az ajánlószelvény
érvényességének elengedhetetlen feltétele a választópolgár
saját kezû aláírása. Az ajánlás nem vonható vissza!

Érvénytelen az ajánlás: amelyet nem a hivatalos ajánló-
szelvényen adtak le; amely nem tartalmazza az ajánló válasz-
tópolgár adatait, saját kezû aláírását, valamint az ajánlott párt
megnevezését; amelyet az ajánlási szabályok megsértésével
gyûjtöttek; ha a választópolgár ugyanazt a pártot többször
ajánlotta, valamennyi ajánlása érvénytelen; ha a választópol-
gár több pártot is ajánlott, valamennyi ajánlás érvénytelen.

Nem gyûjthetõ ajánlószelvény: munkahelyen munkaidõ-
ben vagy munkaviszonyból, illetõleg munkavégzésre irá-
nyuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezett-
ség teljesítése közben; a fegyveres erõknél és a rendvédel-
mi szerveknél szolgálati viszonyban levõ személytõl a szol-
gálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben; tö-
megközlekedési eszközön; állami és helyi önkormányzati
szervek hivatali helyiségében.

SZAVAZÁS KÜLFÖLDÖN

– Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetségén vagy fõkonzulátusán sza-
vazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe véte-
lét 2009. május 22-ig kérheti személyesen vagy meghatal-
mazottja útján a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõ-
jétõl (azaz a település jegyzõjétõl). Ajánlott levélben is be-
nyújthatja kérelmét úgy, hogy az 2009. május 22-ig megér-
kezzen a helyi választási irodába.

– Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét kö-
vetõen meggondolja magát, és mégis Magyarországon sze-
retne szavazni, ugyancsak 2009. május 22-ig kérheti a lakcí-
me szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy a külképvi-
seleti névjegyzékbõl töröljék és vegyék vissza a lakóhelye
szerinti szavazókörbe.

– Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét kö-
vetõen szeretné megváltoztatni külföldi szavazásának helyszí-
nét, ugyancsak 2009. május 22-ig kérheti a lakcíme szerinti
helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy egy másik külképvise-
let névjegyzékébe tegyék át.

SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON A LAKÓHELYTÕL TÁVOL

– Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a la-
kóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt
település egy kijelölt szavazóhelyiségében. Az igazolással a
szavazás napját megelõzõen az igazoláson feltüntetett tele-
pülésen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az

igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kérheti névjegy-
zékbe vételét. Ez a szavazókör Budakalászon a Polgármesteri
Hivatal B. épületében (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.) találha-
tó 1. számú szavazókör.

– Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján
2009. június 5-ig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási
iroda vezetõjétõl. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást,
hogy a kérelem 2009. június 2-ig megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.

– Ha az igazolás kiadását követõen meggondolja magát,
és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne sza-
vazni, 2009. június 4-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi válasz-
tási iroda vezetõjétõl, hogy – az igazolás bevonásával egyide-
jûleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL

Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon –
mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhetõ!
Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától,
a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bi-
zottságtól lehet kérni.

SZAVAZÁS EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS,
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI, STB. INTÉZMÉNYBEN

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartóz-
kodik, elõször igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi
választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgó-
urnát igényelnie az intézmény helye szerinti helyi választási
irodától, vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra
kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától. (Csak ab-
ban a kivételes esetben nincs szükség igazolásra, ha az in-
tézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el,
ahol az Ön lakóhelye van.) A fentiek az irányadók minden
olyan esetben, ha a mozgásában gátolt választópolgár nem
az otthonában tartózkodik.

A SZAVAZÁS MÓDJA

Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bi-
zottság megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és
azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (az értesítõ bemutatása
nem szükséges). A személyazonosság és a lakcím igazolására
a következõ, érvényes igazolványok alkalmasak: • lakcímet tar-
talmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske for-
mátumú) vagy • személyazonosító igazolvány (kártya formátu-
mú) vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított
vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt
igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

– Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és
lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a név-
jegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzék-
be nem vehet fel választópolgárt.

– Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló
bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapot
és a borítékot. A szavazólapot a választópolgár jelenlé-
tében kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét a válasz-
tópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja.

– A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre. A válasz-
tópolgár kitölti a szavazólapot. Érvényesen szavazni csak egy
listára lehet, a neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy +
jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ
figyelembe. (Folytatás a következõ oldal alján. àà )

Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásárólTájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásáról
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Pályázati emlékeztetõ
Az OKSB pályázatot hirdetett: u „Kulturális örökségek”

megõrzésének támogatására, a rendelkezésre álló keretösz-
szeg: 1 M Ft. u „Innovatív pedagógiai módszerek” támogatá-
sára, 1 M Ft keretösszegig. u „Helyi civil tevékenységek” tá-
mogatására, a rendelkezésre álló összeg: 3 600 e Ft.

A pályázatokat mellékleteikkel egy példányban kell leadni
a hivatalban igényelhetõ adatlapon, 2009. ápr. 30-án 14 órá-
ig, ill. e napon kell postai úton beküldeni. A kérelemnek
konkrétan tartalmaznia kell a megvalósítandó célokat, a teljes
költségvetési tervet, a résztvevõk körét, a megvalósítás
ütemtervét. A pályázati csomagok térítésmentesen igényel-
hetõk a Hivatal (Petõfi tér 1.) ügyfélszolgálatánál, letölthetõk a
www.budakalasz.hu honlapról. Az elbírálásra május 19-éig, a
támogatási szerzõdések aláírására május 31-éig kerül sor. In-
formáció: ügyfélfogadási idõben személyesen Villám Zsu-
zsanna oktatási- és sportreferensnél, tel.: (26) 343-363/104.

Pályázat homlokzati felújításra
A testület 2009-es költségvetésében 3 M Ft-os rendelke-

zési keretet biztosított a település védett épületei homlokzati
rekonstrukciójának támogatására, ezért az önkormányzat
nyílt eljárás keretében pályázatot ír ki rá. A támogatásra az jo-
gosult, akinek ingatlana a település építészeti örökségének
helyi védelmérõl szóló 15/2005. (VII.18.) rendeletben I. vagy
II. védettségi kategóriájú minõsítéssel szerepel, és aki a tá-
mogatási megállapodás feltételeit elfogadja.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell: w kérelmet,
az igényelt összeg megadásával; w építési engedély, vagy
bejelentés-köteles építési tevékenység esetén igazolást arról,
hogy az engedélyezési, vagy bejelentés-tudomásulvételi el-
járás megindult; w a felújítandó épület homlokzati rekonstruk-
ciós tervét (tartalma: helyszínrajz 1: 500 léptékben, az épület
meglévõ és tervezett homlokzati terve 1: 50 léptékben, rész-
lettervek és fotók a megértéshez szükséges számban és lép-
tékben, részletes mûszaki leírás); w költségvetést.

A benyújtás határideje: 2009. május 30. A pályázato-
kat a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
bírálja el, vizsgálva az épület elhelyezkedését, megjelené-
sét, a benyújtott terveket. Kedvezõ elbírálás esetén dönt a
támogatás mértékérõl, melynek összege a felújítás költsé-
gének legfeljebb 50%-a, de maximum 500 e Ft lehet. Az
önkormányzat a TFKB határozatát követõ 15 napon belül,
ha a szükséges dokumentumok a hivatal rendelkezésére
állnak, támogatási megállapodást köt a kérelmezõvel. A
pályázatokat a TFKB-hoz címezve (2011 Budakalász, Petõ-
fi tér 1.) kell az Önkormányzatnál benyújtani. 

Pályázat E-közigazgatási projektvezetésre
A DPÖTKT pályázatot hirdet E-közigazgatási projekt-

vezetõi munkakör betöltésére. A szerzõdés 2009. júl. 1.-dec.
31-ig érvényes, vállalkozói szerzõdés keretében. A pályázat
benyújtásának határideje: 2009. április 30. Cím: 2001 Szent-
endre, Pf.: 211, e-mail: torok.balazs@dunakanyar-pilis.hu Kér-
jük a borítékon feltüntetni: eKözigazgatási projektvezetõ. Az
elbírálás határideje: 2009. május 15. Információ: dr. Török Ba-
lázs, tel.: (26) 505-404. Részletek: www.dptkt.hu

Ingyenes szemészeti vizsgálat kisbabáknak
Az Önkormányzat támogatásával ingyenes gyermek-

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

(à  Folytatás az elõzõ oldalról.)
– Végezetül a választópolgár a szavazólapot borítékba

teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az
urnába helyezi.

A BUDAKALÁSZI SZAVAZÓKÖRÖK CÍMEI

1. Polgármesteri Hivatal B. épület, Petõfi tér 1. – az iga-
zolással szavazók és a településszintû lakóhellyel ren-
delkezõk részére kijelölt szavazókör

2. Nyitnikék Óvoda, Pomázi út 3.
3. Kalász Suli Általános Iskola, Budai út 54.
4. Kalász Suli Általános Iskola, Budai út 54.
5. Nyitnikék Óvoda, Vasút sor 7.
6. Faluház (Kós Károly ÁMK), Szentendrei út 9.
7. Nyitnikék Óvoda, Pomázi út 3.
8. Szentistvántelepi Általános Iskola, Martinovics u. 9.
9. Faluház Könyvtár (Kós Károly ÁMK), Szentendrei út 9.

10. Telepi Óvoda, Mályva u. 1.
További részletek és a szavazókörök utcajegyzéke a

www.budakalasz.hu honlapon olvashatók.

Kátyúzások, felújítások
u Huszonnégy utca szerepel az önkormányzat felújí-

tási tervében. Az árajánlatok beérkezése, elfogadása után
– az éves költségvetésben erre elkülönített összegbõl –
májusban kezdõdik a helyi utak kátyúzása, murvázása,
mart aszfaltos terítése, gyaluzása.

u A Mély utcába ömlik a DMRV víztározójának évi
kétszeri tisztításakor leengedett 30-40 m3 vize, és a Kö-
ves utca esõvize, mivel a Köves utca burkolásakor bete-
mették az árkot és annak a Damjanich utcai vízelvezetõbe
csatlakozását. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság megoldás-javaslata szerint az ön-
kormányzat alakítsa ki újra a Köves utcai csapadékelveze-
tõ árkot, a DMRV pedig kiépíti az esõvíz átvezetését az út
alatt a Köves utca-Damjanich utca csatlakozásánál.

A meghirdetett pályázatokról
u Megjelent a HÉSZ-pályázat a közbeszerzési értesí-

tõben és honlapon, valamint a www.budakalasz.hu olda-
lon. Eddig ketten jelentkeztek az ajánlattételi dokumentá-
cióért, borítékbontás ápr. 27-én.

u Az óvodaépítés kapcsán a számításba vett 12 pályá-
zatból – a mûszaki tartalom és az ár összevetésével – hat-
ra szûkült le az esélyesek köre. Az önkormányzat látvány-
tervet és kivitelezési tervet kért tõlük és újabb, pontosí-
tott árajánlatot. A döntés megszületése után hat hét a
vázlatterv elkészítése, nyolc hét az engedélyezési terv.

u A Gyógynövénykutató területére vonatkozó hatás-
tanulmány pályázat iránt eddig hárman érdeklõdtek, õk
valószínûsíthetõen pályáznak is. Az áprilisi testületi ülé-
sen várható döntés.



A Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatásról
A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási

Igazgatóság felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, ill.
a biztosított õstermelõk figyelmét, hogy a nyugellátások
megállapítása érdekében szükséges, a 2008. évre vonatko-
zó nyugdíjbiztosítási (NYENYI) adatszolgáltatást 2009. ápri-
lis 30-ig kell teljesíteni az ONYF nyugdíjbiztosítási szerveinél.

2007. óta lehetõség van a Nyugdíjbiztosítási Egyéni
Nyilvántartó Lappal kapcsolatos adatszolgáltatás elektro-
nikus úton történõ teljesítésére is – a hagyományos karto-
nos és floppy-lemezes adatszolgáltatás mellett. Az e-
NYENYI lehetõvé teszi a foglalkoztató számára az egysze-
rûbb, gyorsabb ügyintézést, így mentesül a postaköltség-
tõl, ill. a hosszadalmas várakozási idõtõl. A nyilvántartás-
ra kötelezett saját maga, vagy Ügyfélkapu-hozzáféréssel
rendelkezõ meghatalmazottja, illetve képviselõje útján
tehet eleget kötelezettségének. A szolgáltatás a www.
magyarorszag.hu, illetve a www.onyf.hu honlapon az „e-
NYENYI adatszolgáltatás” címszó alatt érhetõ el.

Részletes tájékoztató: www.onyf.hu (Ügyintézési tájé-
koztatók ill. E-NYENYI ikon), de telefonon is keresheti a
KMRNYI Nyilvántartási Fõosztályát. Ügyfélfogadási hely-
színek: w 1081 Budapest, Fiumei út 19/A; w 2700 Cegléd,
Táncsics Mihály utca 4.; w 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.
Ügyfélfogadás: H.: 8-18-ig, K-Sz-Cs.: 8-15-ig, P.: 8-13-ig.
Telefonos ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben: 323-
6400; 323-6460. Telefax: 323-6112. Postacím: 1430 Bu-
dapest, Pf. 38. E-levél: onyf_budapest@onyf.hu

KMRNYI

Két felhívás
u A település honlapjának angol nyelvû változatához

keres közremûködõt az önkormányzat, aki a fordítást és a
karbantartást egyaránt vállalná.

u Gondozási képesítéssel rendelkezõ, ill. házi gondozás-
ra igényt tartó lakosokat keres a Megmentõ Kft. Budakalá-
szon. A cég a házi gondozás kiterjesztését állami normatí-
vából, többlettámogatás-igény nélkül tudja megoldani. In-
formáció: Gyurkó Krisztián, (1) 270 9686, (20) 219 1944.

Bekötési akció és fejlesztések
a Kábel TV Kft-nél

Május 8-ig tart a Budakalász Kábel TV Kft. ingyenes
bekötési akciója, melynek során szolgáltatási szerzõdés
megkötése esetén bekapcsolási díj nélkül kötik be a ká-
belt a belterületi lakóházakba Budakalászon. A bekötésen
kábel TV, szélessávú internet és kábeltelefon szolgáltatás
érhetõ el, kedvezõ feltételekkel. Egy év hûségidõ vállalá-
sa esetén további kedvezményként egy hónap ingyenes
3. csomag is jár, melynek ára egyébként 4900 Ft lenne!
Részletek: a 340-416-os telefonszámon.

A kalásznet szolgáltatás sebességének, sávszélességének
növelése érdekében a Kft. megkezdte azokat a beruházáso-
kat, melyek során az egyes ellátási területekre menõ optikai
szálkapacitásait jelentõsen növeli, megteremtve ezzel a ki-
sebb ellátási egységek kialakítását, azok nagyobb sávszéles-
ségen történõ üzemeltethetõségét. A szálkapacitás növelése
a térfigyelõ rendszer bõvítését is lehetõvé teszi.

Sándor József
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Az égetés rendje
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületek rend-

jérõl szóló rendelet szerint a kerti zöldhulladékot elsõsor-
ban komposztálni kell, ha ez nem lehetséges, égetése
pénteken, ill. március-április, október-november hóna-
pokban hétfõi napon is engedélyezett. Szabálysértést kö-
vet el és 30 e Ft-ig terjedõ pénzbírsággal – helyszínen 10
e Ft bírsággal – sújtható az, aki a rendeletet megszegi. 

Az avar és kerti hulladék között más egyéb hulladék
égetése tilos! A háztartási hulladék égetése bizonyítottan
káros az egészségre, a hátramaradó salak tele van ártal-
mas anyagokkal. Mûanyag égetésével súlyos rákkeltõ
anyagok jutnak a környezetbe, illetve a levegõbe!

Takarítás az ingatlanok elõtt
Kérjük a lakosokat, hogy az ingatlanok elõtti közút,

zöldsáv és járda tisztántartásáról (gyomtalanításról, porta-
lanításról, locsolásról, hóeltakarításról és jégmentesítésrõl)
szükség szerint, de legalább hetenként egyszer gondos-
kodjanak. Ahol a járda az úttól nem válik el, ott az ingatlan
határától számított 1 m széles sávot kell járdának tekinte-
ni. Az ingatlan használója köteles gondoskodni a járdasza-
kasz melletti áteresz, folyóka, csatornanyílás, illetve a csa-
padékvíz elvezetését szolgáló árok lefolyást gátló anya-
goktól (hulladék és hordalék, hó, jég) való megtisztításáról
és a közút menti füves rész nyírásáról, kaszálásáról.

A dohányzás tilalma
A testület márc. 25-én Budakalász tiszta, esztétikus ké-

pének kialakítása és megóvása, az itt élõk egészsége és a
környezet védelme érdekében rendeletet alkotott arról,
hogy május 1-tõl a játszótereken, sportcélú létesítménye-
ken és a határvonalaiktól számított 10 m-en belül, valamint
a nevelési, oktatási, közmûvelõdési, egészségügyi és szo-
ciális intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok telek-
határától számított 10 méteren belül a közterületen tilos a
dohányzás. A rendelkezést megszegõk szabálysértést kö-
vetnek el, és 30 e Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújthatók.

Illegális hulladéklerakók bejelentése
A tavasz folyamán az önkormányzat szeretné meg-

szüntetni az illegális bel- és külterületi hulladék-leraka-
tokat. Ezzel kapcsolatos bejelentéseiket, észrevételeiket
várjuk a (26) 340 266/117-es számon.
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Országos bajnok a hivatalban
Hétszeres magyar gyorsíró bajnok

Ferencz Zsuzsa, a hivatal dolgozója, aki
1990-2008-ig a Parlamentben dolgo-
zott plenáris üléseken, ill. a Mezõgaz-
dasági Bizottság jegyzõkönyv-vezetõje
volt, két évig Font Sándor mellett.
1992-tõl versenyzik mester kategóriá-
ban, és az öt-hat európai országot
megmozgató lipcsei nemzetközi verse-
nyen 2005-ben és 2006-ban III., 2007-

ben I. és 2008-ban II. helyezést ért el. Augusztusban
gyorsírás, és talán jegyzõkönyv-vezetés kategóriában indul a
Gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztõ VB-n, amit kétévente
rendeznek meg, ezúttal Pekingben. A versenyek csak erkölcsi
elismeréssel járnak. A költségeket a versenyzõk maguk állják,
ill. szponzorok támogatásából fedezik. A pekingi VB-n
szereplés kb. 400 e Ft-ba kerül. A szponzorkeresés – ahogy
Zsuzsa elmondta – nehéz ‘szakma’, leveleire a megkereset-
tek rendre nem, vagy elutasítólag válaszolnak. Az alapdíjakat
sikerült már összeszedni, a költõpénz még bizonytalan...

A gyorsírást szótag/percben mérik, bonyolult számítá-
sokkal, a fokozódó sebességet is tesztelve, percek szerint
rangsorolva a résztvevõket. Átlagban 400 szótag/percet
kell teljesíteni Pekingben az anyanyelvi szövegekbõl.

Elmarad a Kevélyfutás!
Elmarad a hagyományosan évek óta május elsején

megrendezett Kevélyfutás és családi gyalogtúra, a szer-
vezõ betegsége miatt. Ennek ellenére biztatjuk a lakoso-
kat, ha tehetik, menjenek ki a szabadba, töltsék a termé-
szetben, túrázással a munkaszüneti napot!

Szociálpolitikai kerekasztal
– Közfoglalkoztatási terv

Április 9-én, jogszabály szerint összeült a Szociálpolitikai
kerekasztal, hogy az önkormányzat által az „Út a munkához”
program keretében készített Közfoglalkoztatási tervet véle-
ményezze. A tervben az önkormányzat, döntése szerint a
közcélú munka; közhasznú munka és közmunka témakörök
közül a közcélú munkára koncentrál, mivel ennél a költségek
95%-ára állami támogatást kap. Így 1,4 M Ft önrész mellé
27,4 M Ft állami támogatás jár 45 ember munkabérére 8 hó-
napra (nov. 30-ig). A foglalkoztatottak az aktív korúak közül
fõleg a rendszeres állami támogatásban (RÁT) részesülõk, de
a rendszeres szociális segélyt kapók is részt vehetnek a prog-
ramban, ha a Családsegítõnél együttmûködési megállapo-
dást kötve vállalják annak feltételeit.

A Szociálpolitikai kerekasztal, melynek tagjai a szociá-
lis intézmények fenntartói (az önkormányzat, a Napvirág
Idõsek Otthona képviselõje, az Idõsek Klubja, ill. a Csa-
ládsegítõ vezetõje, a NJB elnöke és egy külsõs bizottsági
tagja, valamint 2 képviselõ), a Közfoglalkoztatási tervet
megtárgyalta, véleményezte, a testület elfogadta.

Kishírek
u Karsztvizet vezetnek a budakalászi vízhálózatba: a

DMRV Köves úti telephelyén két éve fúrt 320 m-es kútból
napi 1000 m3-rel dúsítják az ivóvizet. Mivel a vízfogyasztás
ennek duplája, a minõségi változás érzékelhetõ lesz.

u Kettéválik a DMRV: információnk szerint a Váci
Igazgatóságot a Szolnoki és Kazincbarcikai; a Szentend-
reit a Tatabányai Igazgatósághoz csatolja a Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt.. Félõ, hogy ez a lépés egy privatizációs
terv elõkészítése, ezért az önkormányzatok igyekeznek
ez ellen idõben fellépni.

u A Szent István Bazilika plébánosánál, Schnell György-
nél járt a polgármester Kálmán József budakalászi plébános-
sal, hogy közoktatást érintõ kérdésekrõl egyeztessenek.

u A testvérkapcsolatok elõkészítése céljából Adára uta-
zik nyár elején a polgármester a szerb nemzetiség képvise-
lõjével, Krunity Péterrel. Ha sikerül egyeztetni a szerzõdés
tervezetét, Budakalászon az augusztus 20-ai ünnepségek-
hez kapcsolódva, Adán a szeptemberi Szarvas Gábor Em-
léknapokon ünneplik meg a testvérkapcsolat létrejöttét.

u A nyolcvanezres Växjö svéd város polgármestere
megkereste és május 15-én találkozni kíván Budakalász
polgármesterével. Växjö rengeteg környezetvédelmi dí-
jat nyert Európában, élen jár a hulladék-felhasználásban,
a zöldövezet védelmében, üveghutái és olyan emeletes
faházai vannak, amikben nincs szükség fûtésre. Innen
származik Linné, természettudós, orvos és botanikus is.

u Tíz hektáros száraz fû égett ápr. 4-én a Zrínyi utca
végén. A tüzet a budakalászi és pomázi rajok eloltották.

Játszótér Gyereknapra 
Elkészültek a játszóterek a Martinovics és a Rigó ut-

cán, ill. a Béke sétányon. Miközben építik a kerítéseket,
folyik a mûszaki átadás is: a kivitelezés rendben van, az
építési naplókat még nem kapta meg a hivatal. Május 24-
én, Gyereknapon, az ünnepélyes átadás után vehetik bir-
tokukba a gyerekek az új létesítményeket.

Szennyvíztározóból közpark

Évek óta kihasználatlanul állt és baleseti veszélyforrás is
volt a Mályva utcai szennyvíztározó. Most végre lebontot-
ták az elavult mûtárgyat és feltöltötték az így keletkezett
gödröket. A területet fûmaggal szórják be, s ülepedés
után – a lakókkal történt egyeztetésnek megfelelõen –
közparkként mûködik, amíg a testület másképp nem dönt.

A gázcseretelep hasznosítása

A lebontott gázcseretelep területe a Telepi Ovihoz ke-
rül, ezzel az udvar is nagyobb lesz és a Mályva utcában az
óvoda elõtti parkoló is egy csíkban megnõ. Elképzelhetõ,
hogy buszmegállót is kialakítanak ott a helyi buszjárat ré-
szére. A terület hozzácsatolása, a kerítés kijjebb helyezé-
se és a talajrendezés várhatóan a nyáron befejezõdik.

Felvételi hírek
A Szentistvántelepi Iskolába 51 gyermeket vettek fel,

két osztályba. Ebbõl 12 vidéki: pomázi, csobánkai, ill. III.
kerületi. Az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó véle-
ménye alapján vagy a szülõ kérésére 9 gyermek maradt
még óvodában. A Kalász Suliba 56-an nyertek felvételt,
ebbõl 4 vidéki, és szintén két osztály indul. Az iskolákat
érintõ szakértõi vizsgálatok eredményérõl, valamint az
óvodai felvételrõl késõbb tájékoztatunk.
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A március 17-ei testületi ülés döntései
u A testület felhatalmazta a polgármestert a belterüle-

ti utak pályázata támogatási szerzõdésének aláírására, a
hozzá kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére, a közbe-
szerzési eljárás megindítására (15 I.).

u A grémium úgy döntött, a konkrét mûszaki tartalom
egyeztetése után indul a bölcsõdék és közoktatási intéz-
mények infrastrukturális fejlesztésére és közösségi buszok
beszerzésére kiírt (80 %-os támogatású) pályázaton (15 I.).

A március 24-ei rendkívüli ülés határozatai
u Budakalász részt vesz a Zöld Iránytû Alapítvány által

kiírt „Tanösvények építése, felújítása, fenntartása” címû
pályázaton, 2 174 e Ft önrésszel (14 I., 1 T.).

u A képviselõk a „bölcsõdék és közoktatási intézmé-
nyek infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi bu-
szok beszerzése” – a Nyitnikék Óvodára vonatkozó – pá-
lyázaton való részvételhez szükséges 6 M Ft önrészt az
„egyéb pályázati önrész” keretébõl biztosította. Felhatal-
mazta a polgármestert a pályázatírásra irányuló megbízá-
si szerzõdés megkötésére a Lökkös Mûszaki, Szolgáltató
és Oktató Bt.-vel fix, az elnyert összeg 2%-áig terjedõ si-
kerdíjért; valamint a pályázat elkészíttetésére és határidõ-
ben történõ benyújtására (15 I.).

u A grémium hozzájárult, hogy a Kisvirág Horgásztó
Kft. a Lenfonó hévállomás melletti parkból 6 m2 területet
mozgó büfé céljára használjon 14 alkalommal (bérleti díj:
bruttó 56 280 Ft, amit kérelmezõ már megfizetett). Felkérte
a polgármestert, vizsgálja meg a terület további bérbeadás
útján történõ hasznosításának lehetõségét (13 I., 2 N.).

u A testület felfüggesztette a Gát utcán létesítendõ
forgalmi akadály kialakítására irányuló határozatát. Az át-
menõ forgalom ügyének rendezésére, a szakhatósági ál-
lásfoglalások beszerzése, a lakosság megkérdezése és a
megvalósítható mûszaki megoldások mérlegelése után
újratárgyalja a Gát utca lezárásának kérdését (11 I., 5 T.).

Zajmérések a településen
Az Innotech Mûegyetemi Innovációs Egyesület és a

Vibrocomp Kft. a kistérség megbízásából megvizsgálta a
Megyeri híd átadása következtében fellépõ közúti forga-
lomnövekedést és az ebbõl származó zajterhelés változá-
sát. A szakvéleménybõl az átadás elõtti és utáni mérések
alapján kiderül, hogy a vizsgált utakon (Budai, Pomázi és
József Attila út) már a híd átadását megelõzõen is megha-
ladta a határértéket a zajterhelés. A híd átadása egyedül
településünkön rontott a zajhelyzeten: a zajnövekedés
mértéke 2,1-3,6 dB között ingadozik.

A szakvélemény készítõi javasolják: w az M0 autóút
11-10-es sz. fõút közti szakaszának mielõbbi megépíté-
sét; w Budakalász, Pomáz vonatkozásában elkerülõ, ill. te-
hermentesítõ utak kiépítését; w a Budakalászt elkerülõ
1108 j. önkormányzati út megépítését (így az állami ke-
zelésû belterületi utak önkormányzati kezelésbe kerülné-
nek, és a forgalom elterelése mellett a zajvédelmi forga-
lomcsillapítási intézkedéseket az önkormányzat valósít-
hatja meg); w a belsõ úthálózat fejlesztésekor szükséges a
gyûrû irányú kapcsolatok erõsítése, így a Budai út is te-
hermentesíthetõ.

A testület a javaslatot febr. 24-én kiegészítette azzal
(15 I.), hogy építsenek zajvédõ falat a 11-es út Békásme-
gyer és a Lupa szigeti átjáró közti szakaszára (a felüljáróra
is), és javaslatot kért a belsõ lakóterület megvédésére az
elkerülõ út, ill. az M0 folytatásának megvalósulásáig.

Pályázat fõépítészi álláshelyre
A képviselõ-testület pályázatot ír ki a megüresedõ

fõépítészi álláshely betöltésére, határozatlan idejû, meg-
bízási jogviszonyra.

A pályázat benyújtásának feltételei a 9/1998. (IV.3.)
KTM rendelet alapján: w legalább ötéves – a település-
rendezésben, az építészeti tervezésben, ill. az építés-
ügyi igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlattal ren-
delkezõ okleveles építészmérnöki; w ill. legalább nyolc-
éves – a településrendezésben, az építészeti tervezés-
ben, illetõleg az építésügyi igazgatásban összesen eltöl-
tött – gyakorlattal; w valamint szakirányú felsõfokú ki-
egészítõ szakképzettséggel rendelkezõ építészmérnöki,
településmérnöki végzettség, építészkamarai tagság.

A pályázatnak tartalmaznia kell: w a pályázó szakmai
életrajzát; w 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt; w a képzettséget tanúsító okiratok hiteles másola-
tait; w az építészkamarai tagság igazolását; w valamint a
területileg illetékes építészkamara 90 napnál nem ré-
gebbi szakmai véleményét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május
20. A pályázatok elbírálásának határideje: a képviselõ-
testület a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül
dönt. Az állás az elbírálást követõen betölthetõ.

Díjazás megegyezés szerint. A pályázatokat írásban,
lezárt borítékban kell benyújtani Budakalász Nagyközség
Önkormányzatának Polgármesteréhez, Parlagi Endré-
hez: 2011 Budakalász, Petõfi tér 1.

Tájékoztatás kérhetõ: a Polgármesteri Kabinetirodán
Udvarhelyi Istvántól (udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu).

Fordulatok a gát lezárása ügyében
Május elején remélhetõleg nyugvópontra jut a képvi-

selõknek és a Duna-partiaknak egyaránt sok fejtörést oko-
zó gát-ügy. Febr. 24-én a testület a megnövekedett átme-
nõ forgalom miatt, átmeneti megoldásként, döntött a gát
betonelemes lezárásáról; majd figyelembe véve a márc.
17-ei Közmeghallgatáson elhangzott lakossági kifogá-
sokat, márc. 24-én felfüggesztette határozatát. A márc.
26-ai lakossági fórumon megjelenõ, mintegy 60 Duna-
parti lakos elõbb ellenezni látszott a fizikai akadály létesí-
tését az árvízvédelmi töltésen – ami nekik útként szolgál
–, majd a védmû megóvása érdekében mégis szinte egy-
hangúan megszavazták azt, a Lupa-szigeti bejárónál.

Az önkormányzat az ügy megnyugtató rendezése vé-
gett válaszborítékkal ellátott levelet juttatott el 130 érin-
tett lakoshoz, melyben a lakossági fórum emlékeztetõjén
túl öt megoldást vázolt fel, ill. hatodikként nyitott egyéb
lehetõségekre is. A válaszleveleket ápr. 25-éig történõ
visszajuttatásuk után bontják ki – Duna-parti lakosok je-
lenlétében – és a többségi döntésnek megfelelõen intéz-
kednek a gát lezárása ügyében.
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A március 24-ei rendes ülés fõbb döntései
u A testület – név szerinti szavazással – a fõépítészi

feladat ellátására 2007. május 1-jén Turi Attilával kötött
szerzõdést, a 4. pontban meghatározott módon, négy
hónap felmondási idõ kikötésével felmondta. Ezzel egy
idõben pályázatot írt ki a megüresedõ fõépítészi álláshely
betöltésére (9 I., 5 N., 3 T.).

u A testület a Fabró-házról készült, az alpolgármester
úr által összeállított zárójelentést megtárgyalva úgy dön-
tött, hogy a többletköltségekbõl eredõ kár megtérítését
kezdeményezi. Rögzítette: a zárójelentésben szereplõ kár-
összegbõl 2,5 M Ft garanciális visszatartásként megtérül,
de 2,5 M Ft kár tekintetében felhatalmazta a polgármestert,
hogy a tervezõ, kivitelezõ, és a mûszaki ellenõrzést végzõ
természetes és jogi személyekkel lefolytassa a keletkezett
kár megtérítéséhez szükséges egyeztetéseket (15 I., 2 T.)

u A képviselõk döntése szerint az önkormányzati tu-
lajdonú közérdekû célú (szolgálati jellegû) lakások lakbér
mértéke: összkomfortos lakás esetén: 360 Ft/m2, komfor-
tos lakás esetén: 320 Ft/m2 (12 I., 4 T.). A nem közérde-
kû célú lakások bérleti díja: komfortos lakás  –  504 Ft/m2;
félkomfortos lakás – 323 Ft/m2; komfort nélküli lakás –
227 Ft/m2; átmeneti elhelyezésre szolgáló lakás – 150
Ft/m2 (15 I., 1 T.). A testület megalkotta az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételei-
rõl, a lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjá-
ról szóló rendeleteit (9 I., 6 N., 2 T.).

u A képviselõk a Budakalász IV. Kavicsbánya-telek ren-
dezésével összefüggõ szakértõi feladatok ellátására, a bá-
nyabezárási mûszaki üzemi terv elkészítésére és benyújtá-
sára Gerstenkorn András geológus-szakértõt kérte fel. Jó-
váhagyta a benyújtott ütemtervet és a kiadási összegeket.
A szakértõ 2009-re ütemezett feladatokhoz igazodó költ-
ségét (5 250 e Ft) biztosította, a jövõ évi költségekre a
2010-es költségvetésben különít el összeget (10 I., 7 T.).

Peres eljárás ingatlan-ügyben
A képviselõ-testület 13 igen szavazattal, 3 tartózko-

dás mellett, ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy
szerzõdés érvénytelensége és tulajdonjog megállapítása
iránt keresetet nyújt be a Pest Megyei Bíróságon Dr.
Szalay Zsolt, Dr. Krepárt Tamás, valamint Schnell Ottó el-
len a budakalászi 3279 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. A
napirend vitájában elhangzott, hogy egy olyan ingatlan
értékesítésére került sor, amely esetében a Képviselõ-tes-
tület nem adott felhatalmazást az eladásra, vagyis felha-
talmazás nélkül történt tulajdonosváltozás, emiatt kell
sort keríteni az ingatlan visszaperlésére. Az ingatlan az
Önkormányzat álláspontja szerint jogtalanul került ma-
gánszemélyek tulajdonába, akik többszörös áron adták
tovább az ingatlant. Az ügyben korábban okirathamisítás
miatt büntetõeljárás volt folyamatban, amely a rendõrha-
tóság közlése szerint bizonyítható volt, ám az eljárást el-
évülés miatt meg kellett szüntetniük. Az Önkormányza-
tot a perben Dr. Varga István ügyvéd fogja képviselni.

Polgármesteri Kabinet

A Fabró ház felújításának költségei
A Kalász Suli melegítõkonyha és étterem épületének

(Fabró ház Budakalász, Budai út 52.) 2008. március 18-án
tartott garanciális bejárásán tapasztaltak szükségessé tették
a faanyagú zárófödém stabilitásának ellenõrzését. A szakér-
tõi vizsgálatok megállapították, hogy a „károsodások a fa-
szerkezetek teherbírás-kimerülésének kockázatát több he-
lyen veszélyesen megnövelik, ezért a födémgerendák ide-
iglenes dúcolása mellett, az állagmegóvás és a vagyon- és
életbiztonság érdekében egy szakkivitelezõvel az érintett
részeken szakszerû felújítást, megerõsítést kell végezni.” Tá-
jékoztatjuk a tisztelt budakalászi polgárokat, hogy ezen
munkálatok elvégzése során az alábbi – szerzõdések alapján
igazolt – számlák kifizetésére került sor:

• 1. Sártapasz feltöltés eltávolítása a födémrõl (PET-
OLI Kft. Pomáz, Fáy A. u. 43/b): 477 360 Ft. • 2. A szak-
értõi utóvizsgálatot díjmentesen készítette az Anticimex
Hungária Kft. (Pomáz, Hunyadi u. 5.). • 3. Tetõszerkezet
és zárófödém csomópontjainak megerõsítése, gomba
és rovarmentesítés (Házicincér Faanyagvédelmi Kft.
1171 Bp., Perec u. 12.) rész-számlában: 960 e Ft, vég-
számlában: 1 772 060 Ft. • 4. Mûszaki ellenõr (Variolux
Bt. Budakalász, Ökörszem u. 4.) I.: 132 e Ft. • 5. Statikus
szakértõi közremûködés (POND Mérnöki Iroda Kft. 1034
Bp., Kecske u. 23.): 150 e Ft. • 6. Álmennyezet bontás,
lehullott feltöltési anyag eltávolítás, álmennyezet újraé-
pítés, festés, födém felsõ hõszigetelés (Gyurkó J. építési
vállalkozó 1038 Bp., Botond u. 4.): 1 353 075 Ft. • 7.
Mûszaki ellenõr (Variolux Bt. Budakalász, Ökörszem u.
4.) II.: 60 e Ft.

A szellemi szolgáltatás díja összesen 372 e Ft, a kivi-
telezõi díj 4 762 495 Ft volt. Mindösszesen 5 134 495
Ft-ba került a felújítás. Véleményem szerint elõzetes di-
agnosztikai vizsgálattal (melynek megbízási értéke kb.
500 e Ft) megelõzhetõ lett volna az utólagos többlet-
költség ilyen jelentõs mértékû felmerülése.

Németh Antal alpolgármester

Megoldás-javaslatok a gát ügyére
1.) Betonelemes elzárás a híd alatti körforgalomnál és

a Gátõr u. végén az M0-töltés alatti átjáróban. (Megszû-
nik az átjárhatóság; két oldalról zsákutcaként funkcionál.)

2.) Betonelemes elzárás a Lupa-szigeti út behajtónál és
a Gátõr u. végén a töltés alatti átjáróban. (Megszûnik az át-
járhatóság; a falu Békásmegyer felõl közelíthetõ meg.)

3.) Kártyás (fizetõs) sorompó a békásmegyeri kishídnál.
(Bejárás a Lupa-szigeti útról, ill. engedéllyel Békásmegyer
felõl; megszûnik az átjárhatóság; a költségekhez hozzá kell
járulni; kártya-vendégkártya kell; rongálás-veszély.)

4.) Fizetõs (hologramos) matricás behajtási engedé-
lyek kiadása. (Nincs korlátozás a matricatulajdonosoknak;
az ellenõrzés esetleges, a büntetõeljárás sokáig tart.)

5.) Lezárás nincs, csak „behajtás engedéllyel” tábla,
térfigyelõ kamera és idõszakos helyszíni ellenõrzés.
(Nincs korlátozás a forgalomban; engedélyt a hivatal ad
ki; az ellenõrzés hatékonysága bizonytalan.)

Távlati megoldás: a képviselõk megpróbálják a 2011.
évi 250 M Ft-os beruházásba belevetetni a Gát melletti
út megépítését, így a védmû lezárható, mentesíthetõ.
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HELYI ÉS TÉRSÉGI SIKEREK

AA  NFT  és  az  ÚMFT  nyertes  pályázatai

AA  NEEMZETI FFEEJLESZTÉSI TTEERV KERETÉBEN 2004-2006 között tér-
ségünkben sikeresen pályázott:
u Tahitótfalu: a mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesz-
tésére (AVOP 3.2) 45 821 495 Ft támogatást ítéltek meg neki. u
Szentendre: w a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások
infrastruktúrális fejlesztésére (HEFOP 4.2) 215 992 e Ft-ot; w a
turisztikai vonzerõk fejlesztésére (ROP 1.1) 285 M Ft-ot kapott.
u Budakalász: turisztikai vonzerõk fejlesztésére (ROP 1.1) 154
780 027 Ft-ot nyert.

AZZ ÚÚJJ MMAAGYARORSZÁG FFEEJLESZTÉSI TTEERV KERETÉBEN 2008-2009-
ben sikeres térségi pályázó volt:
u Szentendre: w önkormányzati árvízvédelmi fejlesztésekre
(KEOP 7.2.1.2) 34 M Ft-ot; w belterületi utak fejlesztésére
(KMOP 2.1.1/B-08) 208 042 300 Ft-ot; w belterületi csapadék-
víz-elvezetésre és gyûjtésre (KMOP 3.3.1/B) 443 155 500 Ft-ot;
w kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztésére a Közép-Magyar-
országi régióban (KMOP 4.3.2) 691 233 192 Ft-ot kapott. w
2008. szept. 18-án önkormányzatok ill. egyes közszolgáltatások
akadálymentesítésére (KMOP 4.5.3) 7 717 193 Ft-ot; w 2008.
okt. 31-én közoktatási intézmények beruházásainak támogatá-
sára, eszközbeszerzésre és infrastruktúra fejlesztésre (KMOP
4.6.1/B_2) 238 657 232 Ft-ot; w 2009. febr. 26-án a polgármes-

teri hivatal szervezetfejlesztésére (ÁROP 3.A.1/A) 20 M Ft-ot
nyert. u Visegrád: önkormányzati árvízvédelmi fejlesztésekre
(KEOP 7.2.1.2) 55 688 600 Ft-ot kapott. u Pilisszentkereszt: ak-
tív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának
fejlesztésére (KMOP 3.1.1/A) 45 078 719 Ft-ot kapott. u Buda-
kalász: w belterületi utak fejlesztésére (KMOP 2.1.1/B-08) 85
394 207 Ft-ot; w a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére
(ÁROP 3.A.1/A) 18 M Ft támogatást nyert el. u Pomáz: közok-
tatási intézmények beruházásainak támogatására, eszközbeszer-
zésre (KMOP 4.6.1/A_2) 19 216 811 Ft-ot kapott. u Pócsme-
gyer: belterületi utak fejlesztésére (KMOP 2.1.1/B-08) 84 800
697 Ft-ot nyert. u Leányfalu: w közoktatási intézmények beruhá-
zásainak támogatására, eszközbeszerzésre és infrastruktúra fej-
lesztésre (KMOP 4.6.1/B_2) 250 M Ft-ot; w kisléptékû megyei
fejlesztésekre (KMOP 5.2.1/A) 87 800 442 Ft-ot kapott. u
Csobánka: kisléptékû megyei fejlesztésekre (KMOP 5.2.1/A) 90
M Ft támogatást nyert. u Dunabogdány: kisléptékû megyei fej-
lesztésekre (KMOP 5.2.1/A) 9 268 796 M Ft-ot kapott.

PPályázati  pénz  szervezetfejlesztésre
Az önkormányzat sikeresen vett részt az ÚMFT Államreform

Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Budaka-
lász Önkormányzat polgármesteri hivatalának komplex szerve-
zetfejlesztése” c. pályázaton. Az elnyert összeg 17 997 434 Ft,
amit a lakosság és a hivatal hatékonyabb, kulturáltabb együttmû-
ködésének kialakítására kell fordítani. Fejlesztésre kerül a szerve-
zet stratégiai gondolkodásmódja, az elavult mûködési mechaniz-
musokat modern ismereteket tartalmazó folyamatok váltják fel,
amik megfelelnek a XXI. századi Uniós elvárásoknak.

PPÁLYÁZATOK
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Átadták a Skanzenvasutat
Egy év alatt készült el uniós támogatással a Skanzenvasút

és a mezõhegyesi állomást idézõ bejárati épület a Szentend-
rei Néprajzi Múzeumban. Az április 7-ei átadáson Cseri Mik-
lós fõigazgató köszöntõje után Hiller István oktatási és kultu-
rális miniszter és Szabó Imre környezetvédelmi miniszter üd-
vözölte a megvalósult fejlesztést. Köszöntõt mondott Steiner
Pál, a Közép-magyarországi Fejlesztési Tanács elnöke és Dietz
Ferenc, Szentendre polgármestere is, kiemelve a fejlesztések
elõnyös hatásait a régiós és kistérségi turizmusra.

Ezzel a beruházással a múzeum egyaránt képes a ma-
gyarországi népi építészetet, kultúrát, és a 19. századi ipa-
rosodás nyomán az életmódban megfigyelhetõ új változá-
sokat is bemutatni. A fejlesztés gyakorlati jelentõsége,
hogy a 2,2 km-es úton járó Skanzenvonat megkönnyíti a
60 hektáros területen való közlekedést; a bejárati épület és
a parkoló pedig megteremti a kényelmes látogatás feltéte-
leit. De hozzájárul egy ipari mûemlékjármû megõrzéséhez
és mûködtetéséhez is és egy, a múzeum telepítési koncep-
ciójához pontosan illeszkedõ épület létrehozásához.

Az ipartörténeti emléknek minõsülõ, 1932-ben gyár-
tott Ganz-Jendrassik-féle motorvonat motorkocsiját Valkai
Csaba nyugdíjas szentesi vasutas építette újjá. A másod-
osztályú ülések kárpitozása, a harmadosztályú fapadok, a
csomagtartók, a zománcozott feliratok megegyeznek a
harmincas években használtakkal. A vonatot a Vasúttörté-
neti Park üzemelteti, korhû öltözékben dolgozó masinisz-
tával és kalauzzal. A motorkocsi akadálymentes, kerekes-
székkel és babakocsival is igénybe vehetõ.

A Nagy Gergely, Magyar-Nagy Mariann, Sebestény
Tamás és a Pannonterv építészeinek tervei alapján épült,
összesen 1200 m2-es ‘Mezõhegyesi állomáson’ a régi stí-
lusú enteriõr mellett megjelennek a modern információs
eszközök és a korszerû látogatófogadás helyiségei is: cso-
magmegõrzõ, pelenkázó, kerékpártároló és egy új múze-
umi bolt is. Ezek a fõ közönségforgalmi terek nagy ren-
dezvények esetén akár több tízezres látogatói kört is ru-
galmasan ki tudnak szolgálni.

A 2008. április 4-én megkötött szerzõdés értelmében
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2 Md Ft uniós forrást, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium pedig 222 M Ft-ot biz-
tosított a Skanzen Örökség Program fejlesztéseire. Jövõ
tavaszra felépül az Észak-magyarországi falu tájegység is.

KKITEKINTÕ SZENTENDREI LÁTVÁNYOSSÁGOK
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I. Kalászi Regionális Tamburás találkozó
A Kós Károly Ál-

talános Mûvelõdési
Központ mûvészeti
iskolájában a szerb
zenei hagyományok
ápolása több mint
egy évtizedes múltra
tekint vissza. A KAMI
tambura tanszakát –
melyet Szendrõdi Fe-

renc, a Vujicsics Együttes prímtamburása vezet – népszerûség
övezi. Mióta a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Népze-
nei Tanszékén is
beindult a tambu-
ra szakirány, külö-
nösen megélén-
kült az érdeklõ-
dés a hangszer
iránt, már nem
csak Budakalá-
szon, de széle-
sebb körben is.

Ezért gondoltunk arra, hogy megrendezzük március
28-án – Vujicsics Tihamér születésének 80. évfordulójára is
emlékezve – az I. Kalászi Regionális Tamburás találkozót, a
Dunakanyar–Pilis Kistérség tamburásai, tamburazenekarai
számára. Felhívásunkra hat zenekar jelentkezett: a KAMI
együttese, Koller Dániel és zenekara, valamint a Kalászi
Tamburazenekar (Budakalász), a Vujicsics Tihamér Zeneis-
kola (Szentendre), a Prekovac együttes (Tököl), a Tele-
ki–Wattay Mûvészeti Iskola együttese: a Meselia Együttes
(Pomáz) és a Szárma tamburazenekar (Budapest).

Az ünnepélyes megnyitó után – melyen Eredics Gábor
ÁMK igazgató
köszöntötte a
vendégeket –
kezdõdtek az
együttesek be-
mutatói, melyet
vacsora: Krunity
Péter receptje
szerint igazi
szerb csevap-

csicsa követett. Majd
Béres János furulyamû-
vész – az Óbudai Nép-
zenei Iskola alapítója –
nyitotta meg a Vujicsics
Tihamér születésének
80. évfordulójára emlé-
kezõ fotókiállítást. Mi-
vel közeli jó barátja és
alkotótársa volt a zene-
szerzõnek, sok személyes élményen alapuló, gyakran hu-
moros anekdotát mesélt el róla a hallgatóság nagy örö-
mére. A fényképfelvételeket Kovács Rózsa, Vujicsics Tiha-

mér özvegye ké-
szítette és bo-
csátotta rendel-
kezésünkre.

A találkozót
táncház zárta,
amelyen a tam-
burazene hírne-
vét nemzetközi
szinten is öregbí-

tõ Vujicsics Együttes és az egykori tanítványokból alakult
Söndörgõ Együttes zenélt, de közremûködtek a találkozó
tamburásai is, valamint Vukovics Dusán, a Taban Néptánc-
együttes koreográfusa. A találkozó létrejöttét segítette: a
Pest Megyei Szerb Önkormányzat, a Kalász Mûvészeti,
Nevelési Alapítvány, a Vujicsics Egyesület; a szerve-
zõ–elõkészítõ munkában közremûködtek Szendrõdi Fe-
renc és a Mûvészeti Iskola tanárai, növendékei, a Kós Ká-
roly ÁMK munkatársai, Krunity Péter és családja.

(BH+>> Ivan Jaksity képeinek galériája a honlapon.)

Rendkívüli történelemóra
Lezsák Sándorral

Széchenyi Istvánról – Kossuth Lajos
szavával a legnagyobb magyarról – tar-
tott elõadást a 7-8. osztályosoknak az
Országgyûlés alelnöke április 16-án a
Faluházban. A Széchenyi-családfát hét
nemzedékig visszafejtõ, magyar-törté-
nelem szakon végzett tanár-politikus

átfogó képet adott a reformkort megelõzõ századokról, hogy
megmagyarázza, miért is írhatta Herder, a világ akkor ismert
legnagyobb tudósa – épp Széchenyi születése elõtt egy hó-
nappal –, hogy 200 éven belül kipusztul a magyar... A jóslat
be nem teljesülését annak tulajdonította, hogy Herder nem
ismerhette a 18-19 éves Csokonait, aki azokban a napokban
vitt egy tanulmányt professzorának „A magyar nyelv élede-
zésérõl”; nem hallott Kazinczyról, aki akkor rakta le Szépha-
lom alapjait; nem tudott Petrovics Istvánról és Mária Hrúzról,
akik akkortájt sírtak fel, s akik nélkül nem lett volna Petõfi Sán-
dorunk; fogalma sem volt a megújulásról, melynek révén kis
falvakban is hatalmas templomok épültek; s álmodni se mert
a hatodik gyermekként születõ Széchenyirõl, akinek köszön-
hetjük a Lánchidat, az utakat, a folyószabályozásokat, a gõz-
gépek, a gõzhajók, a gõzmozdonyok és a selyemgyártás
meghonosítását..., s a magyar gondolkodás megújulását...

KKULTÚRAKALÁSZI MOZAIKHIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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Koller Dánel és a SöndörKoller Dánel és a Söndörgõgõ

A VA Vujicsics Zeneiskola tramburásai ujicsics Zeneiskola tramburásai 

A Meselia együttes A Meselia együttes 

A Kalászi és a PrA Kalászi és a Prekovac együttes ekovac együttes 

A SzárA Szárma tramburazenekarma tramburazenekar
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Az elõdök útján
Március 19-én ünnepelte 77. szü-

letésnapját Uitz Nándor, a Kamp ze-
nekar trombitása. Nándi bácsi élete a
sváb fúvószenélésben telt el, így ami-
kor megtudta, hogy egyetlen élõ ze-
nekari társa, Siklósi Rajmond meglá-
togatja, nagyon boldog volt. Békés
beszélgetésben, múltidézésben telt a
délután, amikor meglepetésre, az

udvaron megszólalt egy induló. A Kalász Mûvészeti Iskola
Fúvószenekara köszöntötte születésnapján az ünnepeltet.

Erre nem számítottak. Nem akartak hinni a fülüknek,
hogy egy fúvószenekart hallanak kintrõl. Mire kiér-
tek az udvarra, a közel húsz ifjú zenész már javában
játszotta a következõ sváb polkát. Megható pillana-
tok voltak ezek. A két idõs zenésznek azért, mert
teljes volt a meglepetés, nekünk pedig, mert jó volt
látni megilletõdöttségüket. A további számokat ve-
lünk énekelték, vizsgálgatták hangszereinket, szak-
mai tanácsokkal láttak el minket, meséltek azokról
az idõkrõl, amikor még õk is aktívan zenéltek.

A budakalászi svábok zenekaraiban a rézfúvós
hangszerek domináltak, a trombita, tenor, tuba, kla-
rinét, ezt egészítette ki a harmonika és a dob. Az 1900-as
években több zenekara is volt a falunak, így az 1949-ben
alakult – Kamp János által vezetett – Kamp Zenekar. A ta-
gok 1947-48-ban kezdtek tanulni Jóni Jánosnál. Az elsõ
években rendszeresen felléptek a Curmil-féle vendéglõben
(Pintér kocsma az Önkormányzat épülete mellett). Eleinte
tizenhárman voltak, majd 1954-ben alakult egy kisebb
együttes, mely 20 éven keresztül játszott együtt (Kamp Já-
nos – harsona, Koller Sándor – klarinét, Uitz Nándor – trom-
bita, Abensen Lõrinc – trombita, Siklósi Rajmond – harmo-
nika, Nebranek Miklós – dob). Esküvõkön, bálokon, búcsú-
kon, szilveszteri mulatságokon, temetéseken zenéltek, fel-

léptek a környezõ svábok lakta településeken is. 1960-tól
az ürömi úton lévõ „Szódás kocsmában” játszottak rend-
szeresen. Kamp János egy közel száz éves zenész-dinasztia
tagja volt, apja, nagyapja is zenélt. Zenész öccsét kitelepí-
tették. Kamp János hivatásos katonazenész volt Budapes-
ten, a zenekar tagjainak õ írta a kottát és tanította be az új
mûveket. Családja Budakalászon él.

Az 1997-ben alakult KAMI fõ céljának a klasszikus és
népzene egymást gazdagító gyakorlatát tartja. Ezért ok-
tatja a klasszikus hangszerek mellett a népi éneket, ma-
gyar népi hangszereket, a szerb hagyományok ápolására
a tamburát. 2000-ben a fúvós tanszakon a tanulók létszá-
mának jelentõs növekedésével megteremtõdött a feltéte-

le egy fúvószenekar
megalakításának. Az
elsõ karmester Soho-
nyai Károly volt,
2006-ig. 2007 márci-
usában Spáth Oszkár
vette át a zenekar irá-
nyítását. Õ Spáth
Gyula unokája, aki
hosszú éveken ke-
resztül volt a Kalászi

Iskola igazgatója. Rézfúvós növendékeibõl már 2003-ban
alakított egy kis létszámú sváb-partit, majd 2007-tõl az
egész együttes repertoárját a kalászi és dunamenti svá-
bok hagyományos fúvószenéjére, népzenéjére alapozta.

Az együttes jó kapcsolatot alakított ki a budakalászi
Német Kisebbségi Önkormányzattal, a Testvérkapcsolatok
Egyesületével, a Német Nemzetiségi Egyesülettel és a Bu-
dakalászi Baráti Körrel. Évente 15-20-szor lép fel az iskola,
a község és az említett szervezetek rendezvényein.

2009 februárjában elkészítettük elsõ CD lemezünket, ti-
zenkét közismert sváb mûsorszámmal. A CD bemutató kon-
certje a Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány délutánján,
május 10-én 16 órakor a Faluház báltermében lesz. Fellép-
nek még: a KAMI tamburazenekara, népi énekesei és vonó-
sai, a Sonnenblume Német Nemzetiségi Tánccsoport és a
Lußtige Schwaben énekkar. A következõ megmérettetés a
XI. Pünkösdi Zenei Fesztivál és Verseny Dunabogdányban,
ahol a CD anyagából válogatott mûsorral versenyzünk. Sze-
retettel várunk mindenkit CD-bemutatónkra!

Spáthné Faragó Éva, a zenekar karmestere

KKULTÚRA ZENE ÉS FESTÉSZET...
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Ki is volt Munkácsy?

Munkácsy Mihályról, a legismer-
tebb magyar festõrõl tartott – képekkel
is illusztrált – elõadást március 19-én a
Könyvtárban Boros Judit, a Magyar
Nemzeti Galéria mûvészettörténésze.
A kutató beszélt a zseniális mûvész há-
nyatott gyermekkoráról; asztalosi-
nasságáról; tanulóéveirõl Szamossy
Elek, majd Ligeti Antal és Than Mór mellett; a bécsi, majd a
müncheni akadémián, ill. a Düsseldorfban, Párizsban töltött
éveirõl. Sorra vette életképeit (Ásító inas, Rõzsehordó asz-
szony); realista vásznait (Siralomház, Tépéscsinálók, Éjjeli csa-
vargók, Zálogház, A falu hõse); mély lírasággal átitatott tájké-
peit (Poros út I., II., colpach-i, barbizoni képek) és a minden-
napi polgári élet jeleneteit megörökítõ zsánerképeket, sza-
lonképeket (A baba látogatói). Érintette karakteres portréit, a
Krisztus-képeket (Krisztus Pilátus elõtt, Ecce Homo, Golgota)
és történelmi festményeit (Honfoglalás). A szakértõ kiemelte
Munkácsy érdeklõdõ, nyitott szellemiségét, drámai erejét,
megjelenítõ készségét, s hangsúlyozta, a modernizmus elõ-
retörésével méltatlanul szorult háttérbe a festõ.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI



Sári József  International Arbeitskreis
für Musik-díjas (1984), Barenreiter-

Hausmusik-díjas (1985), Erkel Ferenc-
díjas (1991), Bartók Béla-Pásztory
Ditta-díjas (1995 és 2005), Érdemes
Mûvész  (1998), Artisjus-díjas (2004),
Kossuth-díjas (2009) zeneszerzõ. 1935.
június 23-án született Lentiben. Közép-
fokú tanulmányait Pannonhalmán és
Gyõrött végezte, majd 1954-1962 kö-
zött a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
temen (Zenemûvészeti Fõiskolán) zene-

szerzést Szervánszky Endrénél, zenepedagógiát és karveze-
tést Vásárhelyi Zoltánnál tanult. 1962-tõl zeneiskolai tanár,
zongorakísérõ, kamarazenekar vezetõ volt, országszerte zenei
elõadásokat tartott. 1971-1984 között az NSZK-ban szabad-
foglalkozású zeneszerzõ, saját mûveinek elõadója (karmester,
zongorista), zenetanár. 1984-tõl a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskola zeneelmélet tanára, a XX. Századi Zenei Szakkollégi-
um vezetõje. 1992-ben a Zeneelmélet Tanszék vezetõjének
nevezeték ki a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán. 1997-
tõl a Magyar Rádió komolyzenei lektora. Mûvei az Editio
Musica Budapest zenemûkiadónál jelennek meg, közülük
többet bemutattak a Párizsi Nemzetközi Tribün-ön, továbbá
az IGNM fesztiváljain. Hanglemezfelvételeit a Hungaroton
Classic és a Budapest Music Center kiadó készítette. Szóló-
hangszerre, vegyes karra, nõikarra, kamarazenekarra, vonós-
zenekarra... 120-nál több mûvet komponált. Legfontosabb
mûvei: Stati, Episodi (1968, zongoramû), Contemplatione
(1970, kamaradarab), Diaphonia (1971, zenekari mû),
Vonósnégyes (1975), Három dragonyos kockajáték közben
(1978), Ghiribizzi (1982, zongoramû), Idõmalom (1983, nyolc
kánon, kamaramû), Megkésett levelek (1989, cimbalomra),
Concertino (1992, zenekarra), Benedictus es, Domine, (1995),
Éjszaka (1996, kórusmûvek), Párhuzamosok, melyek a végte-
len elõtt találkoznak (1997, szólóhangszerre), Concordia
(2003, vibrafonra és fúvósötösre). Két operát  írt: Sonnen-
finsternis (Napfogyatkozás / Sötétség délben) 2000, Der
Hutmacher (A kalaposmester) 2008. Farkas Zoltán zenetudós
írt róla életrajzi mûvet, ami a Magyar zeneszerzõk sorozat 12.
darabjaként 2000-ben jelent meg a Mágus Kiadó gondo-
zásában. 1985 óta Budakalászon él.

• Elõbb Pannonhalmán, majd Gyõrben végezte középis-
koláit. A bencéseknél került közel a zenéhez?

– Sajnos csak rövid ideig jártam a bencésekhez, pedig
fantasztikus és nagyon jóhírû intézmény volt: hallatlanul kép-
zett és kivételes pedagógusok dolgoztak ott. Vida Szabolcs
volt az osztályfõnököm, tanított Geláz atya, meg Szigeti Kili-
án, aki Rómában szerzett egyházzenei doktorátust. Fenntar-
tottak egy vonósnégyest és kéthetente koncertet adtak ne-
künk, Haydn-t, Mozartot játszottak. Olyan darabokat, amik-
hez nem kellett sok próba, hiszen a tanítás volt az elsõ. Úgy
rendezték, hogy a közbeesõ heteken meg zenepotámiát tar-
tottak: a korábban hallott muzsikából tételeket elevenítettek
fel összevissza, ad hoc és aki felismerte, jutalmat kapott.

A fordulat évében, 1948-ban államosították az összes
egyházi intézményt. Az új tanári kart össze se lehetett hason-
lítani a régivel, egy év múlva pánikszerûen menekült onnan
mindenki... Akkor a gyõri Révai Gimnáziumba mentem. Az-
tán 1951-ben a pannonhalmi, a gyõri és a szentendrei papok
visszakapták iskoláikat, de apám, aki Gyõrasszonyfán volt ál-
lomásfõnök, azt ajánlotta, ne váltsak két-három évente isko-
lát, most már maradjak meg a Révaiban... Õ olyan ember volt,

hogy meggondolta, megrágta komolyan, amit mond, nem is
merült föl, hogy az ember ellenkezzen vele.

• Az öccse, Sáry László szintén zeneszerzõ. A családban
korábban volt muzsikus?

– Öten voltunk testvérek, mindegyikünk értett a zenéhez.
Az öcsémmel messze több, mint testvéri a kapcsolat, majd-
hogynem baráti... Én egyébként arra gondoltam, õ kapja meg
a Kossuth-díjat, hiszen ismertebb nálam, a Katona József Szín-
ház zenei vezetõje, sok színpadi zenét, rádiójáték-zenét írt, a
neve rengeteget forog, az elõadók is nagyon szeretik...
Apám nem muzsikált, de képzett ember volt. Azért ment hét
évre önkéntes katonának, hogy tanulhasson. Életemben két
ember volt, akitõl olyan dolgokat hallottam, hogy a sírig elkí-
sér... Az apám az egyik... Fantasztikusan jól tudta irányítani az
embert... Nem erõszakkal, csak olyan helyzetet teremtett...

A gimnázium után az Orvosegyetemre jelentkeztem.
Nem mondott rá semmit. Az egyik tárgyból gyenge voltam,
nem vettek fel. Másodiknak a Közgazdaságit jelöltem, arra
nagyobb esélyem is volt. Fölvettek. Erre apám megszólalt:
„Kisfiam. Amiket te olvasol... Tizenkét-tizenhárom éves vol-
tál, amikor Dosztojevszkijt, Tolsztojt kértél. Mit keresnél te a
Közgazdasági Egyetemen? Nem neked való, te egy humán
gyerek vagy...” Akkor egy év szünet jött.

Egyszer moziban voltam Gyõrben, láttam egy plakátot,
hogy a gyõri Zenemûvészeti Szakközépiskola felvételt hirdet.
Akkor hallásból tudtam csak zenélni. Azt is úgy, hogy a sors a
kezünkre játszott. Élt Gyõrasszonyfán egy földbirtokos, gyö-
nyörû háza, kertje volt. A háború után tönkrement a család,
elvettek tõlük mindent. Az egyik hölgy, nagyon arisztokrati-
kus volt, finom, vékony, magas, kivételesen festett és zongo-
rázott, – de beleõrült az egészbe. A bátyám járt hozzá rajzol-
ni, volt egy zongorája is, de nem nyúlt hozzá. Mikor megtud-
ta, hogy mi harmónikázunk, furulyázunk fülhallás után, elho-
zatta hozzánk. Ha már ott volt egy zongora, azt meg kellett
szólaltatni... Na, jelentkeztem a gyõri Konzervatóriumba. Volt
egy kompozícióm, ami még Pannonhalmán született, József
Attila Altatójára, azt elénekeltem, el tudtam játszani. Akkor
kérdéseket tettek fel a zongoránál, én meg még az akkordo-
kat se tudtam... Feltételesen felvettek, hogy nagyon jó füle
van a gyereknek, majd meglátjuk, mi lesz belõle...
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Beszélgetés Sári József Kossuth-díjas budakalászi zeneszerzõvel

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI



AARCOK

2009. április • III. évfolyam 4. szám 15

Mindent megragadtam, hogy fejlõdjek: egy évig napi
nyolc órát gyakoroltam. Jóba voltam a portásnõvel, megen-
gedte, hogy az iskola zárása után maradjak, gyakran ott is
aludtam a padokon... Egy év múlva azt mondta a tanárom,
felvételizzek a Zeneakadémiára, zeneszerzésre vagy karveze-
tésre. Csodálkoztam, igaz, akkor már haladó zongora szintre
jutottam. Felvettek karvezetésre és abban az évben megnyer-
tem a Zeneakadémián egy szolfézsversenyt. Ez nagy dolog
volt, arra a versenyre – 1954-ben – még Kodály írta az anya-
got és õ ellenõrizte a szolfézsügyeket. Egy év múlva felvéte-
liztem zeneszerzésre is és mindkét szakot elvégeztem.

• A másik ember, aki hatott Önre, Szervánszky Endre volt...
– Igen, õ volt a zeneszerzés tanárom, de inkább arra em-

lékszem, amit emberi minõségben adott. Persze, akit az em-
ber nagyon szeret és nagyon tisztel, annak szakmailag is sze-
retne megfelelni. Ez az érdekes a pedagógusi pályán: nem
kell ütni-vágni a gyereket, ha a tanár egy komoly tekintély,
kapnak tõle a tanulók, akkor sokat megtesznek neki... 

A Koránban az embereket négy csoportra osztják. Az el-
sõ: akik nem tudnak semmit és nem tudják, hogy nem tud-
nak, – ezekkel nem érdemes foglalkozni, mert olyanok, mint a
hínár, lehúznak. A második: akik nem tudnak, de tudják, hogy
nem tudnak, – ezek a gyerekek, tanítsd õket. A harmadik:
akik tudnak, de nem tudják, hogy tudnak, – ezek alszanak, éb-
reszd fel õket. A negyedik: akik tudnak és tudják, hogy tud-
nak, – ezek a bölcsek, kövesd õket... Ez költõi és gyönyörû...
Mint Pascal, a szent életû matematikus gömb-elmélete. Esze-
rint a tudásunk olyan, mint egy gömb, a belsejében helyez-
kednek el a már megszerzett ismeretek, kívül a még fel nem
fedezett ismeretek halmaza. A kutatók a felszínen dolgoznak.
Minél nagyobb lesz a gömb térfogata (és felszíne) – azaz mi-
nél többet tudunk –, annál nagyobb területen „érintkezik” a
tudásunk az ismeretlennel, azaz annál több dologról tudjuk,
hogy még nem ismerjük... Akiknél apró a gömb, kicsiny az is-
meretlen felület, azok boldogok... Ott vannak a kis mongolo-
idok. Az övék egy csodás világ, a szeretet hatványozottan
van bennük, körülöttük. A természet így gondoskodik róluk...

Szervánszky... Az ilyen embert neveznék szentnek... Izra-
elben van egy kert, a Jad vasem kertje, ahol egy-egy fát ültet-
tek a jótevõiknek. Õ is kapott ott egy fát... Hét zsidó felesége
volt, elvette s így tudta õket megmenteni. Az apja katona-
tisztként hozzá tudott férni hamis papírokhoz. Aztán az utol-
sót, a Bözsikét ‘megtartotta’. Szupermûvelt nõ volt, angolul,

németül, franciául olva-
sott, fordított a férjének.
Csodás kapcsolat volt.
Szervánszky a Bözsike
fiát, a vele járó felelõssé-
get annyira komolyan
vette, hogy napi egy
órát a fiúnak szentelt.
Egyébként a 20-as, 30-
as években baráti kap-
csolatban volt József At-
tilával, aki megosztotta
vele egy-két enyhén ski-
zofrén vízióját is. Aztán,
mivel a háború alatt –
mint akkor majdnem

minden gondolkodó ember – illegális kommunistaként tevé-
kenykedett, az elsõk között lépett be a pártba. De hamar rá-
jött, hogy ez nem az, aminek lennie kéne, úgyhogy rettenetes
konfliktusai voltak, Rákosiék ki akarták végeztetni. Szerencsé-
jére mindig volt valaki a kormányban, aki ismerte õt az illega-
litásból. ‘56 után le akarták váltani az Akadémiáról, de ezt a
növendékei, barátai megakadályozták. Így viszont csak a laká-
sán taníthatott. Ezzel mi jól jártunk, mert Bözsike rendre
megetetett minket, csak hozta, hozta a szendvicseket...

Mi akkor nagyon szegények voltunk. Az ösztöndíjamból
kottákat, könyveket vettem, a menzán gyakran csak a regge-
lire fizettem elõ... Õsszel könnyebb volt, mert Bachot, Mozar-
tot, Beethovent követve stílusdarabokat kellett írni. Ez nekem
jól ment, de pár kollégám szenvedett tõle, úgyhogy fél kiló
paradicsomért, paprikáért, kenyérért írtam egy-egy fúgát. Az-
tán mikor elvégeztük a Zeneakadémiát, mint Szervánszky-
növendékek, „B listán” voltunk, a megtûrtek listáján. Igen rit-
kán mutatták be mûveimet, volt idõszak, mikor egyáltalán
nem. Ez egy fiatal zeneszerzõnek nagyon nehéz, s akkor még
az ember nem oly bölcs, hogy ki tudja tölteni a hiányokat...

• Ekkortájt mentek ki az NSZK-ba...
– Igen, szerencsére a feleségemet felvették a Frankfurti

Operába egy bolgár hegedûmûvész helyére, amíg azt ki nem
engedik hazájából. Így csak azt kellett elintézni, hogy én is ve-
le mehessek. Mivel belebetegedtem a mellõzésbe, strúmám
volt idegi alapon, megmûtöttek. Viszont megsértették a
hangszalagjaimat is, hónapokig nem tudtam beszélni és fél
évig ágyra ítéltek. Így ‘használhatatlanul’ kiengedtek az or-
szágból, mint családtagot. És akkor rájöttem, hogy „hang nél-
kül is lehet énekelni” – ahogy Thomas Bernhard írja. A felesé-
gem, Romhányi Katalin egy évig játszott Németország leg-

NEVEZETES KALÁSZIAK

„Sári József Magyarország legjelentõsebb zeneszerzõ-
inek egyike. Útját egyedül járva, nyugodt visszavonult-
ságban dolgozta ki stílusát, amely a nagy európai zenei
hagyományokhoz kapcsolódik, ugyanakkor megragadó-
an eredeti. Nagyon tisztelem õt mint olyan muzsikus-je-
lenséget, amely talán a középkorban volt ismeretes.”

(Kurtág György)
***

„Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi a szán-
déka a természetnek azzal, hogy nincs a világon két
azonos ujjlenyomatú ember. Azon túl, hogy mindenki
egyedi és megismételhetetlen, talán figyelmeztetni
akar arra, hogy sorsunk, feladatunk a világban ugyan-
csak egyedi? Lehetséges, hogy a másolás, epigoniz-
mus egyfajta céltévesztés? Amikor ezeket a kérdéseket
felvetem, természetesen nem az eredetiség hajhászá-
sáról beszélek, hanem a saját utunk megtalálásáról, ami
talán azáltal következhet be, hogy minden esetben fi-
gyelünk arra, hogy a lelkünk legmélyén õrködõ Daimon
– ahogy azt Sokrates nevezi – tetteinkre rábólint-e vagy
sem. Az ebben a szellemben folytatott következetes
igyekezet révén alakulnak ki életünk és mûvészetünk
stílusjegyei. A stílus tehát az egyéni út vállalásának, az
egyéni látásmódnak az eredménye, nem pedig akarat-
tal, tudatosan kialakított, kiagyalt hangzáskép.”

(Sári József)
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BESZÉLGETÉS SÁRI JÓZSEFFEL

jobb Operájában, – ez nekem egy Mekka volt, egy újabb ta-
nulási idõszak, amikor mai, modern operák sorát láthattam.

Aztán felvették egy kisebb színházba, Giessenbe második
koncertmesternek, én meg zongorát, zeneelméletet tanítot-
tam, írtam saját mûveket és egy magyar koncertmester,
Terebesi Gyuri révén bedolgozhattam magam a Frankfurti Rá-
dióba. Lejátszották egy vonósnégyesemet, és mivel már elég
jól tudtam németül, én lettem a harmadik mozgósítható em-
berük modernzenei felvételek kísérõszövegének megírásá-
hoz. Mivel egyszer kihúztam õket a csávából és két-három
órán belül, kották nélkül megírtam egy sürgõs bemutatót, rá-
adásul úgy, hogy a zenészek is nagyon értékelték a stílust
(„Herr Sári, ez volt az elsõ, hogy értettem, amit írnak a darab-
ról”), egyre többször forgott a nevem, s megrendeltek tõlem
egy kamaramûvet is. Ebben a kísérõszövegben amúgy arról
írtam, hogy minden alkotás erõátvitel, energiák vannak a mû-
ben, amik feltöltik a hallgatót...

• Máshol azt fejtegeti, az alkotás „kegyelmi állapot”, nem
tudhatjuk igazából, mennyi benne az Isten, s mennyi a szerzõ...

– Az ember kapcsolatban van a transzcendens világgal. Ez
nem egy hókuszpókusz dolog. Tudjuk, hogy két agyféltekénk
van. A bal a logikai, materiális, az felel a mindennapi életben
való tájékozódáshoz szükséges dolgokért. A jobb agyfélteke
azért felelõs, amit nem lehet magyarázni, amit csak érezni le-
het... Ma az anyaggal, a realitással mindenki iszonyatosan
erõs kapcsolatban van. Bizonyos, ha az ember ugyanannyit
foglalkozna a jobb féltekés dolgokkal, az érzelmekkel, játék-
kal, spontaneitással, akkor eljutna egy olyan színvonalra, ahol
nincsenek háborúk, nem akarja egyik legyõzni a másikat, ha-
nem türelmes vele... Ezért érdemes mûvészettel foglalkozni:
mert ezáltal közelebb kerülünk az egyensúlyhoz.

Nem nagyon tudjuk, hogy születik egy olyan remeklés,
mint mondjuk a cigánykórus a Trubadúrban, ami slágerré lett.
Olyannak tûnik, mintha mindig is meglett volna, csak épp a
szerzõ – érzékenysége folytán – ‘meghallotta’... Titokzatos,
hogy mibõl, mitõl lesz olyan erejû egy mû, hogy a suszter-
inasok is azt fütyülik. Az ‘ihlet’ létezik, csak nem úgy, hogy az
ember fölemelkedik a levegõbe és mindenféle erõkkel talál-
kozik. Az egy olyan fogékonysági állapotba kerülés, amikor az
ember olyan dolgokat észlel, amiket mások nem. A képesség
ez a fogékonyság. Itt nem lehet nagyképûsködni. Egy sporto-
ló sem bírja ki azt az edzéstömeget, csak ha nagyon szereti,
amit csinál. Ha az ember hat-nyolc órát tud gyakorolni, akkor
olyan mértékben kell szeretnie azt a dolgot, ami az áldott álla-
pothoz áll közel. Olyan mértékben mûködik az érzékelése,
hogy egy remekmû is születhet belõle. Áldott állapot, kegyel-
mi állapot, nincs rá jobb kifejezés... Kosztolányi írja: „A remek-
mû megszületéséhez az is fontos, hogy milyen szögben éri a
napsugár az asztalt.” Hát valahogy így...

Persze mindennek van egy mesterségbeli oldala. A zene-
szerzésnek is. Azt meg kell tanulni, különben az ember nem
tudja kifejezni magát. Egy csomó dolgot muszáj megtanulni.
Igen, csak nem segít semmit. Muszorgszkij nem tudta úgy a
szakmát, mint Rimszkij-Korszakov, de háromszor tehetsége-
sebb, eredetibb volt, rátalált olyan dolgokra, amit a hozzáértõ
sem tudott. Sztravinszkij olyan volt, mint egy hivatalnok, meg
mint Thomas Mann, reggel odaült az asztalhoz és nekiállt dol-
gozni. Egyszer egy fiatal zeneszerzõ tanácsot kért tõle,
hogyan lásson neki a megrendelt darabnak, mikor sehogyse

fûlik hozzá a foga. Azt mondta, ne türelmetlenkedjen, csak
várjon, készüljön és amikor már úgy érzi, mindig is zenekari
mûvet akart írni, akkor essen neki. Vagyis, amikor az ember
türelmes, és megvárja azt a fogékonysági állapotot, ami az ih-
let, akkor menni fog... Szent Ágoston írta, ha egy tárgyat so-
káig és szeretettel nézünk, megindulnak belõle az ‘informá-
ciók’. Persze nem a tárgy változik, kezd el ‘közléseket küldeni
felénk’, hanem az ember kerül a megfelelõ fogékony állapot-
ba... amelyben felismeri a rendet és az összefüggéseket. Ki
mit keres, ki mire figyel, azzá válik. Ifjabb Kurtág György elsõ
füzetébe azt a mottót írta az apja: „Tanítsatok, tudom, képes
vagyok megtanulni”... Például, ha az ember nagyképûség
nélkül el tudja hitetni magával, hogy képes egy operát megír-
ni, és kellõ alázat van benne a mû iránt, akkor meg tudja írni...

• Két operát írt német nyelven. Tavaly Regensburgban
volt az õsbemutatója a Der Hutmacher (A kalaposmester) cí-
mû másodiknak, de idehaza még nem került színpadra...

– A Sonnenfinsternis bemutatója 2000-ben volt Pforz-
heimben, amit a Magyar Állami Operaház várhatóan novem-
berben tûz mûsorára Kovalik Balázs rendezésében, Napfo-
gyatkozás címen. A Koestler-könyv eredeti címe, a Sötétség
délben (Darkness at Noon) talán kifejezõbb lenne... Úgy tu-
dom, öt elõadást terveznek belõle. Németországban a két
operát 18 alkalommal mutatták be nagy sikerrel, de egy kor-
társ zeneszerzõ mûve esetében itthon ez a szám is igazán
szép dolog. A Kalaposmester hazai bemutatójáról egyelõre
nincs szó, bár a Thomas Bernhard mûve alapján készült opera
története – hogyan szorul egy apa fokozatosan a padlás-
szobába, illetve válik terhessé a sikeres gyerekei életében,
mígnem leveti magát az utcára – morális tartalmában is
‘korszerû’ tanulsággal bír...

• Önt nem fenyegeti a mellõzöttség veszélye, hiszen a
háromnegyedszázadik évéhez közeledve is tele van tervekkel,
sokat dolgozik, tanít, ír. Budakalászon is létrehoztak egy alapít-
ványt Eredics Gáborral, s még a család örömeire is marad ideje...

– Valóban rengeteg tervem van még, amiben néha teher,
hogy túl sokat kell írnom, s komponálásra kevesebb idõ ma-
rad... Engem többnyire Budapesthez kötött az életem, de
Budakalászon boldogok vagyunk, itt jól el lehet bújni és
amikor ki lehet menni a kertbe, az valami csodálatos...

Az új helyi Magisztrátusba, aminek kezdetben tagja vol-
tam, most csak azért nem fogadtam el a megtisztelõ felké-
rést, mert idõhiányban szenvedek. A tanítás részben megél-

hetési kérdés, de valójá-
ban én szeretem a gye-
rekeket, a fiatalokat,
akik között sok az okos,
szorgalmas, igazi tehet-
ség. A 2002-ben létre-
hozott Kalász Mûvésze-
ti, Nevelési Alapítvány
remélem, sokat segíthet
a helyi ifjak kibontakoz-
tatásában, hogy a szép-
re érzékeny gyermeke-
ink, unokáink révén
jobb, emberibb legyen
az ország, világ...

(fucskó miklós – FSA)
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KÖZÖS DOLGAINRÓL...

Sok furcsa, korábban elképzelhetetlennek tûnt dolog
történik velünk mostanában, szûkebb és tágabb hazánkban
egyaránt. Nem is azt tartom a legkülönösebbnek, hogy a
helyi újságban meghirdetett környezetvédõ-találkozóra
csak a meghívást közreadó és két helyi sajtós: a tévé és az
újság érdeklõdõ képviselõje jött el. Ha nem az tartott visz-
sza valakit, hogy az országnak most sokkal sürgõsebb
nagy bajNai vannak, mint az például, hogy hogyan le-
gyünk Pomáz mellett mi is „klíma-barát település”, – az
idõ szép volt a kerti munkákhoz, a délelõtti falutakarítás-
ban résztvettek bizonyára alaposan kifáradtak, s többen je-
lezték: aznap vidékre utaznak. Már a találkozó elõtt is sze-
mélyes és levélben küldött kérések, panaszok érkeztek:

Az ezer gödörtõl balesetveszélyes utcák, a tóparti WC-k
hiánya, hiszen már jó idõ van, sokan sétálnak a szabadban,
vagy például az utcai házszámozások hiánya vagy össze-
visszasága, még ott is, ahol az önkormányzat házszámtáb-
lákat készíttetett, de a kényelmesebb lakosok nem mentek
érte, és nem tették ki a házra, kapura. Ez nem is a postás,
vagy vendég számára a legfontosabb, hanem ha életve-
szély esetén a mentõs nem találja meg idõben a beteget.

Az Ezüsthegyen újra áldatlan állapotok vannak, pedig
a 90-es években Dubniczky Gyula a szeméttel feltöltött
római kori kõbányát kitakaríttatta, földdel tölttette fel, és
erdõt ültetett rá, meghagyva az ókori bánya kis részét –
látható „történelmi emlékül”. Most újra hulladékdombok
állnak, többnyire a senki által nem gondozott, községi tel-
keken. Idõnként a (nem karbantartott) közutakon 6-8 lo-
vas és egy-egy elszabadult ló balesetveszélyes vágtája
veszélyezteti a szüleikkel sétáló kisgyerekeket.

A Duna-part lakosai közül nem mindenki „jókedvében”
költözött az ártérbe, ahol évtizedekig nem, de 2002 óta már
kétszer is volt komoly árvíz, – és a Duna most is árad! Az árté-
ri lakosok nem tudnak elköltözni, még ha rá is szánnák magu-
kat, ezért állandóan foglalkoztatja õket az árvízvédelem. Állí-
tólag EU-támogatással létesíthetõ, hosszú távon olcsó, mobil-
gátas megoldás is létezik már, ami lehetõvé tenné a csak al-
kalmankénti gátemelést az otthonok védelmében. Csakhogy:
minden ártéri építmény kiszorítja a vizet, emeli a következõ
árvízszintet, a gátakat mégsem lehet az égig magasítani. A
tervezett zsilipes vízkiszorítás a patakmederbõl ellentmond az
árvízi víztárolás országosan elfogadott szándékának. Kérés te-
hát, hogy legyen megoldás az ártéri otthonvédelemre.
Akadt, aki azt javasolta: a gátakat nem kell magasítani, ha ko-
torják a Duna medrét, hogy ne zátonyosodjon, – ez sóderki-
termelésre és hajózásra is jó.

Mindenki egyetért azzal, hogy az árvízvédelmi gáton ne
legyen átmenõ közúti forgalom. A beérkezett panaszok kö-
zött az elképesztõ az, hogy egy csoport budakalászi lakos
„megszavazta”, hogy egy csoport budakalászi lakosnak ne le-
hessen autóval megközelíteni az üdülõ-, vagy lakóingatlanát.
Ha kisebbségben is lennének azok, akiknek az életét ez a dön-
tés súlyosan megnehezítené, tiltakozásukat akkor is figyelem-
be kell venni! Errõl szól(na) valójában a „demokrácia”: a több-
ség dönt, de a kisebbség jogos érdekeit nem sértheti!

Azok, akik így is messze kénytelenek lakni a falu köze-
pétõl, ráadásul a jövõben autóval csak Budapesten át ke-
reshetik fel a budakalászi Polgármesteri Hivatalt, a házior-

vost, az üzleteket, szolgáltatókat, iskolákat, bölcsõdét, óvo-
dákat, temetõket, a Faluházat, – kirekesztettnek, számkive-
tettnek érezhetik magukat, jogfosztottnak, mert ha ide van-
nak bejelentve, akkor az érvényes törvények szerint elsõ-
sorban itt kell intézni az ügyeiket. A lezárást követelõ
„többség” önként rekesztené ki magát ugyanezekbõl a jo-
gokból, – a jelek szerint õk orvoshoz, vásárolni, iskolába,
dolgozni stb. talán csak Budapestre járnak!

Akik budakalászinak érzik, tartják magukat, nemcsak
„aludni” járnak ide, vajon nem érdemelnek-e jogvédel-
met a budakalászi képviselõktõl a budapesti (vagy más)
érdekeltségûekkel szemben, ha azok az õ rovásukra, ká-
rukra követelnek valamit, – akkor is, ha egy fórumon ép-
pen többen vannak? Az önkormányzatnak a község min-
den lakosa számára egyaránt kell biztosítania az állampol-
gári jogokat, pl. az ingatlanjuk közúti megközelítését, a
lakóhelyük közigazgatási területén belül. Vegyük a példát:
bármilyen nagyobb árut csak autón tudnak hazaszállíttat-
ni, de lehetetlenné válik az áruszállítás. Mentõ, tûzoltó
szintén nem közelítheti meg õket, vagy mindig külön
meg kell magyarázni, hogy csak Budapesten keresztül.

Közmegelégedésre akkor lehet megoldást találni, ha
senkinek a jogai nem sérülnek. A gátat pedig jogsérelem
nélkül is el lehet zárni a nem-budakalászi célú gépjármû-
forgalom áthaladása elõl. Hogyan? Ki kell tenni az „átme-
nõ forgalom tilos!”, „csak célforgalom számára!” táblát.
Súlykorlátozást lehet elrendelni: „csak személyautók szá-
mára”, vagy az 1-2 tonnás kisteherautók számára, amikor
szükséges. Csak reggelente jár több autó a gáton, ilyen-
kor ellenõrizhetõ, tényleg ott lakó közlekedik-e, – ha
nem, a tiltó tábla értelmében bírság szabható ki. Miért
nem kellene „félni” a személyautók forgalmától? Mert a
száraz gáton a kis súlyú gépjármûvek minden bizonnyal
jóval kisebb kárt tesznek a gátban, ahhoz képest, hogy az
árvízvédelmi munkálatokhoz az átázott töltésre pl. ho-
mokszállító teherautók járnak fel.

Bár a Budakalászi Környezetvédõ Csoport tagjai most
személyesen nem találkoztak egymással, mégis feladják a
leckét az illetékeseknek. A 2009. március végén Tatabá-
nyán tartott, négynapos országos környezetvédõ találko-
zón is szóba került az, hogy az elektronikus média- és
kapcsolat-lehetõségek korában az emberek nehezebben
mozdulnak ki hazulról. Élni kell a korszerû technikai esz-
közökkel, – de modern korunkban is elsõsorban a szemé-
lyes találkozások, az egymásra figyelés, az együttérzés és
a segítõkészség révén tudunk közösséget építeni.

Kincsesné Salca Mária
(A gát-ügy fejleményeirõl a 8-9. oldalon olvashatnak.)

Elképesztõ! – Vagy remélhetjük, hogy mégsem lesz az?

A gát ügyérA gát ügyérõl tartott lakossági fórum márõl tartott lakossági fórum március 26-áncius 26-án
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AMIRÕL AZ ANYAKÖNYVEK MESÉLNEK...

Az egyházi anyakönyvek egy tele-
pülés történetének hiteles forrásai. Ám
nemcsak statisztikai adatokat tartal-
maznak, hanem a népélet sok más vo-
natkozásáról is mesélnek a figyelmes
olvasónak. A falu társadalmának ösz-
szetételérõl, a foglalkozásokról, a ro-
konsági kapcsolatokról, helyiekrõl és
idegenekrõl, nevekrõl, utcanevekrõl…
Valódi kincsesbányái tehát Kalász hely-
történetének, hiszen a 19. századból
igen kevés az írásos forrásanyagunk.

Az egyházi anyakönyvezés kezdete
Magyarországon az 1700 körüli évekre
tehetõ. Anyakönyveiket a reformátu-
sok magyarul vezették. A katolikusok
latinul, és csak az 1836-os országgyû-
lés határozatát követõen tértek át a ma-
gyar nyelvre. A görögkeletiek nemzeti
nyelvükön cirill betûs írással vezetik az
egyházi nyilvántartást.

Kalászon a katolikusságot zömében
a német nemzetiségûek alkották, né-
hány szlovák és magyar családdal
együtt. Az 1828-as összeírás szerint 102
szerb, 69 német, 7 magyar, 3 szlovák, 1
zsidó és 20 bizonytalan eredetû család,
összesen 202 élt a faluban. 764 személy
görögkeleti, 415 római katolikus, 11 re-
formátus és 5 zsidó vallású volt.

A katolikusok már 1826-ban temp-
lomot szenteltek Kalászon, amely
Pomáz, majd Borosjenõ és Üröm le-
ányegyháza volt. Csak 1845-ben lett
önálló egyházközség. Anyakönyveit
1846 novemberétõl kezdték vezetni
magyarul, a Bach korszakban 1851-
1869-ig latinul, majd újra magyarul. A
plébánosok a kezdetektõl meglehetõs
pontossággal vezették a nyilvántar-
tást: ezt bizonyítja, hogy folyamatosan
szerepelnek benne a társadalom peri-
fériájára szorult néprétegek is: vándor-
zenészek itt született gyermeke épp-
úgy, mint a helyi koldus vagy a határ-
ban halva talált idegen.

A kereszteltek anyakönyve három
kötetben (1846. november 9-tõl,
1881-tõl és 1911-tõl) tartalmaz adato-
kat a keresztelés idejérõl, a keresztszü-
lõ választásról, a bábákról, a gyermek-
halandóságról és természetesen a
névadási szokásokról. Megtudjuk az
anyakönyvbõl, hogy a 19. század utol-
só harmadáig az újszülötteket a szüle-
tésük napján kereszteltelték. 1853-tól
kezdték külön rovatban szerepeltetni a
születés és a keresztelés dátumát,

1870-ig mindkettõben ugyanaz a nap
szerepel. Az 1880-as évektõl általában
a születést követõ második napon, rit-
kábban a születést követõ napon ke-
reszteltek, olykor pár nappal késõbb.

A római katolikus egyház elfogad-
ta az ún. bábakeresztséget, azaz ha a
bába a gyermek állapotát rossznak ta-
lálta, szentelt vízzel megkeresztelte.
Ezt Kalászon az elsõ évtõl jól nyomon
lehet követni, mert bejegyezték a ke-
resztelést végzõ személy nevét. Az
anyakönyvek alapján sikerült összeállí-
tani a faluban dolgozó bábák névsorát
(Müller Theresia, Thurrer Rozalia, Anna
Wiedman, Theresia Nagy, Elisabetha
Rozenthaller, Ott (Auch) Anna, özv.
Páczius Istvánné Pfeifer Eliz, Voigt Jan-
ka (Johanna)).

A halva született vagy gyönge cse-
csemõt a bejegyzés szerint keresztelte
„szükségbe a bába X Y”. Az „anya mé-
hében megkereszteltetett” vagy halva
született csecsemõ az Ádám vagy Éva
nevet kapta. Így történt ez a különne-
mû ikrek esetében is, egészen az
1880-as évekig. Ezután a magzat ne-
ve helyén már a „halva született” be-
jegyzés van. A bábakeresztségrõl
utoljára az 1891. évben találtam ada-
tot. A keresztelési anyakönyvbe utóla-
gosan mindig beírta a plébános a halá-
lozás dátumát, amibõl kiderül, hogy a
bábakeresztségben részesült csecse-
mõk legfeljebb egy-két napot éltek.
Ilyenkor nem szerepelnek keresztszü-
lõk, csak kivételként olykor egy-egy
leány, mint keresztanya.

Keresztszülõnek egy házaspárt volt
szokás hívni. Szerepel a férfi neve mel-
lett társadalmi státusza, és ha nem föld-
mûves volt, a foglalkozása is; és a fele-
ség leánykori neve. Abból tudjuk, ha
olykor nem házaspár volt a keresztszü-
lõ, hogy a plébános beírta az illetõk
családi állapotát is. „Tinka József kõfara-
gó, nõtlen, Huber Erzsébet hajadon.”
Törvénytelen gyermeknek csak ke-
resztanyja van, egy leány vagy özvegy-
asszony személyében, néha a bába. A
19. század vége felé törvénytelen gyer-
mek keresztszüleiként többször szere-
pelnek a község vezetõ társadalmi ré-
tegének tagjai, a jegyzõ, a fõvadászné,
kõbánya tulajdonos, feltételezhetõen
akinél a megesett leány szolgált. A tör-
vénytelen gyermekek száma az idegen
néprétegek (téglavetõk, kõfaragók)

megjelenésével egyre emelkedik,
édesanyjuk szolgáló vagy napszámos.
A 20. század elejéig évente 50-60 kö-
rüli a születések száma, ebbõl minden
kilencedik törvénytelen (de legtöbbjük
egy éves kora elõtt meghalt).

Ritkán elõfordult, hogy a Monarchia
távolabbi részébõl elszármazott szülõk
otthonról választottak keresztszülõket.
Például egy tanító minden gyermeké-
nek Bécsben élõ személyeket, akik vi-
szont nem tudtak elérni a keresztelõre.
Ezért az anyakönyvi rovatba beírta a
plébános azt is, aki ténylegesen ke-
resztvíz alá tartotta a gyermeket: „he-
lyettes: Voigt Janka bába”. Tegyük hoz-
zá, hogy a keresztelésre mindig csak a
bába ment a keresztanyával. Az anya
gyermekágyban feküdt, az (igencsak
racionális) hagyomány szerint hat hétig
nem mehetett ki a kapun.

A keresztnévadást az anyakönyv
elsõ teljes évétõl, 1847-tõl kezdve tíz
évenként vizsgáltam meg. A névadás
jellemzõi a 19. század közepétõl har-
minc évig azonosak voltak. A gyer-
mekek fele keresztapja vagy kereszt-
anyja nevét kapta, de jelentõs szám-
ban kapták a szüleikét is. Csak család-
rekonstrukció mutatná ki, hogy az elsõ
fiúgyermekek örökölték-e valóban ap-
juk nevét, ahogy a visszaemlékezõk
tudják. A leggyakoribb férfinév a János
és a Márton, majd a József. Elõfordul-
nak bibliai nevek is: Fülöp-Jakab, János
evangelista, Nepomuk János, ikreknél
József és Mária. A leánynevek között a
három legnépszerûbb a Terézia, Er-
zsébet, Mária, ezután Katalin és Anna.

Az 1880-as évektõl a névadásban
gyökeres változás figyelhetõ meg.
Ahány gyerek, szinte annyiféle kereszt-
név van Ágostontól Vilmosig. Az 1887-
ben született 63 gyermek közül három
kapja a Ferenc, egy a János nevet, de
minden más korábbi név eltûnik. A lá-
nyok közül három Klárát, három Ág-
nest, s egy-egy Margitot, Katalint, Ma-
tildot, Stefániát stb. kereszteltek. A
gyermekek már csak elvétve kapják ke-
resztszüleik, szüleik nevét, pl. abban az
esetben, ha több keresztnevet kapott az
újszülött. Ez az értelmiség és a helyi elit
körében volt jellemzõ. Sok új kereszt-
név (Gábriela, Karolin, Ludovika, Lean-
der) tanúskodik az ekkortájt Kalászon
megtelepedõ idegen lakosokról, akik
olasz és osztrák vidékrõl érkeztek. àà

A római katolikus plébánia keresztelési anyakönyvei 1.A római katolikus plébánia keresztelési anyakönyvei 1.
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Zarándokút Csatkára

A KDNP és a Nagycsaládosok
Egyesülete helyi szervezetének tagjai
március 21-ére egynapos autóbuszos
zarándokútra hívták meg Budakalász
két katolikus egyházközségének tag-
jait Csatkára, a Bakony keleti oldalán
fekvõ, immár több mint 150 eszten-
dõs, az imádságos Szûz Mária tiszte-
letére létesített festõi szépségû kegy-
helyre. Az volt a tervük, hogy a za-
rándokoknak az út folyamán, az elsõ
helyen álló lelki gazdagodás mellett,
más élményekben is legyen részük.
A szervezõk két autóút keretében
már elõre bejárták a helyszíneket, ne-
hogy a csoportot kellemetlen megle-
petés érje.

Kereken negyvenen jelentkeztek
az útra, kb. fele-fele arányban a két
egyházközségbõl. Öröm volt, hogy
plébánosunk, Kálmán József celebrál-
ta a csatkai szentmisét, és hogy gyer-
mekek is voltak közöttünk, valamint
jöttek Ürömrõl, Pomázról és Szent-
endrérõl is. A kényelmes és modern
autóbuszt Knáb Ferenc biztosította. A
pikniket már péntek délután elõkészí-
tettük csapatmunkában, a finom saját

termésû balatoni fehér és vörös bort
Mersich Iván szponzorálta (sok dicsé-
retet is kapott, Isten fizesse meg!), de
volt üdítõ, ásványvíz, uborka, pogá-
csa, sütemény és bio-alma. Hûvös
idõben, de ragyogó napsütésben, út-
közben imádkozva és énekelve ér-
tünk Csatkára, ahol az utolsó 600 mé-
tert a kegytemplomig már a kereszt
mögött gyalogolva és énekelve tette

meg a csoport. A bensõséges szent-
mise után a piknik nagyon sikeres
volt, majdnem minden elfogyott,
csak az ásványvízbõl maradt nem ke-
vés. Ottlétük végén a zarándokok –
napsütésben – imádkozva járták vé-
gig a közelben levõ meredek ke-
resztutat. Utána útban Komárom felé
megtekintették a gótikus csatkai

templomot is, ahol ismét felcsendült
egy Szûz Mária-ének.

Komáromban a társaság fele a ter-
málfürdõt kereste fel, a másik fele
pedig az elképzelhetetlenül nagy ki-
terjedésû, csak 1994 óta látogatható
monostori erõdöt, amely a kilencve-
nes évek elejéig a szovjet hadsereg
legnagyobb magyarországi lõszer-
raktárát rejtette. Gyönyörû naple-
mentés hangulatban indult a csoport
hazafelé, köszönetet mondva az el-
múlt szép napért elsõsorban a jó Is-
tennek, majd a lelki vezetõnek, Kál-
mán József atyának, az útikalauznak,
Mersich Ivánnak és a sikeres zarán-
dokút minden szervezõjének.

Várhatóan a jövõben is szerve-
zünk a budakalászi hívek részére ha-
sonló egynapos zarándokutat olyan
kegyhelyekre, amelyek nincsenek
sem túl messze, sem túl közel. A
program jellege is megmarad, az,
hogy a zarándokoknak legyen a nap
folyamán a lelki feltöltekezésen túl
más élményben is részük. Így 2010
márciusában (újból?) találkozhatunk!

Dr. Sonnevend Ádám

PROGRAMOK A HÚSVÉT JEGYÉBEN

ààUgyancsak az 1880-as évektõl
szaporodik meg a falun kívüliekkel va-
ló házasságkötések száma. Ezért 1882
végétõl a plébános gondosan beje-
gyezte a gyermek szüleinek a születé-
si helyét. Beírta a lakhelyet is utcanév-
vel és házszámmal (megtalálható az
ófalu minden utcája), 1883-1890-ig.

A keresztelési anyakönyv ad –
nyilván nem teljes – képet a házassá-
got nem kötött, együtt élõ párokról.
1910-ig mindössze két esetrõl tu-
dunk. Az egyház által nem törvénye-
sített kapcsolatból született gyerme-
keket megkereszteli a plébános, de a
szülõkrõl bejegyzi, hogy „össze van
állva”, „vad házasságban él”.

(Következik: a házasultak anya-
könyve.)

Sz. Tóth Judit

Húsvét Jeruzsálemben

A szent városról, „a Világ közepé-
rõl”, „a Föld köldökérõl”, majd a Ke-
resztút állomásairól és a különbözõ
egyházak nagyheti szertartásairól me-
sélt április 3-án a könyvtárban az ér-
deklõdõknek a tizenöt hónapot a
Szentföldön töltött Mihályfi Márta. El-
mondása szerint néprajzkutatóként ott-
honára talált a Biblia földjén, amikor né-
pek és vallások tarkaságával ismerked-
ve napra nap a Keresztút – a Via
Dolorosa, a Fájdalmas út – stációi kö-
zött járt dolgozni. De hiányérzetektõl
hajtott fiatalként bensõ megerõsödésre
is lelt, amikor – életében elõször – a
Szent Sír Bazilikában imába feledkezett.

Különös meghasonulás volt szá-
mára, hogy kutató tudósként kívülrõl,

értelmével s fényképezõgépével rög-
zítse, vagy keresõ emberként belülrõl
nézze, szívével érezze át az élménye-
ket. A Szent Tûz ünnepét, amikor a
Bazilikában minden évben csoda tör-
ténik, s a lepecsételt, izraeli rendõrök
õrizte ajtók mögött – a hagyomány
szerint a Szent Síron – feltûnik, s láng-
gá áll össze a fény... Az embereket,
akik kint várakoznak gyertyával a ke-
zükben, hogy hozzájuk is eljusson, s
továbbadhassák a Lángot. Az egyéb-
ként csöndes etióp kolostort, mely-
ben extázisig fokozódó tánccal, ének-
kel fogadják a Szent Fényt...

A meghasonulást azonban felol-
dotta, egységbe fogta az az egyénre
szabott feltámadás, csoda, amely a
külsõ zarándokutat belsõvé tette, s
ami elindította õt befelé... (FSA)
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KKULTÚRATÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK...

KKKKAAAALLLLÁÁÁÁSSSSZZZZIIII     HHHHEEEELLLLYYYYTTTTÖÖÖÖRRRRTTTTÉÉÉÉNNNNEEEETTTTIIII     KKKKIIIIAAAADDDDVVVVÁÁÁÁNNNNYYYYOOOOKKKK

Táncra tánc

Aki figyelemmel kísérte a
Lenvirág Táncegyüttes szerep-
léseit, mûködését, esetleg aktív
részese volt fellépõként vagy
segítõként az együttes történe-
tének, az saját belsõ tapasztalá-
sából tudja, mennyire fontos
egy település életében, hogy
legyen egy olyan táncos társu-
lása, amelyben a hagyományok
ápolásán túl barátságok szö-

võdnek, emberi kapcsolatok formálódnak, s az élet egy sza-
kaszát (ha nem az egészét) meghatározó élmények érik az
embert. Ilyen csoport Budakalászon ‘a’ Lenvirág...

Az immár 36. éve mûködõ táncos lábú társulat fennállá-
sának 25. évfordulójára jelent meg 1998-ban az a kis kötet,
ami a negyedszázad eseménydús történetét volt hivatott
dokumentálni. A szerkesztõ, Kiss László, Sztanó Hédi etnog-
ráfus Gyöngyösbokrétától a Lenvirágig címû írásával nyitja a
könyvet, amely áttekintést ad a néptánc csoportok kialakulá-
sától a Lenvirág Együttes 1972-es megalakulásáig e ‘népi
mûfaj’ történetérõl. Ezt követõen Foltin Jolán koreográfus
emlékszik vissza az együttessel történt találkozásaira. A kö-
tetet tovább lapozgatva, visszaemlékezésekbõl, egykori új-
ságok híradásaiból, méltatásaiból (Pest megyei Hírlap, Tánc-
mûvészet folyóirat), útinapló-részletekbõl, a táncosok beszá-
molóiból bontakozik ki az a Lenvirág-történelem, ami nélkül
ma már településünk történetét sem lehetne megírni, hiszen
az együttes fellépéseivel, kulturális tevékenységével szerves
részévé vált az elmúlt három évtizedben életünknek. Szerte
a világban általuk ismerték meg Budakalászt, hiszen az egy-
kori NSZK-ba, Olaszországba, Franciaországba, Ciprusra
vagy Görögországba, Belgiumba, Kanadába, Ausztriába – és
hosszú lenne mindent felsorolni – egyaránt jó hírünket vitték
a Szabó Ferencné (Erzsi néni) által alapított – és Juhász Zsolt
által tovább (len)virágzó – együttes fiataljai.

A könyvet az egykori meghívások, szereposztások doku-
mentumai mellett számtalan archív fotó illusztrálja, amelyek
segítenek visszaidézni a régi sikereket. Az érdeklõdõk a
könyvtárban ismerhetik meg a kötetet.

Vizes Nyolcas Szentendrén
A május 1-jén nyíló, 2,5 Md forintból épült Vizes Nyolcas

Uszoda és Szabadidõközpont a családi wellness-szabadidõ
részleg mellett menedzserszûrõ orvosdiagnosztikai központ-
tal, gyógyszertárral és „gyerekfarmmal” várja a környezõ te-
lepülések lakóit. A nyitó rendezvényen a gyerekek Kemény
Dénes – az olmipiai bajnok vízilabda csapat edzõje – vezeté-
sével mérhetik össze „vízilabda tudásukat” a bajnokokkal. Így
teljesülhet Szentendre egykori közismert személyiségének,
Kováts Lajos bácsinak az álma, aki az 1987-ben a városra ha-
gyott vagyonát uszoda építésére szánta. Az uszoda falán el-
helyezett emléktáblával tisztelegnek Lajos bácsi elõtt.

Kanev László ügyvezetõ igazgató elmondta, a 21. száza-
di technikával felszerelt többszintes, multifunkciós létesít-
ményben az egészség megõrzése mellett széles szolgáltatá-
si körrel jelennek meg: tematikus játszóház-gyermekfoglal-
koztatóval, sportbolttal és vendéglátóegységekkel, – min-
den korosztálynak kikapcsolódási lehetõséget biztosítva.

Az uszodaszinten egy lelátóval ellátott, 33,3 méteres, 8
pályás úszómedence várja a vendégeket, melyben tanfolya-
mokat, sportrendezvényeket, versenyeket is rendeznek
majd. Az úszó- és tanmedence mellett a napi munka fáradal-
mait az élménymedencébõl, szaunákból, masszázs szobák-
ból, pihenõkbõl álló wellness-részlegben vagy a 600 m2-es
fitneszteremben, ill. a fedett tetõteraszon lehet kipihenni. A
rendezvény- és konferencia termekhez bowling pálya is kap-
csolódik, az alagsorban egy 1860 négyzetméteres mélyga-
rázst építettek ki.

FOTÓPÁLYÁZAT
A Budakalászi Baráti Kör, a budakalászi Kós Károly Ál-

talános Mûvelõdési Központ (Faluház) és a Budakalászi
Fotóklub közösen fotópályázatot hirdet „BUDAKALÁSZ
2009” címmel.

Célunk a község jelenlegi állapotának, környezeté-
nek, lakóinak, társadalmi és civil szervezetei munkájának
megörökítése. A pályázati kiírás részletesen megtekint-
hetõ az interneten a www.budakalaszibaratikor.hu és a
www.faluhaz.hu honlapokon.

A beadási határidõ: 2009. augusztus 31. Eredmény-
hirdetés: szeptember 30.

Szeretsz fényképezni? Érdekel Budakalász? Hozd el
képeidet te is!
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A Kós Károly ÁMK – Faluház
április-májusi programjai

ápr. 24. 15 óra Német Nemzetiségi Nap
ápr. 25. 12 óra Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap (21-óráig)
ápr. 27. 10 óra Baba-Mama Klub – Alvási szokások
máj.  7. 17 óra Fogyi Klub
máj.  8. 17 óra Aprók tánca–játszóház, belépõ: 500 Ft
máj.  9. 10 óra Szentendre Czóbel park: Aranyesõ Fesz-

tivál a Pilis–Dunakanyar Kistérség lelkes
csapatainak közremûködésével – prog-
ram a Faluház honlapján és plakátokon

máj. 10. 13-20-ig A KAMI Alapítványi Napja
máj. 11. 16 óra Nyelvészeti Konferencia a Magyar Filoló-

giai Társaság szervezésében
máj. 14. 17 óra Ötórai tea
máj. 14. 18 óra Szegedi Csanád elõadása, lakossági fó-

rum az Európa Parlamenti választások
kapcsán, és Trianoni megemlékezés a
Jobbik budakalászi szerv. rendezésében

máj. 15. 18 óra „Budakalász régen és ma” fotókiállítás a
Kávéházban – Bloch Hugó képei Szabó
Zoltán fotómûvész szemével

máj. 16. 10 óra Ifjúsági Sakkverseny
máj. 20. 9-12-ig V. Gyermeknapi Sokadalom budakalászi

óvodások részére a szekszárdi Holló
Együttes közremûködésével

máj. 22. 17 óra A Kalász Suli Alapítványi Napja
máj. 28. 18 óra MRL Egészség Klub
máj. 29. 15 óra A Szentistvántelepi Általános Iskola Ala-

pítványi Napja
máj. 30. 20 óra IceCream koncert

ELÕZETES: XIV. KALÁSZI VIGASSÁGOK

A június 12-13-14-ei Népzenei és Néptánc Fesztivá-
lon közremûködik: a Magyar Állami Népi Együttes, Duna
Mûvészegyüttes, Mexikó, Olaszország, Kína, Erdély és
természetesen közeli és távolabbi nemzetiségi és magyar
tánccsoportok és zenekarok, lesz enni- és innivaló, vásár-
fia és táncház. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Az Egészségklub tavaszi programjai
Május 7-én 14 órától a Faluházban a betegségek meg-

elõzését segítõ orvosi elõadások és szûrések lesznek: 14-
1430 – „Mit tehetünk egészségünkért” (Prof. Dr. Szigetvá-
ri Iván egyetemi tanár szülész-nõgyógyász, természet-
gyógyász); 1430-15 – „Amit a fitoterápiáról tudni kell”
(Görög Imre természetgyógyász, fitoterapeuta) részvéte-
lével. E napon vérnyomás-, vércukor-, koleszterinszint,
testzsírtömeg mérést, látásvizsgálatot és Doppler-vizsgá-
latot (érszûkület vizsgálat) is tartunk.

Idén kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek testi és
lelki fejlõdését segítõ szokások kialakítására. A gyermekkor-
ban rögzült szokások meghatározzák késõbbi életünket,
egészségünket. Ezért március végén pályázatot hirdettünk:

1) „Egészséges életmód az iskolánkban” címmel arra
kérjük a diákokat, írják meg, intézményükben milyen lehe-
tõségek vannak az egészség megõrzésére, fejlesztésére
(sport, étkezés, környezet higiéniája, tisztálkodás); mutas-
sák be a lelki egészséggel (stresszel); az egészség megõr-
zésével kapcsolatos órákat, programokat. Az alsó tagozat-
ból képeket várunk A/4-es méretben, a felsõ tagozatból:
2-5 A/4-es oldalnyi kézzel írt fogalmazást, május 8-ig, a
pályázati munkát irányító pedagógusnak leadva.

2) „Az egészséges testi és lelki fejlõdést segítõ szoká-
sok kialakításának megjelenítése” címmel, A/4-es rajzo-
kat várunk május 4-ig az óvodásoktól a táplálkozás; moz-
gás a családban és az óvodában; testünk higiéniája (tisz-
tálkodás, öltözködés); lelki fejlõdés: szeretetadás a csa-
ládtagoknak, ismerõsöknek témájában.

Bízunk benne, hogy a gyermekek élnek a lehetõség-
gel. Budakalászi, de nem ide járó gyermekek is részt ve-
hetnek a pályázaton, munkáikat leadhatják május 4-ig a
Budai út 9. alatti Gyógynövény Drogériában Kati néninek.
A pályázatokból kiállítást készítünk a Faluházban.

A legjobbak jutalmát május 19-én 18 órakor a szülõk-
nek rendezett fórumon adjuk át, ahol dr. Asztalos Imre
gyermekorvos tart elõadást a leggyakoribb betegségek-
rõl, a megelõzésrõl, és a tünetek kezelésérõl, a gyógyí-
tásról. Az iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse,
Baloghné Hellinger Éva az egészséges életre nevelés te-
rületén szerzett tapasztalatokról, jó és rossz szokásokról,
a tizenévesek egészségkárosító szokásairól tart elõadást.

Szeretettel hívjuk és várjuk rendezvényeinkre azokat,
akiknek fontos a saját és családjuk egészsége.

Az Egészségklub vezetõsége

Könyvtári hírek
u Mesepéntek lesz április 24-én 14.30-kor: Benedek

Elek Csudafa c. meséjét adják elõ a gyermekek, Wettsteinné
Andrásfalvy Etelka vezetésével. A szereplés, a játék lehetõ-
sége természetesen mindenki számára nyitott.

u Elmarad a Mesepéntek májusban, mert az iskolák Ala-
pítványi napjai, színi elõadásai az utolsó két péntekre esnek.

u A húsvéti képeslap kiállítást április végéig tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk.

u A hónap költõje májusban Radnóti Miklós, hiszen
most ünnepeljük születésének 100. évfordulóját.

u Vetítéses ‘utazásra’ hívjuk Önöket május 14-én fél
hatra Svájcba, idegenvezetõ: Kasó László. A szakértõ hat
hónapig élt kint Svájcban, végigfotózta az Alpokat, élmé-
nyeibõl írta, képeivel illusztrálta Örök Szövetség címû, 3
és fél kg-os könyvét. Várjuk a különleges ország történel-
me, növényvilága, jellegzetességei iránt érdeklõdõket!

u Köszönet annak az Ismeretlen Adakozónak, aki két
kényelmes fotellal ajándékozta meg a könyvtárt: öröm-
mel vették használatba az olvasók.

Kedvcsináló
A hónap írója, Vámos Miklós könyvtári könyvei: Anya

csak egy van, Apák könyve, A New York-Budapest metró,
Bár, Félnóta, Háromszoros vivát, Hogy volt, Jaj, Öt kis re-
gény, 135 lehetetlen történet, Szenvedélyes emberek.

„Igyekeztem úgy mesélni, ahogyan volt. Igen, de úgy
volt, ahogyan énbennem él? Hogy volt, hogy nem volt.
Amit leírtam, szándékom szerint pontosan így esett. Té-
vedni persze emberi dolog. Hm, talán füllenteni is. Én
igazat mondtam, amennyire bírtam.”  (Hogy volt)

„Íratlan szabály, hogy amit kaptál, tovább kell adnod. E
históriákat ... azoktól kaptam ajándékba, akikrõl szólanak,
illendõ õket palackpostáznom az utánunk jövõknek.”
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ISKOLAI INFORMÁCIÓK

Tessék, csak tessék...

Az április 7-ei Tavaszünnep–Nemzetiségi Nap kereté-
ben egy népi vásározós dramatikus játékot és Jókai Mór:
Melyiket a kilencbõl címû családmeséjét olvasztotta egybe
Nógrádi Anikó osztályával, a 4.a valamennyi tanulójával.

A jól szerkesztett, mozgalmas darab vásári jelenetei-
ben XIX.-XX. századi kismesterségek képviselõi, csizma-
diák, mézesbábosok, kékfestõ kelmeárusok vonultak fel,
árulták portékáikat. De megjelentek a piaci forgatagban
zenészek, jóslatot mondó cigánylányok, ‘Olcsó Jánosok’
is. Elhangzottak vásári tréfák, mondókák, találós kérdé-
sek, és gyakran össze is kapaszkodtak a ‘legények’, ‘leá-
nyok’, egy-egy tánc erejéig. A kerettörténetben egy öt-
gyerekes, szegénysorban, de szeretetben élõ családdal
találkozhattunk, amely a nehézségek ellenére is többre
tartotta az összetartozást, mint a meggazdagodást.

Tessék, csak tessék – hallottuk. Jelentjük – tetszett,
csak tetszett...

A Szentistvántelepi Iskola programjai
• Ápr. 27-máj. 8-ig: Anyák napi ünnepségek (alsós)
• Ápr. 27-30.: Erdei iskola az 5. évfolyamnak
• Máj. 12.: Megyés játékok 4. ford. – Madarak, fák napja
• Máj. 25-28.: Erdei iskola a 2. évfolyamnak
• Máj. 27.: Országos kompetencia mérés
• Máj. 29.: Színjátszó szakkör elõadása a Faluházban

OOKTATÁS

A szavalóverseny továbbjutói
Alsó tagozat: Szente Gréta, 1.a (Móra Ferenc: A csókai

csóka); Tim Réka, 1.b (Majla Sándor: Az oroszlán álma);
Jolis Carmen, 2.a (László Szilvia: Erdei igazság); Szilvási
Hanna-Beregszászi Miklós, 4.a (Lackfi János: Fiúk dala –
Lányok dala); Jolis Sophia, 4.b (Varró Dániel: Tanács a te-
levíziózással kapcsolatban); Vékássy Áron, 4.b (Arany Já-
nos: A walesi bárdok).

Felsõ tagozat: Ralbovszki Judit, 5.b (Rigó Béla: Város-
mese); Sörös Dániel, 5.a (Petõfi Sándor: Falu végén kurta
kocsma); Beregszászi Emese, 5.b (Varró Dániel: Szösz né-
ne); Simon Dávid Manó, 6.a (Tukudides: A kulcs); Zoltai
Kinga, 6.a (Horváth István: Tornyot raktam); Inóci Abigél,
8. o (Ady Endre: Add nekem a szemeidet).

Zeneiskolai hírek
• Április 28. 17 óra: Kicsinyek koncertje – Kezdõ hangsze-

res és énekes növendékek hangversenye
• Május 10. 16 óra: Alapítványi délután – Az elõdök útján:

Nemzetiségek Budakalászon régen és ma; közremûköd-
nek: iskolánk népzene tanszakos növendékei, a zeneis-
kola Kamp János Fúvószenekara, a Lustige Schwaben kó-
rus és a Sonnenblumen Német Nemzetiségi Tánccsoport

• Május 25. 17 óra és 17.30: Felvételi meghallgatás leendõ
elsõsöknek. Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

• Május 25. 18-19: Felvételi meghallgatás leendõ máso-
dikosoknak vagy idõsebbeknek

NÖVENDÉKEINK TÖBB RENDEZVÉNYEN SZEREPELTEK SIKERREL

• A VIII. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny te-
rületi válogatóján továbbjutott Soós Zsófia és Szedmák
Eszter. Tanár: H. Kürtösi Mónika.
• A Pest-megyei klarinét- és szaxofonversenyen Bencze
Ádám 3. helyezést és Weninger Kristóf dicséretet kapott. Ta-
nár: Kispálné Hoppál Hajnalka, zongorakísérõ: Soós Gabriella.
• A Pest-megyei Kamarazene Fesztivál és Verseny nívódíjasai
Kincses Dániel, Kerekes Pál és Szikora Balázs. Tanár: Spáth
Oszkár, Hermeszné Uracs Mónika, Herczegh László. Dicsére-
tet kapott Vörös Viktória, Kincses Dániel, Schiffer Ádám, Ron-
tó Levente, Serfõzõ Lõrinc, Szikora Balázs és Rontó Róbert.
Tanár: Menyhárt Mária, Herczegh László és Spáth Oszkár.
• Az I. Pest-megyei Rézfúvós Versenyen Rontó Levente
(kürt) 2. helyezést ért el. Tanár: Spáth Oszkár, zongorakí-
sérõ: Hermeszné Uracs Mónika.
• Tamburásaink Szendrõdi Ferenc vezetésével a VIII. Ürömi
Nemzetközi Gyermek és Néptáncfesztiválon vettek részt.
• Népzene tanszakos növendékeink közül szinte a teljes
ének, furulya és vonós tanszak képviselte iskolánkat a
XXVIII. Országos Táncháztalálkozón. Felkészítõ tanárok:
Papp Ágnes, Sáringer Kálmán és Danhauser Zoltán.

Elsõ alkalommal rendeztük meg a Kalászi Regionális
Tamburástalálkozót. (Részletek a 12. oldalon.)

A Kalász Suli versenyeredményei
u A Német Nemzetiségi Versmondó Verseny Pest me-

gyei döntõjén I. korcsoportban 23 indulóból Gömbös Mar-
cell (2.b) 8. helyezett; a III. korcsoportban 24 indulóból
Tarcsi Diána (6.b) és Takács Benedek (6.b) 5. helyezett lett.

u A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Pest me-
gyei döntõjén 32 indulóból Szedmák Eszter (6.b) 15. he-
lyezést, 27 indulóból Katona Lili (5.a) 7. helyezést ért el.

u A Bendegúz megyei helyesírási versenyen Hoff-
mann Flóra (2.a) 7. helyezett lett.

u A Pest Megyei Ki mit tud népdal kategóriájában Hal-
mai Réka bejutott az elsõ három közé. A zsûri elnöke kü-
lön kiemelte tehetségét, és azzal magyarázta, hogy nem
jutott tovább, hogy kicsi még... A kislányt magánrendez-
vényre meghívták a Mûvészetek Palotájába is szerepelni.

u A Nemzeti Sakkbajnokság korosztályos 4. helye-
zettje lett a nyolc év alatti korcsoportban Kurucz Blanka.

u A Ritmikus Sportgimnasztika Nemzetközi Kupán
Tischler Dorottya 3. helyezett lett.

Eredményeikhez gratulálunk, köszönjük, hogy öregbí-
tették iskolánk hírnevét!

A Kalász Suli eseménynaptára
• Május 1. Kevélyfutás
• Május 4-5. Felsõ tagozatnak délutáni tanítás
• Május 20-ig Szülõi értekezletek
• Május 27. Alapkészségek kompetencia-mérése

4., 6., 8. osztályokban
• Május 29. Alapítványi nap
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A Víz világnapja a Szentistvántelepi Iskolában
A Víz világnapját összekötöttük a megyés játékokkal.

A megyés játékok azt a cél szolgálják, hogy az alsós diá-
kok megismerhessék a felsõsöket. Így
összehangoltabb és barátságosabb lesz az
iskola. A játék lényege, hogy a jeles napo-
kon (pl.: a Víz világnapján, a Fák és mada-
rak világnapján) minél több pontot kell
szerezni. Az iskola tanulóit csoportokra
osztják, és a csoportok egy-egy magyar-
országi megye nevét viselik. A játék több-
fordulós és a végén az a megye nyer,
amely a legtöbb pontot gyûjti.

Mint megyevezetõ, sok mindenre kellett
figyelnem. Megyezászlót készítettem és me-
netlevelet, minden gyereken kék ruha kellett
legyen. Fegyelem és összetartás jellemezte
õket. Március 20-án a megyék csapatai az
udvaron gyülekeztek, ahol a tanárok eligazí-
tást tartottak. Minden megyének volt útlevele, amibe beírták
az állomásokat. Az elsõnél le kellett adni egy tablót, ezt a fel-

adatot már egy héttel korábban megkaptuk és együtt elkészí-
tettük. Ezt nagyon nehéz volt összehozni, mert a gyerekek
többségének van délutáni fix elfoglaltsága. Az állomásokon

sok érdekes feladatot oldottunk meg (ke-
resztrejtvény, Magyarország nagy tavai, fo-
lyói, földrajzi kérdések). Egyik alkalommal kis
csoportokra szedtük a megyénket, és külön-
külön oldottuk meg a feladatokat, pl.: totó,
sok betûbõl folyónév kirakása.

Megdöbbentõ volt számunkra, mikor
meg kellett saccolni, hogy egy ember
mennyi vizet használ el naponta: fürdésre
48 liter, WC öblítés 49,5 liter, mosogatás-
mosás 22,5 liter, és még locsolásra, autó-
mosásra, fogmosásra is. Átlagosan napi
150 liter ivóvizet használ el egy ember.

Ezzel vége is lett a játéknak. Az én me-
gyémnek nagyon tetszett a játék, és a visz-
szajelzések szerint a többieknek is. Ezúton is

köszönöm a tanárok segítségét a gyerekek nevében!
Cseszlai Zsombor 7.a

Tavaszünnep Frühlings Fest Proleæni praznik
A Budakalászon élõ nemzetiségek népi kultúrájának

megõrzése volt a célja a Kalász Suli április 7-ei rendezvé-
nyének. A népviseletbe öltözött magyar, német és szerb
nemzetiségek felvonulását táncmûsor, és énekes-verses
elõadások követték. A negyedikesek színdarabján túl kéz-
mûves foglalkozások: tojásfestés, terítõkészítés, húsvéti kö-

szöntõlap készítés vár-
ták a gyerekeket. Bemu-
tatkozott a szerb gimná-
zium; népi, népmûvé-
szeti tárgyak kiállítását,
ill. Benedek Elek-könyv-
asztalt böngészhettek
az érdeklõdõk.

A felsõ tagozatosok-
nak vetélkedõt, aka-
dályversenyt szerveztek
Budakalász jeles hely-
színein; az alsósoknak
rajzversenyt és kiállítást
rendeztek a korábban

elkészített, magyar, német vagy szerb mese illusztrációjá-
nak szánt képekbõl. Nem maradhatott el a hagyományos
népi ételkészítés és kínálás sem: a szülõk és a nemzetiségi
önkormányzatok bevonásával gulyás, tunkedli és csevap-
csicsa készült a Nemzetiségi Nap megkoronázásaképp.

A programban részt vettek iskolánk diákjai, a szerb és
német önkormányzat képviselõi, a szülõi munkaközösség
tagjai és kollégáink. A tanulók ezt a projektnapot nagyon
hasznosnak tartották, gondolkodunk azon is, hogy a ren-
dezvényt hagyománnyá tegyük és évente sort kerítsünk
rá, hiszen harmonikusan illeszkedik iskolánk pedagógiai
programjához és községünk célkitûzéseihez. Köszönjük
az Alapítvány támogatását!

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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