A hajnali pár csepp esõ
csak a korán kelõ szervezõket ijesztette meg május elsején, a többiek igazán szép
kirándulóidõre ébredtek. A
rajtnál hét kategóriában lehetett nevezni. A futóknál a
14 év alatti lányok, fiúk, illetve a 14 év feletti nõk, férfiak
alkottak külön egy-egy versenyzõi csoportot; a túrázóknál nemenként (kortól függetlenül) nõi és férfi valamint
családi versenyt hirdettek.
Fél órával a rajt elõtt alig 50
résztvevõ gyülekezett, de az
utolsó 20 percben egyre
többen érkeztek és végül a
közös, zenés bemelegítés
után 189 nevezõ vágott neki a 6,5 km-es távnak.
Azt, hogy most sem elsõsorban a gyõzelem, hanem a sportolás, a mozgás
öröme volt a legfontosabb,
bizonyította az is, hogy
még 10 perccel a hivatalos
rajt után is érkeztek családok és „nem hivatalosan” a
mezõny után eredtek.
A célban a kategóriák
legjobbjait érmek, az elsõ
150 beérkezõt az erre az alkalomra nyomott póló vagy

Kevélyfutás és családi túra

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN!

sapka várta. A rendezõk a díjakon felül ásványvízzel, zsíros kenyérrel kedveskedtek,
a kisebbeknek cukorkával
igyekeztek örömet szerezni.
A megérdemelt pihenõ,
a játék, a beszélgetések
után az emberek többsége
kora délután jókedvûen indult haza. Nagyon jó érzés
volt látni, hogy a sok résztvevõ után semmi szemét
nem maradt elszórva, a kirándulók nagyon kulturáltan, minden felszólítás nélkül, a legnagyobb természetességgel „terelték” a
szemetet a kihelyezett zsákokba. Ezúton is köszönöm
minden gyereknek és felnõttnek. Külön köszönet illeti azokat a „civil” segítõket, óvónõket, pedagógusokat és cserkészeket, akik
a verseny lebonyolításában
segédkeztek, valamint a
képviselõtestületet, amely
a szükséges anyagiakat a
sportköltségvetésben biztosította. (A Kevélyfutás
eredményei a 7. oldalon olvashatók.)
Papp Gábor szervezõ,
sportügyi ügyintézõ
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KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA

MOZAIK

Kicsinyek koncertje

Szûrések és elõadások

Április 28-án rendezte meg a KAMI a
kezdõ muzsikuspalánták hagyományos hangversenyét. A fellépõk
között a 6-7 évestõl 14
éves korig szerepeltek
növendékek, és nagy
számban képviselték a
népi és a klasszikus zenei tanszakokat az elsõévesek. A jó hangulatú koncert nagy
élményt nyújtott a diákoknak és hozzátartozóiknak.

Május 7-én tartotta a Magyar Rákellenes Liga budakalászi szervezete, az Egészségklub, ez évi elsõ ingyenes
betegség-megelõzõ szûrõnapját a Faluházban. Dr. Szigetvári Iván egyetemi tanár
természettudományos érveket is mozgósító elõadásában
hangsúlyozta, az orvostudomány csak 10 %-ban tudja a
betegségeket befolyásolni,
ezért olyan fontos a tudatos
megelõzés: a normális, harmonikus életvitel, illetve az életmód megváltoztatása, az
ártalmak kerülése. Mivel környezõ világunkban minden
fény-, hang-, elektromos-, vagy mágneses rezgés,
amennyire képesek vagyunk, ügyelnünk kell arra, milyen
hatásokat engedünk magunkhoz. Épp ilyen fontos azonban, hogy természetközeli módon éljünk: alkalmazkodjunk hozzá, táplálkozásunkban és életmódunkban „egy
húron pendüljünk”
vele. Erre az együttmûködésre
sorolt
példákat Görög Imre
fitoterapeuta, aki a
„mindenki a saját maga legjobb orvosa”
elv alapján a különféle
gyógyteák hatásairól,
elkészítésük módjáról
beszélt.

Az Auer Vonósnégyes koncertje
Április 16-án az Auer Vonósnégyes lépett fel a Faluházban, Joseph Haydn és Felix Mendelssohn-Bartholdy
évfordulója kapcsán e két híres zeneszerzõ mûveit tolmácsolva a közönségnek. Az együttes 1990-ben alakult a
Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóiból. Tagjai: Oláh Vilmos (elsõ hegedû), Berán Gábor (második hegedû), Gálfi
Csaba (brácsa) és Takács Ákos (cselló), aki Budakalászon
él feleségével, Takácsné Nagy Gabriellával, a KAMI kiváló
hegedûtanárával és 3 gyermekével. Az együttes a kitûnõ
magyar hegedûmûvész és pedagógus, Auer Lipót nevét
vette fel, aki a Zeneakadémia után 1918-tól a New-York-i
Julliard School of Music-ban folytatta tanári munkásságát.
1996-ban a Magyar Zenei Tanács az „Év Együttese”
díjjal tüntette ki a vonósnégyest. 1997-ben a Londoni
Nemzetközi Vonósnégyes Versenyen az I. díjat és a közönség-díjat is elnyerték. A zsûri elnöke Lord Yehudi
Menuhin volt. 2000-ben az együttest magas szintû mûvészi munkája elismeréseként Liszt-díjjal jutalmazták.

Májusi Aranyesõ Fesztivál
Arany-szarvaspörköltöt és aranyszínû puliszkát készítettek a kalásziak május 9-én a Czóbel parkban, a Pilis és a Dunakanyar térségének másodjára megrendezett közös ünnepén, a Májusi Aranyesõ Fesztiválon. A „Vadat és halat, s mi jó
falat” gasztronómiai bemutatón a ‘jónyelvek’ szerint csak
azért nem mi lettünk elsõk (hanem Szigetmonostor), hogy
jövõre a tavalyihoz hasonló fényes gyõzelmet arathassunk...
A programból kiemelkedett a Dunakanyar Mesterdalnokai (mintegy 300 énekes)

fellépése; valamint Magyarország legismertebb népzenei
együttese, az idén húszesztendõs Csík zenekar koncertje.
A délutáni vetélkedõn a települések csapat-párosai Botond vitéz hõstettei nyomán mérhették össze erejüket, leleményességüket. A Benedek Elek emlékév alkalmából,
az Aranytulipán c. mesére építve, aranytallér-gyûjtõ játék
keretében készíthettek a gyerekek agyagembert, gyöngyhalat, fekete hollót, király lovát, gyapjúkantárt és aranytulipánt. Az Országos Egykerekes Találkozó, az Utcajáró felvonulás, a gólyalábas produkció, a kézmûvesvásár, az
Aranykorunk nyomában c. szabadtéri táblakép-, és az Élõvizek kincsestára c. kiállítás, a Dunabogdányi Fúvószenekar, illetve a Csürrentõ zenekar táncháza a szórakozás változatos lehetõségeit nyújtotta a látogatóknak.
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MÚLTIDÉZÕ FOTÓKIÁLLÍTÁS A FALUHÁZBAN

Korképek Kalászról
Különös idõutazásnak lehetnek részesei június 20-áig, akik ellátogatnak a Faluház kávézójába. Bloch Hugó fotográfus 70-80 évvel ezelõtt
Budakalászról készített
felvételei és Szabó Zoltán fotómûvész ugyanazon helyszíneken az
utóbbi egy évben rögzített pillanatképei révén
egyszerre van lehetõségünk követni a változásokat, a modernizálódást, a fejlõdést, s eltûnõdni a nyugalmasabb, csöndesebb múlt idilli hangulatán.
A május 15-ei kiállítás-megnyitón terjedelme miatt
ugyan nem hangzott el, de a látogatók elolvashatták, kortörténeti dokumentumként magukkal vihették Békés
Györgyné született Bloch Klára régmúltat idézõ levelét:
„Apámat idõ elõtt nyugdíjaztatták a Magyar Királyi
Dohánygyárból, ahol mint mûszaki rajzoló építész dolgozott. A negyedik gyerek eltartásához minden lehetõséget
megragadott, méhészkedett, nyulakkal kísérletezett és talán a fényképezés részben azért került be az életünkbe.
Trafikot nyitott, ami a gyárak beindulása után idõvel akkor
elfogadható életet biztosított a családnak. A fényképezõgépe gyönyörû volt, szépen kidolgozott fából és csillogó
fém alkatrészekbõl
állt, harmonikaszerû
szerkezettel lehetett beállítani a lencse távolságot, ezt
nyomógombbal lehet nyitni csukni,
mint az emberi szemet...”
Vacogó fehér ragyogásban állok
most közületek egy mellett
akit éppen kifosztottak és csaknem
agyonvertek mindannyiunk felebarátai
– hát kerülgessétek csak finnyásan!

Túl közeli a 2007-es újév utáni döbbenet, amikor Nagy Gáspár odaátra költözött. Nehéz arra gondolni, hogy május
4-én még csak hatvan esztendõs lett
volna. Bizonyára ismerõsebben csengene, ha nem Az én vétkem címû versének sorai állnának mottóként, hisz sokunk számára feledhetetlenül idézte
meg Nagy Imrét az Új Forrásban, amiért
be is tiltották 1984 októberében a folyóiratot: „egyszer majd el kell temetNI / és
nekünk nem szabad feledNI / a gyilkosokat néven nevezNI!” Két évvel ké2009. május • III. évfolyam 5. szám

Azt is felidézte Klári
néni, hogy a padláson
heverõ kincseket, üveglemezeket miképp mentették meg 1989 után a
Budakalászi Baráti Kör
múltra fogékony tagjai
és támogatói: „a lemezek tetszhalálból való
feltámasztója elsõsorban
(Harcsa) Lajos volt,
Nagy Endre fotós segítségével, aki gyönyörû
nagyított másolatokat
készített a lemezekrõl.
Kátai Ferenc népmûvelõ
könyvtáros is gondozásba vette a képek sorsát, könyvében, a „Megszólalnak a kövek”-ben a képekbõl közölt néhányat, 2000 körül az internetre is feltette. Volt kedves
gyári kollégám, Gaján Vilmos is bábáskodott a képek életre keltésében. ... Akkor jöttem rá, hogy milyen értéket sikerült megmentenünk!”
Az értékek megõrzésének és új értékek teremtésének
fontos állomása ez a kiállítás, melynek megnyitóján Szabó
Zoltán, a falu ‘második generációs’ fotómûvésze eltûnõdött: talán nyolcvan év múlva megint lesz egy tárlat,
amely rögzíti az akkori Budakalász állapotát, s felidézi a
régvolt idõket... Parlagi Endre polgármester pedig beszédében arra emlékeztetett: „Eleink szerettek itt élni, és nekünk az a dolgunk,
hogy ezt a szeretetet továbbadjuk az
itt élõknek...”
(Klári néni bölcs
szavú levele és a
megnyitó fotói megtekinthetõk a honlapon: BH+>>.)

ABRONCS
sõbb, 1986-ban a Tiszatáj jutott hasonló
sorsra A Fiú naplójából címû verse miatt,
amikor az egész szerkesztõséget leváltották Kádár utasítására. Jó okkal írhatta
hát a 2002-ben megjelent kötetében:
„Istenem! – valamit mégis jól tehettem,
/ ha most hétfelõl jõ ellenem az Ellen, /
valamit úgy, ahogyan kellett, / és bocsássatok is meg: csak ennyi tellett!”.
A húsz esztendõvel ezelõtt bekövetkezett változások ‘profetikus elõhangjai’
voltak azok a versek, amelyeket a késõbbi hatalom sem kedvelt. Mert olyanok voltak, mint az ‘abroncsok’, amik a
hirtelen jött szabadságot az ‘örök mértékek’ rendjébe szorítva tartják meg, tudván: lényegét veszti, szétesik nélkülük a

rendszerváltás csakúgy, miként a hordó
tartalma is elszivárog, a kocsi kereke se
futhat. A vérévé vált pannonhalmi morál
õt magát megtarthatta ugyan, de ‘szorította’ az új rendszer(?) farizeusait. Mezey Katalin írta róla: „Kedélyére, költészetére azonban fájdalmasan rányomta
bélyegét a csalódás amiatt, hogy a rendszerváltozás megcsúfolta jobb jövõt is
sóvárgó elképzeléseinket, és a magyar
társadalom szellemi és anyagi kifosztásának mára szinte beteljesedett alkalma
és eszköze lett.” Ezért is érezzük mainak
a Nyelvem pallosával címû vers sorait:
A kínlódás éve ez,
a végképp árvaságé,
a repülni-miért szólamé,
az áthúzott madáré.
(III. Utisz)
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Döntések a Kábel TV Kft. közgyûlésén

A gát lezárására szavaztak a Duna-partiak

A Budakalász Kábel TV Kft. áprilisi taggyûlésén megtárgyalták az ügyvezetõ beszámolóját; a könyvvizsgáló,
illetve a felügyelõ bizottság jelentését; a beszámolót a
2008. évi mérlegrõl; az ügyvezetõ idei bérezését, prémiumát; valamint a helyi közmûsor szolgáltatók kérését.
A Kft. múlt évi eredménye meghaladta a tervezett nyereséget: 28 M Ft helyett 32 M Ft volt. Így az önkormányzatra esõ osztalék a taggyûlés döntése szerint 27 M Ft,
amit a Kft. június 30-áig az önkormányzat számára átutal.
Július 1-tõl a helyi közmûsorszolgáltatók csatornahasználati díját havi 80 e Ft + áfáról 10 e Ft + áfára csökkentette a taggyûlés.
Megkezdõdik a térfigyelõ rendszer bõvítése, terv szerint öt új kamerát helyeznek ki: a BMSE területére, a mûfüves pályához, az Omszk-parki játszótérhez, a Sportcsarnokhoz és a mellette lévõ parkolóhoz.

Május 5-én bontották föl, három Duna-parti lakos (Braun Péter, Németh István és Pavelkáné P. Anna) jelenlétében, a gáttal kapcsolatos önkormányzati kérdõívre beérkezett, 68 választ tartalmazó 61 borítékot. Egyikben nem
odaillõ küldemény volt, 37-en döntöttek a gát lezárása
mellett: 10-en a híd alatti körforgalomnál és a Gátõr u. végén tennék le a betonelemeket; 25-en a Lupaszigeti út behajtójánál és a Gátõr u. végén, a töltés alatti átjáróban; és
ketten szavaztak a kártyás sorompóra a békásmegyeri kis
hídnál. 22 fõ (bár ebbõl 3 érvénytelen, mert 6-ot fénymásolva, duplán adtak be) elegendõnek tartaná a táblák kihelyezését, a térfigyelõ kamerát és az idõszakos helyszíni ellenõrzést; 8 fõ egyéb véleményét rögzítette.
Az önkormányzat, elfogadva, hogy a lakosok többsége a lezárás mellett voksolt, és elemezve a helyzetet, végül a híd alatti körforgalomnál kívánja a gátat lezárni,
hogy be tudjanak hajtani az autópálya-karbantartók, az árvízvédelmisek és a sporttelepek látogatói (FÕTÁV, Richter
Gedeon Csónakház) is. A Lupa szigeti úti behajtót lezárva
viszont az enyhe rézsûn fel tudnának menni a jármûvek,
ezért ezt a megoldást elvették.

Beérkeztek a HÉSZ-módosítás pályázatai
Négy pályázat érkezett a HÉSZ-módosításra a hivatalhoz: már folynak az egyeztetések a kiírási feltételeknek
megfelelõ tervezõkkel. Hiánypótlás után május 18-án lesz
a következõ tárgyalás, majd május vége felé várhatók a
végleges pályázati anyagok.
Kiírás szerint a HÉSZ-módosítás véghatárideje november 30., amit a nyertes tervezõtõl független ingatlanhasznosítási tanulmánytervek és településrendezési szerzõdések elkészülte még módosíthat.

2008-as anyakönyvi adatok
Budakalász állandó népessége 2008-ban 10 398 fõ volt,
ebbõl 5046 férfi és 5352 nõ. Ez a 2007-es adatokhoz képest
minimális emelkedést mutat: akkor 10 254 lakos élt itt, ebbõl 5004 férfi és 5250 nõ. Más megközelítésben a lakónépesség (állandó lakosok és a tartózkodási engedéllyel rendelkezõk száma) a 2007-es 10 269-hez (4982 férfi, 5287
nõ) képest 2008-ban 10 453-ra nõtt (5042 férfi, 5411 nõ).
2008-ban 156-an hunytak el községünkben és 114
gyermek született.

Helyesbítés
A Gyógynövénykutató Intézet ügyvezetõje, Pallos József Péter úr jelezte, hogy a településrendezéssel kapcsolatos tudósításokban tévesen neveztük meg õket, mint az
önkormányzattal tárgyalásos kapcsolatban lévõ céget.
A szóban forgó ingatlanok ugyan valaha a Gyógynövénykutató tulajdonában voltak, de most már a GYNK Ingatlanfejlesztõ Zrt. birtokában vannak, amely nem azonos
a Gyógynövénykutató Intézettel.

Szerkesztõségi felhívás
Tisztelettel megkérjük kedves olvasóinkat, hogy a Budakalászi Hírmondónak szánt leveleiket – pontos elérhetõségeiket is közölve – ne a kiadó (a Faluház), hanem a
Budakalászi Hírmondó címére küldjék: 2011 Budakalász,
Vasút sor 122. E-mail: budakalaszi.hirmondo@gmail.com.
Egyúttal felhívjuk figyelmüket, hogy elérhetõségeink és
telefonszámaink minden számban megtalálhatók a 2. oldal alján, az impresszumban.
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A KDVKVI 2007-es állásfoglalása a gátról
A hivatal irattárából elõkerült a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízkárelhárítási
Osztályának – a testület-oszlatás idején – 2007. aug. 23án írt, 27-én beérkezett levele, melyben ez áll:
„A KvVm Miniszteri titkárság 2007. július 26-án telefonon jelezte lakossági bejelentés alapján, hogy a Lupa-sziget magasságában az árvízvédelmi töltésen nagy, kb. 20
tonnás jármûvek közlekednek. A bejelentésre a KDV
Környezetvédelni, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, valamint munkatársunk is helyszíni szemlét tartott. A
szemlék ideje alatt a töltésen teherautó nem közlekedett.
A szemlén megállapításra került, hogy a Lupa szigeti út és
az árvízvédelmi töltés keresztezésében nincs a gépjármûvel történõ behajtás szabályozására semmilyen jelzõtábla.
Amennyiben a töltésen közútként nyilvántartott felépítmény van, a közút kategóriájára elõírt súlykorlátozást
jelzõ tábla kihelyezését kérjük. Ha a töltés felépítménye
nem közútként van nyilvántartva, csak árvédekezési és
fenntartási munkák céljára használható a töltéskorona.
Az árvízvédelmi töltés állagának megóvása érdekében kérjük szíves intézkedésüket a töltésen történõ közlekedés szabályozására. – Stimm Gábor, osztályvezetõ”

Útjavítások faluszerte
Elkezdõdött az utak kátyúzása, a munkák következõ fázisa a murvával javítás és a mart aszfaltos technológia lesz. A
kátyúzási tervben szerepel a Lupaszigeti út (8 m2 + 1 akna),
Diófa u. (16 m2), Zöldfa u. (34 m2), Erdõhát u. (50 m2),
Mályva u. (4 m2), Mezõ u.–József A. u. (1 m2), Klisovác u.
(25 m2), Bokros u. (10 m2), Kõbányai út (18 m2), Scholz Ferenc u. (15 m2), Kereszt u. (49 m2), Szérûskert u. (5 m2),
Zöldfa–Diófa u. sarok (30 m2), Kilátó u. (40 m2), Jókai u. (5
m2), Kék Duna u. (14 m2), Duna-sétány (3 m2), Kovács L. u.
(20 m2), Szent László u. (6 m2). Ez összesen 353 m2-t tesz
ki. Egy m2 kátyúzás ára: 4800 Ft/m2 + áfa.
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Az óvoda tervezõje a díjazott Kocsisok Kft.

Játszóterek átadása

A Cinke térre tervezett óvoda ügyében az önkormányzat tizenkét céggel tartott szakmai elbeszélgetést,
hogy az építészeti elképzeléseken túl, megismerhesse a
jelentkezõk kompromisszumkészségét és hozzáállását
Budakalászhoz. Az önkormányzat árajánlatok csökkentését célzó levelére öt cég tett a közbeszerzési értékhatár,
azaz 8 M Ft alatti ajánlatot, ezek közül a polgármester úr
javaslatára, a Településfejlesztési Bizottság támogatásával, a testület döntése szerint a Kocsisok Építész Stúdió
Kft. nyerte meg a pályázatot.
A Kocsisok Kft. munkatársai, Kocsis Gáspár és Kocsis
Barnabás kapták meg március 18-án az idén 11. alkalommal átadott, az Év Belsõépítésze díjat, a Szentendrei
Evangélikus Templom belsõ formájának különleges kialakításáért: a színek, a fények és a térarányok alkotta „építészeti csend”, meditációs hangulat megteremtéséért. A
Laki Zrt. által alapított, a Magyar Építész Kamara Belsõépítészeti Tagozata által odaítélt elismerésért 34-en versengtek. A zsûri elnöke Finta József Kossuth-díjas építész
volt. Az „erõs vár” képzetét keltõ templom épületét az
édesapa, Kocsis József Ybl díjas építész tervezte, bár részt
vett benne a díjazott testvérpár is.
Korábbi munkáik között szerepel a Veszprémi Egyetemi
Könyvtár és számos MKB-bankfiók belsõépítészeti munkálata. Szentendrén 8-16 lakásos társasházakat, az ország
több pontján pedig családi házakat terveztek. Jelenleg a
szentendrei Kovács Margit Múzeum bõvítésén dolgoznak.

TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!
Meghívjuk Önöket a felújított, megszépült
budakalászi játszóterek ünnepélyes átadó ünnepségére:
u a Béke-sétány játszóterére,
2009. május 24-én vasárnap 15 órára,
u a Martinovics utcai játszótérre,
2009. május 24-én vasárnap 16 órára,
u a Rigó utcai játszótérre,
2009. május 24-én vasárnap 16,30 órára.
Mindenkit szeretettel várunk!
Parlagi Endre

Balogh Csaba

Rogán László

polgármester

területi képviselõ

területi képviselõ

Pedagógusok köszöntése
A tanév vége elõtt, 2009. június 8-án, 17,30-kor a Kós
Károly ÁMK Faluházban köszönti a képviselõ-testület a
Pedagógusnap alkalmából az önkormányzati fenntartású
közoktatási intézmények pedagógusait, dolgozóit. Ekkor
részesíti elismerésben a testület és az OKSB a jubiláló
közalkalmazottakat, a nyugdíjba menõ munkatársakat is
és méltatja valamennyiük egész éves munkáját. A rendezvényen közel 250 önkormányzati dolgozó vesz részt.
Az ünnepségen a köszöntõ és mûsor után adják át az
idei községi közoktatási díjakat, amelyekre április 20-ig
bárki javaslatokat tehetett. A díjra legméltóbbakról a testület május 26-ai ülésén dönt. Az ünnepségrõl, a díjazottakról a következõ számban olvashatnak.

Kishírek

Semmelweis napi ünnepség

Megkezdte a Berdó-dûlõ ingatlanhasznosítási tanulmánytervének elõkészítését az MG Építész Kft. A Kft.
munkatársai az anyaggyûjtésen túl május 16-án a polgármester úrral megtekintették a terepet, egy-két ismert barlangot is. (Ez érdekes lehet az M0-építõ cégeknek is, hiszen az alagútfúrás során számolniuk kell az üregekkel,
barlangokkal is.)
u A belterületi utak fejlesztése (pályázati pénzbõl megvalósul a Szent László, Zrínyi, Galamb és Alsóvár utca felújítása) kapcsán az árajánlatok függvényében május végén
kötik meg a kivitelezõi tervezésrõl szóló szerzõdést.
u Folytatódnak a Berdó csatornázásával kapcsolatban
a római katolikus egyházzal az egyeztetések. Új megoldási változat került szóba, eszerint nem szolgalmi jogot
kérne az önkormányzat, hanem cseretelek fejében önkormányzati tulajdonba vennék a kérdéses területet.
u Az Óbuda Szövetkezet Inkubátorház-terveivel kapcsolatosan az önkormányzat településrendezési szerzõdés keretében megállapodást készít elõ. Mivel a jelenleg
hatályos HÉSZ szerint az Inkubátorház létesítésének akadályai vannak, ezért a felek a HÉSZ vonatkozó szakaszainak módosításáról tárgyalnak.
u Hadházi Sándort, Visegrád polgármesterét választották – két ellenszavazattal – az április 22-ei ülésen a kistérség alelnökévé, a fél éve e tisztségérõl lemondott
pócsmegyeri Németh Miklós polgármester helyére. Így
most Dietz Ferenc polgármester kistérségi elnöki munkáját ugyancsak két fideszes alelnök, Vicsi László pomázi
polgármester és Hadházi Sándor segíti.
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Június 30-án 18 órakor tartja a Faluházban az önkormányzat a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók
Semmelweis napi ünnepségét. A mintegy 40 embert érintõ
rendezvényen elsõ ízben kerül sor „A budakalászi polgárok
egészségéért” díj: emlékplakett, díszoklevél és jutalom átadására. Azt, hogy ki kapja meg az idén az elismerést, az
ágazatban dolgozók véleménye, szavazata alapján a Népjóléti Bizottság döntötte el. Az ünnepségen Balogh Csaba bizottsági elnök mond beszédet; a díjat, ill. a többi dolgozónak szánt kis ajándékot a polgármester úr adja át. A mûsor
szervezése folyamatban van, várhatóan egy orvosokból álló
kamarazenekar fogja szórakoztatni a megjelenteket.

u

A Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok
Egyesületének közleménye
A 2000 óta mûködõ helyi nagycsaládos csoportra alapozva megalakult a Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete. Ha szeretnél más (nagy)családokkal élõ
kapcsolatban lenni; ha fontos Neked az élet és az anyaság
tisztelete; a házasságod és a gyermekeid; a családi közösség; a (nagy)családok érdekeinek képviselete és szolgálata, akkor gyere közénk! Mindenkit várunk tagjaink sorába, aki céljainkkal egyetért.
Aki úgy gondolja, hogy anyagilag támogatná egyesületünk tevékenységét, az alábbi bankszámlára utalással
megteheti: 10918001-00000054-75670008. Elérhetõségünk: Makk András és Judit, tel: 06 (21) 380 3668, email: budakalasz.noe@gmail.com.
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Szépüljön meg Budakalász!

Rendrakás a Berdóban

Júniusban várható a bíráló bizottság döntése, hogy várossá
nyilvánítják-e Budakalászt. Ha
elnyerjük a városi címet, az ezzel
kapcsolatos rendezvényeket az
augusztus 20-23-ai hosszú hétvégén tartaná az önkormányzat.
Ekkor kerül sor a Vajdasági Ada községgel kötendõ testvértelepülési szerzõdés itthoni megünneplésére is.
A program – a várossá válásról szóló döntés függvényében – még alakulóban van, de az önkormányzat mindenképpen szeretné, ha az augusztusi rendezvényekig
megszépülne a település. Az elkövetkezõ hónapokban a
megrongálódott, elcsúfított hirdetõtáblák helyett tíz
olyan új, fából készült táblát kívánnak kirakni Budakalász
területén, amelyek hátoldalán a környék turisztikai térképe szerepel. Lecserélik a szemétgyûjtõket és padokat is,
és a Tûzoltó õrs segítségével gondoskodnak a graffitik letakarításáról. Egyúttal arra kérik a lakosokat, hogy tiszta
környezettel, levágott fûvel, virágos kertekkel, rendezett
portákkal, felújított homlokzatokkal készüljenek az Államalapítás, a szerb testvérkapcsolatok kialakítása és az esetleges várossá avatás ünnepére.

A Berdó lakosai közül többen
kifogásolták az elõzõ számunk
17. oldalán közreadott, Kincsesné Salca Mária által írt környezetvédelmi cikknek az Ezüsthegy állapotára vonatkozó sorait. Hangsúlyozták, hogy az ott élõk igyekeznek tisztán tartani környezetüket, részt vettek a Falutakarításon is, különös figyelemmel a
Berdó alsó részének megtisztítására, a Kálvária utcánál.
A Berdó felsõ részének takaríttatását az önkormányzat
vállalta magára. Ez év
tavaszán az illegális
hulladéklerakók felszámolása során hatalmas tömegû szemetet: 143 m3 építési
törmeléket és 78 m3
kommunális hulladékot távolíttattak el a
területrõl.

Hogy az Omszk-park tiszta legyen...

Elbontották az Omszk-tavi stéget

Az önkormányzat törekvéseihez hasonlóan, Budakalász
megszépülését, környezetünk védelmét célozza Kincsesné
Salca Mária javaslata, felhívása. Eszerint társakat keres ahhoz, hogy szelíd szóval, udvariasan rábeszélje az Omszkpark látogatóit: miután kipihenték magukat, szedjék össze
maguk körül a szemetet. Elképzelése szerint a község „ráérõs” lakosai (nyugdíjasok, munkanélküliek, vakációzó diákok) a hétvégeken – kettesével sétálva a tó körül – kedvesen megkérnék a fûre, padokra letelepedett kirándulókat,
ügyeljenek a környék tisztaságára, hogy legközelebb is
rendezett pázsiton tudjanak napozni, beszélgetni.
Az önkéntes parkõr szolgálatra be lehetne jelentkezni
telefonon, így megszervezhetõ lenne a minden hétvégi
napra jutó környezetvédõ felügyelet, ami tekinthetõ
hasznosan töltött egészségügyi sétának is. Segítség lenne az is, ha valaki, aki ritkán jár el hazulról, telefonon fogadná a jelentkezõket és naptár szerint szervezné az
ügyeletet. Érdeklõdni lehet a (70) 333-6732-os számon.

Az illetékes vízügyi hatóság felszólítására, illetve a
testület határozata értelmében a Kaláz Kft. elbontatta az
Omszk tóban lévõ életveszélyes, tönkrement stéget.
A munkálatokat még a befagyott tó jegérõl kezdte meg a
Hárinvest Kft., a víz feletti szerkezetet távolította el. Több sikertelen egyéb próbálkozás után pontonokról az oszlopokat
az Inflexió Bt. húzta partra, Dr. Hubina István vezetésével. A
kinyert fa-szerkezetet rönkökre fûrészelve a volt Lenfonó
gyártelepen, elzárva tároljuk, száradás után õsszel tüzelõnek
ajánljuk fel. Szakértõk szerint a stég tönkremenetelét az okozta, hogy a víz feletti tartó és járó szerkezet nem a megfelelõ
minõségû faanyagból készült, a vízben lévõ oszlopok kifogástalanok voltak. Hozzájárult a stég elmozdulásához, hogy a
stég két oldalán eltérõ a vízmélység, így az oszlopok különbözõ módon támasztódtak meg az iszapban. A fa rendszeres
tartósító kezelése meghosszabbíthatta volna a szerkezet élettartamát, de így is kb. 20 évig volt dísze a tónak.
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SPORTHÍREK

Ovis mezei futás

Tófutás a Juniálison

Újra óvodás mezei futásnak adott helyszínt május 13-án a
Béke-sétány. A Nyitnikék és a Telepi Óvoda nagycsoportos
korú óvodásai két kategóriában küzdöttek a helyezésekért a
kb. 450-500 m-es távon. A száznál is több indulóból elõször
a lányok, majd a fiúk vívtak nagy csatát. Az eredmények: Lányok: 1. Machó Bíborka, 2. Turay Eszter, 3. Husek Fanni. Fiúk:
1. Hídvégi Henrik, 2. Újkúti Márton, Nagy Ágoston.
A helyezésekkel járó érmeket és ajándékokat, az elsõ
20-20 befutó fiúnak és lánynak a pólókat az Önkormányzat biztosította. Köszönjük a szülõknek, hozzátartozóknak, érdeklõdõknek a kulturált biztatást, szurkolást, az
óvodák dolgozóinak az elõkészítésben és a lebonyolításban nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.

A sokak által várt és hiányolt tavaszi Tófutást június 6-án
délelõtt 10 órakor rendezzük meg. Nevezni 9-9.50-ig lehet
a tó Tanító utcai sarkán. Mivel ezen a hétvégén zajlanak a
Kalászi Juniális rendezvényei is, némileg módosul a nevezés, a rajt és a cél színhelye, és a futás útvonala is. Az egy
kört futók távja kb. 2000 m, a két körösöké a duplája lesz.
Kérünk mindenkit, hogy a változások megismerése
érdekében a szokásosnál kicsit korábban jelenjen meg és
a nevezésnél tájékozódjon az útvonalról és a befutás helyérõl. A távot sikeresen teljesítõk közül kétszázan emblémázott pólókat, kategóriánként az 1-3. helyezettek érmeket és apró ajándékokat kapnak. Sikeres felkészülést
és jó versenyzést kívánunk!

A Kevélyfutás helyezettei

24. Budakalászi Juniális

FUTÓK:
• A 14 év alatti fiúk közül 1. lett Hajdu Bendegúz; 2.
Rozenberszki Dávid; 3. Burján Bálint. • A 14 év alatti lányoknál 1. Turay Zsófia; 2. Turay Fanni; 3. Turay Brigitta.
• A 14 év feletti fiúk, férfiak versenyében 1. helyet ért
el Dócs Kristóf; 2. Józsa Miklós; 3. Endre Szabolcs. • A 14
év feletti lányok, nõk közül: 1. Keresztúri Eszter; 2. Diósi
Edit; 3. Rudolf Diána.
TÚRÁZÓK
• A Lányok, nõk kategóriában 1. lett Csobod Judit; 2.
Tickov Fruzsina; 3. Tarcsi Klaudia. • A Fiúk, férfiak között
1. Nagy Norbert; 2. Pausz Márk; 3. Tichov Dominik.
• A családok versenyében 1. helyezést ért el a Rudolf
család; 2. Kincses család; 3. Frank-Horváth család.

Szeretettel várunk mindenkit a Juniálisra június 6-án,
7-én az Omszk parkba. A részletes program a Juniális alkalmából megjelenõ Kalász újság különszámában és a
www.budakalaszibaratikor.hu honlapon olvasható.

Amiért a harang szól
– Nándorfehérvár 1456
A BVSC-Zugló Wellness Szabadidõ Szakosztály vándorkiállítást szervez futó-gyalogló, kerékpár és vízifesztivál keretében 2009. júl. 18-án Visegrád – Budapest,
Óbuda útvonalon. E zarándokúton Mátyás király halotti
pajzsát mutatják be a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiadott installáció szerint.
A rendezvény célja: a kultúra különbözõ színtereinek
(szabadidõsport, egészség, történelmi ismeretek, hazaszeretet) együttes megjelenésével a humanista gondolkodásmód népszerûsítése az egészséges társadalomért.
Az idõpont aktualitását a Nándorfehérvári diadal adja,
ami nélkül szeretett királyunk nagyívû uralkodása kevésbé lett volna sikeres, és még kevésbé európai szintû.
Terv szerint az érintett települések ünnepélyesen fogadják a pajzsot és kísérõit, és szalagot kötnek a Hunyadiak zászlójára. Várhatóan a templomok harangjai is megszólalnak a pajzs érkezésekor.
Visegrád és Szentendre között, a 11-es úton technikai
okokból településenként 1-1 fõ fogja kerékpáron, illetve
futva kísérni a lovaskocsira szerelt speciális tárolót. A vízi
sportot ûzõk Visegrádról rajtolnak, Szentendrén pihennek
és az Óbudai szigeten kötnek ki. A futó-gyaloglók és a
kerékpárosok tömege Szentendrérõl, a Postás strandról
indul, Budakalászt érintve az Európai kerékpárutat veszi
igénybe és a szigeten fog találkozni a „vizesekkel”, ahol a
záróünnepet tartják.
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Budakalászi Baráti Kör

Tisztelt evezõsök, vízbarátok!
A Vidra Sportegyesület idén is várja az evezni vágyókat. Célunk továbbra is az amatõr vízi tömegsport támogatása, a dunai evezés megszerettetése minél szélesebb
körben. Várjuk tehát régi és új tagjainkat a Lupa csárda
melletti csónakházunkba (Duna sétány 22.). Nyitva tartás,
hétköznap: 10-19 óráig, szombat-vasárnap: 9-19 óráig.
Elõzetes bejelentkezés, csónakfoglalás: (26) 343 591.
Egyesületünk idén, a Budakalászért Közalapítvány jóvoltából vizesblokkal, öltözõvel bõvült, de tervezzük,
hogy a hajótároló kapacitásunk bõvítése után frissítsük,
bõvítsük hajóállományunkat.
Az idei Juniálison is megrendezzük az Omszk-tavon a
szokásos nyílt napunkat, a Vidra kupát. Június 6-án szombaton délután 2 órától, a tó déli (focipálya felõli) partján gyakorlási lehetõségekkel várjuk az érdeklõdõket. Ismerkedés a
vízzel, a hajókkal (kajak 1-es, kajak 2-es, 4-es túrakenu). A
gyakorlás és versenyen való részvétel ingyenes! Június 7-én
vasárnap délelõtt 9-tõl folytatódik a szabadedzés. Gyakorlott
evezõsök felügyelete mellett a kezdõk is barátkozhatnak az
Omszk-tó vizével, felkészülhetnek a délutáni futamokra. 13
órától versenyek zajlanak több kategóriában: kajak, kenu,
gyermek, felnõtt, családi és csoportos; és idén elõször: sárkányhajó! 15 órakor: Eredményhirdetés.
A nap során a sátrunkban szokás szerint szendvicsekkel,
üdítõvel, süteménnyel látjuk vendégül az evezni vágyókat.
A versenyen minden résztvevõ emlékpólót kap. A dobogós
helyezetteket kupával, érmekkel jutalmazzuk. Várunk minden bátor, evezni vágyó sportbarátot a 11. Vidra kupára!
Elekes Gábor, sportegyesületi elnök

Meghívó a GYNKI botanikus kertjébe
Június 6-án 9-16 óráig a Gyógynövénykutató Intézet
botanikus kertje szabadon látogatható. Kérésre ingyenes,
csoportos szakvezetést biztosítanak, ami a helyszínen
igényelhetõ. Bejárat a Lupaszigeti út 4. sz. alatt, a 11-es
úti felüljárótól 300 m-re, ahol parkolóhely is található.
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HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

A márc. 24-ei ülés kimaradt hírei
A testület elfogadta a polgárõrök 2008-as szakmai
és pénzügyi beszámolóját (16 I.). A Szentendrei Rendõrkapitányság – a Pomázi Rendõrõrs tevékenységérõl szóló
– 2008. évi beszámolóját azzal fogadta el, hogy a kapitányság tegyen javaslatokat a fennálló problémák (fokozott rendõri jelenlét, ellenõrzések gyakorisága, aktívabb
járõrözés) hatékony megoldására (15 I., 1 T.).
u A képviselõk megalkották a köztisztviselõi juttatásokról és támogatásokról szóló (15 I., 2 T.); valamint a
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását (15 I.).
u A grémium felkérte a Népjóléti Bizottságot, hogy a
prevencióra elfogadott 1 M Ft egy részének terhére tegyen
javaslatot dohányzás-leszoktató programokra (15 I., 1 T.).
u A testület a temetõkre és a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályokról szóló rendelet-módosítás átdolgozását rendelte el, hogy az legfeljebb az infláció mértékének megfelelõ áremelési javaslatot tartalmazzon (14 I., 1 T.).
u A grémium felkérte a polgármestert, tegyen javaslatot
a Prekobrdo dûlõ területrendezésének végrehajtására vonatkozó határozat módosítására, hogy az abban foglaltak
megfeleljenek a jelenleg érvényes jogszabályoknak (15 I.).
u A képviselõk lakossági vélemények alapján a Sugár
u.-Bodza u.-Barbara köz-Határ u. keresztezõdésében található közterületet 2009. július 1. napjától Wattay János
térnek nevezik el (12 I., 4 T.).
u A Lupa-szigeti úttól Északra esõ területre, ingatlanhasznosítási tanulmányterv készítésére a Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt-t bízták meg, 3,9 M Ft+áfáért (13 I., 4 T.).
u A grémium a 3547/9 hrsz-ú telek belterületbe vonását a Prekobrdó II-es egységgel együttesen kívánja kezelni:
önálló belterületbe csatolásához nem járult hozzá (17 I.).
u A testület a Duna-parttól a Lenfonó területéig húzódó
200 m2-es nyomó vízvezeték rendszerét jelenlegi állapotában fenntartja, kivéve azon ingatlanoknál, ahol elkötelezettség történt a hálózat áthelyezése tekintetében (17 I.).
u

u A képviselõk a vérvételi szolgáltatást a jelenleg érvényben lévõ szerzõdések alapján 2009-ben is támogatják, ennek fedezetét – 2 304 e Ft-ot – értékpapír értékesítés terhére biztosították (17 I.).
u A grémium a 2009. évi közfoglalkoztatási terv tartalmát jóváhagyta (17 I.).
u A testület hozzájárult az Óbuda Mg. Tsz. Horgászegyesület kérelmében foglaltak alapján a „Kalász” név felvételéhez és az egyesület Óbuda-Kalász Horgászegyesület néven történõ bírósági bejegyzéséhez (17 I.).
u A testület elfogadta az önkormányzat 2009. évi
közbeszerzési tervét (15 I., 1 N., 1 T.).
u A grémium a Budakalászi Közmû-üzemeltetõ Kft.
felügyelõ bizottságába Paulheim Ritát, Nágel Istvánt és
Krunity Pétert választotta (11 I., 2 T.).
u A képviselõk a „Budakalász Díszpolgára”, a „Budakalászért Emlékérem”, a „Budakalász kiváló pedagógusa” és a
„Budakalász közoktatásáért” díjak odaítélését elõkészítõ bizottságba Márton András elnökségével Szabó Ferencet,
Rogán Lászlót, Dr. Szigeti Ferencnét, Kertész Ferencet, Major Edét és Nógrádi Zoltánt választották (11 I., 2 T.).
u A testület elfogadta a háziorvosi és házi gyermekorvosi szerzõdések tartalmát (12 I., 1 T.).
u A grémium a helyi szociálpolitikai kerekasztalba a NJB
nem képviselõ tagjai közül Neszveda Pétert, a testületbõl
Nógrádi Zoltánt és Tolonics Istvánt delegálta (12 I., 1 T.).
u A képviselõk döntöttek a Budakalászi Közmû Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõje megbízásának meghosszabbításáról, megbízási díjáról és a költségtérítésérõl (11 I., 2 T.).
u A testület a Sweet Home Life Kft. által benyújtott
Egészségügyi Központ létrehozására irányuló területvásárlási kérelmet elviekben támogatta, javasolta a Napfényháztól keletre vagy a belterületi határtól nyugatra lévõ meghatározott önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
illetve az összterület megvásárlását (13 I.).
Az ápr. 14-ei, 28-ai ülésrõl júniusban olvashatnak.

Az MSZP Budakalászi Nõtagozatának hírei

A budakalászi Fidesz hírei

Ingyenes ruhabörzét
tartott április 24-én 11-16
óra között a Nõtagozat a
Kós Károly ÁMK udvarán.
A már hagyományosnak
mondható programunkat
ötödik éve rendezzük meg
sikeresen, idén is sok
kisgyermekes anyuka látogatott el rendezvényünkre.
Huszonnégy zsák ruhából öt zsák maradt meg, amit a
Családsegítõ Szolgálatnak adtunk át. Jövõre is nagy
szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
Gyermeknapot rendezünk május 30-án szombaton
14-16 óráig a Kós Károly ÁMK nagytermében. A gyermekeket szakember közremûködésével mesével,
énekkel, játékkal szórakoztatjuk, majd vendégül is látjuk.
A program és a vendéglátás ingyenes. Szeretettel várunk
minden budakalászi kisgyermeket kísérõjével (anyuka,
apuka, nagymama, nagypapa) együtt.

Örömmel értesítjük a budakalászi polgárokat, hogy
a kopogtató cédulák gyûjtését az EP választásra sikeresen
befejeztük. Köszönjük a több mint ezer ajánlószelvényt és
a szíves fogadtatást minden kedves budakalászinak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a sok önkéntes segítõnek is, akik részt vettek ebben a munkában.
u Májusban támogató aláírásokat gyûjtünk a biztonságos Magyarországért, a 3 csapás törvényjavaslat mellett,
amit Lázár János, Hódmezõvásárhely Fideszes polgármestere terjesztett be a Parlament elé. A javaslatunk lényege,
hogy legtöbb esetben életfogytig tartó börtönbüntetéssel
sújtsák mindazokat, akik három súlyos, erõszakos bûncselekményt követnek el. Arra kérünk minden budakalászit,
vegyen részt az aláírásgyûjtésben. A Fidesz standját délutánonként a HÉV-megállók környékén állítjuk fel.
MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit május 28-án, csütörtökön 18 órakor a Faluház Klubtermébe, ahol vendégünk
lesz Hankiss Ágnes, EP képviselõjelölt és Hadházy Sándor, országgyûlési képviselõnk.

Nyalka Józsefné, elnök

Ercsényi Tiborné, Budakalászi Fidesz

u

Simán Béláné
u

8

u

2009. május • III. évfolyam 5. szám

VÉLEMÉNY
Tisztelt Szerkesztõség!

A Budakalászi Hírmondó 2009. év áprilisi számának hetedik
oldalán „Peres eljárás ingatlan ügyben” cím alatt személyiségi jogaimat súlyosan sértõ cikk jelent meg. Felszólítom Önöket, hogy
az alábbi válaszlevelemet a kiadvány 2009. májusi számában a
sérelmes cikkel azonos módon közzétenni szíveskedjenek.
A válaszlevelet változtatások nélkül szíveskedjenek közölni. Ennek elmaradása esetén kénytelen leszek az ügyben érintett személyekkel szemben büntetõeljárást kezdeményezni, továbbá személyiségi jogaim sérelmével kapcsolatosan kártérítési pert indítani. A
cikk közlése estén az elõbbi eljárások megindításától eltekintek.

Tisztelt Budakalásziak!
A Budakalászi Hírmondó elõzõ számában személyemet is súlyosan sértõ írás jelent meg, melyben foglaltak
nem felelnek meg a valóságnak.
Határozottan visszautasítom azt a vádat, hogy önkormányzati tulajdon jogtalanul került volna magánszemély tulajdonába. A szóban forgó ingatlan egy nagyobb, bérlet útján hasznosított önkormányzati ingatlancsomag részeként,
teljesen szabályosan került eladásra. Az értékesítésre kerülõ
többi önkormányzati ingatlanhoz hasonlóan a hivatali faliújságon lett meghirdetve és a többi külterületi ingatlannal
azonos vételáron került értékesítésre. Az évek múlásával az
ingatlanpiacon bekövetkezett árrobbanás következtében
természetesen a telkek ára jelentõsen emelkedett, valamennyi értékesített ingatlan esetében Tájékoztatásul és öszszehasonlításképp a peresített üggyel azonos idõszakban az
Önkormányzat belterületi lakóház építésre alkalmas telkeit
5.000.- Ft / nm áron értékesítette, a Berdóban található, késõbb belterületivé vált bértelkeit pedig 1.000 Ft / nm áron.
Visszautasítom a cikk azon rágalmazó megállapítását is,
mely szerint az üggyel összefüggésben bárki bármilyen
bûncselekményt követett volna el. Köztudomású, hogy egy
jogállamban bûncselekmény elkövetésével kapcsolatos

WASS ALBERT ÜZENETE
megállapításokat csak a bíróság hozhat, ezért az ügyben hozott rendõrségi határozat – amely egyébként az elkövetõt is
„elfelejtette” megjelölni – teljesen törvénysértõ volt. A nyomozás felügyeletét ellátó Szentendrei Városi Ügyészség azt
is megállapította, hogy az ügyben a nyomozást meg sem
szabadott volna indítani, a feljelentést azonnal el kellett volna utasítani. Annak kivizsgálása, hogy a törvénysértõ rendõrségi eljárás kirívóan súlyos szakmai hiba, vagy esetleg politikai befolyásolás eredménye, jelenleg is folyamatban van.
Az üggyel kapcsolatban a választási kampány során
tett rágalmazó kijelentései miatt büntetõfeljelentést tettem Parlagi Endre ellen, mely ügyben az érdemi eljárás a
közelmúltban kezdõdött meg. Remélhetõleg a mintegy
másfél éves csönd után a kalapból elõhúzott peres eljárás
megindításának célja nem a polgármester ellen folyó büntetõeljárás felfüggesztése.
Az ügy természetét mindennél jobban példázza, hogy
az ügyben Parlagi Endréhez intézett kérdésemre, – mely
szerint : ha bûncselekmény történt, annak minden bizonnyal van elkövetõje is, szíveskedjen azt megnevezni –
nem kaptam választ sem a polgármestertõl, sem a zárt
ülésen jelen lévõ ügyvéd barátjától, Dr. Varga Istvántól...
Ez a „csend” számomra mindennél beszédesebb volt.
Amennyiben valóban bûncselekmény történt, úgy az elkövetõ megnevezése nem jár semmilyen jogkövetkezménnyel,
viszont ártatlan személy név szerinti megvádolása bûncselekmény. Nem kétséges, hogy Parlagi Endre azért nem mert
senkit megjelölni, mert maga is tudja, hogy ezzel bûncselekményt követne el és ennek következményeit nem vállalhatta. A polgármester célját így is elérte, hiszen „hírbe hozott”
három személyt, akik egy egyébként minden szempontból
törvényes jogügylet megkötésénél voltak jelen.
Tisztelettel: Dr. Krepárt Tamás

„...elfelejted, hogy ezt a világot Te csináltad magadnak...”
A Trianon; a Hóhér, vigyázz! c. Wittner Máriáról szóló; és
a Horthy, a kormányzó címû filmek után az Adjátok vissza a
hegyeimet! címû, Wass Albert életútját bemutató alkotást
nézhették meg a Nemzeti Fórum filmvetítés-sorozata keretében, ápr. 19-én a Faluházban az érdeklõdõk. A II. Világháború után megbélyegzett, birtokaitól megfosztott, koholt vádakkal halálra ítélt író Farkasverem c. mûvéért Baumgarten
díjat kapott, film-címadó regénye német fordításáért irodalmi Nobel-díjra jelölték.
A január 11-én Wass Albert-díjat kapott Wittner Mária, a
filmvetítés elõtt az író Te és az Isten címû, örökérvényû gondolatait idézte. Érdemes megfürödnünk bennünk:
„Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit
nem az ember alkotott? Nézz meg egy virágot! /.../ Milyen szép és milyen tökéletes. Ember-mûvész nem alkotott még hozzá foghatót, csak másolt. Egy láthatatlan
nagy mûvész keze dolgozik körülötted. Néztél vízcseppet
mikroszkóp alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög benne. Egy
egész világ. Minden vízcsepp egy világ. Minden világ
egy vízcsepp. Önmagáért való zárt egész. A Te szemedben céltalan, mert nem vagy mûvész. Mûvész csak egy
van ezen a világon, egyetlenegy, aki alkot. Napról-napra,
percrõl-percre, mindig újat és mindig ugyanazt. /.../
2009. május • III. évfolyam 5. szám

És akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni Veled, hogy nincs Isten. Nincs, mert ez, vagy amaz így történt. /.../ A világban, mondod, nincsen igazság. És a Te világodat érted alatta. /.../ ezt az aszfaltos, vízvezetékes, órabéres és gyárkéményes világot. A nyakkendõs, nyúlszõrkalapos
/.../ paragrafusok közé zsúfolt világot. És elfelejted, hogy ezt a
világot Te csináltad magadnak. /.../ Amit Õ alkotott, azért vállalja a felelõsséget. Ott minden az Õ elgondolása szerint történik, tiszta és mûvészi törvények alapján. /.../ Az ember /.../
kiugrott a nagy együttesbõl, kivonta magát a mûvészi rendezõ keze alól, ácsolt magának külön színpadot, pingált magának külön díszleteket s maga osztja ki magának a szerepeket
benne. Hát ne jajgasson, ha rosszul sikerül az elõadás. /.../
Te kell fölkeressed Õt, ha vissza akarsz Hozzá térni. /.../
Ott leled mindég, a mûhelyében. A vízcseppben, amit számodra alkotott. Csak nyisd ki a szemedet jól. Megtalálod a
fûszálban, amikor éppen nõ. A virágban, mikor a szirmait
bontja. /.../ És ha elég tisztán és elég egyszerûen állasz
meg elõtte, levetve minden magadra aggatott bohóc-cicomát, amit társadalompolitikának, tudománynak vagy elõítéletnek nevezel: akkor talán reád is néz. Talán még reád is
mosolyog. Mélységesmély, szelíd mûvész-szemével végigsimogat és azt mondja: – Bizony látom, rossz bõrben
vagy fiam. Ideje volt, hogy visszatérj közénk.”
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MUNKÁBAN A BTE

KAPCSOLAT

Változások a Testvérkapcsolatok Egyesületénél

Erdélyi kirándulás augusztus 8-tól 16-ig

2009. április 24-én a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete (BTE) új vezetõséget választott. Elnök: Weitzinger
Imréné Zsuzsa (zs.weitzinger@kalasznet.hu); tagok: Székely
Zoltán (gyuszekibt@t-online.hu), Feketéné Krunity Anica
(fekete.krunity@t-online.hu), Szabó Zsuzsanna (katonaszabo@tonline.hu), Hajzer Annamária (hajzer.annamaria@freemail.hu).
Az új vezetõség az egyesület valamennyi tagjával fel
kívánja venni a kapcsolatot, hogy beszámolhasson a 2009.
év feladatairól és a távlati terveikrõl. A testvérkapcsolatok
szempontjából kiemelkedõ lesz az augusztus 20-23-i ünnepségeken való aktív részvétel. A testvértelepülések mélyebb megismeréséhez szükség van Budakalász civil társadalmának aktív részvételére is. Ezért fontosnak tartjuk,
hogy akik eddig tagjai voltak az egyesületnek, de valamilyen oknál fogva nem tudtak részt venni munkájában, jöjjenek el május 25-én 18 órára a Faluházba az egyesület
közgyûlésére, ahol az elmúlt évi közhasznúsági jelentést
és a 2009-es programot tárgyaljuk meg.
Tevékenységünk bemutatására negyedévente egyesületi napot szervezünk. Az elsõre júniusban kerül sor a Faluházban. Témája: Leendõ testvértelepülésünk, Ada (Vajdaság). Rövidesen folyamatosan frissített, élõ oldallal jelentkezünk a Budakalász portálon, ahol várjuk tevékenységünkkel kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat.
Amennyiben a BTE tagja kíván lenni vagy tagságát meg
kívánja újítani, kérjük, szándékát jelezze Hajzer Annamáriánál (munkaidõben: 26/343 422). A jelentkezési lapot
postán eljuttatjuk Önnek. Tagsági díj 100 Ft/hó.

A BTE újra kirándulást szervez Lövétére és környékére.
Indulás: várhatóan aug. 8-án reggel 5 órakor a Faluház
parkolójából, érkezés Lövétére 19 órakor. A szállás, vacsora, reggeli magánházaknál lesz. Vasárnap délelõtt ismerkedünk Lövétével (Tájház, Só-kút, Templom), délután
kirándulunk Hargitafürdõre. Hétfõ: közös fürdés Szovátán, városnézés, majd látogatás Korondra. Kedd: túra a
Fogarasi Havasokba; szerda: a Gyergyószárhegyi Lázár
kastély, a Békás-szoros és Gyilkos-tó megtekintése. Csütörtök: ismerkedés a sepsiszentgyörgyi nevezetességekkel; péntek: az Ezeréves határ, Csíksomlyó és Csíkszereda meglátogatása; szombat: Székelyudvarhely, Szelykefürdõ, Farkaslaka; vasárnap: reggeli után indulunk haza.
A szállás, étkezés költsége: 40 e Ft/fõ, a buszköltség
várhatóan 22-25 e Ft/fõ, összesen: a jelenlegi euróval
számolva kb. 65-70 e Ft/fõ. Az utasbiztosítás megkötése
kötelezõ, – a csoportos változat olcsóbb. Az autóbuszrendelés miatt elõleget kell fizetni. A jelentkezõket csak
akkor vesszük nyilvántartásba, ha ez a fizetés – legkésõbb
2009. május 30-áig – megtörtént. Az elõleget július 1-ig
történõ visszalépés esetén visszatérítjük, azután már nem
áll módunkban, mivel az autóbuszt le kell kötni. A költségek kiegyenlítése július 30-ig történhet.
További információ: Székely Zoltán, 2011 Budakalász,
Budai út 65. Tel/Fax: (26) 341 636, Mobil: (20) 9347 155.
Email: gyuszekibt@t-online.hu.
Mindenkit szeretettel várunk.
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KULTÚRA

H
IRMONDO
Versmondó Gála a Faluházban

FALUHÁZI ÉS KÖNYVTÁRI PROGRAMOKRÓL

Kapu – szunnyadó erõink felélesztése felé
Író-olvasó találkozóval várták az Olvasni jó program szervezõi a gyerekeket április 23án, a könyvtárban. A meghívott
Barcza Katalin tanárnõt sokan
ismerték a Szentistvántelepi Iskolából, többen olvasták is a
Kapu c. ifjúsági regényét, amivel az Édes Anyanyelvünk pályázaton 2004-ben elsõ díjat
nyert, – de mint írónõvel, most találkozhattak vele elõször.
A vendég közvetlensége, õszintesége, humora legyõzte a gyerekek óvatosságát, tartózkodását: az elõzõleg begyûjtött kérdésekre kapott válaszok meglódították fantáziájukat és minél többet megtudtak a könyv(ek) keletkezésérõl, az írónõ munkamódszereirõl, szokásairól, annál többet
és többet akartak még hallani. Elcsodálkozhattak azon,
hogy a regény csak világoskék zselés tollal akart íródni, a
sötétkéket nem szerette; hogy séta közben, az árokparton,
vagy autóban ücsörögve születnek a legjobb gondolatok;
hogy a szereplõk nevével mennyit lehet bajlódni és hogy
bár nagyjából tudható írás közben, hogy mirõl fog szólni a
könyv és mi lesz a vége, de az odavezetõ út titokzatos,
mert a hõsök – jellemükbõl fakadóan – idõnként egészen
mással foglalkoznak, mint az író szeretné... Megtudhatták
azt is, hogy Barcza Katalin ‘mindenevõ olvasó’ volt: elkezdte a könyvespolc elején és ami kezébe akadt, mese,
történelmi regény, indiános, pöttyös, csíkos könyv, mindent ‘bekebelezett’... És hogy igazából viccbõl kezdett el
írni, viccbõl küldte el regényeit kiadónak vagy pályázatra, s
viccbõl mondta családja vicces faggatózására minden nap,
hogy „igen, kiadják”, „igen, megnyerem”... Ám a viccbõl
valóság lett, mert amit az ember megálmodik és nagyon
szeretne, amiben hinni tud, az – ahogy a Kapun, a maga
belsõ kapuján átlép – megvalósul, életre kel...

Német nemzetiségi nap
Hagyományteremtõ
szándékkal került sor április 24-én az elsõ budakalászi Német Nemzetiségi Nap megszervezésére. A Kalász Suli és a Német Nemzetiségi Egyesület együttmûködésének
eredményeként színvonalas mûsort láthattak az
érdeklõdõk a budakalászi Kós Károly ÁMK színpadán.
A Kalász Suli német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjainak apraja-nagyja vidám, szórakoztató összeállításban
mutatta be a népes közönségnek, hogy mi mindennel lehet gazdagabb az, aki német nyelvet tanul. Színes jelmezek, dallamos muzsika, táncoló lábak, fülbemászó versikék és mókás színdarabok tanúskodtak a Kalász Suli némettanárainak és tanulóinak eredményes munkájáról. A
Német Nemzetiségi Egyesületnek köszönhetõen a Faluház udvarán büfé várta a vendégeket, a gyerekek elõadását követõen pedig az egyesület meghívottja, a Kamp János Fúvószenekar gondoskodott a jó hangulatról.
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Hagyomány szerint Versmondó
Gálával ünnepelték április 17-én a Faluházban a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Iskola tanulói a Költészet
Napját. Bordán Irén színésznõ biztató,
megnyugtató szavai után kezdetét
vette az ünnepség: az iskolák legjobb
szavalóinak fellépése, de nem a vetélkedés izgalmáért, hanem csak a versmondás öröméért, gyönyörûségéért...

Mese és játék a könyvtárban
Öt mesét is elolvastattak Margit nénivel a gyerekek a könyvtárban a
március 27-ei Mesepénteken. Hogy a történetek
varázsolták el így õket,
vagy a találkozás régi óvónénijükkel, nem tudhatjuk,
de az biztos, hogy még a
találékonyságukat is próbára tehették: egy kis rögtönzött
szerepjátékra is volt lehetõség ezen a délutánon.
Az április 24-ei Mesepéntekre Andrásfalvy Etelka, aki
drámapedagógiával is foglalkozik, eleve úgy készült, hogy
játszani fog a gyerekekkel. A jelenlévõk Benedek Elek: A
Csudafa c. mûvének részleteit dolgozták föl: a mesefolyamot
játékokkal, feladatokkal szakítva meg. Hol a külsõs ‘színészek’ adtak elõ egy jelenetet, hol a gyerekek álltak föl, hogy
eljátsszák, mi hogy is történhetett. Ehhez változatos kellékek
közül válogathattak: szempillantás alatt átalakulhattak fenyegetõ rút Bûbájossá, riadt királlyá, harcos katonává... Egyszer
azt kellett elképzelni, megmutatni, ki milyen fává szeretne
lenni; majd azt, hogy ha egy gonosz varázsló bûbájt mondana rájuk, hogyan változnának másféle növénnyé. Aztán sûrû
erdõvé vált a csapat, amelynek fái fenyegetõen borultak öszsze, hogy megakadályozzák az átjutást, – majd pedig mesehõsökké, akik csak a mozdulataikkal mondhatták el, némajátékban, mit érezhet az adott szereplõ. Bár kevés volt az idõ,
sor került egy közös rajzolásra is: egy óriási fára kellett minél
több virágot pingálni, hogy jelezzék, milyen szépségekké
tudja átváltoztatni a Csudafa a világ rosszaságát... Ahogy a
mese és a játék képes átformálni mindent...
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KALÁSZI ZENE-MOZAIK

Zongoristáink országos gyõzelme

Április 24-26
között zajlott Balassagyarmaton
a – három évente megrendezett
– VIII. Országos
Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny,
Szedmák Eszter és Soós Zsófia
melyrõl a KAMI
két tehetséges növendéke, Szedmák Eszter (tanára: H.
Kürtösi Mónika) és Soós Zsófia (tanárai: Hoffer Katalin, H.
Kürtösi Mónika) elsõ díjjal tért haza.
A kétfordulós versenyre, hét korcsoportban országosan 248 páros nevezett 87 iskolából, végül 200 páros vett
részt a megmérettetésen. A területi válogatón a második
legnagyobb csapattal, hét párossal indultunk, így a nagy
múltú és népes tanulótáborral nevezõ iskolák képviselõi is
elismerõen nyilatkoztak az alig 12 éve mûködõ KAMI
zongora tanszakának aktivitásáról.
Budakalászt Józsa Bojána–Rozenberszki Zsófia, Kurucz
Gyöngyvér–Kún Hanga, Sebõk Dóra–Józsa Elena, Kerekes
Barnabás–Knipfer Tamás, Szedmák Eszter–Soós Zsófia; tanár-diák kategóriában: Szedmák Eszter–H. Kürtösi Mónika, Soós Zsófia–H. Kürtösi Mónika (felkészítõ tanárok:
Dankovics Valéria, H. Uracs Mónika, H. Kürtösi Mónika)
képviselték. Végül 3 párosunk lett döntõs, bár további két
indulónk hajszál híján nem jutott tovább.

Alapítványi Nap – CD-bemutatóval
A Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány május 10-én
tartotta meg Az elõdök útján címû rendezvényét, melyen a
Budakalászon élõ szerb és sváb nemzetiségek kulturális hagyományai elevenedtek meg. A koncert díszvendége az
alapítvány alapítója, a Kossuth-díjas budakalászi zeneszerzõ, Sári József volt, akinek igazi meglepetéssel kedveskedtek zongora szakos növendékeink – Kurucz Gyöngyvér és
Kún Hanga – a mester gyermekek számára írt zongoramûveinek megszólaltatásával. Meleg szavakkal köszöntötte
Õt Eredics Gábor – a Kós Károly ÁMK igazgatója és az Alapítvány elnöke – és virággal Parlagi Endre polgármester.
Csemiczky Miklós zeneszerzõ és Modrián József hegedûmûvész, a kuratórium tagjai is a köszöntés részesei voltak.
A zeneiskola Fúvószenekara ez alkalommal mutatta be a
februárban elkészített CD-lemeze teljes anyagát. Ünnepélyesen megtörtént az együttes névadása is: mostantól – az
egykori budakalászi fúvószenekar vezetõje után – Kamp János Kapelle néven mûködnek tovább. A fúvósok vezetõje
Spáth Oszkár, aki maga is aktívan zenél a zenekarban, karnagya Spáthné Faragó Éva. A stúdiómunka tapasztalata – mely
hallatlan koncentrációt, figyelmet követelt – érzõdött az élõ
elõadásban a tiszta intonálás, a ritmustartás, a kimunkált
együttjáték terén. Mindemellett, a közönség nagy-nagy
örömére, az igazi önfeledt muzsikálás élményét is nyújtották, a hagyományos sváb fúvószenekari repertoár megszólaltatásával. A legnagyobb sikert a Fox-egyveleg aratta.
Fellépett a zeneiskola Tamburazenekara Szendrõdi Ferenc
vezetésével, aki ezúttal bõgõsként állta a sarat; a Népdalkör,
12

KULTÚRA
A versenyen két különbözõ stílusú mûvet kellett elõadni
– az egyik korcsoportonként kötött volt –, szigorúan korlátozott játékidõben. Bár a szabályzat lehetõvé tette a kottából
való játékot, a mi indulóink azzal is kitûntek, hogy magas
színvonalon fejbõl játszották szép és nehéz darabjaikat. A
zeneiskolai osztály szerinti korcsoport-beosztásból adódott,
hogy gyõztes párosunk fiatalabbik tagja, 12 éves létére a
14-18 éves korosztállyal vette fel a versenyt. A mezõny
több mûsorszáma a zsûri szerint messze túlmutatott a zeneiskolai szinten elvárható teljesítményeken.
A kitartó tanári szervezésnek köszönhetõen a továbbjutó párosok a verseny elõtt meghallgatásokon és koncerteken tökéletesítették mûsoraikat. A két és fél éve zongorázó Szedmák Eszter már a 2007 októberében megrendezett Kodály Zoltán Nemzetközi Zongoraversenyen is harmadik helyezést ért el. Soós Zsófia – aki Hoffer Katalin és
H. Kürtösi Mónika tanítványa – nyolc éve zongorázik, de
csak pár éve érett meg benne a döntés, hogy zenei pályára lépjen. Az eredmény igazolta: a színvonalas mezõnyben kétszeresen is megállta helyét: a páros elsõ díj mellett, tanár-diák kategóriában harmadik helyezést ért el.
Számos más mû mellett a gyõztes mûsorszámot is
meghallgathatják az érdeklõdõk Szedmák Eszter és Soós
Zsófia zongoraestjén június 3-án, 18 órakor a Faluházban. A
koncert az idén elindított jótékonysági hangversenysorozat
része, mellyel a szervezõk egy minõségi hangversenyzongora megvásárlását tûzték ki célul. Ezt az országos versenyen elért kalászi gyõzelem is nagymértékben indokolja.
H. Uracs Mónika

mely pünkösdölõt, majd a vonósok közremûködésével bogyiszlói
dallamokat
adott elõ, vastapsra ragadtatva
a közönséget. A
siker az elõadók
mellett Papp Ágnes és Danhauser
A Kamp János Kapelle mûsora
Zoltán munkájának köszönhetõ. Kedves színfolt volt a Lustige Schwaben kórus és a Sonnenblumen táncegyüttes szereplése, mellyel
megelõlegezték a koncertet követõ sváb táncház vidámságát.
A mûsort Barcza Katalin ismertetõi: komoly, megható irodalmi betétei, helytörténeti emlékezései tarkították. A táncház
szünetében sokan tekintették meg a hajdani Kamp zenekar
fotóiból, hangszereibõl rendezett kiállítást, melyet volt kollégánk, Kiss László bocsátott rendelkezésünkre. A rendezvény
vendégei között tisztelhettük a Kamp család leszármazottait
is. (A zenekar honlapja: www.dunainfo.net/~spathne)
A rendezvény és a CD-lemez nem jöhetett volna létre
Sütõ Lajos hozzáértõ, alapos és gondos stúdiómunkája nélkül. Az alapítványi délután bevétele hozzájárul a nehéz
anyagi helyzetben lévõ tanulók támogatásához és a fúvószenekar fellépõ ruhájának beszerzéséhez. E célokat a CD
megvásárlásával – a zeneiskolában – bárki támogathatja.
H. Uracs Mónika (További fotók: BH+>>)
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Falutisztítás Fantom módra...

Tûz a Kevély hegyen

Ez év februárjában merült fel a Budakalászi Önkéntes
Tûzoltó Õrs tagjaiban az ötlet, hogy azon túl, hogy teljes
létszámban részt vesznek a hagyományos tavaszi Falutakarításon, – beindíthatnának egy speciálisan a tûzoltó
eszközökkel megvalósítható falutisztítási akciót is.
Az õrs tagjai
a polgármester
úr kérésére utánanéztek a graffitik letakarítási
lehetõségeinek.
Így akadtak az
interneten a Budapesti Fantom
nyomára, akitõl
pontos tájékoztatást kaptak, mely vegyszerekkel, milyen felületekrõl s mi módon lehet a leghatékonyabban eltávolítani a festéket. Április 25-én, a budapesti Nagy Várostakarítással egyidejûleg került sor a budakalászi Falutisztításra.
A szükséges tisztítószerek árát, 80 e Ft-ot az önkormányzat állta, a munkát és a vizet a tûzoltóõrs biztosította.
Így sikerült lepucolni a piros téglás házat a posta mellett;
egy telefonfülkét; néhány útjelzõ táblát és a felépült, átadásra váró, de sebtében már megrongált játszótereket is.
A Fantom,
aki betette a lábát Kalászra,
nem tûnt el...
Itt jár köztünk,
figyel. Gyûjti az
erõt, erõsítést.
És értünk, a jó
közérzetünkért:
folytatja...

Április 28-án délután riasztották a tûzoltóõrsöt, hogy a Kevély
hegyen tûz van a ‘szokott helyen’. Az évi kétszeri erdõtûzzel megvert terület 5-600 méterre esik a sorompótól:
így az oltóknak hegynek
felfelé, meglehetõsen
nehéz terepen kell ott
gyalogosan felvinni az összes eszközt, fektetni a tömlõt.
A több órás oltásban négyen vettek részt, szerencsére
csak pár száz négyzetméter kapott lángra, – emberi figyelmetlenség, felelõtlenség miatt. Az arra járó turisták
ugyanis, ha el is oltják a tüzet, gyakran nem gyõzõdnek
meg róla, hogy maradt-e éghetõ anyag a közvetlen közelben. Ezen a terepen viszont a mintegy 30 cm vastag
gyantás avar könnyen beizzik, fellángol újra, pillanat alatt
megsemmisítve mindazt az
értéket, szépséget, aminek a
kedvéért oda kirándulunk...
Arra kérjük a lakosokat, túrázókat, fontolják meg, hova
raknak tüzet, ne hagyják magára a lángot, parazsat, ill.
gondoskodjanak annak biztonságos eloltásáról.

Fõvárosi elismerés az önkénteseknek
Május 6-án a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. képviseletében
Horti Zsófia megköszönte a Budakalászi Tûzoltóõrsnek, hogy a Falutisztítással csatlakozott az április
25-ei budapesti Nagy Várostakarításhoz. A szóvivõ elmondta, külön
öröm volt számukra, hogy a fõvárosnak meghirdetett akció sikeréhez egy környékbeli település is
hozzájárult és reméli, a tágabb
agglomerációban
is ragadós lesz a
budakalászi példa.
Az õrsön megmutatkozott maga a
Budapesti Fantom
is, aki ajándékkal
kedveskedett az
önkéntes falutisztítóknak.
FSA
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NEVEZETES KALÁSZIAK

ARCOK

„Szinte nincs is olyan emlékem, ami ne a zenével lenne kapcsolatban...”
Beszélgetés Hlavacsek Tihamér budakalászi zongoramûvésszel
lavacsek Tihamér zongoramûvész
1977-ben született Orosházán. A
H
budapesti Bartók Konzervatórium és a

Zeneakadémia hallgatója volt Benkõ
Zoltán, Falvai Sándor, Gulyás István és
Devich Sándor növendékeként, ahol
2002-ben diplomázott. 1997-ben Kocsis Zoltán meghívta a Budapesti Fesztiválzenekarhoz, 1998-tól a Magyar Rádió szólistája. A Yale Universityn szerzett Master’s diplomát Frankl Péter osztályában – a Solti Alapítvány és a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával (2002-2004). 25 esztendõs volt, amikor a New York-i Carnegie Hall-ban (2003) debütált. Fellépett a lipcsei Gewandhausban (2004), a berlini
Konzerthausban (2004, 2006), a párizsi Chatelet Színházban
(2001), a müncheni Filharmónia nagytermében (2004), Bécsben (2002), Rómában (2001, 2007, 2008), Milánóban (2002),
Svédországban (Vaxjö, 2000), de turnéi során Bostonban
(2003) és Washingtonban (2003) is nagy sikerrel szerepelt.
Az Euro Musica Vitae 2000 televíziós fesztiválon – az Európából beválasztott két zongorista egyikeként – öregbítette a
magyar zongoristák hírnevét. Szívesen látott mûvésze a legrangosabb komolyzenei fesztiváloknak: Europamusicale (Németország, 2004), Como-i Õsz, European Piano Forum (Berlin,
1997), Cliburn Piano Institute, Fazioli Zongorafesztivál (1997,
1999), Savaria Interforum (1999), Budapesti Zenei Hetek és a
Budapesti Tavaszi Fesztivál. „A Zongora Ünnepe Keleten”
fesztiválon – amit Hauser Adrienne és Kocsis Zoltán neve fémjelez – szóló hangversenyt adott 2000-ben. 2002-ben a Glaxo
Smithkline pályázat elnyerésével annak támogatott mûvésze
lett. Hazai és nemzetközi zongoraversenyek elsõ helyezettje
(pl. Földes Andor, Gandolfi, Trieszt). Felvételei hallhatóak a
Magyar Rádió, az amerikai National Public Radio, a Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Svéd Rádió és Televízió adásaiban.
A „fiatal zongorista generáció egyik legígéretesebb mûvésze”ként – Bogányi Gergely, Nagy Péter, Szokolay Balázs, Csalog
Gábor mellett – szereplõje a 2001-ben készült, „A magyar
zongorázás diadalmas 120 éve” címû dokumentumfilmnek és
a Kocsis Zoltánt bemutató „A magyar iskola” címû portréfilmnek is. 2006-ban a Gramofon Magyar Klasszikus Díjában részesült: „Az év kiemelkedõ fiatal mûvésze”-nek választották.
2006-ban és 2007-ben is elnyerte a Fischer Annie ösztöndíjat.
A Tavaszi Fesztiválon Liszt-szólóestet adott 2007-ben, s azév
októberében a Magyar Kulturális Fesztiválon Delhiben és
Bombay-ben lépett fel, több magyar mûvésszel együtt. 2008.
március 15-én a Stuttgarti Magyar Intézetben szerepelt.
A 2000-ben 125. évébe lépett Zeneakadémia jubileumi CDt adott ki. A kísérõfüzet bevezetõjében ez áll: „Ez a válogatás
a jelent tükrözi, zálogát, aranyfedezetét a jövõnek...”. A 12
‘méltónak találtatott’ darab között Hlavacsek Tihamér elõadásában hallhatjuk Alban Berg: Szonáta op.1. címû mûvét is. Elsõ szólólemezét 2001-ben – a Trieszti Nemzetközi Zongoraverseny gyõzteseként – Rómában készítette Liszt mûveibõl a
Studio Cantoberon kiadásában, majd Goldmark Károly (18301915) összes zongoramûveinek – „World Premiere” – elsõ korongja jelent meg a Hungaroton kiadásában, 2006-ban. Ugyanezen év novemberében Mozart és Brahms mûveibõl adott ki
egy korongot a Vox Artis Classics, amelyen Devich Gábor (klarinét) és Miskolczi Anita (cselló) voltak partnerei. 2007 szeptemberében jelent meg a Goldmark-sorozat második darabja,
de elkészültek már a felvételei a 2009 szeptemberében megjelenõ 3. korongnak is. A „World premiere” elsõ lemezét szólóhangszer kategóriában „az év hangszeres felvétele” díjra jelölték a MIDEM-en, Cannes-ban. 2009-tõl az Egyesült Államokbeli Shenandoah University-n tanársegédként tanít. 1991
óta él Budakalászon.
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• Orosházától hogyan vezetett az út a világ legnagyobb
koncerttermeiig? – tehetném fel az egyetlen kérdést. De kezdjük az elején. Mi késztette arra, hogy ezt a hivatást válassza?

– Így visszagondolva, ez nekem is érdekes... Orosházához semmi közöm nem volt, ott ‘csak’ születtem, Csorváson
éltem talán két évig. Aztán Debrecenbe költöztünk, 19791983-ig éltünk ott. Egy zenei óvodába jártam. Ez az elsõ,
amire vissza tudok emlékezni, és szinte nincs is olyan emlékem, ami ne a zenével lenne kapcsolatban... Két-három évesen már lemezeket hallgattam. A szüleim nagy zenekedvelõk... Bár a családban nem volt, aki hivatásszerûen vagy mûkedvelõként zenélt volna. Az édesapám anyukája a templomban nagyon szépen énekelt, talán tõle jött ez a hajlam...
Apa fõleg az operákat, meg a dzsesszt szereti, nagyon jó
füllel, ízléssel válogatta össze a lemezgyûjteményét. Egyszer
csak arra lettek figyelmesek, hogy ez engem annyira érdekel,
hogy nem lehet letiltani róla. Végighallgattam egy lemezoldalt és szóltam, hogy lejárt, fordítsák meg... Debrecenben
történt, hogy a villamoson két-három évesen dúdoltam Ravel Boleróját, mindenki nézett... Akkor egy ismerõs mondta,
hogy van ez a zenei óvoda. Amire emlékszem, hogy játékos
módszerekkel fejlesztették a hallást és a zenei memóriát. Állítólag elsõ hallásra tisztán visszaénekeltem a dallamokat.
Voltak kis elõadások, táncoltunk, énekeltünk, trioláztunk.
1983-ban jobb álláslehetõséget kaptak a szüleim, Karcagra költöztünk. Ott a zeneiskolában egy fantasztikus tanárnõhöz, Koppány Máriához kerültem, aki tehetségében
és emberileg is egészen kivételes hölgy volt. Annyira szerettem ott lenni, hogy miután kora délután lejárt az órám,
ott maradtam egészen este nyolcig... El se lehetett onnan
vontatni... Kettesével vettem az éveket, hetente léptem fel
koncerteken, s minden versenyre elvittek: szolfézsra, zongorára, kamarára... elõbb városi, majd megyei és országos
megmérettetésekre. Tíz-tizenegy évesen kéthetente mindig más helyre utaztunk. A versenyeken többen mondták
a tanár néninek, hogy egy ilyen tehetséget ne tartson magánál. El-elvitt Debrecenbe, a fõiskolára, Helyes Erzsébethez, õ azt mondta, szívesen felvesz, de nekem inkább Pesten lenne a helyem, ott a legjobb az oktatás... Így vettek
fel a Bartók Konzervatóriumba, 13 évesen.
• Nem volt hátránya ‘vidéki gyerekként’? Karcagról sokkal több áldozatot
kellett hoznia a sikerekért?

– Nem akartak fölvenni,
de nem szakmai okok miatt... Hanem akkora volt a
túljelentkezés, hogy a vidékieket eleve megpróbálták
‘leválasztani’. Nekem például nem válaszoltak a felvételi lapomra. Tíz nappal a
megmérettetés elõtt, amikor rákérdeztünk, azt felelték: „elkeveredett”... Jelezihamér, Róma
tük, hogy mi akkor is sze- Hlavacsek T ihamér,
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retnénk megpróbálni, hiszen idõben beadtunk mindent...
Aztán meghallgatás elõtt azt mondta viccesen az egyik tanár: „Ilyen névvel? Meg se tudják jegyezni...” A felvételin viszont, a szokásos rideg hangulat helyett megtapsoltak... Én
nem fogtam fel ennek jelentõségét, de a tanár nénim boldogan jött ki. Aztán az elõbbi tanár megjegyezte: „Úgy látszik,
mégis meg kell tanuljuk a nevét...”
• Akkor Önt nem kellett erõltetni, hogy „kisfiam, gyakorolj már egy kicsit”, – maga ‘lökdöste’ magát erre a pályára...

– A zene annyira bennem van, hogy nem is tudnám elképzelni, hogy ne csináljam. Pedig próbáltak finoman, észérvekkel lebeszélni, hogy nehéz pálya ez, meg a megélhetés
se biztos, kapcsolatok is kellenek hozzá... Szüleim, általános
iskolai tanáraim azt mondták, legyek inkább mérnök vagy orvos, de meg se fordult a fejemben, hogy mással foglalkozhatnék... Igaz, sokáig nem tudtam, mit is akarok csinálni, de
az biztos volt, hogy valami zenei dolgot... Nyolc-tíz évesen
nem éreztem, hogy zongorista akarok lenni, csak a zenét
szerettem... Hallgattam szimfóniákat, operákat... Amikor a
zeneiskolában választani kellett, azt mondtam, legyen zongora. De mindent hallgattam... Olyan minõség volt meg otthon lemezeken, hogy ez sok mindent befolyásolt...
• A szülei végül elfogadták a ‘saját úton járást’...

– Ami tõlük telt, mindent megtettek... Ez tényleg egy
fantasztikus hozzáállás. Próbáltak meggyõzni, hogy jobb lenne más, ami tervezhetõbb, – ám amikor a konzervatóriumi
elõkészítõre tizenhárom-tizennégy évesen háromnegyed
évig hetente egyszer följártam, édesapám kísért el. De beláttuk, a teljes képzés így nem menne, a pálya múlhatott rajta...
1991-ben tudtunk felköltözni. Pest mellett szerettünk volna
megtelepedni, nem a városban. Budakalászon volt egy lehetõség, barátságos környéknek tûnt, meg itt volt a HÉV is...
• Mennyi ideig járt a Kalász Suliba és hogy fogadták itt?

– Nyolcadikosként két hónapot jártam ide. Mindenben
támogattak, elfogadták a délutáni elfoglaltságaimat. Kicsit
különcnek is tartottak, de megbecsüléssel fordultak felém.
Énekórán kérték, hogy zongorázzak, – füttyel és nagy ovációval díjazták. Milosevits Ágnes akkor igazgatóhelyettes volt.
Kivételes ember... a kultúra és az emberek iránti érzékenysége egészen fantasztikus volt. Vidékre is eljött, hogy meghallgassa a koncertjeim... 1992-tõl 2000-ig rendszeresen fölléptem a Szent István Alapítvány Adventi hangversenyein is.
•Milyen tanárok, mûvészek, hatottak leginkább Önre?

– Édesapám lemezgyûjteménye révén Kocsis Zoltánon és Ránki
Dezsõn nõttem fel... Tõlük szinte minden felvétel megvolt. Ennél jobb
színvonal nem kell... De
hatott rám Schiff András, Szvjatoszlav Richter,
Vladimir Horowitz...
Kocsis világszerte
elismert mûvész, ezért
megtisztelõ, hogy felfigyelt rám. Tizenhét évesen játszhattam elõször
Frankl Péterr el és édesanyjával zenekarral, Liszt Halál2009. május • III. évfolyam 5. szám

„Többször volt alkalmam meggyõzõdni különleges
tehetségérõl … mint szólista és kamarazenész mutatkozott be rendkívüli sikerrel.”
Frankl Péter, zongoramûvész

„Hlavacsek Tihaméré az érdem, hogy a magyar zenetörténet e pókhálóval beszõtt, sokáig elfeledett szegletét ismét régi fényében tárja a nagyközönség elé. Érzékeny játékában egy letûnt kor utáni nosztalgia jelenik
meg: a hallgatót lépésrõl lépésre vezeti – mintha egy
képzeletbeli képeskönyvet lapozna – a 19. századi romantika múltbéli tündérvilágába. A zeneszerzõ és zongoramûvész szerencsés egymásra találását igazolja az
interpretáció magas színvonala, a tökéletes technikai
megvalósítás /.../ vajon lesz-e olyan hatása e felvételeknek, hogy ezután már csak átmenetileg elfeledettként emlegethessük Goldmark Károly zongoramûveit?”
Muzsika – Kovács Ilona

„…a nyitó mû Beethoven „Vihar” szonátája volt,
Hlavacsek játéka szenvedélyes, technikája megdöbbentõ... született tehetség és muzikalitás... mindenkinek nagyon ajánlom hogy hallgassa õt…”
Ivan Katz, Yale University, USA, 2003 április 11

táncát a Zeneakadémia nagytermében, a szakközépiskolások
országos versenyének elsõ díjasaként. Kocsis akkor azt
mondta: „Ezt én nagyon nagy dolognak tartom ám... (a Haláltánc színvonalára értette), ha nekem kéne elõadni, de valami miatt lerobbannék, vele játszatnám el...” Erre a mondatra
a tanárok is felkapták a fejüket... A 2001-es tiszadobi zongoragálán, a fellépésem után azt mondta nekem: „Te sikerre
vagy ítélve”. Ez az egyik legnagyobb elismerés számomra,
amit kaptam, mert nem túl gyakran mond ilyeneket... Volt
egy Richard Strauss-szvit, irgalmatlanul nehéz. Telefont kaptam, hogy Kocsis azt szeretné, ha én mennék. De õ nem arról híres, hogy sok idõt hagy... Mikor találkoztunk, kérdezte:
„Na, szívtad a fogad, mikor megláttad...?” De talán meg lehetett elégedve... Azóta is, amit sikerültnek érzek, megmutatom neki, idõrõl-idõre meg szokott hallgatni...
Tizennégy-tizennyolc évesen Benkõ Zoltánhoz jártam
a Konziban. Õ a dolgok lelki részére hatott: azt az igényt
próbálta felébreszteni, hogy ráérezzünk a mögöttes mondanivalókra. Erre kevesen képesek... Az Akadémián Falvai
Sándorhoz kerültem, aki az õ tanítványa is volt.
Meghatározó személyiség volt még Frankl Péter. 2000ben a svéd TV egyhetes Svédországi Fesztivált szervezett,
három fellépéssel, kurzusokkal, tömény programmal. Erre
Csaba Péter Franciaországban élõ professzor tartott meghallgatásokat Európ-szerte, többek közt Budapesten, a
Zeneakadémián is. Végülis hét résztvevõt, ebbõl két zongoristát választottak ki, egyikük én voltam. Ezen a fesztiválon Frankl volt az egyik professzor. A sûrû programon a sok
beszélgetés közben megismert, a koncerteken nyújtott
teljesítményemrõl nagyon elismerõen beszélt, meghívott a
finnországi kurzusára is. Akkor gyakoroltam Liszt h-moll
szonátáját, gondoltam, jó alkalom lesz ott tanulni. Mikor kijelentette, azt adom elõ a hatodik napon, a zárókoncerten,
megdöbbentem. Hihetetlen lépésekben tanított, olyan
munkatempóval, hogy elképesztõ volt. Sikerülhetett a mû,
15

BESZÉLGETÉS HLAVACSEK TIHAMÉRRAL
mert a koncert után megkérdezte, lennék-e a tanítványa a
Yale Egyetemen...? Oda bekerülni is szinte lehetetlen,
olyan magas színvonalú. Az évi tandíj 31 ezer dollár. Megkaptam a Yale-tõl a tandíjmentességet. Ezt az összes zenei
felvételizõ közül az elsõ három kaphatja meg...
• Nekem úgy tûnik, a Goldmark – akirõl a korabeli írások
gyakran jegyezték meg, hogy (hegedûsként) ‘kevéssé értett a
zongorához’ – összes zongoramûveit bemutató CD-sorozat
hozta a legnagyobb sikereket. Hogyan esett a választása rá?

– Amikor megszereztem a Yale-en a diplomát, már kapcsolatban voltam a Hungarotonnal, ami akkor már fõleg csak
újdonságokkal, elsõ felvételekkel foglalkozott. Lisztben,
Strauss-ban gondolkodtam volna, de a kiadó kifejezetten újat
akart. Azon a nyáron kinn jártam Frankl Péternél Londonban,
és ahogy beszélgettünk, szóba került Goldmark Károly. Ott
volt a polcon a róla írt könyv, megnéztük, s késõbb kiderült,
hogy Goldmark zongoramûvei még nincsenek felvéve, így
megszületett az összkiadás terve. Akkor elkezdtem ismerkedni vele. Kicsit féltem, hogy mi lesz, ha nem áll közel hozzám, de a kiadott kották tetszettek. Elkezdtem tételesen kutatni, milyen mûvei is vannak. Fõleg az utolsó 10-15 évében
írt zongoramûveket. Sokat és jót... Akkor már nagyon ismert
volt, New Yorktól Sidney-ig játszották az operáit, szimfonikus
mûveit, kamaramûveit. Az a-moll hegedûversenye, a Sába királynõje világhírûek. A zongoramûvei valahogy kimaradtak.
Bécsben élt, ott azért játsszák, itthon is egy-egy darabot.
• Nem lett volna kézenfekvõbb ‘bevált nevekkel’, ismert
mûvekkel próbálkozni?

– Nem... Liszt, Chopin megvan hatvan elõadásban és ebbõl 15-20 olyan, hogy az ember hanyatt esik... A világ legnagyobb elõadói után már nem annyira érdekes egy következõ, sokadik felvétel. Ez így egyedülállóbb, eredetibb. Így én
lehetek az elsõ, aki Goldmark zongoramûveit a világnak bemutatja. Már brazil, japán, amerikai, európai rádiókban
játsszák. Talán most már jobban bekerül a köztudatba. A feladat is nagyobb valahol, hogy olyan mûveket zongorázok,
amik még nincsenek felvéve...
• Van abban valami ‘kulturális misszió’, hogy a méltatlanul
mellõzött Goldmark-zongoramûvek – bár életében elõfordult,
hogy a Sába királynõjét egyszerre közel harminc operaház játszotta kilenc nyelven – visszakerüljenek méltó helyükre? Esetleg lelki rokonságot érez – elõadóként is – a romantikus, ‘vigasztalhatatlan’ szerzõvel, akinek sokat emlegetett, szerénységrõl tanúskodó mondása: „minthogy vezetni nem tudtam,
másokkal menni nem akartam, így hát egyedül haladtam...”?

– Goldmark már életében világhírû lett – elsõsorban operái által –, egyre inkább reneszánszát éli. Zongoramûvein kívül
majd’ minden fel van véve tõle a legnagyobb kiadóknál, operáit, kamarazenéjét sok helyen játsszák, hegedûversenyét a
legnagyobb elõadók – többek közt Itzhak Perlman, Joshua Bell
– vették fel. Legutóbb a Bartók rádióban volt a hét zeneszerzõje, ahol rendszeresen mûsorra tûzik mûveit. Tehát az nem
mondható, hogy ’mellõznék’, csak a zongoramûvekrõl felejtkeztek el egy kicsit.
Ami vonzott, hogy pont egy olyan szerzõ, aki magyar
születésû és világhírû lett már életében. Sok olyan szerzõnk
van, aki jó zenét írt, de senki nem ismeri. Goldmarknak viszont van neve, tekintélye... Én nagyon örültem neki, mert
Schumannra és Brahmsra emlékeztet, akiket nagyon szere16
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tek, amúgy utóbbival jó
barátok is voltak. Egyébként Liszt hallotta Goldmark mûveit Bécsben és
támogatta operái bemutatását. Ez mind közrejátszott, hogy megszerettem. De kell egy ‘kapcsolat’ is a zenével, a szerzõvel, nem lehet csak úgy
akármit játszani... Most,
hogy a harmadik lemez is
elkészült, az összes szólódarabja megvan. Munka
Otthon
közben lelkileg is annyira
ráhangolódtam, hogy ‘családtagnak’ kezdtem érezni. Már
olyan dolgokat is megértek, amiket nem írt bele a kottába...
• Legutóbb, Sári Józseffel beszélgetve, aki alapos, gondos
zongoristaként beszélt Önrõl, szóba került, hogy volt olyan kotta, aminek kapcsán megkereste, mert kicsit megviselte az idõ,
és ‘rekonstruálni kellett a darabot’...

– Igen... Néha nehéz eldönteni, mi a hiba és mi a szándék... Feleségemmel, aki zenetörténészként végzett, együtt
dolgoztunk ezen. Volt, hogy biztosak voltunk benne, hogy
hibás a kiadott kotta. Akkor elkértük Bécsbõl az eredeti kéziratokat. Találtunk olyat, hogy több verzió volt... és ezek szerint
is hibás volt a kotta. Aztán találtunk egy mûvet Goldmark
jegyzetei közt, ami pár ütem híján szinte teljesen kész volt.
Sári tanár urat ezzel, meg a hibásnak vélt részekkel kerestem
fel, hisz egy zeneszerzõ mindig másképp gondolkodik...
• Zeneszerzéssel nem próbálkozott?

– Zeneiskolás koromban próbáltam írni darabokat, de...
Pár év múlva visszanéztem õket és azt mondtam, hagyjuk...
Nem nekem való. Megpróbálom azt, amit csinálok, a lehetõ
legmagasabb szinten végezni. Mert annyi gyönyörûség van,
amit még meg lehet tanulni...
• Kell az elõadó-mûvészethez egy kis alázat...

– Igen, fõleg alázat kell... Mindig úgy próbáltam, hogy az
adott zeneszerzõnek minél több mûvét megismerjem, hogy
ráérezzek a stílusára. És úgy igyekszem játszani, hogy minél
hitelesebb legyen. Ha tíz év múlva is azt lehet mondani, hogy
igen, ezek a darabok ilyenek lehettek, akkor valószínûleg jó
munkát végezhettünk. Felfogásban még a legnagyobbaktól is
olyan eltéréseket lehet hallani... Olyankor úgy megy ki az ember a koncertrõl, hogy most nem Liszt mûvét hallottam,
hanem az elõadó megnyilatkozását Liszt ürügyén. Nem lehet
egyéniség nélkül játszani, de a szerzõ szándéka az elsõ...
• Mik a tervei, mikor, hol hallgathatja játékát legközelebb
a hazai közönség? És hogyan tovább?

– Június 9-én 19,30-kor az MTA Kongresszusi Termében,
a Várban fogok fellépni Rohmann Ditta csellómûvésszel,
magyar szerzõk mûveibõl álló mûsorral. Augusztusban
Amerikába megyek, a Shenandoah Universityn fogok tanítani tanársegédként zongora- és kamarazenét és részt veszek
a doktori programban is. Ösztöndíjat is kaptam: elõször egy
évre leszek kinn, de a tanársegédi pozíció meghosszabbítható. Hamarosan elkészül a honlapom is, amit a
tihamerhlavacsek.com címen lehet megtalálni.
(fucskó miklós – FSA)
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VÉLEMÉNY
Válasz Kincsesné Salca Mária, a Budakalászi Hírmondó 2009 áprilisi számában
megjelent cikkére.

Valóban elképesztõ…
… az a 70’-es éveket idézõ demagógia, ami az Ön cikkébõl a gáton
történõ közlekedéssel kapcsolatban
Stark Ervin
árad. Csodálatos mondatai a számkivetettségrõl és a jogfosztottságról, a kirekesztésrõl mélyen megindítottak és gondolkozásra késztettek. Írásában
hangot adott annak az elképzelésének, miszerint a gát lezárása valamely kisebbség érdekeit sérti. Mindjárt leckét
is kaptunk a demokrácia Ön általi értelmezésébõl. Valóban igaza van, a demokrácia azt jelenti, hogy – bizonyos
kérdésekben – többség dönt. Azt írja, hogy a többség
döntését követõen a kisebbség érdekei nem sérülhetnek.
Amíg az új híd nem épült meg, a gáton viszonylag elviselhetõ mértékû forgalom volt – kivéve a nyári szezont
–, amit mi, az itt lakók tudomásul vettünk és elfogadtunk,
az életünk velejáró részének tekintettük. Most viszont
olyan mértékû forgalomnövekedés történt, amit Ön valószínûleg nem tudott helyesen felmérni. A gáton súlyos
mértékben megnõtt a forgalom és ez a tény – véleményünk szerint – folyamatosan károsítja ezt a védmûvet,
ugyanis ez nem „út”, csak egy földhalmaz, melyre egy
aszfaltcsíkot terítettek. Ebbõl következõen nincs alapozása, teherviselõ rétege, stb., tehát nem mindennapi közlekedésre tervezték, más helyeken a közforgalom alól teljesen le van zárva! Félünk, hogy az erõs forgalom miatt a
gát egyre jobban süllyed és szétcsúszik, az aszfalt mellett
már most is mély gödrök, kátyúk keletkeztek a szembejövõ gépjármûvek kitérése miatt. A legutóbbi árvízkor kb.
15-20 cm hiányzott ahhoz, hogy a gáton átbukjon a víz!
A jelentõs átmenõ forgalom miatt szinte biztosan
megnövekszik a balesetek száma, a kisgyermekes családok jelenleg nem mernek a gáton sétálni vagy azt keresztezni. Mi, itt lakók, úgy érezzük, mintha a 11-es út teljes
forgalma a gátra terelõdött volna. A közös gondolkodásunknak az lett az eredménye, hogy tartsuk fent azt az állapotot, hogy a gátat csak az itt lakók használhassák.
Azon gondolkodtam, hogy honnan veszi bátorságot,
amikor olyan mondatokat ír le, hogy „csak reggelente jár
több autó a gáton … és … nem kellene félni a személyautók forgalmától...”. Ha Ön itt lakna, valószínûleg aggódna
a háza épségéért, nem írna ilyeneket és félne a személyautók forgalmától, ahogy mi is tesszük. Nem kívánom Önnek
azt a lelki terhet megélni, hogy hozzájárul a gát olyan mértékû károsodásához, melynek révén az elkövetkezõ árvizek elöntik házainkat és értékeink tönkremennek.
Az Ön által elképzelt, ‘tegyük ki az „átmenõ forgalom
tilos” táblát’ módszer sajnos nem mûködik, ugyanis jelenleg is kint van – az autósok által figyelembe nem vett –
behajtani tilos tábla a gát végén, ami az Ön figyelmét valószínûleg elkerülte. A Rendõrség korlátozott erõforrásainak köszönhetõen a behajtás jogosságának ellenõrzése
nem-, vagy csak rövid ideig valósítható meg.
Szeretnénk Önt megnyugtatni, hogy mi, akik a gát lezárását látjuk az egyedüli hatásos megoldásnak, nem érezzük
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magunkat sem jogfosztottnak, sem kirekesztettnek, sem
számkivetettnek. Semmilyen – Ön által elképzelt – jog nem
sérül azáltal, ha a gátat lezárják, ugyanis nem vágják el elõlünk Budakalászt, hanem a megközelítés módja változik
meg, vagyis a megközelítés nem a legrövidebb úton történik. Mint ahogy most sem, mert reggel lehetetlen a Luppa
kijáró felé menni a forgalom miatt, tehát csak Békásmegyer-Budakalász úton lehet bejutni a faluba. A legrövidebb
út és a kerülõ út kérdése KÉNYELMI szempont, amit megelõz
az életminõségünk, gyermekeink, házaink, értékeink iránt
érzett aggódás és félelem, ami BIZTONSÁGI szempont.
Továbbá szeretnénk Önt megnyugtatni, hogy a gát lezárása esetén is Budakalászra fogunk járni a Polgármesteri
hivatalba, háziorvosi rendelõbe, iskolába, bölcsõdébe.
Tesszük ezt úgy, hogy tudatosan felvállaljuk a kényelmetlenebb, több idõt igénybevevõ, hosszabb út használatát, és
kérem, higgye el nekünk, ill. fogadja el tõlünk, hogy mi
ugyanolyan budakalászinak tartjuk magunkat, mint Ön, és
nem csak aludni járunk ide, mint ahogy azt cikkében sugallja rólunk. (Sajnálatos, hogy ezt bizonygatnom kell Önnek!)
A fentiek miatt nem érezzük magunkat – Ön által
megvédeni kényszerült – másodrendû állampolgárnak,
sem kirekesztettnek, mint ahogy azt elhitetni igyekszik.
Ha a gátat lezárják, olyan budakalászi lakosokká válunk,
akiknek ugyanolyan jogai maradnak, mint a többieknek,
csak abban fogunk különbözni tõlük, hogy a központ
megközelítése részünkre nem a legrövidebb úton történik
majd, cserébe – a gát megvédése okán – reméljük, hogy
még sokáig lehetünk budakalászi lakosok!
Valóban, abban igaza van, hogy bármilyen döntés születik, az a többség/kisebbség relációjában fog megtörténni.
A demokrácia azt jelenti, hogy a kisebbség tiszteletben
tartja a többség véleményét még akkor is, ha az számára
nem kedvezõ. Ez a tény az Ön számára is kötelezõ érvényû
iránymutatás kell legyen, persze abban az esetben, ha cikkében tényleg mint a demokrácia elkötelezett híve ragadott tollat és nem egyéb takart célok érdekében keletkezett
az írás. (Kérdés, hogy a demokrácia eszköztára használható-e biztonsági kérdések eldöntésekor, hiszen a közérdek
megvalósításakor bizony sok kisebb, egyéni érdek sérül!)
A jelenlegi Önkormányzat és a terület képviselõje
együttmûködést és hajlandóságot mutat a problémáink kezelésére, ezért kérjük Önt és minden, a gát környékén lakó
polgártársunkat, hogy segítségnyújtásukkal mozdítsák elõ
a lezárással kapcsolatos törekvéseinket, a közös – a faluban
lakókat is beleértve – biztonságunk fenntartása érdekében!
Stark Ervin, Gyöngyvirág u.
(Ezzel a kapcsolódó vélemények ismertetését lezártnak tekintjük. A gát-ügy fejleményeirõl a 4. oldalon olvashatnak.)

Május 5-én összegezték a lakossági véleményeket
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AMIRÕL AZ ANYAKÖNYVEK MESÉLNEK...

IGE-IDÕK

A római katolikus plébánia házassági anyakönyvei (2.)
A kalászi anyaegyházban 1846.
november 18-án kötötték az elsõ házasságot. Ekkor nyitotta a plébános,
Marinkovits György a házasultak anyakönyvét, mely három kötetben (1846tól, 1894-tõl és 1939-tõl) tartalmazza
az adatokat: dokumentál és képet ad a
település korabeli társadalmáról.
A legtöbb esketés eszerint januárban, februárban és õsszel volt, de nem
kizárólagosan. Böjtben egyáltalán nem
házasodtak, de azt követõen
májusban viszonylag többen, a
nyári hónapokban kevesebben.
Pontosan megismerhetõ a
házasulandók életkora. Túl fiatalon nem kötöttek házasságot. A
kezdeti években (1846-1851)
fordul elõ, hogy a menyasszony
18-19 éves, s csak egyikük volt
17. A leányok húsz éves koruk
után, 21-26 évesen mentek férjhez. Egyik oka lehet ennek, hogy
a 19. század utolsó évtizedeiben
és az 1900-as évek elején Kalászon – és a környékbeli sváb falvakban is – a lányok néhány évre
szolgálni mentek. Csak 1908-tól szerepelnek újra 18-19 éves menyasszonyok. Egyetlen legény nõsült húsz éves
kora alatt. A võlegények életkora 2528 év, tehát a házasulandók között
nem volt nagy korkülönbség.
Az anyakönyvek közvetett bizonyítékai is a falu történéseinek. Szólnak
például a lakosokat sújtó járványokról,
természeti csapásokról. Kalász ínséges
esztendei a vidéket elérõ 1836-os kolerajárványt, majd az 1838-as dunai árvizet követõen 1851-ig tartottak. A
környezõ falukból vannak adatok a kolera áldozatairól, Kalászról eddig ilyen
nem ismeretes. A házasultak anyakönyvét kinyitva a legfeltûnõbb az özvegyek nagy száma volt. 1847-ben 16
házasságkötés történt, ebbõl 11 esetben az egyik fél özvegy volt. 1848-ban
6 házasságkötésbõl 2 esetben, 1849ben 13 házasságkötésbõl 7 esetben az
egyik fél özvegy. Ugyanekkor 5 egybekeléskor mindkét házasfél özvegy
volt. Az anyakönyv elsõ lapjai tehát a
járvány idején özvegyen maradt emberek újabb családalapításáról, új életkezdésérõl szólnak.
A házassági anyakönyvek gazdag
források a népesség eredetére és
összetételére nézve. Mivel följegyez18

ték a házasulandók szüleinek „társadalmi állását”, foglalkozását, képet
kapunk a falu egy generációval idõsebb lakosságáról is. A parasztemberek társadalmi státuszának bejegyzésébõl nyomon követhetõ a jobbágy,
telkes jobbágy, zsellér, földmûves,
stb. terminológia változása. A mesteremberek foglalkozásának bejegyzésébõl tudható, hogy adott idõszakban milyen iparosok dolgoztak a falu-

ban, olykor az is, honnan települtek
ide. 1850-ben két csizmadia házasodott be, mindketten fiatal özvegyeket
vettek feleségül. „Neltz János Solymárról csizmadia” és „Kozma Antal
csizmadia mesterember Ó Budáról”.
A más falubeliek házasságkötéséhez szükség volt az elbocsátó plébánia okmányára is. Ez a megjegyzés
rovatban a fiatalok születési (keresztelési) helyét, olykor még a kalászit
megelõzõ szolgálat helyét is rögzíti.
„Piszkérõl szolgált Ürömben”, vagy
„Szomóról való Vörösváron szolgált”
– írja a plébános az 1847-ben Kalászon házasságra lépõkrõl.
Szokás volt, hogy a leányok a stafírung megszerzése céljából szolgálni
mentek. Elsõsorban a környezõ sváb
településekre, Vörösvárra, Ürömbe,
Borosjenõre, Békásmegyerre, s ugyancsak ezekrõl a helyekrõl jöttek lányok
Kalászra is. A leányoknál kisebb számban szolgáltak legények ugyanitt. A fiatalok gyakran választottak maguknak
házastársat ezekrõl a településekrõl.
Kalász nem volt zárt település, katolikus lakossága mindig házasodott
máshonnan, az 1870-es évektõl egyre nagyobb számban. De ez csak a
környezõ német helységeket jelen-

tette, a fentieken kívül Pomáz, Solymár, Óbuda, Hidegkút és csak az
1800-as évek végén Dunabogdány
tartozik ebbe a körbe. A vallási azonosság miatt a németek házasodtak
szlovák, illetve idegen, morva, olasz
származásúakkal, viszont a németmagyar házasságkötés még az 1930as években is ritka volt.
Mesteremberek, iparosok igyekeztek hasonló családból párt választani. Ez
volt jellemzõ az állattartás korábbi jelentõségét bizonyító csoport,
a pásztorok körében is. Legtöbbjük Hont megyébõl származott
és helyi vagy környékbeli pásztorcsaládból nõsült.
A házassági anyakönyvek
tanúskodnak két idegen népcsoport falubeli jelenlétérõl.
Már 1846-ban élnek Kalászon
Morvaország, Lengyelország,
Galícia felõl és szlovák területrõl (Árva, Liptó, Túróc, Trencsén) érkezett téglavetõk. A
község tulajdonában lévõ kis
üzem a Duna-parton volt, a
munkások ott külön kolónián éltek,
mely Kalász leányegyháza volt. Egymás közt házasodtak és külön temetõjük volt. Az 1890-es évektõl Dorozsmáról jöttek téglagyári munkára
specializálódott emberek.
Olasz kõfaragók 1881-tõl szerepelnek az anyakönyvben. Egész dinasztiák érkeztek (Buda egész környékére)
már nem Olaszországból, hanem Horvátországból, Alsó-Ausztriából Tirolból. Az elsõ generáció még idegenbõl
hozott magának olasz feleséget, vagy
más faluban (Pomáz, Csobánka) dolgozó olasz családból választott. A második generáció viszont már kalászi katolikusokkal is házasodott.
Cigányok kezdettõl, 1846-tól szerepelnek az anyakönyv lapjain. Említik a Virág, Magyar, Oláh, Horvát nevû családokat, lakóhelyük a Cigánygödör, Cigánysor.
A századforduló táján egyre több
hivatalnok, majd gyári munkás, felvidéki és erdélyi magyarok telepedtek
meg Kalászon. A huszadik században
a házasfelek származási helye témánk szempontjából követhetetlen
változatosságot mutat.
(Következik a halottak anyakönyve.)
Sz. Tóth Judit
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REFORMÁTUS ÉS KATOLIKUS ESEMÉNYEK

Evangelizációs elõadások a Faluházban
Nagy sikerû, teltházas elõadás-sorozatot tartott április 20-23. között esténként Cseri Kálmán pasaréti református lelkipásztor a budakalászi baptista és református gyülekezetek felkérésére. Az eseménysorozat
védnöke Budakalász polgármestere, Parlagi Endre volt,
aki a község nevében a református egyház kincsével,
a Kálmáncsai Graduál hasonmás kiadásával köszönte
meg a tartalmas estéket.
Alkalmanként hozzávetõlegesen 200-220 személy töltötte meg a széksorokat, minden este pótszékeket kellett a
folyosóról behozni. A nagyszámú hallgatóság sorai közt –
dicsõség érte Istennek – sok ismeretlen, új arcot láttunk.
Az elõadások alapja „az emmausi
tanítványok története” (Lk. 24:13-35 )
volt, az a bibliai történet, amelyben a
megfeszített Isten Fia, feltámadását
követõen, Húsvétkor megjelent két tanítványának, akik szomorúságba burkolózva hazafelé ballagtak a fõvárosból
kivezetõ úton. A két férfi a lemenõ
nappal szemközt, „a haragos ég infravörösében” szótlanul bandukolt, hátuk
mögött hagyva nagypéntek véres eseményeit, a felajzott tömeget, az érthetetlen, õrjöngõ bosszú tombolását,
amely kioltva a csodálatos Mester életét, kioltotta az emberek boldogabb jövõbe vetett reménységét is. Egy idegen szegõdött melléjük, aki ismerõs
tûzzel tárta fel elõttük a számukra egyébként ismert bibliai
írások értelmét. Mikor megérkeztek a közeli faluba, behívták magukhoz, vacsorát s éjjelre szállást kínálva neki. Az
idegen engedett, betért hozzájuk, s velük maradt, a tanítványok kenyerét megáldotta, megtörte és kiosztotta.
Azonnal rádöbbentek, hogy Krisztus az, Õ azonban eltûnt
elõlük. A két tanítvány még abban az órában nekivágott az
esti visszaútnak, hogy megvigyék a hírt a többieknek: a
feltámadott Jézus Krisztussal találkoztak!

Az élõket hívom, a holtakat siratom,
a villámokat elûzöm
Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango – emlékeztet a felirat a régi harangok köpenyén a harangszó jelentésére, az életünkben – még ma is, gyakran észrevétlenül is – betöltött szerepére.
A Szentistvántelepi Templom még Sándor atya idejében kapott harangot, ekkor épült meg a torony is. Most,
a folyamat betetõzéseként pályázati pénzbõl elkészült a
villamosítás is. A május 10-ei ünnepélyes átadástól
kezdve így 7 órakor egy percig szól a reggeli harangszó,
12-kor és este 8-kor Úrangyalát hallunk, egyébként pedig minden negyedet, felet és egészet jelez a harang.
Az elektromosításnak köszönhetõen a temetõben is újra szól a harang, hogy méltón kísérhessük utolsó útjukra
szeretteinket. A harang, legyen bár templomi vagy temetõi, ahogy József atya mondta: emlékeztet az idõ múlására,
s arra, hogy az idõ nem a miénk, hanem Istentõl kaptuk.
2009. május • III. évfolyam 5. szám

Cseri Kálmán – sokunk szeretett Kálmán bácsija – igaz
szeretettel magyarázta a hallgatóságnak a történet örökérvényû mondanivalóját. Két mozzanatot, a legmegrázóbbat és a legtanulságosabbat hadd idézzem fel:
Amikor Krisztus a két keserûséggel teli tanítványnak az
írásokat magyarázta, így szólt: „Ó ti balgák! Milyen rest a
szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak és így megdicsõülnie?” Kálmán bácsi egyetlen szót
emelt ki, ti. kellett! Krisztus kereszthalála nem a fõpapok
ügyes manipulációjának és taktikázásának az eredménye.
Itt nem egy vesztes messianisztikus kísérletrõl van szó,
ahol is a Mester jobban tette volna, ha
meghúzza magát, akkor talán a politikai vezetõk haragját is elkerülhette
volna. Krisztusnak meg kellett halnia a
keresztfán. Isten Õt ezzel küldte az
emberek közé és Õ hûségesen teljesítette a küldetését. A kereszthalál hozta meg az emberek számára a szabadulást Isten haragja alól. Az Istent magától eltaszító ember helyett Krisztus
szenvedte el Isten büntetését, így számunkra lehetséges a hozzá való viszszatalálás, a megtérés.
A legtanulságosabb mozzanat pedig
az, amikor Krisztus az ajtó elõtt, a küszöbön áll. A történet két szereplõje behívta Jézust, és õ bejõvén – természetes módon – tanítójukká, vezetõjükké, Istenükké vált. Sokan eljutnak odáig, hogy
meghallják a hívó szót, értik, hogy az egész élet egy válaszút: vele vagy nélküle; de életük kérdéseit végül nélküle, a
Megváltó nélkül akarják megoldani. Csak szívük küszöbéig
engedik Jézust. Hasonló ez, magyarázta Kálmán bácsi egy
kedves párhuzammal, mint amikor a fogfájós beteg elmegy
ugyan a fogorvos rendelõjébe, de csak a váróteremig jut. Ott
a fogfájás kissé alábbhagy, s az illetõ azonnal visszafordul. Az
orvos így nem segíthet panaszán.
Mi, budakalászi keresztyének, hálás szívvel köszönjük
Jézus Krisztusnak, hogy lehetõvé tette ennek az elõadássorozatnak a megszervezését. Reméljük, több falu-, vagy
környékbeli embertársunk szívében ver gyökeret a hallott
szó, és jut arra az elhatározásra: a megváltó Krisztust beengedi életébe. Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsõség!
Glasz Péter, református presbiter

Pünkösdi ünnepi rend
(Budakalászi Református Egyház – Kereszt u. 7.)
Máj. 24. Úrnapja, 9 óra Istentisztelet
Máj. 26. kedd, 19 óra Imaközösségek
Máj. 27-29. sze-p. 19 óra Úrvacsora elõkészítõ
Máj. 30. Úrnapja, 9 óra Istentisztelet, Úrvacsora
Jún. 1. hétfõ 9 óra
Istentisztelet, óv. hittan évzáró,
Úrvacsora, szeretetvendégség
Jún. 2. kedd, 19 óra
Imaközösségek
Jún. 4. csütörtök, 19 óra Bibliaóra
Jún. 6. szombat, 18 óra Zenés áhítat: a Psalmus Kórus
évadzáró szolgálata
Jún. 7. Úrnapja, 9 óra
Istentisztelet, isk. hittan évzáró
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TÖRTÉNETI, IRODALMI KALANDOZÁSOK...
K A L Á S Z I H E LY T Ö R T É N E T I K I A D VÁ N Y O K

Megszólalnak a kövek
Kátai Ferenc könyvének lassan már a megjelenése maga is
történelem, hiszen 15 évvel ezelõtt látott napvilágot a könyvtáros gondos kutatásaival alátámasztott kötet, amely a mai napig Budakalász történetének
egyetlen olyan helytörténeti kiadványa, amelybõl az õsi település históriájáról a kezdetektõl
1900-ig képet alkothatunk.
A könyv bevezetõjében a szerzõ hivatkozik a ‘Kálváriadombon’ véletlenül talált csontváz-leletekre (aminek feltárását ma is fontos feladatnak tartja – a szerk.), mint ‘kutatásai
katalizátorára’, majd az elsõ 118 oldalon történelmi szakaszokra bontva vezeti végig az olvasót a kezdetektõl a török
hódoltságon át újkori történetünkig. A fellelt leírásokból
megtudhatjuk, hogy ez a terület már 15 ezer éve lakott hely
volt, a leletek virágzó kismesterségekrõl tanúskodnak, s a
honfoglaló õsök vélhetõen a Barát-patak dunai torkolatánál
kelhettek át. Érdekes leírásokat találhatunk a helység nevére
– Káloz, Kalloz, Kaláz, Kalász – vonatkozóan a Káloz topográfiája cím alatt, ahol a falu helyrajza is szemléletesen tárul
elénk az ismertetett forrásokból. Az Újkor fejezetbõl kibontakozó település képe egy virágzó mezõgazdasággal, vasúttal,
hajóállomással, nagyiparral és kis iparosokkal, szolgáltatásokkal, közösségi élettel, mozival, egyletekkel rendelkezõ
‘polgárosodott’ Budakalászt mutat, ami példaként is szolgáló történelmi örökség lehetett a késõbbi korok embereinek, s
ezt a betelepedõ sváb lakosság tovább erõsítette...
A kötet ‘vendégtanulmányai’, melyre a szerzõ is hivatkozik – Torma István: Római kori kõbánya Budakalász határában; Pásztor Adrien: Avarok Budakalászon; Jovicsin Anna:
Budakalász gazdasági, társadalmi és nemzetiségi viszonyai
az 1848 elõtti összeírások tükrében – kiválóan egészítik ki a
szerzõ tanulmányát új adalékokkal, s egyben fel is keltik az
igényt az olvasóban egy átfogó Budakalász monográfia iránt.
A könyvtárban ismerhetik meg a kötetet.
S minthogy épp május 8-án írom ezeket a sorokat, ezúton köszöntjük a ma 60 éves szerzõt.
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KÖNYVEK

A hibát csak belül, a szívben lehet elkövetni
A kísértésnek, hogy kiragadjak Keményfi Gábor könyvébõl egyetlen mondatot, amivel már a címben elmondható
lenne az ínyencek számára is
szokatlan filozófiai gondolatokkal átszõtt történet lényege,
csaknem lehetetlen megfelelni.
Ám a regény fõhõsének tragédiája épp abban rejlik, hogy
csak a mû végére tudatosul
benne: „kõkabátomat magamnak kellett volna szétrepesztenem”. Ennio ezredesre oly
mértékben kövesedik rá egója, hogy képtelen részesévé
válni a csodának, az angyallal való találkozás élményének.
De hogyan kerül ide egy angyal? A szerzõ a napoleoni
idõkbe helyezi a történetet, amikor a jénai csata egyik tisztje egy sebesült angyalt talál a csatamezõn. (Erõsen kimódoltnak is gondolhatnánk a szituációt, amely Szakonyi Károly Adáshiba címû darabjára emlékeztet, ahol maga Krisztus jelenik meg a szereplõk számára éppoly felfoghatatlanul, amint Ennio ezredes lelki bezárultságán sem képes áthatolni az angyal.) Ám áttörve az evilági tapasztalás burkát
– a léten túli természetesként szövõdik a létezés mindennapiságába –, olyan élethelyzet jön létre, ami kiváló alkalmat teremt a nagy sorskérdések fölötti elmélkedésre.
A három részre tagolt történet szerkezete további
meglepetéseket tartogat. A mintegy kétszáz évvel korábbi cselekménybe beékelõdik a XVI. Benedek bíborosa és
egy intelligens újságírónõ között létrejött találkozás,
amely nem pusztán visszamenõleg hitelesíti a megtalált
angyalszárny révén az ‘angyaljelenést’, de a „rajtatok múlik mindaz, ami kész” gondolat megfogalmazásával új szálat szõ a regénybe, újabb szellemi kalandozásokat kínálva.
Bár a cselekmény ezúttal kezünkben tartja a könyvet, a
szerzõ korábbi köteteihez hasonlóan nem könnyû olvasmány a mostani regény sem. A Pünkösd ünnepéhez közeledve mégis különleges választás – a ‘kiváló olvasóknak’.
Az Angyalszárgy (2007) címû könyv kölcsönözhetõ a
könyvtárból, ahogyan megtalálhatják ott a szerzõ korábbi
mûveit (Idõtérkép, 2004; Missa Solemnis, 2005) is.
(fucskó)
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KULTÚRA

IRODALOM, TÁNC, FILM – PROGRAMOK

A Kós Károly ÁMK – Faluház
júniusi programjai
máj. 28. 18 óra MRL Egészség Klub
máj. 29. 17 óra A Szentistvántelepi Általános Iskola
Alapítványi Napja
máj. 30. 20 óra IceCream koncert
jún. 4. 17 óra: Fogyi Klub
jún. 8. 17,30: Pedagógus napi ünnepség
jún. 11. 17 óra: Ötórai tea
jún.12-13-14. XIV. Kalászi Vigasságok Népzenei
és Néptánc Fesztivál
jún. 18. 14 óra: Véradás
jún. 19. 18 óra: „Muzsikus portrék” a P’ART Mozival közös szervezésben: „Magyarország szélin” címû portréfilm Jánó Anna moldvai
csángó énekesrõl. Házigazda: Halmos
Béla – belépõ: 600 Ft
jún. 19-21.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar
Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fóruma IX. Budakalászi Találkozója
jún. 22-26.
Néptánc tábor
jún. 29.-júl. 3. Kézmûves tábor
jún. 30. 18 óra Semmelweis napi ünnepség

Határontúliak Közmûvelõdési Találkozója
A Budakalászon évente – a Magyar Mûvelõdési Intézet
és Képzõmûvészeti Lektorátus, ill. a Magyar Kollégium által
– megrendezett találkozó a Kárpát-medencei civil szervezetek kultúrateremtõ, közösségépítõ munkájához ad szakmai
segítséget. Megerõsíti a hazai és a határon túli szervezetek
kapcsolatait; áttekinti a rendelkezésre álló szellemi és anyagi
erõforrásokat. A jún. 19-21-én zajló konferencia elõadói:
Parlagi Endre polgármester; Szûcs Lajos, Pest megye Közgyûlésének elnöke; Gémesi Ferenc szakállamtitkár; Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese; dr. Nagy
Ádám, a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának elnöke.

Táborok a Faluház háza táján
A Lenvirág Gyermek Táncegyüttes tehetségkeresõ táborba várja a néptánc iránt érdeklõdõ 1-5. osztályos gyerekeket jún. 22-26. között, 8-17 óráig. Részvételi díj: 12 ezer
Ft, ami az étkeztetést is magában foglalja. Jelentkezési határidõ: jún. 15. Információ: KKÁMK, (26) 340 468.
u A Kézmûves tábor (jún. 29-júl. 3.) az Árpádházi királyok témájára épül. Lesz korabeli ruházat- és bõrvért-készítés, agyagozás, kosárfonás, ismerkedés régi gyógynövényekkel, lovaglás, íjászat, kirándulás. Érd.: (26) 340 468.
u

Könyvtári Hírek
A könyvtár a nyár folyamán leltározást tart. Kérjük Olvasóinkat, a régebb óta náluk levõ könyveket hozzák viszsza, – ezt most a késedelmi díj fizetése nélkül megtehetik.
u Ezúton mondunk köszönetet annak a kedves Olvasónknak, aki egy pompás ülõgarnitúrát ajándékozott a
könyvtárnak. Reméljük, az otthonos bútordarabok között
még szívesebben böngészik, olvasgatják könyveinket.
u A Hónap írója júniusban a Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas Szabó Magda, aki kilencvenévesen, olvasás közben hunyt el 2007 novemberében.
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A Kalászi Vigasságok várható programja
JÚNIUS 12. PÉNTEK, 18 óra: Kalász Mûvészeti Iskola; 18.30:
Lenvirág Gyermektáncegyüttes; 19 óra: Kalász Táncegyüttes; 19.30: Berecz András mesemondó; 20.30: Magyar Állami Népi Együttes: „Örök Kalotaszeg”; 21.30: Táncház
JÚNIUS 13. SZOMBAT 17 ÓRA: Kamp János Fúvószenekar –
Lustige Schwaben Énekkar – Sonnenblumen Táncegyüttes;
17.30: Duna Karnevál: Alianza Táncegyüttes – Saltillo, Coahuilla – Mexikó; 18 óra: Ürömi Öröm Néptáncmûhely;
18.30: Duna Karnevál: Storici Sbandieratori Együttes – Cori
– Olaszország; 19 óra: Olasz Etelka mesemondó; 19.30:
Duna Karnevál: ONET Táncegyüttes – Tunisz; 20 óra: Soroksári Vidám Favágók; 20.30: Danza Samira Hastánccsoport;
21 óra: Duna Karnevál: Erdély – Románia, Romafest Táncegyüttes; 21.30: Táncház
JÚNIUS 14. VASÁRNAP 17 ÓRA: Óbudai Népzenei Iskola;
17.30: Rozmaring Táncegyüttes; 18 óra: Kalász Mûvészeti Iskola; 18.15: Duna Karnevál: Aydin Táncegyüttes – Aydin –
Törökország; 18.45: Sebestyén István mesemondó; 19.15:
Duna Karnevál: Erdély – Románia, Nagyvárad Táncegyüttes;
19.45: Tököli Délszláv Táncegyüttes; 20.30: Duna Mûvészegyüttes: Andalúziától Skandináviáig... – az Európai Tánc Karavánnal; 22 óra: Táncház – Söndörgõ Együttes
A beosztás egyelõre csak terv, nem biztos, hogy ebben a sorrendben lépnek fel a csoportok. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Budakalászi filmsiker
Júniusban lesz épp 140 esztendeje, hogy megszületett korának egyik legkülönösebb írója, Szomory Dezsõ.
A magyar irodalom sokat vitatott jelensége, aki kezdetben az evangélikusoknál és a piaristáknál tanult, de a Zeneakadémián Liszt tanítványa is volt, míg az atyai akarat
ellenében újságíró, író, drámaíró nem lett. Darabjainak
minden próbáján megjelent, rettegtek tõle a színészek,
mert akár negyvenszer is megszakította a próbát, ha
‘megkomponált’ szövegén egyetlen szót is változtattak...
Róla készített filmet Szomory Dezsõ zenéje címmel a
VKC televízió szerkesztõ-riportere, Huszár Diána, Tokodi
Gábor István és Koller István, amit az V. VAS-FILM Szemlén operatõri különdíjjal, a 40. Budapesti Függetlenfilm
Szemlén Dicsérõ oklevéllel ismertek el, s a Duna Televízió
április 29-én vetített. Gratulálunk az alkotóknak!

Kedvcsináló
A Hónap írója, költõje: Radnóti Miklós. Sorsának ismeretében különösen megdöbbentõek borongós hangú, öntudatlanul is prófétikus versei. Hajnaltól éjfélig címmel, Istenhegyi jegyzetek alcímmel írt vers-sorozatának e darabjában a testi-szellemi mulandóság foglalkoztatja:
S MAJD ÍGY TÛNÕDÖM...?
Éltem, de élni mindig élhetetlen voltam és
elõre tudtam, eltemetnek végül itt,
s hogy évre év rakódik, rögre rög és kõre kõ,
hogy lenn a test megárad és a férges, hûs
sötétben fázik majd a csont is meztelen.
Hogy fenn a mûvemen motoz a surrogó idõ,
s mélyebbre süppedek le majd a föld alatt,
mind tudtam én. De mondd, a mû, – az megmaradt?
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Hurrá, kirándulunk!
Május 8-án Mogyoróhegyre indultunk nagycsoportosainkkal. A természet megfigyelése, a növény- és állatvilág felfedezése szervesen kapcsolódik helyi nevelési programunkhoz. A különbuszt, a szervezett programvezetést –
sikeres pályázatunk alapján – „ajándékba kapták” a gyermekek. Már induláskor izgatottan beszélgettek: mi van a
hátizsákban, mit fognak látni az úton, fognak-e madarat,
lesz-e a tóban gõte… Az idõ kedvezett, gyönyörûen sütött a nap és érkezés után a csoportok szétváltak. A Süni
csoport a Boglárka forráshoz ment és madárbefogásban,
madárgyûrûzésben segédkezett. A Nyuszi csoport a közeli kis tó élõvilágát tanulmányozhatta. Íme a beszámolók:
Sünik: „Az erdei ösvényen, már útközben hallhattuk a
madarak csodálatos énekét. A Boglárka forrásnál várt ránk
az erdész, aki elõre befogott két madarat. Egy kis beszélgetés után elõkerült a zsákocskából egy feketerigó. Minden gyerek megérinthette, megsimogathatta a madarat,
majd megfigyelhettük, hogyan kerül a lábára a gyûrû. Egy
trükknek is a tanúi lehettünk: az erdész a tenyerére fektette a rigót és az nem repült el. A háton fekvés a madaraknál szokatlan testhelyzet, ezért maradt nyugton. Aztán elengedtük és egy barátcinegét nézegettünk. Amíg a gyerekek éhségüket és szomjúságukat csillapították, a kifeszített hálóba újabb madárkák gabalyodtak bele. Természetesen ezeket is alaposan szemügyre vettük. Egy kékcinegét, egy széncinke tojót és hímet csodálhattunk meg.
Ezen a délelõttön sok új ismeretet szerezhettek gyerekek,
felnõttek egyaránt.”

Nyuszik: „Csaba bácsi, a vezetõnk, bemutatta a gyerekeknek Panni kutyát, aki boldogan ugrándozott mellettünk
az egész kirándulás alatt. A tavacskához vezetõ ösvényen
a kísérõnk felmászott egy fára, leemelte a cinege odúját és
megmutatta nekünk az odúban megbújó pelyhes kismadarat. A gyerekek a tónál gyakran merítették a horgászhálót a vízbe és a hálóba akadó apró vízi lényeket egy edénybe öntötték. Nagyító alatt tanulmányoztuk a vízben élõ
ebihalakat, piócákat, bogarakat. Közben Panni kutya boldogan ugrált a tavacskában, majd mikor kijött, minden alkalommal megrázva magát lefröcskölt bennünket. A nagy
felfedezés során az egyik kis kutató bele is csúszott a vízbe, de szerencsére készültünk ilyen esetre is. Marci egy
„vízi tigrisnek” nevezett ragadozó halat emelt ki a vízbõl,
ami Csaba bácsi elmondása szerint tenyér nagyságúra fog
nõni, kifejlett állapotban képes lesz megenni egy halat. A
gõte a lányoknál is nagy sikert aratott, amikor szabadon
engedtük, apró lábaival beszaladt a vízbe. A fiúk az ugráló
béka után vetették magukat, majd boldogan mutogatták,
mikor elfogták. Természetesen tanulmányozás után visszaengedtük a vízbe. Hazaindulás elõtt még a nagy rét lejtõjén is végiggurulhattak a merészebbek...”
És hogy milyen volt a hazatérés? A jó, friss, erdei levegõ, a szabadban töltött idõ, a hirtelen beköszöntött meleg
és a busz forrósága miatt a gyerekek, a kísérõ anyukák és az
óvó nénik olyan fáradtan érkeztek meg, mintha gyalog jöttek volna Visegrádtól. És ha hiszik, ha nem, ebéd után még
azok is elaludtak, akik már régóta csak pihenni szoktak.
Forgács Istvánné, Kardosné Strausz Katalin

Ökoiskola lett a Kalász Suli

Zeneiskolai hírek

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által felkért bírálóbizottság döntése értelmében a Kalász Suli a 2009-2012 közötti
idõszakra elnyerte az Ökoiskola címet. A cím elnyerését tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között 2009. június 6án 10 órától adják át a minisztériumok képviselõi a Városmajori Gimnáziumban. Az ünnepségre a Magyarországi
Ökoiskolák VII. Országos találkozója keretében kerül sor.

Növendékeink koncertet adtak az Idõsek Klubjában.
u Reikort Ildikó nagysikerû elõadást tartott a ZAK Kupolatermében, a Kokas Klára, a híres zenepedagógus 80. születésnapjára rendezett konferencián. Közremûködtek tanítványai, Halmai Réka népi énekes növendékünk (tanára Papp
Ágnes), az élõzenét kollégáink – Gógl Írisz, Soós Gabriella,
Takácsné Nagy Gabriella és Vass Henrietta – szolgáltatták.
u A balassagyarmati Énekversenyen Brezanóczy János
vett részt, aki Dónusz Katalin növendéke.
u A zeneiskola kórusa – vezetõje Méhes Imre – fellépett a Májusi Aranyesõ Fesztiválon.
u Felvételi meghallgatás lesz május 25-én: – 17-órától
a leendõ elsõsöknek, – 18 órától a másodikos illetve annál idõsebb korosztály számára. Elõzetes bejelentkezés a
343-418-as telefonszámon, illetve személyesen.
u Jótékonysági koncert egy hangversenyzongoráért II.
– június 3-án, 18 órakor a Faluházban. Fellépnek a négykezes verseny gyõztesei: Szedmák Eszter és Soós Zsófia.
u Tanévzáró június 10-én szerdán 17 órakor.
u Beiratkozás június 11-12-én 8-18 óráig.

A Kalász Suli atlétikai sikerei
A 2009-es Körzeti Atlétikaverseny III. korcsoportjában
a fiúk közül 600 méteren 3. lett Nebranek Richárd; távolugrásban szintén 3. Facskó Balázs. Egyéni összetettben 3.
Miklósvári Kornél; csapatversenyben 1. a Kalász Suli. A
lányok közül 600 méteren 2. Tarcsi Diána; kislabdahajításban 1. Kosztin Rebeka, 2. Kecskés Enikõ, 3. Csécs Brigitta.
Egyéni összetettben 1. Kosztin Rebeka; csapatversenyben
1. a Kalász Suli.
A IV. korcsoportban a fiúk közül 100 méteren 1. lett
Németh Viktor; 800 méteren 2. Gere Krisztián; 3. Németh
Viktor. Távolugrásban 1. Németh Viktor; Egyéni összetettben 2. Németh Viktor. Csapatversenyben 3. lett a Kalász
Suli. A lányok közül 800 méteren 1. Orbán Anna; távolugrásban 1. Orbán Anna; kislabdahajításban 2. Seibert Réka. Egyéni összetettben 3. Orbán Anna; csapatversenyben 2. a Kalász Suli.
Az egyéni- és csapatgyõztesek továbbjutottak a megyei döntõbe. Gratulálunk!
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A Kalász Suli programjai
Máj. 22. 17 óra: Alapítványi nap a Faluházban
Jún. 4-5.: Felsõs osztálykirándulások
Jún. 12.: Sportnap
Jún. 13. 10 óra: Ballagás; – Jún. 19. 17 óra: Tanévzáró
Júl. 21-26.: Vízitúra a Kõrösökön, helyszín: Szanazug,
jelentkezni lehet a (26) 320 092 számon.
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A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA HÍREI

Erdei iskola
IV. 27. Hétfõ: 8 órakor
volt az indulás az iskola
elõl. Királyrétre mentünk.
Mikor megérkeztünk, lepakoltunk és elindultunk
a Vár-hegyre a nemzeti
park szakemberével. Nagyon sok mindent tanultunk. Az év fája: a Mézgás éger, ha megsértik a kérgét, látni,
hogy gyantaszerû nedve van. A levele becsípett. A páfrányfenyõ, latin nevén ginko biloba, vérserkentõ hatása van. A
hársfa jó a megfázásra és szív alakú levelein gyakoriak a rovarbölcsõk. Az egyik régi bányajáratban, még egy kis patkós
orrú denevért is láttunk. Az erdõben nagyon sok fát ismertünk meg: gyertán, bükk, tölgy, juhar, vackor, barkócaberkenye. A Vár-hegyen a bronzkorban vár állt (innen a neve),
azonban ebbõl mára szinte nem látszik semmi. Az 1700-as
évek végén bányásztak a környéken vasércet, de ez sem volt

Udvari tanterem
Iskolánk tanulóinak
és nevelõinek régi vágya
teljesült: a szülõi munkaközösség támogatásával
udvari tantermet létesítettünk. Az udvari tanterem mûködtetése, része
az intézmény ökoiskolai
programjának. Két éve nyertük el az Ökoiskola címet, iskolai munkatervünk, programjaink szervezése során kiemelt
szerepet kap a környezeti nevelés, a fenntarthatóság: önmagunk és világunk megóvásának kérdése.
Az udvari tanterem jelképezi szakmai törekvéseinket,
nem mellesleg, tanítványaink nagy örömére. Az idõjárástól függõen, nagymértékben ki is használjuk ezt. A délelõtti tanítási órák szinte mindegyike kihelyezhetõ a szabadba, alkalomszerûen, mintegy a tanítási-tanulási folyamatot színesítve. Tanítási órákon kívül a klubnapközi tartja itt foglalkozásait és a különbözõ délutáni szakkörök is
szívesen veszik igénybe.
Négy darab asztalpadot helyeztünk ki, melyen egy osztály kényelmesen elfér. A késõbbiekben tervezzük, hogy
nádtetõt építünk az udvari tanterem fölé. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Budakalászért Közalapítványnak, amely 140 ezer Ft-tal támogatta elképzeléseinket.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

hosszú életû, mert a vasérckészlet hamar kimerült.
IV. 28. kedd: Reggeli után kirándulni mentünk a MagasTax hegyre. Tölgyesek és bükkösök mellett vitt az út. Mikor
felértünk a hegytetõre, egy kalandpark várt bennünket. Több
mint 3 órát töltöttünk itt, annyira jól éreztük magunkat. Utána hazamentünk a szállásra. Miután megvacsoráztunk, számháborúztunk egy kicsit. Jól elfáradtunk a nap végére.
IV. 29. szerda: Elindultuk Királyrétre, mikor odaértünk,
meséltek nekünk a vackorfáról és feladatlapokat kellett kitöltenünk. Az erdõben is játszottunk egy keveset. Ebéd
után a Bagoly-bükki völgyben kirándultunk. Utána vízvizsgálatot végeztünk, majd indultunk is vacsorázni.
IV. 30. csütörtök: elindultunk haza, útközben vettünk
virágpalántákat Anyák napjára és bementünk Vácra, egy
kis városnézésre. Megnéztünk egy múzeumot és fagyiztunk is. Délután hazaérkeztünk, ahol már mindenkit nagyon vártak. Nagyon jól éreztük magunkat, már alig várjuk a jövõ évi erdei iskolát!
Hunyady Kata 5.a

A hely, ahol élünk
A szentendrei Erdei Iskola Alapítvány kétéves turisztikai programot
hirdetett meg a szentendrei kistérség
iskolái számára. A program segítségével a résztvevõk megismerhetik a térség természeti és ember alkotta értékeit, az itt élõ emberek jelenét és
múltját. A Napórásház munkatársai 6
túra során segítik felfedezni a 13 települést és közvetlen környezetét. Minden szakasz két-két település és az azokat öszszekötõ túraútvonalak megismerését tûzi ki célul. A megismerési folyamatokat követi a szerzett ismeretek és egyéb
kompetenciák „megmérettetése” vetélkedõk formájában.
Az elsõ túra helyszíne az Apátkúti-völgy volt, mely összeköti Pilisszentlászlót Visegráddal. Iskolánkat az ÖKO-szakkörösök képviselték. Pilisszentlászlón mindenki kapott egy
munkafüzetet, melyben érdekes feladatok voltak. Így: •
Pilisszentlászló értékei; • A patak élõvilágának és felszín átalakító munkájának a vizsgálata; •·A vulkáni hegyvidék formakincsei és jellegzetes fái; •·Az Ördögmalom-vízesés titkai.
Sok érdekességet ismertünk meg a túra során. Köszönet
illeti a program szervezõit, Czotter Saroltát és Daróczi Juditot,
a Napórásház munkatársait.
Nádasné Kárpáti Katalin

Horváth Erzsébet

A Szentistvántelepi Iskola programjai
Máj. 25-28.: Erdei iskola a 2. évfolyamnak
Máj. 27.: Országos kompetencia mérés
Máj. 29. 17 óra: „A tizenkét hónap” – a Színjátszó szakkör
elõadása a Faluházban, rendezõ: Barcza Katalin
Jún. 3-5.: Erdei iskolák a 3., 4., 6., 7. évfolyamnak
Jún. 8. 8 óra: Sportnap
Jún. 10.: Jutalomjárat kiemelkedõ tanulóinknak
Jún. 12. 17 óra: Ballagás
Jún. 15. 8 óra: Utolsó tanítási nap
Jún. 18. 17 óra: Tanévzáró ünnepély
2009. május • III. évfolyam 5. szám
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18. lap

REKLÁM

FIZETETT H IRDETÉS

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

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

