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H IRDESSEN A BUDAKALÁSZI H ÍRMONDÓBAN!

KÖVETKEZÕ LAPZÁRTÁNK SZEPTEMBER 13.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA
Pedagógusnapi díjak átadása

Június 8-án, a községi Pedagógus napon
került sor a 2005-ben
alapított „Budakalász
kiváló pedagógusa” és
a „Dr. Milosevits Péterné Budakalász közoktatásáért” díj kiosztására és kivételesen – miÍr ó Sándor né, Marika
vel egy közoktatási intézmény munkatársát tartották erre a legméltóbbnak – ekkor adták át a „Budakalászért Emlékérem” elismerést is. A
díjazottak: Író Sándorné, Marika; Fehérváriné Básits Margit
és Koller István méltatása a 3. oldalon olvasható.
Ezen a napon köszöntötték a jubiláló és
Koller
nyugdíjba menõ közalkalmazottakat is: a 25
éves munkaviszonnyal rendelkezõ Bíró Ferencné dajkát; Baloghné Hellinger Éva gyermekvédelmi felelõst; Horváth Györgyné Regine tanárnõt; Nyíri Lászlóné iskolatitkárt;
Molnár Józsefné takarítónõt és konyhai dolgozót; Vincze Enikõt, a Faluház megbízott vezetõjét; Reikort Ildikót, a KAMI zenepedagógusát; a már 30 éve dolgozó Dévainé Szabó
Mónika igazgató-helyettest; Lukácsné Palásty
Erika tanítónõt; Ercsényi Tiborné matematikakémia szakos tanárnõt; Váriné Tarjányi Ildikó
tanítónõt; valamint a munkaviszonyának im-

MOZAIK

már 40. évfordulóját
ünneplõ Wieszt Józsefnét és Fehérné Burai Annát, akik ebben
az évben kezdik nyugdíjas éveiket. Ünnepélyesen elbúcsúztak a
szintén nyugdíjba kéFehérváriné Básits Mar git
szülõdõ Soós Józsefné
Rózsika néni dajkától, Halász Jenõ portástól és Siklósi
Árpádné Gizi néni takarítónõtõl is.
A Budakalászi Óvodásokért Alapítvány díját Koller István; míg a Kalászi Iskoláért Alapítvány pedagógus-gyûrûjét
Wieszt Józsefné Reményi Márta kapta. Az „Olvasni jó”
programban végzett munkájukért könyvutalIstván
ványban részesültek a szervezõk: Földi Cecília,
Nógrádi Anikó, Barcza Katalin tanár és Pappné
Fazekas Borbála könyvtáros. Az ünnepségen
fellépett a Kamp János Kapelle, a Sonnenblumen táncegyüttes, Utto Vendel (5.a) Kányádi Sándor versével, José Rey Perez és Bea,
a Salsa Tropical Tánciskolából, és négykezest
játszott mester és tanítványa: Hlavacsekné
Kürtösi Mónika és Szedmák Eszter. A Nyitnikék Óvoda dolgozói a „Legyetek jók, ha tudtok…”, a Kalász Suli pedagógusai és diákjai a
„Lazítani...” címû remek produkciókkal tették
még emlékezetesebbé az estét.

Jubileumi osztálytalálkozó a Kalász Suliban
Ötvenéves osztálytalálkozójukat tartották május 29-én
a Kalász Suliban az iskola 1959-ben végzett növendékei.
A 24 fiúból és 22 lányból álló évfolyamból sajnos az eltelt
idõben 10 fiú és 5 lány eltávozott, róluk elcsendesedve,
gyertyagyújtással emlékeztek meg a jelenlévõk.
A találkozón 6 alig idõsödõ ‘fiú’ és
9 fiatalos ‘leány’ vett részt. A közel 80
éves osztályfõnök, Szeghalmy Tiborné
Torontóban él, õt a diákok által ‘osztályfõnök helyettes’-nek kinevezett
Tóth Róza biológia-kémia szakos tanárnõ képviselte. A találkozót (Jentner Ilona – Budai úti, Simon Mária – szentendrei, Csépány Ferenc – Bimbó utcai
és Lázár István – Vasút sori segítõivel)

Illés Györgyné Kónya Emília szervezte, aki ugyan négy
éve már szintén Szentendrén él, de 35 évig volt Budakalászon körzeti nõvér. Az osztálytársak közül 6 fiú és 5 lány
lakik most is településünkön, a legmesszebbre (az osztályfõnökön és lányán kívül) Verebes János, illetve Molnár
Edit jutott, õk Németországban élnek.
Az ünneplõk nagyon hiányolták a 16
távolmaradót, hiszen ez az összejövetel
– Kónya Emília szavaival – nem csak arra volt alkalom, hogy számba vegyék
gyökereiket, felelevenítsék emlékeiket
és átgondolják, honnan jöttek, hova jutottak, de arra is, hogy ha csak felületesen is, de bepillantást nyerjenek egymás küzdelmes sorsába.

Budakalász hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – szerkesztõi Gerzsenyi András Krisztián és Raczko Timea.
Elérhetõségeik: telefon: 06 / 70 948-7351 • e-mail: budakalasz@screenplaymedia.hu
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DÍJAZOTTAK

ELISMERÉSEK KIVÁLÓINKNAK

A pedagógusnapi kitüntetettek méltatása

1992-tõl – 3 év kihagyással – a mai napig irányítja, vezeti
A testület, hosszú évtizedeken át nyújtott kimagasló az Óvodát. Az eltelt 14 év alatt kiemelkedõ szerepet vállalt
szakmai, vezetõi és tanítói munkája elismeréseként, a az óvodát érintõ szakmai újítások, innovatív projektek be„Budakalász kiváló pedagógusa” díjat 2009-ben ÍRÓ vezetésében. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy lelkes
SÁNDORNÉ-nak adományozta.
és tettre kész pedagógusaival együttmûködve a település
Író Sándorné, Marika 1972 óta dolgozik Budakalá- gyermekei, azok szülei, és az intézményt fenntartó önkorszon. Itt kezdte tanítói pályáját, s most tanítónõként in- mányzat elismerését kivívja. Munkáját kiapadhatatlan gyernen megy nyugdíjba. 1991-ig a Kalász Suliban tanította, mekszeretet, átlagon felüli emberi méltóság, tolerancia és
nevelte a gyermekeket. Már ebben az idõszakban igaz- mindenkori segítõkészség jellemzi. Határtalan teherbírása,
gató-helyettesként felügyelte és segítette a szentistván- naprakész pontossága, pozitív személyisége, életvitele péltelepi iskola mûködését, majd a rendA Legyetek jók, ha tudtok daértékû valamennyi dolgozó számára.
szerváltást követõen aktívan részt válcímû dal a Nyinikék Óvoda Munkatársai kezdeményezésére tavaly
dolgozói elõadásában Miniszteri Dicséretben részesült.
lalt a Szentistvántelepi Iskola önállósodásában. Õ lett az intézmény megA grémium a település társadalmi,
bízott vezetõje, majd 1992-tõl kinekulturális életének fejlesztéséért folytavezett igazgatónõje. Fáradhatatlanul
tott kiemelkedõen hasznos tevékenysédolgozott az iskola arculatának kialakígéért, az intézményi értékeket növelõ,
tásáért, kapcsolatrendszerének kiépímaradandó eredményeiért a „Budakatéséért, az intézményi munka jó színlászért Emlékérem” díjat KOLLER ISTVÁNvonalának megteremtéséért.
NAK adományozta. ‘A község Pityuja’
Tettre kész, lelkes pedagógusokkal együttmûködve Budakalászon született, azóta is itt lakik és 1994 óta itt doléletre hívta a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítványt, gozik. Öt évig a település közterület-felügyelõje volt, 1999
amely jelenleg is hatékonyan támogatja az iskolában folyó óta a Telepi Óvoda fûtõje, karbantartója, kertésze, mindenetartalmi munkát. 1997-tõl a vezetõi, irányítói munkát átad- se. Közkedvelt a gyermekek, szülõk, pedagógusok és a közva tanítónõként dolgozik az iskolában, fiatalos lendülettel, ség körében is. Nyitottságának, vidámságának, gyermeklelkesedéssel példát mutat a fiatal kollegák számára. Az is- szeretetének köszönhetõen legendák születnek a kicsinyek
kola vezetõségének tagjaként részt vállal a minõségirányí- hozzá fûzõdõ viszonyáról. Az Õ nevét hamarabb tanulják
tási programban, érett, bölcs tanácsaira mindig számítani meg az óvodások, mint az óvónõkét. Igazi „férfi minta” a
lehet. Köztiszteletnek és elismerésnek örvend tanítványai, számukra, fúr, farag, férfias viselkedésre tanít, ha úgy adódik
a szülõk és a munkatársak körében, akik mind fájó szívvel, „óvó bácsi”-t játszva segíti az óvónõk munkáját. Ugyanakde szeretetteljes megértéssel fogadják el, hogy 40 év kor gondos gazdaként rendezi, szépíti az intézményt. Minmunkaviszony után a nyugdíjas évekre, az unokákkal, a dig igényes környezete szépségére, ápoltságára.
családdal töltendõ idõkre vágyik.
Szabadidejében önzetlenül részt vesz az óvodai és a
Kiemelkedõ vezetõi munkájának elismeréseként a „Dr. helyi civil rendezvényeken. Sokszor láttuk már meseelõMilosevits Péterné Budakalász közoktatásáért” díjat adások szereplõjeként, farsangtemetésen, sváb búcsúban
FEHÉRVÁRINÉ BÁSITS MARGIT óvodavezetõnek ítélte a testület. fellépni. A Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület
Margit születése óta Budakalászon él, 1979-ben, pályakez- tagjaként lelkesen tevékenykedik a helyi német nemzetidõként kezdett dolgozni a Telepi Óvodában. 1990-tõl ve- ségi kultúra megõrzéséért, a hagyományok ápolásáért.
zetõ-helyettesi feladatokat is ellátott az intézményben. Szívbõl gratulálunk a díjazottaknak!
Felcihelõdnek a kopott
kacskaringók a szõnyegekrõl /
s a falra másznak: ezentúl
mi vagyunk a szépség és az igazság.

Nem tudhatom, reménylette-é Niklai
Ádám, mikor a ‘85-ös Könyvhéten a dedikáló asztal mellõl felállt, s csöndben
hazabandukolt meghalni, hogy egyszer
‘vezércakkba‘ szerkesztem az egypártvilág szocialista ornamentikája ihlette
fenti sorait, azonban ha most, 85 esztendõsen is egy szerkesztõségben ülhetnénk, bizton oly frissnek érezném ezt a
negyedszázados verset, amin még nem
száradt meg a ténta. Mert pont ez van.
Megszabadulván (?) a veresre festett világ parazita eszméitõl, ilyen mérhetetlen mélységig küzdöttük fel magunkat.
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ALAGSOR
Alighanem együtt mosolyognánk
meg, hogy kis híján még egy jókora hidat is elneveztek a báró úrról (Niklai
Zech Colbert báróként született), tudván, hogy Stephen Colbert amerikai humorista is aspirált a végül Megyeri hídnak keresztelt építmény nevére.
Eljött újfent a ‘Tesco-gazdaságos jó
reménység’ ideje, hiszen nincs lejjebb,
Ádám bátyám, ez maga az alagsor, innen már csak felfelé röppenhet a szellem, a lélek. Lassan már akad, akit megérint míves soraid kesere: „Ballagok.
Hallgatag fák közt fû se moccan. / Hallom, amint foltos tarisznyám mélyiben /
madárlátta hitem késpenge-sorsomhoz
/ oda-odakoccan”. Kezdünk végre ki-

kecmeregni, kiegyenesedni az alagsori
létbõl, az önjelölt ‘szépeknek’ és ‘igazaknak’ pedig ideje visszacihelõdni.
Mert sokasodnak az ön-méltóságukra
ébredõk: „engem: egy embert hordoz
roppant homloka dombján / apró bélyegként, felségjelként ez a bolygó”.
Nem verseltél hát hiába az ellen
„hogy pénz, öröklakás és autómárka /
legyen a mérce s tegye az embert!”. Ha
kutya se írja neved a magyarbálintos
eszmeiségû tananyagba (bár jambusaidhoz sánták a nyegle poéták), ‘epegrammádat’ nem rontja rozsda idõ:
Többen vannak mindig a holtak,
mint mi, az élõk:
néma szavukra tehát többször
s jobban ügyelj!
(III. Utisz)
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HÍREK, INFORMÁCIÓK

KÖZ-Ü
ÜGYEK

A választások budakalászi eredményei

Kishírek

A június 7-ei Európai Parlamenti választásokon Budakalász névjegyzékbe felvett 8063 választópolgárából
3860 fõ jelent meg szavazni, ez az országos átlaghoz képest kimagasló, 47,71%-os részvételi arányt jelent. Az érvényes szavazatok száma 3828 volt. A FIDESZ-KDNP
2104 (54,96%), az SZDSZ 98 (2,56%), az MCF ROMA
ÖSSZEFOGÁS 1 (0,03%), a MUNKÁSPÁRT 27 (0,71%), az
MSZP 538 (14,05%), a JOBBIK 677 (17,69%), az LMP-HP
165 (4,31%) és az MDF 218 (5,69%) szavazatot szerzett.

Tisztelt Budakalásziak! Kérünk mindenkit, hogy aki
rendelkezik bármilyen tárgyi vagy írásos emlékkel a régi
kalászi tûzoltó õrsrõl, vegye fel velünk a kapcsolatot. A
kapott fotókat, dokumentumokat az augusztusi laktanya
avatón egy kiállítás keretében szeretnénk felhasználni.
Elérhetõségünk: (20) 242-4004, (20) 242-4151, email: kalaszituzoltok@gmail.com

 A Vöröskereszt érdeklõdésére a hivatal 250 fõben jelölte meg azok számát, akiknek komoly segítség lenne egyegy, az Újpesti raktárból származó tartós élelmiszer-segély.
 Háromszor volt szúnyogirtás, mostanra normalizálódott a helyzet a Duna-parton és a Lupa-szigeten. Éves szinten öt irtást rendelt a kistérség, alkalmanként 200 e Ft-ért.
 A Lenfonó állomás bolt-bódéja kapcsán az önkormányzat keresi a módját, ill. a jogi megoldását, hogy az
utcaképet romboló, már mûködési engedélyt sem kapott
építményt lebontassa.
 Adán járt május 22-én Parlagi Endre polgármester
és Krunity Péter képviselõ. Lefordították szerbre a testvérkapcsolati szerzõdés tervezetét, Adán a községi tanács jóváhagyta, hátravan a képviselõ-testületi és minisztériumi engedély. Budakalászon jún. 23-án dönt a tervezetrõl a grémium. A szerzõdést itthon az aug 20-ai ünnepségen, Adán októberben, a Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napokon tervezik aláírni.
 A Magyar Államkincstárral tárgyalt május 27-én az
önkormányzat a Kálvária fölötti, a MÁK birtokában, a Parkerdõ kezelésében lévõ belterület megszerzése ügyében.
Sajnos, a korábbi elképzelés, hogy csereterületet adunk és
az értékkülönbözetet kifizetjük, nem járható: ugyanolyan
aranykorona értékben kell területet fölajánlanunk. Ezért elképzelhetõ, hogy Üröm felé vásárol az önkormányzat magánemberektõl megfelelõ cserealapot, hogy a készülõ
HÉSZ-ben és a Berdó tanulmányban már saját tulajdonunkként szerepelhessen ez a belterületi rész is.
 Fegyvernek látszó tárggyal fenyegette Szentistvántelepnél a HÉV biztonsági õrségét egy férfi ápr. 29-én 18 óra
50-kor. Az ittas egyént Marczis Norbert ártalmatlanította.
 Gyilkosság áldozata lett június 20-án a Széchenyi
utcában egy 69 éves asszony. Holttestét azután találták
meg, hogy kigyulladt a háza, egyelõre nem tudni, mitõl.

Amiért a harang szól...

Beruházásaink állásáról

A BVSC-ZUGLÓ Wellness és Szabadidõ szakosztály vándorkiállítást szervez gyalogló, futó, kerékpáros és vízi fesztivál keretében július 18-án a Visegrád–Szentendre–Budakalász–Szentendre útvonalon. A zarándokúton Mátyás király
halotti pajzsát kísérik a települések képviselõi, az akcióhoz
sportegyesületek és magánszemélyek is csatlakozhatnak.
Budakalászra 14:30-ra érkezne a pajzs, a régi országúton.
A Faluház hátsó sportpályáján rövid beszéd után emlékszalaggal díszítik a Hunyadiak zászlaját. Várhatóan 14:45-kor indulnak a sportolók vissza Szentendrére, a Postás strandra,
ahol a fõvédnöki beszéd után színpadi mûsorok lesznek.
Vizesek csatlakozása: regisztráció, hajók vízre tétele 9-tõl
(Visegrádon a nagy parkoló alatti fövenyes parton, a Nagymarosra átkelõ hajó állomásánál), indulás 10:15-kor, lassan
csorogva 13-14 óra tájt Szentendrére érnek. A táv: kb. 23,5
km. Gyaloglók, futók, kerékpárosok: regisztráció 12-tõl
Szentendrén a Casino alatti Postás strandon, 14 órakor indulnak Budakalászra, majd vissza Szentendrére (kb. 9,6 km).
A megadott csatlakozási pontokon kívül is bárki, bármikor, bármennyi idõre és bármekkora távra csatlakozhat! A
program még változhat, figyeljék a budakalasz.hu-t! Érd.:
(70) 371-6829 vagy a papp.gabor@budakalasz.hu címen.
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 A belterületi utak (Szent László, Zrínyi, Galamb és
Alsóvár) kivitelezési tervei várhatóan június végére készülnek el. Így júliusban indulhat a közbeszerzési eljárás
és 3 hónapos átfutással számolva szeptember-október táján kezdõdhet a tényleges kivitelezés.
 Az építendõ óvoda kapcsán május 27-én írták alá a
tervezõi szerzõdést a Kocsisok Kft-vel. Június elsõ hetében
lezajlott az elsõ vázlategyeztetés: azt pontosították, a telek
mely részén legyen az óvoda, hol maradjon szabad terület
és hova lehet késõbb fejleszteni (bölcsõde). A tájékoztatáson jelen volt a két óvoda és a bölcsõde vezetõje, elmondták tapasztalataikat, igényeiket, javaslataikat. Lapunk
nyomdába adásakor zajlik a következõ egyeztetõ tárgyalás.
 Folynak a kátyúzások: a frekventált helyekkel (Orvosi
rendelõ, Kõbányai út, Klisovác, Erdõhát, Bokros, Kereszt,
Scholz F. u.) már végeztek, dolgoznak a Zöldfa és a Diófa
utcán. Homor István tájékoztatása szerint a szerzõdések
garanciálisak, a munkát szakszerûen végzik (kivágják, kipucolják a gödröt, emulzióval kikenik és a meleg aszfaltot
belehengerelik). A kátyúk nem fognak szétmenni – hangsúlyozta a beruházási osztályvezetõ –, annál valószínûbb a
mellettük lévõ gyenge útszakaszok késõbbi romlása.
2009. június • III. évfolyam 6. szám

KÖZLEMÉNY
Köszönjük a budakalászi polgároknak, hogy részt vettek az uniós választáson és szavazatukkal a polgári oldalt
támogatták. Az Önök szavazatainak is köszönhetõen Magyarország polgárai végre újra fölemelhetik fejüket, mert
megmutattuk, hogy nem lehet büntetlenül, a magyar emberek akaratával szemben kormányozni.
A Fidesz gyõzelme nem egy diadal, hanem egy történelmi lehetõség arra, hogy politikai kényszerkoalíció nélkül, csak az emberekkel összefogva, szabadon lehet majd
kormányozni Magyarországot. Az eredmény azt bizonyítja ugyanis, hogy a magyarok a Fidesztõl várják az ország
rendjének helyreállítását. Magyarország valódi esélyt kapott a Gyurcsány-Bajnai-korszak lezárására.
Ercsényi Tiborné, elnök

A budakalászi tûzoltók felhívása
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HÍREK, INFORMÁCIÓK

Egészségbiztosítási ügyintézés Szentendrén

Gázszolgáltatás szüneteltetése júl. 30-án

A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2009. május 21-én megnyitotta kistérségi ügyfélszolgálatát Szentendrén, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (2000 Szentendre, Városház tér
1.). Így az arra jogosult ügyfelek a helyszínen azonnal átvehetik TAJ és Európai Egészségbiztosítási kártyáikat (EU
kártya), és benyújthatják igényüket az egészségbiztosítás
pénzbeli ellátásaira (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj). Ügyfélfogadási idõ: kedd,
csütörtök: 16-18 óráig. Információ: (1) 288-51-00.

A FGSZ Földgázszállító Zrt. értesíti a lakosságot, hogy
Szentendre 2 gázátadó állomáson karbantartási munkát
végez, ezért júl. 30-án 7-15 óráig Budakalászon a gázszolgáltatás szünetel. Kéri, hogy erre az idõre szíveskedjenek a gázmérõ elõtti fõelzárót elzárni. A gázszolgáltatás
problémamentes újraindítása érdekében a cég szakemberei ellenõrizni fogják az elzárók elzárt állapotát.
A szolgáltató a gázszünetért a lakosság szíves elnézését kéri, a gáz zökkenõmentes újraindításához adott segítséget elõre is megköszöni. Rendellenesség esetén hibabejelentés a (26) 501-103-as telefonon a TIGÁZ DSO
Kft. szentendrei üzeménél vagy a központi diszpécser
szolgálatnál a (80) 300-300-as számon tehetõ.

A BTE 2008 évi közhasznúsági jelentése
A Testvérkapcsolatok Egyesülete 2008. évi bevételei:
SZJA 1%: 35 348 Ft (testvértelepülési programok lebonyolítására használták fel), önkormányzati támogatás 500
e Ft (dologi kiadásra költötték), tagdíj: 10 200 Ft, bankkamat: 19 949 Ft. Így az összes bevétel: 565 497 Ft.
Az egyesület kiadásai: üzemanyag: 228 474 Ft, postaköltség: 9640 Ft, bank forgalmi jutalék: 25 885 Ft, fénymásolás, sokszorosítás: 16 600 Ft, programok költsége: 994
722 Ft, ügyviteli költségek: 40 e Ft. Összesen: 1 315 320 Ft.
Záró pénzkészlet: bank: 666 086 Ft, pénztár: 138 405
Ft. Összesen: 804 491 Ft.
Az egyesület 2008-ban cél szerinti juttatást nem kapott. Vezetõ tisztségviselõi díjazásban, juttatásban nem részesülnek, feladatukat társadalmi munkában végzik. Közhasznú tevékenységük lényege: 1) kapcsolattartás a község testvértelepüléseivel (Kahl am Main, Lövéte); 2) közös
kulturális programok szervezése; 3) csereüdülés megszervezése Lövéte és Budakalász között, gyermekeknek.
A testvérkapcsolatok Egyesülete tagsága a közhasznúsági jelentést évi rendes közgyûlésén, május 25-én
egyhangúlag elfogadta.

Önkormányzatok együttmûködése
A 2009 februárjában, az önkormányzati szövetségek elnökeibõl alakult Önkormányzati Szövetségek Konzultatív
Tanácsa június 16-án tartotta meg a Megyeházán második
ülését. A tanácskozás célja az országos önkormányzati érdekszövetségek szorosabb együttmûködésének megteremtése volt. Az eseményen részt vett Dr. Szûcs Lajos, Pest
Megye Közgyûlésének elnöke, a Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetségének társelnöke is. A résztvevõk a tanácskozás végén elfogadtak egy közös nyilatkozatot.
A KONZULTATÍV TANÁCS KÖZÖS NYILATKOZATA
Az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa (a
hét országos önkormányzati szövetség elnökségének
együttes ülése) érdekelt és partner az önkormányzati rendszer reformjában. Elvárjuk, hogy egyenrangú partnerként fogadja el a kormányzat a reformok kidolgozása során. Az önkormányzati szövetségek sajnálattal állapítják meg, hogy az
érdekérvényesítés hatékonysága csökken, a javaslatainkat a
tárca nem tudja hatékonyan képviselni. Azt tapasztaljuk,
hogy a kormányzat továbbra sem egyeztet érdemben az
önkormányzatokat érintõ ügyekben. A jelen helyzetben kiemelten fontosnak tartjuk a következõ kérdéseket:
1/ Az önkormányzati szövetségek felkérik a kormányt,
hogy az EU-s pályázatoknál az ÁFA növekedés és árfolyam
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Vetélkedõk napja – júl. 17.
A Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Budakalászi Területi Irodája Vetélkedõk napját szervez a
Faluházban, 2009. július 17-én 9-14 óráig. Jelentkezni lehet: elõzetesen személyesen az irodában (Táncsics Mihály
utca 19.) kedd, szerda, csütörtöki napokon vagy a (26)
340-121-es telefonszámon, a refiterez@gmail.com e-mail
címen, illetve a rendezvény napján a helyszínen.

Adományok napja – aug. 28.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Adományok napját rendeznek mindazoknak, akik szerényebb körülmények között élnek és szívesen veszik
mások segítségét; illetve akik szívesen adományozzák tovább használaton kívüli, jó állapotú holmijaikat (ruházat,
cipõ, háztartási eszközök, stb.). Szeretettel várunk mindenkit aug. 28-án 9-14-ig a Kistérségi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat Budakalászi Területi Irodáján
(Táncsics Mihály utca 19., Tel.: 06-26/ 340-121).
változás hatását kompenzálja. 2/ Az önkormányzati szövetségek nem értenek egyet – az önkormányzatiság alapértékével ellentétesnek tartják –, hogy az iparûzési adó beszedését a kormányzat az APEH hatáskörébe kívánja helyezni.
3/ Az önkormányzati szövetségek nem értenek egyet, és
határozottan ellenzik a vízközmû társaságok tervezett integrációját, ugyanakkor támogatják az önkormányzati tulajdonba adást. 4/ Az önkormányzati szövetségek elhamarkodottnak és kidolgozatlannak tartják a vagyonadó ingatlanokra
vonatkozó részét és javasolják visszavonását és széleskörû
szakmai egyeztetés után újratárgyalását.
Az önkormányzati szövetségek nem tudják elfogadni az
elõkészítés és egyeztetés nélküli pénzügyminiszteri bejelentést, a jövõ évre tervezett 120 milliárd forintos önkormányzatokat érintõ elvonásról. Ezért az önkormányzati
szövetségek kezdeményezik a Kormány–Önkormányzatok
Egyeztetõ Fórumának (KÖEF) soron kívüli összehívását.
Budapest, Pest Megyeháza, 2009. június 16.
dr. Sütõ László (Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége), dr. Wekler Ferenc (Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége), dr. Illés György (Magyar Faluszövetség), dr. Gémesi György (Magyar Önkormányzatok Szövetsége),
dr. Szakali Erzsébet (Megyei Jogú Városok Szövetsége), Molnár Gyula
(Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége), dr. Ódor Ferenc
(Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége)
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TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

A 2009-es pályázati eredmények
EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA
A helyi egyházi építmények beruházási célú bõvítésének, fejlesztésének, felújításának és állagmegóvásának támogatására és az egyházközségek programjaira, rendezvényeire szánt 3 M Ft-os keretösszegbõl:
• A Görögkeleti Szerb Egyházközség a templom Iskola utcai kõkerítése felújításának folytatására 600 e Ft-ot kapott.
• A Református Egyházközség a lelkészlakás feletti tetõtér
részleges beépítésére 800 e Ft-ot nyert el.
• A Római Katolikus Plébánia a hátsó kerítés felújítására,
magasítására 800 e Ft-os támogatásban részesült.
• A Budakalász-Szentistvántelep Római Katolikus Plébánia
a templom tetõbádogozására, a Templomkertben közösségi ház kialakítására, építésére 500 e Ft-ot kapott.
• Az Isten Egyháza Budakalászi Gyülekezete a gyülekezeti
terem, konyha és mellékh. felújítására 300 e Ft-ot nyert el.
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA
A helyi kisebbségek történelmi hagyományainak és
anyanyelvének ápolására, fejlesztésére, tárgyi és szellemi
kultúrájuk megõrzésére, gyarapítására 1,1 M Ft állt rendelkezésre.
• A Német Nemzetiségi Önkormányzat számítógép vásárlására, Német Nemzetiségi Napra, Kórustalálkozóra, népviseleti ruha varratására és a Lustige Schwaben énekkar utazására Fertõdre 550 e Ft-ot kapott.
• A Szerb Kisebbségi Önkormányzat anyanyelvi, ill. hittantábor szervezésére, anyanyelvi könyvek vásárlására, Budakalászi Szerb Napra, Szerb Búcsúra, országos szerb rendezvényekre utazásra Egerbe és Grábócra 550 e ft-ot nyert el.
SPORT-TÁMOGATÁSOK
A lakosság rendszeres sportolását elõsegítõ programok, sportszerek és sporteszközök költségeinek támogatására szánt 250 e Ft-ból:
• A Nyitnikék Óvoda 100 e Ft-ot kapott a „Szüreti Mulatság” sport és ügyességi foglalkozásainak költségeire.
• A Telepi Óvoda szintén 100 e Ft-ot nyert el az óvodai
testnevelést és sporttevékenységet segítõ sporteszközök, udvari játékok vásárlására.
• A Telepi Óvodásokért Alapítvány nem kapott külön támogatást.
• A Kalász DSE iskolai sílécek és bukósisakok vásárlására
50 e Ft-ban részesült.
A diákok táboroztatására, sporttáborokra rendelkezésre álló 580 e Ft-ból:
• A Szentistvántelepi Iskola DSE vízitáborra, sítáborra,
nyári táborra 200 e Ft-ot nyert.
• A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány Vágmenti nomád táborozásokra, vízi portyákra, tárgyi eszközökre,
felszerelésre, javításokra 280 e Ft-ot kapott.
• A Kalász DSE nyári vízitáborra a Körösön 100 e Ft-ot kapott.
• A BSC karate, ill. kézilabda szakosztálya ehelyütt nem
kapott külön támogatást.
Az általános iskolák 2-4.osztályos tanulóinak úszás-oktatás támogatására szánt 620 e Ft-ból:
• A Kalász Suli Ált. Isk. 250 e Ft támogatásban részesült.
• A Szentistvántelepi Iskola DSE 370 e Ft-ot nyert el.
Az élsportban (versenysportban) kiemelkedõ teljesítményt nyújtó budakalászi sportolók 2009. évi felkészülé6
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sének támogatására rendelkezésre álló 400 e Ft-ból:
• Varga Tamás (31 éves evezõs, Magyar Bajnok és Világbajnok, VK II., V., Olimpia XIV., EB III. hely) 80 e Ft-ot kapott.
• Horváth Anita (19 éves válogatott öttusázó, 2008: ifi EB
csapat I., váltó I. hely., VB csapat váltó I. hely) szintén 80
e Ft támogatásban részesült.
• Veisz Krisztián (29 éves cselgáncsozó); Fekete Bozsana
(17 éves kézilabdázó); Soproni István (16 éves kézilabdázó); Kutas Gábor (20 éves kézilabdázó); Soproni Balázs (21 éves kézilabdázó); Liszkai Keve Áron (14 éves
karatéka); Fekete Pál (18 éves kajakos); és Kurucz Blanka
(8 éves, sakkozó) – 30 e Ft támogatást kapott.
Az egyesületi és szakosztályi sporttevékenységre,
mûködési költségekre szánt 450 e Ft-ból:
• A BSC karate szakosztálya 150 e Ft-ot, sakk szakosztálya
100 e Ft-ot kapott.
• A Vidra SE Budakalász túrakajak, mentõmellény vásárlásra,
hajójavításra, telephely rendezésére 150 e Ft-ot nyert el.
• A Szentistvántelepi DSE sporteszközök vásárlására, javíttatására 50 e Ft-ban részesült.
• A BSC kézilabda szakosztálya, a BMSE kézilabda, ill. labdarúgó szakosztálya, a Kalász DSE és BUTEC nem kapott
külön támogatást.
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉT CÉLZÓ PÁLYÁZATOK
A Budakalász kulturális értékeinek – a fiatalok közremûködésével történõ – kutatására, összegyûjtésére, hagyományok megõrzésére, épített, tárgyi, szellemi emlékeink
védelmére szolgáló tevékenységekre szánt 1 M Ft-ból:
• A Kalász Mûvészeti Iskola a fúvószenekar CD készítésére, nyári felkészítõ táborra kapott 190 e Ft-ot.
• A Német Nemzetiségi Egyesület a Kitelepítési emlékmû
betûinek javítására 180 e Ft-ban részesült.
• A Budakalászi Baráti Kör a Szüreti felvonulásra és bálra
150 e Ft-ot kapott.
• A Budakalászi Lenvirág Alapítvány koreográfus díjára,
nyári napközis néptánc táborra, vajdasági tánctáborra
nyert 480 e Ft-ot.
• Az Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság és az Országos
Ómagyar Kultúra Baráti Társaság Budakalászi Íjász szakosztálya nem kapott támogatást.
INNOVATÍV CÉLÚ PÁLYÁZATOK
A helyi, önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények elfogadott Pedagógiai Programjához illeszkedõ
innovatív pedagógiai módszerek megvalósításának, a pedagógusok módszertani kultúrája bõvítésének támogatására szánt 1 M Ft-ból:
• A Nyitinkék Óvoda továbbképzésekre, elõadásokra 125
e Ft támogatásban részesült.
• A Kalász Suli Általános Iskola 3 pályázatából 1 nyert: a
számítógépes szaktanterem nyelvi laborként való mûködtetéséhez szoftvercsomag vásárlására, tanfolyamra
500 e Ft-ot kapott.
• A Szentistvántelepi Általános Iskola a környezettudatos
magatartás kialakítására, a 4 Nemzeti Park megismertetésére, múzeumlátogatásokra 125 e Ft-ban részesült.
• A Kalász Mûvészeti Iskola multimédia alkalmazására a
szolfézs és zeneirodalom oktatásban kapott 125 e Ft-ot.
• A Telepi Óvoda humán erõforrásaik fejlesztésére, elõadásokra, tárgyi eszközökre nyert 125 e Ft-ot.
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ELNYERT ÉS FUTÓ PÁLYÁZATOK

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA (3,6 M FT)
A budakalászi székhelyû civil, közhasznú szervezetek,
egyesületek támogatására szánt 2040 e Ft összegbõl:
• A Szent Erzsébet Alapítvány a tihanyi pihenõház 24 férõhelyes fekhely cseréjére kapott 200 e Ft-ot.
• A Budakalászért Közalapítvány helyi szervezetek, intézmények és magánszemélyek kulturális, környezetvédelmi, sport, szabadidõs rendezvényeinek, programjainak
támogatására 200 e Ft-ot nyert el.
• A Budakalászi Református Templomért Alapítvány nyári
programokra (Gyülekezeti, Ifjúsági hét, Gyermekek hete) 100 e Ft támogatásban részesült.
• A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány a 120 fõs cserkész csapat egész éves mûködéséhez, programjainak
lebonyolításához kapott 300 e Ft-ot.
• Az „Egészségklub” MRL Budakalászi Szervezete 350 e
Ft-ot nyert a Klub tagjai egészségmegõrzõ és preventív
mozgásának biztosítására.
• A Vidra SE Budakalász a „Vidra Kupa” szervezésére 100
e Ft támogatásban részesült.
• A Kalász Mûvészeti Nevelési Alapítvány a bodajki Népdaltáborra 50 e Ft-ot kapott.
• A Kalászi Iskoláért Alapítvány 4 pályázatából 2-re kapott
támogatást: az iskolát népszerûsítõ kiadványra és Tanévzáró Sulilapra 100 e Ft-ot, Napközis Diákolimpia (alsó tagozatosok részére) szervezésére 80 e Ft-ot.
• A Budakalászi Óvodásokért Alapítvány (Nyitnikék Óvoda) elõadó meghívására az Állatok Világnapjára, állat- és
növényhatározók, nagyítós rovarmegfigyelõ doboz vásárlására kapott 80 e Ft-ot.
• A Telepi Óvodásokért Alapítvány „családi szombat”
szervezésére 80 e Ft támogatásban részesült.
• A Budakalászi Baráti Kör a Kalászi Juniális lebonyolítására 100 e Ft-ot nyert el.
• Az Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság a Tûzoltó laktanya avató ünnepségére, Tûzoltó Bálra, testvértelepülések
tûzoltóságaival való kapcsolattartásra kapott 300 e Ft-ot.
• A Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány, a Budakalászi
Szent István Alapítvány, valamint az Országos Ómagyar

Kultúra Baráti Társaság Budakalászi Íjász szakosztálya
nem kapott támogatást.
A testvértelepülésekkel fennálló kapcsolatok ápolását
és fejlesztését szolgáló programokra, tevékenységekre
szánt 500 e Ft-ot a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete kapta, Lövéteiek (testvériskola) vendéglátására, táboroztatására és kb 20 kalászi gyermek programjainak
költségeire; vendégek fogadására; a szeptemberi Lövétei
Falunapokra delegáció és a fúvós zenekar utazására.
A település bûnmegelõzési tevékenységének támogatására szánt 200 e Ft-ot a Budakalászi Polgárõr Egyesület
kapta, mûködési kiadásainak támogatására, rendezvények biztosítására, bûnmegelõzési és drogprevenciós
programok szervezésére.
A Budakalászi néphagyományok õrzésére, fejlesztésére szánt 860 e Ft-ból:
• A Budakalászi Lenvirág Alapítvány jelmezek bõvítésére,
Sümegi, ill. Vajdasági tánctáborra 600 e Ft-ot kapott.
• A Kalász Mûvészeti Nevelési Alapítvány a Kamp János
Kapelle fúvószenekar sváb fellépõ ruhájának beszerzésére, anyagvásárlásra és varratásra 100 e Ft-ot nyert el.
• A Kalászi Iskoláért Alapítvány 105 e Ft-ot kapott néphagyományok ápolására, Luca napi foglalkozások szervezésére külsõ szakemberekkel és 55 e Ft-ot Budakalász
néphagyományait õrzõ tanulói csoportok népviseletének, ruházatának varratására.
A TÁMOGATÁSOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
Összesen 74 pályázat érkezett be az önkormányzathoz.
Forráshiány miatt nem részesült újabb támogatásban több
olyan szervezet, amely az önkormányzat költségvetésében
korábban már szerepelt.
Változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy a Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány és a Szent István Alapítvány
szociális-karitatív programjait, valamint a hasonló tevékenységet végzõ szervezetek támogatását az Önkormányzat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatára
nem a civil szervezetek pályázati keretébõl biztosítja. Erre a
célra a testület következõ, júniusi ülésén külön pályázati
keretet nyit, melynek összege várhatóan 1 M Ft lesz.

„Budakalász jó tanulója, jó sportolója”

Pályázat egészségügyi prevencióra

A testület idén is pályázatot hirdet a kitüntetõ címre, a
tanulásban és a sportban egyaránt élen járó gyermekek
számára. A pályázaton Budakalászon élõ, és/vagy a község általános iskolájába beiratkozott tanuló vehet részt,
akinek a 2008/2009. tanévben a tanulmányi átlaga 4,2
vagy ennél jobb, eredményesen szerepelt sportágában a
korosztályos nemzetközi, országos, megyei, területi versenyek valamelyikén, és a községi, iskolák közti és házi
bajnokságokon is rendszeresen és sikeresen vett részt.
A pályázat beadási határideje: személyesen a hivatal
ügyfélszolgálatán 2009. jún. 30. hétfõ 14 óráig, postai úton
(2011 Budakalász, Petõfi tér 1.) jún. 30. 24 óráig. A nyereményt – 30 e Ft/fõ értékû ajándék, emléklap és plakett – a
tanévnyitó ünnepségen adják át. Pályázati csomag igényelhetõ a hivatal ügyfélszolgálatán, az iskolák titkárságán, letölthetõ a www.budakalasz.hu honlapról. Információ: a hivatalban ügyfélfogadási idõben Villám Zsuzsa oktatási és sportreferensnél, vagy a 343-363/104-es melléken.
2009. június • III. évfolyam 6. szám

A testület május 26-ai döntése szerint pályázatot hirdet
363 e Ft keretösszegig, a budakalászi civil szervezetek által a
betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szûrõvizsgálatok elvégzésére szervezett programok támogatására, „Szûrõvizsgálatok 2009.” címmel. A
pályázónak rendelkeznie kell saját forrásként (önrész) a megpályázott összeg legalább 30%-ával. A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban – a hivatalban igényelhetõ vagy a
www.budakalasz.hu honlapról letölthetõ adatlapon – 2009.
július 31. 14 óráig lehet a hivatal iktatójába leadni, ill. e napig
postai úton továbbítani (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.). A kérelemnek tartalmaznia kell a megvalósítandó célokat, azok
költségvetési tervét, a program teljes leírását, a résztvevõk
körét, a megvalósítás ütemtervét. Az elbírálásra és a kiértesítésre aug. 31-ig, a támogatási szerzõdések megkötésére
szept. 15-ig kerül sor. A támogatás 2009. december 31-ig
használható fel. Érdeklõdni lehet ügyfélfogadási idõben, vagy
a (26) 340-266-os számon, az Igazgatási Irodában.
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Az ápr. 14-ei rendkívüli ülés hírei
A testület jóváhagyta az önkormányzat 2009. évi
közfoglalkoztatási tervét (9 I.).
 A grémium elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat
törvényi változást követõ módosítását (9 I.).
 Az önkormányzat indulni kíván „A helyi önkormányzatok fenntartásában lévõ sportlétesítmények felújításának
támogatásáról” szóló pályázaton, a Csónakház és az
Omszk park 3. szám alatt lévõ labdarugó sportcentrum
(BMSE Sporttelep) épületének felújítására. A szükséges önrészt, max. 7,5 M Ft-ot és a pályázat benyújtására a Lökkös
Mûszaki, Szolgáltató és Oktató Bt. részére max. 400 e Ft +
Áfa összeget értékpapír értékesítésbõl biztosította (9 I.).
 A testület támogatta a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. évi bevételeinek és kiadásainak a Társulási Tanács által történõ jóváhagyását (9 I.).


Az ápr. 28-ai ülések döntései
 A testület az Állami Foglalkoztatási és Szociális Hivatal háromoldalú megállapodás tervezetét nem fogadta
el, a megállapodásban nem kíván részt venni (12 I.).
 A képviselõk a 2008. évi egyszerûsített költségvetési beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést és a költségvetési beszámolót elfogadták (13 I., 1 T.). Megalkották
a 2008-as zárszámadásról szóló rendeletüket (12 I., 2 N.).
 Módosították a gyermekvédelem helyi rendszerérõl; ill. a közterületek rendjérõl szóló rendeletet (14 I.).
 A képviselõk a különjárati autóbuszjárat ideiglenes
megállóhelyeihez szükséges közúti jelzõ- és útbaigazító
táblák és a Mályva utcai óvoda elõtt kialakítandó lelépõ
550 e Ft-os költségét a „buszközlekedés megvalósíthatósági tanulmánya” összeg terhére biztosították (14 I.).
 Kijelölték a csökkentett öbölhosszú megállóhelyek engedélyezési eljárása idejére a 19 ideiglenes megálló helyét
is: 1) Köves u.–Mély u. találkozása; 2) Damjanich u. (az eredetiség vizsgáló elõtt); 3) visszafelé: Damjanich u. (Holló
u.–Fecske u. között); 4) Damjanich u. (Dévai terménybolt
elõtt); 5) Budai út 12. (meglévõ buszmegálló); 6) Budai út 3.
(a Posta elõtt); 7) Szentendrei út 3-5. számmal szemben
(meglévõ buszmegálló); 8) visszafelé: Szentendrei út. 3-5
elõtt (meglévõ buszmegálló); 9) Mályva utcai óvoda elõtt;
10) Szegfû u.–Szent László u. sarok; 11) Martinovics utcai
iskolával szemben; 12) Dobó I. u.–Széchenyi u. sarok; 13)
Szentendrei út–Szent László u. sarkától a központ felé 150
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méterre; 14) Szentendrei út (Ciklámen u. elõtt); 15) József
A. út (iparteleppel szemben); 16) visszafelé: József A. út
(ipartelep elõtt); 17) József A. út (Mezõ u. torkolatánál); 18)
József A. út (szépségszalon elõtt); 19) Lupaszigeti út vége
(buszforduló) meglévõ buszmegálló (13 I., 1 T.).
 A grémium elvetette a Berdó dûlõ Gyümölcs u.
3006/2 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását (4 I., 10 T).
A 051/105 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához nem
járult hozzá (13 I., 1 T.), a kérelmet a HÉSZ módosításakor
vizsgálja meg (14 I.). A Prekobdro dûlõ 3556/1-20 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe vonását elvetette (5 I., 1 N., 9 T.).
 A testület a Budakalász IV. Kavicsbánya-telek rendezésével összefüggõ szakértõi feladatok ellátására az
Enter-93 Mûszaki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. munkatársaként kifejezetten Gerstenkorn András geológus-szakértõt kérte fel (9 I., 5 T.).
 A képviselõk a termálvíz-kút fúrásával összefüggõ
szakértõi feladatok ellátására az Enter-93 Mûszaki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. munkatársaként kifejezetten Gerstenkorn András geológus-szakértõt kérték fel. A munkát 2009ben kell elvégezni; a szakértõ munkája ellenértékére 2010.
április 30-án lesz jogosult, az összeget a testület a 2010. évi
költségvetési rendeletében elkülöníti (9 I., 5 T.). Jóváhagyták
a termálvíz-kútfúrás elõkészítõ munkálatainak ütemtervét és
az ehhez tartozó kiadási összegeket, a feladatok 2009-es elvégzésével. A korábbi, a végrehajtásra megállapított 2009.
május 30-ai határidõt a „2010. évi költségvetés függvényében” határidõre módosították (9 I., 5 T.).
 A grémium, mint alapító hozzájárult, hogy a tulajdonában álló Kaláz Kft. (a vízfelület és az OWC által használt partrész pontos meghatározásával) meghosszabbítsa
az OWC Kft-vel meglévõ bérleti szerzõdését. A bérleti
díjban évente követni kell az inflációt, a KSH által meghatározott mértékben. Reklám elhelyezéséhez és bármilyen
építmény és tevékenység változtatásához a bérbeadó engedélye szükséges. Bérbeadó köteles a bérlemény zavartalan használatát és ingyenes megközelíthetõségét a bérlõ és a szolgáltatásokat igénybe vevõk (vendégek) részére biztosítani. A bérleti jogviszony a szerzõdés hatálybalépésének napjától 5 év, és újabb 5 évre opciós joga van
a bérlõnek. Az opciós jog lehívásával együtt 5 évente felülvizsgálják a bérleti díjat (8 I., 6 N., 1 T.).
 A testület felkérte a polgármestert, hogy az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerûsítése” pályázaton induláshoz (támogatás: 80%) dolgozza ki a Mályva utcai óvodára vonatkozó tételes költségbecslést (15 I.);
a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázaton induláshoz (támogatás: 80%) készítse el 1) a Szentendrei út és
a Majdán/Barát-patak közötti kerékpárút szakaszra, 2) a
Sport utca, Barát-patak közötti pataktöltésen lévõ kerékpárútra, 3) a 11. sz. fõút és a Szentendrei út közötti kerékpárút szakaszra vonatkozó költségbecslést (15 I.). Felhatalmazta, hogy a termálvíz-kútfúrás pályázati céljaihoz illeszkedõen vizsgálja meg, van-e olyan aktuális pályázat, amivel a költségek fedezete biztosítható (15 I.).
 A képviselõk megerõsítették a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-nek a DMRV Zrt. átalakítását célzó elképzeléseire reagáló december 16-i határozatukat, s állásfoglalásukat eljuttatják a kormányhoz (14 I., 1 T.).
2009. június • III. évfolyam 6. szám
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A testület a Budakalászi Innovációs és Szolgáltató
Park cím elnyeréséhez szükséges lépésekrõl szóló tájékoztatót tudomásul vette (15 I.). Elvetette, hogy induljon
a 2009. évben az „Ipari park” cím elnyerésére kiírt pályázaton (1 I., 11 T.).
 A grémium felkérte a polgármestert, vizsgáltassa
meg szakemberekkel, hogy a Barát-patak 11. sz. út és a
Duna-part közötti szakaszán létesítendõ zsilip vagy a 11.
sz. út és a Sport utcai híd között árvízvédelmi gát megépítése közül melyik valósítható meg, majd kérjen be tervezõi
ajánlatokat (16 I.). Felkérte, hogy az „Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések” címû pályázaton (támogatás: 100%)
induláshoz dolgozza ki a tételes költségbecslést (16 I.).
 A testület tiltakozott a pomázi és budakalászi gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartásának tervezett megszüntetése miatt (16 I.).
 A grémium felkérte a NJB-t, hogy szakorvosok véleményét kikérve adjon áttekintést a fiatal korban adható
védõoltásokról, szakszûrésekrõl, azok lehetséges hatásairól és költségvonzatáról (15 I., 1 T.).
 A testület a Budai út 139. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló bérlakásként kívánja hasznosítani (12 I., 3 T.).
 Az önkormányzat a Semmelweis napi ünnepséget a
Népjóléti Bizottság szervezésében június 30-án 18 órakor
tartja. A testület felkérte a polgármestert a „A Budakalászi
Polgárok Egészségéért Díj” alapítása és adományozása
rendjének kidolgozására (16 I.).
 A testület a Budakalászi Német, ill. a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi mûködésérõl szóló tájékoztatót tudomásul vette (16 I.).
 A testület hozzájárult a Gézengúz Alapítvány terület-kiigazítási ügyében a 1759/2 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanból 160 m2 területnek a 3881/11 hrsz.ú ingatlanhoz csatolásához, ami 50 évre a Gézengúz Alapítvány használati jogával terhelt. (14 I., 1 T.). A telekalakítás akkor elfogadható, ha a birtokhatáron kerítés épül és
a parkolás a telken belül történik meg. A társasház által elkerített területre az önkormányzat 99 évre szóló tartós
bérleti szerzõdést köt a társasházzal, amely a teljes bérleti
idõtartamra vonatkozó díjat, 1 M Ft-ot egy összegben fizeti meg. (15 I.). Az összeget az önkormányzat a Gézengúz Alapítvány támogatására fordítja (14 I., 1 T.).
 A grémium elvetette, hogy az óvoda tervezõje
Makovecz Imre – MAKONA Kft. – legyen (5 I., 7 N., 4 T.);
a Kocsisok Építész Stúdió Kft.-t választotta és felhatalmazta a polgármestert a tervezõi szerzõdés megkötésére. Ennek fedezete, 7 930 e FT + Áfa a költségvetésben biztosított (9 I., 7 T.). A testület egy munkacsoportot (Németh
Antal, Nógrádi Zoltán, Ercsényi Tiborné) alakított, amely
az óvoda tervezési folyamatában tanácsadással segíti a
polgármester munkáját (16 I.).
 A képviselõk a budakalászi 4069 hrsz.-ú, a Csárda
utcában található 704 m2 alapterületû ingatlan megvásárlására max. 10 M Ft-ot biztosítottak, értékpapír értékesítés terhére. Felkérték a Vidra Egyesület elnökét és a polgármestert, folytassanak tárgyalásokat az ingatlan vételáráról. A Vidra Egyesület 1 M Ft-ot saját költségén az épület felújítására fordít (15 I.).
2009. június • III. évfolyam 6. szám


Helyreigazítás
Áprilisi számunk Peres eljárás ingatlan-ügyben címû, a
Polgármesteri Kabinet által jegyzett híradása ügyében
helyreigazítási kérelemmel kereste meg lapunkat Schnell
Ottó úr ügyvédje, sérelmezve, hogy a cikk hamis színben
tünteti fel ügyfelét.
A 13 igen szavazattal, 3 tartózkodással hozott testületi
döntésrõl (szerzõdés érvénytelensége és tulajdonjog megállapítása iránti kereset benyújtása a Pest Megyei Bírósághoz) szóló írás kapcsán közöljük: Schnell Ottó „az ingatlannyilvántartásban bízva, a bejegyzett tulajdonosoktól, jóhiszemûen és ellenérték fejében vásárolta meg a kérdéses ingatlant”, a vitatott adásvételi ügyletben ‘végfelhasználóként’ nincs köze az esetleges jogsértésekhez, és „sem az ingatlannak az állítólagosan jogsértõ eladásában, sem pedig
az okirathamisítás miatti büntetõeljárásban nem érintett”.

Végzés rágalmazás-ügyben
A Pest Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság május
5-ei végzésében a rágalmazás vétsége miatt dr. Novotny
László ellen indított büntetõ ügyben (amirõl februári-márciusi számunk 8. oldalán, több más üggyel együtt hírt
adtunk) a magánvádló (W. M.) fellebbezését elutasította.
A végzés május 22-én jogerõs lett.
 A testület a Kaláz Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlójaként a Kaláz Kft. mûködésének, szerzõdéses viszonyainak, likviditásának teljes, szakértõ által történõ átvilágítása elrendelését elvetette (1 I., 7 N., 7 T.). Kezdeményezte
a Kaláz Kft. és az Önkormányzat között fennálló, a Lenfonó épületeinek bérbeadására irányuló, ill. az Omszk Park
és Tó vonatkozásában fennálló szerzõdések módosítását
(13 I., 2 T.). A Kaláz Kft.-nek az önkormányzat felé fennálló, 124 854 714 Ft összegû tartozása rendezésére a felek
szerzõdést kötöttek (13 I., 2 T.).
 A grémium azonnali hatállyal visszavonta a 2006ban a Prompt Kft.-nek megadott, az uszoda földmunkáinak elkezdéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulását,
mert a Prompt. Kft. szerzõdésszegést követett el: az
uszoda-beruházást nem valósította meg, s a Kaláz Kft.nek sem fizette meg a földhasználati díjat, amire szerzõdéses kötelezettséget vállalt. A testület felhatalmazta a
polgármestert a végrehajtási cselekmények foganatosítására, s felhatalmazást adott a Kaláz Kft. ügyvezetõjének,
hogy a keretszerzõdést felmondja és a szükséges jogkövetkezményeket érvényesítse. A testület rögzítette, hogy
jogkövetkezmények tekintetében érvényesnek és joghatályosnak tekinti a Kaláz Kft., az Önkormányzat és a
Prompt Kft. között létrejött megállapodást, miszerint a
Prompt Kft. nem fizetése esetén az uszoda tulajdonjoga
az önkormányzat tulajdonába kerül át (13 I., 2 T.).
 Az önkormányzat az Árbócos Étterem vonatkozásában az ingatlan földhasználati jogára vonatkozó határozatlan idejû, de legalább a felépítmény fizikai fennállásáig
tartó megállapodást kötött és lemondott elõvásárlási jogáról a Kaláz Kft. javára (15 I.)
 A testület döntése szerint a Klisovác utcai ingatlantömbben lévõ önkormányzati telkek csak együtt értékesíthetõk, pályázati úton, min. 19 e Ft/m2 vételáron (14 I., 1 T.).
9

KÜLHONI KAPCSOLATOK...

A DPÖTKT projektrészvételérõl
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, melyhez a Dunakanyar jobb parti, pilisi
és a Szentendrei-sziget települései tartoznak, egy tavaly
elindult, az EU támogatásával létrejött úttörõ projektben
vállal szerepet. A társulás mellett a projektben résztvevõ
partnerek/városok: Velence, Modena, Celje, Sevilla, Gion,
Lisszabon, Tampere és a projektvezetõ Klaipeda városa.
A 2011-ig tartó együttmûködés célja a kreatív szektor
fejlesztési lehetõségeinek kutatása és kimunkálása. A legkülönbözõbb adottságokkal rendelkezõ partnerek a saját
területükön mérik föl a lehetõségeket és gyûjtik össze a
náluk föllelhetõ tudást és tapasztalatot, melyhez a kreatív
szektor minden megtalálható csoportjától érkezõ szakemberek segítségét és tapasztalatát szintetizálják. A projekt
résztvevõi rendszeres egyeztetõ találkozókon osztják
meg egymással eredményeiket és így a folyamat lezárásaként egy többféle, bevált és a gyakorlatban kipróbált
stratégiát tartalmazó tanulmány fog elkészülni, mely a
szándék szerint az Unió bármely területén alkalmazható
receptet kínál a tudáson, innováción és kreativitáson, a
magas hozzáadott értéken alapuló szektor fejlesztéséhez.
A Szentendrei kistérség egyedi adottsága, hogy nem
egy nagyvárosként, hanem több kis, többé-kevésbé egymáshoz kötõdõ községbõl álló térségként igyekszik
komplex megoldásokat keresni és a közösségek közötti
kapcsolatot és együttmûködést fokozni. A kreatív szektorhoz tartozó területek, tevékenységek ugyanakkor minden résztvevõ partnernél más hangsúllyal vannak jelen,
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így a kistérség elsõ sorban a turisztikához és kultúrához
kapcsolódó innovációban determinált új ötleteket megvalósítani, fejlesztési lehetõségeket kutatni, de éppúgy
szükséges a további megtalálható és a kreatív szektorhoz
tartozó területek összefogása is.
A projekt hivatalos neve egy játékos rövidítés: CITIES
(Creative Industries in the Traditional Intercultural Spaces)
avagy kreatív iparágak a hagyományos kulturális területeken. A projekt második, valamennyi partner részvételével
megtartott találkozójának Pavarotti szülõvárosa, a Ferrari és
a Mazzerati autók hazája, Modena adott otthont. Az április
elején zajlott 3 napos tanácskozás elsõ napján a kreatív
iparágak közötti kapcsolatra épülõ, már mûködõ és a még
tervezési fázisban lévõ projekteket mutatták be a résztvevõk. A második-harmadik napon egy speciális workshop,
az ún. playshop keretében mintamodellek megalkotásában
vettek részt a partnerek. A magyar küldöttséget a térség
kulturális menedzsere, Stiglmayer Gábor képviselte. Tapasztalatairól az áprilisi Közkincs kerekasztal ülésén számolt be a településeket képviselõ partnerhálózat tagjainak.
A Társulás nevében a program megvalósításáért a Kistérségi Iroda felelõs, amely várja a térség érdeklõdõ szakembereit, az érintett szervezeteket, vállalkozásokat és intézményeket, hogy együtt dolgozzanak ki stratégiát és
mûködõ együttmûködéseket a Dunakanyar fejlesztésére
és a térség további, eddig még ki nem használt erõforrásainak és lehetõségeinek kiaknázásra. További információk a Kistérségi Irodánál (2000 Szentendre, Duna korzó
18., www.dptkt.hu, www.dunakanyar.org).
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A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR JEGYÉBEN

A Csíksomlyói búcsún jártunk
„Krisztussal ezer esztendeig” – ez a szép idézet volt a
mottója az idei pünkösdi csíksomlyói búcsúnak, amelyre
Budakalászról is utazott egy kisebb küldöttség.
Már csütörtökön elindultunk egy kilenc fõs kisbusszal,
valamint Parlagi polgármester úr kocsijával. A busz utasai
az elsõ éjszakát Kalotaszentkirályon töltötték, majd innen
indultunk tovább Lövétére, ahol nagy vendégszeretettel
fogadtak a falubeliek. Másnap velük együtt utaztunk
Csíksomlyóra 3 nagy autóbusszal, amelyeket Csíkszereda
határában leállítottak, így a zarándokokkal együtt nemzeti, Árpád-házi és székely zászlók alatt indultunk gyalogosan a búcsúra. Mivel sajnos esõsre fordult az idõ, elõkerültek az esõkabátok, esernyõk is. Az ünnepi szentmisét a
rendezvény meghívottja, Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecsA zarándokok miséjén

Orbán Balázs sír emléke

keméti érsek celebrálta a zarándokokat kísérõ és a helyi
papsággal együtt. A prédikációban kitért a két jelentõs
évfordulóra, az 1000 éves
gyulafehérvári egyházmegye
és a ferences rend 800 éve
történt megalakulására. A
mise végén a búcsú résztvevõi elénekelték a pápai, a
magyar és a székely himnuszt. A hegyoldalban találkoztunk más, Budakalászról odalátogatókkal is. A szép
lelki élmények után alaposan megázva értünk vissza a buszokhoz, amelyek visszavittek minket Lövétére.
A vasárnapi és hétfõi nap kirándulásokkal telt, részben
esõben, részben szép napsütésben. Nagy élmény volt
Székelyderzsen a világörökség részét képezõ erõdtemplom megtekintése, s Or- Kalásziak Székelyderzsen
bán Balázs sírját is meglátogattuk. Korond, Kiruly,
Farkaslaka, Békás szoros,
Oroszhegy mind-mind
emlékezetes kirándulásunk egy-egy fontos állomása volt. A sok esõ ellenére szép emlékekkel
tértünk vissza Erdélybõl.
Kép és szöveg: N. L.

Az öröm útja
Május 17-én az
öröm útját jártuk a
két katolikus egyházközség híveivel.
József atya vezetésével a Kálvária-dombról indultunk. Ahol
Az ör ömút kezdetén nagypénteken a keresztút véget ér, ott kezdõdik húsvét után az öröm útja. A
keresztúthoz hasonlóan 14 stációt elmélkedtünk végig
imádsággal, gitáros énekekkel. Az állomások Jézus feltámadását és az azt követõ eseményeket (Jézus megjelenései, mennybemenetele, a tanítványok küldése, a Szentlélek elküldése) idézték elénk. Ebben segítségünkre voltak a
kisebb és nagyobb cserkészek rajzai, festményei is.
Talán szokatlan látvány volt a falu utcáin éneklõ, imádkozó embereket látni. Találkoztunk csodálkozó tekintetekkel, türelmes és kevésbé türelmes autósokkal. Sokan
örültek, de volt, akit zavart, hogy nem tud tõlünk elég
gyorsan átkelni az úton. Egy hölgy, aki két nagy szatyrot
cipelt, megjegyezte: „Akárcsak egy csorda!” (Reméljük,
hogy inkább nyájhoz hasonlítottunk…)
A templomba érve már a szentmisére érkezõkkel
együtt imádkoztuk el az utolsó állomást. A gyermekek
rajzai még néhány hétig láthatók voltak a templomban.
Ismét egy csodálatos lelki élménnyel gazdagodtunk,
mely akár hagyománnyá is válhat…
Kép és szöveg: Bors Katalin, Decsi László
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KULTÚRA

Tófutás új idõben, új utakon

A megszokottnál késõbb,
június 6-án került sor az idei
tavaszi Tófutásra.
A Juniális rendezvényeihez
igazodva, ezútIndul a mezõny...
tal a hagyományos iránnyal ellentétesen, a tavat a Tanító utcai oldalról
indulva, jobbról megkerülve – az Árbócos Éttermet, a
Sportcsarnokot, a töltést, a játszóteret, a mûfüves focipályát és a GÓL büfét érintve – futott a 319 induló.
A nagyszabású rendezvényt az Önkormányzat, a
CORA és a METRO Áruház támogatta, a pólókat a
Kalászprint Kft (Mikus Ferenc) nyomta, a hangosításhoz az
áramot a BMSE adta. Köszönet illeti a segítõ pedagógusokat, szülõket és a lelkes „civileket”, a 8 fõ polgárõrt, a
két közterületest, a körzeti megbízott rendõröket, és Kult
Ferencet és közmunkás brigádját, akik a lebonyolításban
résztvettek. A hangosítást és a remek zenét Sütõ Lajos
szolgáltatta, a mûsorvezetés Pártai Lucia érdeme. Külön
köszönjük a résztvevõknek a fegyelmezett, sportszerû
versenyzést és a minimális szemetelést.

Helyezettek:
Ovis lányok (22
fõ): 1. Tóth Zita,
2. Sándor Nikolett, 3. Macho
Maja Bíbor. Ovis
fiúk (27): 1. Urkuti
Márton, 2. DeGyõztesek és r endezõk a célban
meter Levente, 3.
Moravecz Bence. Kisiskolás lányok 1-4. o. (43): 1. Pryma Veronika (Bp.), 2. Vass Bernadett, 3. Illyés Dóra. Kisiskolás fiúk
1-4. o. (37): 1. Egervári Márton, 2. Frank Ádám, 3. Koska
Norbert. Iskolás lányok 5-8. o. (18): 1. Koska Dorina, 2.
Koroknai Rita, 3. Villám Lilla. Iskolás fiúk 5-8. o. (19): 1. Tóth
Balázs, 2. Lux Bálint, 3. Módi Roland. Iskolás lányok – 2 kör
(14): 1. Petrovics Julianna, 2. Turay Fanni, 3. Turay Brigitta. Iskolás fiúk – 2 kör (24): 1. Hajdu Bendegúz, 2. Kovács Zsolt,
3. Vereb Dávid. Felnõtt nõk – 1 kör (40): 1. Kiss Gabriella, 2.
Cseszlai Evelin, 3. Göröcs Andrea. Felnõtt férfiak – 1 kör (38):
1. Ostoróczki Ferenc, 2. Tímár Dávid, 3. Singer Tamás. Felnõtt nõk – 2 kör (11): 1. Pryma Zoltánné, 2. Dr. Gaszner Andrea, 3. Illyés Szilvia. Felnõtt férfiak – 2 kör (26): 1. Mester Bálint, 2. Pallagi Zoltán, 3. Dócs Kristóf.

Juniális – egyre több programmal

Idén is volt VIDRA kupa…

A tavalyi esõmosta
Juniális után idén különösen gazdag kínálattal
várta június 6-7-én a Budakalászi Baráti Kör a falu apraját-nagyját. A hagyományos programokon (foci körmérkõzéNincs ki minden ker ekük...;-)
sek, kerékpáros ügyességi verseny, Vidra Kupa, fõzõverseny...) túl, idén elõször a
Sportcsarnok is csatlakozott a rendezvényhez: az érdeklõdõk nyílt nap keretében próbálhatták ki a termeket és felszereléseket, megtekinthettek egy amatõr kézilabdatornát
(sörmeccset), ill. a Korfball Magyar Bajnokság döntõjét is.
Az ugrókötél-, hip-hop-, RSG-, görkorcsolya-, egykerekû-, judo- és karate bemutatók mellett volt íjászat, sárkányeregetés, ingyenes vízisízési lehetõség, de megismerkedhettek a gyerekek a ‘Kalászi Kocsi’ (tûzoltóautó) felszereléseivel, és gyárthattak sörösdobozokból furfangos szerkezeteket is. Az árusok között feltûnt egy, a leendõ testvértelepülésünkrõl, Adáról érkezett házaspár (a férj önkéntes tûzoltó),
akik házi készítésû lekvárral, rostos itallal, sajttal, tejfölszappannal kínálták az érdeklõdõket. A sport-programok közben
helyi- és környékbeli zenekarok, tánccsoportok és
együttesek szórakoztatták
az egybegyûlteket. Összességében több százan vettek
részt a rengeteg munkával,
igényesen szervezett, sokszínû rendezvényen.

A goromba
idõ ellenére, a
hagyományokhoz híven, mégis
rendhagyó módon idén is megrendeztük a VIDRA kupát. Ez évVidra-jelöltek hasítják a vizet...
ben elõször – s a
lelkesedést látva reméljük, nem utoljára – két napon keresztül próbálhatta ki magát az Omszki-tavon a vízi sportokat kedvelõ kalásziak és környékbeliek apraja-nagyja.
A bátrabbak vasárnap részt vehettek magán az erõpróbán, ki-ki a hozzá leginkább passzoló versenyszámban. A
viszontagságokra fittyet hányva álltak rajthoz kicsik s nagyok közösen, összesen 4 különbözõ számban, mígnem az
ünnepélyes eredményhirdetéskor az alábbi eredmények
hangozhattak el: Kenu Gyermek számban elsõ helyezést
ért el a Góliát Quattro csapata, második lett a Góliát Dublo,
s bronzérmet szerzett a Vízicsikók csapat. Kenu Felnõtt kategóriában elsõ lett a Hell-, második a Berdó-, s harmadik a
Sün csapat. Kenu Családi versenyben az aranyérmet – s ezzel ebben a számban a kupát – a Villányi család nyerte,
ezüst érmet szerzett az Uttó család, harmadik lett a Göbl
család. Az egyetlen Kajak számban elsõ lett Novotny László, második Wettstein Gergõ, harmadik Mimóza Mami.:)
A helyezettek az élményeken kívül éremmel, az elsõk
kupával térhettek haza, és minden résztvevõ az egyesület logójával díszített pólót kapott. Gratulálunk a résztvevõknek és köszönet mindenkinek, aki segítségével hozzájárult a Kupa létrejöttéhez!

Adai finomságok

(További fotók: BH+>>>)
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(További fotók: BH+>>>)

Göbl Anna
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GYEREKNAP

ÚJ JÁTSZÓTEREK KALÁSZON

Gyermeknapi ajándék
Május 24én átadták a
három, pályázati támogatással épült, illetve
felújított játszóteret a lakosoknak, gyerekeknek. A beruházás az eredetileg tervezett 27 M Ft helyett 29 M Ft-ba került, ebbõl
mintegy 6 M Ft volt csupán az állami támogatás, a fennmaradó 23 M Ft-ot az önkormányzat állta.
A Béke sétány, a Rigó utca és a Martinovics utca játszóterén egyaránt a Kamp János Kapelle fogadta térzenével a vendégeket. A beruházási osztály vezetõje
(Homor István) és a területi képviselõk (Balogh
Csaba, Parlagi Endre, Rogán László) rövid ünnepi
beszéde, valamint a gyerekek közremûködésével
történt szalag-átvágás és
a játszótérszentelés (Kálmán József atya áldásával)
közben óvodások és kisiskolások szórakoztatták az

egybegyûlteket népi játékokkal, aerobic bemutatókkal,
mondókákkal, dalokkal és válogatott szavalatokkal.
Az ünnepségek végén, kötetlenül beszélgetve, a lakók
amellett, hogy kifejezték örömüket, jelezték, hogy jó lenne napernyõ és vízcsap is a terekre és abbéli, sajnos jogos
aggodalmuknak is hangot adtak, hogy a nagyobb korosztály, nem rendeltetésszerûen
használva a játékokat, megrongálhatja õket. Fölvetõdött pingpong asztalok kihelyezése, illetve a szülõk és polgárõrök
felkérése a játszóterek ügyelésére és a késõbbiekben térfigyelõ kamerák felszerelése is.
Hogy az ajándék sokaknak,
hosszú idõn át valóban örömöt
okozhasson...

Gyermeknapi
sokadalom
Ötödik alkalommal
ünnepelték – a Faluház
és a Nyitnikék Óvoda
együttmûködésének
köszönhetõen – a Faluházban a gyereknapot
a budakalászi bölcsõdések és óvodások. A május 20-ai rendezvényen a gondos szervezõk kézmûves foglalkozásokkal,
különbözõ sportvetélkedõkkel, közös pogácsasütéssel és kóstolóval, valamint a Holló
együttes A vándormuzsikus címû elõadásával varázsolták el a kicsiket, akik máris készülnek a jövõ évi folytatásra...
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Határontúliak közmûvelõdési fóruma

Gátlástalan hidegháború a gáton

A június 19-21-ei 9.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fórumán idén 8 országból
(Bosznia-Hercegovina,
Csehország, Horvátország,
Két szekcióülés között...
Magyarország, Románia,
Szerbia, Szlovákia és Ukrajna) 68 civil szervezet képviseletében – a gazdasági helyzet miatt csak – 56 fõ vett részt.
Zárónyilatkozatukban leszögezték: változatlanul ragaszkodnak az egységes magyar nemzethez tartozás jogához. Fontosnak tartják a civil szervezeteik közötti
együttmûködés és információcsere bõvítését, a határokon átívelõ régiókban és a határok menti kistérségeken is.
Üdvözlik, hogy folytatódik a magyar nemzeti kulturális
stratégia kidolgozása. Fontosnak tartják a magyarság vállalását, emberi, kulturális értékek feltárását, megismertetését, és elfogadtatását. Úgy gondolják: mindenekelõtt
saját közösségeikben kell a magyarságtudatot fejleszteni,
erõsíteni, tartalommal megtölteni, hogy cselekvõ, pozitív
életszemlélet honosodjék meg a jelenlegi gazdasági és
morális válság ellenére. Ennek kiindulópontja a családi és
intézményes nevelés-oktatás, a múlt védelme, a magyar
vonatkozású értékek számbavétele, õrzése mind a közés magángyûjteményekben, mind az épített örökség tekintetében. A szórványban élõk magyarságtudatának
megõrzésében a civil szervezeteknek, az egyházaknak, s
a magyar államnak is szerepet kell vállalnia. A civil szervezetek mûködéséhez szükséges források elosztásában
alapelvként állapítják meg a támogatás odaítélésének politikamentességét: a forrásokról a civil szervezetek képviselõibõl álló bizottságok döntsenek; a döntést értékorientáltság és a nemzeti kultúra fenntartása vezérelje.

Úgy tûnik, az árvízvédelmi
gátra zúduló megnövekedett
átmenõ forgalom autósainak
makacsságánál csak az önkormányzat konoksága nagyobb.
Alig helyezték el a Duna-partiak döntése szerint a betonelemeket a gáton, május 26ára virradóra ismeretlen tettesek máris odébbtaszigálták
õket. A hivatal emberei erre földet halmoztak a betontestek
közé, megakadályozva az áthaladást. Mivel várható volt,
hogy a leleményes autósok kikerülik az akadályt, árkot is
húztak a gát mellé. Ezzel az M0 védõsávjába telepített facsemetéket is védték. Két hét sem telt bele, az árkot az arra autózni szándékozók szorgosan betemették. Az önkormányzat
emberei újra kiásták... és keresik a rafináltabb megoldást,
amivel végleg eltéríthetõ a gátról az átmenõ forgalom.
„Több a köszönet a Duna-partiaktól, mint a kritika – öszszegezte a polgármester. – Bár volt, aki nálam járt, hogy elzártuk a falutól, még biciklivel
se tud bejönni... A végsõ megoldás, hogy a Gátõr utcát meg
kell építeni és ki kell hozni az
utat az M0 alatt a Metro-csomópontba, – de amíg nincs új
HÉSZ, nincs tulajdonosa a terüFotók: Kató István
letnek, nehéz bármit is lépni.”
 Zajmérés volt a Lupa-szigeten és a híd lábánál, a
Kedves u. torkolatánál. A vizsgálat a forgalomból és dilatációból adódó zaj szintjét hivatott megállapítani.
 Történeti dísztárgyakat kívánnak elhelyezni a Lupa
körforgalmakban: az egyikbe mészkõbõl faragott címer,
a másikba az agyagkocsi mása kerülne.

Alapítványi Nap
Kalász Suli-módra
Végy egy jó
csapat lelkes tanárt, s köréjük
sok, különbözõ
érdeklõdésû, tehetséges gyereket. Adj nekik lehetõséget, hogy fejleszthessék képességeiket; megmérettetéseket, hogy összehasonlíthassák magukat a hasonszõrûekkel; és alkalmat, hogy megmutathassák eredményeiket a számukra
kedveseknek. Fûszerezd meg mindezt biztatással, szeretettel, dicsérettel,
keverj hozzá vidámságot, humort, és
máris kész az év végi Alapítványi Nap
Kalász Suli módra.
14

Lesz benne környezetvédelmi
nyertesek méltatása, falumozgósító kérésük tolmácsolása; német
nemzetiségi mûsor; énekkar; rögtönzött zenekar; aerobic bemutató; szavalat;
négykezes zongorajáték; Ká dalának és a Majmok dalának
elõadása a Dzsungel könyvébõl; hegedûjáték; furulyaszóló;
játékfüzér; gyermekjátékok... És a hab a
tortán: egy, a nyári
pihenésre biztató jóízû közös produkció,
a Lazítani... címû sláger a tanári gárda tolmácsolásában.
Képeink mutatják: a recept bevált...
2009. június • III. évfolyam 6. szám

OLLÓZÓ

VÁROS LEHET-E BUDAKALÁSZ?

„Szakértõ” miniszteri javaslat
– a szakértõk véleménye ellenében?

A

z elmúlt hetekben – a HVG június 5-én megjelent
számában kiszivárgott lista alapján – több napi- és
hetilap írt terjedelmesen arról, hogy a várossá nyilvánítás kapcsán nem a felkért szakértõk ajánlása szerint,
hanem a szakmai érvek figyelmen kívül hagyásával terjeszti elõ az önkormányzati miniszter a pályázó településeket. Az ügyben keletkezett írásokból ollózunk.

• „A szakbizottság a hetilap (HVG) értesülése szerint
idén is három kategóriát állított fel az alábbiak szerint: Támogatott: Balatonkenese, Beled, Budakalász, Csákvár, Igal,
Rácalmás, Zsámbék. Feltételesen támogatott: Gyönk, Kerepes, Mágocs, Medgyesegyháza, Mezõkeresztes, Mélykút,
Nagymányok, Pacsa, Sajóbábony, Sülysáp, Vép. Nem támogatott: Csanádpalota, Jászkisér, Kölcse, Nyírmada, Onga, Rákóczifalva, Tápiószele, Tát, Tiszaalpár, Szászvár, Újkígyós, Vaja, Verpelét. A miniszter azonban, a szokásosnál
talán jelentõsebb mértékben is felülbírálva a bizottság álláspontját, úgy döntött, hogy a (dõlt betûkkel) kiemelt nagyközségek várossá nyilvánítását javasolja (összesen húsz település). Különösen meglepõ és szakmai érvekkel nem indokolható Budakalász vagy Kerepes – talán az egész mezõny két legerõsebb pályázója – ‘kihúzása’ a listáról.” –
olvasható a http://www.varossanyilvanitas.hu honlapon.
• „Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy Miniszter Úr nem köteles teljes mértékben figyelembe venni a
szakértõi bizottság értékelését, azonban a kiszivárgott információk szerint már-már minden szakmaiságot nélkülözõ
javaslat kerül a napokban Köztársasági Elnök Úr elé. Azon
túl, hogy Sülysáp polgármestereként a fentiekben vázolt
problémára felhívom figyelmét, egyben kérem, hogy döntése során szíveskedjen a szakértõi bizottság javaslatát is
mérlegelni!” – írta levelében Sülysáp polgármestere.
• „A tárcavezetõ három olyan települést – Balatonkenese, Beled, Budakalász – is kihúzott a városjelöltek listájáról, amelyeket a zsûri a legjobbak közé sorolt. Kenese számára a státusváltás egyébként nem azért ígért új perspektívát, mert a falu elõléptetése esetén a személyi jövedelemadóból 38 millió forinttal több maradt volna a helyi
kasszában – mondta a HVG-nek az ÖM végsõ elõterjesztésének ismerete nélkül Sörédi Györgyné polgármester (Fidesz-MDF). Ennél jóval fontosabb volna – állította –, hogy
Kenese ezentúl elindulhatna a városok számára meghirdetett különféle pályázatokon. A települések fõtereinek helyreállítását a falvak esetében 90, a városokban viszont 900
millió forintnyi összeggel támogatja az EU. A városi címmel járó elõnyök közé sorolják több helyen azt is, hogy az
elõléptetett nagyközségeknek az építési és gyámügyi feladatok ellátására forrást biztosít a központi büdzsé.” (HVG)
• „A futottak még’ kategóriába értesüléseink szerint
eredetileg 13 települést sorolt a zsûri. E pályázókat a városi címre kifejezetten éretlennek minõsítették a szakértõk.
A békési illetõségû Varga miniszter azonban a megyéjében fekvõ Újkígyós községgel együtt még további hat
olyan települést – Vaja, Tápiószele, Csanádpalota, Jászkisér, Nyírmada, Rákóczifalva – is várossá javasolt nyilvání2009. június • III. évfolyam 6. szám

tani az államfõnek, amelyeket a szakértõk a leggyengébb
pályázók közé soroltak. /.../ A tárca kétségkívül több, arra
érdemtelennek minõsített fideszes nagyközségnek is
megadni javasolja ugyan a magasabb közigazgatási rangot, ám úgy tûnik, csak azért, hogy nem kevesebb mint öt,
szocialista érdekeltségû övezetbe tartozó gyenge aspiráns
is hozzájusson az áhított államigazgatási sarzsihoz.” (HVG)
• „Településeink gazdálkodása tervszerû, kiegyensúlyozott, ráadásul Budakalász, Kerepes és Sülysáp a városi címmel olyan, növelt összegû pályázati forrásokhoz juthat hozzá, amelyek méretüknek és az ebbõl is következõ céljaiknak jobban megfelel, és amelyhez a saját erõt biztosítani
tudják. Ilyen körülmények között különösen elképesztõnek
tartjuk, hogy a magát szakértõinek nevezõ Bajnai-kormány
minisztere a szakmaiság látszatát is sutba dobva elveti a
szakértõk javaslatát, és a várossá válás kérdését a szocialista pártpolitika eszközévé silányítva kénye-kedve szerint
törli a számára nem tetszõ településeket, és megalapozatlanul más nagyközségeket jelöl a városi címre. Megdöbbentõnek és cinikusnak ítéljük azt, hogy a szakmaiatlan
döntés felelõsségét a miniszter úr ugyanakkor Sólyom
László Köztársasági Elnök úrra hárítja.” – áll Budakalász, Kerepes és Sülysáp polgármestereinek közös nyilatkozatában.
• „Bekényi József, az önkormányzati minisztérium fõosztályvezetõje az MTI érdeklõdésére sem megerõsíteni,
sem cáfolni nem akarta az értesülést.” – írta a Demokrata,
a döntéshozatal érveit tehát az ÖM nem tekinti közérdekû
adatnak*, arról az érintetteket sem kívánta tájékoztatni.
A köztársasági elnök június 30-ig hozza meg döntését.
*„Közérdekû adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévõ, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem esõ, bármilyen módon
vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyûjteményes jellegétõl. [Avtv. 2. § 4. pont]”
„Az Önkormányzati Minisztérium (ÖM), valamint alárendelt szervezetei és a regionális államigazgatási hivatalok is közzé teszik saját honlapjukon – elektronikus úton
bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás
nélkül, folyamatosan és díjmentesen elérhetõ módon – az
elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.
törvényben (Eitv.) meghatározott azon közérdekû adatok
körét, amelyek mûködésük során keletkeztek.”*
(Önkormányzati minisztérium honlapja)
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A várossá válás folyamata – SWOT-analízis a két eltérõ fejlõdési pályáról
A változás ma elsõsorban közigazgatási–technikai jellegû, nem változik meg sem a település, „a falu”
arculata, sem pedig a benne élõk elkötelezõdése, gondolkodásmódja.
Budakalász már évek óta város, ha a
település társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális jellemzõit tekintjük.
A közelmúltban elkészített, különbözõ célú vizsgálatok ezt egyértelmûen
alátámasztják, kimutatják.
A városi cím azonban lehetõség,
jól használva kedvezõbb a forrásokhoz jutás, bár némileg növekedik a
kötelezettségek köre is, de tágul a település mozgástere.
A település – ha tudatosan nem is
– ténylegesen válaszút elõtt állt. Az elmúlt évek agglomerációs folyamatainak nyerteseként döntenie kellett, a
változó környezetben megtartja-e

a helyi társadalom azon erõit, akiknek
fontos lakóhelyük jelene és jövõje.
Az 1990-es évektõl kezdõdõen
zajlik a folyamat, melynek során a fõ-

eredményeit, fenntartja-e intézményrendszerét és továbbfejleszti, vagy a
stagnálás lehetõségét is felvállalja az
olykor bizonytalan, kontúrok nélküli,
szétfolyó jövõben. Új, biztató jövõképre van szükség, ami mozgósíthatja

ként tehetõsebb családok a budapesti kevéssé élhetõ környezetet hátrahagyva az agglomerációs településeket választják lakóhelyül. Munkahelyük megmarad a fõvárosban, a
napi ingázás miatt a közlekedési út-
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hálózat terhelése megnõ. A beköltözõk infrastrukturális igényei jelentkeznek a lakóhelyül választott településen: óvoda, iskola, egészségügyi szolgáltatás, stb. A beköltözés
lehet spontán: meglévõ ingatlanok
felújítása, üdülõterületek családi házas beépítése, valamint volt külterületek belterületbe vonásával tömeges. A folyamat mindkét esetben a
zöldfelületek csökkenésével jár.
Budakalász elhelyezkedésébõl adódóan – közvetlenül a fõvárossal határos, jó tömegközlekedési kapcsolattal
rendelkezik – e folyamatban elsõdleges célponttá vált. A település lakosságának összetétele a beköltözõkkel átalakult: a lakosság jövedelmi helyzetét
tekintve az országos átlag felsõ 10%ába tartozik. Megnõtt a felsõfokú végzettségûek aránya.
A gyárak bezárásával a gazdaság
megváltozott, számtalan kisvállalkozás alakult és néhány nagyobb cég
települt a faluba, melyek elsõsorban a
kereskedelem-szolgáltatás terén mûködnek. A kereskedelem tekintetében túlnõtt közvetlen környezetén,
regionális jelentõségû. A régebbi falusi-ipari munkaerõ helyett elsõsorban a tercier szektorban dolgozók lakóhelye a település, nagyarányú értelmiségi foglalkozásúval.
A mezõgazdaság visszaszorult, a
volt kiskertek lassan beépülnek, családi házas övezetté alakulnak, a háztáji
termelés lassan elmúlóban. Elenyészõ
a mezõgazdasági termelésbõl élõk
aránya. A sportolás, a kultúra, a vendéglátás és szabadidõs szolgáltatások
igénybevétele válik egyre inkább a
2009. június • III. évfolyam 6. szám
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szabadidõ eltöltésének módjává. Ehhez alakulnak az intézmények, létesítmények és a környezet változása is.
A fentiekbõl adódóan a korábbi falusias életforma mára gyökeresen
megváltozott: városi létforma vált
uralkodóvá a településen, ami azonban még õrzi eredeti arculatát és hangulatát, aminek fenntartása továbbra
is fontos feladata lesz a közösségnek.
A városban megszokott infrastruktúra – szilárd burkolatú út, összközmû,
Internet stb – kiépült, jók a közúti közlekedési és közösségi közlekedési
kapcsolatok, az ellátás színvonala még
a mai állapotában is megfelelõ. A település ellátottsági mutatói jobban hasonlítanak a városok mutatóihoz, mint
a falvakéhoz. A ma meglévõ többletszolgáltatások jelentõsen növelik a lakosság komfort érzetét, növelik kötõdését a településhez.
A település felépítése, mûködése,
a területhasználat módja, a lakosság
összetétele átalakult, a korábbi szintre
már nincs visszatérés, egyféle fejlõdési kényszer mindenképpen érvényesülni fog a jövõben. A várossá válás
ennek a folyamatnak a felismerése, a
településnek a valódi mûködéséhez
való igazítása, továbbfejlesztése. A
meglévõ, alapvetõen jó adottságok
további használatával, a településen
létezõ – a városi létben is fontos –
büszke kalászi identitás megerõsítésével, a lakosság megnyerésével képes
lehet a település az elõnyök kiaknázására, további arányos fejlõdési pályát
megvalósítani a következõ években.

FALU VAGY VÁROS?

A várossá válás lehetõséget nyújt
arra, hogy hasonló nagyságrendû településekkel versenyezzen a forrásokért – a nagyközségek között Budakalász kiemelkedik a gazdasági mutatóival. A város megnevezés hívó
szó, inkább választják partnerül a magánbefektetõk. A városi rang erõs
késztetés arra, hogy a szolgáltatások
szintje is városi szintre emelkedjék.
A település gyengesége, megváltoztatandó-átalakítandó adottsága,
hogy a kialakult új gazdasági vállalkozások, a kereskedelmi és szolgáltató létesítmények és a sportcsarnok is
a település-központon kívül létesül-

tek, a település központja ugyanekkor erõs átmenõ forgalommal terhelt,
valódi központként jelenleg nem,
vagy alig funkcionáló terület. A lakosok nagy része Budapestre jár dol-

gozni, sok szolgáltatást ott vesz
igénybe, csak este és hétvégén tartózkodik a településen, a szolgáltatások fejlesztésével, a környezet konszolidálásával, a forgalom kiszorításával megváltoztatható ez az állapot.
A várossá válásnak vannak veszélyei. Elsõsorban a nagyarányú további
betelepülés, a spekulációs célú fejlesztések megjelenése okozhat gondot. Az alacsony színvonalú lakásépítések eltérõ életmódú és társadalmi
helyzetû népességet vonzhatnak a
településre, ennek megakadályozása
fontos feladat. A zöldfelületek szûkülésével, a természetvédelmi területeknek a falutól való elvágásával a lakók komfortérzetének csökkenése
mellett a település vonzása is csökkenhet, de megõrzésük a tágabb környezet számára is fontos.
Új lehetõséget teremthet a bányatavak és a Duna partjának, elõterének
fejlesztése, magas színvonalú üdülõ és

szabadidõ eltöltésre alkalmas funkciók
fejlesztése, környezet átalakítása és a
közösség számára alkalmassá tétele.
A várossá válás egyértelmûen
elõny és nem jelenti azt, hogy a környezet is városivá válik – nincs szükség többszintes épületekre, homogén, soklakásos területekre. A környezet minõségi fejlesztése, a védett
és értékes építészeti elemeket hordozó belsõ területek – a központi mag,
Ófalu – megõrzése, az átmenõ forgalomtól való mentesítése szükséges.
Barátságos, szerethetõ városkép–
falukép kialakítása, megõrzése lesz az
elsõrendû feladat a város számára.
Czakó Balázs – Gajdos István
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A római katolikus plébánia
halotti anyakönyvei (3.)

Aki az anyakönyvekrõl mesélt:
Sz. Tóth Judit néprajzkutató

A keresztelési és házassági anyakönyvekhez hasonlóan a halálozási anyakönyvek pontosan vezetett rovatai is
értékes információk hordozói.
A halott nevét (ha még nem volt házas, a szülei nevét
is), életnemét, születési és lakhelyét, életkorát, a halál
okát, hogy szentségben részesült-e, végül az eltemetés
helyét tartalmazzák a rovatok. 1853-tól külön szerepel a
halál és az eltemetés dátuma, eszerint a temetés másnap,
vagy két nap múltán volt. A keresztelési anyakönyv tanúsítja, milyen nagymértékû volt a gyermekhalandóság. A
plébános mindig átvezette a halálesetet. A felnõttek az
ötvenes-hatvanas éveikben hunytak el.
Különleges halálnemekkel nem találkoztam, mindöszsze 1873-ban volt két, kolerában meghalt személy, egyikük egy pozsonyi vándor cukrászlegény. Feltûnõ, hogy
erõszakos halál sem szerepel az anyakönyvekben, sem
gyilkosság, sem öngyilkosság, sem vízbe fúlás. Elõfordulhatott némi szépítés, mert az öngyilkosokat nem lehetett
egyházi szertartással a temetõben eltemetni. De bizonyára kevés ilyen haláleset volt, hiszen az életlehetõségek viszonylag kedvezõek voltak a Kalászon élõk számára.
Kalász fõvároshoz közeli fekvése miatt érthetõ, mégis
feltûnõ, hogy a Duna milyen kevéssé volt jelen a lakosság
életében. Nem találtam a vízi élettel kapcsolatos mesterségeket – mindössze a kereszteltek anyakönyvébe jegyezték be apaként 1887-ben Duszil András vontató hajóst, majd itt köt házasságot Telbisz József Mátyás hajós
Vértes Ilonával, akiknek Kalász ideiglenes lakhelyük.
Tartalmas rovat a halott „életneme” megjelölésû, ahová bevezetésre került az elhunyt vagy szülõje jogállása,
mestersége, származási helye. Példaként álljon itt a bejegyzés egy 1848-ban elhunyt asszonyról: „Lestár Erzsébet, néhai Kozma István neje 66 éves, házas zsellér és csizmadia mesterné”. Az 1849-ben meghalt „Ondruska István
napszámos Trencsénybõl kalászi házatlan zsellér”. Az
egyetlen nemesrõl az elsõ évben esik szó: a leánykája halt
meg Zelenka Józsefnek, aki „Nemes mészáros Kalázon”.
A legkorábbi lapokon, az 1850-es évekig sok idegen és
koldus szerepel az anyakönyvben. A már említett kolera, az
1838-as árvíz, majd a szabadságharc után árvák és nincstelenek járták a vidéket, próbáltak életben maradni, de sokuk
meghalt. 1947-ben a 13 halálesetbõl négy volt koldus: egy

Háromrészes sorozatunk írója
1991 óta él jogász férjével, lányával és
fiával Budakalászon. Debrecenben
végzett magyar-népmûvelés-néprajz
szakon, 1994 óta dolgozik a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságán, a
Ferenczy Múzeumban: fennhatóságuk
alá tartoznak a múzeumok, tájházak,
Dunabogdánytól Százhalombattáig.
Az elmúlt évig fõleg a mesterségekkel foglalkozott, de
kollégáitól megörökölte a viseletek, textilek, kerámiák, ill. a
bútorzatok, vallások gyûjteményeit is. Így õ kezeli az igazgatóság teljes helytörténeti tárgyi anyagát. A Népmûvészeti örökségünk c. sorozat Pest megyei kötetének egyik
írójaként a nemzetiségek viseletével, a fémmûvességgel
és a kõmunkákkal foglalkozott. Azóta is érdeklõdéssel követi azt a nyitást, pozitív változást, amely a korábban elhallgatott, elfelejtett nemzetiségek magukra találását, közösség-építését eredményezi. Újabban az Úrnapi népszokások (ágakkal és virágokkal díszített alkalmi oltárok, virágszõnyeg készítése, a virágok megõrzése) foglalkoztatják.
Feliratos tárgyak Pest megye népmûvészetében címû
könyve mellett 30-40 cikke, publikációja jelent meg.
Anyakönyvekrõl szóló tanulmányát egy konferencián olvasta fel, az inspirációt az adta, hogy többet szeretett volna megtudni Budakalász múltjáról. A múzeum munkatársaként komoly gyûjteményt hozott létre archív fotókból
is: keresi az útját-módját, hogyan lehetne ezeket közkinccsé tenni. Ha lehetõsége lenne, szíve szerint most két
kötetet állítana össze: egyet a környékbeli német, és
egyet – kuriózumként – a szerb viseletekrõl.
helyi koldus, „egy isméretlen kolduló Tót” és két Trencsén
vármegyei. Kalászon halt meg egy vándorzenész házaspár
itt született gyermeke. A koldusok fele helyi vagy környékbeli (Szentendre, Üröm, Csákvár), köztük sok a közel egyforma korú, 12-13-14 éves gyermek. A másik részük
Trencsén vármegyébõl való volt. A temetõhely kitöltött rovatai bizonyítják, hogy a téglavetõ kolóniának külön temetõje volt. Ez „a kalázi tégla háznál való temetõ”.
Falunk az észak-déli népmozgás útjába esett. Egy nyitott, befogadó, egészséges település képe rajzolódik ki elõttünk a múltból. A kedvezõ adottságokat kiaknázva a 19.
század utolsó harmadában a lakosság már viszonylag jómódban él, földmûveléssel és állattartással foglalkozik (késõbb egy részük kétlaki életformában gyári munkás lesz).
Nemcsak a helyi iparosok, de egyre több szolgáltató iparos
(kereskedõ, mészáros, vendéglõs, cukrász, fodrász) meg tudott itt élni. Az 1900-ban meginduló alsógyár és az 1923tól üzemelõ lenszövõgyár nemcsak a helyieknek adott munkát, hanem meggyorsította a faluba való betelepedést is. Az
anyakönyvek tanúsítják, ahogy a helyi lakosság nagy része
ipari munkás lett, különösen jelentõs ez a lányok, asszonyok
esetében. Másrészt mutatják, hogy az ország egész területérõl érkeztek ide munkások, akik a helyiekkel kevésbé kötöttek házasságot, inkább egymás közt házasodtak.
Sz. Tóth Judit
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CIVILEK

NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET BUDAKALÁSZON

Annyi gyerekük volt, mint a rosta lika...
Egyre többször hallani a Rosta
Lika Budakalászi Nagycsaládosok
Egyesületérõl. Makk Andrást, az
egyesület elnökét a megalakulásról, névadásról, a közös munkáról
kérdeztük.
Egyesületünket hivatalosan csak
tavaly év végén alapítottuk, de 2000
óta már a NOE helyi csoportja voltunk. A NOE a Nagycsaládosok Országos Egyesületének mozaikszavas rövidítése. Találó, hiszen az embernek beugrik Noé neve és Noé bárkája.
Mindez együtt az életrõl szól, az élet továbbvitelérõl és a
közösségrõl: a sok-sok különbözõ állatfaj kis családjáról és
ezek közösségérõl a bárkában. A NOE ma Magyarországon a legnagyobb civil szervezet, 15 ezer család a tagja.
Nekünk annak idején annyi inspirációnk volt, hogy a
NOE-val a kapcsolatot jobban tudjuk tartani. Így fokozatosan több és több tevékenységet végeztünk, amit csak helyi
szervezettel volt lehetséges. Elõször csak információkat
kaptunk és küldtünk tovább, majd bekapcsolódtunk a NOEakciókba (színházjegyek, adománygyûjtések, adományosztások, felmérések stb.). A NOE-n keresztül találtunk egy értékes kapcsolatra, egy szlovákiai magyar nagycsaládos
szervezetre. Velük rendszeresen szervezünk közös programot, legutóbb tavaly nyáron hívtuk meg õket egy Szent Erzsébet életérõl szóló darab elõadására. A programok közben olyannyira kinõtték magukat, hogy hivatalosan bejegyzett szervezetet alapítottunk, mert már saját zsebbõl, spontán szervezéssel nem lehet õket megvalósítani.
Bemutatná az elnökséget?

Titkárunk Káli Gabriella, 5 gyerekes anyuka. A legkisebb gyermeke általános iskolás. Õ maga is nagycsaládból származik. Elnökhelyettes Bányász Ákos, 4 gyereket
neveltek fel és most várják a kilencedik és tizedik unokát.
Õ már az alapítás évétõl (1987) tagja a NOE-nak. Nekünk
5 fiunk van, még mindegyik iskolába jár.
Hogy tudják ezt felvállalni, nem elég a gyerekeket nevelni, az unokákra vigyázni?

Hát éppen ez az! Ha megfigyeli a közéletben, ismerõsök közt, vagy bárhol, ahol tenni kell valamit, nagyon
gyakran azokkal találkozunk, akik amúgy is már hihetetlenül le vannak terhelve. Valóban az ilyen emberekre ugyan
sok tennivaló jut, de sok segítségük is van. A Rosta Lika
Egyesületben is a tagcsaládokra lehet számítani, persze az
épp aktuális élethelyzetnek megfelelõ dolgokban. Így
könnyû... Könnyebb.

Az alapszabályban szépen, hivatalosan megfogalmaztuk: a nagycsaládosok közösséggé szervezése; a generációk közötti harmonikus viszony kialakítása; helyi érdekképviselet; családi életre nevelés; ismeretterjesztés; kapcsolattartás hasonló szervezetekkel. Ezek mindegyikérõl
órákat lehetne beszélni...
Honnan jött a Rosta Lika név?

Jobbnál jobb javaslatok elhangzottak a névválasztásnál, igazán nehéz volt dönteni. Aztán Etelka tagtársunk
bedobta a Rosta Likát... Aki járatos a magyar népmesékben, annak rögtön Benedek Elek szavai jutnak eszébe:
„volt egyszer egy szegényember, meg a felesége, s azoknak annyi gyerekük volt, mint a rosta lika.” Az este felolvasott népmesék mindannyiunknak a családi otthon melegét sugározzák, így ebben a két szóban talán sikerült
összefoglalnunk a lényeget.
Érdekes az emberek reakcióját megfigyelni a névre.
Nagyon sokszor visszakérdeznek, ha számlát kérek, hogy
„rosta mi?!”... Másik vidám jelenség, amikor megpróbálják a mai világ nyelvén értelmezni: az egyik ügyintézõ így
szólított, félig angolosan: a roszta lika egyesületet kérem.
Mennyi rosta, mennyi lika, vagyis hány család és gyermek tartozik a budakalászi egyesülethez?

2000-tõl 40-50 nagycsaláddal kerültünk kapcsolatba a
helyi csoport révén. Most, a bejegyzés után ez még alakulóban van: eddig, a tényleges igényeket, jelentkezéseket
felmérve, 29 család és 114 gyermek csatlakozott hozzánk.
Mik az egyesület elsõ tapasztalatai?

A hétvégi kalászi népzenei- és néptáncfesztiválra kerestünk szponzorokat, hogy a belépést segítsük a nagycsaládosoknak. Sok energiánkat elvette, fõleg elnökhelyettesünk és feleségem járt a cégek után. Kellemes meglepetés
volt, milyen pozitívan álltak hozzá a megkeresettek, a jelenlegi tragikus vállalkozási állapotok között. Így még
egyszer köszönetünket fejezzük ki a Hasmester Vendéglõnek, a Schiessl Vendéglõ és Borháznak, az Optikalásznak,
a Fogház Kft-nek, a Tolonics Híradástechnikának és a
Dekoprintnek. Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy
meghívjam az érdeklõdõket: ha szívesen támogatnák a tevékenységünket, vennének részt munkánkban, életünkben, – jöjjenek sorainkba. Tel.: (21) 380 36 68. Természetesen szívesen fogadunk anyagi hozzájárulásokat is, a
10918001-00000054-75670008 bankszámlára utalással.
mj

Ki számít nagycsaládosnak?

Hivatalosan az, aki legalább 3 gyereket nevel vagy nevelt fel. Persze ez nem azt jelenti, hogy ahol egy gyerek
van, ott valami hiba lenne. Hiszen mindannyian úgy kezdtük, elõször jött az elsõ és óriási boldogság volt. Azután
minden 1-2 gyerekes családban ott a lehetõség, hogy
nagycsalád legyen. Ezért beléphet az egyesületünkbe bárki, nem szükséges, hogy már nagycsaládos legyen. A fontos, hogy a célokkal egyetértsen és hajlandósága legyen,
hogy ezért tegyen is.
Mik ezek a célok?
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TÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK...
K A L Á S Z I H E LY T Ö R T É N E T I K I A D VÁ N Y O K

Kalászi olvasókönyv
Ha szigorúan a hivatásos
vagy csupán ‘amatõr’ helytörténészek fogalmai szerint próbálunk közelíteni Barcza Katalin
könyvéhez, a Kalászi olvasókönyvet nem emelhetjük a
helytörténeti mûvek sorába, de
a szerzõ szándéka – „ez a
könyv hozzásegíthet, hogy
jobban megismerjük és el tudjuk képzelni lakóhelyünk múltját, az itt élt emberek hajdanvolt életét” – a sajátos szerkezetben sokkal inkább megvalósul, mintha csak egy adatokból, hiteles leírásokból szerkesztett kötet jött volna létre.
A hat fejezetre tagolt olvasókönyv elsõ egysége a hatezer évvel ezelõtti kortól a honfoglalásig, a második az
1600-as évek végéig igyekszik ‘elképzeltetni’ a területen
élõk életét, míg a késõbbi fejezetekben már egyre több hiteles dokumentum, hivatkozás található a történelmileg is
ismertebb korszakokból. Ehhez a szerzõ-szerkesztõ felhasználja a korábban született történeti mûveket éppúgy, mint a
még élõ emberek kutatásait, visszaemlékezéseit, vallomásait, – olykor irodalmi igényû történetekkel elevenítve meg
a szikár helytörténeti kronológiát. Barcza Katalin könyvének
épp az az egyik erénye, hogy ezek a szerkezetbe épített kis
‘novellák’, ‘tárcák’ vagy ‘mesék’ teszik átélhetõvé egy gyerekember számára is az egyébként ‘sivár’ múltat. Hasonlóan
szerencsések a kötet egészében felbukkanó, keretekbe tördelt „Tudod-e...” kezdetû érdekességek is, amelyek egyikébõl például megtudhatjuk, hogy a szerbek miért terítettek
ünnepekkor mindig egy emberrel többnek, más helyen pedig arra kaphatunk választ, hogy a mulatós svábok ‘kék hétfõje’ (Blaumontag) milyen hagyományra vezethetõ vissza.
(Ezúttal nem áruljuk el.) A könyvet az ismeretlenebb kifejezések kislexikona és forrásjegyzék egészíti ki, valamint bõséges archív fotóanyag is illusztrálja.
Azok kezébe ajánljuk ezt a kötetet, akik szívesen vállalkoznak a kalandra, hogy belehelyezkedjenek lakóhelyük
múltjának egy-egy korszakába. A mûvet a könyvtárban
találhatják meg, a szerzõ ifjúsági regényeivel együtt.

KULTÚRA
Wass Albert szoboravató Pomázon

A Kárpát-medence 48.
Wass Albert-szobrát Pomáz
avatta fel, Trianon emléknapján. Bálint Károly marosvásárhelyi szobrászmûvész mûvét
a Teleki-Wattay kastélyparkban állították fel. Az ünnepségen Vicsi László, Pomáz polgármestere saját szavai helyett Orbán Viktor volt miniszterelnök üdvözlõ sorait olvasta fel, aki köszöntõ szavaiban
megerõsítette az összegyûlA szobor és alkotója
teket abban, hogy Wass Albert életmûvéhez és az erdélyi irodalomhoz egy „jóféle
konokság” tartozik, amelybõl bármikor erõt tudunk meríteni. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a három nap
múlva esedékes EP-választásokon „a szavazófülkében
minden magyarra egy másik magyar vár a határon túlról”.
A mintegy 200 fõs ünneplõ gyülekezet elõtt Turcsány
Péter helyi önkormányzati képviselõ, a Kráter Mûhely
Egyesület elnöke tartotta meg szoboravató beszédét.
Wass Albert és a magyarság közép-európai hivatásáról
beszélt a jelenlévõk elõtt. „Ahogy az Orbán Viktor által
említett „magyar érdek” okos képviselete a mi magyarságunk elidegeníthetetlen része, úgy a Kárpát-medence eltérõ nemzeti érdekeinek Európához méltó összehangolása térségünk közös feladata!” Beszédében az elõítélet
nélküli „látó-emberek” elhivatottságát hangsúlyozta, és
azt, hogy tudásunkat nemcsak a másik emberrel, de a
másik nemzet képviselõivel is meg kell osztani, össze kell
hangolni. Csak ez lehet európaiságunk mércéje.
Az ünnepi mûsor nemzeteket összetartó erejét kívánták jelezni a rendezõk azzal is, hogy Pomáz testvérvárosa,
Oberhausen-Rheinhausen 40 fõs férfikórusa is fellépett az
ünnepségen, Andreas Dammert vezényletével Verdi
Ajándékozz békét, Uram! c. mûvét adták elõ nagy sikerrel. Fiatal pomázi mûvészek, mezõségi dalokkal és Wass
Albert-verssel egészítették ki a mûsort, amelyben magnófelvételrõl a nagy író hangja is megszólalt. Az Adjátok
vissza a hegyeimet! megrázó részleteit döbbent csend fogadta – a pilisi hegyek visszhangozták a Kárpátok alatt
élõ magyarság jogos követeléseit.

Pályázat intézményvezetõi állásokra
A Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ pályázatot hirdet a Kalász Mûvészeti Iskola (KAMI), a Faluház Mûvelõdési Ház és a Közmûvelõdési Könyvtár
inézményegységek vezetõi állásainak betöltésére.
Részletek a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
(www.kozigallas.gov.hu) és a Kós Károly ÁMK honlapján (www.kkámk.hu) találhatók. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. júl. 17. Az elbírálás határideje: aug. 3. A megbízatások 2009. aug. 14-tõl öt
évre szólnak.
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KULTÚRA

MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Kós Károly ÁMK – Faluház nyári programjai

Millenniumi zászló Budakalászon

jún. 30. 18 óra Semmelweis napi ünnepség
júl. 17. 9-14 óra Vetélkedõk napja a Családsegítõ és a
Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
júl. 25. 20 óra Szerb bál
TÁBOROK A FALUHÁZBAN
• Kézmûves alkotótábor gyerekeknek: Jún. 29.-júl. 3.,
naponta 8-17-ig. Információ: Kocsisné Kalászi Rózsa: (26)
340-468, – 12 e Ft/hét.
• Úszó-kézmûves tábor óvodásoknak – Ugró Iskola
Úszó Suli: jún. 29-júl. 3., júl. 6-10., naponta 7:30-16:30
között. Inf.: Szentesi Judit: (30) 403-9968, – 17 e Ft/hét.
• Görkoris tábor: júl. 6-10., júl. 13-17., júl. 20-24., naponta 8-17-ig. Inf.: Botlik Tibor: (70) 9789-438, Blednik
László: (20) 9885-848, – 25 e Ft/hét.
• Lenvirág tehetségkeresõ néptánc tábor szakképzett
oktatókkal: aug. 10-14., naponta 8-17-ig. Inf.: Kós Károly
ÁMK, tel.: (26) 340-468, – 12 e Ft/hét.

Június 12-én, a XIV. Kalászi Vigasságok elsõ estéjén
került sor a fennállásának 1000. évfordulóját ünneplõ Pest
Megye Millenniumi zászlajának ünnepi átadására-átvételére. Szent István király 1009-ben a veszprémi Sóly okiratában említette elõször a négy vármegye: Fejér, Veszprém, Zala és Visegrád nevét. Visegrád vármegye és Pest
megye között történelmi jogfolytonosság van, ezért Pest
is Magyarország legrégibb megyéi közé tartozik.
Az ünnepségen Hadházy Sándor országgyûlési képviselõ és Zsebe Zsolt, Pest Megye Közgyûlésének képviselõje a zászlóátadás gesztusával hivatalosan is bevonta Budakalászt a megyei közgyûlés által a Millennium évének
nyilvánított 2009-es év millenniumi ünnepségeibe. Beszédükben hangsúlyozták, a kék-arany lobogó egy kézzelfogható emlék mind a 187 településnek, ami az összetartozást erõsíti és közös gondolkodásra, összefogásra,
együttmûködésre buzdít. Parlagi Endre polgármester
ama mosolygós reményének adott hangot, hogy Budakalász a következõ 1000 évben is dicsõséget hoz a zászlóra,
és a jelenlévõk segítségét is kérte, hogy Pest megye legtisztább, legrendezettebb települése lehessünk.

Ha június, akkor Kalászi Vigasságok...
Több mint 1400 nézõ láthatta a – már hagyománnyá
vált – 14. Népzenei és néptánc fesztiválon fellépõ mintegy 600 táncost, zenészt, énekest és mesélõt június 1213-14-én a Kós Károly ÁMK – Faluház udvarán. A Dunakanyar Nyári Játékok helyszíneként – a Kistérségi Iroda
munkatársainak köszönhetõen – a már tavalyról ismert
külsõvel vártuk a kedves nézõket. Idén „Aranykorunk
nyomában” címmel, egy a Képes Krónika iniciáléit ábrázoló táblakép-kiállítás fogadta a belépõket.
A bejáratnál két bástya között lehetett jegyet vásárolni, ami az elõzõ évekhez képest jelentõs változás a fesztivál életében. Kezdetben nem hittük volna, de közel 500 e
Ft bevételünk lett a belépõjegyekbõl és a 12 kézmûves
vásáros helypénzébõl. A három nap alatt 1000 nézõ váltott jegyet. A „pénzköltésbõl” mi is kivettük a részünket,
hiszen a fellépõ együttesek, csoportok – vigasságok ide
vagy oda – még nekünk sem adnak ingyen mûsort. A tizenöt meghívott fellépõ, köztük a külföldi csoportok, a
Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Mûvészegyüttes
közel 2,5 M Ft-ba került. Idén 400 e Ft pályázati támogatást kaptunk az NKA-tól, de szponzorok is segítették a
rendezvényt, összesen 100 e Ft-tal.
A gyerekeket négy kézmûves oktató várta a Benedek
Elek Alkotótáborban. A tombolahúzáson 10 ajándékot
sorsoltunk ki a csaknem 50 alkotó gyerek között. Az ételés italválasztékot a Hasmester Vendéglõ szolgáltatta. A
fesztivál sikeres lebonyolításában a 14 faluházi dolgozón
kívül tízen segítettek még munkájukkal. Ezúton köszönöm meg mindannyiuknak még egyszer a lelkes, odafigyelõ, precíz munkát!
Vincze Enikõ, Faluház mb. vez.
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Könyvtári hírek
 A nyár folyamán leltározást tartunk, ez idõ alatt a kölcsönzés szünetel. Tisztelettel kérjük azon Olvasóinkat, akiknél hosszabb ideje van kölcsönzésben könyv, hozzák azokat
vissza hétköznapokon 9-15 óráig. Ezt most a késedelmi díj
megfizetése nélkül megtehetik. A leltározással egy idõben
egy új, korszerûbb nyilvántartási rendszert vezetünk be, vonalkódokkal látjuk el a könyveket. Így munkánk a továbbiakban lényegesen gyorsabb, pontosabb lesz. A leltározás befejezésekor, az elsõ kölcsönzési napról a helyi tévé csatornákon, a kábeltévén, internet oldalunkon keresztül értesítjük Önöket, de telefonon (343-498) is érdeklõdhetnek.
 Továbbra is várjuk kinõtt, megunt ifjúsági-, és gyerekkönyveiket, melyekbõl – a könyvtár állományának
gyarapítására – vásárt rendezünk. Szívesen fogadjuk ötleteiket, kívánságaikat: milyen könyveket, folyóiratokat olvasnának, milyen elõadásra jönnének, kivel beszélgetnének szívesen. Szeptembertõl – minden hónap utolsó péntekén – újra lesz Mesepéntek. Folytatjuk elõadás-sorozatunkat is, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk Önöket.
 Szeptember írója a 80 éves Milan Kundera lesz.

Kedvcsináló
A hónap, a nyár írója Szabó Magda. A könyvtárban
föllelhetõ több tucatnyi mûve közül a legnépszerûbbek:
Az ajtó, Az a szép, fényes nap, Az õz, Für Elise, Katalin utca, Megmaradt Szobotkának, Pilátus, Régimódi történet,
Abigél, Álarcosbál, Bárány Boldizsár, Sziget-kék, Tündér
Lala, stb. Idézetünk a Für Elise címû, életrajzi ihletésû
könyvébõl származik:
„Ez a kislány trianoni árva, mondta csendesen anyám.
Én holtra rémülten néztem rá, csak nem lesz árulóm?
Jablonczay Lenke zöld szeme nem engedte el a pillantásomat, mintha szuggerálni akarna. – Trianoni árva, családtalan, testvértelen, otthona sincs. Kezdõdik az élet, kislányom, megtanulunk osztozkodni. Ez a kislány a testvéred.”
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ISKOLAI INFORMÁCIÓK

A Kalász Suli hírei
A nyári ügyelet idõpontjai: júl. 8., júl. 22. és aug. 5.
szerda 8-12-ig.
Ebédbefizetés szeptemberre: aug. 17. hétfõ 8-11-ig,
18. kedd 15-18-ig, 24. hétfõ 8-11-ig.
Tankönyvárusítás: aug. 27. csütörtök 14-18-ig, 28.
péntek 8-12-ig, 31. hétfõ 14-17-ig. Aki ÁFÁS számlát kér
a vásárolt tankönyvekrõl, az a pontos számlázási címet
kérjük, elõre jelezze SMS-ben a 06 (70) 420 8997-es számon, e-mailben: a beze54@t-online.hu címen.
Tanévnyitó ünnepély: aug. 31. hétfõ 17 óra.

Tízen Túliak Tízpróbája
Május 16-án a 6. b-bõl kilencen és még további két osztályból fölkerekedtünk, hogy a Kalász Sulinak elhozzuk az
óriási TTT vándorkupát. A verseny elég hosszan elhúzódott,
de mi mindvégig nagyon jól éreztük magunkat. A tûzoltóság állomásánál például vizet pumpálhattunk, a katonaságnál idõre kúsztunk, teszteket kellett hibátlanul kitöltenünk a
vitaminokról, az állat és növényvilágról és még ehhez hasonló feladatokat kellett megoldanunk. Kilenc versenypont
volt a hegy lábánál, a tizedik pedig magán a Kõ-hegyen. A
túrázás során, miközben egyre közeledtünk a tizedik ponthoz, néhol betûket helyeztek el, melyeket helyes sorrendben kellett leadnunk, a megfejtés a versenyláz volt. Ezután
két óra várakozás következett a hegyen. Mi, arcfestékkel
rendesen összemázolva, ami még a lenti feladatokhoz tartozott, elindultunk földeríteni a környezetet. Annyira belemerültünk a szép tájba, hogy alig értünk vissza idõben.
Az eredményhirdetés nagyon izgalmas volt, a díjakat
többek között a verseny fõvédnöke, Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter adta át. A 6. b., azaz a Titokzatos Túrázók Társasága két ponttal csúszott le az elsõ helyezésrõl, de így is nagyon boldog volt a második díjjal. A jó kiránduláson, szuper hangulaton és a kisebb ajándékokon kívül 20 000 Ft értékû vásárlási utalványt nyertünk, melyet a
tanárnõnkkel, Balla Anikó nénivel elkölthettünk késõbb. Természetesen mindjárt meg is beszéltük, jövõre is indulunk.

Zeneiskolai hírek
 Színvonalas év végi vizsgahangversenyek zajlottak
május végén, június elején.
 A Kamp János Kapelle I. helyezést ért el a Dunabogdányi Pünkösdi Fesztiválon.
 A hangversenyzongora beszerzésére elindított jótékonysági hangversenysorozatban, június 3-án Szedmák
Eszter, Soós Zsófia és tanáruk, H. Kürtösi Mónika nagyszerû mûsort adott elõ a Faluházban. Köszönjük a közönség adományait!
 A Kalászi Vigasságok Fesztiválon felléptek iskolánk
népdalénekesei, népi vonósai és fúvósai, tamburásai, fúvószenekara és az õket felkészítõ tanár kollégák (Papp
Ágnes, Danhauser Zoltán, Sáringer Kálmán, Szendrõdi
Ferenc, Spáth Oszkár, Spáthné Faragó Éva).
 A jövõ tanévi zeneiskolai órabeosztások szeptember elsõ hetében várhatók.
 Pótbeiratkozás és térítési díj befizetés szeptember
második hetében lesz.
Kérjük, kísérjék figyelemmel kiírásainkat, honlapunkat!
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Kalandpark
Reggel, amikor megérkeztünk,
megmértek és 137 cm voltam. Mikor a buszhoz értem, láttam, hogy
bõrszékek és még óra is van benne.
Ez volt a legszebb, legjobb busz,
amin valaha ültem. Kb. 1 óra alatt
értünk a kalandparkba. Megtízóraiztunk és megvettük a jegyeket. Mi a
számháborúval kezdtünk. Felvettük
a bukósisakot, majd felderítettük az
alagutakat. Egyszer a vasúti sínekhez lyukadtam ki. Pár perc múlva
kezdõdött a játék, de elõtte kitaláltuk a stratégiát (Eszter
találta ki). A stratégia ez volt: ha megtaláltuk a zászlót, akkor sprintelve visszavisszük a táborba (mi a fehérek voltunk), ha a zöldek szerzik meg, próbáljuk elolvasni a számokat és, ha megszereztük a zászlót, akkor futás a táborba. Megnyertük mind a kétszer!
Elõször megtaláltuk a rönkvárban, majd sprintelve vittük a táborba. Másodszor egy bokorban volt a zászló.
Most a zöldek találták meg a zászlót, de mi nem hagytuk,
hogy veszítsünk. Leolvastuk az összes számot, csak akik
az alagútban voltak, azokét nem tudtuk leolvasni. Ledobták a zászlót és Benõ teljes erõbedobással szaladt a táborba. Utána megettük a maradék elemózsiánkat. Aztán elindultunk a csúszópályához, majd mindenkire feladták a felszerelést. Utána megtanították a kötélpálya használatát.
Nekem sikerült a vizsga. Három feladatból állt. Az elsõ feladat az volt, hogy felülre be kellett biztosítani, majd el kellett indulni a dróton és a közepén le kellett ülni, hogy hintáztassuk magunkat, aztán a végére kellett menni. A második feladat ez volt: fel kellett biztosítani magunkat egy
kötélre, de persze a gumi kötélnek lógnia kellett. Visszatérve a feladathoz, a kötelet meg kellett fogni, amire felbiztosítottam magam. Aztán átlendültem a másik oldalra.
Utolsó feladat, egyben a legjobb: most a „csigát” kellett
használni, de elõtte a sisakomra egy piros matricát ragasztottak, s csak utána csúsztam. 5 pályán voltam.
Elõször a 0.-on, másodszor a 0.-on, harmadszor a 3.-on,
negyedszer a 0.-on, ötödször a 0.-on. Nagyon gyorsan
elszaladt a 3 óra. A véleményem: a legjobban a csúszás tetszett és az, amikor be lehetett bújni a csõbe és belefeküdtem, majd a drótkötéllel áthúztam magam. Visszamentünk a táborba és elvittük a táskánkat. Amikor mentünk viszszafelé, Patrikkal fekete-fehér, igen-nemet játszottunk, de
kikaptam. Ez volt a legjobb osztálykirándulásom.
Deli Bálint 2. b
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A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA HÍREI

Tizenkét hónap
A Szentistvántelepi
Iskola színjátszó körének elõadását láthattuk
május 29-én pénteken
öt órakor a Faluházban.
A mûsort összeállította,
betanította Barcza Lászlóné, Kati néni.
Immáron hetedik alkalommal örvendeztet meg bennünket az iskolai színjátszó kör elõadásával, és az idei évben
harmadik alkalommal adott otthont az elõadásnak a Faluház.
Az elõadás igazi közösség alkotás volt, a felsõs
színjátszó gyerekek év eleje óta próbáltak és készültek, az utolsó hetekben
már a jelmezek és kellékek
is felbukkantak a tanáriban
Barcza Kati néni asztala
körül. Az elõadásban természetes átéléssel, mégis
fegyelmezetten peregtek a
jelenetek egymás után, a
játék öröme és ugyanakkor
a komolysága fogta össze
a szereplõket. Érthetõen és jól hallhatóan beszéltek a gyerekek. Lehet, hogy izgultak, de nem látszott rajtuk, aki viszont láthatóan nagy aggodalommal és gondossággal
tüsténkedett a színpad körül, az a betanító tanár, Barcza
Kati néni volt. Az elõadás végén úgy éreztük, hogy jó lenne még
a folytatást is látni. Aki
még ottmaradt a Faluház termében, az csodálatos dolgot láthatott
az elõadás után is. Boldogság volt a színpad
elõtt, Barcza Kati néni, a
szereplõk és a segítõk
öröme, a jól sikerült
elõadás után a megkönnyebbülés öröme.
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IBUDAKALÁSZI

Jöttek az iskola régi tanítványai is, a régi szakkörösök is. A
Szentistvántelepi Iskola közösségének az ünnepe volt a
Tizenkét hónap címû elõadás. Köszönet ezért Barcza
Lászlóné, Kati néninek és minden szereplõnek.
Szereplõk: Ralbovszki Judit, Csúvár Csenge, Göbl Dóra,
Juraszek Zsuzsi, Joó Krisztián, Hunyady Kata, Sörös Dániel, Bencze Ádám, Sebõk Dóra, Lux Bálint, Major Ábel,
Kiss Mirtill, Schiller Ádám, Kiss Jázmin, Pék Sára, Rahman
Szófia, Fodor Tímea, Berényi Petra, Gurbán Bálint, Horváth
Eszter, Nemes Dávid. Segítõk: Kutas Márk, Jeroskovits
Gergõ, Csergõ Noémi.
Horváth Erzsébet

A Szentistvántelepi Általános Iskola hírei
• 2009. június 10-én Jutalomjáratra vittük az iskola legjobb 38 tanulóját. A kiválasztás az osztályközösségekben
történt a tanévi teljesítmény alapján: tanulás és közösségi
munka egyaránt szempont volt. Úti célunk Agárd és Pákozd
volt. A kirándulás megvalósítását a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány támogatása tette lehetõvé. Köszönet érte.
• Nyári irodai ügyelet (két hetente szerdai napon): júl.
8-án, júl. 22-én, aug. 5-én, aug. 19-én 9-12 óráig.
• Tanévnyitó ünnepély: 2009. szept. 1-én 8 órakor.
• A tankönyvárusítás és az ebédbefizetés idõpontjáról
az iskolai hirdetõtáblán tájékoztatjuk a szülõket.
• Megújult a Szentistvántelepi Iskola honlapja, ott is
lehet informálódni.
Jó pihenést, szép élményeket a nyárra a Budakalászi
Hírmondó minden olvasójának!
Szentistvántelepi Iskola közössége
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REKLÁM

FIZETETT H IRDETÉS

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

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

