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Templombúcsút tartott a százkét éves
budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalá-
sa templom, szeptember 13-án vasár-
nap. A plébániatemplomot 1907. szep-
tember 14-én szentelte fel az akkori szé-
kesfehérvári megyés püspök, Dr. Pro-
hászka Ottokár. Az ünnepi Szentmisén
Halmos László h-moll miséjét adta elõ az
Eszterházi Baráti Kör Kamarakórusa. A
szentmise után agapé: szerény vendég-
látás, közös együttlét, beszélgetés várta
az ünneplõket.

Ugyancsak az Eszterházi Baráti Kör
Kamarakórusa mûködött közre a Csalo-
gány utcai köztemetõben szeptember
13-án 12 órakor a polgármesteri keretbõl
megvalósult Korpusz szentelésén. Az
ünnepségen Haydn: Alma Predemptoris
Mater, Arcadelt: Ave Maria és egy XV.
századi ismeretlen szerzõ: Alta Trinita
Beata címû mûvei hangzottak el. A kõke-
resztre helyezett mûkõ korpuszt Kálmán
József plébános atya szentelte fel.

Templombúcsú Korpusz-szentelés

Kárpátok õre a Kárpátok „szíve csücskében”
Tavasz óta egyeztet a testület egy Budakalászon fel-

állítandó Trianon emlékmûrõl. A képviselõk döntése
szerint Szeszák Ferenc – egykor Kolozsváron állt, majd
1918-ban elpusztított, Árpád fejedelem éber katonai
védelmi rendszerét idézõ – Kárpátok Õre címû alkotá-
sának másolata kerül a Lenfonó HÉV állomás melletti
parkba. A magyar kisebbségnek (Tõkés László püspök-
kel) politikai okokból nem sikerült a romániai rendszer-
váltás után újra felállítani a szobrot Kolozsváron, így ke-
rült Horváth Béres János szobrász és Tóth Vásárhelyi Jó-
zsef építész alkotása Szilvásváradra, s remélhetõleg jö-
võ év június 4-ére Budakalászra.

Az elhelyezés során figyelembe veszik a csomópont-
ra vonatkozó terveket (lámpás
irányítás, parkolás, zebra), az
emlékmû körül kis park lesz, a
megvilágított szobor a gyalog-
átkelõhely folytatásában fog
állni. Az alkotás és környezete
megtervezésére építészt vá-
lasztanak ki, pályázati úton. A
testület a célra lakossági gyûj-
tést kezdeményez.

Dombormû avatás október 6-án
Simó Ágoston keramikusmûvész Damjanich-dom-

bormûvének felavatásával emlékezett meg városunk a
160 éve mártírhalált halt aradi vértanúkról és névtelen
hõsökrõl. A Székelyudvarhelyrõl származó, a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesülete díjával, ill. Feren-
czy Noémi díjjal kitüntetett mûvész 1989 óta él Budaka-
lászon. Alkotása a Damjanich utca–Iskola utca sarkán lé-
võ kõkerítés fülkéjében kapott helyet.

A dombormûvet Parlagi Endre polgármester avatta
fel, az ünnepségen beszédet mondott Csank Róbert, a
Faluház igazgatója, és a Kalász Suli – Földi Ilona tanárnõ
által felkészített – diákjai adtak mûsort. Életük rövid
összefoglalásával, jellemzõ gondolatukkal, búcsúszava-
ikkal elevenítették fel az aradi
tizenhárom emlékét. A szerb
katonacsaládból származó
Damjanich Jánosról külön is
megemlékeztek. A gyerekek
által idézett mondata tökéle-
tesen kifejezi a vértanúk örök
eszmei gyõzelmét: „Legyõz-
tük a halált, mert bármikor ké-
szek voltunk elviselni azt.”.
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Gondolatok és csönd – a Zene világnapján
„Jó lenne, ha a zenei

héten egy-két percet a
csendnek szentelnénk
mindenütt a világon, a
gondolkodásnak, a hall-
gatásnak és az elmélye-
désnek. A zenének a zaj
antitézisének kellene
lennie, mégis sokszor

arra használják, hogy kellemetlen zajokat fogjon fel a gyá-
rakban, éttermekben és áruházakban. Azt mondanám, hogy
az adott idõben az egész világon legyen egy pár percnyi
csend, mert ez nagyon fontos a zene élvezéséhez.” – idézte
Hermeszné Uracs Mónika, a Kami igazgatója Yehudi
Menuhin gondolatait október elsején, a Szent Kereszt Fel-
magasztalása templomban rendezett ünnepi koncerten. A
világhírû hegedûmûvész 1975-ben kezdeményezte az
UNESCO-nál, hogy ezt a napot nyilvánítsák a Zene világ-
napjának, – erre emlékezve adott most jótékonysági kon-
certet a Savaria Barokk Zenekar a Kós Károly ÁMK Kalász
Mûvészeti Iskola hangversenyzongorájának beszerzésére.
Vivaldi és Telemann mûveinek virtuóz elõadása elõtt a kö-
zönség egyperces csönddel adózott a szomorú hírnek,
hogy a 2010-es költségvetésben a mûvészetoktatástól
akarják a legnagyobb arányban megvonni a támogatást.

Tíz éves a Duna Táncmûhely
Október 9-11. kö-

zött került sor a Falu-
házban a VI. Kalászi
Kortárs Tánctalálkozó-
ra, melynek elsõ nap-
ján a tíz éves Duna
Táncmûhely legsike-
resebb elõadásaiból
láthattak válogatást
az érdeklõdõk. A cso-
port azzal a céllal ala-
kult, hogy a magyar néptánc sokszínû formakincsét fel-
használva, igényes kortárs táncszínházi produkciókat hoz-
zon létre. Mozgásszínházi kísérleteikben az alkotók a
néptáncot egyedi tánctechnikaként kezelik, s igyekeznek
az értelemre és érzelmekre egyaránt hatva sajátos, mo-
dern mozgásnyelvezetet és szimbólumvilágot kialakítani.

A Duna Táncmûhely 1999-ben, az Infant címû elõadás
Faluház-beli bemutatójával kezdte mûködését és azóta is
erõsen kötõdik Budakalászhoz. Elõadásai – így legutóbb,
szept. 18-án a Tükörmély c. darab – rendre szerepelnek a
Faluház mûsorán. 2000-ben az ausztráliai Multikulturális
fesztiválon a táncmûhely az Infant-tal képviselte Magyaror-
szágot; A tizedik võlegény a IV. Összmûvészeti Kortárs
Fesztiválon elnyerte a közönség szavazatai alapján a leg-
jobb elõadás, és a zsûri produkciós díját; a Vendégszeretõk
címû darab 2002-ben a Veszprémi Kortárs Fesztiválon és az
egri ERLAU Táncfesztiválon is a szakma és a közönség leg-
nagyobb elismerését vívta ki. A darabok stúdiómunkában
készülnek, Juhász Zsolt koreográfus vezetésével.

Harcsa Veronika jótékonysági koncertje
A Budakalászi Szent István Alapítvány kuratóriuma jóté-

konysági koncertet rendezett okt. 10-én a katolikus temp-
lomban, a tehetséges budakalászi fiatalok tanulásának tá-
mogatására. Az esten Harcsa Veronika dzsessz-énekesnõ
és Gyémánt Bálint gitármûvész – a templomi környezethez
méltó – szép elõadásában gyönyörködhettünk.

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola jazz tanszékén
végzett mûvésznõ 2005-ben alapította jazz zenekarát, mely
óriási sikert aratott Speak Low címû, jazz standardeket fel-
dolgozó lemezével (2005.), saját szerzeményeit tartalmazó

You Don’t Know It’s You, ill.
Red Baggage címû albumai-
val (2008.). Gyémánt Bálint,
aki a Norvég Zeneakadémia
elsõ magyar hallgatójaként
ösztöndíjjal tanult Oslo-ban,
hazai és nemzetközi koncer-
tek rendszeres fellépõje.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

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

TTükörükörmély - szeptember 18.mély - szeptember 18.



2009. október • III. évfolyam 8. szám 3

PÁLYÁZATOK TANULÁS, MUNKA...

Felhívás Bursa Hungarica pályázatra
Budakalász Város Önkormányzata az Oktatási és Kul-

turális Minisztériummal együttmûködve a 2010. évre (a
2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév elsõ
félévére) meghirdeti a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot. A testület a szeptem-
beri ülésén a támogatás összegét az eddigi 600 e Ft-ról 1
M Ft-ra emelte, a magyar állam az ösztöndíjhoz azonos
mértékben járul hozzá, így a teljes összeg mostantól
majdnem duplájára nõ.

A pályázatra azok a Budakalászon állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási
hallgatók, ill. felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok (a 2009/2010. tanévben érettségi elõtt álló kö-
zépiskolások vagy felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek) jelentkezhetnek, akik a keretidõn belül, teljes
idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget adó mesterképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják
vagy kívánják folytatni tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pá-
lyázhatnak a 2009. szeptemberében utolsó éves hallga-
tók is, illetve azok is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szüne-
tel, de a jelzett félévekben már hallgatói jogviszonyban
állnak. Az ösztöndíj folyósításának legkorábbi kezdete:
2010. március.

A pályázati kiírás feltételeirõl a pályázati felhívás és
adatlap ad tájékoztatást, amely a hivatal ügyfélszolgála-
tán szept. 28-tól térítésmentesen átvehetõ, vagy a város
honlapjáról letölthetõ.

A pályázó által aláírt pályázatot – a kötelezõ mellékle-
tekkel – a Polgármesteri Hivatalnál egy példányban kell
benyújtani, 2009. okt. 30-ig. A települési önkormányzat
nov. 23-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntés-
rõl dec. 4-ig írásban értesíti a pályázókat. További infor-
máció: www.bursa.hu, www.budakalasz.hu, ill. Villám
Zsuzsanna: (26) 343 363/104.

Pályázat homlokzat-felújításra
Ismételten pályázatot írt ki a testület a budakalászi vé-

dett épületek homlokzat-felújításának támogatására,
2009. október 30-ai beadási határidõvel. A pályázat tár-
gya: a helyi védett ingatlanok építészeti értékkataszter-
ben védett elemeinek felújítási támogatása, ill. a város-
központ hagyományos arculatának megõrzése érdeké-
ben új épületek építésének támogatása. A támogatás
igénylésére az jogosult, akinek ingatlana I. vagy II. vé-
dettségi kategóriájú minõsítéssel szerepel, vagy Ó-Vt-1
jelû építési övezetben fekszik.

A pályázatokat a Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság bírálja el. A támogatás a felújítás költsé-
gének legfeljebb 50%-a, de max. 500 e Ft lehet. A pályá-
zatra biztosított keret 1890 e Ft. A pályázatokat Budaka-
lász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottságához (2011 Budakalász, Petõfi
tér 1.) címezve kell az Önkormányzatnál benyújtani. A
felhívásban foglalt feltételek és további információ a hiva-
talban, ill. a honlapon (www. budakalasz.hu) találhatók.

Márványtáblákon
igaz, s hamis – tisztelgünk:

hõsök, gyilkosok –

Mindig is voltak kételyeim, hogy for-
dítható-e a japán haiku, ugyanakkor sze-
mernyi kétségem sincs, hogy a mûfaj
hazai mûvelõinek legjobb, axióma-tö-
mörségû darabjait egy tõlünk idegen
nyelvi hangszerelésben nem lehet meg-
szólaltatni. Mert ahogyan a mottóul
emelt szöveg kötõanyaga sem más,
mint egy csak itt megélhetõ sors-tapasz-
talat, a lélekbe égett történelmi tanulság,
Fodor Ákos Axióma-haikuit is ez a kötõ-
anyag emeli jó versekké: „mire megta-
nulsz / énekelni, dalod már / rég nem ar-
ról szól” vagy „Szabadság az, ha / meg-
választhatom: kitõl / és mitõl függjek”.

Elgondolkodtató, hogy a történe-
lem folyamán kõtáblák sokaságát állí-
totta az emberiség, fölvésve az aktuális
igazságokat, jelet állítva a mindenkori
hõsöknek, s igen gyakran nem épp a
legkiválóbbaknak. Meglehet, e jeleket
sem a legderekabbak hagyták örökül, s
nem is haiku-költõk döntöttek róluk.

Haikut írni amúgy nem kifizetõdõ
foglalatosság, ha arra gondolok, hogy
még nem halt ki egészen a ‘sordíjas’
szemlélet, amit – ha emlékezetem nem
csal – Verbõczy Antal úgy figurázott ki
egyik versében, hogy a sordíj szót be-
tûnként írta egymás alá. Szegény Tóni,
ha nem halt volna meg 34 évesen, ma
megütné a guta, hogy miért nem írt in-

kább fénymásoló-felmérõ tanulmányt a
BKV-nak, ahol 12 sorért 19,2 milliót fi-
zettek ki, ha nem is poétai remeklésért,
de költeni azért nagyon tudtak. (Sordíjra
átszámítva ez épp százezerszerese! az
akkor szokásos kiadói honoráriumnak –
1,6 millió/sor –, ennyi pénzért pedig  én
már hexameterben is odarittyentettem
volna azt a fránya ‘szakértõ’ jelentést.)

A kõtáblákra visszatérve, van egy
pár, amire nem 12 sort, ‘csupán’ tíz pa-
rancsot véstek. Elég is volna ahhoz,
hogy egy tisztes és emberi életet élhes-
sünk. Alap-axióma, politikai- és egyéb
kötõdéstõl függetlenül. Mint Fodor írja:

a szeretésen
kívül minden emberi

tett: romépítés
(III. Utisz)

AA X IÓMAXIÓMA

Közterület-felügyelõi állás pályázat
A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet két fõ közte-

rület-felügyelõ munkakör betöltésére, határozatlan idejû
közszolgálati jogviszonyra, teljes munkaidõre. A munka-
kör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázat
benyújtásának határideje: 2009. október 23. A pályázatot
postai úton kell elküldeni (Budakalász Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala, 2011 Budakalász, Petõfi tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot: 507/20/2009. és a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelõ (két fõ).

A beérkezett pályázatokat háromtagú elõkészítõ bi-
zottság véleményezi, majd a kiírt feltételeknek megfelelt
és kiválasztott pályázókat behívja személyes meghallga-
tásra. A pályázatot október 30-ig bírálják el. További infor-
máció: Dr. Udvarhelyi István kabinetvezetõnél, a (70)
334-3516-os számon, ill. a www.kszk.gov.hu és a
www.budakalasz.hu oldalakon.
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Veszélyes hulladék gyûjtési akció – nov. 7.
Tájékoztatjuk a budakalásziakat, hogy a lakossági ve-

szélyes hulladék gyûjtési akcióra november 7-én szomba-
ton 8 és 14 óra között kerül sor a Klinger Henrik utcai Hul-
ladékudvarban (a Lenfonó területén). A háztartásoknál
keletkezõ veszélyes hulladékokat térítésmentesen veszik
át (akkumulátor, szárazelem, elektronikai hulladék, étolaj,
festékmaradékok, gyógyszer, növényvédõ szer, fáradt
olaj, gumiabroncs, stb.). Az akció keretében csak a ház-
tartásoknál a normál életvitelbõl származó veszélyes hul-
ladékokat fogadják. Kérjük a lakosokat, hogy a fenti he-
lyen adják át a veszélyes hulladékokat. Vigyázzunk Buda-
kalász tisztaságára!

A zöldhulladék kezelésérõl, égetésérõl

A kerti zöldhulladék égetését önkormányzati rendelet
szabályozza. Elsõsorban komposztálni kell, ha ez nem le-
hetséges, az égetés péntekenként engedélyezett. Márci-
us, április, október és november hónapokban a pénteken
túl, a hétfõnként is szabad égetni. Szabálysértést követ el
és 30 e Ft-ig terjedõ pénzbírsággal – helyszíni bírság ese-
tén 10 e Ft-ig terjedõen – sújtható az, aki a rendeletben
foglalt tiltást, rendelkezést megszegi.

Az avar és kerti hulladék égetése közben más egyéb
hulladék égetése tilos! A háztartási hulladék égetése bi-
zonyítottan káros az egészségre. A hátramaradó salak
szintén tele van ártalmas anyagokkal (pl. mûanyag hulla-
dék égetésével komoly rákkeltõ anyagok jutnak a környe-
zetbe ill. a levegõbe). A komposztáláson, égetésen túl le-
hetõség van a zöldhulladék elszállíttatására is.

Zöldhulladék gyûjtési akció – nov. 19.

A Saubermacher-Bicske Kft. zöldhulladék szállítási ak-
ciót szervez november 19-én, csütörtökön. Ha a kirakott
zöldhulladékot a mennyisége miatt az adott napon nem
tudják elszállítani, úgy ez másnap történik. Az akció kere-
tében kerti nyesedéket, ágakat (60x120 cm-es méretben
kötegelve), falevelet és egyéb komposztálható növényi
hulladékot szállítanak el. Nem viszik el viszont a kerti ka-
parékot (föld, kavics, sóder). Az akcióról a szolgáltató
szórólapokon is értesíti a lakosságot.

A Saubermacher-Bicske Kft. és az ÖKO-Pannon
Nonprofit Kft. közös hírlevelét, a Hulladék híradót megta-
lálhatják a honlapon (www.budakalasz.hu).

Pályázati felhívás lakásbérletre
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvá-

nos pályázatot ír ki a belterületi, 1294/12 hrsz-ú, Mályva
u. 3. I. emelet 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbe-
adására. A lakás alapterülete: 49 m2; helyiségei: nappali,
1 szoba, fürdõszoba és WC, konyha, elõtér; fekvése:
észak-keleti; fûtése: egyedi, gázfûtéses kombi kazán. A
lakás jó mûszaki állapotú, 6 évvel ezelõtt épült, elõzetes
egyeztetés alapján megtekinthetõ. A lakás minimális bér-
leti díja 567 Ft/m2/hó.

A bérleti szerzõdés idõtartama 5 év. Óvadék megfize-
tése kötelezõ, mely minimum 300 e Ft. Érvényes pályázat
esetén 2009. november 1-jével lehet költözni.

Érdeklõdni a 06 (26) 540-044 /130 számon lehet, a
pályázat beadásának határnapjáig. A hasznosításra vonat-
kozó pályázati anyagokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban
„Budakalász, Mályva utcai ingatlan” jelige feltüntetésével
három példányban (egy eredeti és két másolat), magyar
nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján, a ki-
író címén (Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bi-
zottsága, 2011 Budakalász, Petõfi tér 1.), 2009. október
27. 16 óráig kell benyújtani. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: október 29. A pályázat gyõztese az a pályázó, aki
összességében a legkedvezõbb ajánlatot adja.

Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módo-
síthatja, vagy visszavonhatja pályázatát. A kiíró fenntartja
a jogát, hogy a pályázati eljárást minden indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.

Térkép-táblák, padok és korlátok
u Újabb 7 térképet-hirdetõtáblát helyeznek ki a város-

ban: a Vatai térre (Berdó), a Gerinc u. tervezett lépcsõjé-
hez, a Damjanich utcában a Dévai-bolt elé, az Ady E.
u.–Vasút sor találkozásához, a Tanító u.–Sport u.–Omszk
tó sarkára, a Szent László utca végére a HÉV mellé és a
Béke sétány végére.

u Padok kerülnek az Erdõhát u.–Bokros u. találkozásá-
hoz, a Klisovác utcára a nyomós kúthoz, és kettõ a közte-
metõ ravatalozójához. A további igényeket az önkor-
mányzat késõbb veszi figyelembe.

u Elkészült a Pataksoron a védõkorlát, amit a Magyar
Közút Zrt. írt elõ. Védõkorlátot helyeztek az Erdõhát
u.–Klisovác u. találkozásához. Igen szép kivitelû fakorlát
került a Bokros u.–Liget u. közti lépcsõre.

u Folyik a Szerb Templom kõkerítésének felújítása. Há-
rom fülkével bontják meg a kerítést, mindegyikbe egy
szentet ábrázoló ikont helyeznek.

A köztemetõk nyitva tartása Halottak Napján
A budakalászi köztemetõkben (Csalogány u., Pomázi út)

pirkadattól napnyugtáig látogathatják a sírokat a hozzátarto-
zók. Gépjármûvel nem lehet behajtani, de a temetõk elõtt
mód van parkolni. Teherforgalom aznap nem lesz, sírfelújí-
tási munkát a sírkövesek nem végezhetnek. A mozgássérül-
tek behajtási lehetõséget kapnak, egyeztetés: (20) 3655
343, (20) 4586 025. Kérjük a látogatókat, hogy a mécsese-
ket, gyertyákat ne tegyék koszorúk, virágok közelébe, ne-
hogy tüzet okozzanak. A sírok rendbetétele során kérjük, a
virágokat, koszorúkat a temetõi konténerbe helyezzék el.
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Meghívó Közmeghallgatásra
Tisztelettel meghívjuk Budakalász lakosságát a 2009.

november 10-én (kedden) 18 órakor tartandó testületi
ülésre, Közmeghallgatásra, a Kós Károly ÁMK – Faluház
földszinti nagytermébe.

Polgármesteri Hivatal

Belterületi utak fejlesztése Budakalászon

Az önkormányzat 2008. szept. 4-én indult a KMOP-
2.1.1/B-08-2008-0041 sz. pályázaton négy utca fejleszté-
sének igényével, – és sikeresen vett rajta részt. A beruhá-
zás teljes összege: 121 991 807, Ft, ebbõl a támogatással
megnyert összeg: 85 394 207 Ft. A pályázat kapcsán érin-
tett utak: Alsóvár utca – 103 m, Galamb utca – 375 m,
Szent László utca – 326 m, Zrínyi utca – 1090 m.

Jelenlegi állapotuk: közmûvel ellátott földutak, a Zrínyi
utcában a csomópontok aszfaltozottak, a Szent László ut-
ca a Máli Péter utcától a Petõfi Sándor utcáig aszfaltozott.
A projekt során a föld kiemelése, elszállítása után útala-
pot készítenek, szegélyköveket építenek be, csapadékvíz
elvezetõ árkot alakítanak ki, aszfaltoznak.

2009. szeptemberében közbeszerzési eljárást foly-
tatott le az önkormányzat, ami sikeresen zárult. A nyertes
pályázó a Swietelsky Magyarország Kft. lett. Lapunk
nyomdába adásakor, október második hetében köti meg
az önkormányzat a céggel a szerzõdést, amelynek értel-
mében az idõjárástól függõen október harmadik hetében
vonulnak ki az útépítõk a terepre.

Az október 12-ei, sajtó-nyilvános projektnyitó ren-
dezvényen elhangzottak szerint a kivitelezési ütemterv
elkészült, a tervezett, dec. 15-ei határidõhöz igazodik. A
Zrínyi és az Alsóvár utcával kezdenek, majd a Galamb és
a Szent László utca következik. A kivitelezõk az aktualitás
idején az ottlakókat értesítik, ill. személyesen megkere-
sik. A bejárást számukra az építés alatt is biztosítják.

Pályázat oktatási referens munkakörre
A Dunakanyar – Pilis Kistérségi Iroda pályázatot hirdet

oktatási referens munkakör betöltésére, határozott idejû
közalkalmazotti jogviszonyra, 2009. november 1.-2010.
március 31-ig, teljes munkaidõre. A pályázat beérkezésé-
nek határideje: október 20., elbírálásának határideje: ok-
tóber 26. A jelentkezést Dr. Török Balázs irodavezetõ cí-
mére kérjük postai úton, vagy személyesen eljuttatni:
2000 Szentendre, Duna korzó 18.

További információ: Dr. Török Balázs, (26) 312-437,
torok.balazs@dunakanyar.pilis.hu

Óvodai költségbecslés és pályázat
Az óvoda-tervezõ Kocsisok Építész Stúdió elkészítette

az építészkamara által jóváhagyott költségbecslését,
eszerint mintegy fél milliárd Ft-ba kerülne az óvoda meg-
építése. Az összeg jóval nagyobb a tervezettnél, mivel
Turi Attila fõépítész a 2008-ban hatályos törvények sze-
rint még 2 m2-rel számolt gyerekenként, ma pedig 3 m2

az elõírás. Így a szükséges alapterület idõközben 1200
m2-rõl 1700 m2-re nõtt. Ráadásul akkor még 200 e
Ft/m2 árral kalkulált a fõépítész, ami a mai viszonyok kö-
zött 250-260 e Ft/m2 is lehet.

Az önkormányzatnak lehetõsége nyílt résztvenni a
KMOP „Közoktatási intézmények beruházásainak támo-
gatása” címû pályázatán. Az igényelt összeg: 100 M Ft, a
saját erõ összegét, 415 731 907 Ft-ot az önkormányzat
az „Óvoda épület tervezés és kivitelezés” keret terhére
biztosítja. A pályázat benyújtásával a Körics Euroconsul-
ting Minõsített Pályázatmenedzser Irodát bízza meg, 400
e Ft+áfa alapösszegért, ill. 6% sikerdíjért.

Engedélyezési eljárás indult HÉV-felújításra
A Budakalász 1236/13 hrsz alatti ingatlanon, az Észak-

Déli Regionális gyorsvasút-felújítás I. ütemében építési en-
gedélyezési eljárás indult, amely a Budakalász állomásépület
átépítésére és Budakalász, Lenfonó és Szentistvántelep állo-
máson perontetõk létesítésére vonatkozik. Az eljárás az épí-
tési hatóságnál folyamatban van. Az iratokba a hivatalban
ügyfélfogadási idõben betekinthetnek, és az azokban foglal-
takról nyilatkozhatnak az építéssel határos ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultak (H.: 13-18, Sz.: 8-11, 13-16, P.: 8-11).

Olvasni jó... 
Második évadába lépett a budakalászi Olvasni jó mozga-

lom. A szervezõk idén is változatos programmal várják a
gyerekeket. Nov. elején Tatai Sándor Kinizsi Pál c. regényé-
nek játékos feldolgozására kerül sor; nov. végén Szarvas Gá-
bor adai nyelvmûvelõre emlékeznek; márc. végén a bibliai
Jónás könyvét járják körül, vallási és irodalmi szempontból.

Kishírek
u Liszkai Gyuláné képviselõasszony értesíti a lakoso-

kat, hogy ezentúl a (70) 703 7168-as számon érhetõ el.
u 1100 kg lisztet szállított ki a nyáron az önkormány-

zat a Vöröskereszt tartós élelmiszer keretébõl 176 fõnek.
u Megújult és rendszeresen frissül a Kalász Suli hon-

lapja. Mostantól a www.kalaszsuli.sulinet.hu oldalon kö-
vethetik az iskola történéseit.

u Megváltozott a Saubermacher-Bicske Kft. ügyfélfo-
gadási ideje: hétfõ-szerda-péntek, 7-16 óráig

u Az ELMÛ Hálózati Kft részére közcélú hálózatra ve-
zetékjog fennállását állapította meg a MKEH. A határozat
megtekinthetõ a hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

Sári József: Budakalászi induló
Olvasóink érdeklõdésére közöljük, hogy Sári József

zenemûvének kottája, melyet a városavató ünnepségre
komponált, letölthetõ képtárunkból: (Városavató – 2009.
08. 23.) http://picasaweb.google.com/bhkeptar
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Nyugdíjasok 2009. évi támogatása
Budakalász képviselõ-testülete 2009-ben is természet-

beni adománnyal (30 kg burgonya és 10 kg vöröshagyma)
segíti a Karácsonyi ünnepek elõtt a – városban élõ, állandó
lakóhellyel rendelkezõ – nyugdíjasokat. A hivatal informá-
ciói szerint ez kb. 2200 fõ lakosnak nyújt támogatást.

A termények kiosztására, lakcímre történõ kiszállításá-
ra 2009. október 12.–november 27. között 8-16 óráig ke-
rül sor. Minden egyes választókörzetben az önkormány-
zat teherautóival, az érintett körzet helyi képviselõjének
irányításával történik az átadás, átvétel, a nyugdíj szel-
vény bemutatása ellenében.

Kérjük azokat a – Budakalászon állandó lakóhellyel ren-
delkezõ nyugdíjasokat –, akik eddig valamilyen okból kifo-
lyólag még nem kaptak ilyen támogatást, vagy tavaly óta
mentek nyugdíjba, így idén elõször lesznek jogosultak, je-
lentkezzenek személyesen (név, lakcím, születési dátum,
telefonszám megjelölésével) a hivatal ügyfélszolgálatán,
vagy a (26) 340-266-os telefonszámon, a 109-es melléken.

A burgonya-vöröshagyma szállítása az alábbi ütem-
terv szerint történik:

u okt. 12-13. hétfõ-kedd, okt. 28. szerda – 10. körzet,
Balogh Csaba;

u okt. 14-15-16. szerda-csütörtök-péntek – 8. körzet,
Rogán László;

u okt. 26-27. hétfõ-kedd – 4. körzet, Hantos István;
u okt. 29-30. csütörtök-péntek – 7. körzet, Kiss Ildikó;
u nov. 9-10. hétfõ-kedd – 9. körzet, Kovács Attila;
u nov. 11. szerda – 3. körzet, Novotny László;
u nov. 12-13. csütörtök-péntek – 1. körzet, Krunity

Péter;
u nov. 23-24. hétfõ-kedd – 2. körzet, Parlagi Endre;
u nov. 25. szerda – 6. körzet, Szigeti Ferencné;
u nov. 26-27. csütörtök-péntek – 5. körzet,

Liszkai Gyuláné.
Az utcák körzetek szerinti besorolását a honlapon ol-

vashatják  (www.budakalasz.hu), illetve érdeklõdhetnek a
hivatalban vagy a területi képviselõknél is.

ELKEZDÕDÖTT A KIOSZTÁS...

Tisztelt Polgármester Úr!
Elõször is engedje meg, hogy gratuláljak Budakalász

városi rangra emelkedéséhez. Öröm számomra, hogy
egy szomszédos település a felelõsségteljes politizálás
eredményeképpen komolyan fejlõdik. Talán pont emiatt
érthetetlen számomra, hogy bármiféle elõzetes jelzés, tá-
jékoztatás nélkül léptettek életbe olyan egyoldalú intéz-
kedést, amely hátrányosan érinti az Óbuda-Békásmegyeri
polgárokat, de még a Budakalászon élõket is. Hasonló
helyzetben Ön joggal elvárhatta volna tõlem, de kérés
nélkül meg is kapta volna elõzetes tájékoztatásomat.

Budakalász Önkormányzat Képviselõ Testülete határo-
zatot hozott az M0 autóút és a Megyeri híd alatt átvezetõ
utak használatának megakadályozásáról. Érthetõ ez az in-
tézkedés Budakalász felõl nézve, hiszen valóban „menekü-
lõútnak” használták a városba észak felõl igyekvõk fõleg a
Gát utcát. Nehezen érthetõ azonban ez az intézkedés
Óbuda-Békásmegyer felõl nézve, hiszen emiatt a védeni
szándékozott területet elvágták a településüktõl, megkö-
zelíteni kizárólag a kerületen keresztül lehet. Igaz ez mind
a lakókra-üdülõkre vonatkozóan, mind a közszolgáltatást
(pl. szemétszállítást) végzõkre, de ugyanez a helyzet a
mentõ, tûzoltóság esetén is. A területen a parlagfû fertõ-
zöttség hatalmas méretû, valószínûleg a kaszálást sem
tudják elvégezni, mert nem jutnak be ide a Budakalász
megbízásából e tevékenységgel megbízott szakemberek.

Mindenképpen érdekes a kialakult állapot, hiszen az
ott élõk jogosan érezhetik azt, hogy Budakalász lemon-
dott róluk. Amennyiben ez így van, természetesen szíve-
sen fogadjuk õket, így nem csak fizikailag tartoznának ki-
zárólag Óbuda-Békásmegyerhez és így a Fõvároshoz, ha-
nem akár jogilag is.

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, nyilatkozzon két héten belül, le kíván-e mon-

dani települése valóban az érintett 9 utcáról és az ott
élõkrõl, így a jogi státus rendezését megkezdhetjük. Ha
nem, úgy kérem az M0 átjárót a Gátõr utcánál nyissa
meg. Ezen a részen az út a lakóterület peremén fut, és

nem is része az árvízi védvonalnak, az északi csatlakozása
pedig mûszakilag kialakítható.

Javaslom, hogy amennyiben olyan szempontok ját-
szottak közre, melyek a tájékoztatás hiánya miatt szá-
momra nem ismeretesek, azokat postafordultával ismer-
tesse velem, közösen talán találhatunk megoldást a kiala-
kult helyzetre.

Amennyiben egyik kérésemnek sem tud eleget tenni,
kénytelenek leszünk a kerülethatáron mûszaki akadályt lé-
tesíteni, hogy rákényszerítsük Budakalászt saját polgárai-
nak ellátására.

Óbuda-Békásmegyer, 2009. szeptember 08.
Tisztelettel:

Bús Balázs
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel kézhez vettem a budakalászi árvízvédelmi

töltés lezárásával kapcsolatban nekem címzett átiratát, amely-
lyel összefüggésben tisztelettel az alábbiakról tájékoztatom:

Ismert körülmény, hogy a Luppa-szigeti útról nyíló ár-
vízvédelmi töltésen jelentõs átmenõ gépjármû-forgalom
bonyolódott annak ellenére, hogy a gát nem tölt be út-
funkciót. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség átiratában felhívta Önkormányzatunkat a
töltés közlekedésével összefüggõ szabályozás fontosságá-
ra, hangsúlyozva, hogy kizárólag árvédekezési és fenntartá-
si munkák elvégzése céljára használható a töltéskorona.

Amint az a szakhatóság állásfoglalásából is nyilvánva-
lóan kitûnik, önkormányzatunk felelõs döntést hozva ha-
tározott arról, hogy az árvízvédelmi töltés állagát súlyo-
san negatívan befolyásoló átmenõ forgalmat a területrõl
kitiltja. Örömmel folyamodtunk volna ahhoz a módszer-
hez, amelynek eredményeként a rendõrség a közúti köz-
lekedés szabályainak ellenõrzése révén szûrte volna ki az
áthaladásra nem jogosult gépjármûveket, azonban a
rendõrség tevékenységét – a folyamatos kitáblázás elle-
nére – nem tudtuk ebbe az irányba befolyásolni.

Rögzítem, hogy a Képviselõ-testület azt megelõzõen,
hogy döntését meghozta volna, a felelõs politizálás jegyé-

Óbuda-Békásmegyer és Budakalász polgármesterének levélváltása



KÖZ-ÜGYEK

2009. október • III. évfolyam 8. szám 7

MIBE KERÜLT A VÁROSAVATÓ?

ben lakossági meghallgatást tartott, az ott elhangzottakat
döntéshozatala során felhasználta, továbbá kérdõíves vé-
leményezésre is sor került az érintettek részérõl. Ennek
eredményeként hajtottuk végre a környezetvédelmi szak-
hatóság és az ott élõk közös akaratát, az árvízvédelmi töl-
tés ideiglenes, kísérleti idõszakra történõ lezárását.

Ön levelében elõzetes tájékoztatás elmaradására hi-
vatkozik. Meglepõnek ítélem, hogy Önt fõépítésze, Sipos
Gábor úr nem tájékoztatta egyeztetésünkrõl, amelyen
részletesen ismertettem a tervezett lépéseket. Feltétele-
zem, Ön arról sem bír tudomással, hogy a fõépítész úr a
lezárás tényét tudomásul vette.

Úgy ítéljük meg, hogy a forgalmi anomália kezelésére
elsõdlegesen a Gátõr utca kiszabályozása teremt érdemi
lehetõséget. A településrendezési eszközökkel történõ
kezelést a jelenleg zajló Helyi Építési Szabályzat módosí-
tása hivatott rendezni.

Tájékoztatom, hogy Budakalász Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2009. szeptember 22.-én megtartott ülé-
sén kedvezõnek ítélte a gát lezárásának tapasztalatait, és az ár-
vízvédelmi töltés gépjármûforgalom elõl történõ elzárásának
határozatlan idõre történõ meghosszabbításáról határozott.

A felelõsségteljes politizálás jegyében meghozott, lépcsõ-
zetes, több fordulós döntés-elõkészítés, amelyrõl levelemben
kimerítõen szóltam, bizonyára Önt is meggyõzi arról, váro-
sunk nem kíván lemondani nemhogy 9 utcáról, de a legki-
sebb utca legutolsó házában élõ lakóról sem. Éppen ellenke-
zõleg, érdekükben tájékozódik, dönt, majd cselekszik.

Az a körülmény, hogy a 11-es fõút áteresztõ képessé-
ge az Óbuda-Békásmegyer területén lévõ csomópontban
nem megfelelõ, nem szolgálhat indokként arra, hogy egy
árvízvédelmi töltés biztonságát felelõtlenül, a szakható-
ság intése ellenére veszélyeztessük. A Dunakanyar térsé-
gébõl a fõvárosba járók az ottani munkahelyekre igyekez-
nek, ezzel hozzájárulnak az ott megtermelt iparûzési adó-
hoz, amelybõl Óbuda-Békásmegyer is részesedik. Azt se

felejtsük el, hogy ezek a polgárok jövedelmük egy részét
a Fõvárosban költik el.

A közlekedés szabályait, az utakra, illetve árvízvédel-
mi töltésekre irányadó sajátos, speciális kereteket állami
jogszabályok rögzítik, amelyek nem képezik egyeztetés
tárgyát. Figyelemmel kell lenni a gát elsõdleges céljára,
fõképpen annak tükrében, hogy az utóbbi idõszakban a
Duna a szokásosnál is többször kilépett a medrébõl.

Megkeresésének azon kitételeit, amelyben az érintett
szakaszon a parlagfû-fertõzöttség hatékony orvoslásának
gátjaként a lezárást jelöli meg, továbbítjuk a GYNK Ingat-
lanfejlesztõ Zrt-nek, bízva abban, hogy sem városunk par-
lagfû-mentesítést ellenõrzõ munkatársainak, sem az álla-
mi hatóságoknak nem kell majd büntetést kiszabnia egy
olyan cég tekintetében, amelynek egyik legfontosabb tu-
lajdonosa a Magyar Állam.

Budakalász Város polgármestereként ezúton is szívesen
veszem, ha Óbuda-Békásmegyer polgármesterével együtt
tarthatunk olyan helyszíni bejárást, amelynek során felkeres-
hetjük a III. kerületben a Berdó túloldalán burjánzó parlagfü-
ves szakaszokat, valamint sétát tehetünk a szeméttel borí-
tott területeken is, annak eldöntésére, vajon melyik telepü-
lésnek kell nagyobb erõket mozgósítania a parlagfû és sze-
mét elleni védekezés érdekében, tisztán a felelõs politizálás
jegyében. Természetesen szívesen egyeztetek Önnel az ár-
vízvédelmi töltés megóvása érdekében is, hiszen ez az álta-
lunk irányított települések közös érdeke. Várom megtisztelõ
javaslatát a fent leírt tények tekintetében Ön szerint fogana-
tosítandó közös intézkedésekrõl.

Zárásként, megköszönöm elismerõ szavait Budakalász
várossá válása alkalmából, egyetértve azzal, hogy a felelõs
politizálás eredménye minden esetben a település sikere.

Együttmûködését köszönöm.
Budakalász, 2009. szeptember 23.
Tisztelettel:

Parlagi Endre, polgármester

A négynapos városavató költségei
Elmúlt számunkban tett ígéretünkhöz híven közread-

juk a városavató ünnepség költségvetését, amit a testület
szeptemberi ülésén elfogadott. A rendezvényre szánt 5
M Ft-ból 4 981 396 Ft-ot használtak fel. További 417 685
Ft származott beruházási-, sportköltségvetési-, ill. polgár-
mesteri keretbõl és 1 321 250 Ft jött össze adományok-
ból. Így összesen 6 720 331 Ft-ot költöttek.

Elõzetes szervezési feladatként 1 008 590 Ft-ot fizettek
meghívóra, plakátokra, sajtóanyagra, ajándékokra, dekoráci-
óra, díszítésre, virágra; 120 e Ft-ot szórólap szórásra. Sajtó-
tájékoztatóra 42 002 Ft, info pultra (két fõ) 37 500 Ft ment.

A költségek a pénteki nap kapcsán: a kis- és nagyszín-
pad szállítása, építése –162 500 Ft; oklevél-mappa szett –
30 e Ft; gravírozott tollak – 7 980 Ft; vendégfogadás 29
660 Ft; kiegészítõ hangosítás – 50 e Ft; VIP ajándék 41
995 Ft. Szombaton 22 063 Ft-ba került a laktanya-avatón
a vendéglátás, reprezentáció.

Vasárnap 50 625 Ft-ot vitt el az útzárás 10-14-ig; 220
e Ft-ba került a VIP reggeli; 150 e Ft-ba a rendezvénysát-
rak; 910 e Ft-ba a VIP ebéd. A három napi színpadbefe-
dés, hangosítás 472 500 Ft volt; a Theatrum Hungaricum

fellépése 81 250 Ft, a délelõtti hangosítás 40 e Ft; a Petõ-
fi téri színpadfedés 81 250 Ft; az oklevelek az emlékérme-
seknek 31 250 Ft; a 10 terelõ kerítés 12 500 Ft. A Kamp
János Kapelle 20 e Ft-ba, a Lúdas Matyi elõadás 118 750
Ft-ba, Milosevits Mirkó és csapata 50 e Ft-ba, az ír sztepp-
tánc 206 250 Ft-ba, a Shadows 187 500 Ft-ba került, Mikó
István 300 e Ft-ot vett fel. A Drumsters dobshow 187 500
Ft, a Cascade Music Jam 150 e Ft, a tûzijáték 281 250 Ft, a
kisvasút 157 500 Ft, az arcfestés anyagköltsége 15 750 Ft,
a légvár 56 250 Ft, a kézmûves alapanyag 40 481 Ft volt.
Az öt sörsátor vásárlására 32 e Ft-ot, DVD-re és fotókra
287 500 Ft-ot, információs táblákra 20 625 Ft-ot, dekorá-
cióra 838 875 Ft-ot költöttek. A vasárnapi orvosi ügyelet
25 e Ft-ba, a Tenisz kupa 20 e Ft-ba, a dolgozók (50 fõ)
ebédeltetése 3 napra 99 750 Ft-ba, virág 16 620 Ft-ba, a
tombola fõdíj 7 005 Ft-ba került.

A Budakalászi Hírmondó képei

A nagyobb rendezvényekrõl – nem a nyomtatott lap
részeként, ingyenesen – készített fotóink megtekinthetõk
a www.picasaweb.google.com/bhkeptar oldalon, ahon-
nan egyéni felhasználásra le is tölthetõk.
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A június 23-i ülések hírei
u A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy ajánla-

tokat kérjen be a Polgármesteri Hivatal szervezetfejleszté-
sére elnyert pályázat elsõ ütemének felhasználására (12 I.).

u A grémium úgy határozott, hogy Budakalász fejlesz-
tési célkitûzéseivel összhangban, a település gazdaságának
– az arculatával összhangban álló – további fejlesztését biz-
tosítandó a 11. sz. fõút Ny-i oldalán mûködõ vállalkozások
csatlakozásával, a 11. sz. fõút K-i oldalán levõ vállalkozások
késõbbi csatlakozásával Budakalász Innovációs és Szolgál-
tató Park néven, az Önkormányzat által szervezett ipari
park létesítését, hivatalos „Ipari Park” cím elnyerését meg-
pályázza. Írásban megkeresi azokat a vállalkozásokat, amik
részei lehetnek projektnek, és támogató nyilatkozat kibo-
csátást kezdeményezi a Kistérségi Tanács, a Regionális Fej-
lesztési Tanács, valamint a Megyei Fejlesztési Tanács elnö-
kétõl. Az Ipari park cím elnyerése érdekében, pályázaterõ-
sítõ szándékkal együttmûködési megállapodást köt az ÉMI
Szentendre Ipari Parkkal, a Szent István Egyetem Ybl Mik-
lós Mûszaki Fõiskolával, és a Pomázi Ipari Üzleti Parkot
szervezõ Pomáz Város Önkormányzatával (11 I., 1 T.).

u A kpvt. módosította a temetõi díjtételeket (14 I.).
u A testület módosította az útépítési érdekeltségi hoz-

zájárulás megfizetésérõl szóló rendeletét. A pályázaton
forrást nyert útépítések, ill. útfelújítások költségeit részben
az utca ingatlanainak tulajdonosaira hárítja. A hozzájárulás
mértékének az alapja a teljes létesítési költségnek a pályá-
zati támogatással csökkentett összege (12 I., 2 T.).

u A kpvt. megindította a Kalász Suli Általános Iskola Pe-
dagógiai Programjának jóváhagyási eljárását és elfogadta a
Szentistvántelepi Általános Iskola Ped. Programját (14 I.).

u A grémium döntött: 2009/2010-ben a Telepi Óvo-
dában 8, a Nyitnikékben 7 csoport, a Szentistvántelepi Ál-
talános Iskolában és a Kalász Suliban 16 osztály, és mind-
kettõben 5 napközis csoport (tanuló szoba) indul (14 I.).

u Felhatalmazták a polgármestert, az elõírt maximális
csoportlétszám 20%-os átlépését kérelmezze az Oktatási
Hivataltól a Telepi Óvoda és a Nyitnikék Óvoda esetében
(14 I.). A 26 fõs maximális létszámtól 20%-os eltérést en-
gedélyeztek a Szentistvántelepi Általános Iskola és a Ka-
lász Suli alsó tagozatos osztályaiban (13 I., 1 T.). 

u A képviselõk nem járultak hozzá, hogy a Fanny Film Bt.
által mûködtetett VKC TV közmûsor-szolgáltatását „TV Buda-

Berdó-fórum, nem várt részvételi aránnyal
Lakossági fórumhoz képest kivételesen sokan, 250-300-

an jelentek meg okt. 12-én, a Berdó-dûlõ ingatlanhasznosí-
tási tanulmánytervének bemutatóján. Akik a több évtizedes
várakozás és a be nem váltott ígéretek után most gyors és
látványos eredményt, egyértelmû belterületbe csatolást vár-
tak, – az MG Építész Tervezõ és Szolgáltató Kft. mérnökeinek
elõadása és a fõmérnök asszony tájékoztatója után – némi-
leg idejekorán – csalódottan távoztak. Akik viszont felmérték
a jelenleg fennálló törvényi megkötéseket, és a mégis(!)
meglévõ lehetõségeket, azzal térhettek haza, hogy mostan-
tól van reális esélye, hogy a következõ 10-15 évben, jogsza-
bály szerint ütemezve, lakóterületté minõsítsék a Berdót.

A budakalászi HÉSZ-re is (Helyi Építési Szabályzat) épí-
tõ, az országgyûlés által szentesített 2005-ös BAT (Buda-
pesti Agglomeráció Területrendezési Terve) mezõgazdasá-
gi területként tartja számon a Berdót, amit az önkormány-
zatnak tilos belterületbe vonni. A HÉSZ és a BAT folyamat-
ban lévõ módosításával azonban ez a tarthatatlan helyzet
megváltoztatható. Az önkormányzat kérvényt nyújtott be
az állami fõépítészhez, hogy a területet a kertgazdasági
övezetbõl vegyék ki; lobbizik a törvény megváltoztatásáért
és indoklásul többek között a most elkészült tanulmányter-
vet használja; valamint a formálódó HÉSZ-be is beépíti a
48 hektáros városrész lakóinak érdekeit.

A BAT módosításának elfogadása, s ezzel a Berdó ‘fel-
szabadítása’ a törvényi tiltás alól 2011-re várható. Nem ga-
rantálható ugyan a parlament döntése, de reális esély van a
terület átminõsítésére. Ettõl kezdve nyilváníthatja az önkor-
mányzat a belterület felõl indulva, ütemezve, lakóterületté a
Berdót. Törvényi elõírás, hogy alkalmanként (1-2 év) 10%-
nyi részt vonhatnak belterületbe. Ez – jó esetben – évente
4,8 hektárt jelent.  Célszerû már most elkezdeni a ‘szom-
szédsági’ (10-15 ingatlan) tulajdonosi egyeztetést, a nad-
rágszíjtelkek elvi átszabását, hogy ha 2011-ben meglesz az
átminõsítés, ne veszítsenek idõt a tulajdonosok.

Szóba került még a fórumon: a ‘szomszédságok’ spontán
vagy felülrõl szervezett kialakítása; a területek átszabásának
szakszerû koordinálása; a tervezõk által ajánlott telekmére-
tek (16 m széles, 1000-1500m2) és a lakosok javaslata (14
m széles, 700 m2 és 20%-ban beépíthetõ); a közmûvesítés;
az utak, a  készülõ közlekedési koncepció és hogy mivel se-
gíthetne az önkormányzat az ottlakóknak (murva, közvilágí-
tás, szemétszállítás). (A tanulmányterv elérhetõ a honlapon.)

Óriási pályázati lehetõség
A testület indulni kíván a „Pest megyei településköz-

pontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest me-
gyében” c. pályázaton. Mûszaki tartalom: sportkomple-
xum (vendéglátó-ipari egységek, jégcsarnok, futó-, kerék-
pár-, strandröplabda-, görkorcsolya- és gördeszkapálya,
„Manó” kalandpark, Omszk park bekerítése, BMSE-öltözõ
építése); „Fõtér” pályázat; „Zöld Sziget” ifjúsági és félúti
ökoház projekt; térfigyelõ rendszer bõvítése; Szerb Temp-
lom felújítása és/vagy szentistvántelepi közösségi ház épí-
tése... Az okt. 30-áig beadandó pályázathoz ki kell mun-
kálni, milyen formában célszerû pályázni; mi kerüljön a pá-
lyázatba; mi lesz a forrás; a projektet össze kell hangolni a
HÉSZ-szel, IVS-sel, gazdasági programmal; és pénzügyi,
közbeszerzési és döntési ütemtervet kell készíteni.
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kalász” néven jegyeztesse be (6 I., 3 N., 6 T.). A rendelkezés-
re álló 6 M Ft keretbõl 3,5 M Ft-ot a Fanny Film Bt-nek (13 I.,
2 N.); 2,5 M Ft-ot a Dera TV-nek (9 I., 5 N., 1 T.) mûködési tá-
mogatásként biztosított, évi két egyenlõ részletben.

u A testület a Budakalászért Alapítvány 2008. évi be-
számolóját elfogadta (15 I.).

u A grémium nem fogadta el a Sodexo Magyarország
Kft. 7 %-os áremelési javaslatát, így az továbbra is a 2007.
szept. 14-ei vállalkozási szerzõdésben meghatározott nettó
eladási árakon köteles a szolgáltatást nyújtani. Felkérte az
intézményeket, hogy az étkeztetésrõl vezessenek jegyzõ-
könyvet a konyhai alkalmazottak, csoportvezetõk és az ét-
keztetést végzõ pedagógusok segítségével (15 I.).

u A képviselõk hozzájárultak a Berdó dûlõi 3033/2-5
hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához (13 I., 2 T.).

u A testület a Csapás II. dûlõ 4131, 4135, 4139,
4145-9 és 4150 hrsz.-ú ingatlanok elektromos energia el-
látásához szükséges hálózat kiépítésére vonatkozóan a
HÉSZ rendelkezései alól eseti felmentést nem adhat, mi-
vel a rendelet ilyen felhatalmazást nem tartalmaz, – csak
az új HÉSZ készítésekor vizsgálja felül a belterületi ingat-
lanok elektromos hálózat-kiépítésének elõírásait (15 I.).

u A grémium úgy döntött, a HÉSZ-ben elõírt szabá-
lyozási szélességû utat a Csapás II. dûlõ 1686, 1759/2,
2887/32, 2887/33, 4152 hrsz.-ú ingatlanok összevoná-
sával és újraosztásával kialakítja (15 I.).

u A testület kampányt indít, hogy oktatással, tájékoz-
tatással segítse hozzá a budakalászi polgárokat az egész-
ségesebb életmód kialakításához (15 I.).

u A képviselõk a MOL Rt. által megkötött, a budakalá-
szi 685/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzõ-
dést az önkormányzat jogi szakértõivel és ügyvédeivel
megvizsgáltatják, hogy tudják, fennállnak-e a szerzõdés
érvénytelenségének, ill. megtámadásának jogi feltételei.
A polgármester a szakvélemények alapján az érvénytelen-
ség vagy semmisség vonatkozásában peres eljárást kez-
deményezhet (12 I., 3 T.). Az ingatlan területén húzódó, a
lakosság által használt lépcsõsor, és csatornahálózat-sza-
kasz használatának biztosítására az elfoglalt területsávok
kisajátítását kezdeményezi. A kisajátítási eljáráshoz 400 e
Ft keretösszeget biztosítottak fedezetként (11 I., 4 T.).

u A testület elfogadta a védõnõi szolgálat 2008. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót (15 I.).

Fórum a GYNK-terv hatástanulmányáról
A GYNK Ingatlanfejlesztõ Zrt. megbízásából az A.D.U.

Építész Iroda Kft. elkészítette a Lupa szigeti úttól D-re esõ,
az agglomerációs terv által beépítendõnek jelölt terület ta-
nulmánytervét. Az M0 megépítésével ugyan a környék
forgalmas lett, de még mindig értékes, ezért a terv fõleg
irodai, kutatásfejlesztési elképzeléseket tartalmaz.

A testület megbízásából a beépítési tervet felülvizsgálta a
REevolutio Kft.: hatástanulmányában és az okt. 5-ei fórumon
az elõnyök és hátrányok elemzésével egy másfajta beépítést
javasolt. Eszerint ingatlanpiaci szempontból jobb lenne, ha
kevesebb irodát építenének, helyet kapnának kisebb keres-
kedelmi egységek és fõként sportlétesítmények, kapcsolód-
va a Duna-parti, a Lupa szigeti úttól É-ra esõ rész és az
Omszk-tó rekreációs funkcióihoz. Gyalogos és kerékpáros
öszszeköttetést kellene kiépíteni köztük és hasznos lenne a
Dunához vezetõ út promenád-szerû kiszélesítése is.

Lakossági kérdésekre szóba került a terület, ill. részei
parkoló-szükségletének megoldása; a gát gyalogos- ill. ke-
rékpáros forgalomban tartása és egy párhuzamos helyi for-
galmú út építése; a gázvezeték mellett átmenõ forgalmi út
létesítése; az árvízvédelmi rendszer veszélyeztetése telek-
feltöltésekkel; a korábbi rendezési tervek; és a terület ökoló-
giai folyosó jellege, hiszen a környék Budapest tüdeje. 

Pallos József, a Gyógynövénykutató Intézet ügyvezetõ-
je elmondta, 6 év múlva lesz intézetük 100 éves és 40 éve
költöztek az államtól ajándékba kapott, lakosoktól elvett
földekre, Budakalászra. A gyógyszergyárak csõdbe vitték
az intézményt, kettévágták a céget és gyógynövénykuta-
tásra 4,5 ha területet hagytak, bérletre. Az intézet a leg-
szebb pipacsfélékkel és egy páratlan helyi gyógynövény-
nyel, a murvásmákkal büszkélkedhet, s Botanikus kertjét
2003-ban védetté nyilvánították. A világon három ilyen
botanikus kert létezik, ahol a növényeket beltartalmuk
alapján rendszerezik. Innen termelnek Európába magokat,
hiszen egy gyógynövény génbank mûködik ezen a termé-
szetvédelmi területen. Pallos úr javaslata szerint Budaka-
lásznak inkább egy óriási botanikus kertben kellene gon-
dolkoznia, amivel a világtérképre is felkerülhetne...

A sport- és rekreációs tervekhez (vagy botanikus kerthez)
a tulajdonos és az önkormányzat kompromisszumkészsége
szükséges: kizárva a logisztikai központ, lakópark elképze-
lést, – egy zöldterületet megõrzõ, de a Zrt-nek és Budaka-
lásznak is hasznot hozó terv és szabályozás kialakításával.

Elõrelépés a Prekobrdo-ban
Több mint egy évtizedes rendezési ügy végére próbál

az önkormányzat pontot tenni – tájékoztatott Novotny
László, a TFB elnöke. – A Prekobrdo-ban az elsõ ütem meg-
valósult, a 3.-4.-bõl 1-1 telket már belterületbe vontak, a 2.
ütem 6 területi egységének ügyében pedig néhány hete
tartottak lakossági fórumot. A rendezési terv 2-3 éve meg-
van, csak a lakók nem tudtak megállapodni egymással.
Nagy Ernõ tulajdonos igen alapos anyagot készített elõ, így
egy olyan megoldás látszik körvonalazódni, ami a lakosok
döntõ többségének és az önkormányzatnak is megfelel.
Úgy tûnik, egy telket nem vonnak belterületbe, mivel a tu-
lajdonos nem hajlandó a megállapodás szerinti 13,76% te-
rületet leadni, terület-megváltásként pedig csak egy sok év-
vel ezelõtt megállapított, irreális összeget fizetne.
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Beszámoló a magiszterek tevékenységérõl
Szeptember 17-én összeült a Magisztrátus, hogy ösz-

szefoglalja a megalakulása óta történteket, összegezze az
eredményeket és áttekintse a feladatokat.

Dr. Bodor Elek, a Szociális, idõsügyi és egészségügyi
mûhely elnöke felvázolta a mûhely korábbi terveit: segít-
ségnyújtás az önkormányzatnak az egészségügyi prog-
ram kialakításában; egészséges életre szóló kampány in-
dítása a helyi médián keresztül; szûrés végzése szív- és
érrendszeri betegségek vonatkozásában; szorosabb kap-
csolat kialakítása a városvezetéssel és az egészségüggyel.

Hárshegyi János, az Oktatási, kulturális, sport, ifjúsági
és családvédelmi mûhely vezetõje elmondta: mivel az
OKSB tavasszal kezdte átdolgozni a Sportkoncepciót, eb-
ben már részt tudott venni a 3 fõvel megalakult mûhely, s
tagjai azóta több bizottsági ülésen is jelen voltak.

Kárpáti György, a Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi mûhely vezetõje kifejtette, hogy a megalakulás óta
7 alkalommal üléseztek és foglalkoztak az Integrált város-
fejlesztési stratégia; a várossá válás; a közlekedésfejlesz-
tés, közlekedésbiztonság és forgalomszervezés témájával.
Jelenlegi feladataik: a HÉSZ; az M0 továbbépítése; az elke-
rülõ út; a Bányakapitányság, Gyógynövény szerzõdés; az
Omszk park; a HÉV átkelõ; a körforgalom a Country tanyá-
nál és a Damjanich utca tetején; a Berdó rendezési terve, a
Luppa szigeti úttól É-ra, ill. D-re fekvõ területekrõl készült
tanulmánytervek vizsgálata. Több információt szeretnének
a készülõ közlekedésfejlesztési tervrõl, és az Agglomeráci-
ós Törvénybe is be tudna a Magisztrátus segíteni.

Egyhangúlag elfogadta a Magisztrátus, hogy a haté-
kony együttmûködés érdekében intézményesítsék a kap-
csolatot az önkormányzattal: annak SZMSZ-ét módosítva
a 2010-es választások után az önkormányzat bizottságai-
ban a kültagok között szavazati joggal biztosítanak helyet
a Magisztrátus „tükör” mûhelye vezetõjének, vagy az ál-
tala delegált magiszternek. Felmerült az is, hogy meg le-
hetne alakítani a Vagyongazdálkodási Mûhelyt. Szóba ke-
rült a kerékpárutak fejlesztése; a házalás szabályozása;
fekvõrendõr létesítése a Petõfi utcában; és a biztonságos
gyalogos közlekedés megteremtése is.

A Magisztrátus egy ajánlást is megfogalmazott az önkor-
mányzat felé, amiben felhívta a figyelmet, hogy a várossá vá-
lással nem csak új lehetõségek, de nagyobb felelõsség is jár.
„A felelõsség egyrészt a mûködés biztonságára és a szüksé-
ges fejlesztések optimumára kell, hogy irányuljon, másrészt a
társadalmi közérzet és közhangulat javítására, a lehetõ legna-
gyobb közbékesség megteremtésére.” Ennek érdekében a
Magisztrátus felajánlotta partneri együttmûködését, jószol-
gálati tevékenységét: „A várossá avatás nagysikerû ünnep-
ség sorozata jó lendületet adhatna olyan gesztusoknak, ame-
lyek pénzbe nem kerülnek, „csak” emberségbe, de kedvezõ
hatásukat nehéz lenne túlértékelni. ... Úgy véljük, hogy ideje
van a harcnak, ideje van a vereségnek és ideje van a gyõze-
lemnek, és ideje lenne most a megengesztelõdésnek, az
éles és személyes szembenállások és egymás kirekesztése
megszüntetésének, az eltérõ vélemények egymást tisztelet-
ben tartó megfogalmazásának.” (Az ajánlást teljes terjedel-
mében a Kalász Újság 14. számában olvashatták.)

MAGISZTRÁTUS
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Köszöntjük az idõseket!
Az október else-

jei Idõsek Világnap-
ján szeretettel gon-
dolunk mindazokra,
akik egy hosszú élet
munkáját és renge-
teg tapasztalatát
tudhatják maguk
mögött. Szeretetü-
ket, bölcsességüket

az év minden napján érezzük. Figyelnünk kell rájuk, hi-
szen õk azok, akik végigélve egy örömökkel és küzdel-
mekkel teli életet, az idõskor bölcsességével már helyre
tudják tenni a dolgokat és tudják mi az a jó, amit tovább
kell adni és mi az a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jö-
võ generációnak. Vigyáznunk kell rájuk, segíteni õket,
hogy a hosszú évek kemény munkája után megkapják azt
az anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel örömteli életet
élhetnek. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívá-
nunk minden idõs embertársunknak!

Ezen a jeles napon Budakalász Város képviselõi meg-
tiszteltek jelenlétükkel, gyönyörû virágokat, édességet,
üdítõt és süteményeket hoztak klubtagjainknak, nagy sze-
retettel. Bekapcsolódva ünneplésünkbe, együtt énekeltek
velünk. Délután a Napvirág Idõsek Otthon lakói láttak ven-
dégül bennünket. Itt színvonalas mûsorral fogadtak, ami-
ben mi is aktívan részt vettünk, versekkel és énekekkel.

Zelizi Erika, intézményvezetõ

Fõzõverseny a Kalász Suliban
Ötödik éve ren-

dezik meg a Kalász
Suliban az osztályok
közötti Fõzõver-
senyt. Az ötletet an-
nak idején Major Ka-
talin tanárnõ hozta:
elõször ‘csak’ gu-
lyást fõztek együtt a
szülõk, tanárok és
gyerekek, de az évek elteltével egyre változatosabb éte-
lekkel, fantáziadúsabb ötletekkel állnak elõ a csapatok.
Idén talán a legmeglepõbb a sváb fánk sütése volt bog-
rácsban és a grillsütõn készített házi hamburger.

Igazán nehéz dolga volt a zsûrinek, amely egyre csak
járt körbe, szorgosan jegyezte a diákok és családtagok
részvételi arányát, szemfülesen figyelte a szervezettséget
és munkamegosztást, lelkiismeretesen kóstolta a fino-
mabbnál finomabb ételeket... Mígnem hosszas töprengés
után úgy döntött: a versenyen minden csapat nyert. Nem
csak azért, mert nemes versengésen vehetett részt, jót
fõzhetett, remek ételekbõl válogathatott és kiváló embe-
rekkel tölthette a délutánt, de azért is, mert minden osz-
tály megkapta a maga Fakanál-díját. Értékelték ugyanis a
legjobb fánksütõt; a csirkepaprikások királyát; az öt csilla-
gos szállóhoz méltó felkészülést: munkabeosztást, körí-

tést, terítést, étla-
pot és verset; a
legjobb grillt; a
szentendrei ven-
déglõket lekörözõ
chilis babot; a leg-
diétásabb ételt; a
legfürgébb, leg-
szervezettebb csa-
patot; és a legtöbb
sorbaállót vonzó
házi hamburgert.

A Budakalászi Hírmondó szerkesztõsége, látva a gye-
rekek egyik-másikának csalódottságát, úgy döntött, jövõ-
re különdíjjal jutalmazza az általa legsikeresebbnek ítélt
fogások alkotóit. Addig pedig jó tervezgetést és készülõ-
dést kíván felnõttnek, gyereknek egyaránt.

MOZAIK IDÕS-ÜNNEP, UTCAKUPA, ÍZEK NAPJA
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„A legjobb focisták utcája Budakalászon”
Szeptember 26-án rendez-

te meg a Rosta Lika Budakalá-
szi Nagycsaládosok Egyesüle-
te a város elsõ utcabajnoksá-
gát. A gyönyörû késõ nyári
idõ is kedvezett a szentistván-
telepi cserkészgrundon tartott
rendezvénynek, melyen a fel-

nõttek délelõtt mérték össze erejüket. Itt a Kovács Lajos
utca csapata nyert Deák Feri vezetésével.

Gyermek kategóriába kerülhetett az, aki nem tud
(vagy nem akar) nagyot rúgni. A két gyermekcsapat ala-
pos elõedzés után délután került sorra. Izgalmas küzde-
lem után (4-4) 11-esekkel döntötték el a meccset, a gyõ-
zelem a Petõfi utcai srácoké lett, egy góllal rúgtak többet.
A szerény, de rendíthetetlen szurkolótábor lelkesedését
növelte a 3 éves, a focilabdáját alig meghaladó méretû
szurkoló, aki édesapjának példájára, külön kis kapujába
lõtte góljait a meccs közben.

A gyõztesek kategóriánként nyertek egy-egy Rosta Li-
ka Vándorkupát és „A legjobb focisták utcája Budakalá-
szon” címet. Tavasz elején szeretnénk a következõ utca-
bajnokságot elindítani. Reményeink szerint sok csapat
szerepelne a várhatóan több napos rendezvényen, ezért
kérem, hogy aki szívesen részt venne, az jelentkezzen a
budakalasz.noe@gmail.com címen.

Köszönet mindazoknak, akik segítségünkre voltak.
Makk András, Rosta Lika Egyesület

IBUDAKALÁSZI
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Ünnepi Cserkész
Vasmise

Október 25-én vasár-
nap este 6 órakor a Kalászi
templomban vasmisét
mutat be Dr. Barlay Sza-
bolcs cserkész atya, aki 90
éves, és az 1111. Szent
István Cserkészcsapat régi
barátja. Szeretettel látjuk
az érdeklõdõket, a csapat-
tagokat és családtagjaikat!



Versenyautó kiállítás
Versenyautó kiállítást

szervezett a ‘HighFly re-
pülõszimulátorok’ a Falu-
házban október 10-én,
hogy közelebb hozza a
budakalásziakhoz az au-
tósportot. Rally-, pálya és
tereprallyautók, Cross és
Speed motorok, Oldti-

merek, autó makett kiállítás, szimulátorverseny, filmvetí-
tés, ajándékok és nyeremények várták az érdeklõdõket,
valamint egy Oldtimer Lada, hogy ingyenesen sétataxizni
vigye a vállalkozó szellemûeket. De találkozhattak Gáll Csa-
ba budakalászi versenyzõvel, aki legutóbb pályafutása ha-
todik historic rally Európa bajnoki futamát teljesítette Elbán.
A kis Opellel, vagy ahogy navigátorával, Laboncz Lászlóval
nevezik, a „durvával” befurakodtak a Porsche 911-esek, Fi-
at 131-esek közé: 128 versenyautóból a 21. helyen fejez-
ték be a versenyt. Jelen
volt a kiállításon Varga C.
Zoltán, Szabó Gergõ ro-
mán bajnok és Végh Dá-
vid RTE bajnok is. Tavasz-
ra mindhárom parkolót
betöltõ kiállítást tervez-
nek, a nagyteremben iz-
galmas modellbörzével.

Best of L’art pour l’art
„Neeem Boborjáán! Hány-

szor kell még letagadnom ma-
gam?” – háborodott fel Bo-
borján szeptember 24-én es-
te, a Faluházban a Best of L’art
pour l’art elõadáson. A „ma-
gyar Monty Python-ként” is
emlegetett társaság viszont
ezúttal sem tagadta meg ma-
gát: az abszurd viccek, a nor-
malitás és abnormalitás hatá-
rait súroló poénok, a hol bra-
vúros, hol röhögésbe fulladó
improvizációk tömegét szórták a nagyérdemûre. Az el-
múlt 20 év legjobb televíziós és színpadi jeleneteibõl,
klasszikus abszurdjaiból válogatott mûsorban természete-
sen elõkerült a Besenyõ család, meghallgathattuk ‘a Költõ’
új verseit, találkozhattunk ‘András mágussal’ is... S közben

megvolt az a jólesõ érzé-
sünk, hogy a színpadon
lévõk nem csak a közön-
séget, hanem egymást is
szórakoztatják... Talán
ezúttal – feledtetve a
városavatón történt fel-
lépés emlékét – éppen
ettõl voltak olyan jók...

Budakalászi Kórustalálkozó
Fertõd, Visegrád, Tarján, Budajenõ, Pilisborosjenõ,

Csobánka, Békásmegyer és városunk német nemzetiségi
dalkörei, énekkarai vettek részt szeptember 13-án, a Falu-
házban megrendezett Budakalászi Kórustalálkozón. A
Szent Kereszt Felmagasztalása templom búcsúnapján két-
évente megrendezett összejövetelre a Német Nemzeti-
ségi Egyesület többnyire környékbeli együtteseket hív
meg. Idén azonban vendégül látták az egyesület Pün-
kösdkor ‘testvértelepülésévé’ vált Fertõd kórusát is.

A kórusok szóvivõi gratuláltak Budakalász várossá vá-
lásához és köszöntötték a tíz éves Lustige Schwaben
együttest is. Bemutatkozó beszédeikben és dalaikban
megemlékeztek a sváb kitelepítésrõl, magyar és német

kötõdéseikrõl, a hagyományok megõrzésérõl, átörökíté-
sérõl, fontosságáról és tiszteletérõl:

Ezerszer áldott légy magyar hazám,
Te õsi bástya Európán!

Hû sváb szívembõl érted szól imám,
Hisz így nevelt fel jó anyám.

A Kórustalálkozón énekelt német (sváb) és magyar
nyelvû dalok jó része épp a kitelepítés hatására keletke-
zett. Nem csoda, hogy szívbemarkoló szövegüket együtt
énekelték a kórusokkal, dallamukra együtt ringatóztak a
találkozó résztvevõi:

Ó Pilisi szép hegyek,
Földre hajló lombos koronák,

Csodás világ, földi mennyország...

MOZAIKAUTÓCSODÁK, HUMOR, KÓRUSTALÁLKOZÓ
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Gáll Csaba ‘Opel durvája’Gáll Csaba ‘Opel durvája’

Laár András, ‘a Költõ’Laár András, ‘a Költõ’
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Fõképp az idõsebbek õrzik a sváb dallamokat...Fõképp az idõsebbek õrzik a sváb dallamokat... A budakalászi Lustige Schwaben mûsoraA budakalászi Lustige Schwaben mûsora

A L’art pour l’art TA L’art pour l’art TársulatársulatA két TA két Törörök ‘csodabogara’ök ‘csodabogara’
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Európai Autómentes Nap
A jövõ bizonyos

mértékig kiszámítható,
tervezhetõ. Sokan nem
is gondolnak bele, mi-
lyen következmények-
kel jár a rengeteg fölös-
legesen járó motorból
kiáramló gáz. Az EU fõ-
városok közül Buda-
pestnek a legszennye-

zettebb a levegõje. A légszennyezés allergiát, asztmát,
daganatos megbetegedéseket okoz. A gépkocsiforgalom
és a légi közlekedés a legtöbb káros anyagot kibocsátó
közlekedési forma.

Mi már tudjuk, hogy a meggondolatlanul felvett kölcsö-
nöket késõbb kínkeservesen, kamatostól kell visszafizetni.
A természettõl elvett, felvett „kölcsönökre” ez ugyanúgy
igaz. Mit tehetünk mi, a magunk szerény eszközeivel a kör-
nyezetkárosítás ellen? Pl. az idén is csatlakoztunk szeptem-
ber 22-én az Európai Autómentes Nap mozgalomhoz. Je-
leztük Budakalász csatlakozási szándékát, s megszerveztük
az útlezárásokat a rendõrök, polgárõrök, közterület fel-
ügyelõk segítségével. A legnehezebb, a gyerekek foglal-
koztatása, a két helyi iskola önként vállalt feladata volt.

Papp Gábor
AUTÓMENTES NAP A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLÁBAN

Az idei Európai Au-
tómentes nap iskolánk-
ban azon témanapok
egyike, amely köré az
immár harmadik éve
meghirdetett Megyék
játéka szervezõdik. Eb-
ben megyéinkrõl elne-
vezett, vegyes életkorú
(1-8. osztályos) gye-
rekcsoportok közösen megoldott feladatokkal szereznek
pontokat a tanév során. Célunk, hogy a kicsik és nagyok
megismerjék egymást, s hogy az együtt végzett munka, a
közös problémák és élmények, az egymásra utaltság ösz-
szetartó közösséggé formálja az iskola tanulóközösségét.

Ezen a napon tíz állomáson lehetett pontokat szerezni,
az alábbi feladatok elvégzésével: 1. Makett készítése Bu-
dakalász központjáról (épületek, jármûvek, Kresz-táblák
készítése); 2. Kresz-Totó; 3. Közlekedés Magyarországon
(útvonaltervezés vasúti- és közúthálózati térképpel). 4.
Környezetvédelmi activity; 5. Ugrókötél (lábizmok erõsí-
tése); 6. Közlekedés Budapesten (nevezetes utak, hidak,
metrók betájolása, térképpel, vaktérképpel); 7. Ügyességi
pálya (bicikli, roller, egykerekû); 8. Aszfaltrajz (ökoiskolai
embléma tervezése, ehhez csatlakoztak az óvodások is);
9. Irodalom, nyelvészet (közlekedéssel kapcsolatos szólá-
sok, közmondások értelmezése, dramatizálása); 10. Elsõ-
segély (igazi mentõorvosokkal és mentõautóval, a felsze-
relés megismerésével és a sziréna kipróbálásával).

A délelõtt eredményhirdetéssel zárult az iskolaudvaron:
ügyességi játékok, pólók, kulcstartók, tollak, láthatósági
mellények, karszalagok, matricák és persze némi édesség

talált gazdára. Köszönet a jól sikerült programért a polgár-
õröknek, rendõröknek, akik vigyázták biztonságunkat; a
mentõsöknek, Kovács Miklósnak és Vörös Mártonnak (isko-
lánk volt tanulója), akik nagy türelemmel fogadták a kíván-
csiskodókat; a hivatalnak a támogatásért; a környéken és
szomszédságban lakóknak a türelemért; a kollégáknak a sok
jó ötletért, a megvalósításért és az önzetlen fáradozásért.

Kulin Kati
AUTÓMENTES NAP AZ ÓVÓNÕK SZEMÉVEL

Az idei Európai Autómentes Nap is igen jól sikerült: a
gyermeknek nagyon tetszettek a különbözõ, élményt
nyújtó játékok, vetélkedõk. A Kalász Sulihoz, a Budai út le-
zárt területére a Katica és Mackó csoport (nagyok) tett ki-
rándulást, a Telepi Iskolához a kisebbek, Manó, Cica, Zsiráf
(középsõsök), és a Méhecske (kicsik) csoport sétált el.

Különösen nagy élményt nyújtott az aszfaltrajz: a sza-
bad rajzolás öröme a nagy felületen. Az egyéni munkák
során készültek állatok, virágok, környezetbarát közleke-
dési eszközök: rollerek, biciklik. A Zsiráf csoport névadó-
ját, kedvenc állatát, a zsiráfot rajzolta le.

Az iskolások által szervezett programok, a nyüzsgõ is-
kolások teljesen elvarázsolták az ovisokat. A legjobban a
rollerverseny tetszett, de a leghangosabban a zsákban futó
versenyen nevettek. A tûzoltóautó minden évben nagy
csoda, minden gyermek számára. A Telepi Iskola elõtt
idén mentõautó állt. Hatalmas érdeklõdéssel nézték az
életmentõ felszerelést, hallgatták a mentõsök bemutatóját.

Jó lehetõség volt a gyermekek számára az iskolaláto-
gatás programja. Mi, felnõttek, peedig találkozhattunk ré-
gi óvodásainkkal is.

Vágó-Madarász Vera
AUTÓMENTES SOKADALOM A KALÁSZ SULIBAN

„Csak nektek, csak itt, csak most… Egyetlen napra vá-
rosunkba érkezett a világhírû Vidám-Zöld-Park” – ezzel a
mottóval indult a Kalász Suli rendhagyó Autómentes Na-
pi programja. Idén a hangsúly a játékos „autómentes-
gondolkodáson” volt. A környezet védelmére való neve-
lés eddig is nagyon fontos volt iskolánkban, de mivel ta-
valy elnyertük az Ökoiskola címet, ezért ez még kiemel-
tebb szerepet kapott programjainkban is.

A vidámpark mindegyik játéka, feladata a környeze-
tünkkel való együttéléshez kapcsolódott, bár a gyerekek
valószínûleg észre se vették, hogy a rengeteg móka és
nevetés közepette sok mindent sajátítanak el. A játékok
mindegyike hulladékból készült, a feladatok pedig a vé-
dett állatokkal, a szelektív szemétgyûjtéssel voltak kap-
csolatosak. Sõt, már a parkba való belépõ is egy – korosz-
tályok szerint összeállított – öko-totó volt.

Öröm volt
nézni, hogy a pici
elsõstõl a kamasz
nyolcadikosig
minden gyerek
hatalmas lendü-
lettel vetette bele
magát a vidám-
park forgatagába,
hajtott a pecséte-
kért, hogy gazda-

AUTÓMENTESKALÁSZI KÉPES KRÓNIKA
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Zsákban futás a Budai útonZsákban futás a Budai úton

Kell egy jó csapat...Kell egy jó csapat...

‘Vidámpark’ az iskola új parkolójában‘Vidámpark’ az iskola új parkolójában

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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gabb lehessen egy tollal, üveggolyóval, matricával, vagy a
nagy kedvenccel, a napszemüveggel. És öröm volt tudni
közben, hogy akarva-akaratlanul tudatosabb „autómentes
gondolkodó” lesz belõle. Biztos, hogy az a hetedikes, aki
negyven pille palackot „taposott laposra”, az legközelebb a
szelektív szemetesnél is megteszi ugyanezt. De az is biz-
tos, hogy az a kolléga, aki a horgászásnál a védett-nem vé-
dett halakat keresgélte a gyerekekkel a táblázatban három
órán keresztül, õ se fogja elfelejteni sose, hogy a botos kö-
löntét, vagy a szivárványos öklét nem fõzzük meg, hanem
visszaengedjük, ha már véletlenül kifogtuk.

Nagy öröm volt számunkra, hogy sok kis óvodást is
vendégül láthattunk ezen a napon. Gyönyörû aszfaltkréta
virágokat, cicákat, napocskákat hagytak nekünk ajándékba
az iskola udvarán. Picit bele is kóstolhattak az iskola életé-
be, beülhettek a padokba, bekukucskálhattak a tanáriba.

A sok mosolygós kép azt sejteti, hogy gyerek, felnõtt
egyaránt nagyon jól érezte magát ezen a napon. Köszön-
jük az ehhez nyújtott segítséget a Minisztériumnak, az
önkormányzatnak, a rendõrségnek, polgárõröknek és
nem utolsó sorban az összes lelkes kollégának.

Victor Anna – Kalász Suli fõszervezõ, koordinátor

Árverés és állomás-szépítés
Az Erdei Iskola és a

Napórásház „Tedd szeb-
bé a környezeted” kör-
nyezetvédelmi vetélke-
dõjéhez kapcsolódva,
újult erõvel láttak mun-
kához a Kalász Suli 7.a
és b osztályának csapa-
tai: elhatározták, hogy
megújítják Budakalász
két ‘bánatpontját’: a kalászi és a Lenfonó állomást.

Erre a célra 50 e Ft-ot kaptak a Szent István Alapít-
ványtól, 20 e Ft-ot a www.budakalaszszepkert.hu honla-
pot mûködtetõ Kollár Ernõ magisztertõl, és szeptember
18-án helyi és környékbeli hírességek által felajánlott tár-
gyakból jótékonysági árverést is szerveztek, csaknem 200
e Ft bevétellel. Ebbõl festették le a két állomás padjait az
Autómentes Napon (sajnos a gyerekek munkáját már ösz-
szefirkálták), ebbõl intézték a sárga figyelmeztetõ sávok
újrafestését és annak a két információs táblának a költsé-
geit, amivel az ide látogatókat kívánják fogadni.

KALÁSZI KÉPES KRÓNIKA

Sokan touráztunk!
Az Autómentes Naphoz kapcsolódva szept. 20-án zaj-

lott a Tour de Kalász amatõr kerékpáros túraverseny. Az
idén 351-en vállalták a megmérettetést, a legtöbben a 14
év és 50 év közöttiek versenyén tekertek (144 fõ), de sok
volt a kicsi, 4-5 éves gyerek, aki szülõi felügyelettel küz-
dötte le a tizenhárom km-es távot. A többi óvodás és kis-
iskolás a Faluház kézilabda pályáján küzdött a helyezése-
kért az ügyességi versenyeken.

A rajt után 23 perccel megérkezett az elsõ felnõtt férfi
befutó, hogy azután szinte percenként jöjjenek a többiek,
és másfél óra múlva begördült a sort záró kerékpáros kí-
sérõ is. A versenyzõk ásványvizet és 180-an emlékpólót
vehettek át. Az eredményhirdetésen érmeket, a KHEM
által felajánlott láthatósági mellényeket, fényvisszaverõs
kar- és nyakszalagokat, tollakat, az önkormányzat által
nyomatott pólókat és 1-1 DVD filmet adtak át a díjazot-
taknak, Pártai Lucia konferálásával.

A versenyt a Pomázi Rendõrõrs munkatársainak irányí-
tásával a polgárõrök, az óvodák, iskolák lelkes pedagógu-
sai és önkéntes segítõk biztosították. Kiváló és szakszerû
munkájuknak köszönhetõen problémamentesen zárult a
nap, bár az idén több kisebb horzsolásos baleset is volt, a
túlzott versenyszellembõl fakadóan. Köszönet mindenki-
nek, aki munkájával lehetõvé tette, hogy a résztvevõk jól

érezzék magu-
kat, egy izgal-
mas, sportos,
egészséges dél-
elõtt keretében
kellemesen szó-
rakozzanak.

Ez a nap fel-
hívta a figyelmet
az Autómentes
Nap célkitûzései-

re, alternatív közlekedési módokra is. A tavaly megnyílt Me-
gyeri-híd nagyrészt ellehetetlenítette Budakalász forgalma-
sabb útjain a kerékpáros közlekedést, de bízzunk benne, hogy
a késõbbiekben megépülõ elkerülõ út ismét „járhatóvá teszi”

õket. Addig is örüljünk
és használjuk az erdészet
által a kerekesek számá-
ra is engedélyezett uta-
kat a Pilisben; az új
szentendrei és dunabog-
dányi szakaszt a Duna
mentén. A túrákhoz
szép õszi idõt és jó
egészséget kívánunk!

A Tour de Kalász eredményei

u 14 év alatti lányok:
1. Villám Lilla, 2. Tarcsi Diána, 3. Takács Boglárka

u 14 év alatti fiúk:
1. Csontos Zsolt, 2. Uttó Vendel, 3. Ginter Tamás

u 14-50 év közötti nõk:
1. Sváb Dorottya, 2. Turay Zsófia, 3. Tamás Lászlóné

u 14-50 év közötti férfiak:
1. Bakos Asztrik, 2. Kegyes Kristóf, 3. Dencs Roland

u 50 év feletti nõk:
1. Kacsari Gyuláné, 2. Sally Torkos

u 50 év feletti férfiak:
1. Straub Tamás, 2. Faggyas Sándor, 3. Kegyes Gábor

u Kisiskolás leány ügyességi:
1. Hegyi Csenge, 2. Husek Fanni, 3. Vági Dorottya

u Kisiskolás fiú ügyességi:
1. Husek Ferenc, 2. Veres Gyula, 3. Spuriga Dániel

u Ovis kétkerekû roller:
1. Piros Ádám, 2. Szabó Barnabás, 3. Józsa Ádám

u Négykerekû motor
1. Borsos Károly, 2. Borsos Blanka, 3. Mészáros MandulaKészülõdés az induláshozKészülõdés az induláshoz

Munka közben a gyerMunka közben a gyerekekekek

A legifjabb díjazott apukájávalA legifjabb díjazott apukájával
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Játszópark összefogással
Játszóparkot avatott szep-

tember 18-án Parlagi Endre
polgármester és a Gézengúz
Alapítvány orvos-igazgatója,
Dr. Schultheisz Judit, az alapít-
vány területén.

„Ha valami hibát követ el a
természet a cseppekben, ez az a hely, ahol ezen segíteni
tudnak... Ez kisugárzik a környék és az ország más részei
felé... Ezért próbáltuk meg rendezni a telekvitát és ezért
figyeljük aggódó szeretettel ezt az intézményt” – foglalta
össze Parlagi Endre a Cseppek háza tevékenységét vala-
mint az önkormányzat és az alapítvány viszonyát.

„A jelenlegi kedvezõtlen gazdasági helyzetben több
évtizedes múltú civil szervezet és alapítvány küzd a fenn-
maradásért, néhányan sajnos sikertelenül. A mi példánk
azonban azt mutatja, hogy nehéz anyagi körülmények kö-
zött is lehet alkotni, értéket létrehozni, ha összefogunk.” –
nyilatkozta Dr. Schultheisz Judit. „Példaértékû az az
együttmûködés ami az Alapítvány és a helyi önkormány-
zat között évek óta megvalósul. Köszönettel tartozunk
mindazoknak ... akik kiemelt figyelmet szentelnek mûkö-
désünknek és segítenek minket.”

A Játszópark adományokból, támogatói segítséggel és
a szülõk és barátok hathatós közremûködésével valósult
meg: sokan két kezük munkájával járultak hozzá a Csep-
pek Háza környezetének szebbé tételéhez.

A Cseppek Háza
Öt éves az elsõ holisztikus szemléletû Gyermek-reha-

bilitációs Központ, a budakalászi Cseppek Háza; az ország
további két régiójában (Budapest, Gyõr) jelen lévõ Gézen-
gúz Alapítványt pedig 1990-ben hozták létre a születési
károsult csecsemõk korai sokrétû egészségügyi ellátására
és rehabilitációjára. Munkáját 1998 óta kiemelten köz-
hasznú szervezetként végzi.

Speciális korai terápiára fejlõdésükben veszélyeztetett,
koraszülött, kissúlyú, veleszületett vagy szerzett rendelle-
nességben szenvedõ gyermekeknek van szükségük. Az
intézmény személyreszabott, egyedi ellátást nyújt a kicsi-
nyeknek: a pontos diagnosztizálás után menedzseli a moz-
gás-, kommunikációs- és értelmi képességek fejlesztését,
nyomon követi a fejlõdést és segíti a beilleszkedést. Az
egyéni gyógykezelések (gyógytorna, gyógypedagógia,
pszicho-, zene-, családterápia, kommunikáció-indítás,
neuro-hidroterápia, Huple-program) mellett csoportosan
is foglalkoznak a gyermekekkel (a fentieken túl: korai fej-
lesztés bölcsõdei keretben, mûvészi torna, mûvészet-terá-
pia, iskola elõkészítõ, logopédia, simogató, gerinctorna).
A vidéki gyermekeket bentlakásos rendszerben látják el, a
szülõket betanítják. Hetente van ultrahang szakrendelés,
combcsont, csípõ, hasi-, ill. koponya-vizsgálat.

A Cseppek Házában háziorvosi javaslatra vagy egyéni
megkeresésre egyaránt foglalkoznak a gyermekekkel, a
kedvezményes Cseppek Kártya igénybevételéhez azon-
ban orvosi beutaló szükséges. Érd.: 546 327.

Aki fél, az fél és nem egész
Ne féljen elolvasni ezt a cikket, melybõl kiderül, hogy

a félelem nagyságát irreálisan határozzuk meg és az teljes
mértékben a boldogság rovására mehet. De vajon mi az
oka, hogy sosem vonjuk kétségbe a félelmünket, de a
boldogságunkat igen?

Hol rontjuk el? Ott, hogy az összes félelemnek búcsút
akarunk inteni szélsõséges módon és nem megfelelõen
reagálunk a vészhelyzetekre. Bizonyos mértékû félelemre
szükség van. Gondoljunk azokra, akik nem rendelkeznek
idegvégzõdéssel és nem veszik észre, ha megsérülnek,
így idõvel az is elõfordulhat, hogy amputálni kell végtag-
jaikat. Tehát bizonyos mennyiségû fájdalom, félelem jel-
zésértékû lehet.

A másik probléma, hogy a félelemtõl azt várjuk, hogy
biztonságos érvekkel megnyugtasson minket és így elmúl-
jon a félelemérzet. Azonban a félelem sosem fog elmúlni.
Meg kell tanulnunk azt megkérdõjelezni. Hiszen nem az a
bátor, aki nem fél, hanem aki bele mer menni a félelembe,
hogy megértse annak hatásmechanizmusait és, hogy miért
hozta azt létre. Ha valamitõl nem félünk, akkor nem nagy
kunszt azt véghezvinnünk, igaz? Ha pedig félünk, akkor ne
azt várjuk, hogy a félelem megnyugtató magyarázatot adjon
számunkra, hanem vonjuk azt kétségbe. Mert a félelem dol-
ga, hogy félelmetes legyen, és nagyon jól végzi a dolgát. Õ
sosem lesz megnyugtató. Emellett nem szabad, hogy a
helyzetben megélt félelem irreális legyen a helyzethez ké-
pest. Gondoljunk azokra, akik öngyilkosok lesznek, ha nem
sikerül az érettségi. Pedig az érettségin nem az életünk mú-
lik, de õk mégis úgy élik meg.

Félelemteremtés tudattalanul? Sok esetben nem is
vesszük észre, hogy a félelem megjelenik életünkben,
mert már megszokottá vált, szinte természetes hatásme-
chanizmusként funkcionál. És ezután racionális indokkal
megmagyarázzuk, hogy miért ez a normális reakció.
„Azért vagyok ideges, mert az a hülye apád felidegesí-
tett.” Az „apád” helyére más szó is beilleszthetõ, de ma-
ga a mondat sántít egy picit. Hiszen akiben nincs ideges-
ség, azt hogyan lehet felidegesíteni? Kihozni belõle azt,
ami nincs is benne?

A félelem sok esetben agressziót szül. Mikor az utcán
két ember majdnem összekoccan, azért lesznek támadók,
mert kizökkentették egymást és úgy érzik, nem tudják ke-
zelni a helyzetet. Kilendültek a rutinból és erre az adekvát
válasz Mr. Félelem. Elég félelmetes, igaz?

A világ nyitva várja önt a megoldásokkal, de… Az in-
formáció korába léptünk, viszlát kedves ipari kor. A ve-
szély azonban fennáll, hogy túl sok, nem megfelelõ infor-
máció áraszt el minket. Így a vízszûrõ mellé egy informá-
ciószûrõt is javaslok aktív használat gyanánt. Hiszen a fél
tudás a nem tudásnál is veszélyesebb. Rengeteg klassz se-
gítõ és módszer áll rendelkezésünkre. Azonban mindenki
más stílust, megoldást preferál, ezért fontos, hogy a szá-
munkra legmegfelelõbb módszert használjuk. És az is,
hogy mi döntsük el, melyik eszköz nyújt segítséget és ne
azért válasszuk azt, mert csak azt tudják nekünk felajánlani.
Autót sem úgy veszünk, hogy éppen milyen típusú és szí-
nezetû van a szalonban, ugyebár?

Sok sikert a megvalósításhoz.
Keresztes Attila PhS
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EGÉSZSÉG ELÕADÁSOK ÉS SZÛRÉSEK

Ingyenes méhnyakrák-szûrés Budakalászon
Világviszonylatban és Magyarországon is a mellrák

után a méhnyakrák a második leggyakoribb daganatos
megbetegedés a hölgyek körében, – többnyire a 40 év fe-
letti nõknél. Hazánkban évente több mint 1000 új beteget
találnak és kezelnek. A 0. stádiumban felfedezett méh-
nyakrák túlélési aránya a kezelés után 100%! Mégis közel
500 nõ hal meg évente Magyarországon méhnyakrák mi-
att, ami elkerülhetõ lenne rendszeres szûréssel.

A méhnyakrák kialakulásáért egyértelmûen a Humán
papillómavírus (HPV) felelõs. A HPV gyakori, szexuális úton
terjedõ betegség, mellyel a nõk legnagyobb hányada talál-
kozik élete során. A fertõzést a szervezet legtöbbször le-
gyõzi, de néhány esetben tartósan megmarad a vírus és a
sejtekben olyan elváltozásokat indíthat el, melyek rákos
burjánzáshoz vezetnek. A HPV-fertõzés tünetmentes,
ahogy a kezdeti méhnyakrák is. Többnyire csak akkor okoz
tüneteket és panaszokat, amikor már elõrehaladott állapot-
ban van. Szerencsére a méhnyakrák lassan, hosszú évek
alatt fejlõdik ki és így idõben észlelve teljesen gyógyítható.

A méhnyakrák-szûrés a hazai hagyományoknak megfele-
lõen teljes nõgyógyászati vizsgálatból áll, ennek elengedhe-
tetlen része a méhnyak felszínérõl vett minta citológiai vizs-
gálata. Itt nincsenek idegvégzõdések, ezért a mûvelet fájda-
lommentes. A kenetet egy citológiai laboratóriumban mikro-
szkóp alatt megvizsgálják, olyan sejteket keresnek, amelyek
a rákot megelõzõ vagy rákos elváltozásra utalhatnak.

A jól megszervezett szûrõprogramok a méhnyakrák és
a rákmegelõzõ állapotok elõfordulásának drámai (akár
80%-os) csökkentését teszik lehetõvé. Ugyanakkor a
méhnyakrák kialakulásának kockázata közel ötször maga-
sabb azokban a nõkben, akik nem vesznek részt rendsze-
res szûrésen. Minderre tekintettel a budakalászi képvise-
lõ-testület szept. 22-ei döntése szerint ez év õszén öt al-
kalommal nyílik lehetõség helyben történõ méhnyakrák-
szûrésre (citológiai és ultrahangos vizsgálatra). A saját
géppel, asszisztenssel rendelkezõ szakorvos okt. 15-én,
22-én, nov. 12-én, 26-án és dec. 10-én 8 órától 12.30-ig
fogadja az elõzetesen bejelentkezett budakalászi lakoso-
kat és az önkormányzati fenntartású intézmények alkal-
mazottait a Védõnõi Szolgálatnál, a háziorvosi rendelõ
épületében, a Klisovác u. 6. sz. alatt. Egy-egy délelõtt
maximum 32 fõ szûrése oldható meg. Idõpontot ügyfél-
fogadási idõben a hivatalban, ill. a (70) 456 0605-ös szá-
mon Lazanyi Istvánné Editnél lehet kérni.

A szûrés 40 e Ft-ba kerül naponta, amit az önkormány-
zat fizet. A vizsgálathoz szükséges a TAJ kártya és ha van,
az elõzõ (egy évnél régebbi, mert az OEP csak így finan-
szírozza a szükséges laboratóriumi vizsgálatot) méh-
nyakrák-szûrésrõl szóló írásos dokumentum. A szervezõk
kérik, hogy aki lekötött egy idõpontot, az szíveskedjen a
vizsgálaton részt is venni, különben mástól veszi el az in-
gyenes lehetõséget. A bejelentkezett, de meg nem jelent
hölgyekre az önkormányzat áthárítja a szûrés költségét.

Az Egészségklub õszi programjai
A Magyar Rákellenes Liga Budakalászi Alapszerveze-

te, az Egészségklub a következõ rendezvényekre hívja,
várja csütörtöki napokon a Faluházba a lakosokat:

u Október 29-én (az okt. 23-ai ünnep, hosszú hétvége
miatt a hónap 5. hetén) 18 órakor orvosi elõadás lesz Ho-
gyan élhetünk sokáig egészségesen? címmel. Elõadó:
Prof. dr. Szigetvári Iván egyetemi tanár. Az elõadás elõtt
17 órától vérnyomásmérés!

u November 5-én (okt. 1-jérõl elhalasztva) 18 órakor
indul – a lelki élet iránt érdeklõdõk kérésére – nyolcrészes
pszichológiai elõadássorozatunk, ön- és világképünk for-
málásáról. Az elsõ elõadás témája: Az énkép, egyéniség,
személyiség. Az ember hármas felépítése. Elõadó:
Hodalik János, parapszichológus.

u November 12-én 14-18 óra között szervezi a Klub a
szokásos „õszi” általános szûrést (vérnyomás, vércukor,
koleszterin és testzsír-tömegmérés). Lesz doppleres vizs-
gálat, a bõr elváltozásait vizsgáló bõrgyógyászati ellenõr-
zés, látást ellenõrzõ látszerészeti vizsgálat.
Szeretettel várunk mindenkit, akinek fontos az egészsége!

Garami Lászlóné klubvezetõ

„A szív egy csodálatos kis pumpa...”

A szívsebészet történetérõl és a szívbetegségekrõl tar-
tott érdekfeszítõ és szívmelengetõ elõadást dr. Bodor
Elek professzor, az Egészségklub meghívására szept. 24-
én a Faluházban. Felhívta a jelenlévõk figyelmét, hogy a
percenként 4 l vért kilökõ emberi szív egy nap alatt 5760
litert forgat meg, s egy élet során a Balaton vízmennyisé-
gének többszörösét mozgatja meg. Ember hasonló telje-

sítményû pumpát, gépet
még nem talált fel...

Nem csoda, hogy ehhez
a fantasztikus ‘mûszerhez’
az orvosok olyan soká nem
mertek hozzányúlni. Az
1800-as évek végén varrtak
el elõször szívsérülést, de
valójában Európában csak az 1940-es években, Magyaror-
szágon – újsághírek alapján – 1948-tól kezdtek el foglal-
kozni elõbb a veleszületett, késõbb a szerzett szívbetegsé-
gekkel. A szívsebészet fejlõdése, azaz tanulása során elõ-
ször zárt mûtéti megoldást (a szív dobog, végzi a keringe-
tést), majd nyitottat (a szívet, tüdõt kikapcsolják, külsõ
pumparendszert használnak) alakítottak ki; aztán jöttek a
billentyûszûkületre a mûbillentyûk; az érszûkületre az ér-
cserék (amikor a pótlással igazából csak megkerülik a kriti-
kus érszakaszt); a mûszív; végül a szívátültetés felnõtteknél,
gyermekeknél, csecsemõknél.

Most formálódik a jövõ robotsebészete, amikor az or-
vos az ujjaira rakott érzékelõk segítségével virtuálisan vég-
zi a mûtétet a tõle 15 méterre, s ki tudja, talán nemsokára
kilométerekre lévõ betegen...

A professzor úr kitért a szívbetegségeket kiváltó okokra
(dohányzás, fogamzásgátlók, elhízás, mozgáshiány, elha-
nyagolt cukorbetegség, táplálkozás, hajlam); hangsúlyozta
a megelõzés fontosságát; felvetette Budakalász kérdõíves
szûrésének lehetõségét; s hogy külföldi mintára meg kelle-
ne tanítani a nyolcadikosokat az újraélesztés technikáira.
Felajánlotta segítségét mindehhez, s azt is, hogy a tavasszal
az érrendszeri betegségekrõl tart elõadást.
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TÜZES ESETEK

Nem csak tûzoltóságunk van, de szükség is rá
Viharkár miatt riasztották aug. 31-én 11 órakor a tûzol-

tókat: egy fa dõlt a Lupa csárdával szemben egy nyaraló-
épületre. Kalászról öt fõ, Pomázról egy raj, Békásmegyer-
rõl egy létrás mentõ vonult ki az esethez, mert csak eme-
lõkosaras tûzoltóautóval lehetett eltávolítani a fát. Akció
közben különleges látványban volt részük a tûzoltóknak –
számolt be lapunknak Horvát Rudolf, a budakalászi ön-
kéntes tûzoltóság vezetõje. – Módjuk volt 15 emelet ma-
gasból, a Duna felõl megszemlélni Budakalászt...

Diszkóbaleset történt szept. 13-án hajnalban a Szentend-
rei úton. Egy nagy sebességgel közlekedõ gépjármû lesod-
ródott az útról, nekiment egy villanyoszlopnak. Három kalá-
szi önkéntes és egy pomázi mûszaki mentõ vágta ki az au-
tóból a benn ülõket: három súlyos és egy könnyû sérültet.

A szomszédok riasztották a tûzoltókat szept. 25-én a
hajnali órákban a Jókai utca egyik lakóházához. Sajnos a ház
64 éves tulajdonosát nem tudták megmenteni: az épület-
bõl ugyan sikerült kihozni, de a füstmérgezésbe belehalt, a
mentõk már nem tudták újraéleszteni. A tüzet a tûzoltók
egy sugárral oltották el. Valószínûsíthetõ, hogy az asszony
dohányzott az ágyban, így kaptak lángra sorra a berende-

zési tárgyak. Az áldozat mene-
külését akadályozták a szana-
szét hagyott edények, bevá-
sárló kocsi, és a bezárt ajtó. A
Pomázi Önkéntes Tûzoltóság
és a Budakalászi Tûzoltó Õrs 4
gépjármûvel és 18 önkéntes
tûzoltóval vonult ki.

500 m2-en égett a gaz okt. 2-án délután a Kõbányai
úton. A pénteki égetéskor a tûz átterjedt a szomszédhoz és
elharapózott. A házak nem voltak veszélyben, a Kalászi Õrs
négy tagja és egy pomázi fecskendõ felszámolta a tüzet.

Október 6-án délután négy
óra tájt kigyulladt a Budakalászi
HÉV megálló egyik melléképü-
lete. A Pomázi Önkéntes Tûzol-
tóság 2 fecskendõvel, a Kalászi
Õrs 7 fõvel vett részt a tûzeset –
mintegy két órás – felszámolá-
sában. Mivel az égõ tetõ igen
közel volt a HÉV-vezetékekhez, nem lehetett fölfelé oltani,
létrával kellett megközelíteni a lángokat. A romos épület tel-
jes tetõszerkezete leomlott, szerencsére senki nem sebesült
meg, csak az egyik pomázi tûzoltó védõsisakja sérült. A ve-
zetékek és sínek közelsége miatt több órán át nem jártak a

HÉV-ek, HÉV-pótló autóbuszok
közlekedtek Békásmegyer és
Pomáz között. Gondot okozott
a romhatáron belül parkoló au-
tók elvontatása is. Az életve-
szélyes romokat a BKV reggel-
re lebontotta, a törmeléket fo-
lyamatosan szállítják el.

Tûz ütött ki okt. 11-én este 10 órakor a gáton: ez volt az
elsõ olyan bevetés, amikor a gát lezárása miatt csak Békás-
megyer felõl tudták megközelíteni a tûzoltók a helyszínt. A
kiérkezést az EU-s normák szerint, 15 percen belül sikerült
megvalósítani, maga az oltás 15-20 percig tartott. Mivel a
bejelentés szerint nem volt nagy tûz, csak mintegy 15
négyzetméteren égett a fa, gumi, szemét, sitt, – ezért csak
a helyi tûzoltók szálltak ki a helyszínre. Ez volt az elsõ olyan
eset, amit a budakalászi õrs önállóan (4 fõvel) oldott meg.

Október 14-én tartja alakuló közgyûlését a Budakalászi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Minden helyi lakost öröm-
mel várnak az egyesületbe, melynek szükségességérõl,
céljairól és terveirõl a következõ számunkban tudósítunk.

Református gyülekezeti délután
A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Budakalászon

1446-an tagjai az evangélium szerint reformált egyház-
nak, röviden ennyien reformátusok. Közülük mintegy
1400-an nem vettek részt az õszi gyülekezeti délutánun-
kon, az az ötven fõ viszont, aki rászánta az idejét, minden
bizonnyal nem bánta meg.

Évenként általában kétszer rendezünk ilyen összejöve-
telt. Kiváló alkalmak arra, hogy a gyülekezet tagjai jobban
megismerjék azokat, akikkel együtt hallgatják Isten igéjét.
Mint egy nagy családi kirándulás: elõkerülnek az otthon
gondosan elkészített sütemények, gyümölcsök, üdítõk,
egy-két focilabda és nem utolsó sorban Pócsik Pista pres-
bitertestvérünk világraszóló sültjei.

Bár az élet sok egyéb területére nézve különbözõek
vagyunk, az közös bennünk, hogy ugyanabban a közös-
ségben dicsõítjük Urunkat. A gyülekezet honlapján így
mutatkozunk be az olvasónak: „Célunk, hogy tanítvánnyá
tegyük a testvéreinket, az élõ Ige minél több lélekhez el-
jusson, és ezzel Jézus Krisztushoz vezessük az embereket,
ahol bûneikre bocsánatot, életükre biztonságot, békessé-
get és egyben örök életet kaphatnak.”

Valóban, a célunk, hogy Jézus Krisztus tanítása ismertté
váljon és életgyakorlattá legyen. Õ maga mondja, hogy ha

valaki hallgatja az Õ szavát és
élete részévé is válik mindaz,
amit tõle hall, annak az élete –
mint a kõsziklára épített ház –
minden megpróbáltatás és vi-
har ellenére is megmarad. Jé-
zus Krisztus mennybemenete-
le elõtt azt a parancsot adta az
Õt követõknek, hogy „tegyetek tanítványokká minden né-
peket”. Ebben fáradozik a budakalászi református egyház
is. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik hallani akarják Isten
nekik szóló üzenetét, és életüket, családjuk és szeretteik
sorsát is az Õ kezébe kívánják helyezni.

Aki csak virtuálisan szeretne velünk és a gyülekezet
életével megismerkedni, a refbudakalasz.hu oldalon
megteheti. Aki azonban testvéri szeretetközösségben
akarja Jézus tanítását, a megváltás üzenetét, az oly na-
gyon áhított jó hírt hallani, az a Kereszt utca 7. alatt meg-
talál minket. Ebben a néhány sorban is átadjuk Jézus Krisz-
tus meghívását: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én meg-
nyugvást adok nektek.”.

Egyedül Istené a dicsõség.
Barta Gábor
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A BSC NB II nõi és férfi kézilabda
csapatainak mérkõzései

Férfi Felnõtt:
Solymári SC – Budakalászi SC: okt. 18. 18 óra
Budakalászi SC – XVI. ker. KMSE: okt. 25. 16:30
Budakalászi SC – Dunakeszi VSE: nov. 1. 18:30
Bp. Honvéd SE – Budakalászi SC: nov. 3. 18:45
Hort SE – Budakalászi SC: nov. 7. 18 óra 
Budakalászi SC – Szigetszentmiklósi KSK: nov. 29. 16:30
Férfi Ifjúsági:
Solymári SC – Budakalászi SC: okt. 18. 16 óra
Budakalászi SC – XVI. ker. KMSE: okt. 25. 18:30
Hort SE – Budakalászi SC: nov. 7. 16 óra
Budakalászi SC – Dunakeszi VSE: nov. 1. 16:30
Bp. Honvéd SE – Budakalászi SC: nov. 3. 17 óra
Budakalászi SC – Szigetszentmiklósi KSK: nov. 29. 18:30
Nõi Felnõtt:
Budakalászi SC – Pilisvörösvári KSK: okt. 18. 17 óra
Budai 11 KK – Budakalászi SC: okt. 22. 20 óra
Budakalászi SC – Tatabányai SC: nov. 1. 12:30
Csepeli KSE – Budakalászi SC: nov. 8. 18 óra
Budakalászi SC – Kinizsi TTK: nov. 11. 19:45
XVII. Lakóhely – Budakalászi SC: nov. 21. 12:30
Budakalászi SC – Dorogi SE: nov. 29. 12:30
Nõi Ifjúsági:
Budakalászi SC – Pilisvörösvári KSK: okt. 18. 15 óra
Budai 11 KK – Budakalászi SC: okt. 22. 18 óra
Budakalászi SC – Tatabányai SC: nov. 1. 14:30
Csepeli KSE – Budakalászi SC: nov. 8. 16 óra
Budakalászi SC – Kinizsi TTK: nov. 11. 18 óra
XVII. Lakóhely – Budakalászi SC: nov. 21. 10:45
Budakalászi SC – Dorogi SE: nov. 29. 14:30

A 2009-2010-es bajnokságra mind nõi, mind férfi vo-
nalon évek óta nem látott kimagasló képességû játékoso-
kat tudunk csatába küldeni. Várjuk a budakalásziakat,
szurkoljanak velünk, örüljünk együtt, hogy a budakalászi
kézilabda sport ismét régi fényében tündököl.

Hajrá Kalász, hajrá BSC!
Lakatos Zoltán, elnök

SIKEREINKRÕL...

Kicsi a bors, de sakkozni tud...

Bronzérmes lett
Kurucz Blanka (Kalász
Suli, 2.a) a 8 év alatti
lányok között a 21.
Batthyány Tungsram
Kanizsa Kupa 9 fordu-
lós egyéni versenyé-
ben. A szept. 18-20-án
tartott rendezvényen a
magyarok mellett szlo-
vén, horvát és szerb

versenyzõk is részt vettek, és Blanka verte az idei 8 éves
magyar bajnoklányt is.

Csapatversenyben 18 éves korig vegyesen lehetett
összeállítani 3 fõs csapatokat. Kurucz Blanka (Budakalász),
Matos Bálint (Szentendre) és Simonyi Dóra (Szentendre)
csapata (mind 8 évesek!) aranyérmes lett! Gratulálunk a
Budakalász SC fiatal sakkozóinak!

Megnyertük!
Megnyertük a 24. Spar

Budapest Maraton és Futó-
fesztivál mozgósítási ver-
senyét és vele a 100 ezer
forintos Spar vásárlási utal-
ványt az iskola részére. Az
iskolából száznegyvenhe-
ten (gyerekek és családja-
ik) jöttek el október 4-én a
Városligetbe az utcai futóversenyre. A hangulatot 13 ezer
futó tette feledhetetlenné. A sokféle választható táv közül
mi a 3,5 km-en és a 7,5 km-en vettünk részt.

Köszönjük mindenkinek a lelkesedést és reméljük,
hogy legközelebb is együtt futhatunk!

Dömötör Katalin, Pappné Kotroczó Erzsébet

Tófutás – október 17-én
Szeretettel várjuk a hagyományos Omszk-parki Tófu-

tásra a Budakalászon és környékén élõ, mozgást és csalá-
di programot kedvelõ lakosokat. Nevezni okt. 17-én 9
órától lehet, a homokos strandfoci pályánál óvodás, kisis-
kolás, felsõ tagozatos, 14-50 éves és 50 év feletti kategó-
riákban, külön a fiúk és lányok, ill. a férfiak és nõk. Az egy-
és kétkörös verseny rövid bemelegítés után, 10 órakor
kezdõdik. Érdemes nekivágni a távnak, hiszen összesen
160 db póló vár gazdára, a helyezettek érmet és kis érté-
kû emléktárgyakat kapnak. Várunk minden lelkes amatõr
sportbarátot egy jó futásra vagy kellemes kocogásra!

Budakalászi Európa- és Világbajnokok

Elõzõ számunkban Kovács Katalin Dartmoth-i Kajak-ke-
nu Világbajnokságon elért eredményei mellett nem tudósí-
tottunk Benedek Dalma sikerérõl. Nem tudtuk, hogy a
sportolónõ, aki EB-ken hétszer, VB-ken ötször állhatott fel a
dobogó legfelsõ fokára, Budakalászon él. A 27 éves Bene-
dek Dalma az ötödik VB-aranyérmét szerezte meg az au-
gusztusi kanadai világbajnokságon: 500 méteren Kozák
Danutával, Kovács Katalinnal és Janics Natasával négyes-
ben aranyérmes lett; 1000 méteren bronzérmes, párosban
Medveczky Erikával. Teljesítményéhez szívbõl gratulálunk!

Vasbányai Henrik az augusztus elején, Moszkvában ren-
dezett ifjúsági kajak-kenu világbajnokság kenu egyeseinek
1000 méteres döntõjében hatalmas csatában aranyérmet
szerzett. Végig a mezõnnyel haladva, a lengyel kenussal az
utolsó méterekig kiélezett versenyt folytatva szerezte meg
a magyar válogatott egyetlen kenus érmét. 11 év után így
újra BKV-s kenus nyerte el a legrangosabb, ifiknek járó tró-
feát. A 18 éves Henrik képviselte rövidebb távon is a ma-
gyar színeket, ott a „B” döntõben diadalmaskodott.

Varga Tamás ötödik lett a könnyûsúlyú egypárevezõsök
augusztus 30-ai döntõjében a poznani világbajnokságon. A
2005-ben Hirling Zsolttal könnyûsúlyú kétpárban vb-gyõz-
tes Varga nem erre a számra készült: azért indult ezúttal
egypárban, mert új párja, Galambos Péter megbetegedett.

(Kérjük olvasóinkat, ha olyan sporteredményrõl tudnak,
amire méltán büszke lehet Budakalász, jelezzék a szerkesz-
tõségnek. Köszönjük! Egyúttal sajnálattal jelezzük, hogy a
Kovács Katalin-interjúra késõbbi számunkban kerül sor.)
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KULTÚRAMÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Söndörgõ sikere Angliában
A világ egyik leg-

nagyobb world mu-
sic magazinja, a brit
Songlines második
helyre válogatta be a
Söndörgõ együttes
legújabb lemezét a
„Top of the World”
listáján. Az októberi

szám mellékleteként megjelenõ válogatás-CD-n a lemez el-
sõ dallama, a Kisacko kolo is szerepel. A brit lap szerkesztõ-
je, Simon Broughton ismertetõjében így méltatta a lemezt:
„Mi a Songlines-nál úgy érezzük, hogy folyamatosan kö-
vetjük a world music színterének történéseit. Elárasztanak
minket a promóciós anyagok, és a sajtókiadványok. És az-
tán, a semmibõl valami csodálatos érkezett: egy CD egy
magyar együttestõl, akikrõl sosem hallottam még, a nagy-
szerû makedón szaxofonossal és klarinét játékossal, Ferus
Mustafovval. A magyar zenekart Söndörgõnek hívják, õk
egy szerb-horvát zenét játszó tamburazenekar Szentendré-
rõl /.../ Régóta él itt délszláv közösség, amelynek leghíre-
sebb zenei képviselõje a Vujicsics Együttes. A Söndörgõ
tagjai, akik fõként az Eredics-családból származnak, 1995
óta játszanak együtt. Ez a felvétel már a harmadik kiadvá-
nyuk, és egy igazi kimozdulás a fõ repertoárjuknak számító
tamburazenei irányhoz képest...”

A világhírnév közelébe jutott együttes, melyet a KAMI
egykori tanítványai alkotnak, novembertõl minden hónap
második péntekén 18 órakor tart táncházat a Faluházban.

IV. Márton nap: november 7., 20 óra
Idén immár negyedik alkalommal rendezzük meg a Fa-

luházban a Márton napi bált. A résztvevõk megkóstolhat-
ják az újbort és a libából készült ételkülönlegességeket.

Márton napot a keresztény kalendárium jeles napként
tartotta számon, a népi kultúrában gazdasági határnap volt
november 11., a félszilajon, tavasztól õszig legeltetett, télen
istállóban tartott állatok beterelésének idõpontja. Ilyenkor a
pásztorok – kezükben vesszõvel – végigjárták a gazdák há-
zait, köszöntõt mondtak, cserébe ajándékokat kaptak. Népi
hiedelmek is kötõdtek az ünnephez: a disznóól tetejébe ágat
szúrtak, hogy megvédjék az állatokat a pusztulástól, tavasz-
szal pedig ugyanezzel az ággal terelték ki a malacokat.

Az ünnep az õszi munkák (szüret, kukoricafosztás) lezá-
rulásával induló és a Katalin-napig tartó kisfarsang idejére
esett. Országszerte lakomákat és bálokat rendeztek, ilyenkor
kóstolták meg elõször az újbort és vágták le a libákat, a
„Márton ludakat”. A közhiedelem úgy tartotta, „aki Márton
napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog”. Az elfo-
gyasztott szárnyasok csontjaiból jósoltak, a fehér és hosszú
csont havas, míg a barna és rövid csont enyhe telet jelentett.

A középkorban Márton napja az egyik legnépszerûbb
ünnep volt, a népszokások egészen a 20. század közepéig
éltek, napjainkban a Márton-napi libafogyasztás éli rene-
szánszát. Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre!

Újra megnyílt a Kávézó...
Hosszú idõ után végre megoldódni látszik a Kávézó

ügye a Faluházban: a szentendrei Városháza éttermet mû-
ködtetõ Turcsányi Tamás mesterszakács, üzletvezetõ
nyerte el az üzemeltetés jogát. A Kávézó nyitvatartása
igazodik a Faluházéhoz: 10-22 óráig fogadja a vendége-
ket, az aktuális rendezvények jellegének megfelelõ kíná-
lattal. Így az október 29-ei Japán esten teák és japán étel-
különlegességek várják a betérõket. A büfé árai nem a
szentendrei idegenforgalmi árképzéshez, hanem a helyi
piaci elvárásokhoz igazodnak. Lesz szendvics, kávé, tea,
üdítõ, és 3 féle menü is a budakalászi lakosoknak és dol-
gozóknak (A-menü: 700 Ft, B: 900 Ft, Fitt: 800 Ft).

A kávézó nemdohányzóként mûködik.

Õszi Játszóház a Családsegítõknél
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat október 27-

28-án 10 és 14 óra között gyermekprogramot szervez a
Táncsics Mihály u. 19-ben. Szeretettel várunk mindenkit!

Tarsolyosok XII. Országos Találkozója
Az „elõdeink nyughelyén sarjad a mi reménységünk”

mottó jegyében újra Tarsolyos Találkozóra várjuk az ér-
deklõdõket a Faluházba október 18-án vasárnap 12-21-ig.

A Megnyitón, 13 órakor megemlékezünk 1956. októ-
ber 23-áról. Poór Miklós villamosmérnök, magyarságku-
tató „Nemzetbiztosító hadjáratok a hon visszafoglalás
elõtt”; Rátki Zoltán nyelvész, alag-keszi, csillagközi nyel-
velõs „A tér-idõs magyar nyelv elve és rejtelme. – Miért
mondják, hogy Isten nyelve a magyar?”; Szakács Gábor
újságíró, kutató, zenész „Tatárlakától a Bosnyák piramiso-
kig” címmel tart elõadást. Kelemen Zsolt lovasíjász, okta-
tó, író révén megismerkedhetnek a „Hun-magyar harc-
mûvészet” c. könyvvel, majd szünet és vacsora után Dr.
Hidán Csaba régész, harcmûvészeti oktató „Lovasnomá-
dok és a szablya-fokosharc”; Bérczi Szaniszló fizikus, csil-
lagász „Eurázsia mûvészete és egy kis csillagászat” és
Tóth Ferenc mezõgazdász, agrármérnök „Oltvány vagy
magonc (magról kelt fa, saját gyökéren termõ fa), a ma-
gyarság Életfája” címû elõadását hallgathatják meg.

Lesz meglepetés vendég, zene és kézmûvesvásár is
és a rendezvény alatt megtekinthetõ Szakács Sándor
ötvösmester, ill. Kaszás Ákos nemezkészítõ népmûvész
kiállítása. Mûsorvezetõ: Csabai János színész. Rendezõ:
Nyers Csaba Károly, tel: (1) 312-0542. Belépõ: 1500 Ft,
ami egyben vacsorajegy is. A mûsorváltozás jogát fenn-
tartjuk! A legközelebbi Tarsolyosok Találkozója 2010.
március 14-én lesz a Faluházban.

Állandó programunk: az Aprók tánca
13 éve havonta találkozunk, a gyermekek és a szülõk

megelégedésére. Élõ zenére, profi tánctanár tanítja a ki-
csiknek a lépéseket, énekeket, zenés játékokat. A Budaka-
lászi Tambura Zenekar játssza a talpalávalót és a Duna Mû-
vészegyüttes férfikarának vezetõje, Vámos László oktatja a
táncot, ami után a szülõk és gyermekek együtt kézmûves-
kedhetnek Lakatos Judit és Kolimár Ilona népi kézmûves
szakoktató segítségével. Célunk, hogy a gyerekek megis-
merkedhessenek a népi hagyományokkal. Törekvésünk si-
kerét jelzi, hogy a tavalyi kis visszaesést követõen idén új-
ra egyre többen látogatnak el programunkra.

Kocsisné Kalászi Rózsa



MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓLKULTÚRA

2009. október • III. évfolyam 8. szám 21

A Kós Károly ÁMK – Faluház
október-novemberi programjai

okt. 16. 18 óra A rendszerváltás húsz éve Budakalászon
Vendég: Szabó Imre miniszter

okt. 17. 09 óra Vadkacsa Kupa – sakkverseny
okt. 17. 14 óra Szüreti felvonulás a Faluházból indulva
okt. 17. 18 óra „Budakalász 2009” fotópályázat kiállítás

– megnyitja M. Tóth Géza
okt. 17. 20 óra Szüreti bál a BBK szervezésében
okt. 18. 10 óra Megyei I. osztályú sakkverseny
okt. 18. 13 óra XII. Országos Tarsolyos Találkozó
okt. 19. 10 óra Világszép Nádszálkisasszony, a Nektár

Színház zenés mesejátéka, 800 Ft
okt. 22. 18 óra MRL Egészség Klub
okt. 23. 11 óra Nemzeti Ünnep a Kopjafánál (Omszk tó) 
okt. 27. 16 óra Csillagfény parádé casting (válogatás)
okt. 29. 18 óra Magyar-japán est, Japán teaház
okt. 29. 18 óra MRL Egészség Klub: Szigetvári Iván elõa.
okt. 30. 17 óra Kézmûv. fogl.: õszi ablakdíszek, 500 Ft
okt. 30. 18 óra Szép Veronika kalászi mûvésznõ linó-

metszetei – kiállítás-megnyitó a klubban
nov. 5. 17 óra MRL Egészség Klub pszich.-i elõadása
nov. 7. 09 óra Vadkacsa Kupa – sakkverseny
nov. 7. 17 óra Kamarakoncert a régizenétõl napjaink

muzsikájáig – Klenyán Csaba Liszt-díjas
klarinétmûvész, Dónusz Katalin énekmû-
vész, Cs. Nagy Ildikó zongoramûvész –
A belépés ingyenes!

nov. 7. Márton Nap a Faluházban
nov. 7. 11 óra Szurdi-Szomor-Valla: Diótörõ és Egérki-

rály c. musical a pomázi Teleki–Wattay
Mûvészeti Iskola elõadásában, 800 Ft

nov. 7. 20 óra Márton napi Bál – zenés táncos mulat-
ság, zenél a Sziporka Band, 4500 Ft

nov. 9. 10 óra Baba-Mama Klub
nov. 10. 18 óra Közmeghallgatás
nov. 12. 14-18 Az MRL Egészség Klub egészségnapja
nov. 12. 17 óra Ötórai tea
nov. 13. 17 óra Aprók tánca – Játszóház: termésbáb ké-

szítés, belépõ: 500 Ft
nov. 14. 12 óra Pilisvigyázó és Értékõrizõ Nap
nov. 15. 11 óra Csillag Show és Alpok-Adria Szépség-

verseny casting
nov. 19. 18 óra Õszi Növendékkoncert
nov.20. 17 óra Kézmûves foglalkozás: gyertyamártás,

öntés, díszítés, 500 Ft
nov.20. 18 óra Bán Klára keramikus kiállításmegnyitója
nov. 21. 16 óra Cserkész bál
nov. 22. 16 óra Alpok-Adria Szépségverseny Pest Me-

gyei döntõ
nov. 23. 10 óra Baba-Mama Klub
nov. 25. 17 óra A Nyitnikék Ovi Adventi rendezvénye
nov. 26. 18 óra MRL Egészség Klub elõadása
nov. 27. 17 óra Kézmûves fogl.: adventi koszorú, 500 Ft
nov. 27. 18 óra Sváb Traccsparti
nov. 28. 09 óra Vadkacsa Kupa – Sakkverseny
nov. 28. 20 óra Katalin bál

A Faluház állandó és egyedi programjainak válto-
zásairól a www.faluhaz.hu honlapról tájékozódhatnak.

Könyvtári hírek
u Kertész Imre lesz a következõ hónap írója, akinek 80.

születésnapját november 9-én ünnepeljük. 2002-ben – a
magyar írók közül elsõként – irodalmi Nobel-díjat kapott.

u Mesepéntek lesz október 30-án. Várunk minden
meseszeretõ gyermeket és felnõttet!

u Felhívjuk késedelmes Olvasóink figyelmét, hogy a
türelmi idõ lejárt. A továbbiakban sajnos nem tudunk el-
tekinteni a késedelmi díj megfizetésétõl. Ez naponta és
könyvenként 6 Ft-ot jelent, tehát „kifizetõdõbb” a könyv-
tár gyakoribb látogatása.

u Két számítógépen lehet kölcsönzési idõben inter-
netezni könyvtárunkban 100 Ft/óra térítésért.

u Sok új könyvet szereztünk be az utóbbi idõben és
vásárolunk még az év végéig. Érdemes benézni hozzánk,
szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat! „Ne üljön otthon,
ha a könyvtárban otthon lehet!”

Kedvcsináló

Október írója Boris Vian, ötven éve elhunyt író, költõ,
festõ, jazz-zenész. A francia avantgárd mûvészet különös,
kihívó alakja eredeti szakmája szerint matematikus volt. Ki-
vételes nyelvi lelemény, polgárpukkasztó tartalom, sajátos
humor jellemzik munkásságát. A könyvtárban fellelhetõ
könyvei: Hullasztó, Öljünk meg minden rohadékot!, Pekin-
gi õsz, Piros fû, Tajtékos napok, Venyigeszú és a plankton.

„Úgy látszik ugyanis, a tömegeknek nincs igazuk, az
egyéneknek meg mindig igazuk van. De ebbõl nem szabad
magatartásunkra szabályokat levonni: nem kell ezeket meg-
fogalmaznunk ahhoz, hogy betartsuk õket. Csak két dolog
van: a szerelem, mindenfajta szerelem a csinos lányokkal,
meg a New Orleans-i muzsika vagy a Duke Ellington-féle. A
többinek el kéne tûnnie, mert a többi rút, s az alább követ-
kezõ néhány bizonyságul szolgáló lapnak az ereje abban a
tényben rejlik, hogy a történet teljes egészében igaz, mert
elejétõl végig én találtam ki.” (Tajtékos napok)

Csillagos Golgota

Ünnepi megemlékezésre hívjuk a budakalásziakat ok-
tóber 23-án 11 órára az Omszk parkba a Kopjafához. A
Faluház által az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére szervezett mûsort rendezte Szalóky B. Dániel.
Közremûködnek: Reitter Zsolt, ifj. Tóth János, Tabi Orsolya
színmûvészek, valamint Dinnyés József daltulajdonos.

Japán est a Faluházban
Különleges hangulatú estre várjuk az érdeklõdõket

október 29-én csütörtökön. A rendezvény 17 óra 30-kor,
a Japánról készült képek kiállítás-megnyitójával indul;
majd 18 órakor magyar-japán komolyzenei koncertet ad
Tóth Orsika (ének), Tomoko Sagawa (hegedû) és Serfõzõ
Henrik (zongora). 19 órakor „Hajnali teát s harmatot
együtt szürcsöl egy virág és egy pap” címmel, a japán te-
ázási szokások kulturális hátterével ismerkedhetnek meg,
Sági Attila jóvoltából; 19 óra 15-kor harcmûvészeti be-
mutató lesz; s végül 20 órakor két kjogent (a híres no
színházból kinõtt no komédiát) tekinthetnek meg. Belé-
põ: 1500 Ft. Szeretettel várjuk Budakalászt – Japánba...
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ISKOLAI, ÓVODAI INFORMÁCIÓK OKTATÁS
Új parkoló a Nyitnikék Óvodában

Ez év nyarán nagy
társadalmi összefogás ta-
núi lehettek városunk –
akkor még községünk –
lakói. A Nyitnikék Óvoda
Pomázi úti épülete elõtt
egy tágas, korszerû, aka-
dálymentes parkoló ké-
szült. A szülõk részérõl

az igény már évek óta fennállt, így amikor szülõi támogatás-
sal és az önkormányzat egyetértésével 3 éve pályázatot
nyújtottunk be új tornaszoba építésére, a tervnek része volt
egy új parkoló kialakítása is. Sajnos, a pályázat nem nyert,
így tovább kerestük a lehetõségeket a megoldásra.

Tavasszal egyik óvodásunk édesapja felajánlotta, hogy
ha elkészítjük a parkolót a pályázati tervnek megfelelõen,
minden anyagot biztosít hozzá. Ez tettre késztette a dol-
gozókat és a szülõket egyaránt. Így valósult meg ez a cso-
dálatos parkoló, a kiszélesített feljáróval, új kapuval, és a
nagy épület udvarának régóta esedékes földcseréjével, fü-
vesítésével. Ehhez 2,2 M Ft szülõi, 1,3 M Ft alapítványi tá-
mogatás állt a rendelkezésre. Kaptunk még szülõi felaján-
lásként komplett öntözõrendszert, kapunkat egy nagypa-
pa készítette, és szombaton, sõt hétköznapokon több száz
társadalmi munkaórát teljesítettek a szülõk és dolgozók.

Mindnyájuknak köszönjük, hogy áldozatot vállaltak
azért, hogy ez a közös cél megvalósulhasson. Ékes bizo-
nyítékát adták annak, hogy ha egy álomért összefogunk,
akkor az sikerül is. És mi a következõ közös álmunk? Ter-
mészetesen egy tornaszoba, ahol városunk gyermekei
megkaphatnák mindazokat a lehetõségeket, amiket egy
ilyen létesítmény nyújthat. Csak a kezdõ lökésre várunk!

Fodorné Földesi Zsuzsanna, az óvoda dolgozója,
a Budakalászi Óvodásokért Alapítvány tagja

Szüreti mulatság
A Nyitnikék Óvoda idén is megrendezte nagy hagyo-

mányokkal bíró Szüreti mulatságát. Ez a program nagyon
kedvelt, mert ilyenkor nem csak a gyerekeket várjuk szõ-
lõpréseléssel, kézmûves-, és sporttevékenységekkel,
táncbemutatóval, táncházzal, de a szülõk is új kapcsolato-
kat teremthetnek, beszélgethetnek, bekapcsolódhatnak a
programokba.

Ebben az évben fotókiállítást készítettünk a néhány hete
befejezõdött parkoló építésének képeibõl, hogy ezzel is
megköszönjük azok munkáját, akik segítettek nekünk eb-
ben. A mulatság megnyitóján pedig emléklapot nyújtottunk
át Nekik. Újdonságként ebben az évben sütemény-vásárt is
rendeztünk, melyet több mint 30 édesanya, nagymama, sõt
édesapa sütemény-felajánlása tett lehetõvé. A vásárláshoz a
szülõi munkaközösség egyedi fizetõeszközt bocsátott ki,
„NyitniPénz” néven. A szülõk bõségesen váltottak „Nyit-
niPénz”-t csemetéiknek, akik örömmel fizettek a sütemé-
nyekért, zsíros kenyérért olyan pénzzel, amelyet az általuk
már jól ismert cinege díszít. Szintén új program volt az ak-
kumulátoros kisautó, amit a gyerekek kipróbálhattak.

A rendezvény hangulatát a sok programon túl vidám
népzene, a díszítésként szolgáló csapatnyi madárijesztõ –
vagy ahogy a gyerekek nevezték el: Madárhessegetõ –, és a
rengeteg õszi termésbõl, indából, virágból készített ünnepi
díszítés teremtette meg, amik az óvoda dolgozói és néhány
szülõ közös munkájaként születtek. Mindezeket a ragyogó
õszi napsütés tette még látványosabbá és élvezetesebbé.

A rendezvény a nagyszámú vendégseregnek és a sike-
res süti-vásárnak köszönhetõen nem csak egy újabb szép
élménnyel gazdagította a Nyitnikék Óvoda gyermeki-
szülõi-dolgozói közösségét, de jelentõs bevételével támo-
gatta a Budakalászi Óvodásokért Alapítványt is. Az alapít-
vány ezúttal is a Nyitnikék Óvodába járó gyermekekre for-
dítja az összeget játékok, fejlesztõ eszközök formájában.

Családi Szombat 2009. – a Telepi Óvodában
Óvodánkban szept. 26-án ismét megrendeztük hagyo-

mányos családi napunkat. Dolgozóink már hetek óta szer-
vezték a programot, színes plakát hívta a szülõket és a gyer-
mekeket az eseményre. A szülõknek és sok-sok szponzor-
nak köszönhetõen számtalan nyeremény várta az érdeklõ-
dõket. Olyan nagy volt az izgalom, hogy az elsõ vendégek a
9 órás kezdés ellenére már fél kilenckor érkeztek.

A bejáratnál Totó várta az érkezõket, majd az udvaron a
Micimackóból ismert figurával, Fülessel találkozhattak,
fényképezkedhettek a gyermekek. Az ugrálóvárban kellõ-
képpen bemelegedtek, de közös bemelegítõ tornában is
részt vehettek kicsik-nagyok egyaránt. A játékos versenye-
ken, udvarunk minden zugát felhasználva több mint 15 te-
vékenységgel vártuk a gyermekeket, családokat. Lehetett
rollerrel, bolygórollival versenyezni, csõbõl kiguruló diót
törni, lufit fújni-kötözni, nyakba ültetett gyermekkel ruhát
teregetni, gesztenyét gyûjteni, váltóversenyezni, labdákat
söprögetni, golfozni, futva színeket párosítani… 

Aki elfáradt az ügyességet, erõt, állóképességet igénylõ
játékokban, pihentetõül homokvárat építhetett, kézmûves-
kedhetett: rajzolhatott, arcfestéssel szépülhetett, barkácsol-
hatott, gyöngyöt fûzhetett… Nagy kihívás volt a családok-

nak az óvodai dolgozókat felismerni, azonosítani szemük
alapján, fényképrõl (voltak, akik mindenkit felismertek!). Az
elpilledt résztvevõk Túró Rudit majszolhattak, hagymás zsí-
ros kenyeret ehettek és szörppel csillapíthatták szomjukat.
Délben a sok kedves vendég, gyermek, felnõtt fáradtan, de
boldogan, nyereményekkel megrakodva tért haza.

Olyan szép számmal jöttek el idén a családok, hogy
jövõre is újra szeretettel várunk mindenkit. Köszönet a
szülõknek és a szponzoroknak a program támogatásáért!

Varga Babett óvónõ

A Zeneiskola hírei
u Nov. 9. 18 óra: Õszi Növendékkoncert: Haydn-ra,

Händelre és Mendelsohnra emlékezünk a jubileum alkal-
mából. A Zeneiskola profiljába vágóan lesz népzene is.

u Nov. 12. 19 óra: Ének tanszaki koncert – Díszterem
u Nov. 13. 18 óra: Gitár tanszaki koncert – Díszterem
u Büszkeséggel vegyes szomorúsággal tájékoztatjuk

az érdeklõdõket, hogy Spáthné Faragó Évát október 1-tõl
kinevezték a Dunabogdányi Általános és Zeneiskola igaz-
gatójának. Továbbra is õ lesz a Kamp János Kapelle kar-
nagya, viszont a KAMI-ban már nem oktat tovább. Ezúton
is köszönjük sokrétû és színvonalas munkáját.





REKLÁM FIZETETT HIRDETÉS

HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉS MINDEN HÁZTARTÁSÁBAN!
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