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„Óvodát építeni nagyszerû dolog. Biztosíték ez a
családoknak, hogy születhetnek a gyerekek, mert gon-
doskodunk róluk. A következõ vállalkozásunk remélhe-
tõleg egy bölcsõde építése lesz.” Az óvoda mellett van
még hely rá, és „az elmúlt 5-10 évben Budakalász ön-
kormányzata mindig nagyon takarékosan gazdálkodott.
340 M Ft megtakarításunk van értékpapírban, 100 M Ft-
nyi részvényünk van, amit
nem használtunk fel és
nem is akarjuk, és az ön-
kormányzat nagyon hitel-
képes. ... Az óvoda építése
az elmúlt tíz év legna-
gyobb beruházása Budaka-
lász életében. ... Hogy a
400 M Ft-os költség keve-
sebb legyen, pályáztunk
100 M Ft-os igénnyel. ... A
pályázat sikeres volt, múlt
héten jött a levél, hogy 96
M Ft-ot nyertünk” – ezek-
kel a gondolatokkal és ez-
zel az örömhírrel vezette
be Parlagi Endre polgár-
mester a Nyitnikék óvoda Szalonka utcai tagintézmé-
nyének május elsejei ünnepélyes alapkõletételét.

A képviselõ-testület óvoda építésrõl szóló határo-
zatát, az építési engedélyt, tervdokumentációt és a Bu-
dakalászi Hírmondó egy példányát tartalmazó kerámiát
készítõje, Simó Ágoston és a Nyitnikék óvoda vezetõ-
je, Kernreiter Péterné helyezte el az alapkõben. A mû-
vész a címerrõl ismert Kálváriával-hármashalommal, a

budakalászi agyagkocsival, búzakalásszal és az éltetõ
nappal díszítette mûvét, amelybe a lelkes adakozók, a
hagyománynak megfelelõen a jelenleg használatos
fémpénzeket is beletették.

Az ünnepségen Homor István projektmenedzser
beszámolt arról, hogy az április 7-i szerzõdés aláírása
után a kivitelezõ már másnap megkezdte a munkát és

az alapkõletételig minden
elkészült idõben, a napra
lebontott ütemterv sze-
rint. Az „5+1” jelzésû, az-
az öt foglalkoztatót és egy
tornacsarnokot is tartal-
mazó óvoda építése sínre
került, kiírták az udvar ki-
alakítására és a belsõ
mobíliákra a közbeszerzé-
si pályázatot.

Novotny László, a kör-
zet képviselõje a lakosok
türelmét és megértését
kérte, hiszen a határidõ
szorítása miatt hétvégén
is dolgoznak az építkezé-

sen: elkerülhetetlen lesz a zaj és a por. Egyúttal örömé-
nek adott hangot, hogy „olyan nemzeti kormány ala-
kult, amely családbarát”, és abbéli reményét fejezte ki,
hogy „annyi gyerek születik Budakalászon, hogy még
ez az óvoda is kevés lesz”.

Az alapkõletételt a Nyitnikék óvoda gyermekeinek
Tavaszköszöntõje és a Kamp János Kapelle muzsikája
tette még hangulatosabbá.

A Szalonka utcai óvoda alapkõletétele
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Boldogság, öröm, pityergés
Sok fáradt, mo-

solygós, szomor-
kás szem, arc fo-
gadott bennünket
Anyák napja alkal-
mából, április 28-
án, a Kalászi Idõ-
sek Napközi Ott-
honában. Minden-
ki megilletõdött

volt, a gyerekek is, és a Nagymamák, Nagypapák is. De
szerencsére a versek, énekek, körjátékok oldották a han-
gulatot. A „mûvészet angyala” hamar beférkõzött a te-
rembe és szétszórta a „boldogság porát”. A negyedik
vers után már vi-
dám, felszabadult
gyermekek szaval-
tak, és nevetõ né-
nikék, bácsikák
hallgatták õket.

Aztán a sok
„boldogságpor” és
a gyerekek hatásá-
ra könnyek szöktek
a Nagyikák szemébe: a meghatottság könnyei. Örömet,
boldogságot szereztünk Nekik, röpke fél órára. Jó érzés
volt megölelni, megpuszilni õket, és virágot, ajándékot ad-
ni Nekik. A nagypapák nagyot nevettek a papírból készült
nyakkendõkön és boldogan fel is öltötték õket.

Persze bölcs
nagyszülõnek nem
lehet csak úgy ad-
ni, mert a szívében
benne van, hogy
kapni jó, de adni
még jobb. Így õk
is meglepték a
gyerekeket egy
csodálatos, felhúz-

ható katicával, amit nagy kacajok közepette vettek birtok-
ba. És most jött csak az igazi öröm! Kisgyerekek, „Nagy-
gyerekek” boldogan, kacagva, tapsikolva játszottak,
Anyák napja alkalmából. Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Ványikné Kubinszki Terézia,
Telepi Óvoda

Festéktüsszentõ Hapci Benõ városunkban...
Április 24-rõl

25-re virradóra egy
elmés polgártár-
sunk annyira rózsa-
színben látta a vilá-
got, hogy úgy
döntött, hazafelé
menet ezt az élmé-
nyét megosztja
másokkal is. Sajnos
nem a legüdvözítõbb megoldást találta ehhez: Festéktüsz-
szentõ Hapci Benõnek képzelve magát a Lenfonó állomás-
tól kezdve az Erdõhát utcán át a Klisovácig mindent (az ál-
lomásépületet, a posta téglafalát, a villanyoszlopot, a Nap-

virág Idõsek Otthona táblát, de
még egy, a közlekedést segíteni
hivatott tükröt is) befestett rózsa-
szín festékszóróval. Az Önkor-
mányzat – a kamerák felvételei
alapján szûkítve a lehetséges el-
követõk körét – feljelentést tesz
az ügyben, szabálysértési eljárást
indít a ‘cinkes pinkes’ ellen és kár-
térítési igénnyel lép fel.

KGB, azaz: KertészGerillák Kalászon
Rokonszenvesebbek azok a Kertészgerillák, akik május

15-16-án, este 9-tõl hajnali 2-ig kiszabadítottak a méteres
gazból egy kutat a Damjanich utcán. A kerekes kút pár éve
még mûködött,
hordták belõle a
környékbeliek a vi-
zet. Miután a
gyom benõtte, las-
san azt is elfeled-
ték, hogy ott van.
Pedig még rend-
behozható: meg
kellene javítani a
tetõzetét, és a vödörhúzó szerkezetet. De így is kellemes
látvány, hiszen a titokzatos ismeretlenek 6 zsák tarackot,
szemetet összegyûjtve: felásták a talajt, lépcsõt vágtak a
kútig és még virágokat is ültettek elé. Igaz, nem csak ró-
zsaszínûeket... Viszont szebb tõlük a világ... (Aki csatlakoz-
na a gerillákhoz, írjon a tisztakalasz@gmail.com címre.)

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

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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MEGHÍVÓK SZOBORAVATÓK, ÜNNEPSÉGEK

A szó igazi hõse akarok lenni.
Ha reménytelen a Lehetetlen,

elbukásunk is ünnepély.

Elalvás elõtt verset olvasok rendszerint,
erõsíti az embert, feléleszti a vágyat az
igaz szavakra, amikben oly sokáig szû-
kölködtünk az elmúlt két évtizedben
(is). Nagy László – aki nyáron lenne 85
esztendõs, de immár 32 éve nincs kö-
zöttünk – élete értelmének tekintette a
szóval való bíbelõdést, a ‘versekben
tisztára mosdatott szót’, tudván, aki ily
tiszta szándokkal munkálkodik nemes
célokon, az nem bukhat el, mert cselek-
vése maga is ünnepély. A jó célokért
ténykedõ ember autonóm, s ehhez tör-
vényen felüli jussa van akkor is, ha kisa-
játították ezt az önállóságát eleddig.

Mostanában mintha ragadós lenne a
remény, a várakozás, a hit, hogy valóban
jön egy jobb kor, mely után szomjúhozó,
csaknem kiszáradt vándorként epedez-
tünk. Bizakodunk, hogy végre tiszta je-
lentésû szavakkal beszélnek majd ve-
lünk, s nem ‘kommunikálnak hozzánk’,
hogy az állam és autonóm polgárai nem
tekintik majd bûnözõnek egymást, meg-
változik a társadalmi, politikusi morál:
mindenféle válságunk legfõbb rákfenéje.

Az nem lehet többé, hogy szétlopják
az országot büntetlenül, az nem lehet,
hogy az adó rabszolgája legyen, aki be-
csülettel dolgozik. Talán Nagy László is
éhezne ma, ha nem kapott volna Kos-
suth-díjat 1966-ban, de analfabéta ro-

mán cigánynak kellett volna születnem
nekem is, hogy képes legyek kifizetni 2-
3000 eurót egy hamis jogosítványért.

Úgy tûnik nagy fejszére lesz szüksé-
ge a kormánynak, hogy a sötétség nagy-
ra nõtt fáival megbirkózhassék. Az elszá-
moltatás, az ‘adóforradalom’ bevégzésé-
re a választóktól kellõ ‘autonómiát’ kap-
tak, s így nincs ürügy kimagyarázkodni,
ha nem élnek vele. „Mûveld a csodát, ne
magyarázd!” – írta Nagy László, s most
ennek a csodavárásnak meg kell felelni,
– az elbukás nem lenne népünnepély.

Mert eleget fohászkodtunk már, mi-
képp Nagy László József Attilához:

„Segíts, hogy az emberárulók szutykát
erõvel gyõzze a szív
szép szóval a száj”

(III. Utisz)

AA UTONÓMIAUTONÓMIA

Meghívó Klebelsberg Kunó szoboravatóra
Budakalász Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja a város lakosait, polgárait
a gróf Klebelsberg Kunó emlékére állított szobor
avató ünnepségére, június 19-én 17 óra 30-kor
a Budai út 47. sz. ingatlan elõtti közterületre.

Köszöntõt mond dr. Tõkéczki László történész és
P. Szabó Ernõ mûvészettörténész.

A rendezvényen részt vesz a szobor alkotója,
Búza Barna szobrászmûvész.

„Klebelsberg Kunó (1875-1932) a két világháború kö-
zötti idõszak legnevezetesebb kultúr- és tudománypoliti-
kusa, aki megszervezte a korszerû oktatási rendszert.
1914-tõl közoktatásügyi államtitkár volt, ... 1922-31 kö-
zött vallás- és közoktatásügyi miniszter. Gróf Tisza István
miniszterelnöksége alatt sok tapasztalatot szerzett az okta-
tási és mûvelõdési intézmények szervezésében, rábízták a
határon túli magyarok oktatásának megszervezését is.

Népiskolai programja keretében 5000, fõként tanyasi
iskolát létesített, törvénybe iktatta a 8 osztályos népisko-
lát, megreformálta a középiskolai oktatást, bevezetve a
reálgimnáziumot. Szegeden, Pécsett és Debrecenben
megteremtette a felsõoktatás korszerû mûhelyeit. Létre-
hozta a Collegium Hungaricumokat és a külföldi ösztön-
díjak rendszerét. 1930-ban õ hívta haza Szent-Györgyi
Albertet Cambridge-bõl. 

Világlátott ember volt, leginkább Európához szerette
volna felzárkóztatni a magyar oktatási, kulturális intéz-
ményeket. Szellemi nagyságát, hihetetlen munkabírását,
államférfiúi erényeit kortársainak legjobbjai mind tisztel-
ték. Hirtelen bekövetkezett halála mélyen megrendítette
a vezetõ politikai elitet, méltóképpen búcsúztak a kul-
tuszminisztertõl. A szegedi Fogadalmi templom kriptájá-
ban nyert örök nyugodalmat.”

Gróf Klebelsberg Kunó oktatáspolitikájának méltó
tiszteleteképpen kerül mellszobra a Népiskolával szem-
közti területre.

Meghívó Trianon Emlékmû avatásra
Budakalász Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Budakalász polgárait a békediktátum 90. évfordulójára

készített, Budakalász Lenfonó HÉV állomás mellett
elhelyezett Trianon Emlékmû avatására,
2010. június 4-én pénteken 19 órára.

Díszvendégeink: Tõkés László püspök, az erdélyi ma-
gyarok–Románia Európa parlamenti képviselõje, Lezsák
Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum
elnöke, Wittner Mária országgyûlési képviselõ, az 1956-os
forradalom és szabadságharc hõse, dr. Varga István ország-
gyûlési képviselõ, ügyvéd. Közremûködnek: a Theatrum
Hungaricum színmûvészei és a Kamp János Kapelle.

A szobor a magyar népfelkelõ jelképe, aki ezer éven át
védte Magyarországot. Az eredeti Kárpátok õrét Kolozs-
váron állították 1915-ben, de azt a bevonuló románok
1918-ban elpusztították. Az emlékmû terveit Szczuka Atti-
la készítette. A szobor alkotója Horváth-Béres János.

Pedagógusnap a városban
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete június 7-én 17 óra

30-tól a Kós Károly ÁMK Faluház Nagytermében köszönti
Pedagógusnap alkalmából a fenntartásában mûködõ közok-
tatási intézmények alkalmazottait. Ekkor adja át az általa
alapított „Budakalász kiváló pedagógusa” és a „dr.
Milosevits Péterné – Budakalász közoktatásáért” díjakat. Fel-
lépnek a KAMI növendékei és a Tekla néptáncegyüttes.

Semmelweis napi köszöntõ
Budakalász Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az

egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó és a lakosok
jólétéért tevékenykedõ munkatársai tiszteletére Semmel-
weis napi ünnepséget rendez június 15-én 18 órakor a Kós
Károly ÁMK Faluház Nagytermében. Ekkor kerül sor az ön-
kormányzat által 2009-ben alapított „Budakalászi polgárok
egészségéért” díj átadására is. Fellépnek a KAMI növendé-
kei, a Kamp János Kapelle és a Kalász néptáncegyüttes.



2010. május • IV. évfolyam 5. szám4

KÖZ-ÜÜGYEKKERESZT – ÚT

2010. április 29-én az alábbi levél érkezett
a Polgármesteri Hivatalba:

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselõ-testület!
440 budakalászi lakos aláírásával fejezte ki tiltakozását

a Budakalász Budai út és az Ady Endre út keresztezõdésé-
ben lévõ védett értékünk, a kereszt (150 éve áll a helyén)
áthelyezése ellen!

Kérjük, az itteni forgalmi csomópontot úgy rendezni
szíveskedjenek, hogy: se lámpára, se körforgalomra ne le-
gyen szükség.

Mi, az itt lakók, itt élõk, a megoldást abban látjuk,
hogy a szóban forgó sarkon elhelyezkedõ ingatlan – Budai
út 66. – egy részének lebontása minden problémát meg-
oldana a közlekedéssel kapcsolatban.

Biztosak vagyunk benne, hogy költsége is lényegesen ke-
vesebb lenne, mint az esetleges lámparendszer. (Egyébként
itt zebrára nincs szükség, mert gyalogos forgalom nincs!)

Kérjük a polgármestert (aki mindig a falu arculatának ere-
deti megõrzésére törekedett, ezt a törekvését most se adja fel)
és a képviselõ-testület minden tagját külön-külön, hogy az itt
élõk akaratát, érdekeit a legmesszebbmenõkig képviseljék.

A 440 aláírást (név, cím, személyi szám, ill. szig. szám) át-
adtuk Tolonics István képviselõ társuknak, hogy a 2010. ápri-
lis 27-ei testületi ülésen terjessze elõ kérésünket, szólaljon fel
érdekünkben! A VKC TV-ben láttuk, hogy ezt meg is tette!

Beszéltünk Hantos István képviselõ úrral is (mivel a kör-
nyéken neki kellene képviselni az érdekeinket, rá szavaztunk),
hogy járjon el ügyünkben. Õ nem szólalt fel, neki a 440 aláírás
nem jelent semmit. Felkértük dr. Krepárt Tamás képviselõ urat
is, hogy támogasson. Meg is tette! Köszönjük neki!

Az aláírásokat továbbra is gyûjtjük, és utólag még csa-
toljuk. Az aláírások megtekinthetõk: Tolonics István – Bu-
dakalász – Budai út 69. sz. alatt.

Kérjük mielõbbi válaszukat, a fent megnevezett képvi-
selõkön keresztül.

Tolonics István

A polgármester úr válasza:
Tisztelt Képviselõ Úr!
A Budakalász Budai

út–Ady Endre út keresztezõ-
désének átépítésével kapcso-
latban írt beadványára a kö-
vetkezõ választ adom:

1.) Képviselõtársunk –
Hantos István úr – tevékeny-
ségét nem kívánom megítél-
ni, a beadvánnyal kapcsolatos
álláspontját nem ismerem.

2.) Tájékoztatom, hogy az Ön által összegyûjtött alá-
írásokkal addig, amíg azok a Polgármesteri Hivatalban ik-
tatásra nem kerülnek, nem tudunk mit kezdeni, azok hite-
lességérõl nem tudunk meggyõzõdni.

3.) Kérem, hogy az aláírásokat minél elõbb szívesked-
jenek benyújtani, mivel kötelességemnek érzem a buda-
kalászi polgárok érdekeinek képviseletét, ezért az ügyben
lakossági fórumot kívánok összehívni, melyre a beadvány
aláíróit név szerint kívánom meghívni.

4.) Tájékoztatom, hogy a kereszt áthelyezésének kérdé-
sét a Római Katolikus Egyházzal és a hívekkel egyeztettük.

5.) A forgalmi csomópont tekintetében engedélyes
tervek vannak, annak kivitelezését a Magyar Állam a la-
kosság számára nyújtandó kompenzációként finanszíroz-
za és végzi el valamennyi itt élõ lakótársunk érdekében. A
beruházás kiemelt jelentõségû a nagy forgalmat lebonyo-
lító Budai út és az Ady Endre utca keresztezõdésének biz-
tonságosabbá tétele érdekében.

6.) Felhívom figyelmét, hogy a beruházó a közeljövõ-
ben meg kívánja kezdeni a kivitelezés közbeszerzési eljá-
rását, ezért fontos mielõbbi intézkedésünk.

Budakalász, 2010. május 3.
Üdvözlettel:

Parlagi Endre

A Budai út–Ady Endre u. keresztezõdésének kálváriája

Az áthelyezés látványterve

Május 12-én, mintegy 100 lakos
részvételével került sor a Budai út–
Ady Endre úti keresztezõdés közbiz-
tonsági fejlesztése kapcsán összehívott
lakossági fórumra. A szûk teremben –
nagyobb szabad helyiség épp nem
volt a KKÁMK-ban – néha szinte patta-
násig feszültek az indulatok, a jelenlé-
võk több ízben a meghívott szakértõk-
be is beléfojtották a szót.

A beruházó NIF Zrt. részérõl
Szalainé Tóth Ildikó elmondta: 2009.
januárjában az önkormányzattól kapott
fejlesztési listát eljuttatta a Magyar
Közút Zrt-hez, amely azt jóváhagyta.
A kereszt áthelyezésérõl ekkor még
nem volt szó, azt nem az önkor-
mányzat kezdeményezte, tehát a ter-
vezési-kivitelezési pályázatot az ere-
deti elképzelés szerint írták ki. A pályá-
zatot a Pro Urbe Kft nyerte, a tervet a

jelenlévõ Dulitz László készítette. Ab-
ban mindhárom cég szakemberei
egyetértettek, hogy a keresztezõdés
nagyon balesetve-
szélyes, javasolt
átalakítása min-
denképp indokolt.

Augusztusban
egyeztették a ter-
vet a szakhatósá-
gokkal és a Ma-
gyar Közúttal, ek-
kor derült ki,
hogy a Zrt. nem tud hozzájárulni a
csomópont átépítéséhez, jelzõlám-
pássá alakításához anélkül, hogy a ke-
resztet át ne helyeznék. Az egyenes
és a balra kanyarodó sávnak ugyanis
szükségszerûen külön sávnak kell len-
ni, de utóbbi túl közel kerül a csomó-

ponthoz, amit a magyar elõírások
nem engednek. A tervezõ által java-
solt három lehetséges változatról a

plébános úr meg-
kérdezte a híve-
ket: a legtöbben a
‘c’ verziót válasz-
tották (lásd a fenti
látványtervet).

A parázs vita
során a lakosok
azt kifogásolták: •
rossz volt a kér-

désfelvetés, hiszen õk egyáltalán nem
szeretnék a 150 éve ott lévõ keresztet
áthelyezni (válasz: a magyar szabvá-
nyok betartásával nem lehet másképp
megoldani a keresztezõdés átalakítá-
sát, csak áthelyezéssel; 150 éve még
nem volt ott ilyen forgalom; ráadásul a

Fórum a keresztezõdés ügyérõl
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Óvodavezetõt és iskolaigazgatót
választottak...

A Telepi óvoda és a Szentistvántelepi Általános Iskola
vezetõinek – Fehérváriné Básits Margitnak és Horváth Er-
zsébetnek – vezetõi megbízatása 2010. július 31-én lejár. A
közoktatásról szóló LXXIX.törvény szabályai szerint a Kép-
viselõ-testület nyilvános pályázat útján választja meg a kö-
vetkezõ 5 évre az intézmény vezetõjét. Az álláspályázatok-
ra a Telepi Óvoda esetében 1, míg a Szentistvántelepi Álta-
lános Iskola esetében 9 pályázat érkezett.

A Telepi Óvoda vezetõi állására a jelenlegi vezetõ,
Fehérváriné Básits Margit nyújtott be pályázatot. A nevelõtes-
tület, az alkalmazotti közösség és a szülõi közösség egyhan-
gú támogatását élvezve, május 13-án a Képviselõ-testület
Fehérváriné Básits Margitot bízta meg a Telepi Óvoda vezetõi
feladatainak ellátásával 2010. aug. 1-tõl 2015. aug. 31-ig.

A Szentistvántelepi Általános Iskola vezetõi állására a
jelenlegi igazgató mellett 8 szakember nyújtotta be pá-
lyázati dokumentációját. A nevelõtestület és az alkalma-
zotti közösség 67%-a a változatlanság, míg a szülõi kö-
zösség 80%-a a változtatás mellett foglalt állást. A pályá-
zók vezetõi programjának megismerése alapján a Képvi-
selõ-testület a Szentistvántelepi Általános Iskola vezetõi
feladatainak ellátásával 2010. aug. 1-tõl 2015. aug. 31-ig
Kovács Kristóf Áront bízta meg.

A megbízott vezetõkkel készített beszélgetést követ-
kezõ lapszámunkban olvashatják.

96 M Ft-ot nyertünk az új óvodára...

„Az ÚMFT Közép-magyarországi Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott ‘A kompetencia alapú
nevelés tere, a budakalászi Nyitnikék Óvoda bõvítése’ c.
KMOP-4.6.1/B-09-2010-0013 jelû pályázatot a Regioná-
lis Operatív Programok Irányító Hatóság vezetõje feltéte-
lesen, legfeljebb 95 924 191 Ft csökkentett összköltség-
gel történõ támogatásra érdemesnek ítélte.” – áll a hivatal
által épp a május elsejei alapkõ-letétel ünnepe elõtt meg-
kapott levélben. Az egyszeri, vissza nem térítendõ támo-
gatás a 434 164 595 Ft összköltségbõl 22%-os támogatá-
si intenzitást jelent.

A Bridge Kft.
április 8-án meg-
kezdte a mun-
kát, és bár sajnos
az idõjárás köz-
ben csapadékos-
ra fordult, de
nagy ütemben
dolgozik az épü-
let kivitelezésén.

Remélhetõleg sikerül tartani az ütemtervet és okt. 1-én
ünnepélyesen átadhatják a Nyitnikék óvoda Szalonka utcai
tagintézményét. Az óvoda öt csoportban max. 125 fõt ké-
pes majd befogadni, de a képviselõ-testület máj. 13-i
döntése szerint 2010 októberében 3, 2011 szeptemberé-
ben viszont már 5 csoporttal indítanák a tagintézményt.
Az átadásig, a szeptemberi idõszak áthidalására a testület
ideiglenes csoport létrehozását engedélyezte a Nyitnikék
és/vagy a Telepi óvoda tornaszobájában.

kereszt, mivel nem mûemlék, nem az
önkormányzat, a KÖH vagy az egyház
tulajdona, hanem a Magyar Közút ke-
zelésében van); • miért nem a zavaró
sarokházat bontják
el (a pénz ingat-
lan-vásárlásra nem
fordítható); nem is
voltak ott balese-
tek (lakosoktól
kapott információ-
ink szerint több
halálos baleset is
volt – a szerk.); •
miért Budapest felõl terveztek gyalog-
átkelõt, miért nem a templom elé (így
alakulnak ki a legrövidebb autósorok);
• hogy jönnek ki az ottlakók (három
ingatlanból valóban csak jobbra, kis ív-
ben lehet kikanyarodni); • a lámpás
keresztezõdés nem fogja-e növelni az

M0 ráhajtás lehetetlensége miatt
egérútként használt utak forgalmát (a
Tanító és a Sport utcán forgalomcsilla-
pító szigetek, zebrák lesznek, és pár-

huzamosan tere-
lõszigetek a város
több pontján is:
tehát nem lesz ér-
demes Budaka-
lászon áthaladni);
• miért nem
egyeztettek a la-
kosokkal (ez a 4.
egyeztetés a ta-

nácstermi, a templomi és a januári
után); • lehetne-e körforgalmat oda-
építeni inkább (a magyar szabvány
szerint nem lehet, fõleg úgy, hogy in-
gatlant ne érintsen); • ha most leállít-
ják ezt a változtatást, meddig érvé-
nyesek az engedélyes tervek (kb.

2013-14-ig, amíg az elkerülõ út, eset-
leg az M0 folytatás meg nem épül, –
tehát az önkormányzat ezen a 2 évin
túl további 2 évi közlekedésfejlesztési
támogatásra lehet jogosult); • megcsi-
náltathatja-e a késõbbiekben az ön-
kormányzat a keresztezõdést a lako-
sok hozzájárulása nélkül (a terv kész, 3
évig jogerõs, de ha indok adódik, ak-
kor is tartanak lakossági fórumot); • ha
kötnek a szabványok, lehet-e alóluk
felmentést kérni (idõbe kerül, kicsi az
esély rá, de megtehetõ).

A polgármester a fórum során
többször leszögezte: a május 25-i tes-
tületi ülésre beterjeszti, vegyék-e ki
az Ady Endre–Budai úti csomópontot
a fejlesztések sorából, úgy, hogy a
többi közlekedésbiztonsági beruházás
(9. oldal) ne szenvedjen késedelmet.

FSA

Sikeres évet zárt a Kábel TV Kft.
Május 5-én közgyûlést tartott a Kábel TV Kft. A cég

költségei a tavalyi év során csökkentek, adózott eredmé-
nye: 31 190 e Ft. A közgyûlés úgy döntött, tulajdoni há-
nyad arányában a nyereséget felosztja, így az Önkor-
mányzat bevétele 24 750 e Ft. Az ügyvezetõ bejelentet-
te, hogy nyugdíjba vonul, ezért pályázatot írnak ki a mun-
kakörére. Mivel lejártak a tisztségviselõi megbízások, a
közgyûlés új felügyelõbizottságot fog választani.
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A kéményseprõ közszolgáltatás változásáról
Pest Megye Önkormányzata tájékoztatja a lakosokat,

hogy a Pest Megyei Kéményseprõ Kft-nek a kéménysep-
rõ-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogosultsága
2010. március 26-án megszûnt. Az érvényes és eredmé-
nyes pályázati eljárás lezárultával, a közszolgáltatás ellá-
tására és a díjak beszedésére, 2010. május 1-tõl a So-
mogy Megyei Kéményseprõ Kft. jogosult és egyben kö-
teles. Céginformációk: Somogy Megyei Kéményseprõ
Kft. Cím: 7400 Kaposvár, Petõfi tér 4. Telefon: 82/314-
419. Ügyfélfogadás: hétfõ-szerda 7.30-16 óráig, csütör-
tök 7.30-20 óráig, péntek 7-13 óráig.

A „piszkos” munka is munka...
 Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy az Állattartási

Törvény értelmében: „A kedvtelésbõl tartott állat ürülékét
az állattartó a közterületrõl köteles eltávolítani.” Ezt meg-
erõsíti a képviselõ-testület 2001-2002-es rendelete az ál-
latok tartásáról, miszerint: „az állattartó köteles gondos-
kodni arról, hogy az állat a közterületet ne szennyezze.
Az okozott szennyezõdést kötelesek azonnal eltávolítani,
és a közterületet eredeti állapotba köteles visszaállítani.”
Kérjük, figyeljenek környezetünk tisztaságára!

 A nagy esõzésekkel burjánzásnak indultak a gyom-
növények. Kérjük, hogy kertjeik gondozásán túl fordítsa-
nak figyelmet az ingatlanokhoz tartozó közterületeken is
a gyomtalanításra, a vízelvezetõ árkok, útpadkák rendbe-
tételére, járdák tisztán tartására, fûnyírásra. Köszönjük!

A tömegszállások megszüntetéséért
Tisztelt budakalásziak!
Évek óta ismert jelenség, hogy tavasszal idegenek je-

lennek meg városunkban. Szállásuk a Berdó-dûlõ hétvégi
házaiban, vagy itt belterületen, néhány tömegszállásként
mûködõ házban van.

Az idegenek, nem érezve magukénak a várost, szeme-
telnek, kocsmáznak és ilyenkor a bûnözés is megnõ. Õk az
EU állampolgárai, a közrend õrei csak tettenérés esetén
léphetnek fel velük szemben. Hogy ezen a helyzeten úrrá
legyünk, tisztánlátásra és összefogásra van szükség. Azt
kérjük, gyanús személyeknek ne adjanak szállást, ilyenek-
tõl ne vásároljanak, mert lehet, hogy a holmi lopott.

A tömegszállások ellenõrzésére a rendõrség azt aján-
lotta, hogy vezessük be az idegenforgalmi adót. Ezzel el-
lenõrizni lehet az itt tartózkodókat és korlátozni a további
létszámnövekedést.

Kérem minden budakalászi közremûködését a tiszta-
ság, a közrend, a nyugalom megõrzésében.

A közrend õreinek telefonszámai: Rendõrség: 107;
Körzeti rendõr megbízott: (70) 338 5119; Közterület-fel-
ügyelet: (70) 314 6104.

Budakalász, 2010. március 30.
Parlagi Endre polgármester

ÁLLAPOTFELMÉRÉS TÖMEGSZÁLLÁSOKON

Parlagi Endre polgármester a rendõrökkel, polgárõrökkel
két helyszínen, a Budai úton és a Táncsics utcán felkereste a
tömegszálláson lakó idegeneket. Fõleg Szatmárnémetibõl
származó erdélyi cigányokat találtak, lehetetlen körülmé-
nyek között. Bontásból származó ajtókból eszkábáltak vala-
mi teret, nylonnal fedték, beállítottak egy kanapét: ebben la-
kik egy család, csecsemõvel. Az ingatlantulajdonosoknak a
hivatal levelet küldött, melyben kérte, számolják fel az áldat-
lan állapotokat, emberhez méltatlan körülményeket.

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Reklámhordozók elhelyezésérõl
Az utóbbi idõben jelentõsen elszaporodtak közterületein-

ken, illetve a magántulajdonú ingatlanok közterület felé esõ
részein, kerítésein az engedély nélkül elhelyezett reklámhor-
dozók, melyek nagymértékben rontják Budakalász település-
képét, rendezetlenek, sok esetben balesetveszélyesek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a reklámhordozók elhe-
lyezésének szabályozásáról szóló 2/2005. (II.23.) Kpvt.
rendelet elõírásai szerint cég-címtábla, cégér, hirdetõ be-
rendezés, önálló tartószerkezetû hirdetõ berendezés,
tábla, tábla-együttes, mozgó-, hangosító berendezés épí-
tése, létesítése, átalakítása, eltávolítása, valamint plaká-
tok, egyéni hirdetések, falragaszok, transzparensek és
grafitik építményen való elhelyezése építési engedély kö-
teles. A reklámhordozót csak ideiglenes jelleggel, maxi-
mum 10 év idõtartamra lehet elhelyezni. Amennyiben
nem rendelkeznek az ingatlanukon lévõ reklámhordozóra
érvényes építési engedéllyel, azt kötelesek eltávolítani.

Arra törekszünk, hogy rendezett keretek között, a tele-
püléskép hátrányos befolyásolása nélküli hirdetési lehetõsé-
get biztosítsunk a helyi vállalkozóknak mind közterületein-
ken, mind a magántulajdonban lévõ ingatlanok közterületrõl
látható részein. Kérjük, hogy ha a jövõben a település közte-
rületein szeretne hirdetni, vagy az eltávolított reklámhordo-
zó helyett – szabályos keretek között – új reklámhordozót el-
helyezni, úgy szíveskedjen ez irányú szándékával félfogadási
idõben felkeresni a Polgármesteri Hivatal mûszaki irodáját.

A reklámhordozók elhelyezésének szabályozásáról szó-
ló 2/2005. (II.23.) Kpvt. rendelet elérhetõ a www.
budakalasz.hu honlapon, vagy közvetlenül letölthetõ a
www.budakalasz.hu/data/cms28521/02reklam.rtf oldalon.

Köszönjük segítõ együttmûködésüket.

Az M0 zajvédelme – júl. 31-ig
A lakossági panaszokat (így az M0 Északi szektora

kapcsán dr. Szigeti Ferencné képviselõ beadványát) vizs-
gálva a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség kötelezte a NIF Zrt-t
az UNITEF ‘83 Zrt. által benyújtott intézkedési terv szerint
2010. júl. 31-ig az M0 mentén a meglévõ zajárnyékoló
falak bõvítésére, ill. új zajárnyékoló falak kiépítésére. A
panaszok kapcsán indított eljárást csak akkor zárják le, ha
igazolódik, hogy teljesülnek az elõírt zajterhelési határér-
tékek. Ezzel egyidejûleg folyamatban van az M0 környe-
zetvédelmi engedélyében szereplõ egyéb elõírások, pl.
növénysáv telepítése teljesítésére irányuló vizsgálat is.

Vizsgálat a szentendrei Tûzoltóságnál
Szûcs Tamás, a Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság ezre-

dese elnézést kért telefonon a polgármestertõl, hogy eddig
nem tudta megválaszolni február 17-én írt levelét a febr. 14-
i Damjanich u. 10. sz. alatti tûzesetnél tapasztalt késedelmes
jelzés-továbbítással kapcsolatban. Elmondta: a Fõigazgató-
ság vizsgálatot rendelt el a Szentendrei Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóságnál, de az akadályozza a vizsgálatot.
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A nemzeti és etnikai kisebbségek települési
szintû önkormányzatainak megválasztása
Tisztelt Budakalászi Választópolgárok!
A Magyarországon elismert nemzeti és etnikai kisebb-

ségi közösségeknek az Alkotmányban biztosított joga,
hogy helyi és országos önkormányzatokat hozzanak létre.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvény alapján a bolgár, a cigány, a görög, a
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin,
a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán kisebbség esetén
lehet kisebbségi választást tartani.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk vá-
lasztásán az a magyar állampolgár vehet részt, aki a ki-
sebbség választói jegyzékében szerepel.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény értel-
mében 2010. május 31. napjáig a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezõ, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar
állampolgárokat levélben tájékoztatom a kisebbségi vá-
lasztói névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudniva-
lókról, és a névjegyzékbe vételhez szükséges kérelem
nyomtatványt is megküldöm.

A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételt
2010. július 15-ig – lehet kérni a lakcím szerinti helyi vá-
lasztási iroda vezetõjétõl; a kipostázott kérelemnyomtat-
vány az önkormányzat A épületében, az Iktató-Ügyfél-
szolgálat elõtt elhelyezett gyûjtõládába való helyezésé-
vel. A kérelem postai úton is megküldhetõ, úgy, hogy a
kérelem legkésõbb július 15-ig megérkezzen a helyi vá-
lasztási irodába (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.).

Kérem azon választópolgárokat, akik élni kívánnak a ki-
sebbségi névjegyzékbe való felvétellel, a kiküldött nyomtat-
ványt határidõben juttassák el a kihelyezett gyûjtõhelyre!

Kisebbségi névjegyzékbe vételhez való gyûjtõhely az
alábbi helyen található:

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala, A épület földszint, Iktató-Ügyfélszolgálat elõtti helyi-
ség (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.).

A nemzeti-etnikai kisebbségek választásával kapcso-
latban felvilágosítás kérhetõ a Választási Információs Szol-
gálatnál (VISZ), személyesen a Polgármesteri Hivatal A
épület I. emelet 11. számú irodájában Nagy Zsolt aljegy-
zõtõl, távollétében dr. Papp Judit szervezési és képviselõ-
testületi irodavezetõtõl a Polgármesteri Hivatal A épület
I. emelet 17. számú irodájában.

Telefonon: (26) 340-514/111-es vagy 117-es mellék.
Budakalász, 2010. május 12.

Dr. Molnár Éva sk.,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Új üzemorvos intézményeinkben
A Medicina B. M. Kft. nyerte az üzemorvosi ellátásra

kiírt pályázatot. Folyik a szerzõdés egyeztetése, a cég az
eddiginél olcsóbban és szervezettebben végzi a munkát:
teljesítmény alapú elszámolással csak a tényleges vizs-
gálatok ellenértékét számlázza ki.

Az elsõ évben minden érintettet megvizsgálnak (1,5
M Ft), majd minden évben az elõírások szerint soron
következõket rendelik be.

Budakalász egészségfelmérése
Bodor Elek Budakalászon élõ szívsebész professzor a

Magisztrátussal karöltve több ízben kezdeményezte,
hogy érdemes lenne szervezetten felmérni a település
egészségi állapotát. Megnyerte az ügynek Merkely Béla
akadémikust, a Kardiológiai Intézet igazgatóját és Józan
Pétert, a KSH tudományos osztályvezetõjét, statisztikai
fõtanácsadóját. Megállapodtak Parlagi Endre polgármes-
terrel abban, hogy szerzõdést kötnek egy egész Budaka-
lászra vonatkozó egészségi állapotfelmérésrõl. Eszerint
minden 18 éven felüli, akinek szív- és érrendszeri gondja
van, bekerül egy, a TB által finanszírozott egészségügyi
ellátásba, betegsége alakulását nyomon követik.

A példa, ami a szakemberek szeme elõtt lebeg, az a
framinghami vizsgálat, melyet 1948-ban végeztek, majd
visszatérõen megismételtek, – amely révén a rizikófakto-
rok fogalmát bevezették a szív- és érrendszeri betegsé-
gek vonatkozásában.

Ismert tény, hogy a szív- és érrendszeri betegség az
egyik leggyakoribb megelõzhetõ vagy befolyásolható be-
tegség. Kialakulásában szerepet játszik az életmód, táp-
lálkozás, elhízás, káros szenvedélyek, vérnyomás, stb. A
framinghami vizsgálat mintegy 200 különbözõ rizikóté-
nyezõt detektált az öt évtized alatt. A rizikófaktorok meg-
határozása után felmérhetõ a veszélyeztetettek köre, fel-
becsülhetõ a kockázat, és a veszélyeztetettség mértéke
szerint javaslat tehetõ az ellenõrzések, beavatkozások al-
goritmusára is.

A vizsgálat mindannyiunk érdeke, így egyrészt a fi-
gyelem és gondoskodás a budakalásziakra terelõdne,
másrészt fejlõdne általa az orvostudomány és a statisztika
tudománya is.

Májusban tárgyal a testület a szerzõdésrõl, szeptem-
berben – a pedagógusok felkérésével, segítségével – in-
dulna a felmérés. Az adatfelvételt a KSH szakemberei irá-
nyítják, a résztvevõknek minden adatvédelmi elõírást szi-
gorúan be kell tartaniuk.

Felülvizsgálják a Közmûvelõdési koncepciót
A képviselõ-testület januári döntése alapján felülvizs-

gálják Budakalász Közmûvelõdési koncepcióját. Április
13-án szakmai fórumot tartottak a Faluházban, dr.
Hortobágyiné Török Rita közmûvelõdési szakértõ vezeté-
sével, és megállapították, hogy a 2002-es Közmûvelõdé-
si Koncepció mára idejétmúlt és túl általános: nem tartal-
mazza a helyi igényeket, lehetõségeket és követelmé-
nyeket. Egy új koncepció kialakításakor érdemes lenne az
1999-es, jóval konkrétabb, részletesebb közmûvelõdési
rendeletbõl kiindulni. Ez kiegészíthetõ azzal, hogy a Kós
Károly ÁMK névadása egyben egy irányt, értékrendet is
kijelölt a település számára; így lehetséges cél a Kárpát-
medencei közösség megmozgatása; a testvérkapcsolatok
tudatos továbbépítése. A városi ranggal együtt kell járjon
a nívós kulturális élet; fontos a Tájház létrehozása; a római
hadiút és a római õrtorony megõrzése; a lokálpatrióta kö-
tõdések erõsítése; az együttmûködés az egyházakkal;
egy civil adatbázis létesítése és fenntartása, a Faluház kö-
zösségi ház voltának megtartása, stb. A koncepcióról to-
vább egyeztetnek az érintettek.
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Munkaközi fórum a HÉSZ kapcsán
Május 6-án a Településszerkezeti tervvel és a HÉSZ-

szel kapcsolatos lakossági fórumot tartottak a Faluházban.
Liszkay Krisztina tervezõ elmondta, az elõzõ tervezõ el-
hunyta után január végén kapcsolódtak be a munkába.
Azóta a településrendezési tervek munkálatai még nem
zárultak le, de célszerû ezekrõl egy munkaközi beszámo-
lót és egyeztetést tartani. A korábbi tanulmányokat és a
lakossági fórumok anyagát feldolgozták, kiegészítették; a
beérkezett kb. 80 lakossági kérés 50-60%-át tudták
beemelni a dokumentációba; és követték a jogszabályi
változásokat is. Számbavették az értékeket (egyenletes,
lassú népesség növekedés; csomósan rendezõdõ telek-
méretek; természeti értékek; 35-50%-os zöldfelületi
arány; még nem védett táji értékek; intézmények egy
csoportban; jó közlekedési koncepció,...) és a korlátozó
tényezõket (távvezetékek, szennyvízátemelõk, közigaz-
gatási határ védõtávolsága; vízvédelmi területek; régé-
szeti lelõhelyek; tájvédelmi körzet, Natura 2000 és helyi
védettségû területek; biológiai aktivitás érték megtartása;
közmûhiányok; a BATrT elõírásai, besorolásai,...).

A tervezõ az eddigi vizsgálatok és a szerkezeti terv –
többek egybehangzó véleménye szerint igen alapos, infor-
matív – bemutatása után részletesen kitért arra a 6 terület-
re, amelyen jelentõs átstruktúrálódás várható. 1) Luppa-
szigeti út környezete (sport-, oktatási- és rekreációs célú,
egyben kezelendõ terület, de a fasortól D-re nem javasol
fejlesztést; bányarekultiváció, élõvilág meghonosítása,
zöldsáv a tó mellett, lejtõsebb területalakítás; zölddel
átszövöttség, a város felé gyalogos-kerékpáros felüljáró az
omszki sétány vonalában); 2) Berdó-dûlõ volt bányaterüle-
tének környezete (6,3 ha – lehetõség egy komplex hegyvi-
déki üdülõterület kialakítására, szabad sávok kihagyása
utaknak); 3) Holló utca és Mély utca közötti területek (elke-
rülõ út lehetõségét is figyelembe véve); 4) Prekoberdo (ki-
szabályozás folyik – ilyen elõkészített zártkerti átalakítást
még nem látott a tervezõ); 5) Klenity (fontos a lakóterület
illeszkedése zöldterületekhez, könnyített gazdasági terü-
lethez); 6) Lenfonó (sokfunkciójú városi központ, zöldekkel
szabdalva, közepén egy új kis közpark lehetne).

Az elhangzott lakossági észrevételekre a fórumon ad-
tak tájékozatást, ill. beépítik a tervbe. A Duna-partiak je-
lezték, hogy kb. 40 speciális kérdésük lenne, amikre nem
kaptak, de szeretnének választ (így az M0-ás alatti terület
sorsa; a város belterületét is veszélyeztetõ árvizek elleni
védekezés; a Duna-parti, eddigi HÉSZ által kötelezõen
elõírt feltöltések abszurditása,...), további fórum-lehetõ-
séget kérnek és betekintést a dokumentumokba.

A tervezõ és a fõépítész hangsúlyozta: a terv szerkeze-
ti, és nem szabályozási, kivitelezési terv, amivel csak jogi
lehetõségek nyílnak meg, de víz, csatorna még nem jut a
házakba. Munkaközi anyag, tehát változtatható, és kb. 10-
15 nap múlva (lapunk terjesztésekor) lesz publikálható.
Amint kimegy államigazgatási egyeztetésre, a honlapra is
felkerül. Az engedélyeztetés 45 nap, addig a lakosság még
véleményezheti az anyagot és a tervezõk a javaslataikat, ha
törvényesek és kivitelezhetõk, bedolgozzák a tervbe.

A Duna-parti HÉSZ módosítással kapcsolatos lakossági
fórum tervezett idõpontja: június 7. hétfõ, 18 óra 30.

Budakalász könyveit vizsgálva...
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló április 26-i jelentése

szerint – összevetve az önkormányzatok országos össze-
vont adatait a budakalászi mutatókkal –, eszközök és for-
rások tekintetében meglehetõsen jól áll az önkormányzat.

Az eladósodottságot mutató hosszú lejáratú kötele-
zettségek 4 év alatt Budakalász Város Önkormányzatánál
30%-kal növekedtek, az országos növekedés ennek hét-
szerese volt: meghaladta a 210%-ot. Az eladósodottsági
mutató Budakalászon 2,1%-ról nõtt 2,6%-ra, az országos
mutató 2,9%-ról növekedett 8,1%-ra.

A befektetett eszközállomány fele mértékben növeke-
dett, mint az országos átlag. Ez azonban nem baj, mert
már a vizsgált idõszak elõtt megvalósultak a jelentõs inf-
rastrukturális beruházások, másrészt az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok értékelése és könyvekbe történõ fel-
vétele is az elõzõ idõszakban történt.

Budakalász Önkormányzatának 2008-as mutatószá-
mai a likviditási mutatók kivételével az országos átlagnál
jelentõsen jobbak. A likviditási mutatók azért gyengéb-
bek, mert szabad pénzeszközeit az önkormányzat lekö-
tött forgalomképes értékpapírokban tartja.

Az eladósodottsági mutató jelentõsen jobb az orszá-
gos átlagnál, és amennyiben megvalósul a 2010. évi költ-
ségvetésben szereplõ beruházási hitelfelvétel, akkor is a
várható értéke csak 5,8%-ra növekedik.

Bírósági ügyekrõl
Jogerõs döntés született a S. T. kontra Parlagi perben –

tájékoztatta lapunkat a polgármester. S. T. rágalmazás mi-
att perelte be Parlagi Endrét és társait, Németh Antalt és
Novotny Lászlót. Május 3-án a másodfokú tárgyaláson a
bíróság elõbbieket jogerõsen felmentette. Utóbbi ügyé-
ben megváltoztatta a bíróság e tárgyban az elsõ fokú ítéle-
tet és megállapította, hogy az elsõ fokú bíróság több pon-
ton eljárásbeli hibát vétett, – az ítélet még nem jogerõs.

Lapunk nyomdába adása idején zajlik a polgármester
pere a HírTV-vel.

Köszönetnyilvánítás
Az MSZP Budakalászi szervezete tisztelettel megköszöni

azoknak a helybeli lakosoknak a szavazatát, akik az MSZP-re,
illetve Szabó Imre képviselõ jelöltre adták szavazatukat.

Márton András elnök
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biztosítani. A grémium felkérte az OKSB-t a projektben
résztvevõ intézmények által elkészített és kidolgozott
projektelemek véleményezésére, hogy azokat márciusi
ülésén véglegesíthesse (14 I.).

Közlekedésfejlesztési helyzetjelentés
A testület március 23-i rendkívüli ülésén – az M0-útsza-

kasz, valamint a Megyeri-híd káros hatásainak kiküszöbölé-
sére, csökkentésére irányuló szerzõdés értelmében – meg-
tárgyalta a NIF Zrt. státuszjelentését és 11 igen, 4 nem sza-
vazat és 1 tartózkodás mellett tudomásul vette azt.

Szalainé Tóth Ildikó, a NIF Zrt. munkatársa elmondta:
az M0 Északi szektor kapcsán Budakalászon 5 projektje
van a NIF Zrt.-nek. Az elkerülõ út; valamint a Megyeri híd
átadásával Budakalászra zúduló forgalom mérséklésére
szánt 2x250 M Ft-os beruházás négy projektje, ami két
évi igényt elégít ki.

1) A Budakalászt elkerülõ út megtervezése és megépí-
tése. A tervezés 2005 tavaszán, az engedélyezési eljárás
2005 júliusában indult. Utóbbi többször megakadt, végül
2009. július 31-én a hatóság döntött. A tervek a végzés
szerint márciusban elkészültek. Az építési engedélyt re-
mélhetõleg nyárra sikerül megszerezni. Ha jogerõre emel-
kedik, jön a területszerzés, a régészet és a kivitelezés.

2) A József Attila utcai projekt, a József Attila utca
nagy részének felújításával, a járda felújításával, a kopóré-
teg cseréjével, váltakozó oldali parkoló-állásokkal, terelõ
szigetekkel, a Szentendrei útnál körforgalommal, és a
Pomázi úton jelzõlámpás csomóponttal. A projekt még
engedélyezés alatt van, mert a hatóságok igyekeztek a
budakalászi egyéb fejlesztési elképzeléseket összehan-
golni. Ez a projekt nagyléptékû, tavasz végére ütemezték
a teljes megvalósítást.

3) A Budai út–Ady Endre utca csomópontjában jelzõ-
lámpásítás a beláthatóság érdekében, a kõkereszt áthe-
lyezésével. Az építési engedélyt már megkapták (cikkünk
a 4-5. oldalon olvasható).

4) A Damjanich utcában a járda felújítása, 300 méteres
szakaszon az árok csatornába helyezésével, miután ott a
padka igen keskeny, ezért balesetveszélyes. Az építési
engedélyek megvannak, a kiviteli tervek is elkészültek.

5) Budakalász bevezetõ pontjain terelõszigetek építé-
se, a Pomázi úton a HÉV megállónál, az Ország úton, a
Zrínyi utcánál, a Szent László utcánál és a Damjanich utcá-
ban egyéb forgalomtechnikai megoldásokkal. Az építési
engedélyeket megszerezték, a kiviteli tervek elkészültek.

A három kisebb projektet még idén, legkésõbb no-
vember közepére meg kívánják valósítani.

Friss NIF-hír – lapzárta után
Május 17-én a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kiírta a

tendert a budakalászi forgalombiztonsági intézkedések épí-
tési beruházásaihoz kapcsolódó mérnöki feladatok ellátásá-
ra. A pályázatok beadásának határideje: 2010. június 28.

A március 2-i ülés döntései
 A testület név szerinti szavazással elfogadta az Ön-

kormányzat 2010. évi költségvetését (9 I., 8 N.).
 A grémium, hogy az IVS-ben megjelölt szegregációs,

vagy azzal fenyegetett területek szegregációját megszün-
tesse, úgy döntött, költségvetési rendeletében 5 éven át
15 M Ft-ot biztosít az önkormányzati lakásállomány felújí-
tására, karbantartására. Jelezte: a területek megjelölése egy
2001-es adatbázison alapul, azóta pozitív elmozdulás tör-
tént. A szegregáció megszüntetésére középtávú, 5 évre
szóló ütemtervet dolgoznak ki (12 I., 5 T.).

 A képviselõk a „Pest Megyei településközpontok Fej-
lesztése – Integrált településfejlesztés Pest Megyében” pá-
lyázat kapcsán kötelezõen benyújtandó IVS-t (10 I., 5 T.);
városmarketing-stratégiát (11 I., 4 T.); és parkolási koncep-
ciót (13 I., 2 T.) elfogadták. A Szentistvántelep Plébániával
kötendõ szerzõdésekkel egyetértettek (15 I.). Úgy döntöt-
tek, ha a Budai Ortodox Szerb Egyház (Szentendre) márc.
3-ig nem írja alá a konzorciumi szerzõdést, a 7,7 M Ft ön-
rész megfizetését vállaló nyilatkozatot, és nem csatolja a
pályázat benyújtásához szükséges adatokat, dokumentu-
mokat, úgy a testület önállóan, a saját 2011. évi költségve-
tése terhére kívánja megvalósítani a Damjanich utcai Szerb
Templom felújítását a pályázatban (12 I., 5 T.). Egyetértet-
tek, hogy a BMSE-építményt is magába foglaló terület a
HÉSZ-ben úgy legyen szabályozva, hogy azon önálló hely-
rajzi számú ingatlan kialakítható legyen (12 I. 5 T.).

 A testület döntött a Kós Károly Kulturális Televízió
mûködtetõjének kiválasztására irányuló pályázat kiírásáról
(9 I., 5 N., 3 T.).

A március 16-i ülés határozatai
 A képviselõk felkérték a polgármestert, hogy a

„Szennyvízelvezetés és tisztítás” címû pályázaton az in-
dulás feltételeit dolgoztassa ki (11 I., 3 T.).

 A testület indulni kíván a „Nevelési-oktatási intézmé-
nyek tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységei-
nek támogatása” címû pályázaton, úgy, hogy a KKÁMK-t
szerepelteti a projekt gesztoraként, lebonyolítójaként. Cél-
csoport: a Nyitnikék óvoda, a Telepi óvoda, a Szentistván-
telepi Általános Iskola, a Kalász Suli és a KKÁMK.

A pályázat összeállítása és a pályázatíró tevékenység le-
bonyolítása céljából a Körics Euroconsulting Kft.-vel mûködik
együtt azzal, hogy a pályázatíró cég árajánlatának a megpá-
lyázott összeggel arányosnak kell lennie. Tudomásul vette,
hogy a pályázat utófinanszírozású, csak a 2010/2011-es tan-
évre szól, és a pályázat elõfinanszírozása részérõl azt jelenti,
hogy 2010-ben az új tanév elsõ négy hónapjára vonatkozó
költségeket meg kell elõlegeznie, erre 8 M Ft-ot biztosított.
Tisztázandó, hogy a 2010-es és a 2011-es támogatás mérté-
ke között a pályázati kiírás enged-e eltérést. Ha 2011-ben a
támogatási részarány növelhetõ, törekedni kell a minél na-
gyobb támogatási összeg megpályázására és lehívására.

A testület a pályázat kiírásnak megfelelõen egy hal-
mozottan hátrányos helyzetû település oktatási intézmé-
nyét bevonja a projektbe úgy, hogy a bevont település a
projektbõl rá esõ költségeket vállalja, a projektben meg
nem térülõ, abban el nem számolható költségek kivételé-
vel, amelyek fedezetét a pályázat költségvetésében kell

Apróhirdetés
• Keresünk Budakalászon 20 millió forintig kertes házat.

Eladó pomázi építési telek az Árvácska utcában. Érdeklõdni
lehet a szerkesztõség elérhetõségein. Tel.: 30/9426 504
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A BTE 2010-es tervei, programjai
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete március-

ban és áprilisban egyeztette a 2010-re tervezett progra-
mokat a testvértelepülésekkel.

A kahli vásár idején megbeszéltek szerint a kahliak
augusztus 13-22. között érkeznek Budakalászra és a bu-
dakalásziak október 15-én utaznak Kahlba.

Lövétén is programegyeztetõ megbeszéléseket foly-
tattunk április 15-18 között: rögzítettük, hogy június 26-
tól július 3-ig fogadunk tihanyi táborozásra Lövétérõl 15
gyermeket, két fõ kísérõvel. A gyermekek kijelölését az
iskola igazgatója végzi. Egyeztettünk a budakalászi Városi
rendezvényekkel kapcsolatosan, ekkor – augusztus 21-én
– szándékozunk megújítani a már 10 éve aláírt testvér-
kapcsolati szerzõdésünket. Erre az alkalomra olyan ven-
dégeket hívtunk, akik az elmúlt 10 év alatt sokat tettek
azért, hogy e kapcsolat így fennmaradjon. A szerzõdés
székelyföldi megerõsítése szeptember 10-12. között zaj-
lik, a Lövétei napok keretében. Résztvevõket várunk au-
gusztus 13-20. között Lövétérõl is a közös Mûvészeti Ud-
var megvalósítása címû pályázatunkhoz, ennek keretében
a Faluház udvarán lévõ színpad fedését tervezzük elkészí-
teni. Meghívást kaptunk Pünkösdre az évek óta megren-
dezett gyalogos útra a Csíksomlyói kegyhelyre. Továbbí-
tottuk Kálmán atyának, aki ezt meg is hirdette.

Adáról április 23-án fogadtuk Világosi Tibor alpolgár-
mestert, Sóti Ernõ pénzügyi vezetõt, valamint Mohol al-
polgármesterét programegyeztetésre. A tihanyi táboro-
zásra meghívtuk az adai gyerekeket is: 10 fõt és 2 kísérõt,

ennek szervezését elindították. Tervezünk július utolsó
hétvégéjére egy 3-4 napos utat mintegy 40-45 budakalá-
szi lakos részvételével Adára. Megismernénk a környéket
és a helyi embereket és így kapcsolatokat tudnánk kialakí-
tani az adai polgárokkal. A pontos idõpont ismeretében
meghirdetjük a lehetõséget. A városi rendezvényekre
vendégszereplõnek meghívtunk egy csoportot, köztük
zenészeket, táncosokat. Meghívást kaptunk az október 6-
8-ai Szarvas Gábor napok rendezvényeire, ahol nem csak
képviseljük településünket, de egy kisebb budakalászi
emlékhely létrehozását is tervezzük.

Az egyeztetések alapján tehát az alábbi programokat
tervezzük:

 A Pünkösdi búcsúra 6-7 fiatal kiutazása Lövétére.
 Gyermektábor Tihanyban június 26.-július 3. között.
 Kirándulás Adára július utolsó hétvégéjén.
 Budakalászon a Mûvészeti udvar létrehozása a Falu-

ház területén augusztus 13-22. között.
 A városi ünnepségek során augusztus 21-én Testvér-

kapcsolatok napja, ahol a testvértelepülésekrõl érkezõ mû-
vészeti csoportok lépnek fel és itt kerül sor a Lövétével 10
éve megkötött testvérkapcsolati szerzõdés megerõsítésére.

 Szeptember 8-12. között Lövétén a Falunapok kere-
tében erõsítjük meg a szerzõdést.

 Kahlban október közepén kerül sor a Magyar napok-
ra, ahol 5-10 fõ képviseli Budakalászt.

A programok kidolgozását követõen részletesen tájé-
koztatjuk Budakalász polgárait és az egyesület tagjait.

Weitzinger Imréné

KAPCSOLAT
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Kevélyre fel! – 2010
Mintegy 230-240-en indultak a Kevélyre fel, május elsején,

igazi jó kiránduló idõben. Ebbõl 59-en neveztek a futásra, (17
fiú, 10 lány, 7 nõ, 25 férfi); 94-en egyéni túrázásra (fiúk-férfiak:
48 fõ, lányok-nõk: 46 fõ). Csoportosan körülbelül 80-an kirán-
dultak: 23 család, 3-5 családtaggal, – de sokan indultak a hiva-
talos versenyen kívül is.

A mintegy 6,5 km-nyi út után a szervezõk frissítõvel, emlék-
lappal és zsíros kenyérrel várták az érkezõket a Kevélynyergi pi-
henõnél, a legjobbak érmet és pólót kaptak. A verseny után rá-
értek a résztvevõk kicsit barangolni is: körülnézni a Kevély tete-
jérõl; gyönyörködni a pilisi, vagy már hazatérõben a pomázi-
szentendrei kilátásban; virágokat fényképezni, bogarakat cso-
dálni; visszaparancsolni a gyerekeket a kõbánya omladékosabb
magasairól; és akár bekukkantani a Zöld barlangba is...

VERSENYEREDMÉNYEK

• A futók közül a 14 év alatti fiúknál: 1. Vereb Dávid, 2.
Vékássy Áron, 3. Berkes Marcell. A 14 év alatti lányok közül: 1.
Bakonyi Szilvia, 2. Villám Lilla, 3. Turay Fanny. A 14 év feletti
férfiaknál: 1. Vékássy Dezsõ, 2. Jeli Attila, 3. Endre Szabolcs. A
14 év feletti nõk közül: 1. Fuiszné Sass Réka, 2. Kriston Szilvia,
3. Diósi Edit.

• A túrázóknál egyéniben, kortól függetlenül, a fiúk-férfiak-
nál: 1. Bencze Ádám, 2. Dócs János, 3. Rendes László. A lá-
nyok-nõk közül 1.-2. holtversenyben: Koltai Lilla és Tóth Johan-
na, 3. Gyuricza Borbála. A túrázó családoknál 1. a Frank-
Holczhapfel család, 2. a Gergely család, 3. a Varga család.

Gratulálunk a dobogósaknak, és reméljük, a kevésbé gyor-
sak is valamennyien jól érezték magukat!

A Skanzen nyolcadik csodája
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kiemelt projektjé-

ben a Skanzenvasút és az új bejárati épület után, 2010. jún.
26-tól látogatható a szentendrei Skanzen nyolcadik tájegy-
sége, az Észak-magyarországi falu. Az Ipoly és a Bodrog
közötti terület népi építkezését, életmódját bemutató táj-
egységen tucatnyi lakóház, harminc melléképület és majd
ötezer pontosan elrendezett mûtárgy idézi fel Nógrád, He-
ves, Borsod és a történeti Gömör jellegzetes portáit a sze-
gény summások tufába vájt barlanglakásaitól a kisnemesi
lakóházakig. Az új épületegyüttesben áll a múzeum elsõ,
nem a mai Magyarországról származó lakóháza. Az erede-
ti anyagaiból újraépített kisnemesi házat Nemesradnótról
telepítették át, ahol Radnóti Miklós édesapja is született.



Versmondó gála
a Faluházban

2010. április 15-én a Költészet
napja alkalmából a Faluházban ha-
gyomány szerint megrendezték
az általános iskolák legjobb szava-
lóit felvonultató Versmondó gálát.

A Kalász Suli Általános Iskola
alsó tagozatát Sándor Nikolett
1.b., Kurucz Blanka 2.a., Horváth

Gergely 2.b., Balogh Norbert 3.b., Deli Bálint 3.b. és
Sághy András 3.b. képviselte. A felsõ tagozatról
Bucsánszki Nikolett és Nagy Viktória 5., ill. Szabó Zsófia
8.osztályos tanulók mondtak verset. A Szentistvántelepi
Általános Iskola alsó tagozatáról Mészáros Hanna 1.a.,
Bokk Jázmin 1.b., Iharosi Lilla 1.b., Frank Ádám 2.b., Tim
Réka 2.b. és Balogh Viola 4.b., a felsõ tagozatról Bereg-
szászi Miklós, Nádas Balázs, Szilvási Hanna, Suri Kristóf,
Jolis Sophia 5. osztályos, Sörös Dániel 6., Horváth Eszter
és Molnár Bálint 7.,
ill. Györfi Regina 8.
osztályos tanulók
szavaltak.

A Gála díszven-
dége, Keres Emil
színmûvész kedves
szavakkal dícsérte,
jó tanácsokkal látta
el a gyerekeket.

KULTÚRASOKSZÍNÛ PROGRAMOK A FALUHÁZBAN
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Harcsa Veronika a Faluházban
Mintegy százötve-

nen vettek részt április
17-én a Szent István
Alapítvány jótékonysági
koncertjén és kb. továb-
bi százan jegyvásárlással
támogatták a fiatalok fõ-
iskolai-egyetemi tanul-
mányait célzó ado-
mánygyûjtést. A ren-
dezvényen quartettjével fellépõ Harcsa Veronika életében
elõször énekelt lengyelül a nemzeti gyásznapon: a közön-
ség felállva tisztelgett a repülõgép szerencsétlenség áldo-
zatai elõtt. Az énekesnõ mélyen átélt, igényes számaival,
fülbemászóan selymes, az ember lelke zugait keresztül-ka-
sul bejáró hangjával, finom muzikalitásával igen gyorsan fe-
ledtetett szerencsétlenséget, fáradtságot: szinte megmos-
datta, megtisztította muzsikájával hálás közönségét.

HIRMONDO
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Kapcsolatépítés Gyertyánligettel
Április 10-én a festõi szépségû kárpátaljai Gyertyánli-

geten járt Parlagi Endre polgármester: hét zsák gyerekru-
hát vitt az ottani katolikus óvodába. Látogatása során ta-
lálkozott a polgármesterrel, Stefanjuk Ivánnal, valamint
Schmidt András és Macsek Rudolf képviselõvel. A faluban
Trianon óta nem volt magyar nyelvû oktatás, noha a la-
kosság 30%-a, 700 fõ magyar, – de ma már az elsõ nyel-
vük ukrán, s csak a második magyar. Nem ismerik Petõfit,
keresgélik a szavakat, cirill betûket látnak 90 éve, csoda,
hogy tudnak még õseik nyelvén...

A katolikus óvodát nagy küzdelmek árán sikerült létre-
hozniuk, visszaperelték az államtól a régi egyházi iskolát,
felújították és adományokból fölszerelték. Ma 25 gyerek
tanul ott magyarul: egy magyar, egy ukrán, és huszon-
három vegyes házasságból származik. Az óvoda vezetõ-
je, Macsek Szidónia, a Karitász vezetõje az iskolában lét-
rehozott egy magyar nyelvû elsõ osztályt hét gyerekkel
és van egy 5. osztály, ahol van magyaróra is. A helyiek
szerint ez már nagy elõrelépés a szovjet érához képest.

A falu egy hegyek övezte völgyben fekszik, a sebes vi-
zû Sopurka folyó partjain. Évtizedekkel ezelõtt fontos tu-
risztikai célpont volt, a közelben gyógyforrásokkal, kirán-
dulóhelyekkel. Mára a szegénység miatt ez megszûnt, a
2000 felnõttbõl 1500 munkanélküli, a többiek többnyire a
helyi intézményekben dolgoznak.

Parlagi Endre polgármester tartani szeretné a kapcso-
latot a faluval, célja a gyertyánligeti magyar közösség
megmaradásának segítése, könyvekkel, kulturális progra-
mokkal, elõadások-
kal. Ez ügyben tár-
gyal a kárpátaljai fe-
rences misszióval is.
Ha a szándék köl-
csönös, akkor a kár-
pát-medencei kap-
csolatépítést akár er-
re, Gyertyánliget fe-
lé is folytathatjuk.
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A Kevély futás és túra,
valamint a Szalonka utcai
óvoda alapkõ letétele
után, az elmúlt év õszén-
telén felújított 4 utca ünne-
pélyes átadására is sor ke-
rült május elsején. Az ut-
cánkénti rendezvényekre a

hívogatót a Kamp János Kapelle zenészei fújták látszólag
fáradhatatlanul; a hangulatot a Lenvirág együttes táncosai
emelték vidám énekeikkel, táncaikkal; az ünnepi beszé-
dek és mûsorok, valamint a szalagok átvágása után pedig
a hivatal munkatársai vendégelték meg aprósüteménnyel
és innivalóval az egybegyûlteket.

„Akik a Ga-
lamb utcában
laknak, meg-
szenvedték az
elmúlt éveket –
kezdte beszédét
Parlagi Endre. –
Nem szívesen
jöttünk be ebbe
az utcába, épp
ideje volt már az
útépítésnek.” A polgármester felidézte, hogy 1950-ben
az utca helyén „legfeljebb ágyúállások, gaz és szemét
volt, az elmúlt 40-50 évben vált a terület kultúrtájjá. Szép
családi házak, rendben tartott környezet, normális szom-
szédi kapcsolatok... Bízom benne, hogy ez a táj megtalál-
ta a maga identitását.” Ehhez azonban az is kell, hogy a
lakók vigyázzanak értékeikre, az útra és az úton közleke-
dõkre egyaránt...

A négy utca
közül a legré-
gibb, a legki-
sebb, a legkeve-
sebb lakosú és
legmostohább
sorsú volt az,
amely maga is
megünnepelte
az út rendbeté-
telét. A szorgos

ittlakók házi készítésû süteményekkel, pálinkával, borral
és nagy szeretettel várták az avatásra érkezõket. Még egy
szalaggal díszített koszorút is átadtak nekik, hogy tegyék
ki a Polgármesteri Hivatalban, „hogy lássák, hogy az Al-
sóvár utcában
hálás emberek
laknak...” A pol-
gármester el-
mondta, ebben
az utcácskában
már 300 éve lak-
nak emberek, – s
egy pályázat be-
adásánál minden

észérvvel szemben olykor
azt is érdemes mérlegelni,
hogy egy pár éve belakott,
tágas és gazdag utca lakói
helyett inkább egy régi,
szûk utcában, szerényebb
körülmények között élõket
kell segíteni...

A Zrínyi utca sokáig kiesett az ófalusiak látókörébõl,
gödrös is volt az út, nem is jártak errefelé, pedig irigylés-
re méltó a kilátás a csodálatos tájra: a Kiskevély– Nagy-
kevély– Ezüsthegy hármashalmára, a szentendrei-viseg-
rádi hegyekre – állapította meg avató beszédében Parlagi
Endre. Most, hogy elkészült a több mint 1 km hosszú út,

„a gyerekek vet-
ték birtokba azt:
görkorcsolyáz-
nak, bicikliznek,
sétálnak.” Hogy
sötétben is biz-
tonsággal járha-
tó legyen az ut-
ca, áprilisban öt
villanyoszlopot
létesítettek mel-

lette. A hosszú, sima betonfelület azonban csábító a
gyorshajtóknak, ezért az önkormányzat négy virágládát is
kirakott az útra, hogy megfékezze õket.

Szentistvántelep eredetileg a Zrínyi és a Szent László
utca közti részt jelenti – hangzott el az utóbbi avatásán –,
bár a környékbe-
liek már a többi
utcát is így neve-
zik, olyan jól ér-
zik itt magukat.
Ezzel a felújítás-
sal ‘bekeretez-
ték’ a szûken
vett telepet,
most már csak a
Lehel utca és az
Attila utca egyik felének aszfaltozása van hátra. „Azon va-
gyunk, hogy ezek is hasonló minõségû borítást kapjanak”.
A négy felújított utca közül a
Szent László a legszélesebb
(4,5 m koronaszélességû), a
szomszédos átkötõutak gyûj-
tõútja lévén, ez indokolt is.
„Kérjük, vigyázzanak rá, a
közlekedés szabályait tartsák
be, és ha bármi anomáliát
észlelnek, jelezzék!” – ezzel a
minden utcában elismételt
kéréssel zárult az utcaavatók
sora, – most már csak az van
hátra, hogy eszerint is csele-
kedjünk.

FSA

KÖZÖSSÉG UTCÁK ÜNNEPE...
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Miénk volt a Steinway...
A hetedik osztályos Szedmák Eszter és a most érettségi-

zõ Soós Zsófia – tanáruk Hlavacsekné Kürtösi Mónika – ta-
valy õszi kiváló teljesítményének köszönhette Budakalász la-
kossága a május 3-tól 9-ig a Faluházban megrendezett pazar
koncertsorozatot. Amikor a „Tiéd a Steinway” tehetségkuta-
tó versenyen Cseke László az Opera Zongoraterem képvise-
letében úgy döntött, Budakalász nyerje meg „a zongorák
Rolls-Royce-a” megszólaltatásának jogát 2010-ben egy hét-
re, még nem tudta, hogy az általa hallott két lány közül Esz-
ter idõközben országos versenyen is elsõ helyezést ér el...

A Steinway zongora ittlétére szervezett jótékonysági ren-
dezvénysorozat koncertjein összesen ötszáznál többen vet-
tek részt, és a zeneiskola tanárain és tanítványain túl világhí-
rû magyar mûvészek szólaltatták meg a mesteri hangszert:
romantikus, kortárs és népzenei ihletésû mûveket, valamint
jazz improvizációkat játszottak. A koncertek sorát Kánya
Zsuzsanna, a Zeneiskola mûvésztanára nyitotta, aki két hét
múlva esedékes diplomamûsorát mutatta be; majd a keddi
Növendékhangversenyen a Kalász Mûvészeti Iskola és a
pomázi és szentendrei testvér zeneiskolák tanulói léptek fel.

Szokolay Balázs és Szokolayné Szõke Diána zongora- és
kamarakoncertjén közremûködött Line Ildikó – hegedûn,
Déri György – csellón, Richter Pál zenetörténész és a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzene szakos hallgatói.
Szombaton két koncertre került sor. Délelõtt a Steinway-t
elnyerõ Szedmák Eszter (a XII. Országos Zongoraverseny, a
II. Papp Lajos Regionális Zongoraverseny és a VIII. Orszá-
gos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny I. díjasa)
és Soós Zsófia (a VIII. Országos Zongora Négykezes és Két-
zongorás Verseny I. és III. díjasa) szerzett maradandó él-
ményt a hallgatóságnak. Este Binder Károly zeneszerzõ,
zongoramûvész és a klarinéton, alt-, szoprán- és tenorsza-
xofonon, valamint különleges fúvós hangszereken is virtu-
ózan játszó Borbély Mihály jazzkoncertjét élvezhették az
érdeklõdõk. A rendezvénysorozat zárásaként vasárnap
Ránki Dezsõ mélyen átélt, szédítõ magasságokba ívelõ,
majd háborgó mélységekbe hulló, fergeteges játékában
gyönyörködhetett Budakalász zenerajongó apraja-nagyja.

Miénk egy Yamaha

A „Miénk a Stein-
way” Jótékonysági kon-
certsorozat egyben Ala-
pítványi zongoraavató is
volt: a világhírû mûvé-
szek mesteri futamaikkal
mindannyian felavatták
a Zeneiskola újonnan
vásárolt és frissen érke-
zett Yamaha G3 zongo-
ráját. Így az oktatásra,
tanszaki koncertekre
szánt hangszer erõt ad-
hat és utat mutathat a
növendékeknek, hiszen
olyan emblematikus
zongoristák érintették,
sõt játszottak rajta, mint

Szokolay Balázs, Szoko-
layné Szõke Diána (ké-
pünkön), Binder Károly,
vagy Ránki Dezsõ...

A Hollósy Zongora-
terem közvetítésével Ja-
pánból hozatott, hasz-
nált, de jó minõségû ta-
nulózongora megvásár-
lását az utóbbi másfél év
adománygyûjtõ koncert-
jei, a szülõk felajánlásai,
a Zeneiskola tantestüle-
te számára adományo-
zott Artisjus Díj 200 e Ft-
os összege és az Önkor-
mányzat támogatása
tette lehetõvé.

(Anó&fm)A Yamahánál Szedmák Eszter A Szokolay házaspár a Yamahánál 

Szokolayné Szõke Diána Szokolayné Szõke Diána 

Szokolay Balázs Szokolay Balázs 
Binder KárBinder Károlyoly

és Borbély Mihályés Borbély Mihály

Kánya ZsuzsannaKánya Zsuzsanna Soós ZsófiaSoós Zsófia

Ránki DezsõRánki Dezsõ
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Egy kis Steinway-legendárium
A Steinway

zongorák történe-
te 157 évvel ez-
elõtt kezdõdött,
amikor egy Ameri-
kába kivándorolt
asztalos család
tagjai New York-i
konyhájukban el-
készítették elsõ
zongorájukat. Ez a
hangszer felépíté-

sével és arányaival azóta is etalonként szolgál: a
Steinway-k ma is 12 000 alkatrészbõl állnak, gyártásuk a
rendkívüli precizitásnak, 80% kézi munkának köszönhetõ-
en két évig tart. A Budakalászra eljutott 211 cm-es, 22 M
Ft értékû zongora eredeti modellje is az 1880-as években
készült, azóta csak a külleme változott.

A másfél évszázada New Yorkban és 130 éve Ham-
burgban is mûködõ cég az egyetlen zongoragyár, amely
mûvészlistát tart fenn, a világ legnagyobb zongoristáival.
Az 1200 mûvész között számon tartják a magyar
Szokolay Balázst, Ránki Dezsõt és György Ádámot is. „A
Steinway úgy szól, ahogy zongoráznak rajta, rengeteg ar-
ca van” – vélik a szakértõk, így nem csoda, hogy a nagy
zongoramûvészek annyira szeretnek ezen a hangszeren
játszani, és ezt tartják igazi hangversenyzongorának.
Ahogy Cseke László, a Steinway zongorák kizárólagos
magyar forgalmazója elmondta: egy jó minõségû
Steinway-re minden mûvész elfogadja a meghívást...

A Zeneiskola tantestülete tervbe vette egy 188 cm-es,
12,5 M Ft-os Steinway hangversenyzongora beszerzését.
A nemes cél érdekében a zenekedvelõk ‘megvásárolhat-
ják’ a leendõ hangszer 236 húrját (10 e Ft), 88 billentyûjét
(fekete: 20 e Ft, fehér: 50 e Ft), hangolószögeit (5 e Ft) és
3 lábát is. A koncertsorozat neves mûvészei pedig eleve
önzetlenül, ingyen léptek fel, elõadásuk bevételét felaján-
lották a Kalász Mûvészeti Nevelési Alapítványnak. Ahogy
Szokolay Balázs lapunknak elmondta: „Minden olyan
ügyet szívesen támogatunk, amivel szembe lehet menni
ezzel a minden tekintetben válságban lévõ világgal. ... Mi
ezzel tudunk segíteni...”

Újra találkoztak a tamburások...
Április 24-én

zajlott a II. Orszá-
gos Kalászi Tam-
burástalálkozó a
Faluházban, me-
lyen a helyi, a
pomázi és a szent-
endrei zeneiskolá-
sok illetve a tököli
Èika-Piða és Pre-
kovác együttes, a
Kalászi Tambura-
zenekar és a Söndörgõ együttes léptek fel. A közönség
oldott hangulatban visszhangozta a sok ismerõs dalla-
mot. A bemutató koncertek szünetében a Szerb Kisebb-
ségi Önkormányzat támogatásával helyben sütött szerb

eredetû finomságokat kóstolhattak a résztvevõk. A késõ
estig tartó táncházban a Vujicsics együttes játszotta és
Vukovics Dusán tanította a talpalávalót. Bátran csatlakoz-

hattak hozzájuk a
találkozón fellépõ
fiatal zenészpalán-
ták is, hogy így a
gyakorlatban is ki-
próbálhassák a
muzsikálásnak ezt
a formáját. (Tam-
burásaink tanára:
Szendrõdi Ferenc.)

Zeneiskolai hírek
 Április 20-án megtartottuk a hagyományos Kezdõk

Koncertjét, melyen kizárólag azok a növendékek játszot-
tak, akik az idei tanévben kezdtek hangszeren tanulni. A
kicsi gyermekek igen magas színvonalon mutatkoztak be
az elsõ jelentõsebb fellépésükön.

 Április 17-én, a visegrádi Furulyástalálkozón játszot-
tak növendékeink, melyre kamaramuzsikával készültek.

 Május 7-én, a VII. Országos Czidra László Furulyaver-
senyen Rudolf Daniella képviselte iskolánkat. A furulyások
tanára Reikort Ildikó, zongorakísérõjük Soós Gabriella.

 Június 12-én, szombaton 16 órakor Tanévzáró ünne-
pély és bizonyítványosztás lesz.

 Június 14-én hétfõn és 16-án szerdán 8-18 óráig Be-
iratkozás és térítési díj befizetés.

A KALÁSZ MÛVÉSZETI ISKOLA PROGRAMJAIRÓL
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KÖZÖSSÉGKALÁSZI SZERVEZETEK HÍREI

Tisztelt evezõsök, sportkedvelõk!
A Vidra Sportegye-

sület idén is várja az
evezni vágyókat. Egye-
sületünk célja továbbra
is az amatõr vízi tö-
megsport támogatása,
a dunai evezés meg-
szerettetése minél szé-
lesebb körben. Várjuk

tehát régi és új tagjainkat a Lupa csárda melletti csónak-
házunkba (Duna sétány 22.). Nyitva tartás, hétköznap:
10-19, szombat-vasárnap: 9-19 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés, csónakfoglalás a 0620/217-5389-es telefonszá-
mon lehetséges. Csónakházunk területe Budakalász város
önkormányzatának jóvoltából megnõtt, így ez új lehetõ-
ségeket nyitott meg az egyesületi tagok számára. Továb-
bi információk a www.vidrase.hu oldalon találhatók.

Az idei Juniálison is
megrendezzük az
Omszk-tavon a szoká-
sos nyílt napunkat, a
Vidra kupát. Június 5-
én, szombaton 14 órá-
tól, a tó déli (focipálya
felõli) partján gyakorlá-
si lehetõségekkel vár-
juk az érdeklõdõket. Ismerkedés a vízzel, a hajókkal (ka-
jak 1-es, kajak 2-es, 4-es túrakenu). A gyakorlás és a ver-
senyen való részvétel ingyenes!

Június 6-án, vasárnap délelõtt 9-tõl folytatódik a sza-
badedzés. Gyakorlott evezõsök felügyelete mellett a kez-
dõk is barátkozhatnak az Omszk-tó vizével, felkészülhet-
nek a délutáni futamokra. 13 óra: Versenyek több kategó-
riában: kajak, kenu, gyermek, felnõtt, családi és csopor-
tos. 16 óra: Eredményhirdetés.

A nap során, a sát-
runk alatt szokás szerint
szendvicsekkel, üdítõ-
vel, süteménnyel látjuk
vendégül az evezni vá-
gyókat. A versenyen
minden résztvevõ em-
lékpólót kap. A dobo-

gós helyezetteket kupával, érmekkel jutalmazzuk.
Várunk minden bátor, evezni vágyó sportbarátot a 12.

Vidra kupára!
Elekes Gábor, sportegyesületi elnök

Hírek a tûzoltók házatájáról
Május 4-én

15 óra 15-kor ri-
asztották a tûzol-
tókat, hogy erdõ-
tûz van a Kevé-
lyen. Az aljnö-
vényzet égett,
mintegy 500 m2-
en. Az oltást ne-
hezítette, hogy a
tûz magasan volt, 400 m tömlõt kellett szerelni. A budakalá-
szi õrs 7 fõvel és 2 gépjármûvel, a pomázi tûzoltóság 2 fecs-
kendõvel vett részt a munkában. A terület vízzel átáztatása
este 8 óráig tartott, mivel az aljnövényzet itt 30 cm mélyen
tud égni, de még éjjel is figyelõszolgálatot tartottak.

A pomázi minta nyomán és a városunkban szervezett
diáktûzoltó tábor után megkezdõdött Budakalászon is az
ifjúsági tûzoltócsoport kialakítása, oktatása, kiképzése,
foglalkoztatása. Eddig tizenketten jelentkeztek: zömében
15-17 évesek, de van egy 12 éves ‘kabala’ tûzoltójelölt
is. A tûzoltóõrsön a kiképzés mellett a fiatalok lehetõsé-
get kapnak a szabadidõ hasznos eltöltésére is: felügyelet
mellett bodyzhatnak, csocsózhatnak, internetezhetnek.

A Budakalászi Önkéntes Tûzoltóõrs sok szeretettel vár
minden kalászi fiatalt, iskolást, korra, nemre való tekintet
nélkül. Az ifi csoport kialakításával, a kornak megfelelõ
foglalkozásokkal, szintvizsgákkal egyrészt kinevelhetõ az
õrs tûzoltó utánpótlása, másrészt a fiatalok még idejeko-
rán felelõs, segítõkész, egymásra és értékeinkre figyelõ
emberekké válhatnak. Érdeklõdni: a (20) 499 5014-es szá-
mon, ill. a kalaszituzoltok@gmail.com e-mail címen lehet.

Juniális – hagyományos programokkal
Június 5-6-ára várja a Budakalászi Baráti Kör Juniálisra

a sportolni, szórakozni, pihenni vágyókat az Omszk park-
ba. Hagyomány szerint idén is rendeznek futást, kispályás
labdarúgó- és tizenegyes rúgó versenyt, Vidra Kupát,
fõzõ-, illetve kõhajító versenyt. Kivonulnak a budakalászi
tûzoltók is a tópartra, de jönnek az egykerekesek és ter-
mészetesen a körhintát is felállítják. A program még
alakulóban van, kérjük, figyeljék a www.budakalaszi-
baratikor.hu honlapot, a szórólapokat és plakátokat.

A Nõtagozat programjai
Ruhabörzét rendezett az MSZP Nõtagozata és a Viola

Egyesület a maga gyûjtötte holmikból május 15-én a Fa-
luház udvarán. Bár esõs, szeles idõ volt, mégis mintegy
25-en válogattak ruhát, játékot, könyvet, – volt aki egész
zsákkal vitt el... Ami megmaradt, Erdélybe, Lövétére
szállítják a rászorulóknak.

Júniusban bográcsozást tart a Nõtagozat az Omszk
parki sportpályáknál a tagjai és vendégei számára, június
26-ára pedig egynapos kirándulást szervez Csókakõre.
Lesz szalonnasütés a Vértes alján és vacsora egy pincé-
ben. A busz és a program költsége kb. 3600 Ft/fõ, szíve-
sen fogadnak ‘külsõs’ városlakókat is. Érd: Kiss Jánosné,
(20) 455 1618. Augusztusban majd újra teadélutánt tarta-
nak, szeptemberben terv szerint a 80-100 évesek számá-
ra szerveznek közös születésnapi ünnepséget.
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HISTÓRIA MÚLTUNK NYOMÁBAN...

Májusban megérkezett és he-
lyére állt a Kárpátok õre.
Horváth-Béres János faragómû-
vész a szobor kapcsán lapunknak
elmondta, „az õrzõkre nagy
szükség van.” Egyrészt a határok
õrzõire – utalt többek közt a Ma-
gyarország légterébe berepülõ
gépekre –, másrészt a magyar-
ságtudat, a magyar szellemiség
és gondolkodásmód õrzõire.

A Kárpátok õre azoknak a
székely embereknek, honvéd ka-
tonáknak állít emléket, akik ha
kellett, szó nélkül félretették szerszá-
maikat, hogy megvédjék a hazájukat.
„A székely nõk csak határõröket szül-
tek... Nem volt család, akinek ott ne
halt volna valakije... Azért olyan nagy
a Kárpátok õre keze... Mert az egy
parasztember. A suba is azt jelzi,
hogy ez nem egy fizetett zsoldos. Ez
a legjobb ruháját vette fel, hogy a ha-
záját védje. A Kárpátok hidegében –
egy Hazafi...”

A mûvész a Kárpátok õre mûhelytit-
kaiba is beavatott: „A szobrot egy kb.
230-240 éves, egészséges fából farag-
tam. A fához hozzátartozik a repedés is,
de mi határozzuk meg, hol repedjen. A
szobor hátában tehát van egy diletációs
vágás. Amikor ezt csináltam, egy acél-
magos háborús lövedék vagy repesz
tönkretette a fûrészláncomat. Különös,
nem...? A honvédkatona népfelkelõ
szobrában egy háborús lövedék van...

Ha mondjuk a fa ‘44-ben kapott
egy golyót, annak kívülrõl már
nyoma se látszik...”

A kaposszerdahelyi Horváth-
Béres János történelmi, termé-
szeti és egyházi témájú szobro-
kat, térplasztikákat, dombormû-
veket készít. Mûvei – mint a
kaposvári-szilvásszentmártoni út
menti, a Zselicben honos, védett
növényfajokat megjelenítõ hatal-
mas térplasztikái; a csebényi
Szent Vendel szobor, vagy a
somogyapáti Szigonyos – gyak-

ran szabad térben állnak. „Szerencsé-
re eddig egyik szobromat se bántot-
ták. Annyira féltem, hogy valamelyi-
ket megrongálják. De az emberek
nem csak a rosszra hajlamosak, ha-
nem a jóra is. Ha látnak valami szé-
pet, ami tetszik nekik, nem bántják.”

Bízzunk benne, hogy az emberek
meglátják és megõrzik a Kárpátok õre
értékeit. Ahogy a Kárpátok õrei látták és
õrizték a Kárpátok embereinek értékeit.

Lánszki kutatásai – egy régész szemével
Bakay Kornél régészprofesszor volt

a vendége a Fehérvár – Fehér Folt Ala-
pítvány ápr. 22-i elõadásának a Falu-
házban. A fõként a magyar õstörténet-
tel és középkorral foglalkozó, a hivata-
los történettudomány több tézisét (így
a finnugor származáselméletet) meg-
kérdõjelezõ tudós elmondta: a ma-
gyarságkutatásnak az akadémikus hoz-
záálláson túl meg kell küzdenie azzal,

hogy egyértelmûnek hitt, hirdetett dolgok kétségesek; hogy
a Pilis háromszög históriáját nem ismerjük (de a „pilis” szó pl.
nem kopaszt, hanem ragyogót, pompást, gazdagot jelent);
hogy a krónikáink ellentmondásosak; a településnevek korok
és források szerint változók; a forrásnak tartott metszetek né-
ha csak illusztrációk; hogy nem tudtuk megóvni történel-
münk emlékeit, pl. a királyi temetkezési helyeket; sõt magas
rangú uraink, püspökeink még fel is szólítottak a pusztításra...

Leszögezte: kétség nem fér a korai Székesfehérvár lé-
tezéséhez (ezt az ásatások igazolták), de ez nem zárja ki,
hogy Fehéregyháza volt Árpád temetkezési helye és egy
„Fehér” várost igenis lehet keresni. Lánszki Imre érdemét
(megszállott kutatásán, elszántságán túl) többek közt ab-
ban látta, hogy valószínûvé tette, nem csak egy Alba
Regia, Alba Regalia volt, hanem több is. Elõadását érté-
kelve elmondta: egyértelmû, hogy a térségben régészeti-
leg értékelhetõ lelõhely van, ami feltétlenül kutatást kí-
ván; és bravúrosak a Lánszki által bemutatott alaprajzi át-
fedések, de bizonyosság csak akkor lesz, ha kiástuk a lele-
teket. Végül a 70 éves professzor az elõadás legvégén
felvillantott feltárás-, és alagút-képeket látva megígérte,
aktívabban részt vesz Lánszki terepmunkájában.

Szabadkõmûvesek Magyarország ellen
„A magyarországi szabadkõmû-

vesek 90%-a az I. Világháború vége
elõtt 20-25 évig olyan politikai –
egyházellenes, magyarellenes, tör-
ténelemellenes – tevékenységet
folytatott, ami Trianonhoz vezetett.”
– ez volt az alapgondolata Raffay Er-
nõ, a történettudomány kandidátusa
elõadásának ápr. 14-én, a Nemzeti
Fórum estjén.

A történész két-háromezer szabadkõmûves dokumen-
tumot olvasott át a világon egyedülálló gazdagságú (a ma-
gyar királyi belügyminiszter által 1920-ban begyûjtetett)
iratanyagból, így jó rálátása van a szabadkõmûvesség törté-
netére. Állítja, hogy az eleinte humanitárius, a nyomorulta-
kon segíteni hivatott szabadkõmûvesség a XIX. sz-ban kez-
dett el Európában és Amerikában terjeszkedni és 1987-ben
szakadt két részre. Az angolszász páholyokban továbbra is a
keresztény Istenre, a világegyetem teremtõjére kellett es-
küt tenni; míg a frankofón típusú páholyokban 1887-ben a
Bibliát eltávolították a szabadkõmûves asztalról és nem volt
kötelezõ Istenben hinniük a páholyba jelentkezõknek.

Magyarországon az 1867-1886 között felvirágzó sza-
badkõmûvesség e két nagy vonulata 1886-ban összeol-
vadt és noha alapszabályában vállalta, hogy humanitárius
munkát végez és politikai és egyházi kérdésekbe nem
szól bele, egyre inkább frankofón típusúvá, radikálissá és
politikailag aktívvá vált. Forrásokkal igazolható, hogy tu-
datos harcot indított a kereszténység, a magyar iskolai
vallásoktatás, ill. a nemzet történelmi hagyományai ellen.

(A részleteket dokumentumokkal alátámasztva, októ-
berben megjelenõ könyvében fejti ki Raffay Ernõ.)

A Kárpátok Õre – a Kárpátok szívében
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Vegyétek a Szentlelket!
Tételezzük fel, hogy felszállunk

egy olyan buszra, ahol senkit nem
ismerünk, és megpróbálunk elve-
gyülni a tömegben. Hallgatjuk,
hogy mirõl beszélgetnek, nézzük
az utazók külsejét. Rövid idõn belül
megérezzük, hogy kikkel akadtunk

össze. Ha az ottlévõk valamilyen pártgyûlésrõl jönnek,
biztosak lehetünk benne, hogy azokról a dolgokról be-
szélgetnek, amik ott hangoztak el. Ha sportolók ülnek a
buszon, akkor a csapat eseményeirõl fogunk hallani. Ha
munkás emberek igyekeznek haza, akkor a hazaérkezés
reménye él bennük.

Május 16-án volt a Budakalászi templomban a bérmá-
lás. 21 gimnazista, egyetemista és 5 felnõtt ember része-
sült ebben a szentségben. A bérmálásnál a püspök azt
mondja: vedd a Szentlélek pecsétjének jelét! Béke veled.

Nekünk keresztényeknek Isten lenyomataivá kell vál-
nunk. Ahogy a pecsétviasz hordozza a forma lenyomatát,
ugyanúgy a keresztényeknek is Isten akarata szerint kell
formálódniuk.

Az Esztergomi Mária Valéria híd 57 évig romokban
volt. Senki nem használhatta, mert felrobbantották. Nagy
öröm volt, amikor 2002-ben átadták a forgalomnak. Egy
sárga buszon utaztam Esztergomba. Sokszor mentem az-
zal a járattal, de most más volt. Valaki adott egy metróúj-

ságot, mert õ már kiolvasta. Másvalaki a csomagját pakol-
ta el, hogy legyen hely mindenkinek, a fiatalok szívesen
átadták a helyüket. Mindenki arcán öröm volt, mert egy
nagy dologra készültünk.

A keresztény közösségnek hordoznia kell Isten pe-
csétjét. Milyen jó lenne, ha a keresztényeknek ez lenne az
ismertetõ jele: mennyire szeretik egymást.

A kereszténység nem látható kívülrõl. A keresztények
nem hordanak másmilyen ruhát, nincs fura hajviseletük,
külsõleg teljesen beilleszkednek a környezetükbe. De
mégis mi hordozzuk Istent.

A keresztény ember tettei megmutatnak valamit Is-
tenbõl. A görögök azt tartották, hogyha sokáig nézünk
valamit, akkor olyanná válunk. A keresztény ember Krisz-
tust nézi… amikor ott van a templomban, amikor imádko-
zik. Igyekszünk Krisztussal együtt tekinteni az életünkre.
Szeretnénk, ha õ alakítana minket.

Sok emberrel találkozom. Sok találkozásban érzem,
hogy ki mennyire tudja hordozni ezt az ajándékot, és sok-
szor tapasztalom, hogy nagyon messze van tõle Isten. Ta-
lán nem kell papnak lenni, hogy megérezzük, ki mennyire
hordozza. Ha egy ilyen emberrel találkozunk, akkor érez-
zük, hogy jó vele beszélgetni, nem azt mondja, amit a
többiek, hanem van mélysége a beszédjének. A találko-
zásból megértünk valamit az Istenbõl.

Jó lenne, ha minél több ember hordozná ezt a kegyelmet.
Kálmán József

Cserkészkert nemcsak cserkészeknek
Örömmel adjuk hírül, hogy

megnyitjuk cserkészkertünket kerti
rendezvények szervezésére Buda-
kalász civil szervezetei, intézmé-
nyei, közösségei, baráti társaságai
számára! Ideális helyszín szabadtéri
kerti partik, születésnapi rendezvé-
nyek, bográcsozások, tábortûz mel-
letti baráti találkozások számára. A
cserkészkert a Lenfonó HÉV megál-
lónál a Budakalászi Jóléti Szolgálat

Alapítványi Pékség mögött, a megkezdett Félúti Háznál talál-
ható. A patakok gátjai által határolt, elkerített, védett kert ki-
sebb gyerekek részére szervezett ünnepi kerti találkozók,
születésnapi zsúrok megtartására is alkalmas. Mindehhez
rendelkezésre állnak kerti padok, asztalok, tûzrakó hely, tûzi-
fa, valamint konyhai felszerelések.

A fenntartási költségekhez és további fejlesztések
költségeinek fedezésére alapítványunk számára 500 Ft/fõ
hozzájárulást kérünk alkalmanként. Helyi intézmények (is-
kolák) számára térítésmentesen biztosítjuk a rendezvé-
nyek lehetõségét. Minden résztvevõtõl a házirend betar-
tását és a csodálatos helyi értéket jelentõ zöld sziget
megóvását kérjük. A helyfoglalásnál kérjük a rendezvény
felelõsének megnevezését.

A szabad idõpontokról további információ kapható
honlapunkon: www.cserkeszek.hu, valamint idõpont
egyeztetés telefonon: (30) 305 7305 számon dr.
Wettstein András csapatvezetõnél és önkéntes gondno-
kunknál, Konrád Dénesnél, a (20) 333 6135 számon.

A Római Katolikus Egyház programjai
 Somogyi Sándor atya (budakalászi kisegítõ) arany-

miséje lesz 2010 június 13. 19 órakor.
 Májusban minden este 1/2 6-kor litánia és Szentmi-

se lesz.
JÚNIUSI MISEREND

Vasárnap: Budakalász – 8, 19 óra; Szentistvántelep –
10 óra; hétfõ 19 óra – Budakalász; kedd 8 óra –
Szentistvántelep; szerda 7 óra – Budakalász; csütörtök 8
óra – Szentistvántelep; péntek 19 óra – Budakalász;
szombat 19 óra – Szentistvántelep.

A Plébánia címe: Budakalász 2011 Ady E. u. 1.,
e-mail: bkpl@kalasznet.hu,

web cím: http://www.bu-sze-plebania.freeweb.hu

Az Isten Egyháza programjai
PROGRAMJAINK

• Nõi kör: máj. 29. 15 óra.
• Vasárnapi Istentisztelet:

minden vasárnap 10 óra.
• Ifjúsági Klub: péntekenként

18,30 (változhat az idõpont).
• Bibliaóra: szerdánként 18,30

(változhat az idõpont).
Kérjük, programjainkról

elõzetesen érdeklõdjön a Bu-
dakalász, Budai út 55. címen,
Kiss Péter lelkipásztornál,
tel.: +36 20 886 8752.
E-mail: kish.peter@gmail.com
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A Lélek egysége!
Hogyan lehetek kapcsolatban Istennel? Napjaink em-

berének egyik legnehezebb lelki kérdése ez, amelyet Bu-
dakalászon többen is feltettek már nekem. „Könnyû volt
kétezer éve, amíg Jézus Krisztus itt járt a földön. Lehetett
látni, hallani a szavát, még kérdezni is lehetett tõle. Ma
azonban nem látjuk Õt, nem jár utcáinkon, nem éli velünk
a 21. század zaklatott magyar életét.” – gondoljuk sokan.

Éppen e lelki kérdések miatt fontos számunkra Jézus
Krisztus lelkének ma is folyó munkája, amelynek nyomán
megvalósul a Lélek egysége. Korunkban, amikor az em-
beri kapcsolatainkat tönkretevõ, és a legelemibb emberi
közösségeket szétziláló hatalmas erõk tombolják világra-
szóló tivornyájukat, a személyes megmaradás és a nem-
zeti lét életkérdésévé válik, hogy közöttünk Budakalászon
megvalósul-e a Lélek egysége, vagy emberi hitetések és
érdekek harcának áldozataivá válunk! Jézus Krisztus
ugyanis éppen azért ígérte meg és küldte el tanítványaira
Szentlelkét, hogy ez az egység megvalósuljon.

A Lélek egysége elsõsorban Jézus Krisztussal von közös-
ségbe. A Szentlélek elõször mindig Vele tesz eggyé, úgy,
ahogyan hitvallásunk tanít róla: „testestõl, lelkestõl, mind
életemben, mind halálomban… az én hûséges megváltóm-
nak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok,…” (Heidelbergi
Káté 1. kérdés-felelet). A Szentlélek által Jézus Krisztus mai
Budakalászon élõ tanítványai is tudják, hogy Jézus Krisztus-
hoz tartoznak. Közvetlen kapcsolatban vagyunk mennyei
Urunkkal: megértjük szavát a Szentírásból, bízunk Benne,
Neki szeretnénk engedelmeskedni, beszélünk Vele imádság-
ban, miközben testi szemeinkkel nem látjuk Õt. Megvalósul
a Lélek egysége: közösség Jézus Krisztussal a Lélek által.

Amikor azonban a Szentlélek Jézus Krisztussal közös-
ségbe von, ugyanakkor egybeköti a tanítványok életét
egymással is. Az egymástól még oly különbözõ embere-
ket is egységbe vonja, egybe kovácsolja, egy test tagjaivá
teszi Isten Lelke. Így válnak Jézus Krisztus követõi egymás
testvéreivé, akiknek „szíve-lelke egy” (ApCsel 4:32).

Sokan átéljük ezt Budakalászon is a reformált egyház-
ban. Nagyon különbözõ emberek vagyunk, más és más
foglalkozásúak, eltérõ életkorúak és családi helyzetûek,
olykor egy-egy kérdésben más véleményt képviselünk,
de egy bizonyos: ugyanaz a Jézus Krisztus adta értünk
életét, ugyanaz az Isten hívott el önmagának bennünket,
ugyanahhoz a mennyei Úrhoz tartozunk, akinek engedel-
meskedni is akarunk.

Valóságos csoda, amikor szétzüllesztett, pártossá lett,
önzõvé vált világunkban a Lélek egysége megjelenik egy
család életében, és a korábbi kapcsolatok új, örök távlatot
kapnak. Amikor egy házasságot, egy család vagy na-
gyobb közösség tagjait nem az elvégzendõ feladat, nem
önös érdek tart egyben, hanem „az erõ, a szeretet és a jó-
zanság Lelke.” (2Tim 1:7)

Bár Budakalászon is sokan átélnénk ezt!
Pünkösd ünnepe jó alkalom lehet arra, hogy figyelmet

fordítsunk a Lélek ma is folyó munkájára. Kérjük imádság-
ban, hogy minél többünk életében valósuljon meg a Lélek
egysége Jézus Krisztussal, és az Õ budakalászi követõinek
közösségével.

Jézus Krisztus áldását és békességét kívánva 2010
pünkösdjén:

Cs. Nagy János,
ref. lelkipásztor

BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

A Református Egyház hírei
„Szeretettel szolgáljatok egymásnak…” – Galata levél 5:13

NYÁRI SZOLGÁLATAINK – 2010
 Ifjúsági hét (max. 20 fõ): júl. 18-24. Svit (Szlovákia),

a péceli református ifivel közösen.
 Gyülekezeti csendeshét (max 35 fõ): aug. 1-6.

Mátraalmás
 Gyermekhét (max 20 fõ): aug. 8-13. Balatonõszöd
 Kisgyermekek hete (max 25 fõ): aug. 16-19.

Budakalász
A GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK RENDJE

Jún. 1. kedd 18 óra: Imaközösségek
Jún. 3. csüt. 18 óra: Bibliaóra
Jún. 6. 9 óra: Úrnap, Istentisztelet
Jún. 6. 17 óra: Ifjúsági óra
Jún. 10. csüt. 18 óra: Bibliaóra
Jún. 13. 9 óra: Úrnap, Istentisztelet
Jún. 13. 17 óra: Ifjúsági óra
Jún. 15. kedd 18 óra: Imaközösségek
Jún. 17. csüt. 18 óra: Bibliaóra
Jún. 20. 9 óra: Úrnap, Istentisztelet, Úrvacsora
Jún. 24. csüt. 18 óra: Bibliaóra
Jún. 27. 9 óra: Úrnap, Istentisztelet
Jún. 29. kedd 18 óra: Imaközösségek
Érdeklõdõ testvéreinket szeretettel hívjuk és várjuk.

Budakalász, Kereszt u. 7.,
tel.: +3630 475 9362, budakalasz@ref.hu

VII. Református Zenei Fesztivál:
június 4-5-6

A VII. Református Zenei Fesztivált rendezik meg jú-
nius 4-5-6-án, a Bakáts téren, a Ráday utcán, a Lónyay
Utcai Református Gimnáziumban és a Teológián (Ráday
u. 28.), a Bakáts téri katolikus és a Kálvin téri reformá-
tus templomban. A fesztivál keretében református is-
kolák, intézmények, kórusok találkozója lesz a Lónyay
utcai Református Gimnáziumban (jún. 4. és 5.), jún. 5-
én, 10-16 óráig gyermekprogramok óvodásoknak (Rá-
day u. 46.) Péntek este Fáklyás Menet zsoltáréneklés-
sel, majd késõ esti zenés áhítat (Ráday u. – Kálvin tér)
150 fõs Egyesített Kórussal.

Szombaton református iskolák találkozója – sport-
versenyek, „Kálvin activity”, Kálvin-kert építés, virrasz-
tás, kórustalálkozó (300 fõs koncert a Kálvin téren).
Mindhárom nap: kerekasztal beszélgetések professzo-
rokkal a Teológián. Téma: a család, az egyház és a civil
társadalom szerepe (Dr. Kopp Mária – péntek, Dr. Bo-
gár László – szombat, Dr. Bagdy Emõke – vasárnap).

Határon túli együttesek is fellépnek: TransylMania
(Erdély), Bakos Árpád és barátai (Vajdaság), Sola
Musica (Csejd – Erdély), Szatmári Református Egyház-
megye Lelkészkórusa és Gyermekkórusa.

A fesztivál valamennyi programja ingyenes!
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KULTÚRABUDAKALÁSZI RENDEZVÉNYEK

A dzsungel könyve
Decemberben találták ki, januárban zajlottak a meghall-

gatások és hónapok óta szinte minden nap próbálnak... Óri-
ási munka van A dzsungel könyve címû, budakalászi sze-
replõgárdát: gyerekeket, felnõtteket, zeneiskolásokat és
külsõsöket, vagyis két szereposztásban 70 szereplõt, 95%-
ban amatõröket felvonultató elõadás életre hívásában.

„Amikor Dónusz Katit helyettesítve átvettem az ének
tanszakot, arra gondoltam, lehetõséget kellene adni nö-
vendékeinknek a Zeneiskolán kívüli szereplésre, hogy
megmutathassák, mit tudnak, és hogy lássák, mi értelme,
hogy zenét tanulnak – mondta el lapunknak Tóth Orsika
énekmûvésznõ. – Így a gyerekek és szüleik együtt zenél-
nek és a felnõttek is élvezik, szeretnek játszani...”

A Dzsungel könyvével hagyományt szeretnének te-
remteni: minden évben lenne egy ilyen kisközösségi elõ-
adás. A Kalász Mûvészeti Nevelési Alapítvány célja egy
rendszeres színpad beindítása: a megvásárolt eszközök,
technikák más típusú rendezvényeken is hasznosíthatók.
A próbák, elõadások a zene élõvé tételén túl közösségte-
remtõ erõvel is bírnak, pezsgést hoznak a mindennapok-
ba, növelhetik pályázati lehetõségeinket, kivívhatják a
szakma érdeklõdését és jó hírét keltik Budakalásznak.

Az elõadás õsbemutatója a Kalászi Vigasságokon, majd
más szereposztással a Budakalászi Találkozón lesz, de megte-
kinthetõ az aug. 20-i Városnapokon is, ill. szeptemberben az
óvodásoknak, iskolásoknak is eljátsszák. Terv szerint elvinnék
Solymárra, a IX. kerületbe, Pomázra, valamint Adára is. A da-
rab rendezõje: Szalóky B. Dániel, díszletek, jelmezek: Kalászi
Rózsika, tánckoreográfia: Hermesz Zoltán, zene: Mihályi
András és Tóth Orsika, hang- és fénytechnia: Szilvási László.

A lelkesedésbõl végzett ingyenmunkának van költsé-
ge is: 1,4 M Ft-ba kerül a rendezõ és koreográfus díja, a
szerzõi jogdíj és a másolati díj, a szervezési, oktatási költ-
ség, a díszlet, kellékek, jelmezek, kábelek, a 4 db mikro-
port és fejmikrofon, a hangtechnikus, a fénytechnika bér-
lése és technikusa, ill. az utazás, étkezés, szállítás. Az elõ-
adások ingyenesek lesznek. A polgármesteri keretbõl ka-
pott 100 e Ft fedezi a szerzõi jogdíjat,
beadtak három pályázatot, és hálásan
fogadják a nagylelkû szponzorok tá-
mogatását is. A szervezõk köszönik a
polgármester és a Faluház segítsé-
gét, a Zeneiskola lelkesedését és a
résztvevõk áldozatos munkáját.

X. Budakalászi Találkozó – jún. 17-20.
Bizonytalanná vált a X. Kárpát-medencei Kisebbségi

Magyar Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fóruma Buda-
kalászi Találkozója, a pályázati pénzosztások – kormány-
váltással járó – ellenõrzése miatt. Ha nem születik gyor-
san kedvezõ döntés, õszre kell halasztani a már jól elõké-
szített találkozót – tájékoztatta lapunkat Romhányi And-
rás, a Magyar Kollégium elnöke és a MMIKL tanácsosa.
Bízva abban, hogy nem hiúsul meg a négynapos jubileu-
mi rendezvény, közöljük a gazdag programot.

Június 17-én ebéddel, 14 órakor polgármesteri kö-
szöntõvel, majd az ünnepi kötet kiosztásával veszi kezde-
tét a rendezvény. Ezután dr. Lánszki Imre vezeti a társasá-
got a környék magyar vonatkozású emlékhelyeire. 19
órakor vacsora, majd a résztvevõk esti mûsora következik
„Mit jelent nekem Budakalász?” címmel.

Június 18-án 9 órakor séta Budakalászon. 11 óra: Találko-
zó a helyi civil szervezetek vezetõivel és helyi közéleti sze-
mélyiségekkel. Beszélgetés: „Mit jelent a résztvevõknek és
a helyieknek a Budakalászi Találkozók sora?” 12.30: Kettõs
vagy hármas honfoglalás (emlékezés László Gyulára szüle-
tésének 90. évfordulóján – Záhonyi András elõadása). 14
óra: a Találkozó ünnepélyes megnyitása, a szervezõk, Buda-
kalász polgármestere és Pest megye Közgyûlésének elnöke
részvételével. 14.30: Fohász, 15.30: Elõadások, majd fórum
a nemzet helyzetérõl, jövõjérõl (Andrásfalvy Bertalan,
Balczó András, Jankovics Marcell, Juhász Judit, Kányádi Sán-
dor, Koltay Gábor). 20 óra: Magyar kultúrával Európában –
Romhányi András elõadása és a résztvevõk produkciói.

Június 19-én 9 órakor Nemzeti kulturális stratégia –
közös plenáris ülés (Kárpát-medencei Kulturális Szövet-
ség, Magyar Mûvelõdési Társaság, Honismereti Szövet-
ség, Magyar Kultúra Alapítvány). 14 óra: Szekcióülések.
(A Kárpát-medencei Kulturális Szövetség, Nemzeti Kultu-
rális Stratégia; a X. Budakalászi Találkozó üzenete) 19 óra:
vacsora. A közös Kárpát-medencei kenyér elfogyasztása.
20 óra: budakalászi mûvészek és együttesek mûsora,
Dzsungel könyve. Június 20. 9 óra: a szekcióvezetõk be-

számolói. 11.15: a Kárpát-medencei
Kulturális Szövetség közgyûlése.
12.15: A zárónyilatkozat elfogadása,
a konferencia lezárása.

A program még bõvülhet, az elõ-
adások nyitottak, ingyenesek, buda-
kalásziak által is látogathatók.

Kalászi Vigasságok
Újra ingyenesen látogathatók a Ka-

lászi Vigasságok programjai jún. 11-
12-13-án, 17-22 óráig. Várható fellépõk: Palánta Táncegyüt-
tes, Lenvirág Táncegyüttes, Borvirág Táncegyüttes, Sonnen-
blumen Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Tébláb Táncmû-
vészeti Iskola, Magyar Állami Népi Együttes, Lustige Schwa-
ben, Kamp János Kapelle, EL.KE.LA.M. Táncegyüttes (Gö-
rögország), Bofad Táncegyüttes (Törökország), Rizgetõs
Táncegyüttes (Vajdaság), Pilisvörösvári Német Nemzetiségi
Táncegyüttes, Werischwarer Burschen Zenekar, Akragas
Táncegyüttes (Olaszország), Opanke Táncegyüttes (Pomáz),
Maros Mûvészegyüttes (Erdély), KAMI Népzenei Tanszak,

Pilis Néptáncegyüttes (Pilisszent-
kereszt, szlovák), Tabán Táncegyüttes
(Budapest, szerb), Trákia Állami Népi

Együttes (Bulgária), Csobánkai Borony Tánccsoport, Rozma-
ring Német Nemzetiségi Táncegyüttes (Csobánka).

A Vigasságok alkalmával kerül sor a Dzsungel könyve
c. elõadás õsbemutatójára is. Természetesen a program
még tovább gazdagodhat, kérjük, a részletes mûsorter-
vért figyeljék a plakátokat. Idén is lesznek vásárosok, és
kézmûves foglalkozások a gyerekeknek 17-20 óráig. A
vendéglátást a Faluház Kávézója biztosítja, sült kolbásszal,
csapolt sörrel, meleg ételekkel, látványkonyhával. Min-
denkit szeretettel várunk, vigadjunk egyet együtt!

A Dzsungel könyve prA Dzsungel könyve próbájaóbája
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A Kós Károly ÁMK – Faluház
májusi-júniusi programjai

máj. 20. 18.30 A Fehérvár – Fehér Folt Alap. 7. elõadá-
sa: A magyar nép lelki alkata és sorskér-
dései az asztrológus szemével – elõadó:
Kiss József Zsolt

máj. 21. 9-13-ig Babaruhabörze a Sportklubban
máj. 27. 18 óra Az MRL Klub orvosi elõadása az érbe-

tegségekrõl
máj. 28. 17 óra A Szentistvántelepi Iskola Alapítványi

napja (ld. 22. o.)
jún. 2. 14-17.30 Véradás
jún. 4. 15-20-ig A Kalász Suli Alapítványi napja
jún. 7. 17.30 Pedagógusnap (ld. 3. o.)
jún. 10. 17.30 A Fehérvár – Fehér Folt Alap. 8. elõadása
jún. 11-12-13. Kalászi Vigasságok – ingyenes! (ld. 20. o.)
jún. 15. 18 óra Semmelweis nap (ld. 3. o.)
jún. 17-20. X. Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar

Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fóru-
ma, Budakalászi Találkozója (ld. 20. o.)

jún. 24. 18 óra Az MRL Klub orvosi elõadása

Kézmûves tábor a Faluházban
Június 28-tól július 2-ig, 8-16 óráig újra kézmûvestá-

bor lesz a Faluházban. Téma: a reneszánsz, így a várható
foglalkozások: üvegfestés, agyagozás, pajzskészítés, Má-
tyás mese feldolgozása, reneszánsz gyöngyékszerek fû-
zése, középkori bábok alkotása, hamuba sült pogácsa ké-
szítése. Tervezünk egy visegrádi utazást és lesznek még
más meglepetések is. A táborba 9 éves kortól várjuk a
gyermekeket, napi kétszeri étkezést biztosítunk (ebéd,
uzsonna). Érd: +3630 297 5873, (26) 340 468.

Elõadás a szív- és érrendszeri betegségekrõl
Az Egészségklub szeretettel hívja és várja az érdeklõ-

dõket szív- és érrendszeri betegségekrõl szóló elõadásá-
ra, május 27-én csütörtökön 18 órára a Faluházba. Elõadó:
Prof. Dr. Bodor Elek szívsebész, Budakalász Város magisz-
tere. Az elõadás elõtt ingyenes vérnyomásmérés lesz!

„Olvasni jó...” – a Bibliát és Babitsot is
A Jónás könyvét dolgoz-

zák föl a május 27-ei „Olvasni
jó...” program alkalmával a
vállalkozó szellemû alsó és
felsõ tagozatosok a Faluház-
ban. Nógrádi Anikó tanítónõ
tájékoztatása szerint, irodalmi

szemelvényként foglalkoznak a bibliai témával és alkal-
mazzák tanulságait a mindennapi életre is.

Az elõkészítõ feladatok közt szerepel iniciálé készítés;
közmondás- és szólásgyûjtés; olyan élethelyzet felidézé-
se, amikor valaki nem fogadta meg a kapott jó tanácsot;
illetve megfogalmazhatják a gyerekek gondolataikat bûn-
rõl és engedelmességrõl is.

Részleteket olvasnak majd Babits Mihály Jónás imája
címû mûvébõl, összehasonlítanak három-négy Biblia-for-
dítást, és a téma komolyságát megõrizve készíthetnek
képregényszerû rajzokat is Jónás történetébõl.

Könyvtári hírek
 Május 28-án 15 órakor Mesepéntek Kásai Annával
 Június 1-én 18 órakor Klebelsberg Kunó-est.
 Június 15. 17 óra Könyvbarátnõk: az olasz konyha
 Június írója Faludy György Kossuth-díjas költõ, mû-

fordító, író, aki 100 éve született és 4 éve hunyt el.
 Megváltozott a könyvtár nyitva tartása: hétfõ: 13-

16, kedd: 9-16, szerda: zárva, csütörtök: 13-18, péntek:
9-14 óráig. Ez a könyvtár nyári kölcsönzési ideje is. Az
augusztusi zárás idõpontját júniusban közöljük.

 Késedelmes olvasóink figyelmébe: az utóbbi napokban
többen kaptak levelet, amelyben kérjük, hogy a kikölcsön-
zött könyveket hozzák vissza. A kölcsönzés határideje 4 hét,
egy alkalommal élhetnek a meghosszabbítás lehetõségével.
A késve visszahozott könyvek után – a beiratkozáskor aláírt
szabályzat szerint – késedelmi díjat számolunk fel.

Klebelsberg Kunó emlékest – jún. 1. 18 óra
Dr. Tõkéczki László történészprofesszorral, politoló-

gussal lesz beszélgetés a Klebelsberg Kunó emlékesten a
Könyvtárban, június 1-én 18 órától. Szóba kerül a kiemel-
kedõ kultúr- és tudománypolitikus, kultuszminiszter nép-
iskolai programja, a tanyasi iskolák létesítése, a középis-
kolai oktatás megreformálása, a felsõoktatás fejlesztése
és a Collegium Hungaricumok létrehozása csakúgy, mint
a természettudományok, orvosi, mûszaki, mezõgazdasá-
gi tudományok kutatásait célzó munkaprogram, az Or-
szágos Természettudományi Alap és a Széchenyi Tudo-
mányos Társaság létrehozása, – és nem kerülhetõ meg az
összehasonlítás mai állapotainkkal sem.

Kedvcsináló
A Hónap írója Lénárd Sándor, orvos, költõ, író, aki

„ahhoz a szakbarbárosult korunkban már-már kihaló állat-
fajtához tartozott, melyet polihisztornak, egyetemes tu-
dásúnak neveztek… Én köznapibban csak úgy monda-
nám: humanista. ... Ennek megfelelõen bámulatosan sok-
oldalú, orvosi hivatása, praxisa mellett kitûnõen zongorá-
zott, még orgonázni is eljárt a szomszédos templomok-
ba, profi szinten otthonos a zeneelméletben, azonkívül
tíz-tizenkét nyelven beszélt, olvasott, írt és fordított oda-
vissza, könyveit saját tusrajzaival illusztrálta… Eszmény-
képe, gyanítom, Albert Schweitzer lehetett, az orvoslás-
tól az orgonálásig.” (Karinthy Ferenc)

Édesapjáról írta a Családtörténeteimben:
„Még emlékszem legkedvesebb történetére. ‘Egy

megvadult elefánt pusztított a faluban. Buddha elé ment,
megállt vele szemben. Végtelen könyörülettel, végtelen
szeretettel nézte az elefántot. A megvadult elefánt meg-
nyugodott, hátat fordított, és lassan elment.

Sokáig hittem, hogy a történet igaz, hiszen apám is
végtelen könyörülettel, végtelen szeretettel oldotta meg
a problémáit. De késõbb átéltem Hitler, sõt Sztálin korát,
és elvesztettem meggyõzõdésemet, hogy egy Guatama
Buddha még segíthet az emberiségen. Immár apámra
gondolok és szomorúbb vagyok, mint valaha.”

A könyvtárban föllelhetõ könyvei: a Római történetek,
Völgy a világ végén, Családtörténeteim, Egy nap a látha-
tatlan házban, Római konyha.



2010. május • IV. évfolyam 5. szám22

A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA OKTATÁS

Alapítványi nap – május 28., 17 óra
A hagyományosan megrendezésre kerülõ tanév végi

mûsor keretében a szülõknek és vendégeiknek bemutat-
juk a tanév során megszületett gyermekprodukcióinkat.
Láthatják a színjátszó szakkör elõadását, a versmondó
verseny legjobbjait, a negyedik és nyolcadik osztályosok
táncait, az ugrókötél bemutatót. Tanulók és nevelõk egy-
aránt nagy gondossággal és lelkesedéssel készülnek a
tanév e jeles eseményére.

A támogatással – amit ezen a napon sikerül összegyûj-
tenünk – a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítványt gazda-
gítjuk. Iskolánk közhasznú szervezete a tanév egészében
aktívan támogatja az oktató-nevelõ munka megvalósítá-
sát, így pl. a szavalóversenyt, az erdei iskolát, tantermek
szépítését, a klubnapközi eszköz- és anyagigényét.

Szeretettel várjuk a Hírmondó olvasóit is mûsorunkra.

Értõ olvasás
Az 1.a osztály részt vett az Apáczai Kiadó „Az én ábé-

cém” címû tankönyvhöz kapcsolódó olvasás felmérésen.
A kiadó munkatársai elvégezték a statisztikai elemzést, és
a következõ eredmények születtek. Kistérségi iskolák
89.76%, nagyközségi iskolák 88.45%, kisvárosi iskolák
90.67%, városi iskolák 93.39%, fõvárosi iskolák 92.56%.
A Szentistvántelepi Iskola 1.a osztályának eredménye
96.25%. Osztálytanító: Gabuláné Író Zsuzsa.

„Büszkék vagyunk Önökre! Ismét bebizonyították, hogy
kis tanítványaink tudnak olvasni, csak ahhoz úgy kell tanítani
õket a betûvetésre és az értõ olvasásra, mint ahogy önök
végzik oktató-nevelõ munkájukat.” – Ezen méltató sorok az
Apáczai Kiadótól érkeztek hozzánk. Büszkék vagyunk rá!

Horváth Erzsébet

Szavalóverseny
Iskolánkban

április 12-én és
13-án rendez-
tük meg az is-
kolai szavaló-
versenyt. Té-
mája „Kedvenc
versed” volt. A
kiemelkedõen
szereplõk a Fa-
luház Szavaló-
gáláján is részt vettek: Mészáros Hanna 1.a, Bakk Jázmin
1.b, Iharosi Lilla 1.b, Tim Réka 2.b, Frank Ádám 2.b, Ba-
logh Viola 4.b, Beregszászi Miklós 5.a, Nádas Balázs 5.a,
Szilvási Hanna 5.a, Suri Kristóf 5.b, Jolis Sophia 5.b, Sörös
Dániel 6.a, Horváth Eszter 7.a, Molnár Bálint 7.a, Gyõrfi
Regina 8.a.

Vivicitta városvédõ futás
Budapesten, az 56-

osok terérõl indult április
18-án a Vivicitta város-
védõ futás, amelyen az
iskolából 150 fõ vett
részt. Így a mozgósítási
versenyt megnyertük,

jutalmunk 100 e Ft értékû Adidas vásárlási utalvány volt.
Terveink szerint labdákat fogunk vásárolni belõle. Köszönjük
mindenkinek, hogy ezen a jó hangulatú futáson részt vett.

Pappné Kotroczó Erzsébet

Ökoiskola – további három évre!
Iskolánk elnyerte az Ökoisko-

la címet, újabb három évre az
Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um által meghirdetett pályáza-
ton! A címet tanúsító oklevelet a
minisztérium képviselõi adják át

az iskola képviselõinek 2010. jún. 5-én a Városmajori Gim-
náziumban. Köszönjük a szülõk és a diákok támogatását!

Bõvebb információt az Ökoiskolai címrõl iskolánk hon-
lapján találhatnak: www.szentistvantelepi-iskola.hu

A Szentistvántelepi Iskola programjai
Május 20. 17 óra: Szülõi teadélután
Május 26.: Országos kompetencia mérés

4-6-8. évfolyamokon
Május 28. 17 óra: Alapítványi nap a Faluházban
Június 5. 8-12-ig: Sportnap (szombat)
Június 08-11.: Erdei iskolai táborok 2-8.

évfolyamokon
Június 14.: Ballagási próba
Június 15.: Megyés játékok és a Sportnap

eredményhirdetése
Június 18. 17 óra: Ballagás, Tanévzáró ünnepély

Versenyeredmények
 A Mozaik Kiadó által szervezett Országos Természet-

ismereti Internetes Verseny 1248 indulója közül 44. helye-
zést ért el Nagy-György Blanka 6.b osztályos tanulónk.

 A Megyei Biológia Versenyen 18. helyezést ért
Cseszlai Zsombor 8.a osztályos tanulónk.

 A Kenguru Megyei Matematika versenyen kiemel-
kedõ eredményeket értek el: Fórián-Szabó Máté 3.a,
Gurbán Bereniké Lili 2.a, Weninger Martin 2.a, Bálint
Dalma 2.a, Bálint Csenge 4.a, Szilágyi Sára 2.a, Németh
Réka 2.b, Simon Laura 2.b, Wettstein Márk 2.a

 A Zrínyi Matematika versenyen Keresztúti András
3.a osztályos tanulónk bekerült az országos döntõbe, ahol
kiválóan szerepelt. Büszkék vagyunk rájuk!
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Díj Mericske Rezsõ emlékére
A Kalászi Iskoláért Alapítvány

a Kalász Suli néhai tanárának emlékére
Mericske Rezsõ Emlékplakettet

adományoz évente egy olyan pedagógusnak,
aki hosszú ideig tanította a kalászi gyermekeket

és a tanulók erkölcsi nevelésében
kiemelkedõ eredményt ért el.

A díjazott személyére, az elismerés odaítélésére
bárki javaslatot tehet. Kérjük az ajánlást írásban

(A/4-es papíron, méltatással) legkésõbb
2010. május 31-ig a Kalász Suli titkárságán leadni.

OKTATÁS A KALÁSZ SULI OLDALA

23 28. lap

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

A Kalász Suli programja
Május 18.: A ‘Pest megye 2010. évi diákolimpiai bajnoka’

versenyen három fõvel veszünk részt
Május 26.: szerda Kompetencia mérés: 4., 6., 8. o.
Június 4. péntek 17 óra: Alapítványi nap a Faluházban
Június 14-15.: hétfõ-kedd Felsõs osztálykirándulások
Június 15. kedd: Utolsó tanítási nap
Június 18. péntek 18 óra: Ballagás
Június 19. szombat 18 óra: Tanévzáró

Továbbjutók a megyei diákolimpiára
A Többpróba megyei diákolimpia versenyre III. kor-

csoportban a lányoktól csapatban Varga Nikolett, Molnár
Lilla, Kákai Klaudia, Balogh Szilvia, Kónya Tímea és
Schloller Ilona, egyéniben Bakonyi Szilvia, IV. korcsoport-
ban Tarcsi Diána jutott tovább.

A fiúknál Miklósvári Kornél, Nebranek Richard, Utto
Vendel, Horváth Martin, Somogyi Roland és Ruzicska
Ábel, egyéniben Nebranek Richard versenyzik tovább.
Gratulálunk teljesítményükhöz!

Német Nemzetiségi Nap
Másodjára ren-

dezte meg a Német
Nemzetiségi Egyesü-
let és a Kalász Suli a
Német Nemzetiségi
Napot a Faluházban.
Az április 23-ai ren-
dezvény elsõ felében
az iskola osztályai vil-
lantották fel a tanuló-
élet vidám oldalait.

A változatos német nyelvû mûsorok közt volt rövid
meseelõadás (Hófehérke – 6.a, b, Répamese – 2.b); me-
semondás (Óvári Klaudia, 1.a, b), közös éneklések, szava-
lat (Pádár Krisztina 1.b, Gömbös Hanna 1.a, Sztevanovity
Vince 2.a, Gömbös Marcel 3.b, Havacs Péter 3.b); tánc
(2.a, 4. osztály – mambó); vidám jelenet (Till Eulenspiegel
– 7. oszt.). A harma-
dikosok színes elõ-
adásában húsvéti
varázsigéket, babo-
nákat, vidám állatos
mondókákat hallhat-
tunk, elgondolkod-
hattunk velük a ba-
rátság témájáról, ta-
núi lehettünk, amint
Iványi Esztert meg-
bolondítja, megvicceli egy visszhang, majd Hoffmann
Flóra osztott meg velünk egy különösen vidám álmot. Vé-
gül ki-ki elénekelte, mivel közlekedne legszívesebben.

A Nemzetiségi
Nap másik felében a
Kamp János Kapelle
fúvószenekara ját-
szott talpalávalót a
Sváb Táncházban (a
svábtáncot Bucsán-
szky Beáta óvónõ ta-
nította be a vállalko-
zó szellemû gyere-
keknek), és a Német
Nemzetiségi Egye-
sület látta vendégül
a szereplõ tanulókat
egy kis csokoládéra,
virslire, üdítõre.

Evangélikus verseny Budaörsön
2010. március 27-én Budaörsön a Mindszenty Katoli-

kus Általános Iskolában zajlott a 19. Országos Evangéli-
kus Hittanverseny egyházmegyei döntõje. A Kalász Suli
hittan csapata 8. helyezést ért el. Tagjai: Fazekas Angéla,
Mackó Borbála, Deli Bálint 3.b és Mackó Bíborka 1.a osz-
tályos tanulók voltak. A csapatot Horváth-Hegyi Olivér
szentendrei evangélikus lelkész készítette fel a versenyre.

Az alsós korosztály témája a „Növények a Bibliában”
volt, a következõ igehelyeken: József álmokat fejt a bör-
tönben (1 Móz 40, 1-23 – szõlõ); József megfejti a fáraó
álmait (1 Móz 41, 1-36 – búza); Jezábel üldözi Illést (1 Kir
19, 1-8 – rekettyebokor); Elizeus csodája az éhínség ide-
jén (2 Kir 4, 38-41 – vadtök); Isten gondviselése (Mt 6,
25-40 – mezei liliom); a mustármag példázata (Mt 13,
31-32 – mustár); Zákeus (Lk 19 1-10 – vadfügefa); Jézus
bevonulása Jeruzsálembe (Jn 12, 12-19 – pálma).

A verseny játékosan, mozgalmasan zajlott, több hely-
színen: a csapatok menetlevéllel járták végig az állomá-
sokat, ahol sok színes, érdekes feladatot teljesítettek.



ÓVODA A NYITNIKÉK ÉS A TELEPI ÓVODA ÉLETÉBÕL

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

Nyitnikék Nap
A Nyitnikék Óvoda nevelõtestüle-

te és dolgozói április 24-én reggeltõl
estig az óvodában voltak. Mindenki
önként és nagy lelkesedéssel vállalta
ezen a szombati napon a munkát. Már
hetek óta készültünk rá, terveztük,
szerveztük a ránk váró feladatokat, ké-
szítettük a díszleteket, eszközöket.

Reggel 9-tõl 11 óráig a leendõ
óvodásokat vártuk egy kis ismerkedésre. Míg a gyerekek
játszottak, addig a szülõknek lehetõségük volt beszélget-
ni, kérdéseiket feltenni az óvodapedagógusoknak, az
óvoda vezetõjének. Ezen a napon 63 kisgyermek látogat-
ta meg szüleivel intézményünket.

Délután hagyományteremtõ új programmal vártuk a
már hozzánk járó gyermekeket és családjaikat. A progra-
mot Nyitnikék Napnak neveztük el. Ebben az évben a lo-
vagkort választottuk témául, ennek jegyében volt kincs-
keresõ játék, kard, pajzs, korona készítés, dobozvár épí-
tés és festés. Részt lehetett venni homokvár építésben,

arcfestésben, de le-
hetett gólyalábon
járni, vagy homok-
képet is készíteni.
Abban, hogy ez a
program ilyen sike-
res volt, rengete-
get segítettek a
szülõk is. Így jöhe-

tett létre például az Erb család jó-
voltából a Mackó kiállítás 287 mac-
kóval, vagy a ló-simogatás, a Hor-
váth család segítségével. Itt a gye-
rekek közelebbrõl is megismerked-
hettek Szelíddel, a kisméretû lóval.
Majzik apuka pedig stílusosan beöl-
tözve, egy kis kiállítás keretében
mutatta be korhû öltözetét és lo-
vagkori fegyvereit.

A szülõknek volt köszönhetõ az a rengeteg sütemény és
szendvics is, amely terülj-terülj asztalként hívogatta a jelenlé-
võket. Volt még kirakodóvásár, ahol apróbb ajándékok várták
a gyerekeket. A program lezárásaként korhû zenére színes
kendõkkel táncoltunk. A jelenlévõ kb. 120-130 gyermek és
családja élményekkel tele térhetett haza. Mi pedig fáradtan,
de boldogan pakoltunk el, csináltunk rendet az óvoda udva-
rán, hiszen hétfõn már nem lovagok és lovagkisaszszonyok,
hanem óvodások és óvó nénik folytatták a munkát.

Ezúton köszönjük Csendes Zoltánnak a profi hangosítást,
mellyel nagyban segítette programunk sikerességét. Végeze-
tül hálásak vagyunk
minden családnak,
hogy jelenlétükkel és
támogatásukkal se-
gítették óvodánk
alapítványát és e
program létrejöttét.

Kernreiter Péterné
óvodavezetõ

Mezei futóverseny közvetítése…
Mackó bácsi szomorúan sétált az erdõben. Katica arra

repült, rászállt a vállára és megkérdezte:
– Mi a baj, Mackó bácsi? Miért vagy olyan szomorú?
– Hagyd el, Katica, ma van a kalászi ovisoknak a mezei

futóversenye és elromlott a tévém, nem tudom nézni.
– Gyere át hozzám, az erdei tisztáson már ott izgulnak

a Méhecskék, a Cicák, a Nyuszik, a Sünik, az erdei Manók
és a Zsiráfok is!

– Jaj, Katica siessünk, nem akarok lemaradni!
Idõben értek oda, a Tölgyfa nagy

kivetítõjén épp bemelegítettek az ovi-
sok. Mackó bácsi és Katica kiabáltak:

– Hajrá Katicák! Hajrá Mackók!
Mikor elindult a futás, elõbb a fi-

úk, aztán a lányok, a Méhecskék az
orgona bokor tetejérõl zümmögtek:

– Hajrá gyerekek, hajrá gyere-
kek!

A dobogó tetején Mackók álltak,
de mindkétszer egy-egy Katica is
odafért. Senki nem szomorkodott, mert a szurkolás izgal-
mában összeölelkezve, ugrálva új barátságok születtek,
mindenki jót sportolt, és az erdei állatok is elhatározták,
hogy ezentúl nemcsak szurkolnak, hanem õk is versenyt
rendeznek. Jövõre majd mi is szurkolunk nektek, és a kivetí-
tõn nézzük az erdei tisztásról szóló összefoglalót.

Ványikné Kubinszki Terézia, Telepi Óvoda

Óvodás mezei futóverseny
Ideális futóidõben rendeztük meg 2010. május 5-én

délelõtt a tavaszi Óvodás Mezei Futóversenyt a Béke sé-
tányon. A gyerekek elõször sétálva ismerkedtek az útvo-
nallal, miközben az óvónénik felhívták a figyelmüket az
esetleges úthibákra és más „veszélyekre”. A közös beme-
legítés után elõször a fiúk, majd a lányok álltak rajthoz,
hogy a szép számban jelenlévõ szülõk, nagyszülõk és
testvérek lelkes biztatása mellett teljesítsék a közel 600
méteres távot.

Az induló 43 lányból 1. helye-
zett Balázsi Hanna, 2. Bálint Anita,
3. Horváth Olívia.

Az 55 fiú közül 1. Hunyadi Bo-
tond, 2. Huszti Dominik, 3. Koltai
Márton.

A helyezettek érmet, pólót és
sportszereket kaptak, az elsõ 20-20
lány és fiú pedig egy-egy, erre az
alkalomra nyomott pólóval lett gaz-
dagabb. Minden résztvevõ kapott

emléklapot és egy pici édességet.
A végén még a Nap is kisütött, hogy az esetleg meg-

izzadt gyerekek meg ne fázzanak. Szóval mindenki azon
igyekezett, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és úgy
gondolom az óvodapedagógusoknak, polgárõröknek és
szurkolóknak köszönhetõen ez sikerült!

Papp Gábor

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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