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Pedagógusnap a Faluházban

A hagyományokhoz
híven a június 7-i ünnepségen köszönte meg az
önkormányzat a közoktatási és közmûvelõdési
intézmények munkatársainak erõn felüli, de
Stoltz Gáborné átveszi a díjat tudhatóan
alulfizetett
munkáját. Ekkor adták át a „Budakalász kiváló pedagógusa”
díjat Stoltz Gábornénak; a „dr. Milosevits Péterné Budakalász közoktatásáért” elismerést Blaskóné Oravecz Editnek
(ld. 3. o.); ajándékozták meg az Olvasni jó mozgalom munkatársait és az iskolák és óvodák alapítványi díjazottjait.
A Telepi Óvodából Stemmer Györgyné Erzsike, a
Nyitnikék Óvodából Bódis Magdolna bizonyult méltónak az
elismerésre, de Nyitnikék díjjal tüntették ki Kacsari Gyulánét
is. A Kalászi Iskoláért díjat és pedagógusgyûrût Hernádiné
Budai Ibolya; a 3 évig át nem adott, Deutsch József, Harcsa
Lajos és Parlagi Endre által alapított Mericske emékplakettet
Földi Ilona kapta. A Szentistvántelepi Iskola részérõl a
Petykó-díjat Acél Ferencné Ági néninek nyújtották át, az ün-

nepségen jelen volt a valahai tanító fia
és unokája is. Az önkormányzat köszöntötte a jubiláló és nyugdíjba menõ
közalkalmazottakat is.
Ünnepi beszédében Parlagi Endre
elmondta, miközben két éve befagyasztották a közoktatásban dolgoBlaskóné
Oravecz Edit
zók fizetésének emelését és az önkormányzat is tudhatóan sokat követel az intézményektõl, – a feladatukat felelõsséggel, becsülettel végzik.
Ugyanakkor fájlalta, hogy nem látja õket gyakrabban a városi eseményeken, programokon, elõadásokon, pedig
egy pedagógus példaként, húzóerõként kell szolgáljon a
szülõk, ismerõsök számára is. Beszélt az õszre és a jövõ
évre tervezett szív- és érrendszeri szûrésrõl (ld. 16. o.) és
az új óvoda építésérõl is (ld. 7. o.).
Az ünnepi programot a Budakalászon még nem ismert, de a településhez kötõdõ Tekla néptáncegyüttes
mûsora és a KAMI növendékeinek fellépése színesítette,
akik a Pofonofon és a Keselyûk dala c. részleteket adták
elõ A dzsungel könyvébõl.

Június 15-én köszöntötte a Faluház- Semmelweis napi ünnepség régi Takarékpénztár épületébe, hoban az önkormányzat a budakalászi
gyan oldható meg a jelenlegi rendelõegészségügyi és szociális intézmények
intézet átépítése, bõvítése. Az önkormunkatársait. Ahogy Balogh Csaba, a
mányzat számol a Bölcsõde mihamarabbi férõhely-növelésével (bõvítéssel
Népjóléti Bizottság elnöke elmondta:
vagy új helyszínen); elindult a Házipéldaértékû, hogy a jelenlegi gazdaságondozás fejlesztése c. pályázaton,
gi helyzetben rosszul fizetett közalkalegy Idõsbarát pályázaton; és júniusmazottként is milyen tisztességgel, feban adja át a volt Enerbau irodákban
lelõsséggel teszik a dolgukat.
kialakított Hajléktalanszállót (ld. 8. o.).
Áldozatos munkájuk azért is nagyon fontos – folytatta a gondolatot
Az ingyenes szûrõvizsgálatok köre
Parlagi Endre polgármester –, mert
is folyamatosan bõvül (ld. 17. o.), enbár az elmúlt években a magyar lakosnek szervezésében kiemelkedõ szereság egészségügyi és szociális helyzete
pe van Garami Lászlóné Margó nénirengeteget romlott, nekünk törekednek, akinek elhivatott munkáját a testününk kell arra, hogy a budakalászi állalet a „Budakalászi polgárok egészségépotok ne romoljanak, és olyan fejleszért” díjjal ismerte el (ld. 3. o.). Az üntések történjenek, amelyek e két áganepségen fellépett a Kamp János
zatot elõreviszik. Beszédében kitért
Kapelle; a Sonnenblumen táncegyütarra, hogy az Egészségház fejlesztése
tes; a német és magyar prózamondáGarami Lászlóné a díjátadás után
sával országos versenyeken is szépen
háttérbe szorult a sürgetõbb kényszer,
a Szalonka utcai óvoda megépítése miatt (ld. 7. o.), de szereplõ Gömbös Marcell; és részleteket láthattak a jelenlémár körvonalazódott, hogy a fogorvosok áttelepítésével a võk A dzsungel könyve c. zenés darabból.
Budakalász hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – szerkesztõi Gerzsenyi András Krisztián és Raczko Timea.
Elérhetõségeik: telefon: 06 / 70 948-7351 • e-mail: budakalasz@screenplaymedia.hu
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DÍJAZOTTAK

ELISMERÉSEK KIVÁLÓINKNAK

A Pedagógusnap és a Semmelweis nap kitüntetettjeinek méltatása
STOLTZ GÁBORNÉ
A képviselõ-testület 2010-ben a pedagógus pályán
hosszú évtizedeken át nyújtott kimagasló szaktanári, osztályfõnöki, pedagógusi munkájának elismeréseként, a
„Budakalász kiváló pedagógusa” díjat Stoltz Gábornénak,
a Kalász Suli tanárának adományozta.
Kati néni, ahogy a gyerekek hívják, 1976. április 1-tõl
dolgozik a Kalász Suliban. Biológia szakon végzett, biológia-háztartástant tanít az iskolában. 1991-ben közoktatásvezetõi végzettséget szerzett a Budapesti Mûszaki Egyetemen, míg 2002-ben háztartás-ökonómia-életvitel szakot végzett a Budapesti Gazdasági Fõiskolán.
Az iskolában 34 évet dolgozott, ebbõl 7 évig munkaközösség-vezetõként segítette a szakmai munkát. Aktívan részt vállalt az iskola Pedagógiai Programjának kidolgozásában, a helyzetelemzésben. 1987-ben miniszteri dicséretet kapott. Köztiszteletnek és elismerésnek örvend
tanítványai, a szülõk és a munkatársak körében, akik mind
fájó szívvel, de szeretetteljes megértéssel fogadják el,
hogy a nyugdíjas kort elérve már nem kezd újabb tanévet
az iskolában.
A díjhoz tisztelettel és õszinte elismeréssel gratulálunk
és további jó egészséget kívánunk a nyugdíjas esztendõkre!
BLASKÓNÉ ORAVECZ EDIT
Kiemelkedõ munkájának elismeréseként idén a „dr.
Milosevits Péterné Budakalász közoktatásáért” díjat a 25
éves közszolgálati jubileumát is ünneplõ Blaskóné
Oravecz Edit kapta.
Edit 10 éve dolgozik a Nyitnikék Óvodában. Korszerû
pedagógiai gondolkodásával, ötleteivel folyamatosan segíti az óvoda szakmai munkáját. Aktívan és tevékenyen
részt vett a Pedagógiai Program átdolgozásában, segítette a minõségirányítás bevezetését.
A nevelõtestület meghatározó egyéniségeként, tagjaként sokat tett annak érdekében, hogy az óvoda megítélése a városban jó legyen. Egy éve az óvoda vezetõ-helyetteseként kamatoztatja ismereteit, vesz részt a több
épületbõl álló intézmény irányításában.
Csak most az egyszer szólhatnék veled,
kit úgy szerettem. Év az évre,
de nem lankadtam mondani,
mit kisgyerek sír deszkarésbe,
a már-már elfuló reményt,
hogy megjövök és megtalállak.
Torkomban lüktet közeled.
Riadt vagyok, mint egy vadállat.

Tucatszor is elolvastam immár Pilinszky
János egy életen át írott Apokrif címû
versét, amelyben az Istent keresõ és
megérteni kívánó költõ a lázadó tékozló fiú toposzát megidézve tesz kísérletet a kimondhatatlanra, a megvallásra,
de mint a megtért fiút, riadtan elhagyják
a szavak... Pilinszky, akinek jövõre ünnepeljük születése 90., halála 30. évfordulóját, valóban apokrif módon vall itt
vívódó hitérõl. Ám épp ez, a költõ ‘ver2010. június • IV. évfolyam 6. szám

A szülõk körében szerzett elismertségét jelzi, hogy egy
egész csoportnyi szülõ javasolta õt a díjra. Emberi tartása és
pedagógiai elkötelezettsége példa lehet minden pedagógus számára. Az óvónõi, irányítói, pedagógiai és szakmaiértékteremtõ tevékenységéért kapott díjhoz szívbõl gratulálunk, és sok sikert kívánunk a további munkájához!
GARAMI LÁSZLÓNÉ
A „Budakalászi polgárok egészségéért” díjat Garami
Lászlóné kapta meg. Kinek Margó néni, kinek Margó –
2001. óta lakik Budakalászon. 71 éves kora ellenére fiatalokat megszégyenítõ lendülettel tevékenykedik a település lakóinak egészségéért.
Híven egykori hivatásához – nyugállományú pedagógus lévén – lelkes, odaadó és aktív vezetõje a 2005. szeptemberében, a Magyar Rákellenes Liga Budakalászi Alapszervezete által megalapított Egészségklubnak. Motorja,
szíve-lelke a Budakalászon végzett, magas színvonalon
zajló egészségügyi prevenciónak. Az öt éve elkezdett
szûrõvizsgálatok, vérnyomás, vércukor, koleszterinszint
mérések fokozatosan bõvültek bõrgyógyászati szûréssel,
méhnyakrák szûréssel, mûszeres látás-hallás vizsgálattal,
csontritkulás és Doppler vizsgálattal, amelyek létrejöttében, megszervezésében jelentõs szerepet vállalt.
Szeret és tud az emberekkel, különösen az idõsebbekkel foglalkozni. Ezt bizonyítja a Napvirág Idõsek Otthonába általa szervezett vízi gyógytorna, valamint a heti rendszerességgel tartott egészségmegõrzõ torna is. Rendszeresen kíséri az idõsebbeket, nyugdíjasokat filmklubba,
színházlátogatásra, igyekszik e korosztályt is minél nagyobb számban bevonni a helyi eseményekbe, de a fiatalabbakkal is örömmel dolgozik.
Az embereknek nem csak a fizikai, hanem a mentálhigiénés
állapotát is figyelemmel kíséri. A belõle sugárzó életkedv, segítõkészség, tettrekészség, az egészség megõrzésének, a betegségek megelõzésének népszerûsítése hamar magával ragadja
az embereket. Bízunk benne, hogy még sokáig lesz energiája
és ideje a budakalásziakért tevékenykedni. Köszönet áldozatos
munkájáért! Szeretettel, tiszta szívbõl gratulálunk a díjhoz!

APOKRIF
seinek kánonjába’ nehezen illeszthetõ
költemény teszi hitelessé az esendõségében is a gyermeki hit tisztaságára törekvõ teremtményt és életmûvét.
Legújabbkori történelmünkben a tékozló fiú példázata rávilágít, hogy ez az
ország húsz esztendõt herdált el. E felismerés kataklizmájában látszik: a ‘rendszerváltás’ történetének apokrif lapjait írták eleddig mindenkori vezetõink. Eljött
tehát a szembesülés ideje, hogy a mentegetõzõ szavak elnémuljanak, az áltatások és önáltatások hazugságidejét a kiengesztelés tettei és a kiengesztelõdés
egymásra találó szövetsége kövesse.
Ebben a bizalmi viszonyban nem keves’b
a tét, mint hogy sikerül-e ezt az országot

‘életre szeretniük’ a tékozlás után közös
szándékkal polgároknak és vezetõiknek.
Mert Pál apostol óta tudjuk, szeretet nélkül nem születik semmi idõtlen...
Olvasom a kormányfõ 29 pontos tervét, a ‘bankadóról’ szóló híreket, a törvény(tervezete)t, hogy senkit sem lakoltathatnak ki..., – s lapoznom sem kell,
már látom az ötgyermekes anya utcára
tételérõl a riportot, s lám, Szombathelyen luxusbörtön juthat(na) azoknak, akik
földönfutóvá tettek ezreket. Profán.
Most dõl el, hogy egy jó politikus búcsúzik – vagy egy államférfi születik!
Adassék meg neki, nekünk, hogy ne ez
legyen a Pilinszky által megírt Summa:
„Ki üdvözûlten porladok a földben,
Isten elõtt kevésnek bizonyultam.”
(III. Utisz)
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LEVÉLVÁLTÁSOK

A kereszt-ügy margójára
Május 25-én – a máj. 12-i lakossági fórumon elhangzottak és az elõzõ számunkban leírtak szerint – a képviselõ-testület döntött a Budai út–Ady Endre utcai keresztezõdés átépítésérõl. Az ülésen egyrészt elhangzott, hogy
immár 600 aláírás gyûlt össze; másrészt leszögezték,
hogy a csomópont biztonságának növelésérõl nem laikusok, hanem szakemberek és az útügyi hatóság véleménye
alapján kell dönteni; valamint hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyét annak idején 42 címzettnek küldték el, közülük egy sem(!) tett észrevételt, így lett az engedély jogerõs. Felvetõdött, hogy amikor a József Attila
úton átépítés lesz (jövõ tavaszra tervezik ennek befejezését), a forgalom a Sport utca–Ady Endre utca–Budai út
szakaszra tevõdik át, ezért mindenképp fontos ennek a
veszélyes csomópontnak olyan kompromisszumos átépítése, amit a hatóság is támogat.
Módosítva korábbi, 508/2008. (XII.16.) számú határozatát, a testület a „Lámpás keresztezõdés kialakítása gyalogátkelõ-hellyel együtt a Budai út-Ady E. utca keresztezõdésében” feladatot csak abban az esetben kéri elvégezni,
ha az a kereszt áthelyezése nélkül szabályosan lehetséges.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a beruházásokat lebonyolító NIF Zrt-vel a keresztezõdésben lévõ veszélyes forgalmi helyzet kiküszöbölése érdekében a lehetséges alternatív javaslatokról, beleértve
más helyszínen megvalósítandó projekteket is (14 I.).
Az ülésen elhangzott polgármesteri ígéret szerint, bár
a döntés már megszületett – így tartalmában már részben
nem idõszerû –, közöljük Tolonics István május 5-i levelét.

Helyreigazítási kérelem a Pomázi Polgárba
Parlagi Endre polgármester május 18-án helyreigazítást
kérõ levéllel kereste meg Vicsotka Mihályt, a Pomázi Polgár
felelõs szerkesztõjét. Ebben az újság 2010. májusi számának
4. oldalán közölt, Vicsi László úrnak, Pomáz Város polgármesterének, a Cora Áruházban mûködõ okmányiroda bezárásával
kapcsolatos nyilatkozatára reflektált: „Vicsi polgármester úr
valószínûleg nem jól emlékszik az okmányiroda bezárásának
körülményeire, ezért több tényre kívánok rávilágítani. Az okmányirodák fenntartása csak az utóbbi 1-2 évben vált az önkormányzatok részére veszteséges tevékenységgé. Korábban
az állami finanszírozás mértéke némi nyereséget is hozott
Pomáz Városa részére, de emellett az okmányiroda mûködtetését Budakalász Város akkor is támogatta anyagilag. Ekkor
polgármestertársam nem panaszkodott a nyereség miatt.” A
birtokában lévõ hivatalos dokumentumokat és pomázi adatokat elemezve hangsúlyozta: „nem értem polgármestertársam
nyilatkozatát, amikor éppen Budakalász Városa volt az, amelyik az okmányiroda mûködésébõl vállalta a ráesõ költségtöbbletet.” Megkérte a szerkesztõt, hogy lapja következõ számában változtatás nélkül adja közre az alábbiakat:
„Budakalász Város Önkormányzata megdöbbenéssel értesült Vicsi László pomázi polgármester azon állításáról,
amely szerint Budakalászt tartja felelõsnek az Okmányiroda
bezárásáért, mondván, az ügyfélkör 80 százaléka budakalászi
illetõségû, de a város csupán a költségek 20 százalékát volt
hajlandó viselni. A valóság ezzel szemben az, hogy Vicsi
László polgármester 2009. december 14-én keltezett levelé4

KÖZ-Ü
ÜGYEK
Tisztelt Polgármester Úr!
A Budakalász Budai út–Ady Endre utca keresztezõdésének
átépítésével kapcsolatban írt levelére a következõ a válaszom:
1) Aláírás gyûjtését nem én kezdeményeztem! Természetesen egyetértek vele. Aláírásgyûjtés kezdeményezõk,
többek között azok a templomba nem járók, akik felháborodásukat fejezték ki, hogy egy ilyen nagy horderejû dologban nem kérték ki a véleményüket. (Ófalu városképének megváltoztatása)
Az aláírásgyûjtõk engem kértek fel, hogy képviseljem
ügyüket, mivel én is érintett vagyok az ügyben.
2) A mai napon személyesen megmutatom a 440 aláírást a jegyzõasszonynak, vagy az aljegyzõ úrnak, hogy
hitelességérõl meggyõzõdhessen. Egyébként én is vállalom a felelõsséget az aláírások hitelességét illetõen.
3) Tudomásom szerint a Római Katolikus Egyház híveivel nem arról egyeztetett a hivatal, hogy milyen átépítéseket kívánnak létrehozni, hanem hogy a keresztet hová
tegyék (nem arról, hogy eltegyék-e).
4) Mivel az itt lakók szerint más megoldás is lehetséges (Budai út 66. sz. alatti ház megváltása, sarokrész lebontása, majd az épület tovább értékesítése), ezért kérjük
ennek megfontolását, átgondolását.
5) Köszönjük, hogy lehetõséget ad Polgármester Úr a
lakossági fórumra. Kérjük, hogy az idõpontot – idõben –
megadni szíveskedjen, hogy az aláírókat személyesen tájékoztatni tudjuk.
Megértését köszönjük!
Üdvözlettel:
Tolonics István képviselõ

ben arról értesítette Budakalász Város Önkormányzatát, hogy
2008. augusztus 1-tõl 2009. július 31-ig eltelt egy év alatt az
okmányiroda ügyfeleinek 27,59%-a volt budakalászi lakos,
ezért a veszteség 5,5 M Ft-os költségébõl 1 519 570,- Ft öszszeget Budakalász térítsen meg Pomáznak. Budakalász Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a kért összeg
elkülönítésérõl döntött, ugyanakkor utóbb, 2010. február 17én Vicsi László polgármester írásban azt a tájékoztatást adta
Budakalásznak, hogy az okmányirodát 2010. április 1. napjával bezárják. A fenti tények alapján Budakalász értetlenül áll
Vicsi Lászlónak az okmányiroda bezárásáért városunkat okoló szavai elõtt, és felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosság felé a közösséget érintõ kérdéseket kommunikáló személyek
fokozott felelõsséggel tartoznak a közölt információk valóságtartalmáért. Budakalász Önkormányzata különösnek tartja, hogy Vicsi László pomázi polgármester a Pomázi Polgár c.
újságban egy teljes hasábon keresztül értekezik hivatali elõdje felelõtlen gazdaságpolitikájáról, Pomáz csõdközeli helyzetérõl, majd a polgárok számára nyilvánvaló kellemetlenséget
okozó okmányiroda-bezárás felelõsségét mégis az együttmûködési szándékát végig hangsúlyozó szomszéd település
lakosaira akarja hárítani. Budakalász bízik abban, hogy Pomáz
városa néhány éven belül csõdbiztos kirendelése nélkül is képes lesz úrrá lenni az elmúlt idõszakban Pomázon kialakult
gazdasági káoszon, és anyagi problémái megoldódásával
egyidejûleg Pomáz elsõ embere is visszanyeri tisztánlátását a
valós tények tekintetében.”
A Pomázi Polgár júniusban nem közölte a helyreigazítást.
2010. június • IV. évfolyam 6. szám

KÖZ-Ü
ÜGYEK

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Nem nyert a város a Fõtér pályázaton

Július 1-én indul a KKKTV

Hosszú elõkészítés, körültekintõ tervezés. Ezek jellemezték az Önkormányzat lépéseit az ún. „Fõtér-pályázat”
során, amely révén a településközpont megújítását, oktatási intézmények fejlesztését és a zöldfelületek növelését,
parkosítását kívánta megvalósítani a helyhatóság.
Ismeretes, hogy a várossá válással egyidejûleg Budakalász egy olyan „kalapba” került át, amelyben a település
akár 1 Md Ft támogatás elnyerésére is pályázhat a nagyközségi státusszal együtt járó 100 M Ft-nyi támogatási
nagyságrend helyett. A hónapokig tartó, sok önkormányzati döntést igénylõ elõkészítés során elkészült a Fõtér
teljes rekonstrukciós terve, amely magában foglalja a Posta épületétõl egészen a Kalász Suliig tartó közterületek,
kis utcák megújulását. Szakértõ tervek készültek a Gém
utcai park és a Trianon park megvalósítására, a Schmidt
Ház átalakítására, a Szentistvántelepi Iskola és a Nyitnikék
Óvoda fejlesztésére, a Szerb Templom külsõ megújítására, valamint a BMSE öltözõjének kialakítására, a térfigyelõ
rendszer bõvítésére.
A 2009-es pályázati kiírásban az Önkormányzat terveit a kiíró szerv, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Pro
Regio Kft. mellõzte a támogatandók kiválasztásakor, ezért
az Önkormányzat a felhalmozott tapasztalatokat elemezve és az elkészült terveket felhasználva megkezdte a felkészülést a következõ pályázati kiírásra, amely során Budakalász továbbra is legalább 1 Md Ft-os uniós és hazai
pályázati támogatásra esélyes.

Budakalász Város Önkormányzat tájékoztatja a budakalászi lakosokat, hogy 2010. július 1-tõl településünkön
elindul a város helyi televíziós csatornája, a Kós Károly
Kulturális Televízió.
A szolgáltatás a Budakalász Kábel TV hálózatán az I-es
csomagban, a 168,25 MHz-es csatornán (S10) lesz látható. A frekvencia eléréssel kapcsolatban keresheti a szolgáltató ügyfélszolgálatát (tel.: (26) 340-416), a mûsorral
kapcsolatban pedig várjuk észrevételeiket, javaslataikat,
kérdéseiket a kkktv@kalasznet.hu e-mail címre.
Polgármesteri Hivatal

Gázszolgáltatás szüneteltetése
A Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. értesíti a lakosságot,
hogy 2010. júl. 5. 12 órától júl. 6. 19 óráig Szentendre,
Leányfalu, Pomáz és Budakalász területén a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkái miatt a gázszolgáltatás szünetel. Kéri, hogy szíveskedjenek a gáz leágazó vezetékébe épített elsõ elzárószelvényt és a gázmérõnél felszerelt
elzárócsapot elzárt állapotba fordítani!
A gázszolgáltatás újraindításáról a cég dolgozói a lakosokat tájékoztatják. A gázszolgáltatás kimaradása miatt
az érintettek szíves elnézését kéri, az üzembehelyezés
gyors és szakszerû elvégzéséhez nyújtott segítségüket
megköszöni. További felvilágosítás: (26) 501 102, üzemzavar bejelentés: (80) 300 300.

Felhívás tüdõszûrésre

Dr. U. I.

Pályázat családgondozói állásra
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot
hirdet 2 fõ családgondozó részére, határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyra, teljes munkaidõre. A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. A feladatok: gyermekjóléti alapellátás keretében családgondozás, szolgáltatások szervezése, csoportmunkában való részvétel.
A munkakör legkorábban 2010. júl. 15. illetve aug.
16. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtható jún. 29ig. Az elbírálás határideje: júl. 6.
További információ: Bognár Judit, tel.: (26) 312-605,
www.szentendre.hu, www.dunakanyar-pilis.hu.

Szúnyoginvázió és szúnyoggyérítés
A rendkívül csapadékos tavasz után a levonuló árvíz
hatalmas tenyészõhelyeket hozott létre a szúnyogok
számára és olyan területek is víz alá kerültek, ahol a
korábbi években lerakott, eddig ki nem kelt peték
fejlõdésnek indultak. Így nyáron a tavalyinál erõsebb,
intenzívebb és visszatérõ szúnyoginvázióra lehet számítani és sûrû szúnyoggyérítés mellett is csak a helyzet
elviselhetõ szintû konszolidálása várható. A szezonban
minimum hat kémiai szúnyoggyérítésre kerül sor.
Dr. Sáringer-Kenyeres Tamás és Kenyeres Zoltán entomológus szakértõk javaslata és dr. Török Balázs kistérségi
irodavezetõ elrendelése alapján a település területén az
elsõ légi-kémiai és földi-melegködös szúnyoggyérítés
június közepén lezajlott.
2010. június • IV. évfolyam 6. szám

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 2010. augusztus 3-19-ig
tüdõszûrés lesz az alábbi idõpontokban: kedden, csütörtökön, pénteken: 8-14 óráig, hétfõn, szerdán: 12-18 óráig. A szûrés helye: Kalász Suli Általános Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54.). A vizsgálatra kérjük, mindenki vigye magával: személyazonosító igazolványát, lakcímet
igazoló igazolványát, TAJ-kártyáját. A szûrésen minden
18 éven felüli budakalászi lakos részvétele kötelezõ!

A BTE jelentkezõket vár adai látogatásra
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete látogatást szervez Adára, 2010. július 23-24-25-ére. Ada testvértelepülésünk a Vajdaság és Bácska északi részén, a Tisza jobb oldalán található.
Indulás: 2010. július 23-án reggel 7 órakor a Kós Károly
ÁMK udvaráról. Érkezés: 2010. július 25-én az esti órákban.
Szállás családoknál, utazás autóbusszal. Költség: 6 000
Ft/fõ/utasbiztosítás. Jelentkezni a (70) 371 9984 telefonon
lehet, elõlegfizetés: 3 000 Ft/fõ. Várjuk az érdeklõdõket!

A Testvérkapcsolatok Egyesülete hírei
Lövéteiek érkeznek Budakalászra június 25-én.
Összesen 40 lövétei, adai és budakalászi gyereket
lát vendégül az egyesület június 26.-július 3. között a tihanyi gyermektáborban.
 Egyhetes programra látja vendégül a testvértelepülések képviselõit augusztus 13-20. között a BTE.
 A Testvérkapcsolatok napját ünnepeljük aug. 21-én.
Mûsor 16 órától adai, lövétei és kahli fellépõkkel.
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Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456
A BVSC-Zugló Wellness és Szabadidõ szakosztály idén
is vándorkiállítást szervez gyalogló, futó, kerékpáros és
vízi fesztivál keretében 2010. július 17-én, szombaton a
Visegrád–Szentendre–Budakalász–Szentendre útvonalon.
A nonprofit rendezvény célja a kultúra különbözõ színtereinek együttes megjelenésével (szabadidõsport, egészség, történelmi ismeretek és hazaszeretet) a humanista gondolkodásmód
népszerûsítése az egészséges társadalomért. A zarándokúton Mátyás király halotti
pajzsát mutatják be a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum által kiadott installáció szerint és
Mátyás király kálváriájának makett szintû
másolata (az eredeti az esztergomi Katolikus
Kincstárban található) is megtekinthetõ. Az
idõpont aktualitását a Nándorfehérvári diadal (1456.07.04-07.22.) adja, ami nélkül
szeretett királyunk nagyívû uralkodása kevésbé lett volna sikeres és európai szintû.
A pajzs Budakalászon júl. 17-én 14.3014.45-ig lesz megtekinthetõ a Trianoni emlékmûnél (a Lenfonó HÉV-állomás mögötti parkban). Visegrád és Szentendre között a 11-es
úton településenként 1-1 fõ kíséri futva vagy
kerékpáron a lovas kocsira szerelt speciális tárolót. A vízi sportot ûzõk szintén Visegrádról indulnak (a nagy parkoló alatti fövenyes partról, a
Nagymarosra átkelõ hajó állomása alól) a szentendrei Postás strandra. Az akcióhoz sportegyesületek és magánszemélyek is csatlakozhatnak. Terv szerint Budakalászra

A Budakalászi Sport Club hírei
 A BSC a 2009-2010-es évben sikeresen zárta a Magyar Nemzeti Bajnokság NB II osztályában a szereplését:
a Nõi felnõtt – Bajnok csapat lett, I. helyezett; a Nõi ifi – III.; a Férfi felnõtt – V.;
a Férfi ifi – III. helyezett.
 Tervek a 2010-2011-es bajnokságra: a BSC szeretne
mind nõi, mind férfi felnõtt szakosztályaival, minden csapatával az elsõ 3-ban versenyezni, mivel rájátszásos
rendszerben történik a jövõ évi bajnokság, csapatonként
24 db mérkõzéssel.
 A BSC rekultiválta az Omszk tó partján lévõ, az Európa Bajnokságra készített homokgödröt, és ott sportot
oktat egész nyáron: strandkézilabdát, strandfocit, strandröplabdát, tollaslabdát. A terület használatakor 2 000 Ftos bérleti díjat számít fel, amivel a BSC egyesületét támogatják. A pályák kupák és rendezvények szervezésére alkalmasak 3000 m2-en, területükön exkluzív strandbár található. A non profit létesítményben a sportoló gyerekek
várják nyári munka keretében az érdeklõdõket. Érdeklõdni, ill. bejelentkezni a (20) 333 6663 számon lehet.
 2010. júl. 3-4-én a BSC az MKSZ-szel közösen megrendezi Strandkézilabda tornáját, amelyrõl a www.handballnet.hu oldalon tájékozódhatnak.
Sporttársi üdvözlettel:

Lakatos Zoltán, BSC elnök
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14.30-kor érkezik a pajzs Szentendre felõl, a régi országúton.
A Trianoni emlékmûnél rövid beszéd hangzik el, majd emlékszalaggal díszítik a zászlót. Kb. 15 órakor indulnak a gyaloglók, futók, kerékpárosok Budakalászról Szentendrére (kb. 4,6
km), a Postás strandra, ahol a Fõvédnöki beszéd után színpadi
mûsorok szórakoztatják az érdeklõdõket.
Csatlakozási lehetõségek: • A budakalászi „vizesek” Visegrádról indulhatnak: regisztráció és a hajók vízre tétele de. 9-tõl
10-ig, indulás Visegrádról 10.15-kor. Lassan
„csorogva” is kb. 13-14 óra között Szentendrére érnek. • A budakalászi gyaloglók,
futók, kerékpárosok a rövid budakalászi ünnepség és a halotti pajzs megtekintése után
kb. 15 órakor indulnak Szentendrére (közös
túra, nem verseny). • A megadott csatlakozási pontokon kívül is bárki, bármikor, bármennyi idõre és távra csatlakozhat!
Foltán László olimpiai bajnok kenus és
Janek György szakosztályvezetõ tájékoztatása szerint a programhoz kapcsolódva július
4-én az Esztergomi Bazilika lépcsõjén megkoszorúzzák Hunyadi János szobrát (társ-fõvédnök: Dr. Erdõ Péter bíboros úr). Július
22-én a budapesti Hõsök terén Hunyadi János és Mátyás szobrát tervezik megkoszorúzni a rendezvény záróakkordjaként (a
hadügyminiszter pozitív válasza esetén állami szintû eseményre kerül sor).
A program változhat, kérjük, figyeljék a plakátokat és
a www.budakalasz.hu honlapot!

A Magyar Kézilabda Szövetség levele
Tisztelt polgármester úr! Ezúton gratulálunk Önöknek
abból az alkalomból, hogy csapatuk, a Budakalászi SC I.
helyezést ért el a 2009/2010. évi Kézilabda Nemzeti Bajnokság Nõi NBII Északi csoportjában. A bajnokcsapatot és
annak támogatóit, kiemelten a játékosokat köszöntik és
ünneplik ezekben a napokban. Mi pedig megköszönjük
az Ön által vezetett Önkormányzat támogatását, amely
nagymértékben segítette a bajnoki cím elnyerését.
Különleges dolog és esemény bajnokságot nyerni, különösen csapatjátékban, ezért a siker rendkívül elismerésre méltó. Ismételten szívbõl gratulálunk és kívánunk a jövõben további kézilabdás sikereket. Szívélyes üdvözlettel:
Sinka László, elnök – Katona Sándor, mb. fõtitkár

CITIES szeminárium volt Budakalászon
2008. július 1-tõl 2011. június 30-ig tart az a CITIES
európai tapasztalatcsere projekt, amely különbözõ fejlettségû európai térségeket próbál közös szintre hozni. A
kreatív üzletágak (minden nem rutinszerû, mûvészi vagy
tudományos tevékenység: festészet, szobrászat, dizájn,
számítógép programozás, tudományos kutatás, menedzseri munka) fejlesztését célzó programban Litvánia,
Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Portugália és
Szlovénia vesz részt, a munkát egy angol szakértõ is segíti. A nemzetközi szintû tapasztalatcsere egyik helyszíne
volt a DPÖTKT szervezésében június 11-én Budakalász.
2010. június • IV. évfolyam 6. szám
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Tájékoztató a Német Nemzetiségi
Önkormányzati Választásról
2010 októberében várhatóan önkormányzati választások lesznek és így Budakalászon is lehetõség lesz ismét a
német nemzetiségi önkormányzat megválasztására.
A választások során csak azok szavazhatnak a budakalászi német nemzetiségi önkormányzat jelöltjeire, akik
felvételüket kérik a német kisebbségi választói jegyzékbe.
Ezt a helyi választási irodától május 31-ig megkapott
nyomtatványon tehetik meg. Ha a kérelmet idõközben
elveszítették vagy elrontották, az Önkormányzattól újat
kérhetnek. A választói névjegyzékbe való felvételét kérheti az a fiatal is, aki október 1-ig betölti a 18. életévét.
A kérelmet júl. 15-ig kell visszajuttatni az Önkormányzat ügyfélszolgálatán lévõ urnába. A jegyzék kezelésére
szigorú adatvédelmi szabályok vonatkoznak, abba illetéktelenek nem tekinthetnek bele, a választást követõen pedig megsemmisítik. A budakalászi német nemzetiségi önkormányzat jelöltjei a Budakalászi Német Nemzetiségi
Egyesület javaslatára az ÉMNOSZ támogatásával indulnak.
Wágner Lászlóné, a BNNE elnöke

A nemzeti és etnikai kisebbségek települési szintû önkormányzatainak választásáról elõzõ számunk 7. oldalán
írtunk. A nyomtatványokat minden háztartásba kiküldték,
de letölthetõk a honlapról, ill. a hivatalban igényelhetõk.

Nem kapott engedélyt a pomázi elkerülõ
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség határozatában megállapította, hogy a Pomáz várost elkerülõ út megvalósítására
engedély nem adható. A KTVF: 2486-7/2010 iktatószámú határozat megtekinthetõ Budakalász honlapján, ill.
nyomtatott formában ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Mûszaki irodáján.

Döntés született a helyi pályázatokról
A képviselõ-testület 6 témában írt ki pályázatokat a
helyi civil szervezetek, egyházközségek, intézmények,
sportolók, közösségek részére. A pályázatokat az OKSB
elbírálta, illetve az alapítványok esetében – jogszabály
szerint – a testület jóváhagyta.
Civil tevékenységek támogatására 26 pályázat érkezett, 4
M Ft-ot osztottak ki az igényelt 9 372 500 Ft helyett. Az „Innovatív pedagógiai módszerek a közoktatásban” kiírásra 5
pályázatot adtak be 2 159 500 Ft értékben, 1 M Ft volt a szétosztható keretösszeg. A „Kulturális örökségeink megõrzésének támogatása” pályázatra 7 jelentkezõ volt, 1 754 905 Ftos igényre 1 M Ft jutott. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására 2 pályázat érkezett, 1 130 e Ft-ot osztottak ki az
igényelt 1 351 600 helyett. A helyi egyházközségek építményeinek felújítására, karbantartására, a közösség programjaira,
rendezvényeire 7 pályázatot adtak be 7 106 630 Ft értékben,
és 3 M Ft volt a rendelkezésre álló keretösszeg. Az „Intézmények, sportegyesületek, civil szervezetek, sportvállalkozások
és élsportolók 2010. évi sportcélú támogatása” pályázatra 32
jelentkezõ volt, 8 959 700 Ft-os igényre 2.7 M Ft jutott.
Összesen 79 pályázat érkezett be, 30 704 835 Ft értékben, – a rendelkezésre álló összeg 12 830 e Ft volt. A részletes pályázati eredmények letölthetõek a honlapról.
2010. június • IV. évfolyam 6. szám
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Jó ütemben épül az óvoda...

Tartják a megadott ütemtervet a Szalonka utcai óvoda
építõi – tájékoztatta lapunkat Homor István beruházási osztályvezetõ. – A kitartó esõzések miatt ugyan néhány nap
csúszás állhat be az augusztus 9-i véghatáridõ tekintetében, de ez nem veszélyezteti a Nyitnikék Óvoda tagintézményének október 1-i megnyitását. A csapadékos idõjáráson túl némileg visszavetette az építést, hogy június elején bennfentes információk alapján, rafináltan
feltörték a készülõ óvoda
szerszámraktárát.
Magasodik a tetõszerkezet, június közepén megkezdték a belsõ gépészeti munkákat. Megjelent a Közbeszerzési Értesítõben a belsõ udvar rendezésére, valamint az
út, a parkolók és a vízelvezetõ rendszer kiépítésére
vonatkozó közbeszerzési
pályázat. A tervezett megvalósulás határideje kb.
szeptember 10-re várható.
Kiírták a mobiliákra vonatkozó tendert is.

A településrendezési terv módosítása
Mint korábban értesülhettek róla, 2009. nyarán a
FÕBER Zrt. kezdte meg Budakalász város településrendezési eszközei, azaz a településszerkezeti terv (TSZT), a
szabályozási terv (SZT) és a helyi építési szabályzat
(HÉSZ) módosítását. A FÕBER Zrt. vezetõ településtervezõje elhunyt 2009. õszén, ezért Liszkay Krisztina (Urbanlis Kft) vezetõ településtervezõ folytatta a munkát, de
csak február elejétõl. A képviselõ-testület munkacsoportot állított fel a problémás kérdések gyors tisztázása érdekében, így a tervek készítése felgyorsult. Heti rendszerességgel folytak megbeszélések, minden lakossági, önkormányzati és egyéb észrevételt feldolgozunk. A terveket a
lakosság, valamint a településrendezési és környezetvédelmi bizottság elõtt is ismertettük. A bizottság és a tervtanács alkalmasnak találta a terveket arra, hogy az Építési
törvény 9.§ (3) bekezdése szerinti államigazgatási véleményezésre megküldjük az érintetteknek. A kiküldés
2010. június 2-án megtörtént. A tervek megtekinthetõk
Budakalász honlapján az alábbi linken: www. budakalasz.
hu/helyi_epitesi_szabalyzat/hesz_tszt/1_jovahagyando
Massányi Katalin, fõépítész

Hész-egyeztetés a Duna-partiakkal
Június 28-án 18 órakor lesz fórum a Duna-partiaknak a
Faluházban, ahol hozzáfûzhetik megjegyzéseiket, kéréseiket a HÉSZ-hez, ill. a településszerkezeti tervhez.
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Szervezetfejlesztés a hivatalban

A március 23-i ülés döntései

Elindult az ÁROP szervezetfejlesztési projektje a hivatalban. A 2009 elején megnyert mintegy 20 M Ft-nyi támogatást kiírás szerint szoftverfejlesztésre (pl. integrált
pénzügyi szoftver); a hivatal átvilágítására (tanulmány készítés); és a vezetõk, munkatársak, intézményvezetõk továbbképzésére (ügyfélszolgálat, konfliktus kezelés, vezetõi hatékonyság) fordítják. A tréningek már megkezdõdtek; az átvilágításra a közbeszerzési eljárást a Baker Tilly
és Kató Kft. nyerte: a korábbi vizsgálat folytatásaként áttekintik a hivatal felépítését, dokumentumait. A szervezetfejlesztési projektnek július végéig kell lezajlania.

 A testület módosította az SzMSz-érõl szóló rendeletét (10 I., 5 T.). Eszerint a bizottságok csak akkor ülésezhetnek egyidejûleg, ha személyi átfedés nincs (10 I., 5 T.).
Elvetette, hogy a „rendkívüli ülés” elnevezés „soron kívüli ülés”-re változzon (1 I., 9 N., 5 T.). Kiegészítette a rendeletet a közterület-felügyelõk munkarendjével: H-P: 816, ill. 16-24 óráig (12 I., 3 T.). Módosította 2010. évi
munkatervét: a rendes ülések júl. 1-tõl aug. 30-ig szünetelnek, az elsõ rendes ülés: aug. 31. (11 I., 4 T.).
 A grémium úgy döntött, májusban új rendeletet alkot
a csatornaérdekeltségi hozzájárulás mértékérõl és a fizetés
módjáról (15 I.). Addig módosítva hatályos rendeletét, az
inflációnak megfelelõ mértékben (4,2%) emelte a csatornaérdekeltségi hozzájárulási díjakat (10 I., 1 N., 4 T.).
 A testület rendeletet alkotott a parkolás szabályainak betartásáról (10 I., 3 N., 2 T.). A Bricostore kérelmére
25%-os eltérést engedélyezett az OTÉK-ban meghatározott parkoló-számmal szemben, cserébe az áruház 1,5 M
Ft értékben ajánlott fel az intézményeknek árucikkeket. A
Tanító utcán tavasztól õsz végéig szabtak idõkorlátot a
parkolási, várakozási tilalomra, amikor ott parkolási probléma lép föl. Beépítették a kerékbilincselés szabályaira
vonatkozó kormányrendelet elõírásait is a rendeletbe.
 A képviselõk tudomásul vették a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést (11 I., 4 T.).
 Elfogadták a települési értékvédelmi pályázat felhívását (a helyi védettséget élvezõ épületek és építmények felújítására). A pályázat benyújtásának határideje: április 1.május 31., elbírálás: júniusi rendes bizottsági ülés (15 I.).
 Jóváhagyták az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét (15 I.). A tájékoztató jellegû, de nem kötelezõ
érvényû tervben szerepel: Óvoda és Óvoda udvar építése; Belterületi aszfalt utak építése, felújítása; Támfalak építése; Épületek energetikai korszerûsítése; Szennyvízcsatorna építése; Zöldfelületek fejlesztése, építése; Egészségház tervezése; Hivatalszervezés; Belterületi utak, járdák tervezése; Árvízvédelmi létesítmények tervezése;
Parkok, zöldterületek tervezése; Támfalak tervezése; Pályázatírói tevékenység; Terület megvásárlása; Óvodai felszerelések; Utalványok beszerzése.

Gyûlést tartottak a Lupa-szigetiek
Szezonnyitó Közgyûlést tartott a Lupa Egyesület máj.
29-én. Szó volt a fertõzött falevelek égetésérõl; a továbbra
is zavaró dilatációról; 80-nál több üdülõingatlan 2005-ös
érthetetlen átminõsítésérõl üdülõrõl gazgasági épületre és
ingatlanra (elképzelhetõ, hogy a hídépítõk tették); a szúnyogirtásról (Elek Péter Németországból hozott egy módszert, berendezést, amely CO2-t fejlesztve vonzza magához a szúnyogokat, és mintegy 3000 m2-t tud lefedni); a
kevesebb bevételrõl a szigetlakók hanyag adófizetése miatt (az önkormányzat a befolyt összeg 70%-át utalja át); az
egyesület gazdálkodásáról (rendezett, tartozása nincs); egy
emléktábla elhelyezésérõl a neves szigetlakókról, elhunytakról (Soros György, Litván György, Csécsi Imre, Bacsó
Péter). Margittai Ági színésznõ, akinek az ötvenes évektõl
van háza a Lupán és most kapott Kossuth-díjat, megígérte
a polgármesternek, hogy fellép az Idõsek Karácsonyán.

Elkészült a hajléktalanszálló
Januárban döntött a testület arról, hogy a tízezer lakosságszám felett kötelezõen kialakítandó hajléktalanok nappali melegedõjét a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezetével létrehozza a Lenfonó gyártelepen. Mivel azonban kiderült, hogy a rendelkezésre álló 2,5 M Ft az épület
átalakítására nem elegendõ, új helyszínt kellett keresni.
A Szentendrei út 24. szám alatt található Enerbau irodák
mind a Vöröskeresztnek, mind a Tisztiorvosi Szolgálatnak
megfeleltek, sõt alkalmasnak bizonyultak a nappali melegedõ mellett még az éjjeli menedékhely befogadására is. Így a
márc. 23-i ülésen a képviselõk elfogadták ezt a helyszínt és
az épület vizesblokkja kialakításának költségeit biztosították.
Ezzel a kötelezõ elõíráson túl megoldható a komplex, egész
napos ellátás, és 15-20 budakalászi hajléktalan a téli éjszakai
fagyok idején sem marad fedél nélkül. A május 25-i ülésen a
testület elfogadta az ellátási szerzõdést a Magyar Vöröskereszttel, ill. a szerzõdés-tervezetet a Kaláz Kft-vel tulajdonának átalakításáról és a helyiség bérleti díjáról. A hajléktalanszálló elkészült, folyik a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnál a mûködési engedélyezési eljárás.

Apróhirdetések
 53/160/55 kg helyes, természetkedvelõ hölgy
keres intelligens urat társnak, jó körülményekkel. Érd.:
kisseil@yahoo.com címen, ill. 06 (70) 291-3423, déltõl.
 Eladó háromszobás, két fürdõszobás, kétszintes
lakás Budakalászon. Érd.: a +36 (30) 977 3552 számon.
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Hivatali álláspályázatok
 A hivatal pályázatot hirdet közoktatási és sportreferens munkakör betöltésére. Ellátandó feladatkörök: kulturális és közoktatási igazgatási, sportszakmai és sportigazgatási feladatok. A pályázat benyújtási határideje: júl. 30.
Érd.: Villám Zsuzsanna osztályvezetõ (26) 340-266/108.
Az elbírálás határideje: aug. 13. Az állás aug. 25-tõl tölthetõ be. (www.kozigallas.gov.hu – jún. 22.)
 A hivatal pályázatot hirdet építéshatósági ügyintézõ
munkakör betöltésére. Ellátandó feladatkörök: építésügyi
igazgatási feladatok. A pályázat benyújtási határideje: júl.
12. Érd.: Hegyvári János (26) 343-362/112. Az elbírálás
határideje: júl. 18. (www.kozigallas.gov.hu – június 20.)
A pályázat mindkét esetben határozatlan idõre szól,
teljes munkaidõre, hat hónap próbaidõvel. A munkavégzés helye: 2011 Budakalász, Petõfi tér 1. Részletek:
www.budakalasz.hu.
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A grémium tudomásul vette a januárban-februárban
áttekintett pályázati lehetõségekrõl szóló tájékoztatót (15
I.). Felkérte a polgármestert, hogy a • „KEOP-2009-1.3.0 –
Ivóvízminõség javítása konstrukcióhoz” címû; • a „TÁMOP
-5.4.3-10/1 KMR – Házi segítségnyújtás fejlesztése” címû,
valamint • a dögkút rekultivációja érdekében kiírt pályázaton történõ indulás lehetõségét vizsgáltassa meg, utóbbinak készíttesse el a költségvetés-tervezetét (15 I.).
 A testület elfogadta a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységeinek támogatása” kódjelû pályázat – a
Kalász Suli, a Szentistvántelepi Általános Iskola, a Nyitnikék
Óvoda, a Telepi Óvoda, és a Csobánkai Általános Iskola
(mint kötelezõ, társult intézmény) által kidolgozott program
– tartalmát. Tudomásul vette, hogy a pályázat elõkészítés
alatt áll, tehát módosulhat. Felhatalmazta a polgármestert a
pályázat beadására, a maximális támogatási összeg, 50 M Ft
megpályázására és lehívására 100%-os támogatási intenzitás
mellett azzal, hogy az OKSB elnökével egyeztetve a szakmai
tartalmat indokolt esetben módosítsa. A pályázat költségeit
a 2010. évi költségvetés pályázati kerete terhére 8 M Ft erejéig elõfinanszírozza, a 2011-re esõ költségeket a 2011-es
költségvetési rendeletében biztosítja (15 I.).
 A grémium jóváhagyta a Qualy-Co Kft. által
felülvizsgált, az intézményvezetõkkel egyeztetve átdolgozott, a 2010-2016. évre vonatkozó Önkormányzati
Minõségirányítási Programot (ÖMIP) (15 I.).
 A képviselõk a Kalászi Idõsek Klubja mûködési területét az „idõskorúak nappali intézményi ellátása” szakfeladata tekintetében kiterjeszti Pilisszentkereszt és
Pilisszentlászló közigazgatási területére is, ha ezek az önkormányzatok is így döntenek. Az ellátást e települések
lakói a helyiekkel azonos feltételekkel vehetik igénybe, az
Önkormányzat nem igényel támogatást a falvaktól. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a megállapodásokat kidolgoztassa és azt az érintett települések, és a DPÖTKT
képviselõivel aláírja (12 I., 4 T.). Felkérte a KIK vezetõjét,
mérje fel, hogy az intézmény kapacitása egy esetleges
gondozotti létszámemelkedést elbírna-e (16 I.).
 A grémium elfogadta a Budakalászért Közalapítvány
2009. évrõl szóló beszámolóját (16 I.).


Bírósági ítéletek
 A Pest megyei Bíróság ítéletet hirdetett Parlagi Endre
– Jármai Pál, volt helyi Fidesz elnök elleni – perében. Az ítélet szerint Jármai Pál megsértette Parlagi Endre személyiségi jogait, ezért a bíróság eltiltotta a további jogsértéstõl,
kötelezte nyilvános bocsánatkérésre egy országos napilapban és a helyi újságban, valamint 2 M Ft és kamatai megfizetésére nem vagyoni kárként. Az ítélet nem jogerõs.
 A Fõvárosi Bíróság ítéletet hirdetett elsõ fokon Parlagi Endre és a HírTV, ill. W. M. perében, személyiségi jogok megsértése tárgyában. Megállapította a jogsértést, a
HírtTV-t arra kötelezte, hogy a Célpontban háromszor
kérjen kommentár nélkül bocsánatot a polgármestertõl és
1,3 M Ft nem vagyoni kár megfizetését írta elõ. A másodrendû alperest felmentette, mondván: véleményt nyilvánított. Az ítélet nem jogerõs.

P. E.
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Elhunyt Schuszter József
Rövid, de annál súlyosabb betegség után, 64 éves korában, június 6án vasárnap elhunyt Schuszter József, Dunabogdány polgármestere.
A dunabogdányi katolikus sváb
családból származó Schuszter József
mérnöki tanulmányai után a budakalászi textilüzem vezetõjeként dolgozott. A rendszerváltás óta vezette
települését, ahol faluja fejlõdéséért
élõ, határozott vezetõként ismerték. A németországi
testvértelepüléssel, Leutenbachhal ápolta a kapcsolatot.
Polgármestersége alatt sokat javult a falu megítélése.
Energikus ember volt: úszott, focizott, teniszezett.
Schuszter József temetése június 12-én volt a dunabogdányi római katolikus temetõben. Az õszi választásokig helyét Bonifert Ferenc alpolgármester veszi át.

Telekalakítások a Killer pincénél
Jóváhagyta a Bíróság a Killer pince (Hársfa borozó)
ügyében született egyezséget. Eszerint a felújított a
Margaritovics házat átadva Jurkovicséknak, az önkormányzat tulajdonába kerül a teljes ingatlan alsó része és
egy telek a Bokros utcában, és a Promontornak lesz öt
telke az Erdõhát utca, Bokros utca és a temetõ között. Kialakítanak egy gyalogösvényt is a temetõkerítés mellett
és a Killer pince között, ami felvezet majd a Bokros utcába. Így aki a megállóba igyekszik, nem kell megkerülnie a
két temetõt. Az utacskára közvilágítást is terveznek. Az
önkormányzatnak továbbra is szándékában áll egy városi
piac megnyitása a területen.

Optikai hálózat lenne Budakalászon
Optikai hálózat kiépítésérõl tájékozódott a polgármester és az alpolgármester Németbolyban. A
településen a rendszer minden (1700) háztartásba eljut,
nagy sebességû adatátvitelt (40 Mb-os forgalmat) biztosít
(TV akár HD minõségû, internet, interaktív kapcsolat,
szavazási lehetõség, 4 óra tárhely...).
Az optikai hálózat 170 M Ft-ba került, a kiépítésre
megvoltak a feltételek: korábban már védõcsöveket
helyeztek el. Terv szerint az önkormányzat tanulmányt
készíttet a budakalászi kábelhálózat mûszaki állapotáról,
azt is felmérve, hogy lehet itt üvegszálas hálózatot létrehozni és a légvezetékes megoldást földbe helyezni.

Beruházási kishírek
 Lassan befejezõdik a kátyúzás, ám mivel újabb bejelentések érkeztek a hivatalhoz, valószínûleg még egy
ütemben lesznek útjavítások a városban. Zajlanak az
igényfelmérések, – a tervezett mennyiséget már túlléptük, így új szerzõdést kell kötni a további kátyúzásra.
 A Takarékszövetkezet elõtt javítják a meghibásodott
utat és a vízelvezetõ csatornát. A kimozdult bazaltkövek
és a kátyú miatt 15 m2 kõburkolatot kell cserélni.
 Az intézmények bezárása után folyamatosan
zajlanak az óvodák, iskolák nyári felújítási munkái: tisztasági festés, padlóburkolat csere, stb.
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Új igazgató a Szentistvántelepi Iskolában
Kovács Kristóf Áront bízta
meg a testület a Szentistvántelepi
Iskola vezetésével, 2010. aug. 1tõl 2015. aug. 31-ig. Az ambiciózus fiatalember Békásmegyeren
lakik tanárnõ feleségével és kétéves fiával, – novemberre várják
a „folytatást”. Történelem, ill. angol nyelv és irodalom szakos általános- és középiskolai tanár,
osztályfõnök, de járatos a közoktatás tágabb területén is: iskolájában munkaközösség-vezetõként, Minõségirányítási Csoport vezetõként, a VII. kerületben idegen nyelvi tantárgygondozóként és Telkiben
az Oktatási Bizottság külsõ tagjaként is tevékenykedik.
Így az elmúlt tíz évben rendszeresen írt pályázatokat;
szervezett és tartott továbbképzéseket, bemutatókat; vett
részt mérések levezetésében és értékelésében.
Az iskolát mind többször meglátogatva megerõsítést
nyertek eredeti, pályázatában is leírt benyomásai, elképzelései. Fontosnak tartja a felsõ tagozat kurzuskínálatának
átalakítását, az iskola modernizálását, a tárgyi feltételek
javítását, a kapcsolattartás (szülõi, fenntartói, intézményi)
frissítését, hogy fékezzék a tanulók elvándorlását. Mindehhez nagyobb teret szeretne engedni a nevelõtestületnek, hogy a tanítóknak, tanároknak legyen lehetõségük a
folyamatok, a döntéshozatal befolyásolására. Sok tapasztalt kollégával találkozott az iskolában, akiknek a munkájá-
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ra, hivatástudatára lehet számítani. Örvendetesnek tartja,
hogy Kulin Katalin továbbra is elvállalta az igazgatóhelyettesi feladatokat, az intézmény vezetõi átvétele miatt a
nyári felújítások idején is õ lesz ügyeletben.
A leendõ igazgató arra törekszik, hogy amit a Pedagógiai Programban lefektettek, valósuljon meg. Így hatékonyabbá kívánja tenni az idegen nyelv tanítást és a számítástechnika oktatást: átcsoportosítással és lehetõség szerint önkormányzati támogatással változtatna az alsós és
felsõs tanórai-szakköri arányokon; fejlesztené az eszközparkot; elindítaná egy külföldi tanárasszisztens fogadására
az elõkészületeket, pályázatot; és távolabbi célként, ha a
feltételeket sikerül megteremteni, szóba jöhetne a nyelvvizsga, ill. az ECDL vizsga bevezetése is. Elengedhetetlennek tartja közösségteremtõ, a szülõket, tanárokat és
gyerekeket egyaránt megmozgató, emberközeli programok szervezését és a szorosabb intézményi, szakmai
együttmûködést a városban és a kistérségben.
„A mûködés kulcsa, hogy a partnerekkel emberi viszonyt tudjunk kialakítani – mondja. – Az elsõ év nagyon
intenzív tervezés lesz a nevelõtestülettel együtt. Korábban
is volt már egy rövidebb megbeszélésünk, és ma (június
18.) találkoztam külön a napközisekkel, alsós, felsõs kollégákkal és az idegen nyelvesekkel. Már látszanak az akut
kérdések. Fontos, hogy ha egy ötletet felvetek, más meggyõzõdések is elõjöjjenek. Ezek lehetnek elõremutatóak,
de a fejlõdést lassítóak is. De a lényeg, hogy amik elhangzanak és megvalósulnak, racionális és értékelvû érvek, az
iskola érdekét képviselõ megfontolások legyenek.”
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OKTATÁS

REMEK HANGULAT – KIVÁLÓ MÛSOR

A Kalász Suli Alapítványi napja
Válogatott mûsorral állt elõ és tudása legjavát
kínálta a Faluházban a Kalász Suli apraja-nagyja,
hogy az iskola június 4-i Alapítványi napján megmutathassa mit tud, mire képes. A mûsorban fellépett Szedmák Eszter, aki az Országos Zeneiskolai Zongoraverseny elsõ helyezettje lett; Gömbös
Marcell, aki A négyszögletû kerek erdõ c. meseregény részletével az országos Lázár Ervin prózamondó versenyen döntõs volt; Tarcsi Diána (a Tüskevár egy részletével), aki ugyanezen verseny
megyei fordulóján különdíjat kapott; és Halmai
Réka, sok-sok énekverseny résztvevõje, az országos népdal verseny gyõztese.
Az 1.a gyermekei magyar csárdást adtak elõ a
szülõk, nagyszülõk készítette ruhákban; az 1.b
napközisei Móricz Zsigmond mesejátékával rukkoltak elõ; de láthattuk az elsõsöket aerobikozni
is. A 6-7. osztályos lányok pom-pom táncot jártak;
a 4.a lendületes rockyt táncolt; az 5.a hip-hop bemutatót tartott; a 4.b kubai rap-pel lepte meg a
nézõket; és a negyedik-ötödikesek még aerobikoztak is. A 3.a-ból Katona Bálint, Serfõzõ Gergely és Lõrinc trombitán játszott; a 2.b népdalokat; a 3.b pünkösdölõt adott elõ; és igen jót derült
a közönség a 2.a jókedvû felelgetõs népi játékán,
„csujogatóján”. Végül az 5.a búcsúzott a közönségtõl és talán már az iskolaévtõl is az Oh, Happy
day elõadásával.
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KÜZDELMEK A TÓNÁL ÉS A DUNA PARTJÁN...

MOZAIK

Juniális – a kikapcsolódás jegyében

Idén is félezernél
többen vettek részt június 5-6-án a Budakalászi Baráti Kör által 1986
óta rendezett MajálisJuniális közösségi rendezvényein, programjain. Az Omszk-tavi
szabad evezésen, a helyi zenekarok koncertjein, a kirakodóvásáron, körhintán,
ugróváron és az egykerekûsök bemutatóján túl sokakat
megmozgattak a hagyományos versenyek is.
A JUNIÁLIS VERSENYEREDMÉNYEI
A Fõzõversenyen I. helyezett: BMSE; II.
Fidesz Budakalász, Vidra SE; III. MSZP Nõtagozat.
A Futakalászon az óvodás fiúk közül az
I. Pálinkás Ádám, II. Koltai Marcell; a lányoknál I. Bakonyi Laura, II. Bencze Bianka. Alsó tagozatos fiúk közül: I. Mátrai
Zoltán; II. Gesztesi Márk; III. Goreczki Balázs. A lányoknál I. Fekete Bosziljka, II. Pálinkás Laura, III. Tichov Fruzsina. A felsõ tagozatos fiúk közül I. Egervári Márton, II.
Bencze Ádám, III. Földvári Kristóf; a lányok közül I. Tarcsi Diana; II. Bakonyi Szilvia, III. Turay Fanni. A felnõtt férfiaknál I.

Pásztor Attila, II. Tímár
Dávid, III. Horváth Dávid, a nõknél I. Turai
Zsófia, II. Nádas Krisztina, III. Juhász Teréz.
A Vidra kupán gyerek kenu kategóriában
I. OFC, II. XXX. Felnõtt
kenuban I. Kalászi
yampik, II. Makkok és a stukker, III. Bénák. Családi kenu
versenyben I. Wettstein család – Villányi család, II.
Greilich család – Göbl család, III. Tim család – A mi családunk. Kajak gyerek kategóriában I.
Wettstein Gergõ, II. Takács Benõ, III. Berkes Marci. Felnõtteknél I. Stringovics András, II. Stringovics Márton, III. Szíjj Lilla.
A Kõdobó versenyen elsõ körben I. Kozák
György, II. Becze Csongor, második körben I.
Béres Jácint, II. Kinizsi Márk.
A Mûfüves focibajnokságon I. Visegrádi SE, II. Egervári Focisuli, III. Pomáz ICO –
BMSE.
A Tizenegyes rúgó versenyen a gyerekek
közül I. Mogyorósi Viktor, II. Czibula Richárd,
III. Balogh Gergõ. A felnõtteknél I. Hruska János, II. Konkoly Tamás, III. Csuhaj Géza.
További képek: fm. BH + >>>

„Azért a víz az úr” – árvíz, 2010

Június 4-tõl 11-ig folyamatos árvízvédelmi készültség volt Budakalász védelmi szakaszán, amelyben
aktívan részt vettek az önkéntes tûzoltók, közterület-felügyelõk, körzeti
megbízottak és a településõrök.
A Lupa-szigeti úti gátnál a tûzoltók 24 órás szolgálatot tartottak a rohamcsónakkal, hogy biztosítsák az
árvízvédelmi szakaszt, a lakóházakat
és üdülõket. Ez volt a budakalászi õrs
elsõ önálló kitelepülése, a szolgálatban segített az ifjúsági csapat is.
Idén a Duna 820 cm fölött tetõzött. Az áradásban jún.
4-én a Duna-parton hajléktalanok rekedtek egy összetákolt fa épületbe, a két bajbajutottat – elsõ személymentésként – a tûzoltók csónakkal menekítették ki a
partra. Segítettek egy, a
Duna sétányon lakó angol
úr megkeresésében is, aki,
mivel az áramszolgáltatás
szünetelése miatt nem
tudta feltölteni a telefonját,
napokon át nem jelentkezett sem a családjánál,
sem a munkahelyén. Június 7-én hétfõn délután a
Barát patak töltésén talpszivárgást észleltek, de a
12

Duna-partiak villámgyors összefogásával hamar megteltek a homokzsákok és sikerült megtámasztani a
töltést. Összesen 3000 homokzsákot és 77 m3 homokot használtak fel
a lakosok közremûködésével.
Június 11-én a kormány visszavonta a vészhelyzet meghirdetését Pest
megyére és Budakalászon is megszüntették az árvízvédelmi készültséget. Egyúttal megkezdték a fertõtlenítéseket és a Duna-parton élõknek klórmeszet biztosított az önkormányzat.
Összességében a parton élõk felkészülten, nyugodtan
fogadták az árvizet. Gondot csak az okozott, hogy az ELMÛ
az önkormányzat és a lakók elõzetes tájékoztatása nélkül
kapcsolta ki az áramot, és
csak a hivatal többszöri kérése, hosszas telefonja, ill. a
polgármester több mint határozott fellépése után volt
hajlandó jún. 10-én késõ
este visszakapcsolni azt. A
védelmi munkákat sajnos
több ízben akadályozták az
állampolgárok, a kirándulók, kerékpárosok, ‘katasztrófaturisták’, akik nem vették figyelembe az árvízi veszélyhelyzetet.
2010. június • IV. évfolyam 6. szám
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SZOBORAVATÓ ÉS JUBILEUMI TALÁLKOZÓ

Megerõsítés a jó úton járóknak...

HIRMONDO
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„Amit Klebelsberg elképzelt és végrehajtott, tökéletes ellentéte volt annak
az oktatáspolitikának, mint
ami az elmúlt nyolc évben
itt zajlott.” Pedig a legfontosabb dolgunk, hogy azzal
foglalkozzunk, „mi lesz a
gyerekeinkkel és mi az oktatással” – szögezte le Jókai Anna
írónõ a Klebelsberg szobor jún. 19-ei avatásán, a volt Népiskola és Népház, azaz a Kalász Suli épületével szemben.
A kultuszminiszter szavait idézve elmondta, „minden
embernek annyi az értéke, amennyit a tudásával, tehetségével kivív magának ebben az országban.” „A kiváltság arra való, hogy az
embernek több kötelezettsége legyen.” „Háromféle hazafiság létezik: a
szónokló, a kesergõ-síró és a cselekvõ-alkotó hazafiság. ... Ez az alkotó
hazaszeretet az, ami meg fogja menteni ezt az országot és megadja nekünk a méltóságot.”
Dr. Tõkéczki László történész
mindezt azzal erõsítette meg: „min-

den az emberi lelken, szellemen múlik.” „Egy ország
attól mozdul meg, ha van
benne erõ, etika, tudás.”
„Klebelsberg mindig az erkölcsöt emelte ki és a tudást”, ezért tartotta a legfontosabbnak a befektetést
az emberi tõkébe. Ennek a befektetésnek szép példája az
a száz éves Búza Barna, aki Klebelsberg mellszobrával
„személyes háláját rótta le a magyar kultúra kiemelkedõ
személye elõtt” – mutatott rá P. Szabó Ernõ mûvészettörténész. A kultuszminiszter külön engedélyével korengedményesen Képzõmûvészeti Fõiskolára
járó, kalaposinasból lett szobrászmûvész munkáiért a háború elõtt olasz királyok versengtek, és a pápa magánkihallgatásra hívta, – de volt munkaszolgálatos, majd kõmûves és Herenden
gipszöntõ is. Munkásságát hitelesség
és személyesség jellemezte, így tud
most már szobra harmadik példányával is biztatást és megerõsítést adni a
jó úton járóknak...

Június 17-20. között zajlott a Faluház- Határontúliak –
ban a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közmûvelõdési Civil Szervezetek
Fóruma 10. Jubileumi Budakalászi Találkozója, melyen 6 országból – Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia,
Szlovákia és Ukrajna – 80 civil szervezet
képviseletében 91 fõ vett részt.
Az idei 4 napos, ünnepi rendezvénybe városunk is aktívan bekapcsolódott:
részt vállalt a jubileumi kötet létrejöttébõl; kirándulást indított dr. Lánszki Imre
kutatásainak, a feltételezett Õs-Buda várának helyszínére; sétát
szervezett településünkön és találkozót a helyi civil szervezetek vezetõivel és közéleti személyiségekkel. A tapasztalatcserén jelen volt dr. Kulin Sándor a Budakalászi Jóléti Szolgálat és
a Magisztrátus képviseletében, Novotny László a Nemzeti Fórum Egyesülettõl, Horváth Rudolf a Tûzoltóõrstõl, Weitzinger

Budakalászon

2010. június • IV. évfolyam 6. szám

Imréné a Testvérkapcsolatok Egyesületétõl és Gaján Vilmos a Helytörténeti és
honismereti körbõl. A mûsorban fellépett
Szedmák Eszter országos elsõ helyezett
zongoristánk; a Kamp János Kapelle, és a
több, mint negyedszázados Lenvirág
táncegyüttes középsõ, 5-16 éves gyerekeket foglalkoztató csoportjai.
A fórumok, szekció- és plenáris ülések sorából kiemelkedett Záhonyi András – László Gyulát idézõ – elõadása a
kettõs vagy hármas honfoglalásról; Jáki
Sándor Teodóz tanár, bencés szerzetes „Százháromszor
Moldvában” c. elõadása; és Balczó András, Jankovics Marcell, Juhász Judit, és Koltay Gábor elgondolkodtató és lélekemelõ elõadásai a nemzet helyzetérõl, jövõjérõl.
A Fórumról képek és a Zárónyilatkozat megtekinthetõk
a www.picasaweb.google.com/bhkeptar oldalon.
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SZOBROT AVATTUNK AZ ÉVFORDULÓN

TRIANON

„Isten hozott, Kárpátok õre”

„Egészen más ez a június negyedike. – szögezte le beszédében, a Kárpátok õre emlékmû avatásán, több mint
félezer ünneplõ elõtt dr. Varga István országgyûlési képviselõ. – Vége van az eltitkolt, elmutyizott 65 esztendõnek, amikor csak szamizdatokban, bujdosva, sugdolózva
lehetett Trianonról beszélni. ... Ma megszületett a nemzeti összetartozás törvénye: minden magyar testvérünk,
függetlenül attól, hol él: Magyar. Hiszen egy nyelvet beszélünk, Arany János csodálatos nyelvét...” Ám ez feladattal, felelõsséggel jár: „Nincs más lehetõségünk, csak
az, hogy megtartsuk, megõrizzük, megvédjük a magyarjainkat. ... 90 esztendõn keresztül az utódállamok 90%-a
azzal foglalkozott, hogy asszimilálja vagy
kiirtsa... a magyarokat. De nem vehetik el
tõlünk a gimnáziumot, ahol Babits tanított, a székely havasokat... Mert a székelyek ma is õrzik a Hargitát, a Kárpátokat, –
és ez az emlékmû bizonyítja, hogy elpusztíthatták az eredeti szobrot”, – megcsonkíthatták, megalázhatták az országot,
de vannak, akik õrködnek fölötte...
Az õrzés, megõrzés gondolatához
kapcsolódott Tõkés László püspök is: „A
szobor és fölötte a jelképes madárszárnyak védelme azt jelenti, számunkra a
nemzet helyreállítása: Isten oltalma.” A
Román Köztársaság Európa Parlamenti
képviselõje köszönetet mondott az országgyûlésnek a magyar állampolgárság határon túli kiterjesztéséért és a Trianoni emléknapról szóló törvényért.
Hangsúlyozta: „az utolsó órában vagyunk, utolsó tartalékainkat éljük fel, ... de a helyzetünk még nem reménytelen. ... Bízom benne, hogy a most kezdõdõ, most folytatódó rendszerváltás, forradalom – kiutat jelent. Nemzetpoli-

tikai rendszerváltozásra van szükség. Egy áttörés kezdetén
vagyunk.” „Elég volt a ‘balsors akit régen tép’ túlfeszített
diskurzusából. Elõre kell tekinteni. A nemzeti együttmûködés rendszerét kell megvalósítani. Ebbe szeretnénk mi is
bekapcsolódni. Akkor valóban egy új fejezet kezdõdik.”
Lezsák Sándor, országgyûlési képviselõ, a Nemzeti Fórum elnöke a Kárpátok õrét üdvözölte beszédében: „Köszöntelek, Kárpátok õre. Isten hozott Budakalászra, történelmi idõben jöttél. Történelmi esélyünk van, s lehetõségünk...” Az ezer év történelmét, hányattatásait és kitartó
küzdelmeit idézõ szobor kapcsán elmondta: „Egy 230
esztendõs kocsányos tölgybe van faragva ez az arc, ami
sok-sok millió honfitársunk arca lehetne.
Ott álltál az elsõ nagy háború idején ‘15ben Kolozsvárott és próbáltál reményt adni. És jöttek a fejszés emberek. Téged
szétverni lehetett, de elpusztítani nem.
Mert ott voltál Erdélyben, Délvidéken,
Somogyban, Zalában, ... Igen, Kárpátok
õre, jelenvaló vagy, erõ vagy. És amiért
tartanak tõled, reszketnek tõled, az a mosolyod. A bajuszod alatt a mosoly, a nyugalom. Mert biztos vagy a dolgodban,
biztosak vagyunk a dolgunkban. Ezer esztendõ után meg kell, hogy béküljünk egymással, mert egymásra vagyunk ítélve.
Összeköt bennünket a keresztény hit, és
az a történelmi érdek, ami ha nem képes
erõt kifejteni, akkor elpusztítanak bennünket. ... Trianon
óta Európa a halálos bûn állapotában van. De ez a mosoly
mindig ott volt, és erõt adott. ... Ha nem vagy, Kárpátok
õre, ha nincs nagyapáink, apáink nyugodt testtartása, erõt
sugárzó tekintete, akkor feladtuk volna. De erõt adtál. ...
Isten hozott, Kárpátok õre...”

Majális Pomázon
A Pomázi Szociális Szolgáltatási Központ meghívta a
Kalászi Idõsek Klubját május 27-ére, az Idõsek majálisára.
Mûsorral készültünk mi is: Haluk Eta néni, Tóthné Ági néni,
Puskás Rózsi és Kiss Imréné Julcsika verseket adtak elõ és a
Jenõ és Lujzából részletet. Nagyon finom lett a bográcsban
fõtt gulyás, és rengeteg
sütemény került az asztalra. Kiváló hangulatban
telt a napunk, reggel 10tõl délután 3-ig vendégeskedtünk, ajándékkal
és élményekkel telve érkeztünk haza.
14
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BIZTONSÁG
Az árvíz emberi oldaláról – tûzoltó szemmel
„Most éreztük igazán,
hogy viszonyulnak az emberek hozzánk – számolt be lapunknak Horváth Rudolf õrsparancsnok az árvíz emberi oldaláról. – Elmondani nem lehet azt a megbecsülést, oly
aranyosak voltak. Egy egyedülálló, aki 3 dl halászlevet kihozott a magáéból... Mások kávét fõztek nekünk... És örültek, büszkék voltak, mondogatták
egymásnak, hogy a mieink, a kalászi tûzoltók jöttek ki...”
„Az ott lakók úgy fel vannak készülve az árvízre, mint
mi a falevélhullásra. Egy szem idegesség, felháborodás
nem volt. Õk már megtanulták, hogy lehet ezzel együtt
élni. Egy néni elmondta, mindig idegeskedett az árvíz miatt. Egyszer Hollandiából voltak itt ismerõsei és panaszkodott nekik a szúnyogokra, meg az árvízre. Aztán megnézték a napfelkeltét és a vendégei azt kérdezték: te ilyen
szép helyen laksz és nem tudsz elviselni két problémát?!
Akkor rájött: az árvíz csak egy probléma...”

Fulladás a Lupa-tavaknál
Vízbe fulladt egy fiatalember június 13-án a Lupa-tavaknál. A holttestet már csak a búvárok tudták fölhozni a
vízbõl. Ez az eset is példázza, milyen veszélyes a bányatavakban fürdeni. Kérjük a lakosokat, ne vakmerõsködjenek, vigyázzanak magukra és embertársaikra!

Rendõrségi hírek
 Június 8-án délután a Takarékpénztár jelezte, hogy
egy zaklatott 81 éves asszony akar kivenni nagyobb öszszeget. Marczis Norbert zászlós és Leskó József közterület-felügyelõ épp a közelben tartózkodott, így meg tudták
akadályozni a „csalás kísérlete bûncselekményt”, vagyis
hogy az idõs hölgy az õt szorongató 4 cigány férfinak egy
kb. 50 e Ft értékû csatornacseréért 480 e Ft-ot fizessen ki...
 Egy országosan körözött sorozatos csalót fogtak a
Corában. A III. kerületi férfi csalásból, fekete jövedelmekbõl származó pénzt akart felvenni az OTP-ben.
 Megrongálta a szerb keresztet és 1 M Ft kárt okozott egy autós június 2-án délután. A fehér furgonról kamerafelvétel készült, amin tisztán kivehetõ a rendszám. A
tulajdonos ellen eljárást indítottak.
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A LAKOSOK VÉDELMÉBEN
Helyi rendõr Budakalászon
Június 1-tõl az Önkormányzat és a Pest Megyei
Rendõrfõkapitányság közti szerzõdés értelmében ún. helyi rendõr teljesít szolgálatot Budakalászon. A helyi rendõr gyûjtõfogalom, olyan rendõrt jelöl, aki napi szolgálatát
kizárólag Budakalászon tölti el az év minden naptári napján, hétköznap és hétvégén egyaránt. A helyi rendõr a
közterület-felügyelõkkel és a településõrökkel együtt
vesz részt a közbiztonság erõsítésében.
Mindez azt jelenti, hogy Budakalászon megszaporodnak a gépjármû-ellenõrzések, megnõ a HÉV-állomásokon, iskolák, közintézmények, üzlethelyiségek, boltok, tavak környékén a rendõri jelenlét, a gyalogos járõrözések
száma, és az állampolgárok is fordulhatnak a helyi rendõr
felé bejelentéseikkel. A helyi rendõr a Pomázi Rendõrörs
állományából kerül ki, öt rendõr kolléga felváltva ad szolgálatot, és Budakalászról szolgálata idejére nem vezényelhetõ el. A Rendõrséget az Önkormányzattal kötött
szerzõdésben rögzítettek szerint nem menti fel a helyi
rendõr jelenléte az alól, hogy szükség esetén rendõrjárõrt
küldjön egy bejelentés kivizsgálására, így a helyi rendõr
folyamatosan az Önkormányzat által fontosnak tartott helyi feladatok elvégzésére koncentrálhat. A helyi rendõr
szolgálati idejében külön telefonos elérhetõséggel rendelkezik, ugyanakkor mivel a közterület-felügyelõkkel
együtt járõrözik, alapvetõen rajtuk keresztül is elérhetõ.
A helyi rendõr telefonszáma: (70) 376 5314, a közterületfelügyeleté: (70) 314 6104. Kérjük, hogy a közterületen
észlelt cselekményekkel kapcsolatos bejelentéseikkel forduljanak bizalommal a kollégákhoz!
A szolgálat elsõ néhány napja alatt máris sikerült meggátolni egy csalást, amelynek során egy helyi idõs embertõl próbált egy banda kicsalni több százezer forintot. Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magánházaknál
megjelenõ, magukat építési vállalkozónak kiadó személyekkel, vagy a gyanús külsejû idegenekkel szemben legyenek sokkalta bizalmatlanabbak, ha beszélnek velük,
kérjék szomszédjukat, legyen jelen, ha pedig gyanús elemeket látnak, haladéktalanul jelezzék a Rendõrségnek, illetve a közterület-felügyelõknek!
Udvarhelyi István

Polgárõr tagtoborzás
A Budakalászi Polgárõr Egyesület várja a Budakalászon élõkért, a városért tenni akarókat, akik havonta 1-2
alkalommal néhány órát szívesen áldoznának szabadidejükbõl a település védelmére. Tevékenységeink: • a polgárõr gépkocsival járõrözünk (bûnmegelõzés); • rendezvényeket biztosítunk (forgalombiztosítás, õrzés); • közremûködünk a városi
feladatokban.
Elérhetõségeink: Földes Tamás
elnök: +36 (30)
942 9589; Halász
Jenõ alelnök: +36
(30) 621 2244; Bakos Tamás alelnök:
+36 (30) 621 2245
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Budakalász nagyot mer álmodni!
Az elsõ magyarországi teljes felnõtt lakosságot érintõ
egészségügyi szûrõprogram margójára
Vágjunk egyenesen a dolgok közepébe. Budakalász
város egészségügyi mutatói a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazai viszonylatban kifejezetten jók. Ennek oka részben az itteni lakosok többségének egészségtudatos életmódjában, részben pedig a helyi egészségügy felkészültségében és szervezettségében keresendõ.
Az a város, amely az elmúlt években az országosan ismert számos probléma és megszorítás ellenére jó mutatókat produkál, feltétlenül mintaként szolgálhat az ország
számára és az egészségügyi ellátás „felsõbb osztályába”
léphet. Ezek a gondolatok vezérelték Bodor Elek profeszszor urat, budakalászi lakost is, amikor bíztatására Parlagi
Endre polgármester úr és az önkormányzat képviselõi
megkeresték Merkely Béla és Józan Péter professzor urakat egy szív- és érrendszeri szûrõvizsgálat elvégzésére.
Mire is jó ez? A szûrõvizsgálat a legtöbbünk számára
valamiféle kirakat-rendezvény, sátorral, egészségügyi kiadványok osztogatásával, jó esetben vércukorszint méréssel és vérnyomás méréssel, ami után az egészségtudatos és/vagy orvost látogató polgárok megtudják azt, amit
idáig is tudtak, mások pedig nem tudnak meg semmit,
mert nem mennek el oda. Minek tehát már megint egy
ilyen felesleges rendezvény? Itt nem egy egyszeri, néhány fõt érintõ szûrésrõl van szó, hanem – természetesen
önkéntes alapon – a teljes felnõtt lakosságot megvizsgáló
komplex szív- és érrendszeri kérdõíves és
eszközös diagnosztikai vizsgálatok (szívultrahang, laboratóriumi vizsgálatok, stb.) elvégzésérõl, amelyek során az egyének pontos
képet kapnak egészségi állapotukról. Sõt,
ennek folytatásaképpen a következõ évek-

Adalékok a szív- és
érrendszeri szûréshez

EGÉSZSÉG
ben és évtizedekben a felnõtt lakosság rendszeres felmérését tervezzük.
A vizsgálatokat Merkely Béla professzor úr vezetésével
a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának munkatársai végzik, a lakossági vizsgálatok kiértékelése pedig
Józan Péter professzor úr (KSH) vezetésével a vizsgálat
orvosszakmai kerekasztalának feladata. A város és önkormányzat ezzel a vizsgálattal igen nagyot álmodik, hiszen
hasonló teljes lakossági felmérést ezidáig kizárólag nálunk
lényegesen fejlettebb gazdaságú országokban, elsõsorban
az Egyesült Államokban végeztek. Ezen vizsgálatok „õsanyja” az úgynevezett Framingham vizsgálat, amit az 50es években kezdtek el a Harvard Egyetemhez közeli
Framingham nevû amerikai kisvárosban és amelynek eredményeibõl például megtudtuk, hogy a magas vérnyomás,
a magas koleszterin szint szívinfarktusra és agyvérzésre
hajlamosít. Az egészségi állapotra vonatkozó adataink jelentõs része jelenleg tehát a tengeren túlról származik és
hazai adataink nincsenek. Az 50-es években kis hazánkban
nemigen volt idõ, vagy jókedv egy ilyen komplex egészségügyi vizsgálat elindításához. Most, 60 évvel késõbb,
úgy látszik, hogy nálunk is eljött ennek az ideje.
Az egészség és az élet nagy kincs és mindenkinek csak
egy van belõle. Vigyázzunk rá mi magunk és segítsünk a
szakembereknek abban, hogy õk is vigyázhassanak rá. A
vizsgálatokkal kapcsolatos pontos tájékoztatókat a helyi
Egészségklub rendezvényein és a helyi sajtón keresztül
szeretnénk eljuttatni Önökhöz. Talán a legfontosabb azonban a helyi „szóbeszéd” útján, a szomszédok
és barátok egymás tájékoztatása. Kérjük Önt,
hogy kapcsolódjon bele ebbe a munkába és
feltétlenül számítunk a segítségére!
Dr. Szelid Zsolt kardiológus,
a vizsgálat Tudományos Bizottságának titkára

pi 1 dkg-mal kevesebb lenne, ez milyen
eredménnyel járna a szív- és érrendszeri betegségekre nézve.
A felmérés – dr. Bodor Elek tájékoztatása
Május 31-én a fenti cikk írója, dr. Szelid
Zsolt kardiológus és dr. Józan Péter, a KSH
szerint – három fokozatú lesz. Elõször egy
tudományos osztályvezetõje bemutatta a
részletes kérdõívvel a Kardiológiai Társaság
programot a település háziorvosainak, és Dr. Bodor Elek szívsebész és a SOTE szakértõi kiszûrik a 20 év fölötti lakérte segítségüket a szûrõvizsgálatok elvégzéséhez. Vár- kosok közül a potenciális ér- és szívbetegeket. Aztán – a
hatóan június végén kerül sor a szerzõdés aláírására az Városmajor utcai Ér- és Szívsebészeti Klinikán, a Semmelérintett intézményekkel. A szûrés során egyrészt fény de- weis Egyetem Szív- és Érsebészeti Klinikáján és a Budai
rül a vizsgált személyek szív- és érrendszeri állapotára, Irgalmasrendi Kórházban – ultrahangos, egyszerû terheléesetleges más betegségeire és mód nyílik ezek gyógyítá- ses vizsgálatokkal, EKG-val megállapítják, kinek van közüsára; másrészt az 5-10 év múlva megismételt felméréssel lük kezdõdõ betegsége. Végül a súlyos esetekben érfeskomoly tudományos eredmények létrejöttét segíthetjük téssel, egyéb vizsgálatokkal eldöntik, gyógyszeres vagy
elõ. Ahogy dr. Kulin Sándor, a Magisztrátus elnöke fogal- sebészi kezelésre van-e szükség.
mazott a Magyarországon és Európában egyaránt egyeTerv szerint idén õsszel egy 400 fõs reprezentatív mindülálló vizsgálatról: „ha ezt meg tudjuk csinálni, ezzel fel- tát választanak ki, vizsgálnak meg a szakértõk és jövõ év
kerülünk a világ tudományos térképére.”
végéig zajlana – megfelelõ felkészítés után, díjazás ellenéA keringési betegségek jellemzõit, hátterét, kockázati ben, az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok, ill.
tényezõit kutató, 1948 óta folyó Framingham Study alap- egyetemisták közremûködésével – a 8000 fõs felnõtt néján Budakalász Study-nak, azaz Budakalász vizsgálatnak pesség szûrése. A kezdeményezõ szakemberek, orvosok
nevezhetõ programban lehetõség lenne pl. olyan követ- és az önkormányzat tagjai számítanak a lakosság aktív
keztetések levonására, hogy ha a lakosság dohányzási részvételére, hiszen a betegségek idõben történõ észlelészokásai 10%-ban csökkennének, vagy a sófogyasztás na- se, gyógyítása, ill. megelõzése mindenkinek elemi érdeke.
2010. június • IV. évfolyam 6. szám
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FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS – NYÁRI PRAKTIKÁK

Az Egészségklub tájékoztatója

Nõgyógyászati szûrések: szept. 30., okt. 28., nov. 25.
Tisztelt budakalászi lakosok! Az Egészségklub az elsõ fél- csütörtök, 8-12 óráig, elõzetes idõpont egyeztetés szeévre tervezett programját elvégezte. Köszönjük, hogy figyel- rint. Jelentkezés: szept. 1. után Lazanyi Istvánnénál a Poltek ránk, saját egészségük érdekében eljöttek a szûrésekre és gármesteri Hivatalban, vagy a (70) 456-0605 számon.
részesei, alanyai voltak a vizsgálatoknak. A visszajelzések Kérjük, hogy aki jelentkezett a szûrésre, vegyen is részt a
alapján úgy ítéljük meg, hogy a megjelentek elégedettek vol- vizsgálaton, mert távolmaradásával másoktól veszi el a
tak a szûréseket végzõ orvosok, asszisztensek munkájával.
vizsgálat lehetõségét. Sajnos néhány esetben elõfordult.
A nõgyógyászati szûrésen
A „nagy” szûrés (vérnyomás,
megjelentek 15-20%-ának kellett
vércukor, koleszterin …stb.) õszi
nagyobb vizsgálatra menni a Szentprogramját október végén terendrei Rendelõintézetbe. Voltak,
vezzük. A prosztata és az allergia
akiket mûtéti úton kezeltek. A szûszûrésekrõl egyeztetések folyrés következtében minden esetben
nak, ezekrõl és a jelentkezés
idõben történt a beavatkozás, a
módjáról a szeptemberi Hírmonprobléma nem hatalmasodott el.
dóban tájékoztatjuk Önöket.
A csontritkulás szûrésen – a kéKérjük, figyeljék, olvassák felzen történt mérés alapján minden
hívásainkat! A nyárra kívánunk
második személynél magasabb
mindenkinek jó pihenést, kellevolt a mérési eredmény a korának,
mes idõtöltést! Vigyázzanak a saMeridián torna a Faluház parkjában
súlyának, testmagasságának megját és a családjuk egészségére!
felelõ mértéknél. Ilyenkor szükséges az egész testre (csontokNYÁRI JÓ TANÁCSOK
ra) kiterjedõ szûrés, kiemelten mérve a gerinc, a csípõcsontok
Kérjük, figyeljenek a táplálkozásra! Szervezetünk legsûrûségét. Újvári doktornõ a leletekkel együtt kézbe adta a fõbb „tápláléka” a levegõ. Tartózkodjanak sokat a szabadbeutalót is, amellyel idõpont egyeztetés után lehet menni ban, fõleg reggelente a friss levegõbõl mélyeket lélegezdexa vizsgálatra. Az eredményt a doktornõ a Bp. III. ker. zenek, hogy a legtávolabbi sejtekbe is eljusson az éltetõ
Csobánka téri Rendelõbe várja, ahol mindenkit ellát életmód- oxigén. Bõrük védelmében délidõben (11-15 óráig) hútanáccsal, felírja a szükséges gyógyszereket, amelyek megál- zódjanak árnyékba.
lítják a további kóros csontvesztést. (Ugyanis ez nem betegA szervezet másik fontos „tápláléka” a víz. Igyanak naség, ez egy állapot, ami kihat a testre.)
ponta 2-3 liter, a nyári melegben még több vizet. EgészséA „nagy” szûréseket 2005 óta rendszeresen tavasszal ges a napi 2 dl vörösbor vagy 1 doboz sör fogyasztása is.
és õsszel végezzük. A vérnyomás, vércukor, koleszterinFontos a szervezet számára, hogy sok zöldséget, gyüszint mérések fokozatosan bõvültek: testzsírtömeg mérés- mölcsöt fogyasszanak, lehetõleg nyersen. Kerüljék a vösel, doppler vizsgálattal (érszûkület), bõrgyógyászati szû- rös húsokat, fõleg párolják a húst. Az sem mindegy, mit,
réssel, mûszeres látás-hallás vizsgálattal, stb. Itt is elõfor- mivel fogyasztanak együtt. Többször egyenek, keveset!
dultak betegségre utaló eredmények, de dr. Gál Katalin háA szervezetnek szüksége van a napi rendszeres mozziorvos a helyszínen azonnal tanácsokat adott a problémák gásra (séta, gyaloglás, torna…), a mozgás okozta izzadás
megszûntetésére, esetleg további vizsgálatokat írt elõ.
során a szervezet a bõrön keresztül is méregtelenít. MinSzeptembertõl is folytatódnak a szûrések, az Önkor- denki válassza a számára legkellemesebb mozgásformát,
mányzat továbbra is finanszírozza ezek költségeit (orvo- amely nem kerül pénzbe. A legdrágább kincs az egészség!
sok, asszisztensek díját, a szükséges eszközök beszerzé„Ha figyelnek önmagukra és tesznek önmagukért, akkor
sét). A szûrések a lakosok számára térítésmentesek, a egészségüket meg lehet óvni, a betegségek elkerülhetõk.”
vizsgálatokra TAJ kártyával lehet jelentkezni!
Garami Lászlóné, klubvezetõ

Tanácsok érbetegeknek, egészségeseknek
Az érbetegségek fajtáiról, okairól, természetes,
gyógyszeres és sebészeti kezelésérõl tartott alapos, mégis közérthetõ elõadást dr. Bodor Elek május 27-én a Faluházban az Egészségklub meghívására. Hangsúlyozta: az
érrendszer megbetegedései – így pl. a váratlannak tûnõ
agyvérzések, gutaütések – nem elõzmény nélkül valók és
többségükben megelõzhetõk. A sebész-professzor elmondta: a leghatásosabb és legolcsóbb ‘gyógymód’ még
mindig a prevenció. Így az érszûkület oka lehet ugyan az
öröklõdés, az életkor és a nem, de a kockázati tényezõk
közül jóval inkább latba esik a dohányzás, a magas vérnyomás, a magas vérzsírszint és a cukorbetegség elhanyagolása. Tehát az egészséges életmód, a mozgás és a
tudatos táplálkozás egyértelmûen segíti az érrendszeri
betegségek megelõzését.
2010. június • IV. évfolyam 6. szám

A professzor praktikus tanácsokkal is szolgált a kialakulófélben lévõ betegségekhez. • Visszértágulatnál segíthet a kompressziós harisnya; a járkálás, toporgás az izmok
serkentésére; ill. a vízben mozgás, vízitorna. • Ha valakinél a járástávolság 150 m-re csökken, vagy alváskor lógatja a lábát (hogy több vér jusson oda), az az alsóvégtagi erek elzáródására utal: sürgõsen orvoshoz kell fordulnia. • Fontos, hogy az idõsebbek lassan, kényelmesen keljenek fel az ágyból, hogy mindenhova jusson elegendõ
vér, a gyors mozdulattól ne szédüljenek meg. • Az ebéd
utáni álmosság oka, hogy az étel feldolgozásához az agy
helyett a bélrendszerben van szükség nagy mennyiségû
vérre, ilyenkor nem szerencsés vezetni. • Aki hosszú ideig ül, érdemes negyedóránként felállnia, hogy megmozgassa a végtagjait, ne pangjon a vér az ereiben.
(Anó)
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Az õ barátja az én barátom
A felebaráti szeretet abban áll, hogy azokat az embertársaimat is, akiket elsõ látásra nem szívlelhetek, vagy
egyáltalán nem is ismerek, Isten kedvéért
szeretem. Ez csak az Istennel való bensõséges találkozás által lehetséges, amibõl akaratközösség születik és behatol az érzelmekbe. Ekkor tanulom meg, hogy azt a másikat ne csak a szememmel és érzelmeimmel nézzem, hanem Jézus Krisztus szempontjából lássam. Az õ barátja az én barátom. A felszínen látható mögött meglátom,
hogy belül a szeretet gesztusára vár – az
odafordulásra… Krisztussal együtt nézem,
és a másiknak többet tudok adni, mint a külsõleg szükséges dolgok: a szeretet pillantását, amire annyira szüksége van.
(Deus Caritas est, Az Isten a szeretet,
XVI. Benedek pápa enciklikája)
Egyik barátomtól kaptam egy filmet, Tûzálló címmel. Ezt a
filmet Magyarországon nem mutatták be, Amerikában a 4.
legnézettebb film volt az elmúlt évben. Arról szól, hogy egy
házaspárt a mindennapi veszekedések és konfliktusok eltávolítanak egymástól. Már azon gondolkodnak, hogy elválnak. A
férj édesapja megkéri a fiát, hogy próbálja meg megjavítani a
kapcsolatát. Egy kézzel írt naplót ad neki, amiben minden nap
van egy feladat. A fiú elkezdi a negyven napos kihívást, úgy
gondolja, hogy egy próbát megér. Ahogy a napok telnek, valamit megérez egy nagyobb szeretetbõl. A negyven nap átalakítja õt. Már nem csak a „szemével és érzelmeivel” szeret,

IGE-I
IDÕK

hanem képes teljes lényével szeretni. A kapcsolat nem javul
meg 40 nap alatt. De a fiú nem adja fel, tovább folytatja…
A Katolikus Egyházban fontos szerepe van a kiengesztelõdés szentségének, a szentgyónásnak. Van
egy rövid lelkitükör, amit mindenkinek tudok
javasolni: 3 szempont alapján néz az életre:
1. Isten szeretete: tudok-e idõt szakítani az
ünneplésre, imára, bensõséges kapcsolatra Istennel? Tetteimben látható-e Isten szeretete?
2. Az embertárs szeretete: tudok-e szeretetben élni, szüleim, családom, szomszédom, munkatársam… tudom-e szeretni, akit
nem elégé ismerek, vagy nem szívlelek.
3. Saját magunk elfogadása, szeretete:
felfedezem-e életemben Isten tervét? Éleme, megvalósítom-e? Tudok-e örülni életemnek, tehetségemnek?
Kálmán József
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: Ady E. u. 1. Iroda: hétfõ, kedd 9-11ig, csütörtök, péntek 15-17-ig. E-mail: bkpl@kalasznet.hu,
web cím: http://www.bu-sze-plebania.freeweb.hu
A szentistvántelepi plébánia búcsúja augusztus 20-án
10 órakor lesz.

„Soma” – újra Budakalászon
Több száz hívõ állt sorba június 13-án a budakalászi templomban türelemmel, mosolyogva, hogy kezet
foghasson és pár
szót válthasson
Somogyi Sándor
atyával, „Somával”. A budakalászi kisegítõ pap aranymiséjén 50 éves áldoztató kelyhét mutatva megemlékezett
arról, hogy szentelték társaival titokban
pappá; hogy miséztek lopva, eldugott tanyákon; s hogy örökítette át ezekrõl a szertartásokról a kelyhet a Regnum Marianumba, a tábori misékre, kirándulásokra.
Felidézte, hogy 1961. február 7-re virradó éjszaka az egyházat sújtó nagy letartóztatási hullámban mintegy 100 papot és civil munkatársat fogtak el és 2000 helyen
tartottak házkutatást. Így a kispapok titkos
fölszentelését megszervezõ Tabódy Istvánt
12 évre ítélték, de „Soma” is megjárta a
börtönt, 1965-66 és 1970-74 között. A
kommunista hatalom így akarta felszámolni
a háznál, kirándulásokon, táborokban vég18

zett „illegális”
hitoktatást. „Számunkra ez olyan
élmény és lelkiismereti
tõke
volt, mint annak,
akinek az édesanyja belehalt a
szülésbe. Amit
azóta tettem, –
csak adósságom törlesztése.”
Mesélt a Regnumban töltött idõszakról, a kalásziak által is jól ismert kirándulásokról és az „ép
testben ép lélek” törekvés fontosságáról,
hogy „egészséges, természetes életre épül
az egészséges lelki élet is”. Munkáját értékelve hangsúlyozta: „Én csak ültetek és öntözök, de a növekedést Isten adja.”
Elnézve azokat, akikben „Isten magja jó
gyümölcsöt hozott”: a templomajtóban
sorakozókat, az atyát szeretettel köszöntõket, majd az agapén résztvevõket, vagy
hallgatva Pipó József és barátai felszabadult, szárnyaló, boldog örömzenéjét, – az
„ültetvény” egyként dicséri a földi gondozót és az égi Növesztõt...
FSA
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Felhívás árvízi adománygyûjtésre

Elhunyt Recsenyédi Fekete Miklós

A Budakalászi Református Egyház Elnöksége az alábbi
felhívással fordul az egyház tagjaihoz, és Budakalász város lakóihoz.
Megrendülve és az érintettekkel együttérezve fogadjuk az elmúlt hetek árvízeinek pusztítását, és abban Istennek nemzetünk bûnei miatti ítéletét ismerjük fel. E súlyos
ítéletet látva magunk is bûnbánatra indulunk, és hívunk
mindenkit, hagyja el gonosz útját és térjen Jézus Krisztushoz. Reményünk, hogy Isten könyörül rajtunk.
Ugyanakkor, az Egyház tagjai, és Budakalász város lakói körében az árvíz miatt otthontalanná vált honfitársaink
megsegítésére pénzbeni adománygyûjtést szervezünk. A
gyûjtés ideje: 2010. június 20-július 18-ig. A gyûjtéssel
az egyházközség pénztárosát bízzuk meg. Az egybegyûlt
adományokat teljes egészében és közvetlenül a segítségre szorulókhoz juttatjuk el, az összegyûjtéssel és az eljuttatással felmerülõ költségeket az Egyház presbitériuma
magára vállalja.
Az adományokat személyesen az Egyház istentiszteletén
a pénztárosnál, vagy az egyház bankszámlájára várjuk befizetni (UniCredit Bank, 10918001-00000034-51690008)
Kérjük mindkét esetben tüntessék fel: „árvízi adomány”.
Krisztus Urunk áldását és békességét kívánva mindannyiónk életére:

Május 18-án elhunyt az 1991-ben
Erdélybõl Magyarországra áttelepült,
és 1992 óta Budakalászon élõ
Recsenyédi Fekete Miklós. Az 1942.
február 23-án született író, újságíró
felvállalt magyarsága miatt sokat
szenvedett szeretett szülõföldjén is,
de hiába volt két ’édes’ hazája Erdély
és az anyaország, miként a leláncolt
Prométheusz a keselyûjével, úgy viaskodott a lelkét és testét tépõ szomorúsággal, betegséggel, a család és a haza hiányával. A még Romániában
1985-ben megjelent Keserû méz címû novelláskötete
után 1998-ban kiadta Pogány trilógia címen elbeszéléseit,
de versei már nem jelenhettek meg önálló kötetben.
Nem tüzet lopott az istenektõl, de itt bûnhõdött azért,
mert a hazaszeretet tüzét próbálta belopni a szívekbe. A szülõföld utáni sosem szûnõ vágyakozását mutatja, hogy kívánsága szerint, hamvait a Hargitán szórják majd szét. Temetés
nélküli búcsúztatója június 27-én 10 órától lesz a Budapest,
IX. ker. Hõgyes Endre u. 3. sz. alatti unitárius templomban.

Herman Árpád, az egyház gondnoka,
Cs. Nagy János, lelkipásztor

A gyülekezeti szolgálatok rendje
júl. 01. csütörtök 18 óra – Bibliaóra
júl. 03. szombat 16 óra – Ifi délután
júl. 04. Úrnap 9 óra – Istentisztelet, Keresztelõ,
Szeretetvendégség
júl. 08. csütörtök 18 óra – Bibliaóra
júl. 11. Úrnap 9 óra – Istentisztelet
júl. 13. kedd 18 óra – Imaközösségek
júl. 15. csütörtök 18 óra – Bibliaóra
júl. 18. Úrnap 9 óra – Istentisztelet
júl. 28-24. Ifjúsági hét – Svit
júl. 25. Úrnap 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora

Kalandtábor az Isten Egyháza szervezésében
Kedves Szülõk! Nehéz a hosszú nyári szünet alatt végig
jó programot biztosítani a gyerekeknek? Egy hét gondját
szeretnénk levenni az Önök válláról. Idén is megrendezzük kalandtáborunkat Budakalászon 6-14 éves korú gyerekeknek aug. 2. és 7. között minden nap 8-tól 17-ig.
Programok: játékok, sport (baseball, ping-pong, foci,
stb.), kézmûvesség, kirándulás, tanyalátogatás lovaglással, megfelelõ idõ esetén strandolás.
Részvételi díj: a szervezést, a programokat, a tízórait
és uzsonnát mi biztosítjuk, ill. az ebéd költségeit is támogatjuk. Az Önök költsége csak napi 250 Ft az ebédért. A
táborban maximum 20-25 résztvevõt tudunk fogadni. Érdeklõdni lehet: Kereszturi Zoltánnál a (20) 369 2262-es
számon, vagy a kezo71@gmail.com e-mail címen.
Az Isten Egyháza programjairól érd.: (20) 886 8752.
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(fucskó miklós)

RECSENYÉDI FEKETE MIKLÓS: BOLDOG

AZ...

Boldog a gyermek, ha féli
A fenyítést atyja kezébõl,
És boldog a férfi,
Ha tiszta lélekkel állhat reggel
A tükör elõtt: terhét
Egyenes derékkal hordja és állja
A mindennapok próbatételét.
Boldog lesz a nemzet, a nép is, Uram,
Az ország, a csonkolt,
Ha majd visszakapja Tõled
Ajándékát keresztény hitének,
És ajkán nem fullad káromlásba már
Az imádság s a hálaének.
Mert hiszem, Uram,
Hogy megtöröd itt is
Féktelen hatalmát a kalmárkodóknak,
Akik csak vesznek - adnak,
De izzadni a kenyérért együk sem akar.
Embertelen kamatra kínálja pénzét,
Ha nem kérjük is,
És maholnap a reánk erõszakolt adósság
Teljesen eltakar.
Én hiszem, Uram,
Hogy megtanítod népemet
Gazdálkodni a reábízott tálentomokkal,
És tiszta homlokkal
Állhatunk Eléd, személy szerint…
Tovább munkálod lelkünkben
„az õsi erényt”,
s választott néped leszünk
megint.
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KULTÚRA
megépítése, az olim„Akinek az Úr többet adott, többet kell szolgálnia” on
piai csapat támogatása,
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK

Egy katonacsaládból
származó, a ciszterciekhez szorosan kötõdõ, rendkívül mûvelt államigazgatási
szakember portréja rajzolódott ki Potzta Béla, a Dera TV
producere és Tõkéczky László történész Klebelsberg
Kunóról folytatott beszélgetésébõl a Könyvtárban, június
1-én. Eszerint a hajdani kultuszminiszter liberális konzervatív
politikus volt, e szavak legnemesebb értelmében, aki legfontosabbnak – 50 évvel megelõzve Európát – a befektetést tartotta az emberi tõkébe, tudásba, személyiségbe. E cél érdekében hatalmas „mûvelõdési
offenzívát” indított: úgy gondolta, csak a mûveltséggel lehet megvédeni és elõremozdítani ezt a Trianonnal megcsonkolt, legfõbb javaitól megfoszDr.
Dr. Tõkéczy
Tõkéczy László
tott, megalázott országot.
Nevéhez fûzõdik 3500 iskola, népház (ezekbõl Budakalászra is jutott) és 1500 tanítói lakás létrehozása (mindegyikbe került tanító is, aki íráson, olvasáson kívül mezõgazdasági ismereteket is oktatott); a nyolcosztályos népiskolák kezdeményezése, a kétnyelvû oktatás bevezetése;
a felsõoktatás megerõsítése, egyetemek, fõiskolák alapítása, klinikák támogatása. Õrajta múlt a nemzeti sport
megalapozása, a Hajós Alfréd uszoda és a Nemzeti Stadi-

a magyar futball diadalútja (több száz sportpálya építése,
százezrek megismertetése a foci szabályaival). Kiemelte
az országot az analfabétizmusból, támogatta a tudományos kutatásokat (létrehozta a tihanyi Halbiológiai Intézetet, hazahívta Szent-Györgyi
Albertet), és komoly figyelmet
fordított a közegészségügyre.
Az elsõ népzenei lemez sem
jöhetett volna létre nélküle, sõt
óriási szerepe volt a Magyar Rádió kiépítésében is. Megtartotta, megmentette az Akadémiát,
pedig annak birtokai Trianon
után a határon túl maradtak,
megmentette a magyar szaksajtót, aminek jelentõs csoportjai
szintén odavesztek az elcsatolással. Tehetséggondozó- és
ösztöndíj-politikájának köszönhetõen az 1920-ban életképtelenné tett ország 15 év alatt
életképessé, európai színvonalúvá tudott válni, sõt,
Tõkéczky László szavaival, még az ötvenes években is az
általa kiiskolázott értelmiség tartotta a vállán az országot.
Klebelsberg Kuno sokrétû, eredményes munkássága
és az azt vezérlõ alázatos gondolat intõ példa lehet politikusnak, nem politikusnak egyaránt: „Akinek az Úr többet
adott, többet kell szolgálnia.”

Pályázat diákoknak, kultúra-szervezõknek
A Budakalászi Szent István Alapítvány 1989 óta minden évben, így az idén is meghirdeti pályázatait.
1. Ösztöndíj Pályázat: közép- vagy felsõfokú intézményben tanuló, tehetséges, de rászoruló budakalászi diákok részére. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni,
de a második félévi támogatást csak az eredményes elsõ
félévet igazoló diák veheti át. Az ösztöndíj újabb pályázat
alapján ismételten elnyerhetõ. A pályázat a pályázati ûrlap kitöltésével és beadásával válik elbírálhatóvá, mellékelni kell az év végi bizonyítvány/leckekönyv másolatát.
2. Kulturális Pályázat: Budakalász kulturális életéért
tevékenykedõ egyének és csoportok részére.
A pályázati ûrlap átvehetõ az Autópatikában (Máli P.
u. 12) vagy az Ági trafikban (Budai út 15.), ill. igényelhetõ a bk.szia@gmail.com e-mail címen! A leadás határideje: 2010. július 15. A pályázatot papíron a Máli P. u. 12ben (Autópatika) és elektronikusan a bk.szia@gmail.com
címre kérjük benyújtani! A mellékletek benyújtása, elküldése, elégséges másolatként papíron. Csak a határidõre
beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni. Hiánypótlásra csak júl. 15-ig van lehetõség.
A Kuratórium a hagyományoknak megfelelõen az augusztus 20-i ünnepségen, a szentistvántelepi templom
kertjében hirdet eredményt és adja át az elsõ félévi ösztöndíjakat ill. a támogatásokat.
a Budakalászi Szent István Alapítvány kuratóriuma
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MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

Kós Károly ÁMK – Faluház nyári program

Egy éves a város – Városnapok aug. 21-22.

jún. 28.-júl. 2. Kézmûves tábor
júl. 24. 20 óra Szerb búcsú és bál
júl. 28. 10-14-ig Játszóház – a Családsegítõ rendezése
aug. 20. Az államalapítás ünnepe – a Faluház szervezésében, a Szentistvántelepi Templom udvarán
aug. 21-22
Városnapok
A nyári szabadságok alatt 9-16 óráig lesz a Faluházban
ügyelet, a portaszolgálat folyamatos.

Budakalász 2009. július 1-jén kapta meg Sólyom László köztársasági elnöktõl a városi címet, így 2010. nyarán
elsõ éves évfordulóját ünnepelheti a város. Az Önkormányzat a tavalyi városavató ünnepséghez hasonlóan,
színes, változatos szórakoztató programokkal hívja és
várja augusztus 21-22-ére a budakalászi lakosokat a
KKÁMK – Faluház udvarára. Ízelítõ a programból:
Augusztus 21-én szombaton 14-16 óráig fergeteges
„HAB-PARTY” a budakalászi Tûzoltó csapat szervezésében. 16 órától a Testvérkapcsolatok Egyesületének kultúrmûsora: vendégeink lesznek a testvértelepülések – Kahl
am Main (Németország), Lövéte (Románia), Ada (Szerbia)
– vezetõi, lakosai. A Lövétével 10 évvel ezelõtt kötött
testvértelepülési szerzõdés aláírását is ekkor ünnepli, köszönti a város. Este 20 órától a Vegas Show Band zenéjére mulathatnak, szórakozhatnak, táncolhatnak a látogatók
a Faluház udvarán.
Augusztus 22-én vasárnap délelõtt kirándulás a romokhoz, délután 14.30-kor dr. Lánszki Imre várostörténeti elõadása a Faluházban, „Az elhallgatott történelem”
címmel. Délután 14 órától késõ estig a következõ programokkal várjuk Önöket az udvari színpadon:
 Eszményi Viktória és Heilig Gábor gyermekmûsora,
 Shaolin kung Fu bemutató,
 Dombóvári István, a Dumaszínház mûvésze,
 Fiesta és Groovhause koncert,
 a Botafogó táncegyüttes latin amerikai tánca,
 a Langaléta garabonciások,
 majd a tavaly nagy sikert aratott Z-Drums dobshow
újabb mûsora következik.
 20 órától ABBA Show lesz Gallusz Vikivel és Polyák
Lillával, együtt énekelhetik a közismert ABBA dalokat és táncolhatnak a zene ritmusára,
 és 22 órakor tûzijáték!!!
A vasárnapi programok mellett 14 órától lesz arcfestés, hennafestés, városnézés kisvasúttal, lufi hajtogatás,
ugrálóvár, kvízjáték, és természetesen kézmûves vásár.
A rendezvényre a belépés díjtalan! Várjuk Önöket a
közös ünneplésre!

Kézmûves tábor a reneszánsz jegyében
Június 28-tól július 2-ig, 7.30-16.30-ig újra napközis
kézmûvestábor lesz a Faluházban, amelyre 9-14 éves korig
várják a szervezõk az érdeklõdõket. Többek közt lesz
gyöngyfûzés, agyagozás, pénzverés, pecsétkészítés. A tábor
ára: 14 000 Ft. Információ: +36 (30) 297 5873, (26) 340 468.

Játszóház júl. 28-án a Családsegítõkkel
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Játszóházat
szervez a Koós Károly Általános Mûvelõdési Központ Faluházában július 28-án, szerdán 10 és 14 óra között. A
rendezvény ingyenes! Minden gyermeket várnak családjával egy közös játékra a Szolgálat munkatársai!
JÁTSZÓHÁZAK A NYÁR FOLYAMÁN
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében Játszóház lesz még: jún. 23-án Leányfalun, jún. 30án Szigetmonostoron, júl. 7-én Tahitótfalun, júl. 14-én
Pócsmegyeren, júl. 21-én Kisorosziban, aug. 4-én Visegrádon, aug. 11-én Dunabogdányban, aug. 18-án Pilisszentlászlón, és aug. 25-én Szentendrén, 10-14 óráig.
A rendezvények ingyenesek!

A Kalászi Vigasságokról tényszerûen
Június 11-13 között 25 csoport, összesen 664 fõ szerepelt a Kós Károly ÁMK színpadán. A legkisebb létszámú
fellépõ együttes 10 fõbõl, míg a legnagyobb 61 fõbõl állt.
A Vigasságok lebonyolításban 36 szervezõ, közremûködõ
vett részt, 700 liter ásványvizet fogyasztottak a fellépõk és
a szervezõk. A helyszínen 15 vásáros árusított, kézmûves
foglalkozás keretében lehetett agyagozni, gyöngyöt fûzni
és négy helyen üzemelt vendéglátás sziget. A nagyszabású rendezvényen mintegy 2000-en vettek részt.

Könyvtári hírek
 A Könyvtár felkészült a nyárra, a majdnem 500 idei
beszerzésünk között remélhetõleg mindenki megtalálja a
számára kedveset, érdekeset. Már az Ünnepi Könyvhét
újdonságai is megérkeztek. Többször sikerült teljesítenünk Olvasóink személyes kívánságait is, beszereztük a
vágyott könyveket. Nyaralásuk elõtt kérjük, feltétlenül
nézzenek be a Könyvtárba, pihenésükhöz, kikapcsolódásukhoz biztosan megtalálják a megfelelõ olvasnivalót!
 Szeptember írója az idén 100 éve született Mikszáth
Kálmán lesz.
 A Könyvtár nyári nyitva tartása: H.: 13-16, K.: 9-16
óráig, Sze.: zárva, Cs.: 13-18, P.: 9-14 óráig. 2010. aug.
1-31-ig zárva tartunk. Nyitás: szept. 1.
 Elérhetõségeink: Telefon: 343-498, honlapunk:
www.kkamk.hu, e-mail: konyvtar@kalasznet.hu
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Kedvcsináló
Június írója a 100 éve született és 4 éve elhunyt, renitens, polgárpukkasztó életével és verseivel több ízben
botrányt kavart Kossuth-díjas író, költõ: Faludy György.
Legismertebb mûvei Villon-átköltései, börtönversei, ill.
Pokolbéli víg napjaim címû önéletrajzi visszaemlékezései.
Ezúttal az Óda a magyar nyelvhez címû, 1940-ben – a németek közeledésétõl fázó Párizsban – írt költeményébõl
idézünk egy rövid részletet, azt az utolsó verszakot, amit
maga is legelõször írt meg a versbõl:
Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk
és forró, mint forrongó szellemünk.
Nem teljesült vágy, de égõ ígéret,
közös jövõ és felzengõ ítélet,
nem hûs palackok tiszta óbora,
nem billentyûre járó zongora,
de erjedõ must, könnyeinkben úszó
tárogatószó.
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NYITNIKÉK-, TELEPI ÓVODA – KALÁSZ SULI

OKTATÁS

A Katica csoport búcsúmeséje

Az elmaradt – és mégsem – kirándulás

Fodorné Földesi Zsuzsannának
A tavasztündér még csak elsõ szárnyalásán volt túl, amikor elõször megszólalt a kismadár: „nyitnikék, nyitnikék”.
Reptében arra gondolt: milyen szép ez a hely a nagy fákkal,
kicsi házzal, sok apró gyerekkel. Itt maradok, itt fogok lakni!
Jól érezte magát közöttük, figyelte mozgásukat, játékaikat. Az egyik ablakban egy télrõl ott maradt madáretetõ is volt, s a kiscinke innen pazarul belátott a szobába. Ez
az ablak a Katicásoké volt. Szívesen idõzött ott megbújva.
Figyelmét felkeltette valaki, akit mindenki csak Zsuzsi néninek szólított. Zsuzsi néni ott volt a reggeleken, amikor
egy-egy kisember sírva kapaszkodott távozni készülõ
édesanyja nyakába. Ott volt és ölében cipelte a kis sírósat
nyugtatgatva, simogatva. S láss csodát, a kisember már
nem sírt, boldogan játszott Zsuzsi nénivel tovább.
Aztán ott voltak a délelõttök. Ó, micsoda délelõttök!
Mennyi mindent tanított a gyerekeknek! Verseket, mondókákat, énekeket. Folyt a lelkes munka. Ez a munka hatalmas
volt, tele erõvel, ötlettel, sok-sok szeretettel. Érezni lehetett
még így az ablakon keresztül is. Szinte melegítette a kismadár tollait. Minden kicsihez türelemmel szólt, minden kicsit
szeretettel vezetgetett. A gyerekek fejlõdtek, okosodtak,
bár ezt észre sem vették, hiszen számukra ez csak játék volt.
A kismadár sietve repült élelem után, de mindig hajtotta õt a kíváncsiság: mi is történik bent? Csönd csak
ebéd után volt, amikor a csodás mesék után elszunnyadtak a folyton beszélõ nagyok, kacagó apróságok.
De Zsuzsi néni ilyenkor sem pihent, õrizte az álmukat,
dolgozott a másnapi feladatokon. Tanult, hogy még jobb legyen, és este amikor elengedte az összes gyereket, mindig
tiszta lelkiismerettel tért haza. Fáradt volt? Nem, nem látszott
rajta! Szeretete a gyerekek iránt õszinte és óriási volt, nem
érezte munkáját fárasztónak. Minden nap képes volt megújulni, és hatalmas szívvel, türelemmel újrakezdeni a napot.
Mostanában azonban valami szomorú dolog volt készülõben. Zsuzsi néni menni készült. Nehéz szívvel bár,
de menni készült egy szép álomért, egy új tervvért, de elsõsorban a gyerekekért. Új óvoda épül, sok-sok új kisgyereknek. S ehhez kell egy olyan ember, mint Zsuzsi néni,
aki hivatását nem munkának tekinti, aki azt teljes szívvel,
elhivatottsággal és türelemmel tudja megvalósítani, példát mutatva másoknak is.
A kismadár elszomorodott, de tudta, hogy a szomorúság mulandó, van itt még másik „Zsuzsi néni ” is, igaz, õt
Gabi néninek hívják. S amit eddig közösen csináltak, õ folytatja tovább. Zsuzsi néni mindig ott marad minden kisgyerek szívében. Amit tanított, ahogy tanított, az megmarad.
A nagy nézelõdés közben a kismadár észre sem vette,
hogy a tavasztündér munkáját befejezte és átadta helyét a
nyárnak. Tudta, hogy a nyár is gyönyörû lesz, de más, ugyanúgy, mint Zsuzsi néni és Gabi néni. Sok erénnyel, szépséggel,
változással, de mégis, termékenyen, pompásan.
S ekkor boldogan szállt el, mert látta minden rendben
lesz. A szívével tudta, hogy az új házban is ugyan azt fogja látni, amikor kíváncsi szeme megtalálja Zsuzsi nénit! Jókedvûen repült a magasba. Éneke messze hangzott:
„nyitnikék, nyitnikék”!

Hálátlan feladatom volt szerda reggel. Az óvodába érkezõ „kis-zsiráfoknak” meg kellett mondanom, hogy sajnos nem megyünk kirándulni. Elõzõ este felhõszakadás
volt és minden csupa víz, sár lett. Néhányan pityeregtek,
hogy akkor most anya hazaviszi a hátizsákot a benne lévõ
finomságokkal?! És hogyan fogjuk meghallgatni a madárkákat, meg hogyan fogunk csigákat, bogarakat figyelni?
Igyekeztem megnyugtatni õket, hogy talán mégsem marad el a várva várt hátizsákos kirándulás. Reggeli után gyorsan elraktuk a játékokat, mindenki felvette a hátizsákját, párba álltunk és elindultunk… Az óvoda átváltozott erdõvé!
Felmentünk a „hegyre” (az emeletre). Bekukkantottunk minden zugba. Elõször az „erdei manókat” néztük
meg (Manó csoport). Utána megfigyeltünk sok-sok sünit
(Süni), meglestük a katicák „röptét” (Katica), aztán leereszkedtünk a „völgybe” (földszint) és elmentünk a „Tányér erdõbe, Lábos erdõbe, Mosogató erdõbe” (konyha,
és itt már hangosan nevetett minden gyerek). Megfigyeltünk sok madárkát, egeret, mókust, sõt tigrist és elefántot
is (csoportszobai dekorációk)! A nagy kirándulásban elfáradtunk, megéheztünk. Elmentünk hát egy ismerõs tisztásra (nagyszõnyeg), letelepedtünk, kibontottuk a hátizsákunkat és mindenki jóízûen falatozott az útravalóból.
Kedvesen kínálgatták egymást és közben vidáman elevenítették fel a nem mindennapi túrát.
Nagyon jó volt, hogy sikerült mégis örömtelivé varázsolni ezt a délelõttöt, reméljük az idõjárás kegyes lesz hozzánk és igaziból is elmehetünk a Hátizsákos Kirándulásra!

a mesét Kiss Ricsi és Laudai Sári nagymamája írta
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Bodolainé Sipos Éva (Telepi óvoda, Zsiráf csoport)

A Kalász Suli országos és európai sikerei
VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS, NÉMETÜL, MAGYARUL
Három diákunk szerepelt kiválóan a Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny országos fordulóján.
Óvári Klaudia (1.b) 13. helyezést ért el; Gömbös Marcell
(3. b) 8.; és Tarcsi Diána (7.b) 12. lett. Büszkék vagyunk
kimagasló eredményükre!
A Lázár Ervin prózamondó verseny megyei fordulóján
Tarcsi Diána különdíjat kapott; Gömbös Marcell 1. helyezettként országos döntõbe jutott és részt vehetett a Katona József Színházban tartott gálamûsoron, ahova 10 iskolatársát is magával vihette. Gratulálunk!
EZÜSTÉRMESEK A HIP-HOP EB-N
2010. jún. 9-14. között rendezték meg Hollandiában a
Hip-Hop Európabajnokságot, melyre a No Comment
egyesület több formációja is kijutott. Az egyik csapat tagjai közé tartoznak a Kalász Suli tanulói közül: Tarcsi Dalma,
Orbán Viktória, Novák Dóra 8.b osztályos tanulók is.
Az EB-n ez a formáció 2. helyezést ért el, mellyel bejutottak a világbajnokságra. Ezt elõre láthatóan szeptemberben
rendezik meg Németországban. Gratulálunk ehhez a szép
eredményhez az edzõknek és a gyerekeknek egyaránt!

A Kalász Suli nyári ügyeleti rendje
Ügyelet: szerdánként 9-12-ig. • Ebédbefizetés: aug.
18. 8-11-ig, aug. 23. 15-18-ig. • Pótbefizetés: aug. 24. 811-ig. • Tankönyvárusítás: aug. 30-31. 10-18-ig.
Tanévnyitó: aug. 31. 17 óra.
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OKTATÁS
A Szentistvántelepi Iskola Alapítványi Napja
Az idei tanévben
május 28-án rendeztük meg iskolánk
Alapítványi
Napját, mûsort mutattunk be a Faluházban összegyûlt
közönségnek.
A köszöntõ szavak után elsõként Raffai András (5.o.)
adott elõ nagy sikerrel egy részletet Janikovszky Éva: Kire
ütött ez a gyerek? címû írásából. Ezután a színjátszó szakkör népes társasága elevenített meg egy varázslatos világot: George Macdonald, XVIII. századi skót lelkész és író
regényének, A hercegnõ és a koboldnak a társulat számára
átírt változatát adta elõ. A forgatókönyvet írta és a darabot
rendezte: Barcza Katalin tanárnõ. A megérdemelt vastapsot követõen két kiemelkedõen ügyes versmondó következett: Frank Ádám (2.o.) és Balogh Viola (4.o). Innentõl a
zenéé, éneké és táncé lett a fõszerep. Elõször az énekkar
adott elõ egy dalcsokrot Victor Anna tanárnõ vezetésével
és zongorakíséretével, majd egész osztályok léptek színre.
Az 5. b táncának témája a magyarok bejövetele volt a Kárpát-medencébe, a koreográfia és vezetés Papp Tünde,
egyik diákunk édesanyja munkáját dicsérte. Az 5. a lendületes tánca Victor Anna tanárnõ vezetésével került színre,
majd a Pajkosné Réczi Beáta által felkészített 4. a táncolt.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

ISKOLÁINK ÉLETÉBÕL

A szünetben átrendeztük a nézõteret, hogy nagyobb
tér álljon a rendelkezésre. Így került sor a 4. b countrytáncára, szintén Pajkosné Réczi Beáta vezetésével. Majd
az ugrókötelesek szórakoztatták a közönséget bravúros
produkciójukkal. (A szakkört a két testnevelõ tanár,
Székelyné Dömötör Katalin és Pappné Kotroczó Erzsébet
vezeti.) S amikor már azt hittük, a hangulatot szinte képtelenség fokozni, a nyolcadikosok – már hagyományosnak számító – búcsútánccal, egy keringõvel álltak színre.
A látványos koreográfia és igényes elõadás ünnepélyessé tette az utolsó perceket, s a közönség tapsviharral
jelezte tetszését. Ezt a táncot Pappné Kotroczó Erzsébet
tanította meg a diákoknak.

A két órán át tartó mûsorban több mint százötven diák
mutatta meg tudását, rátermettségét, s tette számunkra
emlékezetessé ezt az estét. Egy eredményes tanév méltó
kulturális lezárása volt ez az esemény.

A Kalász Suli országos atlétikai sikerei

Táborok a Szentistvántelepi Iskolában

Iskolánk három tanulója – Miklósvári Kornél (600 m-es
futás), Utto Vendel (kislabdahajítás), és Nebranek Richárd
(távolugrás) – bejutott a Pest megyei atlétikai diákolimpiai
verseny egyéni döntõjébe, ahol Kornél Pest megyei 6.
helyezést ért el, Vendelt a 60 m-es dobásával meghívták
az országos döntõbe, Nebranek Richárd pedig Pest
megye bajnokaként jutott tovább az országos versenyre.
Az országos döntõ megnyitását a himnusz elhangzása
jelentette. Forró meleg nap várt az ott szereplõ gyermekekre és az õket kísérõ kedves szüleikre. Elõször Ricsi
szerepelt, aki az elsõ ugrásával (527 cm) a hatos döntõbe
verekedte magát. Majd pedig ott egy 539 cm-es ugrással
bronzérmet szerzett. Nagyon büszke lehet rá mindenki,
hiszen az országban a harmadik legjobb távolugró lett!
Vendi a hõségben türelmesen várt sorára. Az õ eredménye is kiemelkedõ, hiszen országos 12. helyezett lett.
Gratulálunk minden gyermekünknek az idei kiváló sporteredményekhez, és jó pihenést kívánunk a nyári szünetre!

 Nyári természetkutató tábor a Hortobágyon: jún.
28-júl. 2.  Angol tábor Szarvason: júl. 5-9.  Napközis
tábor a Margitszigeten: a Diák Sportegyesület szervezésében. I. turnus: jún. 21-25.; II. turnus: jún. 28-júl. 2. 
Vízi tábor a Felsõ-Tiszán: aug. 1-8.  Német tábor az
ausztriai Saalbachban, a Zell am See környezetében: jún.
27-júl. 3. (A táborok részleteit, ill. az állatmenhelyen készült rádióinterjút megtalálják az iskola honlapján.)

Nebranek Richárd,
az országos döntõ
bronzérmese a dobogón

Állatmenhely
Május 8-án,
szombaton az iskolámmal a Noé
Bárkája Állatmenhelyen
jártam.
Sokféle állatot láttunk, pl.: kutyákat, macskákat, rókákat, disznókat, birkákat, madarakat, teheneket. Itt meg lehetett ismerkedni azokkal az állatokkal, akik azért kerültek ide, mert megsérültek, vagy a gazdájuk elhagyta õket. Ilyen volt például a Lidérc
nevû kutya, aki autóbalesetben megütötte a fejét, és ezért egy
kicsit tartózkodik az emberektõl. Volt egy kiskutya, akinek három lába van, de még így is boldog volt. 10 órától 14 óráig lehetett kutyát sétáltatni. Mi a barátaimmal kiválasztottuk a magunkhoz illõ kutyát, és egy kijelölt úton elmentünk sétálni. Az
én kutyámat úgy hívták, hogy Odessa, az egyik barátomét
Csutinak, a másikét Danubiának, illetve Brandynak hívták. Az
én kutyám 6-7 éves volt, szelíd szuka, németjuhász-keverék.
Nagyon jól éreztük magunkat, de 12 órakor vissza kellett mennünk, mert indultunk vissza a buszunkkal.
Major Ábel 6.b
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A dzsungel könyve

A KALÁSZ MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI

Országos döntõs a Kamp János Kapelle
A zenekar történetének
legnagyobb sikerét érte el május 30-án Biatorbágyon. A
Landesrat – Magyarországi
Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa – a
hazai német nemzetiségi kultúrcsoportok számára minden
évben országos fesztivált rendez. Az Országos Fesztivál
döntõjén azok a hazai német csoportok vesznek részt,
akik a területi válogatókon a legjobb minõsítést érték el. A
Kamp János Kapellének kiemelt arany minõsítést ítélt meg
a zsûri, eszerint ott lehet 2011. áprilisában az országos minõsítõn Pécsváradon, a legjobb hazai nemzetiségi fúvószenekarok között. Gratulálunk a szép teljesítményhez!

A Zeneiskola nyári menetrendje
Zárva tartás: júl. 1. csütörtök – aug. 22. vasárnap
Ügyelet: kéthetente szerdán, júl. 14., 28.; aug. 11. 9-13-ig
Alakuló értekezlet: aug. 27. péntek 18 óra
Tanévnyitó értekezlet: aug. 30. hétfõ 13 óra
Tanévnyitó ünnepély: aug. 30. hétfõ 17 óra
Pótbeiratkozás- és befizetés: szept. 6-7. (hétfõ-kedd) 8-18 óra
NYÁRI TÁBORAINK:
1. Népdaltábor (felelõs: Papp Ágnes népi ének tanár):
Városlõd, július 10-16., 16 fõ
2. Fúvószenekari tábor (felelõs: Spáth Oszkár): Szentendrei-sziget, Árnyassziget Ifjúsági tábor, aug. 16-20, 30 fõ

IBUDAKALÁSZI

A Kalászi Vigasságok keretében,
június 11-én került
sor a Faluház udvarán a Zeneiskola
amatõr társulatának
profi elõadásában A
dzsungel könyve címû zenés játék budakalászi õsbemutatójára. A méltán nagy sikert aratott darabban 35 zeneiskolai növendék (8-18 éves), 12 szülõ, 3
ÁMK-s kolléga (szolfézstanár, zenemûtáros, könyvtáros) és
3 külsõs vett részt, de segített még 2 szülõ technikusként és
2 zenetanár ügyelõként. Külön köszönet illeti a Koller családot a virágokért, Sütõ Lajost a technikai segítségért és
Kocsisné Kalászi Rózsikát a kiváló jelmezekért.
A nagyszabású elõadás részleteit láthatták
a Pedagógusnap, ill. a
Semmelweis nap meghívottai is, de õsszel lesz
olyan alkalom, amikor a
korán fekvõ kicsinyek is
rácsodálkozhatnak Balura, a dzsungel morózus
tanítójára; megleshetik, milyen az, ha beindul a pofonofon;
gyönyörködhetnek a keselyûk táncában, és együtt kereshetik a szavakat Mauglival és szerelmével...

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

