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A budakalászi önkén-
tes ifjúsági tûzoltók felava-
tásával vette kezdetét au-
gusztus 21-én a Faluház-
ban a – várossá avatás egy
éves évfordulója alkalmából tartott –
II. Budakalászi Városnapok rendez-
vénye. Horváth Rudolf õrsparancs-
nok beszéde, a 12 „ifi” es-
kütétele, a testvértelepü-
lések tûzoltóinak köszön-
tése és az adai-kalászi
„Történelmi raj” közös
szerelési gyakorlata után
nyílt nap keretében mód
volt a laktanya megtekin-
tésére is.

Papp Ágnes tanárnõ
gyönyörû Szent István-
énekei nyitották meg a Testvérkap-
csolatok Egyesülete mûsorát.

Weitzinger Imréné, az egyesület
elnöke elmondta, hogy 2002. aug.
20-án került sor a testvértelepülési
szerzõdés aláírására Lövétével. Ez
alatt a tíz év alatt egyre szorosabbá
és gyümölcsözõbbé vált a kapcsolat
Budakalász és a festõi környezetben
fekvõ erdélyi község között, így a két
polgármester a szerzõdést kézjegyé-
vel ellátva, megerõsítette. Parlagi
Endre felidézte, hogy amikor 1998-
ban meghívást kapott Lövétére és ott
körülnézett, tudta, hogy attól kezdve

nem fog onnan elszakadni. Hangsú-
lyozta, hogy az élet számtalan terüle-
tén alakult ki élõ kapcsolat a két tele-

pülés között és mindkettõ gazda-
gabb lett ezzel a testvéri viszonnyal.
Lázár Zoltán kifejtette: „meg kell lás-
suk egymás jó dolgait, szépségeit, be
kell lássuk egymás jóindulatát, hogy
tudjunk egymástól tanulni.” A Kahli
Testvértelepülési Egyesület elnöke
örömét fejezte ki, hogy a kahli,
lövétei és budakalászi fiatalok most
elõször egy közös projekt, a cserkész
röplabda pálya elõkészítésében vet-
tek részt (ld. 18. oldal).

Az ünnepségen került sor a Parla-
gi Endre által tíz éve alapított, lövétei
magyar diákokat támogató díj ez évi

átadására. Az oklevelet és
a pénzjutalmat Mag István
vehette át, de ajándékot
kaptak a korábbi díjazottak
is. A köszöntések után a

testvértelepülések együttesei, tánco-
sai léptek fel: a Kalász és a Lenvirág
Táncegyüttes, a Lustige Schwaben és

a Kamp János Kapelle Bu-
dakalászról, a Kákvirág
együttes Lövétérõl, a
Maglód és a bravúros
Midnight Táncegyüttes
Moholról. Este a Vegas
Showband szórakoztatta
táncpartyval az egybe-
gyûlteket.

Augusztus 22-én Esz-
ményi Viktória és Heilig

Gábor fogadta interaktív gyerekmû-
sorával az érkezõket. A látványos Sár-
kánykarom Shaolin Kung Fu bemutató
után a Dumaszínház humoristája,
Dombóvári István ecsetelte fogyókú-
rája megpróbáltatásait, majd a Fiesta,
a Botafogo tánc show és a Groove-
house szórakoztatta a nézõket. A gó-
lyalábas Langaléta garabonciásokat
követve a Drumsters ütõs és tánc
show tagjai kápráztatták el a közönsé-
get, hogy aztán Gallusz Niki és Polyák
Lilla Abba Showja után Tûzijátékkal
zárulhasson a kétnapos rendezvény.

Fotó: fucskó • További képek: BH+>>
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Hagyomány szerint
idén is szentmisével vet-
te kezdetét az augusztus
20-ai, Szent István napi
ünnepség Budakalá-
szon. A Szentistván-
telepi templomban el-
hangzott Szent László-

énekhez kapcsolódva dr. Varga István országgyûlési kép-
viselõ a templomkertben elmondta, hogy I. László 1083-
ban avattatta szentté István királyt, ettõl kezdve emléke-
zünk meg államalapítónkról. Voltak az azóta eltelt bõ 900
esztendõben „elorzott, elvesztegetett, letagadott augusz-
tus huszadikák”, amikor még a szent kifejezés is tiltva volt
István király kapcsán, míg végül „hosszas viták után 1991-
ben az elsõ szabadon választott magyar kormány” hivata-
los nemzeti és állami ünneppé nyilvánította ezt a napot.

A fideszes képviselõ kiemelte: Magyarország azon ke-
vés, összesen 34 nemzet közé tartozik, amely azzal büsz-
kélkedhet, hogy sikerült megõriznie koronáját. A Szent Ko-
rona 2000. január 1-jén méltó helyére került, és remélhetõ-
leg „soha többet a világ legszebb Parlamentjébõl, a Kupola-
terembõl ez a korona nem fog kikerülni”. A szónok, mint az
alkotmány-elõkészítõ bizottság tagja, hangsúlyozta: „van
egy koronánk, egy koronatanunk, egy koronaeszménk”,
amelyek a készülõ új Alkotmány alapjául szol-
gálnak. Voltak hõseink, nagyjaink is, akik „ezt
a magyarságot felemelték”, így vannak igazo-
dási „pontok, amelyek mentén a keresztény
nemzeti Magyarország szent ügyét ki fogják
dolgozni”. Ennek a szent ügynek része az
egységes Magyarország megteremtése, a
kettõs állampolgárság elfogadása és a válasz-
tójog megadása magyar testvéreinknek. Eh-
hez sok Budakalászhoz hasonló település kel-
lene Varga István szerint, ahol Kós Károly Álta-
lános Mûvelõdési Központot hoznak létre,
óvodát építenek a gyermekeknek és törõdnek
az emberekkel, környezettel.

Az ünnep másik rangos szónoka, Wittner Mária or-
szággyûlési képviselõ arra emlékeztetett, hogy Szent Ist-
ván Szûz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot, a ko-
ronát és hogy „a Szûzanya palástja alá nagyon sokan be-
férünk”. S bár az elmúlt évtizedek a gyûlölet szítása, az ül-
dözések és a félelemkeltés révén megosztották a társa-

dalmat, „kezdünk esz-
méletre térni, kapjuk a
jeleket föntrõl”. „Nem
szabad, hogy a gyûlölet
kérge körbefogja a szí-
vünket, mert akkor el-
vesztünk”, ezért kell óv-
va figyelnünk azokra,
akikkel „egy nyelvet beszélünk, közösek a gondolataink
és a szeretet, ami egymáshoz kapcsol bennünket”. A kép-
viselõasszony reményét fejezte ki, hogy elszakadt magyar
testvéreink az állampolgárság megkapásán túl együtt is
fognak velünk szavazni. Arra kért mindenkit, hogy „jól
fontolja meg, hova teszi le voksát akár helyi, akár orszá-
gos szinten”, hogy „a tettek fedjék a szavakat, a szavak a
tetteket. És ha ez megvan, ami szeretetbõl jön, van esély,
hogy felemeljük szûkebb pátriánkat és az országot, ...
hogy egész hazánkra Szûz Mária terítse rá a palástját”.

Wittner Mária emelkedett szavai után az Isten kegyel-
mébõl címû, Szalóky B. Dániel által rendezett regös játékot
tekinthették meg az ünneplõk, majd Parlagi Endre polgár-
mester átadta a városi díjakat. Idén a „Budakalász díszpol-
gára” címet nem osztották ki, a „Budakalászért emlékérem”
kitüntetõ címet a Wettstein házaspár, a „Budakalász sportjá-
ért” díjat Elekes Gábor kapta (méltatás a 3. ill. 23. oldalon).

A Szent István szobor megkoszorúzása
elõtt, idén 21. alkalommal került sor a Szent
István Alapítvány díjazottjainak kihirdetésé-
re. Dr. Kulin Sándor elmondta, hogy „Ma-
gyarország 3200 települése közül Budaka-
lász annak a 136-nak az egyike, amely saját
Szent István szobor mellett tud ünnepelni”.
A Budakalászi Baráti Kör kezdeményezésére
emelt szobor közakadásból valósulhatott
meg, – a megmaradó pénz kezelésére hoz-
ták létre a Szent István Alapítványt, hogy a
helyi jó tanulókat és kulturális egyesületeket
segítse. Az induláskor, 1990-ben 4 tanuló,
2010-ben viszont 38 tanuló, valamint a

Kamp János Kapelle, a BBK és a Szentistvántelepi Cser-
kész Alapítvány kapott támogatást.

Az ünnepséget az új kenyér megszentelése zárta, Kál-
mán József atya áldásával: „Ahogy a lisztet összetartja a
kovász, bennünket is tartson össze Krisztus, hogy jó ke-
nyérré tudjunk lenni a világ számára.”

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

Szent István király ünnepén
HIRMONDO

IBUDAKALÁSZI
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DÍJAZOTTAK ELISMERÉSEK KIVÁLÓINKNAK

ZENG HANT ALÓL IS ZENG A SZAVAD ZENG

NINCS SEMMI ÚJ A FÖLD ALATT SEM

Rédicsértessék! Így köszönt vissza utol-
só éveiben a rédicsi katolikus papnak
Utassy József. Fájdalmas dolog igaz
embertõl, vérbéli poétától, életünk út-
térítõ mértékétõl utolszor búcsúzni.

De miként Nagy László halálára írta a
fenti sorokat, úgy hiszem, hogy a sírjára
hullott, immár nem „elérhetetlen föld”
nem némíthatja el, márciusi szélként
zúgnak a sorai bennünk. Bár alant a lant,
nem lehet tisztes léte és halála annak,
akinek süketek a fülei a hallásra: „homok-
ba szúrt a / kelõ nap engem: / jelöljek te-
ret, / mutassak idõt, / adjak a fénynek
emberi árnyat!”. Hívõnek, hitetlennek ez
az életfeladat: a ‘minimum program’.

A szabadság szerelmese, az igaz szó
sokszor megtépázott lovagja, a „csilla-
gok árvája” mégsem hiába verte félre
szavai harangját: „Csörgõre húzva hajna-
lunk, / sörhab csipkézi éjszakánk: / van
egy világ itt általunk! / S honunk helyett
egy félhazánk.”. Nem szólt ránk haszta-
lan, ha felébred trianon-lelkû hontalansá-
gunkban az igazra való vágyakozás.

Hol van ettõl a jegybank elnöke, aki
az Európai Uniónál rinyál havi 8 millió 11
ezer 800 forintos fizetése megtartásáért!
Elszaporodtak az ‘ürügynökségek’, így
Simor úrnak nem tûnt fel, hogy az ameri-
kai kollégának 2 millió 430 ezer a járan-
dósága, s mi örömmel elcserélnénk õt a
FED elnökére. Hadd mondjam: el lehet

mennie a fõbankár úrnak is... oda, ahová
kívánjuk. Jobb megtennie hamarost, mi-
elõtt valakinek eszébe jut kikutatni, hány
milliárd kár érte hazánkat busásan premi-
zált elnöki/álnoki ténykedése révén. Utá-
na egy félcédulára átvezethetné papír-
pazarló vagyonbevallását... Mert amíg
nincs számonkérés, addig az ‘ollóval írt’
Két idézet címû keservers igaza nyomja
agyon a szabadságot: – „ez az ország lé-
tezésem tere” / – „hogy nézni is tereh.”.

Itt az idõ, hogy életfeladatunkat ne a
TV2 'tisztánérzõ médiumai' szajkózzák el
450 forintos percdíjért. Olvassunk inkább
Utassyt, akit már térdére vett a Teremtõ.

„Istenek istene, / mit nem adnék érte,
ha léteznél, / ha volnál:

térdedre ültetnél, / fölibém hajolnál – ”

(III. Utisz)

AA LANTLANT AA LANTLANT . . .. . .

Átadták a „Budakalászért Emlékérem” díjat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

2010-ben a „Budakalászért Emlékérem” díjat az augusz-
tus 20-án tartott ünnepségen Dr. Wettstein Andrásnak és
feleségének, Andrásfalvy Etelkának adományozta.

Körülbelül húsz évvel ezelõtt sze-
mélyükben egy fiatal, kisgyermekes
házaspár költözött Budakalászra: ha-
mar beilleszkedtek a közösségi életbe.
Összefogták a szentistvántelepi katoli-
kus ifjakat, és rendszeres kiránduláso-
kat, színes változatos szabadidõs prog-
ramokat szerveztek.

Az általuk kezdeményezett kulturá-
lis programokkal egy addig még Buda-
kalászon nem tapasztalt aktív közössé-
get alakítottak ki, kisgyermektõl az ifjú,
majd érett felnõtt korig. Az általuk ve-
zetett és folytatott beszélgetések sok
fiatalnak segítettek, segítenek és mu-
tatnak irányt, adnak példát az önisme-
retrõl, keresztény házasságról, a szere-
tetrõl és a családi életrõl. Segédletük-
kel egyre több, egymást alig ismerõ fi-
atal és egész családok kezdtek együttmûködni és ötleteik
százait közösen megvalósítani.

Eleinte lelkigyakorlatot, majd késõbb és a mai napig
nyári tábort, téli túrát, aztán élménybeszámoló vetítése-
ket, bálokat, Mikulás ünnepségeket, misztérium-játéko-
kat, betlehemezéseket, adventi koszorúkészítést és kü-
lönféle sport és turisztikai programot szerveztek. Vezeté-
sükkel több száz fiatalnak nyílt lehetõsége megtapasztalni
a keresztény értékeket a közösségi életben végzett mun-
kája során. Együtt gondolkodhattak a keresztény érték-
rendrõl és mindaz, amit addig hittanórákon megtanultak,
fontossá, élõvé vált. Erkölcsi és vallási nevelést kaptak,
ami a mai világban, és a kamaszkorban különösen fontos. 

András fáradhatatlanul dolgozott, hogy jó viszonyt épít-
sen ki a Római Katolikus plébánia és az Önkormányzat kép-

viselõivel, hivatalaival. 1995-ben 120 fõvel megalakította a
Szent István Cserkészcsapatot. 1997-ben Dr. Lang György-
gyel való együttmûködésével élen járt a Vidra Sportegye-
sület létrehozásában. Fontos célnak tartotta, hogy a cser-
készcsapat ne csak megjelenjen és látszódjon településünk

életében, hanem aktív munkájával hozzá
is járuljon Budakalász életéhez, fejlõdé-
séhez, az összetartozás erõsítéséhez.
Mindig kereste az új lehetõségeket, nyi-
tott volt az új kapcsolatokra. Példaértékû
az a kitartás és szorgalom, ahogyan a
nehézségekkel szembeszállva, azokat
leküzdve, fáradhatatlanul dolgozott a
közösség céljaiért.

Etelka nem csupán segítõje, hanem
méltó társa férjének, hiszen városunk kö-
zösségi életét ugyanazzal a hatalmas
odaadással és lelkesedéssel építette, s
építi most is. Kedves személyisége, ki-
váló kapcsolatteremtõ készsége nyitott,
fesztelen légkört teremtett mind a cser-
készcsapatban, mind a plébániai közös-
ségben. Pillanatok alatt képes közössé-
get kovácsolni az õt körülvevõkbõl. Etel-

ka ezen képességeit hittanóráin és az általa rendezett szá-
mos színdarab során kamatoztatta és fejlesztette. Példátlan
lelkesedéssel, eredménnyel dolgozott együtt Pipó József-
fel. Közös munkájuk gyümölcse a nagy sikerû amatõr rock-
opera, a „Szent Márton” és a gyermekek által elõadott „Er-
dõk könyve”. Az elõbbi hatalmas közönségsikert aratott, az
utóbbi pedig egy rangos versenyen ért el elsõ helyezést.

Ma is meghatározó szerepet játszanak a közösségbe
tartozó gyermekek és kamaszok életében, hiszen sok
szép élménnyel gazdagítva õket, pozitív jellemformáló
hatással vannak valamennyiükre. 

Szívbõl gratulálunk a Szentistvántelepi cserkészcsapat
mûködtetéséért és áldozatos munkájukért kapott díjhoz,
és kívánunk nekik további kitartást, erõt és boldogságot a
közösségépítésben és a családi életben egyaránt!
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VÁLASZTÁSTUDNIVALÓK A SZAVAZÁSRÓL

Tájékoztató a 2010-es
önkormányzati választásról

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelke-
zõ minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai
Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkezõ nagykorú állampolgárát megilleti
az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselõk és a pol-
gármesterek választásán választható, és amennyiben a
választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózko-
dik, választó legyen.

MEGVÁLTOZTAK A VÁLASZTÓKERÜLETEK!
Felhívjuk a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy

változtak a választókerületek területei és számozásuk, így
elõfordulhat, hogy nem a régi szavazókörben szavaznak
majd. Kérjük, hogy a választásról szóló értesítõt szíves-
kedjenek alaposan áttanulmányozni.

Szavazni csak az értesítõn feltüntetett szavazókörben lehet!
Ha a választópolgár a lakóhelye mellett legkésõbb a

választás kitûzését megelõzõ 30. napig, tehát 2010. júni-
us 16-áig bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik,
igazolással szavazhat. A lakóhelye szerinti helyi választási
iroda vezetõjétõl kérhet igazolást. Ezzel az igazolással a
tartózkodási helye szerinti helyi választási iroda vezetõjé-
tõl vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság-
tól kérheti a névjegyzékbe való felvételét.

Igazolást kérni személyesen vagy meghatalmazott útján
2010. október 1-jén 16 óráig lehet, ajánlott levélben pedig
úgy, hogy az 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakó-
hely szerint illetékes helyi választási irodához. Elvesztés
esetén az igazolás utólagos pótlására nincs lehetõség.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?
A választópolgár csak akkor jogosult szavazni, ha a

személyazonosságát és lakcímét megfelelõen igazolja az
alábbi igazolványok valamelyikével:

– lakcímet tartalmazó, érvényes személyazonosító iga-
zolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány),

– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) és
mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy

– útlevél és mellette a lakcímigazolvány, vagy
– 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi enge-

dély és mellette a lakcímigazolvány.
Lejárt érvényességû okmányokkal rendelkezõk nem

szavazhatnak. Fontos ezért, hogy a választópolgárok a
szavazás napja elõtt vizsgálják meg okmányaik érvényes-
ségét, és idõben gondoskodjanak az érvényes dokumen-
tumok beszerzésérõl.
HOGYAN SZAVAZHAT A MOZGÁSÁBAN GÁTOLT VÁLASZTÓPOLGÁR?

Ha mozgásában akadályozva van, nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõ-
tõl írásban kérhet mozgó urnát (levélben a Polgármesteri
Hivatal „A” épület, I. em. Választási Irodában adható le), a
szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól.

BUDAKALÁSZON SZAVAZNI LEHET

– polgármesterre,
– települési önkormányzati képviselõre,
– megyei közgyûlés listájára és
– német, illetve szerb kisebbségi képviselõkre, ha a

választópolgár a kisebbségi névjegyzékbe 2010. július
15. napjáig felvételre került.

A SZAVAZÓHELYISÉGEK ÉS VÁLASZTÓKERÜLETEK LISTÁJA

Budakalász város területén a helyi önkormányzati kép-
viselõk és polgármesterek 2010. évi választása során az
egyéni választókerületek területe és sorszáma, valamint a
szavazóhelyiségek címe az alábbi:

 1. számú egyéni választókerület (SZAVAZÓHELYISÉG: SZENT-
ENDREI ÚT 9., FALUHÁZ): Ártér, Csapás, Csárda, Dévér utca, Duna
sétány, Gátõr, Gyöngyvirág, Harcsa, Hargita, Jankovics Gyula,
József Attila, Kanonok, Kántor, Káplán, Kedves, Kertész, Kór-
ház utca, Lupa sziget, Lupaszigeti, Márna, Márton Áron, Me-
zõ, Napsugár utca, Platán sor, Ponty, Sekrestyés, Süllõ, Tanító,
Tó, Töltés, Tulipán, Víztorony és Wesselényi utca.

 2. számú egyéni választókerület (SZAVAZÓHELYISÉG:
BUDAI ÚT 54., KALÁSZ SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA): Ady Endre,
Batsányi János utca, Budai út páratlan oldal 45-tõl végig,
Budai út páros oldal 66-tól végig, Gyár, Harmat, Hársfa,
Jókai Mór, Sport utca, Vasút sor.

 3. számú egyéni választókerület (SZAVAZÓHELYISÉG:
BUDAI ÚT 54., KALÁSZ SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA): Áfonya, Alsó-
vár utca, Barbara köz, Bánya, Berdó, Bodza, Cseresznyés,
Damjanich utca páratlan oldal 17-tõl végig, Damjanich ut-
ca páros oldal 36-tól végig, Diófa, Fagyal, Fél, Felsõvár,
Fürj, Füves, Galagonya, Gém, Gerinc, Golgota, Gyümölcs,
Határ utca, Határ út, Keskeny, Kilátó utca, Kominka köz,
Kõbánya, Kõ, Kökény, Mandulás, Meggy, Meggyfa, Me-
redek, Ökörszem utca, Pesti út, Sólyom, Sugár, Szalonka,
Szeder, Szegély, Szeglet, Szérûskert, Szirt, Zöldfa utca.

 4. számú egyéni választókerület (SZAVAZÓHELYISÉG: PETÕFI

TÉR 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL, „B” ÉPÜLET): Árok utca, Budai út
páratlan oldal 1-43-ig, Budai út páros oldal 2-64-ig, Damja-
nich utca páratlan oldal 1-15-ig, Damjanich utca páros oldal
2-34-ig, Hév vasútállomás, Iskola, János, Kálvária, Kereszt ut-
ca, Kõbányai út, Magyar, Pacsirta utca, Patak sor, Petõfi tér,
Posta köz, Scholcz Ferenc, Táncsics, Templom utca.

 5. számú egyéni választókerület (SZAVAZÓHELYISÉG:
POMÁZI ÚT 3. NYITNIKÉK ÓVODA): Bokros, Bozót, Csalogány ut-
ca, Csott dûlõ, Dolinai út, Erdõhát, Fácán, Fecske, Galamb,
Holló, Klisovác, Köves utca, Liget köz, Liget utca, Mély út,
Pomázi út 1-28-ig, Rigó, Sas utca.

 6. számú egyéni választókerület (SZAVAZÓHELYISÉG: MAR-
TINOVICS U. 9. SZENTISTVÁNTELEPI ÁLT. ISKOLA): Attila, Batthyány,
Bem József, Bocskai, Deák Ferenc, Dobó István, Kinizsi, Kos-
suth Lajos, Lehel, Martinovics, Munkácsy Mihály utca, Ország
út, Petõfi Sándor, Széchenyi utca páros oldal 48-tól végig,
Széchenyi utca páratlan oldal 51-tõl végig, Szegfû utca, Szent
László utca páros oldal 52-tõl végig, Szent László utca párat-
lan oldal 57-tõl végig, Szentendrei út páratlan oldal 17-tõl vé-
gig, Zrínyi Ilona utca 15-tõl végig.

 7. számú egyéni választókerület (SZAVAZÓHELYISÉG:
POMÁZI ÚT 3. NYITNIKÉK ÓVODA): Arany János, Árpád, Beth-
len Gábor utca, Domb, Dombhát, Hegyalja, Iparos, Kert,
Lejtõ, Lugas, Máli Péter, Mátyás király utca, Pomázi út 29-
tõl végig, Prés, Puttony, Rákóczi Ferenc utca, Széchenyi
utca páratlan oldal 1-49-ig, Széchenyi utca páros oldal 2-
46/A-ig, Szent László utca páratlan oldal 1-55/A-ig,
Szent László utca páros oldal 2-50-ig, Szõlõ, Szüret utca,
Taván dûlõ, Taván, Vincellér, Zrínyi Ilona utca 1-14-ig.

 8. számú egyéni választókerület (SZAVAZÓHELYISÉG:
MÁLYVA U. 1. TELEPI ÓVODA): Árvácska utca, Béke sétány,
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Bimbó, Ciklámen, Hajnalka, Kolónia, Kovács Lajos, Liliom,
Mályva, Nárcisz, Nefelejcs, Pipacs, Rózsa utca, Szentend-
rei út páratlan oldal 1-15-ig, Szentendrei út páros oldal 2-
tõl végig, Tövis és Virág utca.

KISEBBSÉGI SZAVAZÓKÖR

A kisebbségi szavazókör szavazóhelyiségének címe: 2011
BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT 54., KALÁSZ SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA.

A POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELÕJELÖLTEK LISTÁJA

Budakalász Város polgármesterjelöltjeinek, valamint
az egyéni választókerületekben (továbbiakban: EVK) nyil-
vántartásba vett jelöltek, ill. jelölõ szervezeteik neve:

 Polgármesterjelöltek: MÁRTON ANDRÁS (Magyar Szo-
cialista Párt); PARLAGI ENDRE (Budakalászi Nemzeti Fórum);
ROGÁN LÁSZLÓ (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség).

 1. EVK: GOMBÓCZ GÁBOR (független); DR. HORVÁTH ÁKOS

(Budakalászért Védegylet); MÁNYAI ZOLTÁN (Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség); NYALKA JÓZSEFNÉ (Magyar Szocialista
Párt); DR. SZIGETI FERENCNÉ (Budakalászi Nemzeti Fórum).

 2. EVK: DR. HANTOS ISTVÁN (BuVéd); NÉMETH ANTAL

(BNF); STEKLER SÁNDOR (MSZP); TOLONICS ISTVÁN (Fidesz).
 3. EVK: HORVÁTH CSABA (MSZP); KALTNER KÁROLY ISTVÁN

(Fidesz); DR. NOVOTNY LÁSZLÓ (BNF); DR. VALKI FERENC (BuVéd).
 4. EVK: ERNHOFFER CSABA (BuVéd); HARCSA LAJOS (füg-

getlen); KISS JÁNOSNÉ (MSZP); DR. KREPÁRT TAMÁS (Fidesz);
KRUNITY PÉTER (BNF).

 5. EVK: CZERMANN TAMÁS (MSZP); KORMOS LÁSZLÓ

(BuVéd); MAJOR EDE ISTVÁN (Fidesz); PARLAGI ENDRE (BNF).
 6. EVK: KOVÁCS ATTILA (BNF); NESZVEDÁNÉ LOVÁSZ KA-

TALIN (független); PLATSKÓ FERENCNÉ (MSZP); ROGÁN LÁSZLÓ

(Fidesz); SZABÓ ZOLTÁN JÓZSEF (BuVéd).
 7. EVK: ERCSÉNYI TIBORNÉ (Fidesz); DR. KISS ILDIKÓ

(BNF); KUKORELLY ENDRE (BuVéd); MÁRTON ANDRÁS (MSZP);
NESZVEDA PÉTER LÁSZLÓ (független).

 8. EVK: ANTALFFY ÁGNES MÁRIA (MSZP); BALOGH CSABA

(BNF); DEÁK BÉLA (független); JORDANOV TÓDOR ATTILA (Fi-
desz); NÓGRÁDI ZOLTÁN (BuVéd).

A KISEBBSÉGI JELÖLTEK ÉS A TELEPÜLÉSI

KOMPENZÁCIÓS LISTÁK SORRENDJE

A Budakalászi Helyi Választási Bizottság sorsolás alap-
ján, a budakalászi szerb kisebbségi önkormányzati válasz-

tásokon induló jelöltek sorrendjét a szavazólapon a kö-
vetkezõk szerint állapította meg: FEKETÉNÉ KRUNITY ANICA,
SALAKO-KRUNITY SZOFIA, ROCZKÓ ISTVÁN, KEREKES ADRIENN,
KRUNITY PÉTER – valamennyiüket támogatja a Nemzetiségi
Hagyományõrzõ Kulturális Egyesület.

A Budakalászi Helyi Választási Bizottság sorsolás alapján, a
budakalászi német kisebbségi önkormányzati választásokon
induló jelöltek sorrendjét a szavazólapon a következõk szerint
állapította meg: TÓTHNÉ KURTZ KATALIN, TÓTH-KURTZ MÁRTON,
ILLÉSNÉ ZIEBA MARIANNA, DIGRUBER JÓZSEFNÉ, WÁGNER LÁSZLÓ –
valamennyiüket támogatja az Észak Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület.

A Budakalászi Helyi Választási Bizottság sorsolás alapján a
budakalászi települési kompenzációs listák sorrendjét a szava-
zólapon a következõk szerint állapította meg: 1. – Budakalászi
Nemzeti Fórum; 2. – Magyar Szocialista Párt; 3. – Budakalász-
ért Védegylet; 4. – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség.

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYIDÕSZAK ÉS A KAMPÁNYCSEND

Választási kampánytevékenységet folytatni a választás kitû-
zésétõl kezdve 2010. október 2-án 24 óráig lehet. Választási
kampány a választópolgárok választási akaratának bármilyen
módon történõ befolyásolása, így különösen a választási prog-
ram ismertetése, jelölt, lista vagy jelölõ szervezet népszerûsí-
tése, választási gyûlés szervezése, plakát elhelyezése, stb.

2010. október 3-án 0.00 órától 19.00 óráig kampány-
csend van, ekkor kampánytevékenységet folytatni tilos. A
kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok
választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választó-
polgárok számára a jelölt vagy a jelölõ szervezet által ingye-
nesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történõ szervezett
szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólu-
mok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak oszto-
gatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befo-
lyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus
vagy más úton. A kampánycsend megsértése megvalósul ak-
kor is, ha a tilalmazott tevékenységet nem jelölt vagy jelölõ
szervezet végzi, sõt abban az esetben is, ha az senkinek nem
róható fel vagy az elkövetõje ismeretlen, elegendõ a kam-
pánycsendsértés tényének megvalósulása.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztató a helyi iparûzési adóról
(Az adóigazgatási hatáskörváltozással kapcsolatos

önkormányzati adóhatósági feladatokról)
A helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények mó-

dosításáról szóló T/284 számú törvényjavaslatot az Ország-
gyûlés 2010. június 21-i ülésnapján elfogadta. Így a helyi ipar-
ûzési adóban az adóigazgatási hatáskör a törvény hatálybalé-
pésének napjával, azaz 2010. június 29-ével az állami adóha-
tóságtól visszakerült az önkormányzati adóhatóságokhoz. Az
anyagi jogi jogszabály (Htv.) elõleg-fizetési idõszakra vonat-
kozó szabályai (41. §) azonban nem változnak, az adó-
elõlege(ke)t a 2010. évtõl kezdõdõ adóév(ek)re az adózónak
kell megállapítania, bevallania és megfizetnie, e tárgyban fize-
tési meghagyás kiadásának tehát nincs helye.

Az iparûzési adót mûködtetõ önkormányzat illetékes-
ségi területéhez kapcsolódó adókötelezettség keletkezé-
se, illetve változása (pl. új telephely létesítése/székhely-
változás esetén bejelentkezés, társaság/egyéb szervezet

megszûnése, egyéni vállalkozási tevékenység megszün-
tetése/szüneteltetése esetén záró adóbevallás, ideiglenes
jellegû iparûzési tevékenység gyakorlásával járó vala-
mennyi adókötelezettség) adózó általi bejelentésének be-
fogadása, feldolgozása 2010. június 29-tõl ismét az ön-
kormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik.

A bevallásokra a befizetést 2010. június 29-ét követõen az
önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Az állami adó-
hatóság a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárá-
sokat még befejezi. Tehát a hatályba lépést megelõzõen be-
nyújtott bejelentéseket és bevallásokat feldolgozza, sõt a hi-
bás bizonylatok javításáról is intézkedik, akkor is, ha a javítás
áthúzódna a törvény hatályba lépése utáni idõpontra. A 2010.
június 29-étõl átutalt, postára adott megbízások alapján beér-
kezõ befizetéseket az állami adóhatóság haladéktalanul „visz-
szafordítja”, visszautalja az adózó számára.

A 2010. szeptember 15-én esedékes iparûzési adóelõ-
leg már szintén az önkormányzati adóhatósághoz fizetendõ.
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Õszi lomtalanítás
A Saubermacher-Bicske Kft. lomtalanítási akciót szer-

vez, összegyûjti és elszállítja a háztartásokban a normál
életvitel velejárójaként keletkezett háztartási lomokat, hul-
ladékokat (normál és kerti bútorok, párnák, matracok; szõ-
nyeg- és mûanyag padlók; kerékpár és egyéb feleslegessé
vált sporteszközök; kidobott játékok; samott nélküli, kiürí-
tett, különbözõ tüzelésû kályhák; kerti felszerelések, gumi-
abroncs 1100 mm átmérõig). Az akció keretében nem
szállítja el a kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot
(elektronikai hulladékok, hûtõgép, monitor, szárazelem,
akkumulátor, festékes doboz, maradék festék, növényvédõ
szer), építési törmeléket, vállalkozási tevékenységbõl szár-
mazó hulladékokat, autóroncsokat, autóalkatrészeket.

A lomtalanítás csütörtökönként, reggel 6 órától kezdõ-
dik, szept. 30-án, okt. 7-én, okt. 14-én, okt. 21-én. A lomo-
kat a járat érkezése elõtt rakják ki, mert az utólag kihelyezett
dolgokat nem szállítják el. Az utcabeosztást a honlapon, a
hivatalban, ill. a szolgáltató szóróanyagán olvashatják.

Elektronikai hulladékgyûjtés – okt. 9.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elektronikai hulladék

térítésmentes leadására október 9-én szombaton 8-14 óráig
a Hulladékudvarban van lehetõség. Az akcióban minden el-
használt, a háztartásban használatos elektromos és elektro-
nikai készüléket (szórakoztató elektronika, háztartási gépek,
barkácsgépek, számítógépek, fényforrások) befogadnak,
háztartási (1-2 darabos) mennyiségben. Cégektõl, vállalko-
zásoktól, közintézményektõl nem vesznek át e-hulladékot.

Még nem késõ parlagfüvet irtani
Júliusban kezdõdött és a fagyokig eltart az allergén par-

lagfû virágzása. Mivel egyre többen szenvednek az allergia
okozta tünetektõl, arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy –
hatósági felszólítás nélkül is – az ápolt, rendezett környezet
és a lakosok egészsége érdekében végezzék el sürgõsen
területeik gyommentesítését, ápolását. A parlagfû elleni
védelemben lakott területen belül lehetõleg a mechanikai
eszközöket (kapálás, kaszálás az elsõ levélelágazás alá ) ré-
szesítsük elõnyben. Végleges megoldást a gyepterületek
rendszeres kaszálása, és a „senki Földje” jellegû, mûvelet-
len, elhanyagolt területek megszüntetése adhat.

Környezeti kishírek
 21 új hulladékgyûjtõ edény került ki szeptemberben

az utcákra és további 18-at kellett javíttatni. Hiába növeli
az önkormányzat 2008 óta évente hússzal a szemetesek
számát, ha kb. 50%-os az amortizáció, mert lerúgják,
szétverik, ellopják az edényeket. A csere és javítás költsé-
ge idén is több mint fél millió Ft.

 Öt alkalommal volt légi-kémiai és földi melegködös
szúnyogirtás Budakalászon, kistérségi szervezésben. Az
idei idõjárás különösen kedvezett a szúnyogpopuláció el-
szaporodásának, így bár rendszeresen történt irtás, a ha-
tását mégse érezték mindig megfelelõnek a polgárok.
Ezért az önkormányzat szúnyogirtó tablettákat osztott té-
rítésmentesen az ezt igénylõknek. Sáringer-Kenyeres Ta-
más entomológus szerint az idén több irtást már nem
szükséges elrendelni.

Horgászetika és fürdõzõmorál
A fürdõszezon vé-

gével 4 hattonnás kon-
téner telt meg és 120
zsák szemetet gyûjtött
az Óbuda-Kalász Hor-
gászegyesület 38 tagja
szept. 11-12-én, a hát-
só tavaknál, javarészt
önkormányzati terüle-
ten, az illegális feltöltés

közelében. Ahogy Horváth István egyesületi elnök tájé-
koztatott: „ezt évente hatszor meg kell csinálni, különben
ha mi nem végezzük el, akkor ott mindent ellepett volna
a szemét”. A gyerekpelenkától a sörösdobozokig, üveg-
tõl a ruháig, cipõtõl a rádióig, a fürdõzõk mindent ott-
hagynak, odahordanak.

„A horgász etikájába nem fér bele, hogy rendetlen
helyre leüljön. Elõírás, hogy a horgászhelyeket tisztán
hagyjuk. ... De szezonban nem is férünk oda: volt, hogy
meg is fenyegették a horgászokat.”

Az egyesület tagjai társadalmi munkában, saját
jószántukból takarítanak és maguk szállíttatják el a sze-
metesekkel a tömérdek hulladékot, tiszteletjegyekért
cserébe. Azért, hogy az önkormányzat jóváhagyásával,
kulturált körülmények közt hódolhassanak szenvedélyük-
nek és élvezhessék – ha lehet – a tavak, a természet nyúj-
totta lehetõségeket. Sokan tanulhatnának tõlük!

Kishírek
 A II. Budakalászi Városnapok lebonyolítására a

2010-es költségvetési rendeletben 5 M Ft-os keretet ha-
tároztak meg. Az elszámolás folyamatban van, a részlete-
ket az októberi számban közöljük. A jól sikerült rendez-
vény kellemes meglepetése volt az az óriási sátor, amit a
Kós Károly ÁMK szervezett mélyen áron alul és az önkor-
mányzat finanszírozott. Remélhetõleg a Faluház késõbbi
udvari programjait is hasonló figyelmességgel fûszerezik.

 A nyugdíjasoknak szánt õszi krumpli-hagyma szállí-
tásra már bekérte a Polgármesteri Hivatal az árajánlato-
kat. Az akcióra várhatóan októberben kerül sor, a költség-
vetésben 8 M fedezetet biztosítottak erre a célra.

 Újabb 6 térfigyelõ kamerát szereltek fel a nyáron vá-
rosunkban: a Kárpátok õre emlékmûhöz; a Sport u.–Vasút
sor keresztezõdésébe a budakalászi HÉV-állomás megfi-
gyelésére; a mûfüves pályához; az Omszk park játszóteré-
hez; a tópartra a vízisí pálya és az étterem figyelésére és a
Sportcsarnok parkolójába. Itt a világítást is korszerûsítették
(3 M Ft). Így összesen 19 kamera mûködik Budakalászon.

 Végre átfestette a Közútkezelõ a zebrákat, igaz, sok
telefon után és hiányosan. A Petõfi téren a kereszt mögötti
két zebra kimaradt és a felezõvonalakat se újították meg.

 A Damjanich dombormû másolatát adják át okt. 6-
án Adán. A szerb származású vértanút ábrázoló budakalá-
szi ajándék az elsõ szobor a Vajdaságban, ami a 48-as hõ-
söknek állít emléket. Remélhetõleg ez az áttörés egy szép
és tiszta hagyomány kezdetét jelenti.

 Szarvas Gábor napok lesznek okt. 8-9-10-én Adán,
amire a magyar nyelvészeti tudományos élet is kivonul.
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Kész a Kovács Lajos és a Rózsa utca
A tavaszi négy után a

nyáron újabb két rendbe-
hozott utcával lettünk gaz-
dagabbak: augusztusban
elkészült a Kovács Lajos és
a Rózsa utca burkolat-fel-
újítása. Mivel a pályázat
útfelújításra és nem útépí-
tésre szólt, a felsõ réteg
lecserélése csak az útalapra vonatkozhatott. Szakértõ
megállapította, hogy az útalap 3,6-4 méter széles, így az
ott lakók reményei, igényei ellenére csak 4 méteres tü-
körszélességben újították fel az utakat, további 15-15 cm
süllyesztett szegélyt kialakítva. Sajnos a kiírt pályázat nem
tette lehetõvé a padkaépítést, vízelvezetést – tájékoztatta
lapunkat Homor István beruházási osztályvezetõ –, ezért
ha a testület megszavazza, még az idén sort kerítenek az
árok végigprofilozására és a padkázásra.

Változások a Damjanich utcában
Õsszel zajlanak a 250 M Ft-os közlekedési fejlesztések

Damjanich utcai munkálatai. Felújítják az út teljes hosszá-
ban a meglévõ járdát és az útszéli padkát (vízelvezetési
rendszert): a páros (jobb) oldali járdát 960 m hosszan a
Petõfi tértõl a Holló utcáig, ill. a Holló utcától a Mély utcá-
ig 360 m hosszan. A Mély u. és a Köves u. között vízelve-
zetési rendszer épül (árok, áteresz, folyóka), hogy az
utakról érkezõ csapadékvíz ne árassza el az ingatlanokat.

A bejárás és a terület átadása megtörtént. Megállapí-
tották, hogy a Szalonka utcai Óvoda megnyitására csak
ideiglenes gyalogátkelõhelyet tudnak kiépíteni, két
ugyancsak ideiglenes híddal az árkokon. A Holló utca
után a Mély utcáig a villanyoszlopokat át kell helyezni,
mert beleesnek a járdaszelvénybe. 

Augusztus végére elkészült a Damjanich utcai támfal,
amire még egy kerámia városcímer is kerül (a Polgármes-
teri Hivatal bejárata fölé, a pajzs alakú téglakeretbe is
ilyen városcímert illesztenek).

Tûzoltó hírek
 Négy fulladásos baleset történt a nyáron: sajnos,

minden vizünkre, az Omszki tóra, a Lupa tavakra és a Du-
nára is jutott tragédia. Nyomatékosan kérjük, legyenek
megfontoltabbak, óvatosabbak!

 Az elmúlt két hónapban 15 riasztást kapott az õrs:
gaztüzekhez, kisebb káresetekhez, balesetekhez. Különös
feladat volt, amikor egy itatóba szorult lovat kellett kisza-
badítani: a raj a vályút feszítõvágóval kibontotta, az állat
nem sérült meg komolyabban.

 Ifjúsági tûzoltó tábort szerveztünk az ifiknek – ezúton
is köszönjük a budakalászi vállalkozók és a képviselõk se-
gítségét, adományait. Felvettük a kapcsolatot az adai ifjak-
kal, meghívtuk õket a Városnapokra. Nagyon hasznosan
töltöttük a hétvégét, sikeresen összehangoltuk a szerbiai
és itthoni szerelési módokat. Következõ héten a 14 kalászi
fiatal utazott két napra Adára. Olyan jól összehangolódtak,
hogy azóta is napi kapcsolatban vannak, és jövõre szeret-
nének hosszabb idõt is a ‘kollégáikkal’, barátaikkal tölteni.

Tour de Kalász – szept. 26-án
Újra megrendezzük a Tour de Kalász kerékpáros túra-

és ügyességi versenyt 2010. szeptember 26-án 10 órakor
Budakalászon! A mezõny az Európai Autómentes Nap
programjaként, a Faluház bejáratánál rajtol, és a Country
Étteremnél érkezik célba. Várunk: minden amatõr kerék-
párost, fiút és lányt, gyermeket és felnõttet, szülõt és
nagyszülõt, akik teljesíteni tudják a 13 km-es távot (14 év
alattiakat csak szülõi/felnõtt felügyelettel!). Nevezni 9
órától a Faluház parkolójában lehet. Rajtszámot és útvo-
naltérképet a helyszínen kapnak az indulók. Bukósisak vi-
selése ajánlott, orvosi vizsgálat a verseny elõtt nincs, a
„tourán” mindenki saját felelõsségére indul!

Az óvodások és kisiskolások ügyességi versenyen ve-
hetnek részt (mûanyag motorral és biciklivel) a Faluház ké-
zilabda pályáján. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Õszi Tófutás – okt. 9-én
Várunk minden budakalászi és a környezõ települése-

ken élõ amatõr sportbarátot, a mozgást, a futást kedvelõ
fiatalt és idõsebbet az õszi Tófutásra: 2010. október 9-én
szombaton 10 órára. Nevezés: 9 óra és 9 óra 50 között, a
tó melletti homokos pályánál (a BMSE füves pályája és a
Sportcsarnok között). Az egy kört futók távja kb. 1800 m,
a két kört futóké kb. 3700 m. A nevezés díjtalan!

Kérünk mindenkit, hogy a nevezésnél tájékozódjon az
útvonalról és a cél helyszínérõl. A rajt közös bemelegítés
után 10 órakor lesz. A távot sikeresen teljesítõk közül a
leggyorsabbak emblémázott pólót, kategóriánként az 1-
3. helyezettek érmet és apró ajándékokat kapnak.

A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
Sikeres felkészülést és jó versenyzést kívánunk! Az eset-
leges változásokról Budakalász honlapján és plakátokon
adunk tájékoztatást.

Ovis mezei futóverseny – okt. 13-án
2010. október 13-án (esõ esetén 20-án) szerdán 10

órakor a Béke-sétányon a nagycsoportos korú óvodás
gyerekek részére ovis mezei futóversenyt szervezünk.
Várjuk a szurkolni vágyó szülõket, nagyszülõket is!

Polgármesteri Hivatal

Nagyszabású szív és érrendszeri szûrés
A Budakalászi Önkormányzat Prof. Dr. Bodor Elek szív-

sebész kezdeményezésére Budakalász teljes lakosságát
érintõ kardiovaszkuláris vizsgálatsorozatot indít, az itt la-
kók állapotának felmérése, és az orvostudomány számára
hasznos adatok összegzése, felhasználása céljából.

A felmérést végzõk a szakmai közremûködõk kompe-
tenciájának megfelelõen vizsgálják a város népességében
fellelhetõ szív- és érrendszeri betegségek gyakoriságát és
hozzájárulnak az ilyen betegségekben szenvedõ emberek
egészségi állapotának javításához. Framingham városá-
ban hatvan éve végeztek hasonló vizsgálatot, aminek
eredményeit máig felhasználják. A vizsgálat elvégzésérõl
az Önkormányzat, a Semmelweis Egyetem, a Magyar
Kardiológusok Társasága, és az Aritmia Kutatás-Gyógyítás
Közhasznú Alapítvány szept. 20-án, 11 órakor a KK ÁMK
dísztermében írja alá az együttmûködési megállapodást.
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Az ápr. 27-i rendkívüli ülés hírei
A testület a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozására

és mûködtetésére kiírt pályázatot érvényesnek, de ered-
ménytelennek nyilvánította. Fontosnak ítélte, hogy Budakalá-
szon olyan TV mûködjön, amely képes a település értékeinek,
hagyományainak, kulturális örökségének hiteles megjeleníté-
sére (13 I., 2 T.). Felhatalmazta a polgármestert, hogy folytas-
son egyeztetést a Budakalászon jelenleg is közmûsor-szolgál-
tatóként jelen lévõ Dera TV képviselõjével, hogy milyen kul-
turális többletszolgáltatásokat tud felvállalni. A konkretizálá-
son túl igényt tartott arra is, hogy a többletszolgáltatásokat
egy külön munkatárs végezze és felügyelje a KKKTV-t mû-
ködtetõ Kft. részérõl (9 I., 2 N., 4 T.). Úgy döntött, az eszköz-
beszerzésre elkülönített 15 M Ft-ból legfeljebb az összeg har-
madáig, 5 M Ft-ig szerezhetõk be eszközök, a kulturális több-
letszolgáltatás biztosítása érdekében (9 I., 3 N., 3 T.).

A fenti kritériumoknak való megfelelés esetén, külön tes-
tületi döntés alapján a 2010. évi költségvetésben a televíziók
támogatására elkülönített 3 M Ft-ot további legfeljebb 3 M Ft-
tal megemeli, és a legfeljebb 6 M Ft egészét a kulturális több-
letfeladatokat megvalósító TV-nek adja át. A TV-k mûködési
támogatása 3 M Ft-tal történõ megemelésének fedezete: a
KKKTV létrehozása kapcsán az eszközbeszerzésre elkülönített
15 M Ft-ból realizált megtakarítás részleges átcsoportosítása.
A testület felhatalmazta a polgármestert az együttmûködési
megállapodás elõkészítésére, amelynek része: 1) a kulturális
többletszolgáltatások konkrét tartalma; 2) a Dera TV kötele-
zettségvállalása, hogy a Budakalászt érintõ mûsorok, különö-
sen a kulturális többletszolgáltatás tekintetében külön szakér-
tõ munkatárs feladata a mûsorkészítés; 3) a kulturális többlet-
feladatokhoz kötõdõ eszközigény megnevezése, amely a
Dera TV feladatellátását szolgálja, ugyanakkor a város tulajdo-
nában marad, ill. az ehhez kapcsolódó elõzetes költségek fel-
tüntetése, árajánlatokkal való alátámasztása; 4) a szerzõdést a
felek a testület jóváhagyásától és a szerzõdés aláírásától szá-
mított egy teljes évre kötik meg (9 I., 5 N., 1 T.).

 A grémium a közterületek rendjének védelme, a te-
herforgalom visszaszorítása, és a közrendért és köztiszta-
ságért felelõs szervek jobb együttmûködése, az érvény-
ben lévõ jogszabályok betartatása érdekében úgy határo-
zott, hogy az Önkormányzat állományába tartozó közrend
és közterület-védelméért felelõs munkavállalóknak, a Köz-
terület-felügyelõknek és településõröknek 2010-ben ki-
emelt feladatként kell foglalkoznia a teherforgalom kiszû-
résével, az illegális parkolások visszaszorításával, a nyári
idõszakban a tiltott fürdõzés kiszûrésével, a közterületek
tisztaságának megóvásával, a kocsmák, boltok fokozott el-
lenõrzésével. Ennek során törekedni kell a többi közrend-
védelmi szervvel való folyamatos együttmûködésre.

A testület a teherforgalom, vagyis a 12 tonnánál nehe-
zebb jármûvek kiszûrésére javasolta a gyakori, folyama-
tos, visszatérõ ellenõrzéseket; az eddigieknél magasabb
összegû bírság kiszabását; az ismételten visszatérõ túlsú-
lyos össztömegû autók vezetõivel, üzembentartóival
szemben alkalmazott maximális büntetési tétel kiszabását;
az e körben kiszabott bírságok gyakoriságának és összeg-
szerûségének növelését. Úgy határozott, hogy a teherfor-
galom, és egyéb közlekedési, parkolási szabálysértés mi-
att kiszabott és befolyt bírságösszegek nettó 10%-a kétha-

Nyári munkák, eredmények
A Sas u.–Damjanich utca

sarkán új zöldterületet alakí-
tottak ki, paddal, pihenõvel,
félautomata öntözéssel. A
park közepére is kerül még
pad; a járdát a Damjanich ut-
cai járdarész kialakításával
véglegesítik. A szelektív hulla-

dékgyûjtõt elköltöztetik onnan, a Csalogány utca végére.
Önkormányzati tulajdonba került a Killer pincénél a

teljes Pomázi úti terület, szept. 1-én lezajlott az átadás-át-
vétel. Így mód lesz a legrégebbi pincészeti emlékünk –
egy szecessziós alkotás – felújítására; az udvaron a piac
kialakítására (ennek feltételeit most készítik elõ); és a Bok-
ros utca és a Pomázi út összekötésére egy gyalogösvény-
nyel, hogy ne kelljen a temetõt megkerülni. 

Az óvodák nyári felújítási munkái
Az új óvoda építése miatt visszafogottabban, de idén is

voltak felújítások közintézményeinkben. A Nyitnikék Óvoda
Pomázi úti kis épülete új bejárati ajtót és új bojlert kapott; a
nagy épületben parkettacsiszolás, festés volt; a Vasút soron
áthelyezték a bojlert a gyerekmosdóból. Mindenhol lezaj-
lott a tisztasági festés, és az óvoda alapítványa jóvoltából a
Vasút sori épület teraszára kinyitható napellenzõt szereltek.

A Telepi Óvodában megvolt a tisztasági festés, a föld-
szinten a két új kiscsoport csoportszobáit, öltözõjét is ki-
festették, és új linóleum van az irodában. Õszre, az új
óvoda átadása utánra ütemezték a parkoló rendezését: új
terület csatolását, csapadék-elvezetést, villanyvilágítást.
Ennek költsége szerepel az idei költségvetésben.

Perek és perlekedések
2010. júl. 6-án a Pest Megyei Bíróság, mint másodfo-

kú bíróság helybenhagyta a Szentendrei Bíróság 2010.
febr. 17-i ítéletét („Parlagi Endre bûnös egy rendbeli rá-
galmazás vétségében. Ezért õt a bíróság megrovásban ré-
szesíti.”). Eszerint: „A büntetési tényezõk alapján, külö-
nös tekintettel a vádlott büntetlen elõéletére, és közsze-
replõi minõségére, az elsõfokú bíróság által megállapított
joghátrány, a megrovás intézkedés törvényes, és a gene-
rális és speciális prevenció eléréséhez szükséges és ele-
gendõ, így annak súlyosbítására és büntetés kiszabására a
megyei bíróság nem látott indokot.”

A megrovást tartalmazó ítéletre hivatkozva több képvi-
selõ, legfõképp a perben érintett, a polgármester távozását
követelte, ez ügyben kikérték a Közép-Magyarorországi
Regionális Államigazgatási Hivatal, valamint a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium egy-egy tisztségviselõjé-
nek állásfoglalását is. Azonban – információink szerint – õk
nem jogosultak jogi iránymutatást adni, csak a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal gyakorol törvényességi ellenõrzési
jogkört az önkormányzatok felett.

Az ügy érdekessége, hogy a rágalmazás tényét egy
olyan telek-adásvételi ügylet nyilvános közlése, pontatlan fo-
galmazása (büntetõ eljárás zajlott-e vagy rendõrségi vizsgá-
lat) kapcsán állapították meg, aminek tárgyalását elnapolták
az önkormányzati választások utánra, 2011-re.
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Búcsú-ünnep – ikonokkal
Július 26-án, Szent Gábriel Ark-

angyal napján ünneplik a szerbek
búcsú-ünnepüket. Idén ez a nap
hétfõre esett, ezért a hagyományos
bált elõrehozták, már szombaton
megtartották. Ám a hétköznapi bú-
csú egyáltalán nem volt hétközna-
pi: sokan vettek részt mind a dél-
elõtti Istentiszteleten, mind a dél-
utáni vecsernyén, kalász- és búza-
szentelésen, mindpedig az agapén.
A szeretetvendégségen a környék muzsikusaiból álló alkalmi
tamburazenekar játszott, köztük volt Janka László, a pomázi
Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola zenetanára.

A búcsút a három gyönyörû ikon elkészülte tette még
ünnepibbé: Springer Ferenc ikonfestõ, restaurátor munká-
it a Szerb Templom önkormányzati támogatással felújított
kerítésének „ablakaiba” helyezték el. A képeket az egy-
házközség készíttette, szeptember második felétõl meg is
világítják. Érdemes arra sétálni, megnézni õket a Damja-
nich utca–Iskola utca sarkán.

vonként történõ elszámolás mellett az azt kiszabó Közte-
rület-felügyelõt illeti meg, ami a bírság-csekktömbbel nyo-
mon követhetõ. A befolyó bírságok fennmaradó része a
hiányzó közlekedési jelzések, táblák beszerzésére, az utak
állapotának javítására, illetve egyéb közcélra fordítható.

A képviselõk felhatalmazták a polgármestert, hogy a
fentiek szerint kiszabott és befolyt bírságokat az Önkor-
mányzat költségvetési rendeletén az arra vonatkozó elõírá-
soknak, elõirányzatoknak megfelelõen folyamatosan átve-
zesse és a közterület-felügyelet motivációjának növelésére
felhasználja. Rögzítették, hogy a helyi lakosok által elköve-
tett, szankcionálandó egyéb szabálysértések tekintetében
továbbra is a fokozatosság elvének szem elõtt tartása cél-
szerû. Felkérték a polgármestert, hogy keresse meg a Ma-
gyar Közútkezelõ Kht-t azzal a kéréssel, hogy bocsássa az
önkormányzat rendelkezésére a 12 tonnánál nehezebb jár-
mûvekhez kapcsolódó engedélyek nyilvántartását, vala-
mint a behajtási engedélyek kiadásának indokolását (15 I.).

 A testület a Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány
által térítésmentesen felajánlott zongorát köszönettel el-
fogadta. Felhatalmazta a polgármestert a jogügylethez
szükséges támogatási szerzõdés megkötésére, és arra,
hogy a hangszert a tárgyi eszközök között 800 e Ft érték-
ben szerepeltesse (15 I.).

Az ápr. 27-i rendes ülés döntései
 A testület úgy határozott, hogy a 2010. évi költség-

vetésrõl szóló rendelet „Út- és járdaépítések” sorában
biztosított 18 050 000 Ft-ot az alábbiak szerint használja
fel: Közbeszerzési eljárás keretében kerüljön sor a Berdó-
lépcsõ, Felsõvár utca–Kálvária utca összekötõ szakaszá-
nak egyirányúsításával kapcsolatos tervezés, járdák terve-
zése vízelvezetéssel; a Szérûskert utca (Diófa és Kilátó ut-
ca között) – rákötésekkel együtt; a Zöldfa utca; a Pacsirta
utca; a Kántor utca; a Hegyalja utca felsõ szakasz; a Gátõr
utca és a Magyar utca felsõ szakasza: támfal és út tervez-
tetésére. Kerüljön sor a Szérûskert utca (Diófa és Kilátó ut-
ca között) – rákötésekkel együtt; és a Kántor utca felújítá-
sára. A budakalászi Gerinc utca és a Budapest Békásme-
gyer felé vezetõ utcák karbantartásának és járhatóvá téte-
lének problémáját meg kell vizsgálni (16 I.).

 A képviselõk tudomásul vették a 2010. márciusá-
ban áttekintett pályázati lehetõségekrõl szóló tájékoztatót
(16 I.). Úgy határoztak, hogy az Önkormányzat indul az
„Arany Hangya hulladékgazdálkodási Díj 2010”, ill. az
„Idõsbarát Önkormányzat Díj” pályázaton (16 I.).

 A grémium döntött az idegenforgalmi adó beveze-
tésérõl (14 I., 1 T.). Megalkotta az Önkormányzat 2009.
évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét (13
I., 2 T.). Tudomásul vette az Önkormányzat 2009. évi
egyszerûsített éves költségvetési beszámolójáról szóló
könyvvizsgálói jelentést (13 I., 2 T.). Elfogadta az Önkor-
mányzat 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési be-
számolót. Felkérte a polgármestert ennek közzétételére,
és az Állami Számvevõszékhez küldésére (13 I., 2 T.).

 A képviselõk az Önkormányzatnál 2009-ben elvég-
zett belsõ ellenõrzésekrõl szóló összefoglaló jelentést tu-
domásul vették (15 I., 1 T.).

(Folytatás a 10. oldal belsõ hasábjában.)

A képviselõi és hivatali munka számokban
A képviselõ-testület 2010-ben szept. 2-áig 23 alkalom-

mal tartott testületi ülést. A jelenléti ívek alapján (amik nem
rögzítik az eltávozókat) a képviselõk jelenléte (zárójelbe té-
ve a 2009-es részvételt is, amikor 37 ülés volt) így alakult:

Parlagi Endre – 23 (37); Németh Antal – 23 (37); Ba-
logh Csaba – 23 (36); Ercsényi Tiborné – 17 (26); dr. Han-
tos István – 20 (24); dr. Kiss Ildikó – 20 (32); Kovács Atti-
la – 20 (32); dr. Krepárt Tamás – 14 (14); Krunity Péter –
21 (34); Liszkai Gyuláné – 22 (32); Mányai Zoltán – 11
(25); Márton András – 15 (26); Nógrádi Zoltán – 23 (32);
dr. Novotny László – 23 (35); Rogán László – 13 (24); dr.
Szigeti Ferencné – 23 (37); Tolonics István – 19 (28).

A korábbi egy helyett évi két Közmeghallgatás és átlag-
ban 8-10 lakossági fórum zajlott, utóbbiakon a képviselõk
közül csak a témában járatos bizottsági tagok voltak jelen.

Az önkormányzat utóbbi években nyert pályázatai:
Játszóterek felújítása: 29 M Ft-ból 6 M Ft. • Belterületi
utak fejlesztése Budakalászon (4 utca): 121 991 807 Ft-
ból 85 394 207 Ft. • Kovács Lajos és Rózsa utca útburko-
latának felújítása Budakalászon: 19 849 431 Ft-ból 9 924
715 Ft. • Budakalász Önkormányzat polgármesteri hivata-
lának komplex szervezetfejlesztése: 19 562 429 Ft-ból 17
997 434 Ft. • Közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása (óvoda): kb. 500 M Ft-ból 95 924 191 Ft.

A Baker Tilly – Kató Konzorcium Helyzetfeltáró tanul-
mánya szerint (amit a szervezetfejlesztési pályázat kereté-
ben készítettek), 2008-ban 48, 2009-ben 49 önkormány-
zati rendeletet, és 558, ill. 565 határozatot hoztak. Bizott-
sági határozat 1238, ill. 1222 volt. Az elõterjesztések 4-5
oldaltól 20-30 oldalig terjednek, ez évente kb. 5000 oldal
tételes vizsgálatát jelentette a hivatal dolgozóinak (szakte-
rületenként szétosztva), a jogászoknak, és a képviselõknek.

A hivatallal kapcsolatos ügyfél-elégedettségi felmérés
szerint az 500 (körzetenként 50) megkérdezett 90%-a 4-
es, 5-ös osztályzattal értékelte a hivatal tevékenységét.
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Elfogadás elõtt áll a HÉSZ
Budakalász Város településrendezési terveinek – HÉSZ

– módosítási folyamata a végéhez közeledik. A terv vég-
leges elfogadása elõtt a – honlapon közzétett és a hivatal-
ban ügyfélfogadási idõben megtekinthetõ – tervdoku-
mentáció ismeretében 2010. szept. 27-ig van még mód a
véleményezésre (e-mailben: tari.reka@budakalasz.hu,
személyesen: a hivatal 13. sz. irodájában), illetve ezt
megtehették a lakosok a szept. 13-i lakossági fórumon.

A fórumon Liszkai Krisztina egy prezentáció keretében
bemutatta az állami fõépítésznek aug. 27-én elküldött
dokumentációt, térképeket, terveket, statisztikákat. Is-
mertette a fõbb fejlesztési területeket és tervbe vett vál-
toztatásokat. Elmondta, hogy a lakossági kérések csak-
nem felét be tudták illeszteni a tervezetbe, de sok olyan
igény volt, amit törvényi rendeletek miatt nem lehet tel-
jesíteni. Az önkormányzati (szakszerûbb) kéréseket na-
gyobb arányban figyelembe tudták venni.

A jelenlévõ lakosok érdeklõdtek a Ciklámen utcai tel-
kek hasznosíthatóságáról (kertvárosi terület, telekalakítás-
sal értékesíthetõ); a Holló utca környéki völgy sorsáról
(remélhetõleg egy ideig nem lesz még ott bekötõút); a
Klisovác utcai, orvosi rendelõtõl kifelé esõ magánterüle-
tek beépíthetõségérõl (intézményi, azaz csak egészség-
ügyi, oktatási, szociális célokra fenntartott terület, – mivel
eddig írásban nem jelezték a problémát, már nem tudnak
vele foglalkozni); és a József Attila út menti telkekrõl.

Nagy vihart kavart a fórumon, hogy a bemutatott terv-
ben a Duna-parti gát kapcsán azt mondta a tervezõasz-
szony: „a gát nyomvonala a hatályos terv szerinti nyomvo-
nalon halad”. Ez a nyomvonal, mint már a nyáron kiderült,
egy jogi nyomvonal és nem azonos a több évtizede meg-
épített gát valós, fizikai helyével. A Duna-partiak jelzésére a
testület megtárgyalta az ügyet július 22-én, és a gát valódi
helyén maradását támogatta, hogy azt ne tegyék arrébb a
Duna árterének rovására. Mint azt ugyanis Pártai Lucia me-
teorológus többször kifejtette: „a víz, ha beszorítódik, még
magasabban tetõzik és elönti Budakalász belsõ részét is”.

Mivel a jegyzõkönyvbe tévedésbõl ellenkezõ értelmû
döntés került, – a Duna-partiak a honlapra augusztus végén
feltett HÉSZ-tervezetben észrevéve a jegyzõkönyv szerinti
hibás szöveget, újra figyelmeztették a képviselõket (akik
még nem kapták meg az új dokumentációt). Így aug. 31-
én még egyszer, egyértelmûen kimondta a testület, hogy a
gát a fizikai helyén marad. Késõbb egy árvízvédelmi tanul-
mány vizsgálja meg a gát jövõbeli nyomvonalát.

Ezek után a szept. 13-ai fórumon a Duna-partiak meg-
döbbenésüknek adtak hangot, hogy miközben Massányi
Katalin fõépítész szerint „most az általunk véglegesnek
gondolt tervet ismertetjük”, ez a terv a gát ügyében nem
egyezett meg sem az elsõ testület ülés álláspontjával,
sem a második ülés határozatával. Fõleg, hogy egy mon-
dattal nem jelezte sem a fõépítész-, sem a tervezõ-asz-
szony, hogy igaz, hogy az állami fõépítésznek augusztus
27-én elküldött változatot ismertetik, de augusztus 31-én
a képviselõ-testület ezt korrigálta.

A Duna-partért Egyesület tagjai remélik, a félreértések
tisztázásával az ügy nyugvópontra jut, és a gát – a testü-
leti döntéseknek megfelelõen – marad, ahol van.

 A grémium tudomásul vette a Budakalászi Német
Nemzetiségi Önkormányzat, ill. a Szerb Kisebbségi Önkor-
mányzat 2009. évi mûködésérõl szóló tájékoztatót (16 I.).

 A testület döntött a Semmelweis nap és a Pedagó-
gusnap megünneplésének idejérõl és feltételeirõl (16 I.).

 A képviselõk hozzájárultak a Duna-partért Egyesület
kérelme szerint a „Budakalász” név felvételéhez, és az
egyesület Budakalászi Duna-partért Egyesület néven tör-
ténõ bejegyzéséhez (16 I.).

 A testület felkérte az OKSB-t, hogy gyûjtse össze
azokat a budakalászi vonatkozású földrajzi neveket, ame-
lyeket változtatásra javasol, és terjessze a grémium elé
(13 I., 4 T.). A képviselõk elvetették, hogy a jelenleg
Budakalász-Lenfonógyár elnevezésû hévállomás megne-
vezését Budakalász-Hármashalom állomásra változtassák
(8 I., 5 N., 3 T.).

 Felhatalmazták a polgármestert, hogy a Dunakanya-
ri-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás
közoktatási szakszolgálati feladatellátására vonatkozó
megállapodást aláírja (16 I.).

 Elfogadták a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodását és
felhatalmazták a polgármestert az aláírásra (16 I.).

A május 13-i ülés határozatai

 A testület döntött: a település óvodai férõhelyeinek
bõvítése érdekében, a Nyitnikék Óvoda (Budakalász,
Pomázi út 3.) tagintézményének felépítésével, létrehozza
a Nyitnikék Óvoda, Szalonka utcai, 5 óvodai csoportot
foglalkoztató, 125 fõ maximális gyermeklétszámot befo-
gadó tagintézményét, amelynek hivatalos átadását 2010.
október 1-jére tervezi (11 I., 2 T.).

A Nyitnikék Óvoda 2009. aug. 6-án módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát módosította
azzal, hogy a fenntartó által 2010. május 13-án módosí-
tott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a Buda-
kalász, Szalonka utcai tagintézmény hivatalos átadása
napján lép hatályba.

Az intézménybe felvehetõ maximális gyermeklétszám
korábban 177 fõ, az átadás napjától 300 fõ. Az óvodai
csoportok maximális száma korábban 7 csoport, az át-
adástól 12 csoport. A közoktatási intézmény feladatellá-
tást szolgáló vagyona a Budakalász, Szalonka utcai tagin-
tézmény hivatalos létrehozásával bõvül, a Szalonka utcai
5190 m2 ingatlannal az ösz-
szes ingatlanvagyona 13
684 m2 (11 I., 2 T.).

A grémium a Szalonka
utcai óvoda mûködéséhez
szükséges tárgyi és szemé-
lyi feltételeket biztosította.
A mûködés megkezdésé-
hez a hivatalos átadásig a
jogszabályokban elõírt,
szükséges eszközöket és
felszereléseket beszerzi, be-
szereli, használhatóvá teszi
(11 I., 2 T.). A tagintézmény
mûködését a hivatalos át-
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Mindenkinek a maga keresztje…
Részben aktualitását vesztett témához szólnék hozzá

az érintettség okán. (Kétszer is külföldön tartózkodtam,
amikor lapzárta volt.)

A Budai úti kereszttel kapcsolatos vihar néha elsodor-
ta az igazságot, és a Hírmondóban megjelent levelek kül-
sõs szerzõi – akiknek a lap bizalommal, változtatás nélkül
helyt adott – sem tárták fel az egész történetet. Ezekhez a
verziókhoz szeretném az enyémet hozzátenni. (Az alább
tett valamennyi állítást a telefonomban lévõ sms-ek és a
híváslista igazolja.)

Az áprilisi testületi ülés elõtt felhívtak, hogy a lakók nem
szeretnék, ha a keresztet elvinnék. Elmondtam, hogy errõl
nincs szó, csak a közlekedés biztonsága érdekében arrébb
lenne helyezve, és ez már az egyházzal, illetve az út kezelõ-
jével is egyeztetve van. A tervek ismertek, és senki nem
emelt ellenük kifogást. Hívóm (06/20-82…35) kérte, hogy
az ülésen közvetítsem kérésüket. A testületi ülés elõtt is-
mertettem a polgármester úrral, hogy mi az ott lakók kéré-
se. Megbeszéltük, hogy megkeresik õt a részletekkel.

Az ülésen Tolonics képviselõtársam felolvasta az aláírás-
gyûjtõk levelét. Nem szóltam hozzá, mert a kérés az volt,
hogy vessem fel, illetve támogassam az ügyet. Más felve-
tette, így ezt nekem már nem kellett, támogatni viszont tá-
mogattam a polgármester úrral történt egyeztetéssel.

Az ülés utáni sms-ben, csalódását fogalmazta meg a
korábbi hívóm. Miután elmondtam neki, hogy már az ülés
elõtt egyeztettünk és ezért nem szóltam, megköszönte a
közbenjárásomat, és megígérte, hogy az ajánlatnak meg-
felelõen felkeresik Parlagi urat. Ez azonban nem történt
meg. Telefonomra azt a választ kaptam 30-án, hogy még
egyeztetni kell az aláíróknak. (A beadvány eredetijét még
május elején sem vitték be a Hivatalba.)

Én az eredeti kérésnek megfelelõen a polgármester
úrral megállapodtam egy lakossági fórum összehívásá-
ban, ami meg is történt május 12-én. Itt kiderült, hogy so-
kan nincsenek tisztában azzal, hogy mi is a terve az ön-
kormányzatnak. A többség megnyugodott, mikor kide-
rült, hogy nem akarja senki elvinni a keresztet. Az áthe-
lyezett kereszt látványterve pedig sokaknak tetszett. A
közlekedésbiztonsági szempontokat sokan azonban nem
fogadták el, és végül a jelenlévõk megszavaztatása után a
polgármester úr azt ígérte, hogy újra a testület elé viszi az
ügyet. A következõ testületi ülésen a képviselõk kivették
a csomópont átépítését a Budakalász egészét érintõ köz-
lekedésbiztonsági csomagból.

Ezek a tények. A Hírmondó májusi számában Tolonics
István aláírásával jegyzett cikk ennek fényében kicsit fur-
csára sikeredett. A képviselõ úr írta alá a lakossági fogal-
mazványt. Egy másik képviselõt említenek benne, mint
segítséget nyújtót. Ennek a segítségnek azonban semmi
nyoma. A fórumot én egyeztettem a polgármester úrral.
Más esemény pedig nem történt.

A kereszt ügye ezzel nyugvópontra jutott. A lakosság
egy része örül, de sokak szerint a balesetveszélyes kereszte-
zõdéssel elõbb-utóbb valamit kezdeni kell. És ezt politikától
megtisztítottan, indulatok nélkül, a szakemberek bevonásá-
val, mindannyiunk érdekében közösen kell megtennünk.

Dr. Hantos István, a 4. körzet és Budakalász képviselõje

HÍRÖZÖN HÍREK, HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

adás napjától 3 óvodai csoport megszervezésével, indítá-
sával, míg a 2011/2012-es nevelési évtõl 5 óvodai cso-
port indításával biztosítja (11 I., 1 N., 1 T.).

A testület a 3 óvodai csoport mûködésének finanszí-
rozását az önkormányzat költségvetési rendeletében 20
M Ft erejéig biztosította. A Nyitnikék Óvoda álláshelyei-
nek számát 40,5 álláshelyben határozta meg, az eddigi
engedélyezett 28,25 álláshelyet 12,25 álláshellyel (Sza-
lonka utcai tagintézményben: 6 óvodapedagógus, 3 daj-
ka, 1 konyhás, 1 karbantartó, 1 fõ napi 6 órás gazdasági
ügyintézõ, 1 fõ 4 órás logopédus) megnövelte. Az állás-
helyek betöltését (a foglalkoztatást) pedagógusok eseté-
ben 2010. szept. 1-tõl, technikai dolgozók esetében
2010. szept. 15-tõl finanszírozza (11 I., 1 N., 1 T.).

A grémium a tagintézmény mûködésének megkezdé-
séhez szükséges módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapdokumentumokat (HOP, SZMSZ, IMIP, Házi-
rend) a hivatalos átadás elõtt jóváhagyja. Az alapdoku-
mentumok idõbeni elkészítése, módosítása, a fenntartó-
hoz való eljuttatása a Nyitnikék Óvoda vezetõjének fel-
adata és felelõssége (11 I., 2 T.).

A testület szükség esetén a 2010/2011-es nevelési év
kezdetétõl, szept. 1-tõl ideiglenes óvodai csoport kialakí-
tását engedélyezi a Szalonka utcai tagintézmény hivata-
los átadásáig, átmeneti szükségmegoldásként – az óvo-
dai ellátás zavartalan, az igényelt óvodai nevelés zökke-
nõmentes biztosítása érdekében, a Nyitnikék Óvoda
és/vagy a Telepi Óvoda tornaszobájában (13 I.).

 A képviselõk jóváhagyták az Önkormányzat és a
Kalász Kft. között kötendõ ingatlan bérleti szerzõdést; és
a hajléktalanok nappali melegedõjének és éjjeli mene-
dékhelyének létrehozására a Magyar Vöröskereszttel kö-
tendõ ellátási szerzõdést. Felhatalmazták a polgármestert
a szerzõdések aláírására. Az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében a hajléktalanok nappali melegedõjének
és éjjeli menedékhelyének létrehozására elkülönített ke-
retnek a bérleti díj és közüzemi díjak kifizetésére történõ
felhasználásához hozzájárultak (13 I.).

 A grémium úgy döntött, hogy indulni kíván a Köz-
foglalkoztatás-szervezõk foglalkoztatásának támogatása
címû pályázaton. A projekt kapcsán két fõ középiskolai
végzettséggel, szakképesítéssel rendelkezõ közfoglal-
koztatás-szervezõt alkalmaz 6 hónapos idõtartamra (12 I.,
1 T.). A pályázat összeállításával a Lökkös Mûszaki, Szol-

gáltató és Oktató Betéti tár-
saságot bízta meg. A felme-
rülõ összes költséget, maxi-
mum 210 e Ft erejéig az ön-
kormányzat 2010. évi költ-
ségvetésének az „Egyéb
pályázati önerõ” kerete ter-
hére biztosította.

Felhatalmazta a polgár-
mestert a pályázat indulási
költségének befizetésére és
a Lökkös Mûszaki, Szolgál-
tató és Oktató Betéti tár-
sasággal történõ szerzõdés-
kötésre (12 I., 1 N.).

ELADÓ TELEK
Pomázon lévõ, 30%-ban
beépíthetõ építési telek,

az összközmûves
Árvácska utcában eladó.

Tel.: 06 26 34 28 34.

HÁZAT VESZEK
Budakalászon keresek

önálló, összkomfortos, jó
állapotú kertes családi
házat 20 M forintig.
Tel.: 06 30 9426 504
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HIVATALOS KÖZLEMÉNY

A Budakalászért Közalapítvány megújításáról
Budakalász Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint ala-

pító, 1991. dec. 16-án hozta létre a Budakalászért Alapít-
ványt, amely 2004-tõl közhasznú szervezetként mûködik.

Az alapító okirat szerint a tagságot az alapító négy év-
re kéri fel, választja meg. A Budakalászért Közalapítvány
korábbi elnöke – dr. Szalkai László 2010. május 10-én be-
nyújtotta lemondását, így a Közalapítvány kuratóriumá-
nak és felügyelõ szervének újraválasztására a testület júni-
usi ülésén került sor. A tagok személyére a polgármester
tett javaslatot, a jelöltek egyetértésével és hozzájárulásá-
val, amit a testület a – 2004. február 17-én megválasztott
– tagok visszahívása után, határozatával jóváhagyott.

Elnök: Elekes Botond – 12 éve a határon túli magyarok
támogatásával foglalkozik, 2002 októberétõl fõtanácsos-
ként, a határon túli magyar hivatásos színházi intézmé-
nyek szakmai referense, a Magyarországi Unitárius Egy-
ház fõgondnoka, Szõcs Géza – a kultúráért felelõs állam-
titkár (NEFMI) kabinetfõnöke.

Tagok: Kutasi Miklós – mûvésztanár, a Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Szakközépiskola tanára, a Trianon Alapítvány
kuratóriumának tagja. • Dr. Boros Judit – mûvészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetõje, szakterü-
lete a 19. századi magyar mûvészet, festészet. 2009 de-
cembere óta a magisztrátus tagja. • Glasz Péter – villamos
mérnök, a Budakalászi Református Egyházközség presbi-
tere. Jelenleg édesapjával egy képviseleti kereskedelmet
folytató kis céget vezet. • Dr. M. Tóth Géza – Balázs Béla-
díjas filmrendezõ, a KEDD Animációs Stúdió alapítója.

egyetemi tanár, 1995 óta tanít a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetemen (korábban MIE, MIF). Több külföldi társintéz-
mény vendégtanára, számos médiapedagógiai- és elmé-
leti tárgyú szakcikk, könyv, könyvfejezet szerzõje és szer-
kesztõje. Alkotásai több mint 200 nemzetközi filmfesztivá-
lon szerepeltek sikerrel, és közel 70 díjat nyertek. 2010.
szept. 1-tõl a Színház és Filmmûvészeti Egyetem tanára. •
Nyalka Józsefné – a budakalászi székhelyû Viola Egyesület
elnökségi tagja, a helyi Nõtagozat vezetõje. Aktív közéleti
vállalása mellett, hivatásából fakadóan (ápolónõ) aktívan
közremûködik az idõsebb korosztály összefogásában. •
Deutsch József – a Tihanyi Szent Erzsébet Alapítvány elnö-
ke, szociálisan rászorult gyermekek, civil szervezetek nya-
raltatását szervezi az alapítvány tihanyi és aszófõi üdülõjé-
ben, a helyiek és a határon túli magyarok számára is.

Az alapítvány kuratóriumának ellenõrzõ (felügyeleti)
szerve, s annak elnöke és tagjai: Elnök: Dr. Ungárné dr. Bak
Ilona – ügyvédnõ, a választási bizottság elnöke. Tagok:
Czakó Balázs – nyugalmazott újságíró (Magyar Rádió), a ma-
gisztrátus tagja. • Rakics Róbert – nyugalmazott helyettes ál-
lamtitkár, a magisztrátus tagja.

A Közalapítvány augusztus 11-én megtartotta alakuló
ülését, átvette a Közalapítvány dokumentumait, s megha-
tározta a változások átvezetését követõ feladatait. A Köz-
alapítvány által 2010-ben nyújtott támogatások elszámo-
lását – a kuratórium cégbejegyzéséig – a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálata fogadja és várja.

Az alapítvány tagságának változtatása nem befolyásolja
a Közalapítvány felé történõ kötelezettségek teljesítését.

ALAPÍTVÁNY
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GYÁSZ ELHUNYT GERSTENKORN BÉLA
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„Ars longa, vita brevis – A mûvé-
szet hosszú, az élet rövid” – ezekkel a
szavakkal búcsúzott Vámos Attila a
hosszú betegség után, hetvenegy éve-
sen elhunyt Gerstenkorn Bélától, szept.
9-én, a Római Katolikus Templomban.
„Ezermester voltál, polihisztor, mint a
reneszánsz kor nagy mûvészei ... Re-
mélem, hogy egyszer talán valaki ké-
pes lesz összegyûjteni az életmûved”.

Ez valóban komoly vállalkozás lesz, mert Budakalász
autodidaktából lett polihisztora mindennel fog-
lalkozott: kõvel, fával, bronzzal, grafikával, ter-
vezéssel, sportszer- és hajókészítéssel, címerrel,
oklevéllel, bronzplakettel... Nevéhez fûzõdik a
templomkerti emlékmû helyreállítása és az em-
léktábla, a Kopjafa az Omszki Parkban, az iskolák
logói, bélyegei, a szentistvántelepi emléktábla,
a Dolinai úti kereszt, a Budai úti Kiskápolna keret
és Madonna szobor, a Faluház fából faragott cí-
merpajzsai, a sváb kitelepítési emlékmû, a Mil-
lenneumi kerék, a díszpolgári plakett és a Kalász Újság
eredeti arculata, címlapjai...

„Te mindig kész voltál adni és sose törõdtél azzal, mit
kapsz érte, kapsz-e érte egyáltalán” – jellemezte Vámos
Attila, s ezt a képet csak szerénységének felidézésével ár-
nyalhatjuk. Amikor 2008 õszén riportot készítettünk vele
aug. 20-ai díszpolgárrá avatása alkalmából, úgy szabadko-

zott: „Nálamnál sokkal nagyobb em-
berek vannak itt, erkölcsi óriások”.
Komolyan mondta, – így gondolta.

Nem csoda, hogy Várhalmi
András így búcsúzott Tõle: „Alap-
természeted szerint mindig pesszi-
mista voltál, de alkotó kezeid, min-
dig új és új feladatra vágytak. A leg-
masszívabb, leghajlíthatatlanabb
anyag is meghajolt akaratod elõtt,
ám sosem voltál képes egy áfás számlát helyesen kitölte-

ni. Az élet nagy kérdésein törted a fejed, de sok-
szor nem igazodtál el a mindennapok sûrûjé-
ben. Egyszerre voltál mûvész és mesterember
és ami a legfontosabb, rátalálva arra az egy jel-
zõre: minden helyzetben Igaz ember voltál, a
szó nemes értelmében.”

Nem csoda, hogy Gubán Sándor remegõ
hangon idézte fel, hogy amikor a kilencvenes
évek lokálpatrióta civil szervezõdéseiben „mi
rendezvényekrõl tárgyaltunk, Õ csak azt kérdez-

te, mekkora legyen a plakát és hány darab; az újságcik-
kekrõl vitatkoztunk, és már skiccelte is az aktuális témák-
ról a címlapot. ... Megtiszteltetés volt vele együtt dolgoz-
ni, gondolkodni.”

Nem csoda, hogy meglett férfiemberek könnyezték
végig a szertartást.

Mert a maga módján Csoda volt.

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

„Építs gyorsjárású hajókat az égi vizeken”



Nyári tábor kistérségi gyermekeknek
A kistérség által fenntartott

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat idén is újabb 20 ne-
hezített élethelyzetû gyerme-
ket táboroztatott. A balaton-
szemesi egy hetes, ingyenes
nyári táborba júl. 17-én indult
lelkes csapatunk. Végig ke-

gyes volt hozzánk az idõ, így szinte mindennap élvezhet-
tük a Balaton vizét. A nagy pancsolásokon túl változatos
programmal tettük élvezetessé a gyerekek nyaralását.

Vasárnap focibajnokságon, hétfõn délelõtt játékban,
délután hatalmas számháborúban küzdöttek egymással a
csapatok. Kedden hajóval érkeztünk meg Tihanyba. Az
erdei séta után megnéztük az Apátságot és betértünk a
magyar királyokat és híres kalózokat bemutató kiállításra
is. Este még maradt a gyerekekben annyi erõ és energia,
hogy vetélkedõn mérjék össze tudásukat. Szerdán lova-
goltunk, és nem maradhatott el a tábortûz sem, ami mel-
lett jó hangulatban, közösen énekelve sütögette minden-
ki a szalonnáját. Csütörtökön este lehetõségünk volt a
balatonszemesi fesztiválon is részt venni, aminek a gye-
rekek nagyon örültek. Pénteken mindenki kicsit fáradtan
vágott neki a hazaútnak, amelynek a végén a szülõk az ál-
lomáson várták gyermekeiket.

Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát a tábor-
ban és élményekkel gazdagodva tért haza. 

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Idõseink – Balatonlellén
Lassan hagyománnyá vá-

lik, hogy a Kalászi Idõsek
Klubja tagjai nyaranta elutaz-
nak pár napra a Balatonra.
Idén a kirándulók szállításáról
a Fekete és Krunity Kft. gon-
doskodott, négyszemélyes
apartmanokban kaptak szál-
lást. Igen jól érezték magukat: olyan jó idõt fogtak ki,
hogy Szõllõsi Ica néni, Siket Erzsike néni és Nyikos Imre
meg is mártózott a vízben. Kellett ez a kikapcsolódás
mindenki számára – értékelte Zelizi Erika intézményveze-
tõ – s jövõre szeretnének 3 napra menni.

Budakalászi Mobil Játszóház
Augusztus közepén Mobil Játszóház programunk elér-

kezett Budakalászra is. Társasjátékokkal, gyöngyfûzéssel és
közösségi játékokkal vártuk a családokat, gyerekeket. Nagy
örömünkre az idén rendkívül nagy érdeklõdés volt, renge-
tegen jöttek. Nagyik és unokáik, gyerekek és anyukáik egy-
aránt részt vettek a programon. A legfiatalabb résztvevõnk
1 éves volt, míg a legidõsebb éppen 7. osztályba készül.

Rendezvényünk célja éppen az volt, hogy a nyári forró-
ságban felfrissítõként mind a családok, mind pedig a gyer-
mekek tartalmas együttlétére, kikapcsolódására lehetõséget
biztosítsunk. Ezúton is köszönjük a Kós Károly ÁMK munka-
társainak, hogy helyet biztosítottak játszóházunknak.

dr. Csertáné Réfi Teréz, családgondozó

MOZAIKVOLT EGYSZER EGY NYÁR...
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A Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete a
megyében számos hajlék-
talanszállót és átmeneti
otthont mûködtet. A ceg-
lédi, százhalombattai és
dunakeszi intézmények
mellett augusztus 12-én

Budakalászon is megnyílt a 22 fõt befogadó éjjeli mene-
dékhely és 25 fõs nappali melegedõ.

Budakalász képviselõ-testülete 2010. januárjában dön-
tött arról, hogy a tízezres lakosságszám felett kötelezõ
hajléktalanok nappali melegedõjét a Magyar Vöröske-
reszttel együttmûködve létrehozza a Lenfonó gyártele-
pen. Mivel az épület átalakítása nem várt költséget jelen-
tett, új helyszínt kellett keresni.

A Szentendrei út 24. alatti, korábban az Enerbau irodá-
iként mûködõ épületrész alkalmasnak bizonyult a nappali
melegedõ mellett még éjjeli menedékhely befogadására
is. Így március 23-án a képviselõk elfogadták ezt a hely-
színt és biztosították a vizesblokk kialakításának költsége-
it. Ezzel a kötelezõ elõíráson túl megoldható a komplex,
egész napos ellátás, és a 15-20 budakalászi hajléktalan a
téli éjszakai fagyok idején sem marad fedél nélkül. Május
25-én a testület elfogadta a Magyar Vöröskereszttel kö-
tendõ ellátási szerzõdést, és a Kaláz Kft. tulajdonát képe-
zõ helyiség átalakításáról és bérleti díjáról szóló szerzõ-
déstervezetet. Az átépítés a nyáron lezajlott, így aug. 12-
én ünnepélyesen átadták az épületet.

A megnyitón Wittner Mária országgyûlési képviselõ
hangsúlyozta, „minden embernek születésétõl fogva joga
van a tisztességes megélhetést biztosító életre”, de saj-
nos hazánkban az elmúlt években
mind több család ment tönkre, a
gazdasági válság és a részvétlen,
felelõtlen intézkedések következ-
tében. Pedig „nincs annál jobb,
mint ha valakivel jót tehetek ... és
minél többet segítek, minél több
szeretetet adok, annál többre va-
gyok képes.” Példaértékûnek tar-
totta Budakalászt: „alig egy éve
avatták várossá és most itt van
egy éjjeli menedékhely”.

Dr. Zelen Béla, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer-
vezetének elnöke megköszönte az önkormányzatnak, hogy
ilyen rövid idõn belül, hathatósan segített és megígérte: lel-
kiismeretes munkával, szakértelemmel, odaadással igyekez-
nek meghálálni a bizalmat. Török László, a Magyar Vöröske-
reszt Pest Megyei Szervezetének megyei igazgatója hozzá-
tette, az elismerés, az ünnep „inkább annak az összefogás-
nak szól, ami itt Budakalászon alakult ki. Nagyon fontos,
hogy a képviselõ-testület, a polgármesterrel az élén, és a kü-
lönbözõ társadalmi szervezetek tagjai hogyan álltak az ügy-
höz.” A Vöröskereszt munkájáról elmondta: „az elmúlt évti-
zedekben valóban életet mentünk. ... Szükség van erre az in-
tézményre és az általa kisugárzó segítõ munkára. Ez egy szo-
ciális központ akar lenni, Budakalász valamennyi olyan lakó-

jának, aki erre rászorul. Nyi-
tottak vagyunk, akiknek éle-
lemre, ruhára, mosásra van
szükségük ... szívesen fo-
gadjuk õket.” Ugyanakkor
kiemelte: „akik ide betér-
nek, nem csak fizikai meleg-
re van szükségük”.

Ehhez kapcsolódva Kálmán József atya egy történetet
mondott Rilkérõl. Eszerint a költõ, akinek barátnõje rend-
szeresen pénzt adott az aluljáróban egy koldusasszony-
nak, egyszer egy rózsát tett a szegény asszony kezébe. A
nõ eltûnt, hetek múlva került elõ. – Mibõl élt eddig? kér-
dezte a költõ barátnõje. – A rózsa erejébõl – hangzott a
válasz... Az atya a történet után egy hordóból készült, át-
változott, megszentelõdött keresztet ajándékozott a Szo-
ciális Központnak, hogy lakói is hasonló testi-lelki változá-
son menjenek keresztül, és a szenvedésen, életük problé-
máin, nehézségein keresztül is fölfelé tudjanak tekinteni...

A nappali melegedõ szolgáltatásait általában a hajlékta-
lanság határára sodródott, de szívességi alapon még éjsza-
kai szálláslehetõséget találó személyek, illetve az éjjeli me-
nedékhelyek kliensei veszik igénybe. Lehetõséget nyújt
tisztálkodásra, ruha- és élelmiszer adományok igénylésére,
tanácsadásra, szociális ügyintézésre, társas kapcsolatok ki-
alakítására, kötetlen beszélgetésekre, televízió nézésre,
könyvtár használatra.

Az éjjeli menedékhely naponta este 6-tól reggel 8 óráig
vehetõ igénybe. Feladata a hajléktalanok éjszakai pihenésé-
nek, tisztálkodásának, étkezésének, szociális és mentális
gondozásának biztosítása, rehabilitációjuk lehetõségének
megteremtése. A térítésmentesen, várakozás és különö-

sebb feltételek nélkül igénybe ve-
hetõ menedékhely azonnali szük-
ségmegoldást jelent a rászorulók
számára. Az intézményi segítség-
nyújtások közül ez az elsõ állo-
más, egyfajta „elõgondozó”: itt
megismerhetik az átmeneti szálló-
ra való bekerülés feltételeit, a szál-
lók normáit, és viselkedésükkel
igazolhatják alkalmasságukat az
oda való bekerülésre.

A Szociális Központ szolgál-
tatásait indulásakor 6-8 fõ vette igénybe, a hidegek beáll-
tával várhatóan megtelik az intézmény. Az ide járók közül
többen dolgoznak, állandó vagy alkalmi munkát végez-
nek. „A hajléktalanság ugyanis nem egyenlõ a munkake-
rüléssel, alkoholizmussal” – hangsúlyozta Bércesi János
megbízott intézményvezetõ, aki azt is elmondta, hogy a
Szociális Központ szívesen fogad felajánlásokat (vendég-
lõktõl meleg ételt, egyébként tartós élelmet, munkalehe-
tõséget, patronálást). A segítséget – kiemelten közhasznú
szervezet lévén – visszaigazolják, az adóból leírható.

Érdeklõdni az (1) 374 1354-es, ill. a (26) 400 902-es szá-
mon, valamint a pestmegye@voroskereszt.hu címen lehet.
A továbbra is mûködõ utcai szolgálat száma: (70) 933 8184.

(FSA – fotó: fm.)

KÖZÖSSÉG NEM CSAK HAJLÉKTALANOKNAK...
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Átadták a budakalászi Szociális Központot
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OKTATÁSÚJ ÓVODA A CÉL ELÕTT
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Hamarosan új „várat”, óvodát kapnak
a Nyitnikék óvodások, a Szalonka utcá-
ban. Az ide jelentkezõ gyermekek egy
része (15-15-en) szeptemberben az óvo-
da Pomázi úti kis épületének logopédiai
szobájába, ill. a Vasút soron a tornaszobá-
ba fészkelte be magát. Velük már most
azok a pedagógusok foglalkoznak, akik a
Szalonka utcában is velük lesznek.

Azon dolgozunk, hogy a kicsik jól
érezzék magukat a szûkösebb körülmé-
nyek között is, és hogy felkészítsük õket az októberi nagy
változásra (új óvodába költözés, új körülmények, szoká-
sok). Ebben természetesen a szülõk is segítenek: velünk
együtt keresik a megoldásokat a jelenlegi körülmények
kedvezõbbé tételére. Ezért köszönet illeti Õket! Az egyik
édesanya például látva, hogy a gyerekeknek nehézséget
okoz a kabátok elhelyezése az ideiglenesen kialakított „öl-
tözõben”, mindenkinek hozott egy jellel ellátható vállfát,
amire most már önállóan is el tudják helyezni a ruháikat.

Természetesen köszönettel tartozunk annak a közel 40
családnak is, akik megoldották, hogy óvodás gyermekük
csak októbertõl kezdjen közösségünkbe járni. Az õ közre-
mûködésük nélkül sokkal nehezebb helyzetben lennénk.

Nagyon örülünk, hogy már minden gyermek meglátogat-
ta szüleivel az új óvodát, és sokat beszélgetnek is róla. Nem
csoda hát, hogy az egyik sétán, egy építkezés mellett, a gye-
rekek így kiáltottak fel: „Itt épül az új óvoda!” Miután megtud-

ták, hogy ott egy lakóház épül, a következõ
épülõ ház elõtt újra örömmel kiáltottak fel:
„Akkor itt épül az új óvoda!” El is határoztuk,
hogy még szeptemberben – bár nagy séta
lesz – együtt is megnézzük az új óvodát.

Tehát már gyerekek és dolgozók, mind
nagyon várjuk, hogy birtokba vehessük új
„várunkat”, a Szalonka utcai óvodát, s azon
belül is a Rigó, Bagoly és Fecske csoportot.
Ugyanis mivel az új óvoda a madár utcák
egyikében kapott helyet, s mi szeretnénk a

gyerekeket a természet szeretetére nevelni, úgy döntöttünk,
hogy a csoportok is madárnevet kapnak.

A Pomázi útra befogadott leendõ Fecske csoportosok
már szorgalmasan ismerkednek névadó madarukkal.
Könyvekben keresik a képét, hangját hallgatják, verseket,
énekeket tanulnak róla, sõt már színes papírból is meg
tudják hajtogatni új kedvencük mását. Az udvaron is
büszkén újságolják a Pillangó és Katica csoportosoknak,
hogy õk a Fecske csoportosok, akik nemsokára az új óvo-
dába fognak járni. Igaz, néhány hónapja közülük többen
még a fenti csoportokba jártak, de mivel a Szalonka utcá-
hoz közelebb laknak, csoportot váltottak.

Már számoljuk a napokat, amikor eljön az óvoda avatá-
sának ünnepe, amire szeretettel várunk minden érdeklõdõt,
aki szívesen osztja meg velünk ezt az örömteljes pillanatot.

Fodorné Földesi Zsuzsanna, Tolnai Andrea
A Fecske csoport óvodapedagógusai

„Járom az új váramat…”
HIRMONDO

IBUDAKALÁSZI

„Az elsõ élményem, ami-
kor elõször kijöttünk ide, hogy minden végtelenül nyugodt
és békés volt: a madárcsicsergés, a fák, a családi házak...” –
idézi fel Kernreiter Péterné, a Nyitnikék Óvoda vezetõje em-
lékeit lapunknak Szalonka utcai terepszemléjérõl. De szavai-
ból az derül ki, ezért a nyugalomért és békességért az óvodá-
ba költözésig bizony nagyon sokat kellett és kell dolgozni.

A nyáron 13 új dolgozót,
óvónõt, dajkát, titkárt, karban-
tartót vettek fel, közülük öten
mennek a Szalonka utcába.
Nehéz döntési folyamat volt
ez, hiszen az álláshelyekre
250-en jelentkeztek. Figyeltek
arra, hogy helyi vagy környék-
beli legyen a dolgozó, és alkal-
mazkodni tudjon az intézmé-
nyek profiljához, elvárásaihoz.
Végül 60%-ban budakalászia-
kat vettek fel, szétosztva õket
a 4 óvoda-részlegbe. Így a
Vasút soron 8-ból 5 ember új.

Szinte teljesen megteltek
jelentkezõ gyermekekkel a
csoportok, „nem kellett nagy
propagandát folytatni. Az
épület szépen alakul, ez
meghozta a jelentkezési kedvet. Sok a gyerek a környé-
ken, ez most derült ki számomra is. Nagyon pozitívan áll-
nak hozzá a szülõk is, várják az óvodanyitást.”

„A gyerekek szempontjá-
ból ideális az óvoda elrendezése – folytatja a vezetõnõ –,
de a technikai dolgozóknak nehéz dolguk lesz a nagy terek,
hatalmas ablakok rendben tartásával.” Most az építés utáni
takarítás, beköltözés, berendezkedés jelent plusz terhet, de
„ez egy abszolút összefogás lesz itt”, besegítenek a többi
óvodarész, és a Telepi Óvoda, meg a hivatal dolgozói is.

Az év során sok múlik majd a
munka megszervezésén, hi-
szen most a 3 csoport 3 daj-
kájának kell az egész épületet
takarítani. Jövõre, 5 csoport-
nál, 5 dadussal már jóval kön-
nyebb lesz ez is.

Az új óvodaegység tagin-
tézmény-vezetõje Fodorné
Földesi Zsuzsa lesz, de a be-
indításhoz az igazgatónõ is
felköltözik a Szalonka utcába.
Az óvónõk, dadusok hetek
óta dolgoznak a programo-
kon, nézik a tervrajzokat,
próbálják kialakítani a szoká-
sokat. Szeretnék megtartani
a bevált nevelési elveket, ha-
gyományokat, családi prog-
ramokat, és szeretnének ma-

dáróvodává is válni, környezettudatosan nevelni a gyer-
mekeket, bejárni, belakni a környéket. Mind készülõdnek,
hiszen: „október negyedikén el kell kezdeni az életet”.

Meghívó az október 2-i óvoda átadásra
Budakalász Város Önkormányzat képviselõ-testüle-

te nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját
2010. október 2-án, szombaton 10 órára, a Nyitnikék
Óvoda Szalonka utcai tagintézményének átadására, s
az azt követõ nyílt napra.

Fellépnek: a város óvodásai, iskolásai, a Kamp János
Kapelle és Levente Péter egy egyórás mûsorral. Legyen
részese Ön is az ünnepségnek, örüljön velünk a város fej-
lõdésének, a szülõk, gyermekek érdekeit és a pedagógu-
sok munkáját szolgáló beruházás megvalósításának!

Október negyedikén el kell kezdeni az életet
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ÚJ ÓVODA A CÉL ELÕTT

Szinte kész a Szalonka utcai óvoda
ESEMÉNYNAPLÓ – VÁZLATOSAN

2008. TAVASZ: a testület szembesül azzal, hogy a gyer-
mekek számának ugrásszerû megnövekedése és a törvé-
nyi szabályozás – 2010-tõl 3 éves kor felett kötelezõ hely-
ben óvodai férõhelyet biztosítani – szükségessé teszi az
óvodai intézményrendszer kibõvítését. Átmenetileg a
csoportlétszámok emelésével és a Telepi Óvodában egy
új csoportszoba kialakításával oldják meg, 40 új gyermek
fogadását. Új óvodát kívánnak építeni, a Telepi Óvodához
kapcsolódva a Mályva utcai régi gázcsere-telep helyén.

2008. ÕSZ: Turi Attila fõépítész a szigorú jogszabályi elõ-
írások miatt, bõvítés helyett inkább új helyre javasol új óvo-
dát: a Cinke térre–Szalonka utcába. Kiírják a tervpályázatot.

2009. JANUÁR: a pályázat beadási határideje.
2009. ÁPRILIS: hatvannál több pályázó közül a Kocsisok

Építész Stúdió Kft. nyer.
2009. NYÁR:

a tervek elké-
szülnek. Július-
ban 5 képviselõ
fölveti az óvoda
tervezõjének ki-
választásáról
szóló határozat
visszavonását, –
a testület ezt el-
utasítja.

2009. SZEPTEMBER: A tervdokumentációt benyújtják az
engedélyezésre kijelölt szentendrei hatósághoz.

2009. OKTÓBER: kiderül, hogy a költségek jóval nagyob-
bak a vártnál (fél Md Ft-ra becslik), mert a hatályos törvé-
nyek szerint gyermekenként nem 2, hanem 3 m2-rel kell
számolni, így az alapterület 1200 m2-rõl 1700 m2-re
nõtt, és az árak is emelkedtek. Az önkormányzat elindul a
KMOP „Közoktatási intézmények beruházásainak támo-
gatása” címû pályázatán, 100 M Ft igényelt összeggel.

2009. NOVEMBER: értesítik a nov. 24-én megérkezett
építési engedélyrõl az érintetteket. Elõkészítik a kivitele-
zési közbeszerzési pályázatot, hiszen az eljárás 3 hónapig
tart és február végéig dönteni kívánnak a nyertesrõl.

2009. DECEMBER: Zentai Lõrinc, mint telekszomszéd, az
engedély kiadását indoklás nélkül megfellebbezi. Fürj ut-
cai lakosok jelzik, hogy a volt alpolgármester szeptem-
berben eladta ingatlanát, tehát már nem tulajdonosa a
szomszéd teleknek, félrevezette a hatóságot.

2010. JANUÁR: Az új tulajdonos hozzájárul az óvodaépí-
téshez, Zentai Lõrinc visszavonja fellebbezését. Eközben
egy hónap késedelmet szenvedett az óvoda ügye. A hiva-
tal sürgeti a jogerõs építési engedély újbóli kiadását, a köz-
beszerzési bizottság véglegesíti a közbeszerzési pályázatot.

2010 FEBRUÁR: megjelenik a Közbeszerzési Értesítõben
az óvoda ajánlattételi felhívása, márc. 1-i határidõvel.
Egyeztetnek az épület belsõ kialakításáról is.

2010. MÁRCIUS: 4 érvényes pályázat közül a Bridge
Kft.–PMG Építõipari Kft. konzorciuma nyer a legkedve-
zõbb ajánlattal. A kivitelezést 285 970 157 Ft+áfáért vál-
lalja, 119 napos teljesítéssel, 5% jóteljesítési biztosítékkal
és 5 év jótállással.

2010. ÁPRILIS: A Bridge Kft. amint lehet, ápr. 8-án meg-
kezdi a munkát: rendezi a terepet, bozótot irt, alapot ás,
elõkészíti a közmûveket, elhelyezi az épület fõ tartóele-
meit, falat húz. A testület dönt: 2010 októberében 3,
2011 szeptemberében 5 csoporttal indítják a Nyitnikék
Óvoda tagintézményét, az átadásig ideiglenes csoport
mûködik. Az önkormányzat értesítést kap: 95 924 191 Ft
támogatást nyert a KMOP-pályázaton.

2010. MÁJUS 1.: a Szalonka utcai óvoda Alapkõ-letéte-
le. Beállványozzák a földszintet, készül a födémszerkezet.
Állnak belsõ közfalak. Épül a zsírtalanító-ülepítõ akna, a
liftház. Zsaluzzák, állványozzák az emeleti szintet.

2010 JÚNIUS: lebetonozzák a födémet, falazzák az eme-
leti szintet. Készül a tetõszerkezet, megkezdik a belsõ gé-
pészeti munkákat, kiépítik a vizesblokkok vezetékrendsze-
rét. Az épület külsõ falát szigetelik, kezdik a tetõ cserepe-
zését. Megjelenik a belsõ udvar rendezésére, az út, a par-
kolók és a vízelvezetõ rendszer kiépítésére a közbeszerzé-
si pályázat. Kiírják a mobiliákra vonatkozó tendert is.

2010. JÚLIUS: vakolják a belsõ falakat, szigetelik a vizes-
blokkokat. Felfalazzák a bejárati homlokzatot a tetõtérig.
Csaknem kész a tetõ cserepezése, kezdik a külsõ szigetelt
falak nemesvakolását, a teraszok szerkezeteinek beállítá-
sát. Elhelyezik a padlófûtés csöveit, burkolják a vizes-
blokkok falait és aljzatát.

2010. AUGUSZTUS: befejezõdik a fõ homlokzat külsõ va-
kolása, berakják a nyílászáró szerkezeteket, üvegezik az ab-
lakokat, ajtókat. Szerelik a vizesblokkok szanitereit (mos-
dók, WC-k, zuhanyzók). Festik a belsõ tereket, a liftaknába
bekerül a lift. Felrakják a lábazati díszburkolatot. Aug. 12-én
aláírják a szerzõdést kertépítésre, játszóudvar kialakítására
(21,9 M Ft+áfa), ill. út- és parkoló-építésre (22,5 M Ft+áfa),
a legjobb ajánlattevõ Bridge Kft-vel. Aug. 25-én szerzõd-
nek a mobiliákra: a Hor Zrt. biztosítja a bútorokat, textíliákat
(2016 db, 11,6 M Ft+áfa) és a játékokat, készségfejlesztõ
eszközöket (1662 db, 7,5 M Ft+áfa); valamint a Balázs-Diák
Kft. szállítja a
háztartási esz-
közöket (2923
db, 5 M Ft+áfa)
és a mûszaki
berendezéseket
(30 db, 3,3 M
Ft+áfa).

2010. SZEP-
TEMBER: díszbur-
kolatot kapnak
a külsõ teraszok, elõkészítik a szervizút alapját, feltöltik az
udvart, elegyengetik a terepet. Lerakják a belsõ terek,
foglalkoztatók, tornaszoba linóleumát, tükröket és világí-
tótesteket szerelnek fel. Helyükre kerülnek a konyhagé-
pészeti eszközök. Az emeleti szinten megtörténik a bur-
kolás, fûtésszerelés. Kész az óvoda kerítése, lebontják a
homlokzati állványzatot. Készül a foglalkoztatók és az ud-
var közti teraszsor állványzata, falai és aljzatának díszbur-
kolata, a bejárat elõtti út és parkoló, és az épületet bekö-
tik a riasztórendszerbe. Alapozzák, burkolják, aszfaltozzák
a szervizutat. Szept. 15-tõl szállítják a belsõ bútorzatot,
mobiliákat.
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Az iskolák nyári felújítási munkái
A Kalász Suliban

végre elkészült a tor-
naterem öltözõjének
teljes felújítása. A ré-
gi, alsós fõépület ut-
cai nyílászáróinak ta-
valyi mázolása után
most sor került az
összes többi ajtóra,
ablakra. Egy terem-

ben volt linóleumcsere, 3 kapott új lambériát, 5 osztályban
festettek, lezajlott a tisztasági meszelés (konyha, ebédlõ,
WC-k, mosdók), és 10 táblát felújítottak. A legnagyobb
eredmény azonban nem karbantartási: õszre az iskola egy
plusz napközis státuszhelyet kapott az
önkormányzattól. Nagy szükség volt rá:
így a 47 gyermekre végre 2 tanár jut.

A Szentistvántelepi Iskolában terv
szerint az alsó szint termeit kifestették, 3
osztályban linóleumoztak. Nem terve-
zett, de biztonságtechnikailag szükséges
változás volt, hogy a számítógépterem
kulcsos fõkapcsolót kapott. Nyár végén a testület megsza-
vazta két ablak (7.a) rendkívüli költségét, ezt szeptember
elején ki is cserélték: végre biztonsággal lehet szellõztetni
és árnyékolót is felszereltek. Az év eleji megbeszélésen
derült ki, hogy az igazgatóváltás közepette, a 8. osztály tá-
vozása után az erõsen lehasznált termet kifelejtették a nyá-

ri munkák közül, így
ezt az elsõ héten-
hétvégén rend-
betették, saját költ-
ségvetésbõl.

Remélhetõleg ok-
tóberben megoldó-
dik a hátsó udvari já-
tékok ügye: 1 M Ft
van elkülönítve arra,
hogy a mászókák alá
gumitégla kerüljön a balesetveszély csökkentésére. De a má-
szókák maguk sem felelnek meg az EU-s szabványoknak, sõt
felszólítást kapott az iskola a bontásukra: korhadnak, gombá-
sak is. Folynak az egyeztetések a hivatallal, hogyan tudják

ezeket a játékokat pótolni. Megoldásra
vár a tornaterem szertára is: a sátortetõ és
lapostetõ találkozásánál erõsen beázik.
Már beérkeztek az ajánlatok, a fenntartó-
val egyezteti az iskola a továbbiakat. Ázá-
sok vannak két emeleti tanteremben is.

Könnyebbség, hogy két álláshellyel
gazdagodott az iskola: egy könyvtáros-

sal (mûködõképessé kívánják vele tenni a könyvtárat) és
egy pedagógussal (szükség lenne ugyan még egy peda-
gógushelyre, de így már túlórákkal megoldhatók, elvé-
gezhetõk a feladatok). Kovács Kristóf igazgató elmondta:
szeretnének emelt szintû angol oktatást megvalósítani,
ehhez fontos volt ez a státusz.

CSERKÉSZ RÖPLABDA PÁLYA
– nemcsak cserkészeknek –

A Félúti Ház
kertjében évek óta
tervezünk egy
sportpályát létre-
hozni homok borí-
tással, mely alkal-
mas strandröplabda
és futball sportok
gyakorlására. Több
pályázaton is indul-

tunk ezzel a tervvel eredmény nélkül. Egy szabvány mé-
retû strandröplabda pálya e területen a tereprendezést,
labdafogó hálókat is beleszámítva, professzionális kivite-
lezésben piaci árakon kalkulálva 5-8 M Ft értéket is elér.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Testvérkapcsolatok
Egyesülete munkájának köszönhetõen pályázati forrás
nyílt meg e pálya létrehozására, melyhez alapítványunk
még 130 ezer Ft-tal járult hozzá, és igen jelentõs önkén-
tes munka ráfordítással. Köszönjük a Polgármesteri Hiva-
tal támogatását is! Így a fenti összeg töredékéért sikerült
megvalósítani ezt az újabb amatõr tömegsportolási lehe-
tõséget egy csodálatos természeti környezetben, a város
központjában, igen jó tömegközlekedési elérhetõséggel.

Reméljük, hogy majd sok helyi lakos egészséges élet-
módját segíti e könnyen hozzáférhetõ sportolási lehetõ-
ség. Kívánjuk, hogy kicsiknek és nagyoknak, helyi iskolák
diákjainak, cserkészeknek és nemcsak cserkészeknek, ha-

nem más kalászi közösségeknek is sok öröme teljen majd
e pálya használatában!

A pályaépítést egy hónap alatt, augusztusban végez-
tük el, ebben a BTE meghívására Kahl am Main-ból érke-
zett fiatalok is segítettek. A 6 fiatal fiú és vezetõjük, vala-
mint cserkészcsapatunk fiataljai önkéntes munka kereté-
ben elkészítették a röplabda pálya alapjait és az 5 méter
magas labdafogó hálókat. Az anyagbeszerzésben nagy
segítséget nyújtott Rudolf János, a kivitelezésben Dévai
Ferenc, Elekes Gábor és Szabó István, kitartó munkájukat
ezúton is köszönjük. A Testvérkapcsolatok Egyesülete és
a Polgármesteri Hivatal együttmûködésének köszönhetõ-
en sikerült a gépi
földmunkákat elvé-
gezni, és remélhe-
tõleg a homok is ha-
marosan a helyszín-
re érkezik. A pálya-
avató amatõr röp-
labda mérkõzés idõ-
pontját – melyre
majd örömmel hív-
juk meg Budakalász
lakosait – a késõbbi-
ekben adjuk hírül.
Dr. Wettstein András

Szentistvántelepi
Cserkész Alapítvány

kuratóriumi elnök

KÖZÖSSÉGNYÁRI MUNKÁLATOK VÁROSUNKBAN
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EGÉSZSÉG BETEGSÉGMEGELÕZÕ PROGRAMOK

Az Egészségklub hírei
Korábban a Hírmondó hasábjain már értesülhettek ar-

ról, hogy településünkön Prof. Dr. Bodor Elek szívsebész –
helyi lakos, magiszter – kezdeményezésére egy magas
szintû, nagyon alapos, három fokozatú szív- és érrendsze-
ri szûrést tervez az Önkormányzat a 20 év feletti lakosok
részére. Az Egészségklub a lakosok tájékoztatása érdeké-
ben errõl tart elõadást – a szokásos orvosi elõadási napon
– szeptember 23-án (csütörtökön) 18 órakor a Faluházban
(Szentendrei út 9.).

Az elõadás témája: Budakalász szív- és érrendszeri
epidemiológiája. Az epidemiológia görög szó: epi
demosz = a nép körében, vagyis ez az orvostudomány
azon területe, mely a lakosság körében vizsgálja az
egészségi állapot jellemzõit; a betegségek gyakoriságát,
eloszlását. Tanulmányozza azon jelenségeket, melyek az
egészségi állapotot befolyásolják; valamint azokat a koc-
kázati tényezõket, melyek a betegség kialakulásában, elõ-
fordulási gyakoriságában szerepet játszanak. Elõadó: Dr.
Szelíd Zsolt kardiológus, az Országos Kardiológiai Intézet
orvosa, a Tudományos Bizottság titkára.

Szeptember 30-án (csütörtökön) 8-12 óráig méh-
nyakrák szûrés. Jelentkezni a +36 (70) 456-0605 telefon-
számon lehet Lazanyi Istvánnénál az esti órákban, vagy a
Polgármesteri Hivatalban szerdán és pénteken 8-14 órá-
ig, kizárólag ügyfélfogadási idõben, a (26) 340-266/105-
ös melléken. A további méhnyakrák szûrések idõpontja:
október 28 és november 25. (8-12 óráig).

Októberben kezdõdik a prosztata szûrés a 40 évnél
idõsebb férfiak részére. A prosztatagyulladás sokkal gyak-
rabban fordul elõ, mint a prosztataduzzanat (daganat),
vagy a prosztatarák. De ha krónikussá válik, jelentõsen

befolyásolja a férfiak életminõségét! A gyulladás egyszerû
módszerekkel és türelemmel azonban sikeresen orvosol-
ható. A jóindulatú duzzanat (daganat) nem rák (!), ez
ugyanis rendszerint eltávolítható és legtöbbször nem újul
ki. A rosszindulatú daganat esetében rákról beszélünk,
amely Magyarországon fõleg az 55 év felettiek betegsé-
ge. Minderrõl bõvebben az Egészségklub októberi orvosi
elõadásán – október 28-án 18 órakor – hallhatnak a Falu-
házban. A témával kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az
elõadónak: dr. Bródy Gábor Dénes urológusnak. A prosz-
tata szûréseket is õ fogja végezni.

A prosztata szûrések idõpontjai: október 30., novem-
ber 13., november 27., és december 11. szombat 8-13
óráig, a védõnõi rendelõben, a háziorvosi rendelõ mellett
(Klisovác u. 6.). A vizsgálat ultrahangos-, vizelet- és
prosztata vizsgálatból (tapintás) áll, tanácsadással zárul,
esetleges további vizsgálat ajánlásával. A szûrésre jelent-
kezni lehet: Dr. Ollár Györgynél a (26) 341-332, vagy a
+36 (20) 524-2355 telefonszámokon az esti órákban.

„A betegség korai felismerése növeli a gyógyulás esé-
lyét!” Jelentkezhet minden budakalászi lakos, valamint a
település közintézményeinek dolgozói is (akik esetleg
nem helyi lakosok). A TAJ kártyát a szûrésekre mindenki
hozza magával! A vizsgálatra a szûrés elõtti regisztráció,
adminisztráció érdekében kérjük érkezzen idõben!

A 2010. évi õszi nagyszûrés várható idõpontja no-
vember eleje.

„Mindannyiunknak jogunkban áll választani az egész-
ség és a betegség között, a miénk a döntés, nem pedig
bárki másé!” (Richard Bach) Az Egészségklub rendezvé-
nyeire mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A vezetõség nevében: Garami Lászlóné (Margó)

Tudja-e a szülõ, hogyan lát a gyermeke?
Sajnos a válasz erre a kérdésre az, hogy nem lehet biz-

tos a szülõ abban, hogy a gyermeke jól lát.
A gyermekszemészek egyik legfontosabb feladata az,

hogy megelõzzék a tompalátás kialakulását. Mi is az a
tompalátás? Ez a szó azt jelenti, hogy a szem nem képes
látni, akkor sem, ha a megfelelõ dioptriájú szemüveggel
ellátjuk. A tompalátás oka leggyakrabban az, hogy az
egyik szemen valamilyen fénytörési hiba van, míg a másik
szem jó (ezért nem tûnik fel a gond).

Azon a szemen, ahol a fénytörési hiba van, a retinán
soha nem keletkezik éles kép, és ezt a homályos képet az
agy nem tanulja meg feldolgozni. Ha erre az eltérésre ko-
rán – 1-1,5 éves korban – fény derül, akkor a tompalátás
kialakulását meg lehet elõzni.

Sajnos van rá példa, hogy 6 éves korban felismert
tompalátáson már alig lehet javítani. Ennek ellenére még
a 12 év alatt észrevett tompalátások kezelését is meg kell
kísérelni. A kezelés abból áll, hogy a gyermekszemész
megállapítja a pontos dioptriákat, ami alapján szemüve-
get ír fel, majd elrendeli a jó szem takarását.

Ezzel kényszerítjük a tompalátó szemet arra, hogy
megtanuljon látni. Az eredmény az esetek nagy részében
100%-os.

A szûrés alkalmával egy számítógép vezérelt refrakció
mérés történik, amely megmutatja, hogy a két szem kö-

zött van-e eltérés, és ezenkívül még sok hasznos informá-
ciót kapunk a szemrõl. A baba az édesanya ölében ül, egy
méterre a vizsgáló fejtõl, melyre hang- és fényjelek segí-
tik az odafigyelést.

A budakalászi önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az
egészségmegõrzésre, ezen belül a szûrõvizsgálatokra.
Használják ki az ingyenes szûrés lehetõségét, melyet
nagy bevásárlóközpontokban 10.000 Ft-ért végeznek, rá-
adásul nem is szakemberek.

Várjuk Önöket!
dr. Garger Piroska
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Templombúcsú – Szent László szoborral
Szeptember 12-én ünnepelte a Szent Kereszt Felma-

gasztalása Templom 103. évfordulóját, hogy 1907. szept.
15-én, Dr. Prohászka Ottokár felszentelte az épületet. Az
ünnepi misén a Lustige Schwaben Kórus énekelt, a szer-
tartás után Kálmán József atya bemutatta és megáldotta
az újonnan felállított templomõrzõ Szent László szobrot,
majd agapéra, szeretetvendégségre hívta a híveket.

A SZENT LÁSZLÓ SZOBOR

A szobor felsõ része a Gyõrben és Nagyváradon látható
Szent László Hermáját formázza. A Kolozsvári testvérek ki-
rályunkat tekintélyes uralkodónak ábrázolják, aprólékosan
kidolgozott arcvonásokkal, szakál-
lal. Ez az egyedüli hiteles Szent
László ábrázolás. A szobor két lo-
von áll, akik hadakoznak egymás-
sal. A legenda szerint, amikor Lász-
ló megvívott a Kun harcossal a szép
magyar lányért, a lovak ugyanúgy
küzdöttek egymással. László alakjá-
ban mégsincs nyoma a hadakozás-
nak. A szobor készítõje, Kotormán
Norbert egy imádságos királyt ábrá-
zol. Mozdulatával az oltár felé tereli
az ember tekintetét. Templomõrzõ szent. Kezében ott a
bárd, de figyelmeztet az imádságra. Köszöntjük templo-
munkban Árpádházi Szent László királyunkat. Legyen jó ve-
zetõnk, példaképünk, közbenjárónk nehéz helyzetünkben.

SZENT LÁSZLÓ – PROHÁSZKA OTTOKÁR SZEMÉVEL

A magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne
virágzott ki jellemzõ típussá a magyar kereszténység; benne
forrt össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel.
Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt: öntöz-
te azt István könnyeivel, a hithirdetõk keresztvízzel, a vérta-
núk vérükkel, meg is fogamzott, de még nem gyökerese-
dett meg úgy, hogy magába tudta volna szívni a föld sajátos
elemeit, s az elemek szerint színt, alakot, életet ölteni.

A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.
Szent László nem tanít, õ nem apostol, de küzd, harcol, s gyõz
a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bá-
torságát, vitézségét lépteti be az eddig inkább csak tûrõ, szen-
vedõ, csöndes megadású kereszténységbe, s ezzel vezeti be
az Egyházat a magyar népéletbe. A népnek ugyanis a hõs, a
dalia, a vitéz harcos tetszik. Az õsi dicsõség pogány egén ott
ragyogtak a hõsök, a magyar kar, a bátor szív, amelytõl egy vi-
lág reszketett, nem szûnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez
mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak
ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor
válik kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik meg.

BÚCSÚ

Templomunk búcsúja a Szent
Kereszt Felmagasztalásának napján
van. Szent Ilona császárnõ kerestet-
te meg Jeruzsálemben a keresztet.
A legenda szerint három keresztet
találtak a Golgota hegyén. Csodás
gyógyulással döntötték el, hogy
melyik kereszt volt Jézusé. Egy bé-
na embert elõször a bal oldali ke-
resztre fektettek, de nem gyógyult
meg. Másodszorra a jobb lator ke-

resztjére fektették, megmozdult, de nem lett egészséges.
Harmadszorra a megváltó keresztjéhez érintették. A béna
ember azonnal meggyógyult.

A szentek közbenjárnak értünk, a megváltást Jézus adja.
Egy szent nem csak élete példájával ad erõt számunkra, ha-
nem közbenjárásával is. Az egyház azokat a példás életû em-
bereket avatja szentté, akikrõl csodákkal (imameghallgatás,
gyógyulások) igazolni tudja, hogy már jó helyen vannak.
Hisszük azt, hogy az ima összeköti az eget a földdel. És ahogy
az ember imája eljut Isten elé, úgy a szentek imája, közbenjá-
rása is segít a földi boldogulásban. A búcsú lelki megtisztulás,
hogy a megváltás kegyelmét jól fel tudjuk használni.

Kálmán József

A Plébánia eseményei
Nyitott templom: Szentistvántelepen csütörtökön, Bu-

dakalászon pénteken 16-20 óráig nyitva lesz a templom.
Szeretettel várjuk a munkából hazatérõ vagy éppen arra
járó imádkozni vágyó embereket.

A HITTANÓRÁK RENDJE

Kalász Suli: 1. osztály – kedd 13 óra, 2. osztály – kedd
13.45, 3. osztály – kedd 14.45, 4-5. osztály – kedd 15.30,
helye: iskola, tartja: Noémi néni. Plébánián: 6-8. osztály –
kedd 16.45, tartja Noémi néni.

Szentistvántelepi Iskola: 1. osztály – péntek 12.40, 2.
osztály – péntek 13.30, 3. osztály – péntek 12 óra, 4-5.
osztály – péntek 14.15, helye: iskola, tartja Jolika néni. 5-
6. osztály – péntek 15 óra, iskola, tartja Jolika néni. 5-8.
osztály – csütörtök 17 óra, Plébánia, Józsi atya.

Gimnazista: péntek 18.30, Budakalászi Plébánia, tartja
Jolika néni • Egyetemista: csütörtök 19 óra, Budakalászi
Plébánia, tartja: Józsi atya, péntek 19-tõl Szentistvántelepi
templom, tartja Holló András.

Felnõtt megtérõ hittan: kéthetente hétfõ este 18.30-
tól, Budakalászon. Elsõ alkalom szeptember 20-án volt.

Felnõtt katekézis: kéthetente hétfõ esti mise után
Budakalászon.

A SZENTMISÉK RENDJE

Szeptember:
Budakalász – hétfõ, péntek 18 óra, szerda reggel 7

óra, péntek 18 óra, vasárnap reggel 8 óra és 18 óra.
Szentistvántelep – kedd, csütörtök reggel 8 óra, szom-

bat 18 óra, vasárnap 10 óra.
Október:
Budakalász – hétfõ, szerda, péntek 17.30 Rózsafûzér,

18 óra Szentmise, vasárnap reggel 8 óra Szentmise,
17.30 Rózsafûzér, 18 óra Szentmise.

Szentistvántelep – kedd, csütörtök, szombat 17.30
Rózsafûzér, 18 óra Szentmise, vasárnap 10 óra Szentmise.

HIVATALI IDÕ BUDAKALÁSZON

Hétfõ, kedd: 9-11-ig, csütörtök, péntek 15-17-ig. Te-
lefon: 340-327, sürgõs esetben mobil: 06 (20) 828 0639;
e-mail: bkpl@kalasznet.hu

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT OKT. 9-ÉN ESTE

Jótékonysági koncertet ad a Budakalászi Szent István Alapít-
vány javára Harcsa Veronika (ének) és Gyémánt Bálint (gitár).



IGE-IIDÕK

2010. szeptember • IV. évfolyam 7. szám 21

Az Isten Egyháza életébõl
Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor.
Ifjúsági Klub: péntekenként 18 órakor (változhat az

idõpont).
Bibliaóra: szerdánként 18.30-kor (változhat az idõ-

pont, kérem érdeklõdjön a Budai út 55-ben vagy a (20)
886 8752 számon).

KALANDTÁBORI HÍRMONDÓ

Gyülekezetünk augusztus elsõ hetében másodjára ren-
dezte meg 6-14 éves korú gyerekeknek nyári táborát,
hogy a budakalászi és környékbeli családokat olcsó és
színvonalas táborozási lehe-
tõséggel segítse, a gyerekek
biztonságos környezetben jól
érezzék magukat, és megta-
pasztalják Isten szeretetét. A
tavalyi húsz résztvevõ közül
sokan eljöttek idén is, hozták
barátaikat, és jelentkeztek új
gyerekek is. A tervezett 30
fõs létszám hamar betelt, 19-
en Budakalászról, 3-an Po-
mázról, 5-en Dunakeszirõl, és
3-an Budapestrõl érkeztek.
Ilyen sok gyerek felügyelete
nagy felelõsség, ezért a gyülekezetbõl 5 fiatal, 4 felnõtt és
2-3 szülõ vállalta, hogy minden nap segít.

Negyven fõ egyhetes programjára a költségvetésben
elõre beterveztük a szükséges forrásokat. Márciusban az
önkormányzat egyházi programok támogatására kiírt pá-
lyázatán a költségek 2/3-át biztosító 200.000 Ft-ot nyer-
tünk, ezúton is köszönjük szépen Budakalásznak és a vá-
rosvezetésnek. Így a szülõktõl mindössze napi 250 Ft
szimbolikus részvételi díjat kértünk.

Reggel terített asztallal és bõséges reggelivel vártuk a
gyerekeket, délben meleg ételt, délután uzsonnát, nap-
közben gyümölcsöt kaptak. Hétfõn csapatokat alakítot-

tunk, jelmondatot választottunk és logót rajzoltunk. Ez
egyszerû és könnyû módja egymás megismerésének, a
gyerekek nagyon élvezték. Délután az Omszk parkban fo-
ci, baseball, játék volt. Kedden a veresegyházi medve-
farmra buszoztunk: hosszú mézes fakanállal medvéket
etettünk és kis farkasokat simogattunk. Egy tanyán már
készen várt minket a bográcsgulyás és a palacsinta, majd
lovaglással, korongozással, arcfestéssel töltöttük az idõt.
Lelkes és feldobott társaság érkezett vissza kifestve, kis
korongozott edényeit szorongatva a szülõkhöz és estig
tartott a foci, csocsó, pingpong.

Szerdán a gyerekek saj-
nálták, hogy már csak 2 nap
van hátra, többen a nyár leg-
jobb hetének mondták a tá-
bort. Délelõtt kirándultunk a
Kevélyre, útközben lósimo-
gatás, lepkészet, bogarászat
volt. Ebéd után az egyik
anyukával fonalból pulikutyát
készítettünk, majd közös ku-
tyasétáltatás volt a kertben.
Csütörtökön a leányfalui
strandra mentünk: az élmény
kimerítette a gyerekeket,

többen elaludtak hazafelé. Pénteken egy zenetanár anyu-
ka segítségével zenés délelõttünk volt, szaxofon és gitár
mellett saját készítésû csörgõkkel énekeltük közösen a
dalokat. Délután csapatjátékok, rajzolás, csocsó, foci, hin-
ta következtek. Szombat délelõtt szeretetvendégséget
szerveztünk a családoknak, énekeltünk, levetítettük a
táborban készült fényképeket, videókat és finom sütemé-
nyek mellett beszélgettünk.

Kedves Gyerekek és Szülõk – jövõre találkozunk
megint! A tábori fotók a www. budakalasz.istenegyhaza.hu
oldalon, a Képtár menüpontban tekinthetõk meg.

Lipcsik Márton

BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

A Budakalászi Református Egyház hírei
• Szeptembertõl folytatódnak a vasárnap délutáni ifjúsá-

gi óráink, és hónap utolsó vasárnapján a házaspárok köre.
• Ifjak konfirmációi felkészítése: kétéves felkészítésre

hívjuk a 13. életévüket betöltött gyermekeinket.
• Presbiterképzés – 2010 Budakalász: folytatódik pres-

bitériumunk idei képzési programja a Krisztus szerinti sze-
retetszolgálat témájában. A sorozatot záró szolgálat terve-
zett ideje és helye: október. 17. 15 óra, gyülekezeti terem.
Témája: A budakalászi egyház szervezett szeretetszolgála-
ti területeinek kijelölése, munkaterv vázlat kidolgozása.

• Krisztusért és egyházáért! – Reformációi esték,
2010.: okt. 27. – Egyház, amelyért Krisztus küzdött; okt.
28. – Egyház, amelyet Krisztus gyûjt egybe; okt. 30. –
Egyház, amely Krisztusért küzd.

SZEPTEMBERSZEPTEMBER--OKTÓBERIOKTÓBERI GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK

szept. 21. kedd 18 óra – Imaközösségek
szept. 23. csüt. 18 óra – Bibliaóra
szept. 26. vas. 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora; 10 óra 30

– Ifi konfirmáció; 16 óra – Ifjúsági óra; 16 óra –
Házaspárok köre

szept. 30. csüt. 18 óra – Bibliaóra
okt. 3. vas. 9 óra – Istentisztelet; 10 óra 30 – Ifi konfirmá-

ció; 16 óra – Ifjúsági óra
okt. 5. kedd 18 óra – Imaközösségek
okt. 7. csüt. 18 óra – Bibliaóra
okt. 10. vas. 9 óra – Istentisztelet; 10:30 – Ifi konfirmáció;

16 óra – Ifjúsági óra
okt. 14. csüt. 18 óra – Bibliaóra
okt. 17. vas. 9 óra – Istentisztelet; keresztelõ, szeretet-

vendégség; 15 óra – Presbiterképzés; 16 óra
– Ifjúsági óra

okt. 19. kedd 18 óra – Imaközösségek
okt. 21. csüt. 18 óra – Bibliaóra
okt. 24. vas. 9 óra – Istentisztelet; 10 óra 30 – Ifi konfir-

máció; 16 óra – Ifjúsági óra; 16 óra – Házas-
párok köre

okt. 27-29. szerda-péntek 18 óra – Reformációi esték
okt. 31. vas. 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora

Érdeklõdõ testvéreinket szeretettel hívjuk és várjuk.
Budakalász, Kereszt u. 7., Telefon: +36 (30) 475 9362,
budakalasz@ref.hu
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SPORTSIKERNÉGY KALÁSZI KLASSZIS

„Vizes” lányok sikere az Európa Bajnokságon
Budapesten rendez-

ték a 2010. évi Úszó-
és Mûugró Európa Baj-
nokságot, ahol két bu-
dakalászi sportoló is ki-
válóan szerepelt. Dara
Eszter úszónak és
Reisinger Zsófia mûug-

rónak a város lakói nevében Parlagi Endre polgármester
gratulált a Városnapokon.

Dara Eszter és családja életútja Budakalászról indult,
majd Budapest, Szentendre kitérõ után újra Budakalászra
ért. Immár 8 éve édesanyjával és testvérével együtt itt él-
nek, innen jár hajnalban uszodába, iskolába. 1996-ban kezd-
te a sportolást, 9 évesen lett versenyszerû úszó. A Jövõ Sc-
ben kezdte, majd a Bp. Spartacusban úszott, most a Kõbá-
nyai Sc igazolt sportolójaként éri el szebbnél szebb sikereit.

Az elsõ nagy sikere a 2006-os ifjúsági Európa-bajnok-
ság volt, ahol elsõ helyezést ért el 100 m pillangón. A
2008-as pekingi olimpiára újoncként, új országos csúcsot
úszva utazott és a 4x200-as gyorsváltóban negyedmagá-
val szerzett 6. helyezést.

A 2008-as rijekai Európa bajnokságon elért 3. hely után
még feljebb jutott az eredménylistán, a 2010-es úszó EB-re
készülõ gyorsváltó tagjaként éremesélyekkel jutott a nyol-
cas döntõbe. 2010. augusztus 12-én, élete eddigi legszebb

napján a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként, Mutina Ág-
nes, Hosszú Katinka és Verrasztó Evelin közös, példátlan
küzdelmével Európa Bajnok lett. Egyéniben a 100 méteres
pillangóúszásban is döntõbe jutott, ahol holtversenyben a
hatodik lett. Szívbõl gratulálunk és reméljük, hogy a közel-
gõ 2012-es Londoni Olimpián is folytatódik a sikersorozat!

Reisinger Zsófia mûugró, születése óta Budakalászon
él szüleivel, s 3 testvérével. 11 éve kezdte a mûugrást.
Még nem volt 20 éves, amikor a magyar felnõtt olimpiai
válogatott tagja lett. Eddigi, több mint tíz éves versenyzõi
pályafutása alatt számtalan nemzetközileg is kiemelkedõ
eredményt ért el. 2009-ben felnõtt Magyar Bajnoki címet
szerzett, majd az ezt követõ római Világbajnokságon a
döntõbe jutott. Az ott elért 12. helyet tartotta akkori leg-
értékesebb sikerének, hiszen 22 éve nem jutott magyar
mûugró világbajnoki döntõbe.

Az elmúlt év nagy részét Oroszországban töltötte, és
a számtalan edzõtábornak, sok munkának, remek edzõk-
nek és természetesen tehetségének köszönhetõen a mos-
tani, budapesti Európa Bajnokságon újabb sikereket ért el.
A 3 m-es szinkronugrásban Gondos Flórával, míg a 10 m-
es szinkronugrásban Kormos Villõvel az oldalán a magyar
mûugró csapat egyik legeredményesebb tagja lett, mind-
két számban 6. helyezést ért el. Zsófia fiatal kora ellenére
tapasztalt, rutinos, kiváló versenyzõket elõzött meg. Kí-
vánjuk, hogy az olimpiai csapat tagjaként Londonban
még nagyobb sikereket érjen el!

Huszonkilencedjére is világbajnok
Kovács Katalin kajak-kenu

versenyzõ augusztus 22-én
Poznanban 28. világbajnoki cí-
mét gyûjtötte be 500 méteren
négyesben (Janics Natasa,
Csipes Tamara és Benedek
Dalma társaként), és 29. világ-
bajnoki aranyérmét szerezte
meg 200 méteren, párosban,
Janics Natasával. Ráadásul
1000 m-es egyéni döntõben
is második lett. Bár Poznan
nem a kedvenc verseny-hely-
színe, mert „a pálya körülményes, nehézkes, az idõ min-
dig hûvös”, – a Budakalászon lakó versenyzõ most Len-
gyelországban mégis sporttörténelmet írhatott. Minden
idõk legeredményesebb nõi kajakversenyzõjévé lépett
elõ, hiszen eddig 27 aranyával holtversenyben állt az élen
a sportági örökrangsorban a németek legendás verseny-
zõjével, Birgit Fischerrel.

A „Kajakkirálynõ” nõvérei példájára 1987-ben kezdett
el kajakozni a Budapesti Spartacusban. Saját bevallása
szerint ifjúsági szinten nem tartozott a kiemelkedõ tudású
versenyzõk közé, ám 1996-ban, igaz még csak tartalék-
versenyzõként, de eljutott az atlantai olimpiára. Az ötkari-
kás játékok tekintetében igencsak eredményesnek vall-
hatja magát, hiszen párosban Janics Natasával kétszeres
olimpiai bajnok (2004, 2008) és négyszeres olimpiai 2.
(K-2 500 m, 2000; K-4 500 m, 2000, 2004, 2008).

Ezúton is gratulálunk káprázatos teljesítményéhez.

Hazajön, 5. lesz az EB-n és megy vissza...
Nem szokványos diákéletet él a budakalászi Szécsi Or-

solya, akiért pár éve, az Országos Junior Bajnokság döntõ-
je után, versengtek a sportegyesületek... és a virginiai Oak
Hill Academy nyert. A tizenhat éves kosaras alig tudott
angolul, de ösztöndíjjal kiment Amerikába, középiskolába.

Nagy váltás volt: az itthon közepes tanulónak bizonyí-
tani kellett, – angolul. „A középiskola olyan szigorú volt,
hogy csak akkor engedett kosárlabdázni, ha jól is tanulok.
... Különórákra jártam, szótáraztam, az volt a legjobb ba-
rátom...” Négyesre érettségizett, és mivel a három leg-
komolyabb kosárlabdás egyetem küldött neki meghívót,
mérlegelni kezdett. Még haza is úgy telefonált: „Apu,
képzeld el, itt annyi játékos-menedzser van egy meccsen,
mint otthon nézõ egy NB1-es mérkõzésen...” Végül a
nemzetközi gazdálkodást tanító pittsburgh-i Duquesne
Universityt választotta, aminek rangos a kosárcsapata, és
az edzõ kétszeres olimpiai bajnok. Orsi szülei elmondták:
„Tavaly õsszel iderepült az
edzõnõ és a sportigazgató,
mert meg akarták ismerni a
körülményeket és mindent el-
mondani. Amerikából három
napot idejönnek. Ilyen komo-
lyan veszik...”

Nem véletlenül. Hiszen a
nyári EB-n az U20-as magyar
válogatott edzõje (MiZo Pécs)
meghívására a B divízióban 5.
helyezést ért el a csapattal.
Csak így tovább...
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Elekes Gábor – „Budakalász Sportjáért”
A képviselõ-testület 2010-ben a „Budakalász Sportjá-

ért” díjat Elekes Gábornak, a VIDRA Sportegyesület elnö-
kének adományozta. Gábor születése óta,
közel negyven éve él Budakalászon. Az el-
sõ tagok egyikeként, tíz éven keresztül ak-
tív ifjúsági-közösségi életet élt a Szent-
istvántelepi Cserkészcsapat élharcosaként.
Tevékenyen közremûködött a Vidra SE
1998-as megalapításában, s lelkesen mû-
ködteti ma is a sportegyesületet.

Tíz év egyesületi tagság után vállalta el az
elnökséget. Célja, hogy a vízi tömegsport le-
hetõsége, a dunai evezés élménye minél
több budakalászi fiatal és felnõtt számára le-
gyen elérhetõ. Vallja, hogy a sportban is alul-
ról kell elkezdeni az építkezést. Minél szélesebb kört bevon-
ni a rendszeres tömegsportba, és ez hosszú távon meghoz-
za gyümölcsét az élsportban és a népegészségügyben is.

Neki köszönhetõen az elmúlt idõszakban indult fejlõ-
désnek a Vidra Egyesület. Gábor jó szervezõkészsége, a
társadalmi munkákban végzett aktív tevékenysége, jó

példa minden fiatal számára. A tagság lét-
száma folyamatosan nõ, a csónakház és te-
rülete gyarapodik, szépül.

A sporttal amatõr szinten foglalkozik,
de a vízi sportokért, a szabadidõsportért,
az egyesületért végzett nevelõ munkája,
kitartása, áldozatvállalása professzionálissá
teszi õt. Erõteljes alkat, sportos megjele-
nés, fanyar humor, határozott döntések,
egyértelmû vezetõi irányítás, s a hozzá tár-
suló tiszta, õszinte szív, mély érzések jel-
lemzik. Mindezek méltóvá teszik a Budaka-
lász Sportjáért cím elnyerésére.

A díjhoz szívbõl gratulálunk, és kívánunk további erõt
és boldogságot a közösségépítésben és a sportéletben
egyaránt!

MOZAIK SPORT, ZENE, SZÍNHÁZ...

Foci utcabajnokság – okt. 9.
Hol laknak Budakalász

legjobb focistái? Erre keres-
tük a választ tavasszal és ez
derülhet ki okt. 9-én szom-
baton is, a szentistván-
telepi cserkészgrundon.

A tavaszi bajnokságon
felnõtt kategóriában a Káp-
lán utca vitte el a kupát és

még pár hétig az õ utcájukat díszíti: az „Ebben az utcában
laknak Budakalász legjobb focistái” tábla. 2. helyezett a Ko-
vács L. utca, 3. a Petõfi utca lett. A gyermekeknél a Széc-
henyi utca nyert, 2. Batthyány utca, 3. Petõfi utca.

Az okt. 9-ei megmérettetésre egy-egy csapat mini-
mum 6 fõvel jelentkezhet, a többség legyen egy utcából,
de a környékrõl jöhetnek még barátok. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk! Érdeklõdni: 36 (30) 381 6867,
budakalasz.noe@gmail.com

Makk András, a Rosta Lika
Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete nevében

Standkézilabda torna az Omszk tónál
2010. júl. 3-4-én a BSC

az Magyar Kézilabda
Szövetséggel közösen az
Omszk tó partján rendezte
meg az MKSZ által ver-
senynaptárba kiírt kvali-
fikációs Strandkézilabda
tornáját. A rendezvényt
hosszú évek óta zajló
egyeztetés, lobbyzás és komoly elõkészítés elõzte meg.
Rekultiválták a tó partján lévõ, az Európa Bajnokságra
készített homokgödröt, helyreállították a pályát.

A két nap alatt, kiváló idõjárási körülmények között,
három jól elõkészített pályán 86 mérkõzést bonyolítottak
le. A tornán mintegy 50 csapat csapatok küzdött meg az
országos döntõbe jutást jelentõ helyezésekért, és 5-600
fõ vett részt.

A rendezvényt sportvetélkedõkkel, röplabdával, tol-
laslabdával bõvítették, így egyben nagyszerû hétvégi
családi programmá is bõvült.

Provanszál zene a templomban
A mediterrán éne-

kes többszólamúság
neves képviselõje, a
provanszi Occi Cant
együttes énekelt egy-
házi és világi dalokat
július 12-én a budaka-
lászi Római Katolikus
Templomban. A dalok
Szûz Máriáról, cso-
dákról, szeretetrõl, barátságról, szerelemrõl, szomorú-
ságról, szabadságvágyról, ünnepekrõl: életrõl és halálról
zengtek és oxitán, olasz és korzikai nyelven is szívhez
szóltak, lelket melengettek, – bár a háziasszony, Papp
Ágnes tanárnõ le is fordította õket.

A koncert bevételét az árvízkárosultak javára fordították.

Dzsungel könyve – kicsit másképp
Ismét nagy sikert aratott a Zeneiskola Dzsungel könyve

címû elõadása aug. 29-én a Faluházban. A másodjára elõ-
adott darabot módosított szereposztásban láthatta a kö-
zönség és mivel a nagyteremben kapott helyet, sokkal
jobban lehetett élvezni a látványt, a zenét, mint a Nép-
táncfesztiválon. Így nem csak a hálás közönség tapsolt ki-
tartóan a kiválóan
játszó fellépõknek,
de Szalóky B. Dá-
niel rendezõ is elé-
gedett volt velük,
hiszen képessége-
ik legjavát mutat-
va, amatõrként is
profi elõadást tud-
tak nyújtani.
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KULTÚRATELEVÍZIÓ ÉS PÓDIUM

Júliustól mûködik a Kós Károly
Kulturális Televízió: naponta 9 és
12, 15 és 18, ill. 20 és 23 óra kö-
zött sugározza kulturális és köz-
életi mûsorait. A délutáni és esti
adás megegyezik, délelõtt elõzõ
heti mûsorokból válogatnak.
Csütörtökön a hétfõi, pénteken a
keddi, szombaton a szerdai mû-
sort ismétlik, új anyagokkal is bõ-
vítve. Vasárnaponként vallási
mûsorok, zenés programok láthatók. A két fiatal mûsor-
vezetõvel már több városi programon találkozhattak.

Anderle Alexandra gyerekkora óta Budakalászon él.
Az elsõ négy osztályt a Kalász Suliban végezte el, majd a
Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt. Az ott
töltött nyolc év meghatározó volt számára. 2006-ban je-
les eredménnyel érettségizett, felvették a Károli Gáspár
Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának sza-
bad bölcsészet szakára. Mivel ott nem indult mûvészet-
történet szakirány, 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi karának mûvészettör-
ténet-kommunikáció-médiatudomány szakos hallgatója
lett. Várhatóan 2011-ben szerzi meg Ba diplomáját.

Az egyetem mellett dolgozott eladóként, telemar-
ketingesként és hostessként is. Szeret sportolni, edzõte-
rembe jár, és ha módjában áll, kerékpározik, túrázik, úszik,
lovagol is. Szívesen utazik, bár anyagi korlátai miatt még ke-
vés helyre jutott el. Az idegen kultúrák, vidékek megisme-
résével látókörét kívánja szélesíteni, mûveltségét bõvíteni.

Bár felmerült, hogy múzeumi kommunikációval, a ki-
állítás-szervezés gazdasági részével vagy PR-rel foglal-
kozzon, – a Kós Károly Kulturális Televízió hatalmas lehe-
tõség számára, hiszen mindig az ilyen jellegû tevékeny-
ség érdekelte igazán. A KKKTV-nél szeretné elsajátítani a
szakmát, fejleszteni magát. Ám, hogy több lábon álljon,
tervbe vette egy közgazdasági diploma és egy OKJ-s
szakma megszerzését is. Fontos számára a munka, de
családcentrikus embernek tartja magát.

Réti Dániel 1990 óta budaka-
lászi lakos, járt a Szentistván-
telepi Iskolába és a Kalász Suliba
is, most utolsó éves a Zsigmond
Király Fõiskola kommunikáció és
mûvelõdésszervezõ szakán.

Foglalkoztatja a történelem, a
magyarok múltja. Büszke arra,
hogy magyarnak született. Vallja,
hogy a magyar nem egy nép, ha-
nem egy minõség vagy tudatál-

lapot. Úgy gondolja, kétféle embertípus van. Az egyik tí-
pus a másik emberbõl él, a másik típus pedig a másik em-
berért. A magyarok az utóbbiba tartoznak, legalábbis tar-
toztak. Elmúlt évét a Magyarok Szövetségénél töltötte, a
fõtitkárságon, kivette a részét a megyegyûlések, a Ma-
gyarok Országos Gyûlése és a Kurultaj szervezésébõl.

Színes egyéniség: odavan a számítástechnikáért, sze-
reti a természetet, sok állata volt és van, gyakran kirán-
dul, jár vadkempingezni, horgászni, korcsolyázni, snow-
boardozni, síelni, kenuzni, paintballozni, salsázni... Autó-
ját a barátaival rakta össze, szeret vezetni, utazni.

Rengeteg barátja és ismerõse van, fontosnak és építõ-
nek tartja a közösséget, de a legfontosabbnak a családot.
Könnyen megtalálja a hangot az emberekkel, így a szer-
kesztõ-riporter munkakör, úgy érzi, épp neki való: izgal-
mas, érdekes, kreatív. Kulturális eseményeken vesz részt,
beszélgethet a szervezõkkel, beleláthat a város mûködé-
sébe és olyanokkal találkozhat (jó esetben), akik nem a sa-
ját önzõ céljaikkal vannak elfoglalva, hanem azért dolgoz-
nak, hogy az embereknek, a közösségeknek jobb legyen.

A stúdiót a Kós Károly ÁMK-ban alakították ki, most
rendezkedik be stáb, a terv szerint a helyszíni közvetíté-
seken túl itt is készülnek felvételek, kerekasztal beszélge-
tések. Szandra dolgozik többnyire a stúdióban, bemondja
a mûsorokat és mint a TV háziasszonya, vezeti a beszél-
getéseket. Dani jár ki az intézményekbe, programokra. A
testületi üléseket két kamerával veszik, az üléseket õsszel
már élõben közvetítik.

A Kós Károly Kulturális Televízió arcai

„Ha még egyszer tapsol-
nak, gázsiemelést kérek!” –
fenyegette meg viccelõdve a közönséget Hobo
szeptember 9-én, a Faluházban, a „József At-
tila: Tudod, hogy nincs bocsánat” címû
elõadás végén. A Sebõk János által pe-
rifériára szoruló magányos farkasnak,
kívülálló értelmiségnek, dalköltõnek,
bohócnak, udvari bolondnak titulált,
vagy inkább annak tisztelt elõadó-
mûvész önálló estjén József Attila
életmûvének kiemelkedõ, de ma-
napság alig hallott, ritkán elõvett da-
rabjait elevenítette meg, töltötte fel
élettel. Láttuk hívõnek és hitetlennek,
szerelmesnek és õrültnek, dacosnak és
erõtlennek, boldognak és depressziósnak:
ahogy a költõ és versei – egy elõadás-mûal-
kotás teremtésére – ezt az öntörvényû, robusztusan

érzékeny mûvészembert
megihlették. Hobo az idén

még kétszer lép fel a Faluházban: október 7-én
19 órakor „Viszockij: Adjatok a kutyáknak

húst!”; november 11-én 19 órakor „Villon:
Akasztottak balladája” címû elõadóest-

jével. Terv szerint azonban februártól
májusig újabb négy mûsorát elhozná
a budakalásziaknak: a Ballada a senki
fiáról címût (Faludy György-est), a
Csavargók tízparancsolatát (önélet-
rajzi est a pályáról, mesterekrõl,
kedvencekrõl), a Circus Hungaricust

(generációs önvizsgálat, saját dalaival
és prózai szövegeivel), illetve egy óri-

ás koncertet (József Attila, Jim Morrison
és Viszockij dalokkal). Októberben jelenik

meg Pilinszky-lemeze, érdeklõdés estén azt is
szívesen bemutatná a közönségnek a Faluházban.

Hobo egyszer, kétszer, sokszor a Faluházban
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A Kós Károly ÁMK – Faluház
szeptember-októberi programja

Szept. 23. 18 óra MRL Egészségklub, Dr. Szelid Zsolt kar-
diológus elõadása; 17 órától vérnyo-
másmérés

Szept. 25. 14 óra Szüreti felvonulás és mulatság
Szept. 27-28. 9-17-ig Kistérségi oktatási börze
Okt. 5. 9-12-ig Gyermek szemvizsgálat
Okt. 5. 17 óra Zenei Világnap – Schumann koncert
Okt. 7. 18 óra Hobo elõadás – Viszockij est
Okt. 8. 17 óra Aprók tánca, Játszóház
Okt. 8-9-10. 18 órától Kalászi Kortárs Tánctalálkozó
Okt. 15. 18 óra Kiss János és a pomázi képzõmûvészkör

festmény és grafika kiállításának megnyi-
tója a Klubban

Okt. 16. 13 óra Tarsolyos találkozó
Okt. 22. 17 óra Kézmûves foglalkozás

Politikai szervezetek rendezvényei
Szept. 23. 18 órától Védegylet gyûlés
Szept. 25. 10-13 Fidesz Családi nap
Szept. 30. 18 óra Magyarok Szövetsége gyûlés
Okt. 1. 18 óra Nemzeti Fórum gyûlés

Tarsolyos találkozó – okt. 16.
Szalóky József fotókiállításával nyílik a Tarsolyos talál-

kozó: az „Õseink nyomában: avar, hun, szkíta kincsek”, a
„Nimród öröksége”, „Az õsmagyarok nyoma a nagyvi-
lágban” és a „Hagyományõrzés, amúgy magyarosan” c.
tárlattal. Közben Gáborné Váradi Zsuzsa ötezer darabos
népviselet-gyûjteményébõl lesz bemutató és a Kárpát-
medencei népviseletek mágikus jeleirõl egy elõadás.
Vendég lesz: dr. Papp Lajos szívsebész; dr. Varga Tibor
Szent Korona-kutató; Poór Miklós villamosmérnök;
Gémesi Katalin énekes zenetanárnõ; Csabai János színész,
rendezõ; Kalmár János magyarságkutató, és a lista még
tovább gazdagodik...

Hol vannak a sírok
– Teleki Júlia könyvbemutatója –

Szeretettel hívunk mindenkit szept. 25-én szombaton
17 órára a Könyvtárba, Teleki Júlia délvidéki író Hol van-
nak a sírok címû könyvének bemutatójára. A könyv a ma-
gyar nemzetiségû polgári lakosság ellen elkövetett 1944-
45-ös atrocitásokról szól. Teleki Júliának szinte a teljes
családját kiirtották. Az írónõ egész életét az igazság felku-
tatásának szentelte, ma sem akar mást, csak hogy ismer-
jék el, ártatlan emberek vesztek oda, kivégezték õket bí-
rósági ítélet nélkül csak azért, mert magyarok voltak. A
találkozó vendége lesz Világos Tibor, Ada alpolgármeste-
re, és lehetõség lesz a könyv megvásárlására is.

Kalászi Kortárs Tánctalálkozó – okt. 8-9-10.
2010-ben hetedik alkalommal rendezik meg a Kalászi

Kortárs Tánctalálkozót, idén is nívós darabok közül válogat-
hat a közönség. Okt. 8. péntek 19 óra: Megnyitó (fotó és
festmény kiállítás); Forte Társulat: Godot-ra várva. Okt. 9.
szombat 18 óra: Ifjú koreográfusok estje; 19 óra: filmvetítés
(válogatás M. Tóth Géza rövidfilmjeibõl); 21 óra: Duna
Táncmûhely – Barlang. Okt. 10. vasárnap 19 óra: Táncfilm
vetítés (Mándy Ildikó válogatása; 20 óra: TranzDanz: Re-
DNS. A fesztivál teljes ideje alatt megtekinthetõ Dusa Gá-
bor fotómûvész, ill. Szalai György festõmûvész kiállítása.

Változások a KKÁMK-ban
 A Kós Károly ÁMK-ban új elektromos elosztó szek-

rényt szereltek fel a kinti nagy rendezvények kiszolgálásá-
ra, a Városnapok elõtt sikerült be is köttetni.

 Beköltözött a Kós Károly Kulturális Televízió a Falu-
házba, a Sportklubban alakították ki a helyét.

 Rövid idõre bezárt a Kávézó: szept. 15-ével a bérlõ
felmondta a szerzõdést. Folynak a tárgyalások a Kávézó
mihamarabbi kiadására.

Kedvcsináló
A Hónap írója a száz éve elhunyt Mikszáth Kálmán író,

újságíró, szerkesztõ, az MTA tagja, országgyûlési képvi-
selõ. Írói pályája, stílusa, eredetisége miatt nehezen in-
dult, mégis nagyon ismert lett. Elbeszélései, regényei
mellett figyelemre méltóak Országgyûlési karcolatai is:

A KÁOSZ

Ha a legelején akarom kezdeni, onnan kell kiindul-
nom, miképp keletkezik a tisztelt Ház. Körülbelül olyan-
formán, mint ahogy a világ keletkezett. Legelõször van a
káosz. (Csakhogy ez igen kellemes atmoszféra.) A szürke,
alaktalan gomolyból nem látszik ki semmi, csak a zászlók
és a roppant zavaros szóözön. Ez áradatban eveznek a
különbözõ színû sajkák a jelöltekkel. /.../

A polgárerények iránti érzék kezd a népbõl kiveszni.
Nemcsak nem nézi már, melyik a különb ember, de nem
is bírja felösmerni, mint azelõtt. /.../ 

Jókainak jól mondta meg Ilyefalván egy góbé:
– No, az úr az elsõ eleven ember, akire én ingyen sza-

vazok. – Hogyhogy? – kérdé Jókai.
– Mert eddigelé mindég két úridinnyét tettek elejbem,

hát én csak azt néztem, hogy ha meglékeljük, melyikbõl
potyog ki több. /.../

Könyvtári hírek
 A nyári szünet után ismét várja kedves olvasóit a Kós

Károly ÁMK Könyvtár. Nyitva: hétfõ: 13-16-ig, kedd: 9-16-
ig, szerda szünnap, csütörtök: 13-18-ig, péntek: 9-14-ig.

 Várjuk vissza a régebb óta kint levõ könyveket is, rö-
vid türelmi idõ után kiküldjük a felszólítást, majd köny-
venként 6 Ft/nap késedelmi díjat kérünk.

 Szeptemberben a Hónap Vendége: Teleki Júlia dél-
vidéki író, akinek szept. 25-ei, 17 órai Hol vannak a sírok
címû könyvbemutatójára szeretettel hívunk mindenkit.

 Könyvbarátnõk Klubja találkozó lesz szept. 28-án
kedden 17 órakor. Várjuk mindenre nyitott asszonytársa-
ink érdeklõdését! Olasz ételreceptjeiteket (Lénárd Sán-
dorra emlékezve) és a nyáron készült kézimunkákat ne
hagyjátok otthon!

 Októberben a Hónap Írója Vas István lesz.
 Október 29-én 14 órakor a Hónap Vendége Berg Ju-

dit, az egyik legsikeresebb kortárs gyerekkönyv írója.
 A könyvtár vezetõje ezúton köszöni meg ismeretle-

nül is K. Péter úr gáláns gesztusát, amellyel a Könyvtár ré-
szére egész évre megrendelte az Interpress Magazint.
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TÁBOROK, PROGRAMOK OKTATÁS
Tihanyi táborozás

A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete jún. 25–júl.
4. között gyermektábort szervezett Tihanyban. A táborozás-
ban elsõ alkalommal vettek részt új testvértelepülésünk gyer-
mekei is. Lövétérõl 17, Adáról 12, Budakalászról 14 fõ jött. A
testvér-gyermekek közül bizony sokan nem jártak még Ma-
gyarországon, a Balatonon pedig még soha.

A Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány támogatásával
az Alapítvány tulajdonában lévõ vendégházban kaptunk szál-
lást és teljes ellátást. Az idõjárás is kegyes volt hozzánk, az el-
sõ napok hûvöse után már 35 fokos
hõmérsékletben és igazi nagy fürdés-
ben volt részünk. A kísérõ tanárok le-
leményessége és ügyessége folytán
gazdag volt a program: a gyerekek
megcsodálták Tihany nevezetessé-
geit, hajókáztak a Balatonon, beba-
rangolták a környéket, megnézték a
Babamúzeumot, vetélkedõkön,
ügyességi próbákon vettek részt.

Sajnos az idõ gyorsan szaladt,
ezért a hét hamar elmúlt. Az utolsó
este feladata volt megfogalmazni
miért tetszett ez a hét és kedves-
kedni egy mûsor keretében a vendéglátó felnõtteknek. A
vendégház alatti parkolóban rendeztük be a színpadot és
mi, nagyok, olyan elõadást kaptunk hálából, hogy szinte
mindenkinek könnyek futottak a szemébe. A gyermekek
igaz barátsággal váltak el egymástól azzal, hogy jövõre
Lövétén újra találkoznak.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Budakalá-
szi Szent Erzsébet Alapítványnak, hogy térítésmentesen
rendelkezésünkre bocsátotta mindkét vendégházát; a se-
gítõknek és tanároknak a munkájukért; és külön Deutsch
Ildikónak, aki olyan sokat segített abban, hogy a gyerme-
kek boldogan táborozhassanak.

Weitzinger Zsuzsa, BTE

Együtt Tihanyban
Budakalász már régóta építi testvéri kapcsolatait két

határon túli magyar településsel, Lövétével és Adával.
Nyáron a három testvér gyermekei ismerkedhettek egy
mozgalmas, vidám héten át Tihanyban.

A barátkozás eleinte nehezen ment, de mikor a sportve-
télkedõn vállt-vállnak vetve kellett a gyerekeknek a komoly
ajándékokért – csoki, cukorka, nyalóka – dolgozniuk, eltûntek
a határok, és attól kezdve szétbogozhatatlan csapatokban jár-
tak, játszottak, fürödtek. Nehézséget csak a nyelvi akadályok

okozhattak, mert bár egy nyelvet be-
szélünk, azt mégis másképp tesszük.
Nagy kacagások voltak az ebbõl adó-
dó félreértésekbõl. A tészta, a süte-
mény és a kalács itt Pest környékén
mást-mást jelentenek, de ha Adán kí-
nálnak kaláccsal, vagy Lövétén tész-
tával, akkor ugyanúgy nyalakodha-
tunk, mint ha Budakalászon süte-
mény kerül a tányérunkra.

Az egy hétbe nagyon sok prog-
ram fért bele. Megnéztük Tihanyt,
vitatkoztunk a visszhanggal, utaz-
tunk hajóval és kisvonattal, kirán-

dultunk, rácsodálkozhattunk a magyar királyok viasz má-
solataira, ettünk isteni finom lángost, fürödtünk, énekel-
tünk, játszottunk. Nagy izgalommal készültek a gyerekek
az utolsó esti „Ki Mit Tud”-ra, és igazán érdekes, sokszínû
produkciókat láthattunk. Volt, aki verset, mesét mondott,
táncolt, bûvészkedett, hasizmot táncoltatott. A legmeg-
hatóbbak mégis azok a gyönyörû gyermekhangok voltak,
melyek megmutatták, milyen szép is a magyar nép zené-
je, és mennyire élõ ma is.

Táborzáráskor sok búcsúkönnyet, ölelést, email címet és
emléket pakolhattunk bele a bõröndbe. És a búcsúmondatot:
„Jövõre veletek, ha nem is ugyanitt, de mindenképpen!”.

Victor Anna

A Kalász suli programjai
szept. 26. 10 h Tour de Kalász
okt. 1. Fõzõverseny
okt. 1. Állatok világnapja – állatsimogatás
okt. 6. Aradi vértanúk napja

– ünnepi megemlékezés
okt. 9. 10 óra Tófutás
okt. 22. Megemlékezés az 1956-os Forradalom

évfordulójáról
okt. 24. Nagy vagy! TV2 játékos csapatverseny

felvétele a Sportarénában

Zeneiskolai hírek
 Népdaltábort szervezett Papp Ágnes népi ének ta-

nár Városlõdön július 10-16 között, melyen iskolánk tanu-
lóin kívül más zeneiskolák növendékei is részt vettek.

 Fúvószenekari tábort tartott Spáth Oszkár és
Spáthné Faragó Éva a Szentendrei-szigeten található
Árnyassziget Ifjúsági táborban, melyen augusztus 16-20-
ig 24 növendék és 3 zenetanár vett részt.

 Tambura találkozó és workshop volt aug. 29-én az
Árvalányhaj vajdasági tamburaegyüttes részvételével. Az
élõ népzene a Kárpát-medencében címû rendezvényen, a
helyi és környékbeli zeneiskolák tamburaegyüttesei, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzene szakos hallgatói
valamint a Vujicsics és a Söndörgõ zenekar mutatkoztak be
illetve közösen elõadott mûsorszámokat sajátítottak el.

 Okt. 5. 17 óra – Zenei világnap, jubileumi koncert
Schumann születésének 200. évfordulója alkalmából.
Közremûködik: Dónusz Katalin – ének, Ókovács Szilvesz-
ter – ének, Cs. Nagy Ildikó – zongora, a mûsoron Schu-
mann szóló dalok és duettek szerepelnek.

Hermeszné Uracs Mónika

Testvériskolások jönnek a Kalász Suliba
Moholon járt a Kalász Suli tantestületének küldöttsége

a testvériskolai megállapodás elõkészítése céljából. A
szerzõdés megkötése folyamatban van, eszerint 10-20
gyermek érkezik õsszel Budakalászra, egy hetes látoga-
tásra. A vélhetõen 5-6. osztályos kisdiákokat családoknál
szállásolják el, a befogadó gyermekkel együtt mennek is-
kolába, részt vesznek az órákon. Tavasszal a budakalászi
gyermekek látogatnak hasonló feltételekkel Moholra.
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OKTATÁS ISKOLÁINK, ÓVODÁINK ÉLETÉBÕL

27 30. lap

Családi Sportnap lesz a Telepi Óvodában!
Szeptember 25-én szombaton ismét összegyûlhet ap-

raja-nagyja a Telepi Óvodában, hogy egy boldog délelõt-
töt tölthessünk együtt, a családok és az óvoda dolgozói.

Hogy milyen játékokkal, sportolási lehetõséggel ruk-
kolunk elõ az idén? Lesz ismét kötélhúzás? Ugrálóvár?
Diótörés? Teregetés? Arcfestés? Az még legyen titok!

De az biztos, a sok régi hagyományos tevékenységen
túl új, izgalmas „akadályok” is lesznek. Mi már lelkesen
szervezünk, tervezünk. Reméljük, az idõjárás is „támogat”
bennünket és szeptember 25-én délelõtt sok család kelle-
mes, játékos programokban gazdag délelõttöt tölt el
óvodánkban. Mindenkit szeretettel várunk!

Természetkutató tábor a Hortobágyon
Hosszú tervezés után végre leutazott a biológus csapat

vonattal a Hortobágyra. Szállásunk Mátán, a Fecskeházban
volt. Fantasztikus helyünket elfoglalva felfedeztünk egy 25
fokos forrást a ház elõtt. Ekkor még nem is sejtettük, hogy
milyen életmentõ lesz ez számunkra. Rengeteg jó progra-
mon vettünk részt. Elsõ nap a HNP Látógatóközpontjába
és a Pásztor múzeumba mentünk. Másnap szekértúra során
ismerkedtünk a puszta õshonos háziállataival.

Láttunk bivalyokat, szürkemarhát, rackát, mangalicát és
gyönyörû nóniusz fajtájú lovakat. A következõ nap kibicikliz-
tünk a hortobágyi halastavakhoz, és ott ismerkedtünk a le-
nyûgözõ madárvilággal. A malomházi bemutatóhelyen peli-
kánokat, farkast és aranysakált is láttunk. A Hortobágy folyón
motorcsónaktúra keretében a vízi világot és a halászat õsi
eszközeit ismerhettük meg. Az utolsó nap Cseszlai Zsombor
vezetésével betekintést
nyertünk a Madárkórház
életébe, ahol önkéntes-
ként segítettünk a
gyomirtásban. Minden-
kinek nagyon tetszett a
tábor, hiányozni fog a
sok métázás és a prog-
ramok utáni lábáztatás a
termálvízben.

Köszönet Nádas Kati néninek és Turda Kati néninek!
Cseszlai Zsombor és Beregszászi Miklós

„Budakalász jó tanulója, jó sportolója”
Az évnyitó ünnepségen

mindkét iskolában átadták a
„Budakalász jó tanulója, jó spor-
tolója” kitüntetõ címet, a tanu-
lásban és sportban az elmúlt
tanévben legjobban teljesítõ
gyermeknek.

A díjat a képviselõ-testület a
Kalász Suliból Kurucz Blankának
(2.a) ítélte oda, akinek kisisko-
lásként sikerült megtalálnia a
helyes arányt a tanulás és a

sport között. A Bendegúz matematika verseny arany fo-
kozatát kapta; meseíró, szavalóversenyeken is szépen
szerepelt; és országos sakkversenyeken 1., 2. és 3. helye-
zést ért el. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

A Szentisvántelepi Általános
Iskolából Nádas Balázs (5.a) kap-
ta meg a díjat. Balázs a kitûnõ ta-
nulmányi eredmények mellett az
iskolai, városi, országos és nem-
zetközi versenyeken is dobogós,
sõt 1. helyezést ért el labdarúgó
csapatával. Ráadásul a közösségi
életbõl az iskolában és a csapat-
ban is aktívan kiveszi részét. Gra-
tulálunk és reméljük, hogy tanul-
mányi és sporteredményeivel
másokat is ösztönözni fog!

Tanulmányi kirándulás a gyadai tanösvényen
A Szentistvántelepi Is-

kola tanárai tanév eleji „be-
melegítõ” tanulmányi kirán-
duláson vettek részt a Bör-
zsönyben lévõ Katalin-
pusztán. A váci Magosfa
Alapítvány által szervezett
terepi bemutatón bejártuk a
„2010-es év legjobb tanös-
vényét”, és sok ötletet kap-
tunk az erdei iskolai prog-
ramjainkhoz. Mindenkinek ajánljuk ezt a kellemes kiránduló-
helyet. Köszönjük a Magosfa Alapítvány segítségét.

Nádas Kati

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

Német nyelvi tábor Ausztriában
A Kalász Suli, a Szentistvántelepi Általános Iskola és

két budapesti iskola tanulói közösen vettek részt
Saalbachban (Salzburg tartomány) egy nyelvi táborban. A
kisváros, ahol laktunk, 1991-ben rendezte a sí-világbaj-
nokságot. Így érthetõ, hogy magas hegyek
vettek körül minket. A panziónk igazi oszt-
rák alpesi vendégház volt, körbalkonokkal
és az elmaradhatatlan muskátlikkal.

A tábor fõ célja a német nyelv gyakorlása
és Ausztria nevezetességeinek megismerése
volt. Diákjainkat minden délelõtt osztrák ta-
nárok tanították, majd utolsó nap egy kis be-
mutatót tartottak. Az órákon Ausztria földraj-
zát és a környék nevezetességeirõl szóló tör-
téneteket dolgozták fel, és Saalfeldenben
tettek „városfelfedezõ” sétát. A délelõtti ta-
nulást mindig egy kirándulás követte, Auszt-
ria legnevezetesebb tájait jártuk be. Este meg kellett írniuk
az aznapi eseményeket németül, és egy kis szótanulás is
volt. A német nyelvet már ügyesen használták „élesben” a
panzióban, a vásárlásoknál és a kirándulásoknál. /.../

Diákjaink a jövõ tanévben biztosan nagyobb lelkese-
déssel fogják tanulni a német nyelvet, mert olyan felejt-
hetetlen élményekkel tértek haza, amelyek erõt adnak a
tanuláshoz és bebizonyosodott elõttük az idegen nyelv
tudásának fontossága.

Peltzer-Dubovszky Lívia, némettanár

Német tábor: 2010. 06. 28-07. 03.
1998 óta 11. alkalommal szerveztünk német nyelvi tá-

bort Ausztriába. Ezúttal a Salzburg tartományban lévõ Zell
am See és környéke volt az úticél. A Szentistvántelepi Is-
kola diákjai mellett a Kalász Suli és két budapesti iskola ta-

nulói alkották a csoportot. A szállásunk
Saalbachban, a tanítás Saalfeldenben volt.

Minden nap felfedezõ útra indultunk a
környéken. Így jutottunk el Európa legna-
gyobb, a világ 5. legnagyobb vízeséséhez,
a Krimml-i vízeséshez (380 m). Saalbach-
Hinterglemmben felvonóval jutottunk fel a
Kodok hegyre, ahol a gyerekek 10 állomá-
son teljesítették a kalandpark feladatait a
„koboldok nyomában” (innen indulnak min-
den évben a hegyi kerékpárversenyek is).

A legnagyobb élményt talán az Ausztria
legmagasabb hegyéhez, a Grossglockner-hez

(3798 m) való kirándulás jelentette. Lélegzetelállító volt a ki-
látás a 48 km-es, 36 hajtûkanyarral tûzdelt útszakaszon. A
pihenõhelyeken közelrõl is megcsodálhattuk az enciánt, a
havasi gyopárt és a Ferenc József Kilátónál a mormotákat.

Kihasználtuk, hogy közel vagyunk Németországhoz,
és ellátogattunk az Alpok Nemzeti Park közepén lévõ
Berchtesgaden-nél a Königssee-hez, ahol hajóztunk is a 8
km hosszú tavon, és megcsodáltuk Németország 2. leg-
magasabb hegytömbjét, a Watzmann-t (2713 m).

Dobainé Angelmayer Anna

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

A Szent István Cserkészcsapat az idei táborát – közö-
sen 30 másik csapattal – a Bakonyban tartotta. A budai és
Buda környéki csapatok ötévente rendezik meg a közös
„Kerületi Nagytábort”, melynek elõkészítése és megszer-
vezése ezúttal is több mint egy évig tartott.

Cserkészcsapatunkból összesen 108 fõ volt jelen a tábo-
rozáson, a kisebbek egy hétig voltak velünk. A tíz napos tá-
borban körülbelül 1700 cser-
kész vett részt, ezúttal a XIX.
század egy-egy nemzetének
bõrébe bújva. A IX. altábor – a
budakalászi, csillaghegyi és far-
kasréti csapat – a régmúlt vad-
nyugatot idézte fel: a táborozók
telepeseknek és aranyásóknak,
indiánoknak és mexikói marha-
pásztoroknak öltözve játszottak
együtt vagy épp egymás ellen.
Megelevenedtek a pionír élet
hõsi megpróbáltatásai, a ter-
mészetközelségben élõ prém-
vadászok kalandjai, a szerencsét próbáló telepesek városká-
jának hétköznapjai és a nyugati civilizáció hódításának tanul-
ságos történelmi pillanatai is. Mindez játékos, gyermekek
számára is érthetõ, élményszerzésre törekvõ formában.

A tíz altábor nem túl messze egymástól, de viszonylag
elkülönülten helyezkedett el. A csapatoknak saját konyhái
voltak, de közösen szerezték be az alapanyagokat (ezzel
is próbálva csökkenteni a költségeket). Sok közös progra-
mot is tartottak, messze visszhangoztak a bakonyi erdõk a

több mint 1500 fõs számháborútól vagy a hasonlóan nagy
nemzetek közötti tábori olimpiától.

A vasárnapi szentmise szintén az erdõben volt, közö-
sen a református istentisztelettel. Majd a cserkészet öku-
menikus szellemiségében a papok és lelkészek közösen
kérték a szertartások végén az Úr áldását a táborozókra.

A nagytábor nem titkolt célja volt, hogy a csapatok egy
kicsit jobban megismerjék
egymást, barátságok szülesse-
nek és eltanulhassunk egy-
mástól új játékokat, dalokat
vagy táborozási ötleteket. Sza-
vakkal nehéz leírni, milyen volt
az a színes kavalkád és jóked-
vû gyereksereg, ami ott körül-
vette az embert. A sok szerve-
zés nem volt kis munka, de
úgy hiszem, megérte: aki csak
részt vett a táborban, nem fog-
ja egyhamar elfelejteni.

A tábordíjat pályázati for-
rásokból próbáltuk csökkenteni, NCA- és helyi pályázatok
útján, a támogatásért ezúton is köszönetet mondunk Bu-
dakalász Önkormányzatának, a Szentistvántelepi Plébáni-
ának, a Szent István Alapítványnak.

Az idei táborvetítést október 8-án pénteken 18 órakor
a telepi templomban tartjuk, melyre minden táborozót,
családtagokat és a cserkészet iránt érdeklõdõ ifjakat és
idõsebbeket is szeretettel hívunk.

Takách Gáspár táborvezetõ

Vadnyugat a Bakonyban
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