Szolzsenyicint idézve,
és a Nobel-díjas író szavait
értelmezve az elmúlt évek
legkeményebb beszédét
mondta Soltész Miklós
szociális, család- és ifjúságügyekért felelõs államtitkár
október 23-án az Omszk
parkban. Hogy „a vörös ár
miért pusztíthatott és
pusztíthat ma is...”, – arra a
válasz épp a kommunisták
– Szolzsenyicin által is leírt
– hataloméhsége, cinizmusa, gátlástalansága, rombolási hajlama, és hogy „a
méltóság és az emberi értékek mindig távol álltak
tõlük”. Ezt bizonyították azok is, akik „Apró-villákba bújtak” és akik az 1956-os forradalom és szabadságharc „ötvenedik évfordulóját megbecstelenítették, mert félnek az
összefogástól, és fenn akarták tartani a merjünk kicsik lenni politikáját”. Az államtitkár elmondta: „mindannyiunk
kötelessége, hogy ezt a nemzeti összefogást megtartsuk
... és õseink tiszteletére megõrizzük.” Akik pedig kicsik
akarnak lenni, azokat „hagyjuk meg ezen méretek között,
de ne feledjük el, hogy minden gaztettre képesek...”.
A beszéd után a Nemzeti Kamara Színház mûvészei
(Herman Gréta, Mettner S. Emese, Pelsõczy László és
Usztics Mátyás) idézték fel „Jöjj el szabadság!” címû elõadásukban az ötvenes évek pusztításait és az 56-os eseményeket. Megemlékeztek a kor névtelen hõseirõl, valamint az üldözést, kínzást, és halált is vállaló költõinkrõl,
színészeinkrõl, élsportolóinkról. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra a felbecsülhetetlen veszteségre, hogy a forradalom után mintegy 240 ezren hagyták el Magyaror-

szágot, s kétharmaduk
utóbb tudományos, vagy
gazdasági karriert futott
be, – határainkon kívül. Hiányukat az itthon maradottak máig nem tudták
pótolni, s örök kérdés marad: kik szolgálták jobban a
nemzetet, akik elmentek,
vagy akik itt maradtak...
Budakalász Város Önkormányzat képviselõ-testülete nevében Rogán
László polgármester elismerését fejezte ki Vitéz
Ilyés Lászlónak, akit az ’56os Vitézi Lovagrend Világszövetségének elnöke és
vitézkapitánya, dr. Holl Ferenc – 2010. május 15-én Jászberényben – a nemzeti szabadságharcban való részvételéért
vitézzé avatott. Budakalászon õ az egyetlen polgár, aki ezzel az elismeréssel büszkélkedhet. Ilyés László 19 éves
volt, amikor a forradalom kitört, és többedmagával megszervezte Budakalászon a nemzetõrséget. Helytállásáért
1991-ben a Köztársasági elnöktõl kapott emléklapot, majd
2006-ban Budakalász képviselõ-testülete a „Budakalász
díszpolgára” kitüntetést adományozta neki. Az ünnepségen kérésére Rogán László polgármester megígérte, Budakalász két ‘56-os hõsi halottjáról utcát fognak elnevezni.
Miután a politikai szervezetek, intézmények, egyesületek és magánszemélyek elhelyezték a megemlékezés
koszorúit és virágait a kopjafánál, a Faluház szervezõi XII.
Pius pápa a magyar néprõl és az 1956-os forradalomról
szóló véleményével zárták az ünnepséget: „Nagyon
szenvedni és a szenvedésben nagyot alkotni, röviden
szólva: ez a magyar.”

További képeink: http://picasaweb.google.com/bhkeptar1
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Fotókiállítás – a szépre fogékonyaknak

Szemetlelket gyönyörködtetõ
kiállítás nyílt a
Kalász Fotó
Klub jóvoltából a KKÁMK
Faluház kávézójában november 13án. A képi élFotó: Bartha Perla (10 éves), Budakalász
ményt még
teljesebbé tették a Kalász Ifjúsági Klub (KIcK) zenészeinek Istent dicsérõ gitáros számai; Díner Tamás fotómûvész értõ és
értékmentõ szavai; és a Bálint Szabolcs versmondó elõadásában elhangzó, a fotográfiák hangulatát, mélységeit tükrözõ versek (Réthy László: Mikrokozmosz, Makrokozmosz).
Ahogy
azt Díner Tamás megnyitó beszédében „ezen a
ritkaságszámba menõ Ajándékosztó Ünnepen” kifejtette: „Az itt kiFotó: Ott Ilona, Budapest
állított fotográfiák tanítanak! Látni tanítanak. Megmutatják, hogy a világ
feldolgozhatatlan határtalanságából igenis ki lehet vágni a
szerethetõt, az izgalmas, végtelen mélységû részleteket. ...
Ezekben a bennünket körülvevõ képekben csend van. Jó fajFotó: Temesvári Ádám (18 éves), Budakalász ta csend. A
rácsodálkozás, az ima,
és a meditáció csöndje.”
A neves
fotómûvész
méltatása
azért volt különösen becses a 25 kiállítónak, mert
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a Kalász Fotó Klub csak alig több, mint egy éve, 2009. augusztusában alakult, a Kalász Baptista Gyülekezet támogatásával, 4-5 érdeklõdõ fiatal részvételével. Az amatõr csoport
mára 58 tagot számlál, zömében budakalásziakat, és fõleg fiatalokat: a kiállított
45
fénykép több
mint negyedét valamelyik budakalászi általános
iskola diákja
készítette.
Ám vannak
már pomázi,
Fotó: Major Ábel (13 éves), Budakalász
budapesti,
szentendrei tagjaik, sõt internetes közösségszervezésüknek
köszönhetõen Erdélybõl és Dániából is csatlakoztak hozzájuk.
Ahogy a megnyitó végén tartott diaporáma vetítésbõl,
„werkfilm”-bõl kiderült, életkori határok nincsenek, tagjaik
éppúgy lehetnek 8, mint 66 évesek: közösséggé fogja, öszszeköti õket a természet és az épített környezet szépségei
iránti fogékonyság. Rendszeresen járnak fotós sétákra, kiránFotó: Major Zoltán, Budakalász
dulásokra; idén
nyáron – az önkormányzat támogatásával –
egy hetes fotós
tábort szerveztek. Szeretettel
várják az érdeklõdõket közösségi honlapjukon
(www.kalaszfoto.ning.com),
amelyen keresztül, egy egyszerû
regisztrációt követõen bárki tagja is lehet a csapatnak.
A Kalász Fotó
Klub
kiállítása
2011. január 7-ig
tekinthetõ meg a
Faluházban.

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

A bizottságok összetétele

„Szép kert, gondozott környezet 2010”

A képviselõk
nov. 2-án megválasztották és
nov. 11-én ünnepélyesen feleskették a bizottságok külsõs tagjait. Idõközben a
képviselõk részérõl Mányai Zoltán
(Fidesz) lemonA bizottságok külsõs tagjai
dott PTB-tagságáról, helyét Nógrádi Zoltán (BuVéd) tölti be.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Kaltner Károly, tagjai: Major Ede, Nógrádi Zoltán, Tolonics István, – külsõsként: Máté István, Siklósi József és Varga Gábor.
Az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke Major
Ede, tagjai: Mányai Zoltán, Nógrádi Zoltán – külsõsként:
Kompaktor Jánosné és Szabó Ferenc.
A Népjóléti Bizottság elnöke Tolonics István, tagjai:
Kaltner Károly, Major Ede – külsõsként: Garami Lászlóné
és Kárász Jánosné.

Október 26-án
hirdették ki a
„Szép kert, gondozott környezet
2010” pályázat
eredményeit. A
Rogán
díjakat
László
polgármester adta át, a
kerteket Pártai Lucia mutatta be az
Díjátadás a testületi ülés elõtt
érdeklõdõknek.
Az „Intézmények és környezetük” kategóriában hangulatos parkjával, gazdag növényvilágával kitûnt a
Nyitnikék Óvoda Vasút sori intézménye, ahol a szülõk is
szoktak fát ültetni és a kert az októberben nyugdíjba vonult Lakatos István keze munkáját dicséri. Szintén kimagasló eredményt ért el az óvoda Pomázi úti intézménye,
ahol a balkonládák gondozásába az apróságok is lelkesen
besegítenek.
A „Társasházak kisebb-nagyobb egysége és környezete” kategóriában kiemelkedõ a „Kaláz” Tóparti Társasház
környezetének gondos kialakítása: az elõkertek, virágládák, függõ kosarak, és a kert, a gyepes szabad térség
gondozása.
Az „Ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és
környezetük” kategóriában a Weszta-T Kft. változatos
kertje: arborétuma, rózsakertje, különleges egzótái és
igényes pihenõi keltették fel a zsûri érdeklõdését.
A „Családi ház és környezete” kategóriában: I. helyezést ért el Mezei Györgyi jól tagolt, tiszta, hangulatos
kertjével; II. lett Szûcs Ferenc, szépen ápolt elõkertjével és
veteményesével; III. Kátai Ferenc, aki egy forgalmas út
mellett, egy év alatt, kis alapterületen alakított ki nagy fajgazdagságú, harmonikus zöldfelületet. Eredményesen
vett részt a pályázaton Vankovics László és Vankovics
Lászlóné is, még nem kész, de máris sokat mutató, igényes kertjükkel.

Az Önkormányzatok hírei
Major Ede – elõzõ számunkban közölt – telefonszáma
megváltozott: (70) 419-3860. Elérhetõ még: a (30) 438
6801-es számon és a majored@t-online.hu címen.
Dr. Krepárt Tamás képviselõ-testületi tagsággal nem
rendelkezõ, fõállású alpolgármester elérhetõségei: (20)
951 5383, drkrepart@t-online.hu.
A Német Kisebbségi Önkormányzat elnökévé Tóthné
Kurtz Katalint választották. Elérhetõsége: (30) 996 3120,
katalin.kurtz@gmail.com. Digruber Józsefné lemondott
képviselõi jogáról Wágner László javára, aki a NKÖ alelnöke lett.
A Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnökévé Krunity
Pétert választották.
Elérhetõsége: (70) 331 8336, krunity@t-online.hu.
Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

Ady háború utáni imáját felidézve, nem
tudom, mi a nagyobb merénylet a világ
erkölcsi rendje ellen, az-é, hogy a Nobelbékedíjjal (!) kitüntetett Obama folytatja
elõdje háborúit a hasonló hangzású
Oszama terrorista szellemét üldözvén,
netán bin Laden rontja meg inkább a ‘Jó’
mértékét az emberiségben. Az azonban
kétségtelen tény, hogy az iraki volt a II. világháború óta Amerika legdrágább hadakozása – Afganisztán elõtt. Joseph Stiglitz
Nobel-díjas amerikai közgazdász és a
Harvardon tanító Linda Blimes könyvükben három ezerbilló (!) dollárra becsülték
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az iraki hadviselés árát 2008-ban. Amerika éves támogatási hozzájárulása az afrikai kontinens költségeihez tíznapi iraki
harccal egyenlõ, s kétheti háború árából
felszámolható lenne az írástudatlanság a
világban! Még nem számoltunk azzal,
hogy mennyit költenek a ‘csatlósok’, s
hogy a gyógyítás többe kerül, mint a harcok. (Igaz, Afrika ‘90 és 2005 között 300
Mrd dollárt háborúzott el, amennyit a 15
év alatt nemzetközi segélyként kapott.)
„Némelykor nincs egy poltura sem a
ládafiában, hogy kenyeret vagy egyéb
ilyen luxustárgyat vásároljanak. ... Pénzhiány miatt soha még háború nem maradt el” – írta Radó Sámuel a háborúról
szóló glosszájában. Mert az ad arma
szám

‘szent’ dolog, a ‘Jó’ mértékét elveszítetteket fegyverbe szólítani valami maszlagba burkolva mindig lehet, így díszcsomagolásban afgán ‘missziót’ illik emlegetni háború helyett. Ám a kádárkorszak
rákfenéje (elfogadni jónak a hazugságban való létet) úgy tûnik, nem múlt ki,
pedig minden hadakozást keltõ hazug
szavú az ördög armadájának zsoldosa.
Advent idején nézzünk szembe saját
harcainkkal, amikor kétes eszmékért robbantjuk ki magánháborúinkat, veszünk
részt másokéban. Tegyük le az igaztalanság fegyvereit: általuk a lelkünkben magunk is csonkolódunk. Csak térdre borulva születik meg a béke, miként Adyban:
„S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.”
(III. Utisz)
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Kéményellenõrzés
Tisztelt Lakosság! Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy
az 51/1999.BM rendelettel módosított 27/1996.BM rendelet alapján 2010. nov. 29-tõl dec. 23-ig kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást végzünk. Kérjük, hogy a
megjelölt idõpontban igazolvánnyal rendelkezõ kéményseprõnket a lakásba beengedni szíveskedjenek, a helytelen kéményüzemeltetésbõl eredõ balesetek megelõzése
érdekében!
Fogadják bizalommal kéményseprõinket!

Ne küldje el a kéményseprõt!
A tüzelõberendezés, a kémény szabálytalan használata,
valamint a kéményvizsgálat és a tisztítás elmaradása miatt
évente több halálos baleset történik. Ezeket meg lehet
elõzni, ha az elõírásoknak megfelelõen használjuk a kéményeket és az elõírt 1995. évi XLII. törvény alapján az évente kötelezõ kéményellenõrzést, szükség szerinti tisztítást a
kéményseprõk elvégzik. Számos alkalommal az ingatlanok
tulajdonosai nem merik, vagy nem akarják beengedni házaikba a kéményseprõket, mert bizalmatlanok az idegenekkel és féltik a vagyontárgyaikat vagy testi épségüket.
Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelezõ közszolgáltatás. A lakásban és más helyiségben épülõ, vagy
már használatban lévõ tüzelõberendezés égéstermékeinek
elvezetésére szolgáló kémény – így a tartalékkémény is –
valamint tartozékainak mûszaki felülvizsgálatára, ellenõrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. Mesterséges
égéstermék elvezetõ berendezések füstgázelemzése mûszerrel történik. A helyi önkormányzatok segítéségével, 8
nappal az ellenõrzés megkezdése elõtt történik a lakosság
értesítése. A kéményellenõrzési díj a helyszínen készpénzben fizetendõ, számla vagy munkaigazolás ellenében.
A kéményseprõink az alábbi feladatokat végzik el:
– a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprõjárda, tetõ-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének
és állapotának szemrevételezéssel történõ vizsgálata,
– az elõzõ tisztítás, ellenõrzés és mûszaki felülvizsgálat
során megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság jellegétõl függõ
kéményseprõszerszámmal történõ vizsgálata,
– a kémények és tartozékaik rendeltetésszerû és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabályta-
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lanságok szemrevételezéssel, szükség szerint kéményseprõszerszámmal történõ megállapítása,
– az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hoszsza mentén kéményseprõszerszámmal,
– gáz-tüzelõberendezés égéstermék elvezetésére
szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén mûszer
segítségével.
Kéménytisztítás esetén szükséges feladatok:
– a kéményjárat teljes hosszban történõ tisztítása, a
kémény típusának és anyagának megfelelõen,
– bekötõnyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás gyûjtõkémény mellékcsatornájának – a kéménytartozék anyagának megfelelõen – kéményseprõszerszámmal történõ tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítása és edénybe helyezése,
– ha az égésterméket hagyományos kéményseprõ
tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetésre van szükség, kiégetõ berendezéssel.
Nem terjed ki a kötelezõ közszolgáltatás:
– olyan tüzelõberendezés égetésének elvezetésére
szolgáló kéményre, ami nem lakásban vagy nem helyiségben van (kerti sütõkemence, épületen kívüli tûzhely,
szabad térben elhelyezett kazán),
– arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és
amelynek bekötõnyílásait és tisztítónyílásait befalazták,
vagy nem éghetõ anyaggal tömören, illetve egyéb, nem
oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a
kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték,
– a levegõ bevezetõ elemek karbantartására, tisztítására,
– a tüzelõberendezések karbantartására, tisztítására,
– a tüzelõberendezést a kéménnyel összekötõ füstcsõ
karbantartására, tisztítására.
Alapdíjaink bruttó értékben:
• Egyedi hagyományos kémény
1.840
• Egyedi gázos kémény
1.840
• Tartalék kémény
1.050
• Zártégésterû (turbós) kémény
3.835
A kéményszerkezet egyszerûsége miatt ne becsülje le
a veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban egy épületen belül. Az Ön családja, valamint az otthona biztonsága megéri ezt a kis törõdést.
Magyar Kémény Kft.

Sorompó kerül a Duna-parti gátra
November 2-án a testület úgy határozott, hogy a Dunaparti gáton tavaly elhelyezett útzárat sorompóra cseréli. A
2009. febr. 24-i határozat idõleges intézkedésként szolgált,
hogy megakadályozza a védmûvet veszélyeztetõ és a lakókat zavaró átmenõ forgalmat. E cél megtartása mellett most
a Duna-parton élõk eljuthatnak lakóhelyükre és a hivatalos
szervek (mentõk, tûzoltók, katasztrófavédelem, közterületfelügyelet, rendõrség, gátõr) is bejuthatnak a területre.
A képviselõk felhatalmazták a polgármestert, hogy a
mûszaki lehetõségekrõl egyeztessen az érintettekkel és a
megfelelõ megoldást kiválassza. A beruházás fedezetét,
maximum 2.5 M Ft-ot biztosították. A késõbbiekben kamerával is figyeltetni kívánják a sorompó környékét.
4
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KÖZ-Ü
ÜGYEK
Útépítések városszerte
Megkezdõdtek az – elõzõ testület által 2008. október
28-án elfogadott és december 4-én aláírt – M0-szerzõdésben rögzített 250 M Ft-os közlekedésbiztonsági fejlesztések munkálatai. Egyrészt felújítják a Damjanich utcai járdát
és megoldják a vízelvezetést. Másrészt megtörténik a:
1. terelõsziget építése és közvilágítás bõvítése a
Pomázi úton;
2. terelõszigetek építése az Ország úton;
3. forgalombiztonsági intézkedések sora a Damjanich
utcában;
4. járda építése és közvilágítás bõvítése a Damjanich
utcában (Holló u.–Mély u. között);
5. gyalogátkelõhely kijelölése és közvilágítás bõvítése
a Damjanich utcában a Szalonka utcánál;
6. padka korrekció a Damjanich utcában (Zöldfa
u.–Fürj u. között);
7. forgalombiztonsági intézkedések sora a Budai úton;
8. település „bejárati kapu” talapzatának építése.
December 20-ig a munkákat remélhetõleg bevégzik.
A NIF Zrt. elõzetes ütemterve szerint a munkák:
– a Petõfi tér és a Kereszt u. között nov. 8-22-ig,
– a Kereszt u. és Árok u. között nov. 23-tól dec. 7-ig,
– az Árok u. és a Csalogány u. között okt. 21-tõl nov. 30-ig,
– a Csalogány u. és Holló u. között nov. 15-tõl dec. 20-ig,
– a Köves köz és a Mély u. között dec. 1-20-ig,
– a Holló és a Mély u. között nov. 2-30-ig zajlanak.
Tekintve, hogy már vannak csúszások, az idõpontok a
felmerülõ nehézségek és az idõjárás függvényében változhatnak. Kérjük a lakosság és az autósok türelmét! További
biztató hír, hogy a következõ projekt (József Attila út, körforgalom, Pomázi-Budai úti lámpás keresztezõdés) kapcsán a
NIF már kiválasztotta a kivitelezõt, eredményt nov. 22-én
hirdetnek. Remélhetõleg kora tavasszal elkezdik a munkát.

Újjáalakult a Kistérségi Társulási Tanács
Október 20án ült össze a választások után
elõször a Kistérségi Társulási Tanács, a szentendrei Városházán. A
kistérségben
négy településen változott a polgármester személye, így a
Tanács összetétele a következõ:
Budakalász – Rogán László, Csobánka – Winkler Sándor
Józsefné, Dunabogdány – Pályi Gyula László, Kisoroszi –
Molnár Csaba, Leányfalu – Nyíri Csaba, Pilisszentkereszt –
Lendvai József János, Pilisszentlászló – dr. Illés György,
Pócsmegyer – Németh Miklós, Pomáz – Vicsi László, Szentendre – dr. Dietz Ferenc, Szigetmonostor – Molnár Zsolt,
Tahitótfalu – dr. Sajtos Sándor, Visegrád – Abonyi Géza.
Az ülésen újra dr. Dietz Ferencet, Szentendre polgármesterét választották a tanács elnökévé, Rogán László, Budakalász-, és dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere
lett az elnökhelyettes. Kiírták a Kistérségi Iroda vezetõi pályázatát, mivel dr. Török Balázs korábbi irodavezetõt október 12-én Szentendre alpolgármesterének választották.
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KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

Meghívó Közmeghallgatásra
Budakalász Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2010. november 25-én, csütörtökön 18 órától közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom Budakalász érdeklõdõ lakosságát. A közmeghallgatás helye:
Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ nagyterme.
Rogán László polgármester

Veszélyeshulladék-gyûjtés – nov. 27.
A Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosokat, hogy a veszélyeshulladék-gyûjtési akcióra november 27-én, szombaton 8
és 14 óra között kerül sor a Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz.
alatti Hulladékudvarban (a volt Lenfonógyár területén). A háztartásoknál keletkezõ veszélyes hulladékokat térítésmentesen
vesszük át: akkumulátor, szárazelem, elektronikai hulladék,
étolaj, festékmaradékok, gyógyszer, növényvédõ szer, fáradt
olaj, gumiabroncs, stb. Az akcióban (a fenti helyen és idõben)
csak a háztartásoknál a normál életvitelbõl származó veszélyes hulladékokat fogadjuk be. Kérjük Önöket, vigyázzanak
Budakalász tisztaságára!

Tûzifa osztás – kicsit másképp
Idén is segíti tûzifával az önkormányzat a szociálisan
rászorulókat. A bevált rend szerint évente változóan 100150 család kap alkalmanként mintegy 5 mázsa tûzifát.
Mostantól ezt a juttatást szabályozott formában, az eddigiekhez képes sokkal nyomon követhetõbben szervezik.
November 2-án a testület – a jogszabályi lehetõségek szerint – módosította szociális rendeletét: az átmeneti segély
két formáját (vissza nem térítendõ támogatás és élelmiszersegély) kiegészítette a tûzifa-juttatás lehetõségével.
A tûzifa három helyrõl származhat. Egyrészt a városi (pl.
a közlekedésbiztonsági fejlesztések kapcsán) fakivágásokból;
másrészt, ha sikerül megegyezni a vízügyi hatóságokkal, az
uszadékfa, hordalékfa térítésmentes elszállításából. Mivel korábban a szükséges mennyiség beszerzése miatt sajnos elõfordult – a Duna-partiak jelezték –, hogy ártéri fákat vágtak ki,
mostantól az uszadékfa mennyiségét nem határozzák meg
elõre, inkább árajánlatokat kértek be tûzifa vásárlásra.
November 4-én kiválasztották a beszállítót: hónap közepétõl viszi ki a Lenfonó területére a fát, amit aprítás után,
december elejétõl osztanak ki a rászorulóknak. Számítások
szerint mintegy 130-an kapnak fejenként 5 q tüzelõt, igényt
a Családsegítõnél és a hivatal iktatójában lehet benyújtani.
Szállítással 1700 Ft-ba kerül mázsánként a fa, tehát 130 fõre
kb. 1,1 M Ft költséget jelent ez az önkormányzatnak.

Krumpli, hagyma és segélycsomag
 Folyamatosan hordják a nyugdíjasoknak szánt terményeket: az akciót november elején kezdték meg és
terv szerint december elejére fejezik be. Idén fejenként
28 kg krumpli és 10 kg hagyma jár az idõseknek. A képviselõk most nem kísérik figyelemmel az osztást, így talán
gyorsabban bevégezhetõ a feladat.
 Vöröskeresztes segélycsomagokat juttatott az önkormányzat októberben a rászorultaknak. A 300 db, tartós
élelmiszert tartalmazó csomagot a hivatal listája alapján a
hátrányos helyzetû, elesett, hajléktalan emberek kapták.
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Gondolatok a zöldhulladék égetésrõl
November 1-én délután a szellõztetést sürgõsen be kellett fejeznem az odakint terjengõ füstszag miatt. Telefonhívás után a közterület-felügyelõk adták tudtomra, hogy március, április, október és november hónapokban hétfõn is
szabad égetni, nem csak pénteken. Tudom, hogy ez már
régóta téma, nem akarok senkit felelõsségre vonni, csupán
felvilágosítást szeretnék adni az erre fogékonyaknak.
Az anyag nem vész el, csak átalakul. Így van ez az avar
égetésekor is: különbözõ gázok keletkeznek és visszamarad a
hamu. A növények is szén alapú életformák, a szénatomokat
a légköri szén-dioxidból építik szervezetükbe fényenergia segítségével a fotoszintézis során. Sejtjeik felépítésében fontos
szerepet játszanak az aminosavak és fehérjék, melyek többek
között nitrogént és ként tartalmaznak. Ezen anyagok égetése
folyamán szén-dioxid (tökéletlen égés esetén szén-monoxid),
kén-dioxid, nitrogén-oxid és nitrogén-dioxid keletkezik. A
gázok terjedését a légköri viszonyok határozzák meg; terjedés közben hígulnak, de belátható, hogy lokálisan mindenképpen problémát jelentenek a közelben élõk számára. Belégzésük közvetlen károsítja az emberi szervezetet; az orr, a
légcsõ és tüdõ nyálkahártyáján megtapadva irritáló, maró hatást fejtenek ki (fõképp jellemzõ ez a kén-dioxidra).
Közvetett hatásuk savas esõ formájában nyilvánul meg
(terjedés közben vízzel reagálva a csapadék kémhatását savas
irányba tolják el). Az ilyen csapadék károsítja az épített és az
élõ környezetet egyaránt. Ne feledkezzünk meg a szaghatásról sem, melyet a különbözõ bûzös gázok keveréke hoz létre.
Az égés folyamán a forró gázok és a vízgõz felfele áramlanak, magukkal ragadva apró, mikrométerekben mérhetõ
részecskéket. Ezeknek két csoportját különböztetjük meg: az
ülepedõ port (PM10 – 10 mikrométeres szemcseméret), illetve a szálló port (PM2,5 – 2,5 mikrométeres szemcseméret). A szálló por a veszélyesebb, hiszen annak szervezetünkbe jutását mikroszkopikus mérete végett a légzõszervrendszerünk nem tudja meggátolni, egészen a tüdõhólyagocskákig juthat. A nyálkahártyákat irritálja; köhögést, nehézlégzést
válthat ki, rontja az asztmások állapotát. Évente Magyaror-

Égetés, komposztálás, lomtalanítás
Bordós Gábor cikke kapcsán az önkormányzat környezetvédelmi referense, Fetterné Ferenczy Beatrix elmondta: ha sikerül a lakosokat rászoktatni a komposztálásra, és a Saubermacher-Bicske Kft évente többször is hajlandó elvinni a zöldhulladékot, – akkor szûkíthetõ az égetés önkormányzat által
megszabott ideje, és bízvást betartatható egy szigorúbb, de a
természetet és egészségünket egyaránt kímélõ rendelet.
Ennek érdekében az önkormányzat folyamatos tárgyalásokat folytat a szolgáltatóval. A legutóbbi, október 25-i
egyeztetésen fölvetõdött, hogy több zöldhulladék-szállításra
és kevesebb hulladékgyûjtõ szigetre lenne szükség. A házhoz
menõ szelektív hulladékgyûjtés ugyanis bevált: a lakosok így
kényelmesebben megszabadulhatnak a fölösleges mûanyagtól, papírtól, fémdobozoktól. Ráadásul, mivel a szigetek mellett sajnos gyakran kommunális és építési hulladék-lerakatok
képzõdnek, a gyûjtõk megszüntetésével, kiváltásával felszámolhatók ezek a nemkívánatos, illegális gócpontok is.
Át kívánják szervezni a lomtalanítást is, mivel állandó
problémát és fokozott anyagi terhet jelent az önkormány6

KÖRNYEZET
szágon több mint tizenegyezer idõ elõtti halálozás kiváltója.
(Forrás: www.legszennyezes.hu) Mi lenne a megoldás? Mivel Budakalász hulladékgazdálkodási szolgáltatója (Saubermacher-Bicske Kft.) jelenleg csak évente egyszer szállítja el
térítésmentesen a kerti zöldhulladékot, helyben kellene cselekednünk, amíg a céggel más megállapodás nem születik.
Az õszi, fás, nehezen korhadó részek (pl. vastagabb
gallyak) metszése után keletkezõ hulladékot a szolgáltatóval elszállíttathatjuk. Õk megfelelõ berendezésekkel
ezeket aprítják, majd komposztálják.
A tavaszi – intenzív hajtásnövekedés utáni – zöld metszés
eredménye könnyen korhadó szerves anyagok tömege. Ezeket enyhén darabolva az egész éves kerti hulladékkal (pl. fûnyesedék) és a konyhai biológiai úton bomló hulladékkal
együtt komposztálhatjuk. Sokféle komposztálási rendszer létezik, de egy silós rendszerû komposztáló házilag is könnyen
elkészíthetõ csekély anyagi ráfordítással, vagy akár a sufniban
keletkezett hulladékból (zártszelvény, deszkák). Ezek folyamatos betáplálást és kitermelést tesznek lehetõvé. Egy nagyobb kertben keletkezõ felesleg elhelyezését már egy 1-2
köbméteres korhasztó is gond nélkül megoldja. Az anyag
gyorsan összeesik benne, szinte meg sem tud telni.
Mi ebbõl a hasznunk? A szerves anyag aerob úton történõ
lebontása (komposztálás) során jó minõségû termõföld keletkezik. Aki zöldhulladékot termel, ezt fel is tudja használni (pl.
veteményeskertben). Az anyag helyben marad, a szállítással
keletkezõ gázokkal sem terheljük környezetünket. A lebomlási folyamat során a szerves szén fõként szén-dioxiddá oxidálódik. Igen, ez az anyag szerepelt a légszennyezõk között is,
de itt jelentõsen kisebb mennyiségben keletkezik és ez a lényeg, hiszen csak a túlzott kibocsátása természetellenes.
A jól kezelt komposzt nem büdös (ellentétben az égetéssel). A komposztálás a természetben is lejátszódó folyamat (pl. erdõkben az avar átalakulása). Irritatív gázok
és szálló por sem keletkezik, a zöldhulladék ilyen kezelése az egészségre teljesen ártalmatlan.
Bordós Gábor
környezetgazdálkodási agrármérnök hallgató

zatnak a jelenlegi rendszer. Egyrészt elõfordul, hogy
egyesek olyan típusú szemetet raknak le más házak, porták elé, amit a szolgáltató nem hajlandó elvinni. Másrészt
a lomtalanítás idején idegenek járnak-kelnek a városban,
és ilyenkor ugrásszerûen megnõ a bûnesetek száma. Ráadásul a turkálók és a kutyák annyira szétdobálják, széthordják a lomot, hogy azt utána napokig kell az önkormányzatnak takaríttatnia.
Terv szerint bevezetnék a házhoz menõ lomtalanítást,
amikor a lakos évente egyszer vagy kétszer térítésmentesen megrendelhetné egy neki megfelelõ idõpontra a szolgáltatótól a 3 m3-es konténert. Pilisvörösváron ez a módszer már bevált: így rendezettebb maradhat a város és
kulturált módon szabadulhatnak meg az emberek a fölöslegessé vált holmijaiktól.
A tárgyaláson fölvetõdött az is, hogy aránytalan a 60
és 120 literes edények szállításának díja; hogy nem kellene nyugdíjas korhoz kötni a kedvezményes zsákos szállítást; és hogy a matricás rendszer sem vált be. Az önkormányzat és a szolgáltató folytatja az egyeztetéseket.
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FEJLÕDÉS KALÁSZON ÉS SZENTENDRÉN

Orvosi mûszereket nyert a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Sikerrel vett részt a budakalászi Német Nemzetiségi
Önkormányzat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szociális Bizottsága által kiírt „Egészségmegõrzés, elsõdleges megelõzés (primer prevenció)” pályázaton, amit a Német Szövetségi Belügyminisztérium finanszíroz. A projekt célja a német nemzetiség által is lakott települések egészségi állapotának javítása preventív
egészségmegõrzõ, egészséges életmódra nevelõ intézkedésekkel.
Az elnyert „megelõzési
csomag” tartalma: koleszterinszint mérõ laboratóriumi
mûszer, érdoppler és egy
EKG-berendezés vészhelyzetek gyors és korrekt diagnosztizálására és életveszélyes helyzetek elhárítására.
Az eszközök értéke 1345
euró, tulajdonosuk a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, legkevesebb öt éves felhasználási idõvel számítva.
Az eszközök használatát ingyenesen kell biztosítanunk, az
üzemeltetési költséget az eszközöket használó viseli, akinek évente jelentést kell készíteni a mûszerekkel végzett
preventív intézkedésrõl.
A pályázathoz dr. Gál Katalin háziorvos adott a feltételek és elképzelések szerinti részletes, átfogó, szakmailag

Költözik a szentendrei szakrendelõ
Decemberben megkezdõdik és terv szerint 2011. aug.
31-ig befejezõdik a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet felújítása, bõvítése. A járóbetegeket gyógyító intézmény nem csupán a helybéliek, hanem a környék 12 települése, összesen 76 ezer lakosának bajait is orvosolja. Az
épület azonban elöregedett, szûkös a feladatok ellátására,
ezért vált szükségessé a beruházás.
A város vezetése a Pro Szentendre Kft. menedzselésével pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a Közép-Magyarország Operatív Program (KMOP)
keretében. Ezen 691 M Ft-ot nyert, ami az emelt szintû járóbeteg-ellátó központ kialakításához szükséges források
alig több, mint felét biztosítja. A hiányzó összeget Szentendre Város saját költségvetésébõl pótolja. A Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok szerint
a rendelõintézet hosszú távon biztosítja a város, és körzetének járóbeteg-szakellátását, a dolgozók biztonságos
munkakörülményeit, XXI. századi elõírások szerint.
Felújítják, kétszintessé alakítják, lifttel szerelik fel a régi
rendelõt és lebontják a sarokrészt (a reuma, gyógytorna, fizikoterápia területét). Ezen túl egy 1200 m2-es új épületszárny
lesz a patakparton, és a két épületegységet összekötik. Ezzel
lehetõvé válik a szolgáltatások körének bõvítése, olyan szakellátásokkal, mint a rehabilitáció, az elektrofiziológia (EEG,
EMG) és az allergológia. Kialakítanak egy egynapos sebészetet 4, és egy nappali kórházat 6 ággyal. Lehetõség lesz
gasztroenterológiai vizsgálatra, gyomor- és vastagbéltükrö2010. november • IV. évfolyam 9. szám

megalapozott leírást. A terv tartalmazott egy konkrét, kidolgozott prevenciós programot ingyenes vizsgálatsorozat formájában, és az orvos kötelezettségvállalását az intézkedések aktív megvalósítására. Dr. Gál Katalinnal a fenti eszközökre megállapodást kötöttünk.
Az orvosi mûszereket 2010. október 15-én hivatalos átadási ünnepség keretében vettük át a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának székházában. Az átadók:
dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Kórház kardiológus fõorvosa, az LdU Szociális bizottságának elnöke, és Martina
Litterst-Gabela, a Német Nagykövetség Kulturális Osztályának munkatársa voltak. Elmondták, hogy a prevenciós
pályázatban most kiosztott mûszerek értéke 5,1 M Ft. A sikeres pályázók: Szekszárd, Hõgyész, Tolna, Budakalász, Babarc, Jánossomorja, Erzsébet,
Palkonya, Geresdlak.
A prevenciós pályázat 2003-ban kezdõdött. Az elmúlt
7 évben 57 magyarországi német települést támogattak,
összesen 39 defibrillatort, 43 EKG-gépet, 47 db 24 órás
vérnyomásmérõt, 17 kisbuszt és 44 laboratóriumi mûszert adtak át.
Wágner László, a NNÖ elnökhelyettese

zésre. Kap a rendelõ csontritkulást mérõ készüléket, szájsebészeti panoráma röntgent, és komoly szájsebészeti mûtõt is
berendeznek. Megújul az orvosi gép- és mûszerpark, és a digitális technika elõnyeit kihasználva a röntgen felvételeket át
tudják majd küldeni egyik rendelõbõl a másikba. A megújított egészségügyi központot akadálymentesítéssel építik.
A rendelõknek december elején kell kiköltözniük az
épületbõl, ennek megszervezését, és az új helyeken az átalakítási munkálatok koordinálását szintén a Pro Szentendre Kft. végzi:
– A Duna-parton a P’art házban („Fehérház” – Dunakorzó sétány 18/A, bejárat az épület Kert u., azaz Agy Tanoda felõli oldalán) lesz nov. 22-tõl a mozgásszervi részleg (ortopédia, reumatológia, gyógytorna, fizikoterápia)
és a gyógyászati segédeszközök boltja.
– A Tüdõgondozó és a szájsebészet a helyén marad (a
régi Egészségházban), de oda kerül mellé a sebészet (a
bõrgyógyászat helyére), mivel elengedhetetlen hozzá a
röntgen és az jelenleg csak ebben az épületben mûködik.
– A 11-es út mellé, az egykori Provincia Hotel (késõbb
Idõsotthon) épületébe költözik minden egyéb rendelõ
(így az urológia, ideggyógyászat és a bõrgyógyászat is,
ami eddig külön volt). Szerencsés, hogy itt nagyon jó a
parkolási lehetõség.
A rendelési idõpontok a költözés ellenére a szokásosak maradnak. Bízunk benne, hogy a betegeket az átmeneti kényelmetlenségekért kárpótolni tudja jövõ év õszétõl a megújult, korszerûen felszerelt rendelõintézet.
7

HÍREK, HATÁROZATOK, INFORMÁCIÓK

HÍRÖZÖN

Felmondtak dr. Varga Istvánnak

A jún. 29-ei rendes ülés hírei

A testület okt. 26-án súlyos szerzõdésszegésre hivatkozva, azonnali hatállyal felmondta a dr. Varga Istvánnal kötött
ügyvédi megbízási szerzõdést. Határozatában megállapította, hogy „dr. Varga István ügyvéd úr Parlagi Endre volt polgármester tisztségének törvény erejénél fogva történt megszûnését (2010. július 6.) követõen olyan nyilvánvalóan téves, a megbízó Önkormányzat érdekeit sértõ és veszélyeztetõ jogi véleményeket adott ki, amelyek miatt Budakalász Önkormányzatát több ízben kár érhette. Dr. Varga István ügyvéd
2010. július 29-én kelt téves jogi véleményében arra hívta fel
az õt megbízó Önkormányzat Képviselõ-testületét, hogy határozattal erõsítsék meg a törvény erejénél fogva tisztségét
elvesztõ Parlagi Endrét polgármesteri tisztségében. Dr. Varga
István ügyvéd jogi véleménye nagymértékben közrehatott
abban, hogy a Képviselõ-testület többségét adó Budakalászi
Nemzeti Fórum képviselõi, a tisztségét elvesztõ volt polgármester, valamint a volt alpolgármester törvénysértõ döntések
meghozatalában mûködtek közre.
Az ügyvéd úr annak ellenére fenntartotta jogi véleményét, hogy a hivatal jegyzõje, illetve a hivatal jogászai, valamint a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal ellenkezõ jogi álláspontra helyezkedett. Nyilvánvaló, hogy a hivatal jogászai
és a Közigazgatási Hivatal jogi véleménye a 2010. július 29ét követõ valamennyi testületi ülés összehívására és az ott
hozott döntésekre kihatott, tehát azokon szabályszerûen
döntést hozni nem lehetett. A fenti körülmények, amelyek
súlyosan sértik a megbízó Önkormányzat érdekeit, egyértelmûen megalapozzák, hogy az Önkormányzat dr. Varga István ügyvéddel korábban létesített megbízási jogviszonyát a
Polgári Törvénykönyv súlyos szerzõdésszegésre irányadó
azonnali hatályú felmondását alkalmazva megszüntesse.” A
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy Dr. Varga Istvánnal a szerzõdés azonnali felmondását közölje, és az ahhoz fûzõdõ jogkövetkezményeket érvényesítse (7 I., 4 T.).

 A testület elfogadta a Védõnõi Szolgálat beszámolóját a 2009. évi munkájáról (13 I.).
 A grémium – együttmûködve a Dunakanyari önkormányzatokkal – 2 M Ft-ot ajánlott fel a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére, Szendrõ Város Önkormányzatának támogatására (12 I., 1 T.). Az összeg fedezete 11 M Ft a Trianon emlékmû és a Damjanich utcai támfal beruházás terhére (13 I.).
 A képviselõk tudomásul vették a 2002-ben jóváhagyott Közmûvelõdési koncepció szakértõi elemzésérõl,
vizsgálatáról készült jelentést, ami teljesen új koncepció
elkészítését javasolja (12 I., 1 N.). Elfogadták a település
közoktatásának szakmai megújulása, stratégiájának meghatározása céljából átdolgozott „Közoktatás-fejlesztési
koncepció és Intézkedési terv 2010-2014”-et (12 I., 1 T.).
 A testület elrendelte a Szentistvántelepi Általános Iskola három alapdokumentumának (PP, IMIP, Házirend); a
Kalász Suli Általános Iskola két alapdokumentumának
(IMIP, Házirend); a Telepi Óvoda két alapdokumentumának (IMIP, Házirend); a Nyitnikék Óvoda két alapdokumentumának (HOP, Házirend) a szakértõi vizsgálat során a
szakértõ észrevételeivel, javaslataival, valamint a közoktatási törvény esetlegesen életbe lépõ módosításának figyelembe vételével történõ módosítását és korrekció végrehajtását. Jóváhagyta a Telepi Óvoda átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a nevelõtestület által
2010. február 19-én elfogadott, legitimációs záradékkal
ellátott Helyi Óvodai Programját és a Nyitnikék Óvoda átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a
nevelõtestület által 2010. március 31-én elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Intézményi Minõségirányítási
Programját, szakértõi vizsgálat alapján (13 I.). Egyetértett
a Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ SZMSZ-ének
a szakértõ által, a szakértõi vizsgálat során tett észrevéte-

Jelzõrendszeri találkozó Budakalászon

Kishírek

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közösen tartotta Budakalászon a jelzõrendszeri találkozóját, ahol a gyermekvédelmi területet érintõ jogszabályi változásokról, ill. a
Családsegítõ Szolgálat részérõl a településen 2010-ben megjelenõ problémákról, igényekrõl, szükségletekrõl esett szó.
A Családsegítõ Szolgálat három fontos témát érintett tájékoztatásában, mivel ezekkel szembesül nap mint nap, és
nagyban meghatározzák a késõbbi teendõket is. Ezek: az
egyszerûsített foglalkoztatás, a háztartási munka és a hitelek.
A Gyermekjóléti Szolgálat egy nagy téma köré építette fel
a jelzõrendszeri találkozó mondandóját. Az utóbbi hónapokban nagy érdeklõdés kísérte a tanulók igazolatlan óráinak visszaszorítására és szankcionálására bevezetett iskoláztatási támogatás felfüggesztésének jogintézményét. Az új jogszabályok nem csak a jegyzõk és a Gyermekjóléti Szolgálatok,
hanem az iskolák számára is új feladatokat állapítottak meg.
A jelzõrendszeri találkozón a jelzõrendszeri tagok szép
számmal vettek részt: általános iskolák igazgatói, gyermek és
ifjúságvédelmi felelõse, óvodák vezetõi, a bölcsõde vezetõje
és a felnõtt háziorvos. Ez a találkozó is elõsegítette a szakmák
közötti együttmûködést és a tájékoztatást.

 Az elmaradt Bursa Hungarica pályázat kapcsán januárban érdemes érdeklõdni a Hivatal Oktatási osztályán
(340 266/108), ill. tájékozódhatnak a honlapon. Terv szerint a Budakalászért Közalapítvány folyósítja majd az ösztöndíjakat, április 1-ig fogják elbírálni a jelentkezéseket.
 November második felében zajlanak a kátyúzások,
ha az idõ is engedi – tájékoztatta lapunkat Homor István
beruházási osztályvezetõ. – A tél elõtt csak a nagy gödröket teszik rendbe, de olyan utakon is kátyúznak, amik
egyébként a Magyar Közút Zrt-hez tartoznak (pl. József
Attila út). Lesznek javítások a Klisovác utcán, Kálvária utcán is, és ha mód lesz rá, a nem aszfaltos utak nagyobb
hibáit is betömik, murvázzák õket.
 Befejezõdött a padkaépítés a Kovács Lajos és a Rózsa utcán. Négy új fekvõrendõrt terveznek letenni: hármat a Zrínyi, egyet a Petõfi utcába. Lehetõség szerint az
összes régi fekvõrendõrt is lefestik, fluoreszkáló festékkel.
 Felméri az önkormányzat a közlekedési táblák állapotát: a legtöbbjük megdõlt, deformálódott, cserére szorul.
 Óriásplakátok jelentek meg a patak túlsó felén, de
még Budakalász közigazgatási területén. Az ügyben a hivatal elindította a szükséges hatósági eljárást.
2010. november • IV. évfolyam 9. szám
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leivel, javaslataival történõ módosításával és korrekció
végrehajtásával (10 I., 4 T.). Tudomásul vette a KKÁMK
szakmai munkájáról készült szakértõi jelentést (9 I., 5 T.).
 A grémium a Monument 2000 Kft. és az Önkormányzat között, a sportcsarnoki kontingens 2010. május
1. és 2011. december 31. közötti igénybevételére, felhasználására vonatkozó szerzõdésben foglaltakat elfogadta azzal, hogy a bérleti szerzõdés 2) b./ pontjába az alábbi
mondat kerüljön be: „Hétköznap – elõre egyeztetett módon – legalább heti 30 óra keretet biztosít árkategóriánként 15-15 órás megoszlásban az Önkormányzat intézményei és sportegyesületei számára.” (9 I., 4 N., 1 T.).
 A testület úgy döntött, hogy a Prekobrdo IV. ütem
területén a 3534/23-33 hrsz-ú ingatlanokat belterületbe
csatolja (14 I.). Hozzájárult a budakalászi 3547/9 hrsz-ú
ingatlan (Prekobrdo II.) belterületbe csatolásához is (14
I.). Felhatalmazta a polgármestert a Prekobrdo II. ütemre
vonatkozó telekrendezési megállapodás aláírására (14 I.).
 A képviselõk jóváhagyták a HÉSZ elfogadásának folyamatára vonatkozó ütemtervet (13 I., 1 T.).
 A HÉSZ-nek a Prekobrdo II. ütem területén a
Klisovác utcára vonatkozó eddigi északi szabályozási vonalát megszüntették, és a Prekobrdo II. ütem Hivatal által
koordinált telekalakítási tervében szereplõ kialakítás szerinti déli telekhatárokra helyezték azt át. A változtatást a
HÉSZ-ben átvezetni rendelték (14 I.).
 A Pomáz, „Alcsevica, Nemzeti Kézilabda Akadémia” létesítéséhez elkészült településrendezési terv és
HÉSZ módosítására vonatkozó dokumentációt nem kifogásolták, így a településszerkezeti és szabályozási terv,
valamint a HÉSZ módosítását tudomásul vették (14 I.).
 Egyetértettek a Pomáz Város jegyzõje által kiadott
04-414/24-2009 iktatószámú, budakalászi 058/19 hrsz-ú
ingatlan feltöltésének engedélyezése tárgyú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel (14 I.).

Csapadékvíz-elvezetés gondok a Berdóban
Csak az egész területre vonatkozóan lehet kezelni a
Berdó csapadékvíz-gondjait – ez derült ki Kaltner Károly
PTB elnök és Homor István beruházási osztályvezetõ szavaiból. Ugyanis ha néhány ingatlantól elterelik, – más házakra,
telkekre szabadítják rá a vizet. Közösen kell kezelni a problémát a csatornázással, ill. az útépítésekkel is, hiszen az esõvíz-gondok az utak megépítésével oldhatók meg véglegesen, ennek viszont elõfeltétele, hogy már legyen csatorna.
A szennyvízelvezetésre van egy 2006-os elvi vízjogi engedélyes terv, ezt kell aktualizálni (milyen ingatlanváltozások történtek, hol kell egyéni vagy csoportos átemelõt alkalmazni). A végleges vízjogi engedély és a kivitelezési tervek birtokában lehet csatornázási pályázatokon részt venni.
Az elmúlt években nem írtak ki olyan pályázatot csapadékvíz-elvezetésre, amelyen indulhattunk volna. Ha késõbb sem lesz megfelelõ kiírás, akkor vagy az út-pályázatok keretében oldható meg az esõvíz problémája, vagy
saját erõforrásból kell kifizetnünk a több száz milliós tételt.
Az Önkormányzat ajánlatot kért a csatornázás terveivel foglalkozó Kutép Komplex Bt-tõl az esõvíz-elvezetésre is, és november közepén megérkezett a cég kalkulációja a csapadékvíz-elvezetés tanulmányterveire.
2010. november • IV. évfolyam 9. szám

Változások a gazdasági társaságoknál
Október 26-án a képviselõ-testület, mint tulajdonos úgy
határozott, hogy a Kaláz Kft. gazdasági társaság felügyelõbizottságából Németh Antalt (6 I., 3 N., 2 T.), Márton Andrást
(7 I., 2 N., 2 T.) és Gubán Sándort (6 I., 3 N., 2 T.) visszahívja.
Helyettük Tolonics Istvánt (6 I., 3 N., 2 T.), Kaltner Károlyt (6 I.,
3 N., 2 T.) és Horváth Erzsébetet (7 I., 3 N., 1 T.) delegálta.
A grémium, mint többségi tulajdonos úgy döntött, hogy
a kisebbségi tulajdonossal 1997-ben kötött szindikátusi szerzõdés értelmében kezdeményezi a taggyûlés összehívását
annak érdekében, hogy a Budakalászi Kábel TV Kft. gazdasági
társaság felügyelõbizottságából Liszkai Gyulánét és Pethõ
Lászlót visszahívja (7 I., 4 N.), és helyettük Mányai Zoltánt (6
I., 1 N., 4 T.) és Jordanov Tódor Attilát (7 I., 4 T.) válassza meg.
A testület, mint tulajdonos úgy határozott, a Budakalászi Közmû-üzemeltetõ Kft. gazdasági társaság felügyelõbizottságában Paulheim Rita tagságát megerõsíti
(11 I.); Nágel Istvánt (7 I., 1 N., 3 T.) és Krunity Pétert (6 I.,
2 N., 3 T.) visszahívja, helyettük Kroó Józsefet (6 I., 2 N., 3
T.) és Bodnár Ferencet (7 I., 4 T.) választja meg.

Döntés a döntésekrõl
Október 26-án a testület megtárgyalta a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal szept. 24-én tett törvényességi észrevételeit. Egyetértett azzal, hogy júl. 6-án Parlagi Endre
polgármesteri tisztsége a törvény erejénél fogva megszûnt, így az ülések összehívására, vezetésére jogosulatlanná vált, és a júl. 6-tól okt. 3-ig hozott határozatok törvénysértõk (6 I., 4 N., 1 T.). Ezeket a döntéseket felülvizsgálta: a jövõ számban a vitatott határozatok közlésével párhuzamosan az új testület állásfoglalását is jelezni fogjuk.

A Kalászi Iskoláért Alapítvány
2009. évi gazdálkodása
NYITÁS 2009. 01. 01-ÉN:
2 902 650 Ft
(Ebbõl: Banki folyószámlán: 2 176 477, banki lekötött
számlán: 709 833, készpénz a pénztárban: 16 240 Ft)
BEVÉTELEK 2009-BEN
SZJA 1%-ból:
538 955 Ft
Cégek támogatásai:
413 000 Ft
Egyéni befizetések:
26 000 Ft
SZMK támogatása:
155 000 Ft
Összesen:
1 132 955 Ft
Kapott kamatok:
80 428 Ft
Bevételek mindösszesen:
1 213 383 Ft
Nyitás és 2009-es bevétel:
4 116 033 Ft
KIADÁSOK 2009-BEN
Kiadások összesítve:
1 309 947 Ft
(Ebbõl: Jutalomkönyvek: 80 759, osztálykirándulások: 477
600, szakkönyv: 2 780, pedagógusgyûrû: 16 000, élelmiszer,
üdítõ: 35 392, Lyoness utalványok: 140 500, ajándék csomag: 5 078, dekoráció, virág: 10 780, Tavaszünnep, népi hagyományõrzés: 257 445, irodaszer, postaköltség: 78 455,
egyensúly- és ügyességfejlesztõ eszközök: 115 000, Városavató vendéglátás: 47 811, ügyviteli költségek (bank): 27
737, Budakalászért Közalapítvány (Tavaszünnep): 14 610 Ft.)
ZÁRÁS 2009. DEC. 31-ÉN:
2 806 086 FT
(Ebbõl: Banki folyószámlán: 1 932 360, banki lekötésben:
768 696, készpénz a pénztárban: 105 030 Ft)
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MAGISZTRÁTUS

A magisztereket tájékoztatta a polgármester
November 8-ai, idei második összejövetelén a Magisztrátus 15 tagja az új polgármestert kérdezte a tanácsadó
testület és a város jövõjérõl. Rogán László kifejtette: a Fideszes többség szakítani kívánt a korábbi kirekesztõs hagyománnyal, ezért felkérte a Nemzeti Fórum képviselõit, vegyenek részt a bizottsági munkában. Mivel õk ezt elutasították, így törvény szerint csak kis létszámú bizottságokat
lehetett létrehozni, és nem tudták figyelembe venni a Magisztrátus jelölését a külsõs bizottsági tagok személyére.
Hozzátette, a munka úgy is hatékony lehet, ha a magiszterek nem tagként vesznek részt a bizottságok munkájában, ahogy Pártai Lucia is segít neki a környezetvédelem
terén. Egyetértett azzal, hogy a testületi, bizottsági meghívókat és a nyílt ülések anyagait küldjék ki a magisztrátusnak is. Így a magiszterek, az elnökkel vagy a mûhelyvezetõkkel egyeztetve, tanácsadási joggal részt vehetnek a bizottsági üléseken és a javaslatuk esetleg feltüntethetõ a bizottsági véleménylapokon is. A polgármester hangsúlyozta: számít a tagok hathatós lobby-tevékenységére is.
Rogán László beszámolt a 250 M Ft-os közlekedésbiztonsági fejlesztések októberben megkezdett kivitelezésérõl
(5. o.); a szennyvíztisztító-terület kisajátításának állásáról;
és a média-ügyekrõl. Budakalászon az önkormányzat a
KKKTV-t támogatja, bár szolgáltat a Dera és a VKC TV is. A
Dera és a KKKTV tulajdonosa egy. Vele kötött szerzõdést az
önkormányzat egy évre, 2011. május 31-ig: 6 M Ft-ot kifizetett támogatásként, és vett 5 M Ft-ért eszközt (ami Budakalász tulajdona). A Budakalászi Hírmondó költsége 2009-
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ben – a szerkesztõk által megtermelt reklámbevételek után
– kb. 4,6 M Ft volt. A testület egy új médiakoncepciót kíván
kialakítani, amellyel további költségeket spórolna.
A polgármester elmondta, semmi nem sürgeti a képviselõket, hogy elfogadják a HÉSZ-t. Át kívánják gondolni a Mély
utca környéki belterületbe vonásokat; a Duna-partiak észrevételeit, különös tekintettel a gát helyére. A terveket az elõzõ önkormányzat kifizette, tehát bármi érdemi módosítás –
így a gát ügyének, rajzának pontosítása is – további költséget
ró Budakalászra. A GYNK Ingatlanfejlesztõ Zrt. többször
megkereste már az új testületet, de az az 50 ha belterületbe
vonásért 7 ha ellentételezést nem tart elfogadhatónak.
Rogán László szerint, bár most hitelbõl élünk, a jövõ
évi mûködés mégis biztosnak látszik. Sok értékesítendõ
ingatlanunk nincs, így a fejlesztéseknél fõleg pályázatokra
támaszkodhatunk. Remélhetõleg az eddigieknél több sikerrel járunk, és egy átgondolt dokumentációval nyerhetünk a fõtér pályázaton is. A testület áttekinti a Szalonka
utcai óvoda építési költségeit is, egyúttal gondolkodik
azon, hogy a most üresen álló két csoporthelyiségbe ideiglenesen felköltöztesse a Bölcsõdét. Hosszú távon mindenképp szeretne Bölcsõdét építeni, de nem a hegyre.
Végül Rogán László beszámolt arról, hogy dr. Varga
István szerzõdését azonnali hatállyal felbontották; dolgoznak a cégek átvilágításán, átszervezésén; õsszel indul a
szív- és érrendszeri szûrés (15. o.); Budakalász bevételének 5%-át kívánják újra a sport támogatására fordítani; be
akarják fejezni az uszoda építését; és át kívánják szervezni
a lomtalanítást, zöldhulladék-szállítást is (6. o.).
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Költõ, sok lábon...

A KÖNYVEK ÉS A ZENE BÛVÖLETÉBEN...

Olvasni jó...
Egy lendületes és
vicces elõadásnak, tartalmas show-nak lehettek
aktív részesei október
27-én az „Olvasni jó”
mozgalomban résztvevõ
iskolások, Csobánka Zsuzsanna és Lackfi János
író, költõ, tanár jóvoltából. A Könyvtár által meghívott vendégek a XXI. századi, modern technika által megfertõzött,
olykor megihletett nyelvvel játszottak, zsonglõrködtek bravúrosan, a jelenlévõk kacagásától, ámulatától kísérve.
Gyerekek és felnõttek együtt nevettek a „tündibündi
nyelv” kacifántos humorán („ez olyan uncsi, hogy mindjárt
öngyi leszek”), vagy az idegen szavak furcsa magyarításán
(„lájkoltam a szpícsedet”); furcsa ritmusokra csodálkozhattak rá („dunakiliti tamagocsi-temetõ”) és együtt nyújtózhattak, fészkelõdhettek, tornászhattak a szótagokkal („Helló,
Béla vagyok. Egyszer a fõnököm azt mondta, nem dolgozol
eleget. Nyomd meg a bal kezeddel a gombot...”).
Aki eddig nem szerette a költészetet, Lackfi csúfolódó,
nyelv-öltögetõ versei után biztos el-eljátszik a szavakkal és
jobb kedvvel foglalkozik a magyar-házival. Aki inkább reálérdeklõdésû, netán le se lehet választani a számítógéprõl,
mobilról, most feltehetõen maga is elgondolkodik, hogy
mit nyerhetünk és mit veszíthetünk egyre inkább technikaközpontú életmódunkkal. És talán... többször vesz a kezébe
egy-egy könyvet. Mert olvasni, azért még mindig jó...

Író, tanár, édesanya
Berg Judit, számos
népszerû gyermekkönyv
írója volt a Hónap vendége október 29-én a
Könyvtárban.
Fazekas
Borbála könyvtárigazgató
bevezetõjében elmondta,
szerette volna megmutatni, milyen sok mesekönyve van meg az írónõnek, de alig öt
percet töltenek a mûvek a polcon, máris kikölcsönzik õket.
A magyar-angol szakos tanár, drámatanár, aki korábban
iskolája színházszakkörének írt darabokat, – négy gyermekének, Lillának, Borinak, Dalmának és Vilmosnak köszönheti,
hogy ráébredt, a meseírás a neki való foglalkozás. Õk ihletik
a meséket, néha történetet és szereplõket is rendelnek, és
mindig odaadó és lelkes hallgatóságnak bizonyulnak.
Berg Judit eddigi pályáján majd két tucatnyi könyvet
szerzett, legismertebb a Cipelõ cicák-, a Panka és Csiribí-,
a Tündér-, illetve a Rumini-sorozat. Utóbbival 2007-ben
megkapta az Év Gyermekkönyve-díjat, és felkerült az IBBY
nemzetközi listájára is. Ez hozzásegítheti ahhoz, hogy idehaza már sikernek örvendõ mûvei külföldön is forogjanak.
A könyvtárban megjelent kis rajongók kedvéért az írónõ ezúttal a Cipelõ cicákból választott ki történeteket:
mesélt a zoknivirágot és zoknitermést hozó zoknifáról,
amin zokniszüretet tartanak; meg az állatkerti oroszlánról,
amelyik nem akarta elismerni a cica-bábokat rokonainak,
ezért Ciró, Pepe és Lõri kicsit móresre tanította...
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Nem csak tehetséges showman,
de igen termékeny író is Lackfi János,
az idei tanév elsõ „Olvasni jó” elõadásának díszvendége: 10 gyerekkönyv, 3 meseregény, 7 verses-, 2
próza-, és 20 mûfordítás kötet „van a
rovásán”, és még tovább rója a sorokat... Most, negyven felé közeledvén,
5 év kihagyás után megint összeállt egy felnõtteknek szánt
verseskötete; novelláit folyamatosan közölte, közli a Nagyítás, a Magyar Nemzet, az ÉS; dolgozik egy 30 fejezetes
nagyregényen; nyáron forgatókönyvet írt és drámát; és
amikor eszébe jut, gyerekversekkel bolondozik... „Gyerekeknek írni örömzene nekem. ... Annyi ritmusalakzat, kép
és szószörnyecske úszkál a levegõben... Ez rendkívül izgalmas terep és a gyerekek is nagyon tudják élvezni.”
Mindemellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
tanít kreatív írást; oktat a francia tanszéken; rengeteget
fordít, fotózik, rádiójátékot ír; és együtt dolgozik a budakalászi Harcsa Veronikával is: verseket válogat a Nyugatos,
Újholdas költõk életmûvébõl, megzenésítésre. Sok lábon
áll, de ez szükségszerû: „A magam korú emberek összehoznak egy BMW-t. Nekem az öt gyerekem a BMW-m...”
– mondja, s mosolyog hozzá. Amikor a showman-kedésrõl kérdezzük, már nevet: „Akiben benne van a ripacsvér... Meg ott a 14 év tanítási gyakorlat... Az ember megpróbálja átütni a hallgatásfalakat. Nekem mániám, hogy
valahogy közvetíteni kell, igenis át kell vinni az értéket...”

Új albummal ünnepel a 15 éves Söndörgõ
Nagyszabású koncerttel és
lemezbemutatóval készül a
Söndörgõ Együttes 15. születésnapjára. A délszláv népzenét játszó szentendrei zenekar
nov. 30-án este fél 8-kor lép
fel a Mûvészetek Palotájában,
olyan világsztárokkal, mint Sebestyén Márta, Szalóki Ágnes,
Herczku Ágnes és Kovács Antal énekesek; a Balkán fúvós
legendája, Ferus Mustafov; a mohácsi tamburavirtuóz
Versendi Kovács József; Tompos Kátya, a Nemzeti Színház színmûvésze, és a Vujicsics Együttes.
A zenekar most adta ki negyedik albumát Lost Music of
the Balkans címmel, melyen a magyarországi és vajdasági
tamburás hagyomány legszebb szerb, horvát és cigány dallamait és Makedónia gyöngyszemeit szólaltatja meg. „Összeszorul a szív és kitárul. Hol a borgõzös kocsmában, hol a csillagos, szabad ég alatt érezzük magunkat, különösen a sajátos, cigányos, füstös, rekedt, vagy éppen trombitahangként
szárnyaló vokális darabokban.” – írja Batta András, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem rektora a lemezborítón.
A zenekar tagjai 1998-tól a Kalász Mûvészeti Iskolában, majd Vácott tanultak. Repertoárjukat Bartók Béla és
Vujicsics Tihamér gyûjtéseinek felhasználásával állították
össze. 2000-ben elsõ helyezést értek el a Magyar Rádió
II. Népzenei Versenyén, de koncerteztek már a londoni
Queen Elizabeth Hall-ban is.
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VÁNDORKIÁLLÍTÁS A LOVAKRÓL

KULTÚRA

Barkóczi József
www.lovasgrafika.hu

Lovak szerelmeseinek...
Egy vándorkiállítás nyitó tárlatának
adott otthont a KKÁMK Faluház: a Dunakanyar Általános Iskola tanára,
Barkóczi József; alsó és felsõ tagozatos
diákjai; valamint a Nyitnikék Óvoda és
a Telepi Óvoda gyermekeinek állat-,
de fõleg ló-ábrázolásait tekinthették
meg az érdeklõdõk november 12-én.
Ahogy a jelenlévõk, így Balázsi István, a Pannon Color festékgyártó cég
igazgatója szavaiból is kiderült, süt a
természet, az állatok szeretete, és az
alkotás öröme, élménye a kiállítók
munkáiból. Látszik, hogy ezek a gyer-
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mekek és felnõttek, akik közel engedték és engedik a világot magukhoz, és
magukat a világhoz: irigylésre méltóan boldogok, ezért lehetnek a képeik
is ilyen izgalmasak és sokoldalúak.
Ezt a derût, ezt a boldogságot erõsítette a jelenlévõkben Kiss László (a
Szentistvántelepi, majd a Dunakanyar
Általános Iskola volt igazgatója) és
Papp Gábor (a Kalász Suli és a Dunakanyar Általános Iskola valahai tanára,
az önkormányzat volt sportreferense,
– a Borvirág együttes tagjai), akik az
iskolákhoz és Budakalászhoz kötõdésük miatt, de a természet és a lovak

iránt érzett szeretetük okán is eljöttek
a kiállításmegnyitóra muzsikálni.
Kiváló hangulatteremtõ képességüknek köszönhetõen az egész közönség mosolyogva együtt énekelte
velük Bródy János–Halász Judit kedves, gyönyörû dalát:

Hát mit tehetnék érted,
hogy elûzzem a bánatod,
A lelked mélyén megtörjem
a gonosz varázslatot.
Mit tehetnék érted,
hogy a szívedben öröm legyen?
Mit tehetnék, áruld el Nekem!
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Márton nap: Lenfonó táncház ÁMK a magyar és a nemzetiségi kul- vevõi a környék szerb ünnepeinek.
A Kós Károly ÁMK Faluház november 12-én Budakalász és a Dunakanyar-Pilis Kistérség néptánc hagyományára és néptánc együtteseire
építve, „Lenfonó Táncház” néven egy
közös, magyar és nemzetiségi táncházat indított útjára.
A házigazda, a nagy hagyományokkal bíró Lenvirág és Kalász néptánc együttes, minden alkalommal
meghív egy környékbeli nemzetiségi
néptánc-hagyományt õrzõ együttest
is, így szolgálva azt a szép törekvést,
hogy Budakalász és a Kós Károly

túrák párbeszédének helyet adjon.
A táncház minden hónapban egy
jeles naphoz kötõdik, így a mostani,
induló alkalommal a Márton-nap hagyományaihoz kapcsolódott. A táncmulatságot és tánctanítást bor- és libakóstolás tette színesebbé; a vendég
ezúttal a csobánkai Rozmaring szerb
hagyományõrzõ táncegyüttes és zenekar volt.
A hat éve mûködõ, több mint 20
tagot számláló tánccsoportba járnak
budakalásziak, csobánkaiak és budapestiek egyaránt, és rendszeres részt-
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Jártak már Szerbiában, hogy ott bemutassák a magyarországi szerbek
táncait, itt Kalászon pedig – többek
között – egy tüzes, temperamentumos délszerbiai táncot adtak elõ.
A Faluház, a Lenvirág és a Kalász
Táncegyüttes szeretettel várja a késõbbiekben is minden néptáncot szeretõ és tanulni vágyó kedves vendégét. A várható programokról tájékozódhatnak a Faluház honlapján, szórólapjain, a (26) 340-468-as vagy a
(30) 382-9810-es számokon, illetve a
faluhaz@kalasznet.hu e-mail címen.
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SOKSZÍNÛ BUDAKALÁSZ

A Kamp János Kapelle sikere Budaörsön

A Kamp János Kapelle november 13-án Budaörsön lépett
fel, az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége által rendezett Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok
11. Gálamûsorán. A meghívást a tavaszi nemzetiségi zenekarok minõsítõ versenyén elért kiemelkedõ eredményének
köszönhette. Az új budaörsi sportcsarnokban több mint ezer
ember elõtt játszottunk, ami a zenekar eddigi legnagyobb
szabású fellépése volt. A közönség az északi régió német
nemzetiségi önkormányzatai által delegált vendégekbõl állt.
Beszédet mondott Dr. Kállai Ernõ, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosa és Wittinghoff
Tamás, Budaörs polgármestere. Ritter Imre, az ÉMNÖSZ
elnöke adta át az „Északi Régió Németségéért” díjat, melyet hárman kaptak meg: Dr. Fehérvári József Szigetcséprõl, Schuszter József, Dunabogdány elhunyt polgármestere posztumusz, és Endresz Ernõ Szigetújfaluból.
A három órás mûsorban a zenekar olyan nagy múltú
együttesekkel lépett fel, mint a Pilisvörösvári Nemzetiségi
Kórus és a Harmonika Zenekar, a soroksári és taksonyi tánccsoportok. A gratuláló résztvevõk kiemelték, hogy együttesünk milyen fiatal korosztályból tevõdik össze és mégis stílusosan, kiváló hangzással játszik. Az est végén mûsoron kívül
„talpalávalót” fújtunk a közönség fáradhatatlan tagjainak.
Úgy gondolom, a zenekar ismét egy nagy lépést tett elõre, hogy méltó módon, magas szinten képviselje Budakalászt és az itt élõ német nemzetiségek zenei hagyományait.
Spáthné Faragó Éva, a zenekar karmestere

Rosta Lika foci utcabajnokság, 2010 õsz
Október 10-én rendeztük meg õszi utcabajnokságunkat. Szoros küzdelem alakult ki
a felnõtt és a gyermek
korosztályban is. A kupát és a táblát, miszerint „Ebben az utcában
laknak Budakalász legjobb focistái” a Petõfi,
ill. a Széchenyi utca vitte el. Gratulálunk mindannyiuknak!
A felnõttek versenyében 1. lett a Petõfi utca, 2. a Káplán utca 3. a Madár utcák. A gyerekeknél 1. helyezést ért
el a Széchenyi utca, 2. a Batthyány utca 3. a Petõfi utca.
A tavaszi fordulóra jelentkezni személyesen vagy emailben lehet: budakalasz.noe@gmail.com.
Makk András
Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete
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MOZAIK
Trafik Kupa 2010

Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg a Trafik
Kupát, vagy családiasabb nevén a Forint Kupát november
6-án az Omszki tónál, a „kalászi Riviérán”. Ahogy a vitorlásverseny szervezõje, Forintos Róbert elmondta, a nevezési díj: 1 jó „Forint”, azaz egy régi jó alumínium egyforintos.
A hivatalos versenynaptárban nem szereplõ, mégis
minden magyar vitorlázó által ismert szezonzáró amatõr
versenyen idén ötvenen vettek részt: jöttek Agárdról, a
Balaton minden szegletébõl, az ország legkülönbözõbb
pontjairól gyerekek és felnõttek: 6 évestõl 70 évesig. Öt
elõfutam, két középdöntõ után mérhette össze tudását a
legjobb 10 versenyzõ. Az évek óta késõ õsszel megrendezett regattán, a csodálatos õszi napsütésben, szinte teljes szélcsendben, idén Majthényi Mátyás lett az elsõ, második dr. Bóna Gábor, harmadik Kiss Viktor.
Forintos úr lapunknak elmesélte: a legendás budakalászi tornatanárnak, Homonnay
Botondnak köszönheti,
hogy 11 évesen a vitorlázás közelébe keveredett, – máig ûzi a
sportot, most már csillaghajóval. 24 éve, mikor indították a versenyt, még
Gerstenkorn Béla iparmûvész készítette az érmeket, – idén
sajnos Õ már csak a csillagok közül figyelhette a Kupát... A
hagyomány marad, remélik, hogy sok-sok szép, késõ õszi
napot, versenyt rendezhetnek még kicsiknek és nagyoknak.

Egy magiszter, aki filmrendezõ...
Különös élményekkel gazdagodhattak a Magisztrátus november 8-i
ülésének résztvevõi. Az aktuális
ügyek megtárgyalása (10. o.) után
az összejövetel klub-jelleggel folytatódott: M. Tóth Géza, Balázs Béla-díjas filmrendezõ, egyetemi tanár mutatkozott be társainak. A több mint
200 filmfesztiválon sikerrel szereplõ,
közel 100 díjat elnyert rendezõ elmondta, alapvetõen tanárként tevékenykedik és ebben
tudna leginkább a város hasznára lenni.
A pedagógus igényessége, másokra figyelése jellemzi
animációit is: így a Bartos Erika gyerekkönyvébõl, kortárs
bestsellerébõl, a Bogyó és Babócából készített bûbájos, a
gyermekek képi világát, fantáziáját megmozgató filmje
méltán lett az év legkomolyabb hazai mozisikere. A mesében Pogány Judit szólaltatja meg virtuóz módon mind a 70
szereplõt, – a mozifilm 13 epizódját a TV2 adja le.
A sokoldalú rendezõ bemutatta még Maestro címû,
Oscar-díjra jelölt alkotását; a berlini Arany Medve díjért
versengõ diplomafilmjét, az Ikaroszt; a Bartók mû adaptációjának, a Mandarinnak részleteit; és egy filozofikus
hangvételû kisfilmet is a nõiség és a város kapcsolatáról.
Reméljük, Budakalász mind több lakosa megismeri lakótársa, M. Tóth Géza mûvészetét és éppúgy elámul egyedi
látásmódján, bölcs humorán, mint a magiszterek tették.
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EGÉSZSÉG, SPORT, BIZTONSÁG

Indul a szív- és érrendszeri szûrés

A tûzoltóság hírei

Még az idén, várhatóan december elején megkezdõdik a budakalászi epidemiológiai vizsgálat, szív- és érrendszeri szûrés – tájékoztatta lapunkat Rogán László polgármester. Terv szerint húsz emberrel kezdenek, és a 400
fõs, reprezentatív felmérés áthúzódva a jövõ évre, március végéig lezajlik. A Tárkival már megkötötték a szerzõdést az együttmûködésre.
Szeptember 23-án Dr. Szelid Zsolt részletesen beszámolt az Egészségklub tagjainak a szûrés menetérõl
(képünkön). Eszerint elõbb egy, a lakosság 5%-át érintõ
pilot (próba, minta) vizsgálatot végeznek, majd – a tapasztalatok összegzése, tanulmányírás, nemzetközi publikáció és EU-s pályázat után – remélhetõleg kiterjesztik a
felmérést a teljes, 8000 fõs felnõtt népességre.

 Újabb 15 fõvel bõvült az Ifjúsági Tûzoltóság, így már 30-an vannak a tettre kész fiatalok. A tûzoltók aktív jelenléte az Európai Autómentes
Napokon
megtette hatását: többnyire 10-12 évesek jelentkeztek mindkét iskolából a csapatba. A foglalkozások szervezése folyamatban van, a gyerekek már meglátogatták az õrs épületét.
Még lehet csatlakozni az új korosztálycsoportba, amelyben
könnyített képzési programban részesülnek a nebulók.
 A Budakalászi Tûzoltóõrs nyerte meg a közönségdíjat (50 e Ft-os vásárlási utalvány) a Hörmann Garázskapu
által a Facebook-on meghirdetett játékon, mivel 200%kal többen szavaztak az õrs kapujára, mint másokéra. További jó hír, hogy a cég munkatársai felmérték a bejárat
állapotát és kedvezményt is ígértek a tûzoltóknak. Így
akár a közeljövõben megvalósulhat a kapu lecserélése,
jelentõsen csökkenhet a fûtésszámla, és a vonulási idõ is
kisebb lesz (nem kell a lakattal bajlódni).
 Hat riasztás érkezett az utóbbi két hónapban a tûzoltósághoz, szerencsére egyik sem komoly eset. Elgondolkodtató viszont, hogy ebbõl kettõ nem égetõnapon gyújtott tûz miatti riasztás volt. Kérjük a lakosságot, hogy csak
a kijelölt napokon égessenek, mert a vaklárma miatti vonulás költsége 50-100 e Ft, és a tûzoltóságnak joga van
kiszámlázni azt a szabálysértõ felé.
KGB UTÁN LAND ART
A KGB után (KertészGerillák Budakalászon – tavaszi kútmentõ
akció a Damjanich utcán)
most a Land art mozgalomhoz csatlakozott a
Tûzoltóõrs. A természet,
a környezet formáit
mondanivalóval
bíró
szabadtéri alkotássá változtató mûvészeti irányzat egyik legnépszerûbb változatát alkalmazva, október 23-ára az Omszki
tó mellé virágokból kiírták-kiültették az 56-os számot. A park
gondozója azóta is naponta körbegereblyézi a mûvet.
Komolyabb Land art installációra, korcsolyapálya létrehozására is készülnek az ifjak a tó közvetlen közelében. Kitartó munkával föl akarják hizlalni vízzel a kézilabda pályát,
hogy amikor jönnek a fagyok, biztonságos helyen korcsolyázhassanak, hokizhassanak a téli sportok szerelmesei.
Így talán elkerülhetõk a tavi balesetek, hisz itt nem szakad
be a jég, nem érkezik késõn a segítség, a létra, nem hûl le
idejekorán vagy nem kap infarktust a bajbajutott.
A fürdõzõk életének megóvására tavasszal vérpiros,
másfél méteres hungarocell betûkkel ‘kiírják’ a tóra: Fürödni tilos! Remélhetõleg így eljut végre a tûzoltók üzenete az emberekhez: jobb elõbb védekezni, mint utóbb
sajnálkozni, – kis fáradsággal, okos elõrelátással életeket
menthetünk meg.
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A felmérés ingyenes és bizalmas, a benne résztvevõket orvosi titoktartás kötelezi. Egy részletes, a vizsgált
személy és környezete egészségére vonatkozó kérdõívvel (betegségek, saját és családi kórtörténet, orvoshoz járási szokások, gyógyszerelés) indul, majd fizikális vizsgálatokkal (vérvétel, EKG, szívultrahang, boka-kar index, érultrahang) folytatódik. Az eredményrõl az egyén és háziorvosa egy riportot kap, szükség esetén további, mélyreható vizsgálatra küldik a beteget.
A részvétel a felmérésen önkéntes, de mivel mindenki
kap az egészségi állapotáról, a kockázati tényezõkrõl és a
lehetséges gyógyulásról tájékoztatást, és mivel a késõbbiekben is nyomon kívánják követni a betegség/egészség
alakulását, mindenképp érdemes résztvenni rajta.

Karácsonyi tornagála – dec. 10-én
Karácsonyi gálát tart az Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika Torna Club a Budakalászi Sportcsarnokban, dec.
10-én 17 órakor. A zenés mûsorban fellépnek az egyesület gyerekei, tagjai – sokan budakalásziak –, a legkisebbektõl a felnõttekig. Bemutatót tart: Vass Dóra többszörös
Országos Bajnok, válogatott tornász és a Junior EB-n
résztvevõ válogatott tornászok.
A tavaly elõször megrendezett gálán, a karácsonyi
hangulatú, feldíszített csarnokban, egyaránt nagy tetszést
arattak a kecsesen bukdácsoló 4 évesek és a pazar, elegáns gyakorlatokat bemutató felnõttek. Hasonlóan látványos, gazdag mûsorral és nagy szeretettel várják a szervezõk idén is Budakalász érdeklõdõ lakosságát ünnepi,
ingyenes rendezvényükre.
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BEMUTATKOZNAK KÉPVISELÕINK

Kaltner Károly István
Születésem óta lakom Budakalászon, 43 röpke év. Itt jártam általános iskolába, Szentendrén középiskolába. Családi házunkban
élek feleségemmel és két gyermekemmel. A Budakalászi Baráti Kör
alelnöke vagyok, és a Kalász Suli
Szülõi Munkaközösségének vezetõségi tagja. Mikor szükség van rá,
szívesen segítem a Testvérkapcsolatok Egyesületét is.
Budakalászt szívembe zártam, nem csak azért, mert itt
voltam gyermek és jól ismerem a tájat, de az évek alatt,
sok remek embert megismerhettem. Mint a BBK–Fidesz
színeiben bejutott képviselõ és a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság elnöke, minden lehetõséget megragadok, hogy lakhatóbbá, élhetõbbé tegyük városunkat.
Terveim, terveink Budakalászon: a bölcsõdei férõhelyek
és az orvosi rendelõ bõvítése, felújítása, utak építése, a Barát patak zsilip-építése, az elkerülõ út mielõbbi megvalósulása. A 3-as körzetben utak építése, Berdo csatornázása, de
szeretném, hogy párhuzamosan pályázzunk a csapadékvíz
elvezetésére is, s ez a felsorolás még nem teljes körû.
Sok a feladat, de itt van ez a tettre kész, jó csapat,
ami Budakalászt irányítja és a segítõkész budakalászi
emberek. Csak együtt lehetünk sikeresek!
Elérhetõségeim: Tel.: (70) 984 8454
e-mail: kaltner@mailbox.hu

Dr. Novotny László
Tizennyolc éve lakom Budakalászon, s már a kezdetektõl fogva
is megpróbáltam tenni a helyi közösség érdekeiért. 2006 óta vagyok képviselõ Budakalászon, a
2007-ben bekövetkezett testületoszlatás utáni idõközi választáson,
majd a 2010. évi önkormányzati
választásokon is megkaptam a bizalmat. Az elõzõ testületben a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint a Pénzügyi
és Vagyonhasznosítási Bizottság tagja voltam.
A mostani testületben – tiltakozásul a bizottságok
tagjainak és elnökeinek a minden szakmai indokot semmibe vevõ összeállítása miatt – a többi Nemzeti Fórumos
képviselõhöz hasonlóan, tagként nem veszek részt a bizottságok munkájában.
Okleveles gépészmérnökként, majd üzleti és informatikai tanácsadóként tevékenykedtem, amely munkámat a mûszaki végzettségemen kívül gazdasági szakképesítésem (mérlegképes könyvelõ) is segítette. Egyetemi
doktori és kandidátusi tudományos fokozataimat kutatási
tevékenységem révén értem el. Tagja vagyok a Magyar
Mérnök Akadémiának. Számos szakcikkem és könyvem
jelent meg, s több hazai és nemzetközi konferencián tartottam elõadást. Nemzetközi informatikai auditori szakképzettséget (CISA) és nemzetközi Katasztrófa-elhárítási
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NÉVJEGY
Major Ede

1955-ben születtem, Szolnokon.
Szüleimmel 1957-ben költöztünk
Budakalászra. Nõs vagyok, két felnõtt gyermekem van. Villanyszerelõként immár 25. éve a Magyar Rádió Erõsáramú Osztályán dolgozom.
Harmadik éve vagyok a helyi FIDESZ
alelnöke. A jobboldali, konzervatív
értékeket tartom szem elõtt.
Ahhoz, hogy városunk élhetõbb legyen, elsõsorban
utak, járdák, közmûvek hiányoznak. Másod-, de nem
utolsó sorban egy új, korszerû orvosi rendelõ, okmányiroda, postahivatal és bank. Úgy gondolom, hogy hosszabb
távon mindezek a célok elérhetõvé válnak, egy városi
központ, centrum kialakításával. Képviselõ társaimmal közösen szeretném elõre mozdítani ezeket az ügyeket.
Az 5-ös választókerület képviselõjeként szeretném elérni a Klisovác utca teljes rendbetételét, és megépíttetni a
járdát az Erdõhát és Bokros utca között. Távlati célom az
Erdõhát utca rendezése is. Az Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság elnökeként szeretném folytatni a jól bevált
hagyományokat, és lehetõségeink szerint újra nagyobb
súlyt fektetni a budakalászi sportélet támogatására.
Nagy energiákat kell mozgósítani, melyhez az Önök
észrevételeit is várom, hogy sikeres várossá váljunk.
Elérhetõségeim: Tel.: (30) 438 6801, (70) 419 3860
e-mail: majored@t-online.hu

Szakértõ (DRE) képesítést is szereztem, az elõbbit fõképp
banki és biztosítói pénzügyi rendszerek vizsgálata, míg
az utóbbit inkább a tanácsadási tevékenységek során
hasznosítom. Angolul folyékonyan beszélek, de német,
francia és orosz nyelvtudásom is segíti munkámat. A Külkereskedelmi Fõiskolán angol nyelvû külkereskedelmi
szaktanfolyamot is végeztem.
Évekig voltam a magyar kajak-kenu válogatott csapat
tagja, Európa Bajnokságon ezüstérmet nyertem, számos
rangos hazai és nemzetközi versenyen szereztem érmes
helyezést, s többszörös magyar bajnok is vagyok. A Testnevelési Fõiskolán kajak szakoktatói képesítést szereztem. Jelenleg is aktívan sportolok, részben a budakalászi
Vidra Sportegyesület, részben a budapesti DominóHonvéd színeiben.
Nem voltam, és jelenleg sem vagyok politikai párt
tagja, de a polgári és nemzeti értékek mellett mindig elkötelezetten kiálltam. A Budakalászi Nemzeti Fórum tagjaként mindig az erkölcs és igazság oldalán állok ki. Számos kulturális rendezvény és filmvetítés szervezõjeként
is segítettem Budakalász fejlõdését. Képviselõi munkám
során eddig is igyekeztem a párt- és csoportérdekektõl
mentesen a község lakosságának érdekeit képviselni, s
jelenleg is ez a célom.
Elérhetõségeim: Tel.: (70) 331 2376
e-mail: novotny@novotny.hu
honlapom: www.novotny.hu
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NÉVJEGY

EGY BEMUTATKOZÁS, EGY BÚCSÚ

Nógrádi Zoltán
Budakalászon születtem, jelenleg is itt élek feleségemmel és három gyermekemmel. Az egyetemen matematika-fizika tanári, majd
késõbb kutató szociológusi diplomát
szereztem. Immáron tizenöt éve középiskolában tanítok, mellette informatikai oktatással kapcsolatos informatikai fejlesztéseket koordinálok.
A Budakalászért Védegylet egyik alapító tagja vagyok, s
az utolsó három választáson ezen civil szervezet listájáról
kerültem a testületbe. Négy éven át voltam az Oktatási Bizottság elnöke, munkám során igyekeztem az oktatási intézmények érdekeit képviselni a testületben, s minden
fenntartói támogatást megadatni az ott folyó nyugodt és
magas színvonalú szakmai munkához. Úgy érzem, lehetõségeimhez képest eredményes munkát végeztem.
Az idei választásokon alapvetõen két ok miatt indultam. Egyrészt úgy gondoltam, hogy megválasztásom esetén a testület egy tizenegyed részeként is érdemben segíteni tudok abban, hogy óvodáink és iskoláink a következõ
négy évben is kiegyensúlyozott körülmények között fejlõdjenek. Másrészt – a Budakalászért Védegylet többi jelöltjével egyetemben – fontosnak tartottam azt, hogy a
pártok mellett civil szervezet is képviseltesse magát Budakalász képviselõ-testületében, még akkor is, ha ezzel gyakran a kormánypárt és az ellenzék harapófogójába kerül.
Szeretett kolléganõnk, Bazsó
Lajosné Horvai Eszter egy héttel 90.
születésnapja elõtt távozott közülünk. Búcsúzunk tõle, – felidézve hosszú, küzdelmes, ám
eredményekben gazdag életének néhány fontos állomását.
Pedagógus szülõk gyermekeként született 1920. október
17-én a Pest megyei Péterin. Iskoláit Budapesten végezte,
majd népiskolai tanítói oklevele
birtokában 5 évig tanított a fõvárosban. Fõhadnagy férje a világháborúban a Don-kanyarnál súlyosan megsebesült, majd ’45
után kegyvesztett lett. A család
fenntartásának terhe Eszti nénire hárult, így megélhetési gondok miatt
egy évig a borsodi Büttösön tanított.
Ezután került Budakalászra, ahol
az aktív munkával eltöltött 50 évébõl
44 esztendõt dolgozott. Ebbõl 23
évig osztálytanítói, majd 11 évig
napközis nevelõi feladatokat látott el.
Munkájától még 71 éves korában is
nehezen, fájó szívvel vált meg. Két
gyermeke (Csaba és Éva) közül leá-

A következõ négy évben szeretném a már megkezdett
munkát folytatni. Sok korábbi célunk megvalósult, de sok
területen van még elmaradásunk. Szeretném, ha a budakalászi támogatási rendszer (csatorna, burgonya, tüzelõ stb.)
szociális alapon nyugodna; ha lenne a város mindennapjait
és a testületi munkát objektíven bemutató televízió; ha az
oktatási intézményeinkben dolgozók pénztárcájukon is
éreznék megbecsülésünket. Szeretném, ha a mindenkori
testületi többség nem helyezné elõtérbe párt- vagy egyéni
érdekeit, hogy az együttmûködés ne csak üres szlogen legyen, s legfõképpen azért, hogy a jelenlegi testület ne kövesse el ugyanazon hibákat, melyeket az elõzõ elkövetett.
A következõ négy évben alakul ki a város elkövetkezendõ évtizedeinek arculata. Megvalósulnak az elõzõ
ciklusban megalapozott közlekedésbiztonsági fejlesztések, elodázhatatlan az Omszk-park sorsának rendezése,
döntenünk kell a volt Lenfonógyár és a Gyógynövénykutató területének hasznosítási lehetõségérõl. Építenünk
kell szennyvíztisztítót, egészségházat, bölcsõdét, bõvítenünk kell iskolát, újra kell gondolnunk a város belsõ közlekedési rendszerét. S ezen nagy stratégiai kérdések
mellett megmaradnak a mindennapok égetõ problémái:
utak, csapadékvíz, csatorna, füst, szemét.
A mostani testületben az Oktatási, Kulturális és Sport, ill.
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságban dolgozom.
Remélem, tudásommal segíthetem az ott folyó munkát.
Elérhetõségeim: Tel.: (20) 922 8811
e-mail: zoltan.nogradi@gmail.com

nyára örökítette hajlamait és a szakma szeretetét: õ is pedagógus lett.

Búcsú Bazsó Eszti nénitõl

Mi, akik ismerhettük õt, jól emlékszünk határozott, következetes
egyéniségére. Munkájában mindig
pontos, lelkiismeretes volt, munkatársaival, diákjaival és szüleikkel való
kapcsolata korrekt és emberséges.
Szakmai felkészültségét helyben is
többször elismerték. Különösen sokat
dolgozott a tanulók szabadidejének
hasznos eltöltése érdekében: táborokat, kirándulásokat szervezett. Nap-
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közis nevelõként tervszerûen, szívós
igyekezettel alakította a helyes szokásokat tanítványaiban, neveltjeiben, – a szülõk és kollégák
megelégedésére.
Nekünk, régi fiatal tanítóknak
is sokat segített. Mint pedagógus szakszervezeti aktivista és
titkár, sokat tett értünk, kollégái
érdekeiért, de emlékezetesek
számunkra a közös kirándulások,
vidám összejövetelek is. Sokrétû
tevékenysége miatt a helyi lakosság körében is nagy népszerûségnek örvendett.
Érdemei elismeréséül 2000ben Budakalász Díszpolgárává
választották. Szakmai elismerései pedagógusi munkáját dicsérik:
1979: Pedagógus szolgálati Érdemérem
2000: Gyémánt Díszoklevél
2005: Vas Díszoklevél
2010: Rubin Díszoklevél
Emlékét szeretettel és kegyelettel
õrizzük. Kollégái, barátai és ismerõsei
nevében búcsúzott:
Nyiri Lászlóné és Földi Ilona
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Jézus szemével látni
Amikor néhányan megjegyezték
a templomról, hogy
milyen szép kövekkel és fogadalmi
ajándékokkal van
díszítve, õ így szólt:
„Jönnek majd napok, amikor mindezekbõl, amit itt láttok, nem marad kõ
kövön, amelyet le
ne rombolnának.”
(Lk 21,5)
Talán ismerjük Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg
címû gyerekkönyvét. A felnõtteket így írja le: „Ha azt
mondjuk a fölnõtteknek: ‘Láttam egy szép házat, rózsaszínû téglából épült, ablakában muskátli, tetején galambok...’ – sehogy sem fogják tudni elképzelni ezt a házat.
Azt kell mondani nekik: ‘Láttam egy százezer frankot érõ
házat.’ Erre aztán fölkiáltanak: ‘Ó, milyen szép!’.”
Jézus amikor felnéz a jeruzsálemi templomra, nem az
emberi szemmel látható értékeket látja. Az Izraeliták nagyon büszkék voltak templomukra. Hosszú ideig épült.
Kiemelkedett a többi ház közül. A fogadalmi ajándékokat
saját családjaik ajánlották fel. Minden évben idejártak áldozatot bemutatni. A legszentebb hely volt számukra. Jézus mégis azt mondja, hogy ez a templom el fog pusztulni. Jézus máshogy látja a világot. Zakeusban, aki bûnös
ember és felmászott a fügefára, meglátja a megtérésre
vágyó embert. A házasságtörésen ért asszonyban észreveszi a tisztaság utáni vágyat és nem kövezi meg. Talán
mi sokszor úgy tekintünk a másik emberre, hogy rögtön a
negatív tulajdonságait soroljuk. Elég, ha csak szóba kerül
az illetõ, szinte azonnal tudjuk mondani, hogy milyen mihaszna semmirekellõ, bûnös ember. Jézus a gazdag templomnál prófétaként az összedõlt templomról beszél. A
bûnös embernél észreveszi a megtérésre vágyó embert.

IGE-I
IDÕK

Milyen jó lenne egy olyan társadalomban élni, ahol
mindenki a jóra figyel. Észrevenni a másik emberben a jót
és az alapján ítélni meg az õ személyét.
XVI. Benedek pápa a Deus Caritas est enciklikájában
(Isten a szeretet c. levelében) azt írja:
„Ekkor tanulom meg, hogy azt a másikat ne csak a szememmel és érzelmeimmel nézzem, hanem Jézus Krisztus
szempontjából lássam. Az Õ barátja az én barátom. A felszínen látható mögött meglátom, hogy belül a szeretet
gesztusára vár – az odafordulásra, melyet nemcsak az erre szolgáló szervezetek által végzek, s nemcsak esetleges
politikai szükségszerûségbõl helyeslek. Krisztussal együtt
nézem, és a másiknak ezért többet tudok adni, mint a külsõleg szükséges dolgok: a szeretet pillantását, amire anynyira szüksége van.”
Advent közeledik. Legyen adventi jófeltételünk, hogy
szüntelenül keressük a másik emberben a jót.
Kívánok szép Ádventi készületet.
Kálmán József

Plébániai hírek
HIVATALI IDÕ BUDAKALÁSZON
Hétfõ, kedd: 9-11-ig, csütörtök, péntek 15-17-ig. Telefon.: 340-327, e-mail: bkpl@kalasznet.hu
A SZENTMISÉK RENDJE
Budakalász – hétfõ, szerda, péntek reggel 6 óra, szerda
reggel 7 óra, péntek 18 óra, vasárnap reggel 8 és 18 óra.
Szentistvántelep – kedd, csütörtök reggel 6 óra,
szombat 18 óra, vasárnap 10 óra
PROGRAMJAINK
Cserkészmikulás lesz december 4-én szombaton 16
órakor Szentistvántelepen. Mindenkit szeretettel várunk.
 Adventi kézmûves mûhely lesz a cserkészek szervezésében november 27-én szombaton 9-14 óráig a
Szentistvántelepi iskolában.
A plébánia eseményeirõl még többet olvashatnak a
http://budakalasz.blogspot.com/ oldalon.


Az Isten Egyháza hírei
AKTUÁLIS PROGRAMJAINK
 Mesedélután a Mikulással (belépés ingyenes): december 4-én 17 órakor. Az érdeklõdõket kérjük, jelentkezzenek
a (70) 234 7755-ös telefonszámon, vagy pedig a zkubinyi77@gmail.com e-mail címen, hogy megfelelõ mennyiségû ajándékkal készülhessünk a gyermekek számára.
 Kézmûves Nõi Kör: november 27. 15 órakor. Az
összejövetel végén „Ádventi áhítat” címmel fuvola koncertet tervezünk, meghívott vendég: Fogolyán Kristóf.
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órai
kezdettel.
 Ifjúsági Klub: péntekenként 18.30-kor (változhat az
idõpont).
 Bibliaóra: szerdánként 18.30-kor (változhat az idõpont, kérem érdeklõdjön a Budai út 55-ben vagy a (20)
886 8752-es számon.)
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A

adventi programjai
Közeleg a karácsonyi ünnepkör, az Adventi idõszak,
ami a keresztény ember számára kettõs jelentõséggel bír:
– egyrészt készülõdés a karácsonyra, nem csak fizikailag,
hanem lelkileg várjuk Jézus Krisztus születésének ünnepét;
– másrészt készülõdés Jézus Krisztus második eljövetelére.
Ennek jegyében készülünk az Adventre, elõször november 28-án, majd a következõ három vasárnap (december 5-én, 12-én, 19-én) délután 17 órakor találkozunk zenés-verses istentiszteletek keretében.
A Kalász Fotó Klub bemutatkozó kiállítása megtekinthetõ a Faluház kávézójában január 7-ig. Honlapunk:
www.baptista.hu/budakalasz, www.kalaszfoto.ning.com
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IGE-I
IDÕK

A REFORMÁTUS EGYHÁZ OLDALA

A keresztyének egysége II.
„Ami kezdettõl fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjérõl. És az élet megjelent és láttuk, és
tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök
életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk; Amit
hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az
Atyával és az õ Fiával, a Jézus Krisztussal.” (János elsõ levele 1:1-3)
A keresztyének egységét célozza János elsõ levelének
idézett szakasza, melynek tudatosan vállalt szándéka,
hogy egy szemtanú, az elsõ tanítványok közül való apostol
szava, Urunkról szóló tanítása eljusson más emberekhez, e
szavak befogadása nyomán pedig „közösségetek legyen
velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az õ Fiával, a Jézus Krisztussal.” Az Úr kérése így teljesedett be
egykor, és így teljesedik be ma is, Budakalászon is. Felhangzik az elsõ szemtanúktól származó tanítás, a Szentírás
megmentõnkrõl szóló örömhíre, az emberek szívében pedig a hallottak alapján hit és bizalom támad Jézus Krisztus
iránt, közösségbe kerülnek vele, és mindazokkal, akik
ugyanazon Szentírásban adott apostoli szóra ugyanúgy
hisznek Jézus Krisztusban. Ez a lelki egység, lelki összetartozás valósult meg.
Az Úr Jézus Krisztussal, és az Õ követõivel mennyei
erõk, isteni szeretet és akarat köti össze mindazokat, akik
az apostoli tanítás alapján hisznek Jézus Krisztusban. A reformált egyház istentiszteletén ezért áll a középpontban
Budakalászon is a Szentírásban nekünk adott apostoli beszéd hirdetése, tanulmányozása, megértése, engedelmes
követése. Csak ebbõl támad közösség, egység Jézus Krisztussal, és az õ követõivel.
Másfajta egységért azonban nem könyörgött az Úr.
Nem kérte, hogy az Atya mennyei hatalommal gyûjtse és
tartsa meg lelki egységbe, közösségbe azokat, akiket nem
érdekel az apostoli beszéd, akik megvetik a Szentírás apostoli szavait, és ezért képtelenek hinni Jézus Krisztusban és
követni Õt. Hamis egységtörekvések mögött nem is áll az
Atya mennyei hatalma és szeretete, ott nem munkál egységet Isten Lelke, ezért azok mindig múló látszategységek,
soha nem valódi lelki közösségek, mert nem valósul meg
egy lelki család. Hiába állítjuk mi emberek emberi törekvések eredményeként egymás mellé a különféle vallások és

A Református Egyház hírei

KÜLDETÉSBEN – FELKÉSZÍTÉS LÁTOGATÓ SZOLGÁLATRA
A decemberi egyházlátogatás elõkészítésére felkészítõ tanulmányi szolgálatot szervezünk. E közös felkészülés
alkalmait novemberben kedden esténként 18 órakor tartjuk az alábbi témákban:
• Nov. 23. A meglátogatás akadályai
• Nov. 30. A meglátogatás terve
GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK – 2010. NOVEMBER
• Nov. 23. kedd 18 óra – A meglátogatás akadályai
• Nov. 25. csüt. 18 óra – Bibliaóra
• Nov. 28. vas. 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora, 10.30 – Ifi
konfirmáció, 16 óra – Ifjúsági óra, 16 óra – Házaspárok köre
• Nov. 30. kedd 18 óra – A meglátogatás terve
2010. november • IV. évfolyam 9. szám

felekezetek prominenseit, ezzel még valódi egység és lelki
közösség nem jön létre. Hiába hozzuk létre a keresztyénség világszervezeteit a mai globalista divat alapján, mégsem valósul meg a keresztyének lelki egysége. Ez az egység ugyanis csak az elsõ tanítványok szavain, és az abból
származó Krisztusban hívõ életen valósul meg.
Budakalászon, a te életedben sem lesz ez másképpen,
kedves olvasó. Ezért hívlak és bátorítalak, hogy velünk,
Urunk mai budakalászi követõivel együtt figyelj oda a
Szentírásban adott, és az alapján hirdetett apostoli szóra.
Minden istentiszteleten, bibliaórán ezért a beszédért gyûlünk egybe ma is. Bennünket valóban ez köt egybe, ez
bennünk a közös, ez az egyház egységének nagy titka. A
Krisztus szerinti lelki egység diadalmaskodott a reformáció idején is. Nekünk azóta sincs másunk, ami egységbe
kovácsolna! Nincs ragyogó liturgiánk, fényes ceremóniáink, szent klérusunk, díszes templomunk, közbenjáró
szentjeink, földi gazdagságunk. Mégis megvalósul a keresztyének egysége, amelyért Urunk könyörgött. Újra és
újra megszólal közöttünk a Jézus Krisztusról szóló apostoli beszéd, és közben Isten Lelke mennyei erõkkel és örök
szeretettel köt egybe bennünket Jézus Krisztusunkkal, és
egymással, az Õ követõivel, testvéreinkkel: idõseket fiatalokkal, értelmiségieket kétkezi munkásokkal, férfiakat
nõkkel, házasságban élõket egyedülállókkal, régi budakalásziakat frissen beköltözöttekkel. Egyetlen ponton találkozik az életünk: az apostolok által hirdetett, a Szentírásban reánk hagyott örömhírre szomjazunk, arra figyelünk,
és ugyanabban a Jézus Krisztusban hiszünk, ezért az Õ
családjának tagjai, egymásnak testvérei lettünk.
Urunk éppen ezért az egységért könyörgött, és hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztus imádkozott értünk. Nagyon örülünk annak, hogy a mennyei Atya meghallgatta
szeretett Fiát, és teljesítette kérését. E kérés beteljesedéseként valósul meg 2010-ben Budakalászon is, közöttünk
is a keresztyének valódi lelki egysége. Az örömünk és a
hálánk csak még növekedne, ha a Budakalászon élõk között minél jobban kiteljesedne ez a lelki egység, mert nekünk is az a célunk és vágyunk, hogy „közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az
õ Fiával, a Jézus Krisztussal.”
A reformáció havát megünnepelve, testvéri szeretettel és áldáskívánással:
Cs. Nagy János református lelkipásztor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KARÁCSONY, ÚJÉV 2010, BUDAKALÁSZ
Dec. 19. kedd 9 óra – Istentisztelet
Dec. 22. szerda 18 óra – ünnepi elõkészítõ
Dec. 23. csütörtök 18 óra – ünnepi elõkészítõ
Dec. 24. péntek 14 óra – ünnepi elõkészítõ
Dec. 25. szombat 9 óra – ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora
Dec. 26. vasárnap 9 óra – ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora
Dec. 31. péntek 15 óra – óévi gyülekezeti hálaadás
Dec. 31. péntek 18 óra – Istentisztelet
Jan. 01. szombat 18 óra – újévi Istentisztelet
Szeretettel várjuk a Kereszt u. 7-ben!
Telefon: 36 (30) 475 9362, e-mail: budakalasz@ref.hu
„Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni!”
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Pályázat betlehemi jászolkészítésre

Karácsonyi vásár és Városkarácsony

A KKÁMK pályázatot hirdet az I. budakalászi betlehemi jászolkészítõ kiállításra, amin részt vehetnek helybéli
felnõttek és a városban élõ és/vagy tanuló gyermekek,
egyéni és csoportos kategóriában. A Betlehem természetes anyagból (bõr, fa, textil, csipke, agyag, nemez és szálas
anyagok: gyékény, szalma, vesszõ, sás,
csuhé) készülhet, legalább fél méter
magasnak kell lennie, és alkalmasnak
mind beltéri, mind szabadtéri kiállításra. Csak olyan alkotásokkal lehet nevezni, amik erre a pályázatra készültek.
A pályázatot dec. 1-én 16 óráig kell
átadni a Faluház irodájában Magyar
Nóra mûvelõdésszervezõnek. Az alkotásokat adatlappal együtt személyesen
kell benyújtani. A részletes információk
és az adatlap a www.kkamk.hu és a
www.budakalasz.hu címen letölthetõk,
ill. a Faluház irodájában átvehetõk. Érdeklõdni lehet: a Faluházban munkanapokon 9-17 óráig, ill. telefonon Magyar Nóránál: (26)
340-468, +36/30 382 9810.
Eredményhirdetésre és díjátadására dec. 6-án délelõtt
10 órakor kerül sor a Kalászi Karácsonyi Vásár ünnepélyes
megnyitóján. Az 1-3. helyezett alkotások a vásár helyszínén, a további pályamunkák a Faluházban dec. 6-22. között megtekinthetõk. A betlehemeket dec. 22-én 16-20
óra között a pályázóknak a kiíró visszaszolgáltatja. Pályázati nyeremények: kulturális rendezvényekre szóló belépõjegyek és könyvutalványok.

Budakalász Város Önkormányzata a Kós Károly ÁMKval együttmûködve, idén – hagyományteremtõ szándékkal
– új kezdeményezést indít útjára. A szervezõk dec. 6. 10
óra és dec. 24. 12 óra között a klasszikus karácsonyi vásárok hangulatát szeretnék Budakalászra varázsolni. Ezért tizenhárom ízléses faházat állítanak fel a
feldíszített Fõ tér, Budai út közelében, a
Táncsics utca elején, hogy az ott árult
ajándéktárgyakkal, karácsonyi díszekkel, kiegészítõkkel megkönnyítsék a
lakosok ünnepi készülõdését.
A december 6-án 10 órakor zajló
ünnepélyes vásárnyitásra megérkezik
és meglepetést hoz a gyermekeknek
a Mikulás, de ekkor hirdetik ki a betlehemi jászolkészítõ pályázat eredményét is, – a pályamunkákat helyben és
a Faluházban állítják ki. Hétvégente
délután adventi mûsorral várják az érdeklõdõket (program a 21. oldalon),
és dec. 23-án 18 órakor a vásár helyszínén lesz a már hagyományos Városkarácsony, a polgármester vásárzáró
karácsonyi beszédével, az egyházak képviselõinek ünnepi
szavaival és betlehemes játékkal.
Természetesen étel-ital: Lacikonyha, hurka-kolbász,
forralt bor, hungaricumok, kürtõs kalács is várja a nézelõdõket, vásárlókat. A hivatal a vásárt és a forgalmi rend
ideiglenes megváltoztatását a környék lakosaival egyeztette, és felajánlotta hátsó udvarát használatra, az esetleges parkolási gondok enyhítésére.

Aki nem hiszi, járjon utána...

ÚJRA KINYIT A KÁVÉZÓ
Két érvényes pályázat érkezett be a Faluház Kávézó és
Étterem mûködtetésére. Az ÁMK vezetõi tanácsa
Margaritovits Milenkót, az esztergomi szerb étterem tulajdonosát bízta meg a feladattal. Az eddigiekhez hasonlóan most is lesz büfé- és éttermi szolgáltatás, menü, ellátják a tanfolyamokat és a kisebb-nagyobb rendezvényeket és rugalmasan alkalmazkodnak a Faluház nyitvatartásához. Nyitás: elõreláthatólag december 1-én.
ADVENTI TRACCSPARTY
Ádventi, batyus Traccspartyra hívja a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Egyesület az érdeklõdõket, november 26-án 18 órára a Faluházba. Az ünnepi hangulatról a Kalász Suli tanulói gondoskodnak Ádventköszöntõ
mûsorukkal, a jó kedélyre garancia a Kamp János Kapelle
fúvószenekar fellépése. A belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várunk!
PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAP
Pedagógiai Szakmai Napot szervez november 29-én
hétfõn 9 órától a Faluházban a Budakalászi Polgármesteri
Hivatal. A rendezvényen Villám Zsuzsanna osztályvezetõ
bevezetõje és Rogán László polgármester köszöntõje után
elõadást tart Sió László oktatási szakértõ, a Fidesz Oktatási
Kabinet vezetõje (Oktatáspolitika 2010 – Lehetõségek és
kockázatok); Dr. Kígyós Éva pszichológus (Kiégés helyett
szelíden melegítõ tûz) és Dr. Ranschburg Jenõ pszichológus
(A pedagógus-gyermek kapcsolat pszichológiai kérdései).
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A dualizmuskori Magyarország
pénzügyei Mikszáth
szemével
címmel tartott érdekfeszítõ és ironikus pillanatoktól
sem mentes elõadást Garami Erika
a könyvtárban november 4-én.
A pénztörténeti könyvérõl ismert kalászi elõadó felidézte Mikszáth publicisztikai munkásságát, aki a Magyar Hírlapban két évtizeden át írt országgyûlési tudósításait így kezdte: „Szívem megdobbant. Ez hát a nemzet törvényhozása!
Ez a szent csarnok! Kéjjel szíttam be a levegõt, mely az ország nagyjainak lélegzeteitõl lett olyan fülledtté; szemem
gyönyörködve indult meg véges-végig a padokon… Istenem, Istenem, mit érezhet szívében egy ilyen ember, aki az
ország oszlopa gyanánt ül itt! Az egyik oszlop éppen aludt.”
Természetesen a jelenkori parlament bármely szereplõjével való hasonlatosság kizárólag a véletlen mûve, s aki ezt
nem hiszi, járjon utána. A könyvtárban megtalálhatók Mikszáth publicisztikai írásai, így a Jankó János rajzaival illusztrált
A Tisztelt Ház címû kötet hasonmás kiadása is, ami a politikai karcolatokat és tudósításokat tartalmazza.
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MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Kós Károly ÁMK – Faluház
novemberi-decemberi programjai
nov. 25. 13-17-ig MRL – allergia szûrés
nov. 25. 17 óra MRL Egészségklub: ifj. Kulin Sándor: Hogyan
õrizhetjük meg fiatalságunkat 50 felett?
nov. 25. 18 óra Közmeghallgatás
nov. 26. 17 óra Kézmûves fogl.: adventi koszorú készítés
(kérjük, koszorút, mécsest hozzanak!)
nov. 26. 18 óra Batyus Traccsparty a Német Nemzetiségi
Egyesület szervezésében
nov. 27. 16 óra Kalászi Jótékonysági est (összefogás Kolontár és Devecser károsultjai javára)
nov. 29. 9-17-ig Budakalászi Pedagógiai Nap (elõadások)
dec. 02. 18 óra MRL Egészségklub - Klubnap
dec. 03. 17 óra Kézmûves foglalkozás: gyertyamártás
dec. 03. 18 óra Fotókiállítás megnyitó: a Budakalászi Fotó
és Video Klub fennállása 5. évfordulóján
dec. 04. 16 óra Szent István Alapítvány: Jótékonysági koncert
dec. 04. 20 óra Tûzoltó bál
dec. 06-24. Kalászi Karácsonyi Vásár (Táncsics M. utca)
dec. 06. 10 óra Kalászi Karácsonyi Vásár megnyitó, Mikulás
érkezése, Betlehemi pályázat díjkiosztása
dec. 06. 12 óra Kiállítás a Faluházban, a Betlehemi jászolkészítõ pályázat munkáiból
dec. 10. 17 óra Aprók tánca Táncház és Kézmûves foglalkozás: mézeskalács-készítés
dec. 10. 18 óra Kalászi Advent: Biblia-kiállítás megnyitó
dec. 11-24. 08-18 Fenyõfa vásár a Faluház parkolójában
dec. 11. 17 óra Néptáncos Évzáró Gála
dec. 11. 19.30 „Lenfonó” magyar és nemzetiségi táncház
dec. 12. 16 óra „Zenés Advent”– Kiss László és Papp Gábor gyerekdalokat, megzenésített verseket ad elõ a Kalászi Karácsonyi Vásáron
dec. 12. 17 óra Zeneiskolai Adventi Koncert a Faluházban
dec. 14. 14-18-ig Véradás a Vöröskereszt szervezésében
dec. 16. 15 óra Nyugdíjasok karácsonya – Nõtagozat
dec. 17. 17 óra Kézmûves fogl.: karácsonyfadísz-készítés
dec. 17-19. 12 óra Vasútmodell – kiállítás
dec. 18. 17 óra „Zenés Advent” – a Lustige Schwaben a
Kalászi Karácsonyi Vásár helyszínén
dec. 19. 17 óra „Zenés Advent” – fellép a Budakalászi
Kórus Méhes Imre vezetésével a Kalászi
Karácsonyi Vásár helyszínén
dec. 23. 18 óra Városkarácsony: ünnepi mûsor a Kalászi
Karácsonyi Vásár helyszínén
KARÁCSONY-ÜNNEP – A NÕTAGOZATTAL
Szeretettel várja a Nõtagozat zenés-mûsoros karácsonyi ünnepségére és teadélutánjára a város nyugdíjasait
dec. 16-án, csütörtökön 15 órára, a Faluház Nagytermébe. Fellép a szentendrei Honvéd együttes nyugdíjas dalárdája, lesz harmonikazene és szerény ajándék is.
ÖT ÉVES A BUDAKALÁSZI FOTÓ ÉS VIDEO KLUB
Fotókiállítással ünnepli fennállásának ötödik évfordulóját a Budakalászi Fotó és Video Klub. Mivel a negyedszáz klubtag igen széles stílusspektrumban dolgozik, a
december 3-án 18 órakor nyíló kiállításon láthatnak az
érdeklõdõk tájképet, portrét, riportképet, makrót és tárgyfotót egyaránt. A képek január végéig tekinthetõk meg a
Faluház Klubtermében.
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Könyvtári hírek
 November 25-én 17 órakor író-olvasó találkozóra
várjuk az érdeklõdõket. Vendégünk Erdõs Virág, József
Attila-díjas író, költõ lesz, beszélgetõtársa pedig Dudics
Emese újságíró, fõszerkesztõ.
 Könyvbarátnõk klubja lesz december 9-én 15 órakor: karácsonyi versekkel, dalokkal készülünk az Ünnepre.
 A könyvtár december 13-tól zárva lesz, nyitás az Új
Esztendõben, 2011. január 3-án.
 Decemberben, amikor nehezebben kezdünk egy regény olvasásába, lapozzunk föl egy verseskötetet! Szívbõl
ajánljuk a 120 évvel ezelõtt született Reményik Sándor
verseskötetét, aki a két világháború közötti erdélyi magyar
líra kiemelkedõ alakja volt. Gyönyörû verse: Karácsonykor.
MAGYAR VIRÁGOK
Ismét egy különlegességgel gazdagodott a Könyvtár,
Dr. Gyõrffy Sándor és kedves felesége, Ildikó asszony jóvoltából. A Dósa István verseit és dalait tartalmazó Magyar virágok címû könyv a szerzõ kiadásában jelent meg Budakalászon, 1930-ban. Elõszavát Pekár Gyula írta, aki író, újságíró,
miniszter, országgyûlési képviselõ volt (1867-1937), –
emellett egy izmos, magas, kisportolt fiatalember, így Stróbl
Alajos róla mintázta a Nemzeti Múzeum elõtt álló Arany János szobor Toldi Miklósát. Pekár Gyula Elõszavából egy keveset megtudhatunk a fiatal költõrõl is: „Dósa István menekültként itt él köztünk a Duna mentén, de szíve-lelke odaát
maradt székely földön s ha megszállja õt a múzsák álma, ha
verset ír, igazában nagymesszirõl a ‘szamosmenti kis falvak’
alól tépi le rímeinek a dalrózsáit.”
KÖNYVTÁRI STATISZTIKA II.
Áttekintve az elmúlt tanévet, szépen alakult a kölcsönzések száma a Könyvtárban. A havi többszöri könyvvásárlás
és a rendszeres programok becsalogatták az érdeklõdõ olvasókat. Igen jó volt a fiatalok kölcsönzési mutatója: a 20092010-es tanévben 2194 alkalommal vittek ki könyvet (elõzõ
évben 1452-ször), a 14 éven aluliak most 741, korábban
301 alkalommal. Összesen 6155 kölcsönzött dokumentumról van szó (elõzõleg: 4403), ebbõl a 14 éven aluliak 1324
db (korábban: 711) könyvet vettek ki.

Kedvcsináló
November írója Lev Nyikolajevics Tolsztoj (18281910), az orosz- és a világirodalom egyik legnagyobb
alakja. Rövid, tanulságos meséivel emlékezünk rá.
A BATYU
Két ember ment együtt az úton, és mindegyik a vállán
vitte a maga batyuját. Az egyik megállás nélkül haladt, le
sem véve válláról a terhet, a másik azonban minduntalan
megállt, s letéve batyuját, leült pihenni. Igen ám, csakhogy mindig újból fel kellett vennie és ismét vállára emelni a batyut, így aztán az, aki le-levette terhét, sokkal hamarabb kifáradt, mint amaz, aki egyszer sem tette le.
A VÉNEMBER ÉS A HALÁL
Egyszer egy vénember fát vágott az erdõn s vitte hazafelé. Messze kellett vinni; kimerült, letette a válláról az
ágcsomót és így sóhajtott: „Ó, bár jönne most a halál!”
Megjelent a halál s így szólt: „Itt vagyok, mit akarsz tõlem?” Megrémült most a vénember s ezt felelte: „Segíts
nekem ezt a csomó ágat felemelni.”
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Zeneiskolai hírek
Szedmák Eszter, iskolánk zongora szakos növendéke (tanára: H. Kürtösi Mónika) október 16-án, a Budapesti
Fesztiválzenekar próbatermében, a „Fesztiválzenekar a
zeneiskolásokért” tehetségkutató koncertsorozatán,
Szokolayné Szõke Diána zongoramûvész partnereként,
Mozart G-dúr zongoraversenyének (K. 453) elsõ tételét
szólaltatta meg. Terveinkben szerepel a mû budakalászi
elõadása is, melyet azonban az októberi kétzongorás változat helyett az eredeti, zenekari kísérettel szeretnénk
megvalósítani.
 Két gordonka szakos zeneakadémista, Fülöp Gergely és Balázs Anita (Mezõ László tanítványai) vendégszerepelt iskolánkban október 20-án. A két fiatal tehetség
egy Horvátországban rendezett nemzetközi gordonka
versenyen indult, melynek programját elõtte nálunk mutatták be. Örömmel hallottuk, hogy a versenyen különdíjat nyertek. Gratulálunk!
 A Bartók Béla Konzervatórium hagyományos Õszi
Táborában vett részt iskolánk négy növendéke: Gazda
Fanni (magánének), Soós Zsófia (zongora), Szedmák Eszter (zongora), Rácz Ambrus (harmonika). A növendékek
elméleti és gyakorlati foglalkozásokon gyarapíthatták tudásukat, ami szakmai továbbtanulási terveikben jelentõs
támogatást nyújtott.


A sportolás örömei
A sport és a szabadidõs tevékenységek nem csupán
az egészséges életmód, a betegségek megelõzése szempontjából fontosak: társadalmi és nevelési szerepük is vitathatatlan. A testmozgás a gyermek számára éltetõ
elem. Mozgás közben nem csak fizikuma, értelme is fejlõdik. Ezért a mozgás, és az értelmi fejlõdés szoros összefüggésben áll egymással. A sporttevékenység kellemes idõtöltés a
gyermek számára, fejleszti a kitartását, állóképességét, fizikumát, problémamegoldó- és teljesítõképességét. Általa megerõsíthetõ a pozitív önértékelés,
az értékes személyiségtulajdonságok; könnyen kialakítható az
egészséges életmód igénye és
az anyanyelvi kommunikáció
helyes elsajátítása is.
A legtöbben tisztában vannak a mozgással járó alapvetõ fizikai elõnyökkel. Akinek jobb az állóképessége, az
kitartóbb, tovább bírja a terhelést. Azok a gyerekek, akik
kielégíthetik mozgásigényüket, könnyebben kezelhetõk,
mint otthonülõ, alulterhelt, nyugtalan kortársaik.
Az aktív lurkók étvágya jobb. Kifáradva és éhesen szívesen megeszik a nyers zöldséget, a feldarabolt almát, s megisszák az egészséges vizet is, nem ragaszkodnak a cukrosfestékes üdítõhöz, az édességekhez. Kiszámíthatóbbak az alvási-pihenési periódusok, hiszen a friss levegõn való mozgás
után könnyebb a délutáni, éjszakai alvás is. A sokat mozgó
gyerekek ritkábban betegek. A sport hosszú távon is hasznot
hoz: elkerülhetõ a kövérség, a tartáshibák megjelenése.
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 Thierry Escaich (Párizs) és Fassang László rendkívül
szellemes és izgalmas „orgona-párbaja” zajlott a Mûvészetek Palotájában november 14-én. A két kiváló muzsikus különbözõ zenei témákra, némafilmre, az orgona
egyes regisztereire improvizált orgonán és zongorán. A
hangverseny utolsó feladataként Kún Hanga, a Kalász
Mûvészeti Iskola 4.a osztályos népi énekese által énekelt
dudanóta ihlette a két orgonistát közös rögtönzésre.
 Újra elindul a zeneiskola alapítványának támogatására létrejött bérletes hangversenysorozat ebben a tanévben is, melynek elsõ alkalma az Õszi növendékkoncert,
november 18-án. Amennyiben a gyerekek mindkét félév
összes bérletes hangversenyén részt vesznek és bérletüket a koncertek végén aláíratják, úgy a tanév végi kottasorsoláson jutalomban részesülhetnek.
 Számos tanszaki hangverseny zajlik iskolánkban november második, illetve december elsõ felében, melyek
idõpontjait honlapunkon megtalálhatják. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
 A hagyományos Adventi Tanári hangversenyünket
december 12-én (vasárnap) 17 órai kezdettel rendezzük.
Erre az alkalomra közös mûsorszámmal is készülünk a növendékekkel. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel fogadunk.

Hermeszné Uracs Mónika

Szerencsére városunkban is számos alkalom kínálkozik
arra, hogy a gyermekek már óvodás korban megismerkedjenek a sportolás nyújtotta élvezetekkel. Ilyenkor õszszel három sportrendezvényen is részt vehetnek: Tour de
Kalász, Tófutás, Óvodás mezei futóverseny. A sportprogramokon megízlelhetik a siker örömét. És sebaj, ha nem
kerülnek dobogóra, sporttársaik,
szüleik, pedagógusaik kedves
és lelkes buzdításától sokkal magasabban érzik magukat, mint
az emelvény legmagasabb foka.
Az egyik legnagyobb csoportépítõ program idén is az
Óvodás mezei futóverseny volt.
Szép napsütéses idõben, a Béke-sétányon mérték össze gyorsaságukat a két óvoda nagycsoportosai. A programon a
Nyitnikék Óvodából 55 gyermek vett részt. Jó volt látni,
hogy amíg a lányok futottak, a fiúk rendkívül lelkesen buzdították õket, hogy le tudják futni a 400 m-es távot, de a
lelkes biztatás a lányok részérõl sem maradt el, amikor a
fiúk következtek sorra. Látva ezeken a csöpp gyerekeken
a küzdést, és a teljesítés vágyát, a versenyen való részvétel felért számukra egy olyan helyezéssel, ami magasabban van az elsõ helyezésnél is.
Örömmel tölt el minket, hogy a városi családi sportrendezvényeken is egyre nagyobb az itt és a környékben
élõk aktivitása. Nem számít már az idõjárás megpróbáltatása sem, aki mozogni szeretne, részt vesz! Csak így
tovább… Hajrá Kalász!
Rigó csoport
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A Szentistvántelepi Iskola hírei
 Új kolléganõ érkezett a tanári karba Németh Rita személyében, aki a könyvtárosi teendõket látja el iskolánkban.
 A Bolyai matematika csapatversenyen Balogh Henrietta, Horváth Ármin, Nagy Kristóf és Németh Réka 3.b osztályos tanulók megyei 9. helyezést értek el. Gratulálunk!
 Iskolánk újabb szelektív tárolóval gazdagodott, egy
használt fényforrás gyûjtõvel. Ebbe a már nem mûködõ
hagyományos, energiatakarékos vagy led-es égõket lehet kidobni, így ezek biztonságos módon kerülnek megsemmisítésre.
PAPÍRGYÛJTÉS
Ebben az évben 25,5 tonna papírt gyûjtöttünk az Õszi
Papírgyûjtés során. Az alsó tagozaton a 3.a osztály gyûjtötte a legtöbbet: 4 tonnát. A felsõ tagozaton a 8.a osztály 2 tonna papírt szedett össze. Az alsó tagozatosok
összesen 14 tonnát, a felsõsök 11,5 tonnát gyûjtöttek, ezzel is hozzájárultak a szelektív hulladékgyûjtéshez, környezetünk védelméhez.
TEADÉLUTÁN TOVÁBBTANULÓKNAK
Október 22-én továbbtanulási teadélutánt tartottunk a
8. évfolyam számára. Visszajöttek régi tanítványaink, meséltek új iskolájukról, megkönnyítve tanulóink iskolaválasztását. Jó hangulatban, finom sütemények és különleges teák mellett töltöttük ezt a délutánt.

Judit néni

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Ezúton is szeretném megköszönni iskolánk tanulóinak
és dolgozóinak, hogy csatlakozván a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által
meghirdetett Százforintos gyûjtõakcióhoz, 51 365 forintot gyûjtöttek a kolontári és devecseri általános iskolába
járó gyermekek családjainak, illetve az érintett iskoláknak.

HORTOBÁGYI

KIRÁNDULÁS

A Hortobágyra
vivõ út nagyon
hosszú volt, de hamar eltelt, mert sokat játszottunk. A
Madárkórházba való megérkezésünk
után elõször a látványkórházat néztük meg. Zsombor
(iskolánk
tavaly
végzett diákja) nagyon sokféle madárról beszélt. Majd
bementünk a nagyröptetõbe, ahonnan egész közelrõl
megnéztünk egy gólyát. Utána játszottunk a madárkórház
játszóterében.
Ezután a helyi csárdában egy kellemes ebédet fogyasztottunk el. Ezt követõen jóllakottan megnéztük Tippi és Toppi, a két vadlúd repülését. Mutatványukat János
bácsi „szabályozta”. A legfõbb produkció viszont ezután
következett; egy egerészölyv fellépése. Õfõméltósága
pár méterre suhant el elõttünk, ami elég izgalmas volt.
Késõbb a hortobágyi Kilenclyukú hídról hallottunk egy
történetet. Majd váratlanul megálltunk egy madármegfigyelõ helyen, ahonnan megnézhettük a darvak vonulását.
Kellemes élményekkel tértünk haza. Nem gondoltam
volna, hogy ez a sík vidék ilyen sok értéket rejt magában.
Polonkai Zsolt 5.a

Kovács Kristóf Áron igazgató

Iskolai ünnepély 1956-ról
Iskolánkban október
22-én, pénteken az elsõ
órában történt megemlékezés 1956 október
23-a forradalmi eseményeirõl. A mûsort a 8.a
osztályosok adták elõ.
Az elhangzó versek,
prózai szövegek keretét
egy ötlet adta, miszerint a gyerekek a hajdan volt Szabad
Európa Rádió mûsorát hallgatva értesültek az eseményekrõl. Voltak bemondók, igazi régi rádió állt középen.
A játék vidám zenével és tánccal indult, majd a hõsök
tiszteletére egyre komolyabbá vált.
A nyolcadikosok szépen beszélve, jól felkészülten, átéléssel jelenítették meg 1956 megrázó és egyben felemelõ napjait.
Az iskolai ünnepélyen szereplõ tanulók: Árpási Zita,
Berkes Marcell, Deák Balázs, Gál Fanni, Gyimóthy Anna,
Kókai Nagy Edina, Koncz Eszter Lili, Kovács Arnold, Lux
Bálint, Péntek Dóra, Simon Dávid Manó. Technikus segítõ: Drobilisch Marcell a 6.a-ból. Segítõ tanárok: Jeli Gergely, Martini Andrásné, Horváth Erzsébet.
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Cserediák program a Kalász Suliban
Október 24-én vasárnap érkeztek vendégeink a cserediák program beindítása céljából.
Az ötödik és hatodik
évfolyamon tanuló diákok és családjaik nagy
lelkesedéssel fogadták
a moholi Általános Iskola gyerekeit. Délelõttönként a gyerekek együtt tanultak,
vettek részt különbözõ foglalkozásokon. Mindkét félnek
érdekes volt látni a másik tudását, munkáját.
Hétfõ délután Mérai Róbert vezetésével városunk nevezetességeit mutattuk meg vendégeinknek. A budakalászi
séta nagyon jó hangulatban zajlott. Kedden közös sportolásra vettük rá a csoportot. Hajduné Nagy Mária és Kovács
Lászlóné vezetésével sor- és váltóversenyekben, illetve
egyéb csapatjátékokban küzdöttek meg a vegyes csapatok.
Szerdán az évek óta népszerû városi programunkon, az
„Olvasni Jó”-n vettünk részt. A Faluház megtekintése mellett egy jó hangulatú elõadást is hallottunk. Csütörtök délelõtt iskolakerülõk lettünk, a Csodák Palotájába látogattunk
a vendéggyerekekkel és a fogadó diákokkal. Nagy érdeklõdéssel hallgattuk az elõadásokat az Öveges teremben és
próbáltuk ki a csodákat. Ebéd után Tõke Ferenccel kézmûves foglalkozáson próbáltuk ki az agyagozás alapjait.
Pénteken a 16 fõs vendégcsoport Peltzer-Dubovszky
Lívia vezetésével Budapest nevezetességeivel ismerkedett. A hosszú séta alkalmával (szerencsére jó idõ volt)
sok érdekességet láttak és hallottak, ami maradandó élmény számukra, mivel többen közülük nem jártak még
Magyarországon. A Mátyás-templom és a Budai Vár
megtekintése után a Magyar Nemzeti Galériába is sikerült
bevinni a csoportot, ahol Munkácsy és Szinyey festményeket csodálhattak meg. A városnézést a Magyar Nemzeti Bank Látogató Központjában fejeztük be, ahol papírpénzt tudtak nyomtatni saját fényképükkel.
Szombaton minden fogadó család egyéni programmal
kedveskedett a vendégének. Népszerû volt: a Dunakanyar
megtekintése, az élményfürdõ és a bobozás. Vasárnap 10
órakor vettek búcsút vendégeink a családoktól, a városunktól,
az iskolánktól. Tavasszal a mi diákjaink utaznak Moholra.
Matusek Ágota, tanár

A Kalász Suli hírei
Nov. 26.
Suli-buli
Nov. 26. 18 óra Advent köszöntõ mûsor a Faluházban
a Német Nemzetiségi Egyesülettel
Nov. 30.
Fogadóóra
Dec. 2.
Mikulás Sportnap (városi rendezvény)
Dec. 4.
Luca-nap
Dec. 11.
Államilag elrendelt munkanap
Dec. 21.
Téli szünet elõtti utolsó tanítási nap,
Osztálykarácsony
 A Bolyai anyanyelvi csapatverseny Arany-körzetbeli
írásbeli fordulóján mintegy 70 csapat közül 15. lett a
Kalász Suli Vadászsólyom csapata (3.b: Horváth Gergely,
Kerekes Borbála, Marekkel Bence, Eöri Kata). Gratulálunk!
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Nagy Vagy Kalász Suli!
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„Nagy vagy, de még nagyobb lehetsz,
ha magadon akkor is nevetsz,
ha valami nem sikerül:
tudd, hogy nem vagy egyedül!”
Iskolánkkal részt vettünk a Nagy Vagy TV2 sportvetélkedõjén, a magyarországi általános iskolák csapatainak
fantasztikus hangulatú, grandiózus versenyén. A TV2 képernyõjén gyerekek, tanárok, szülõk és sztárok mérik öszsze erejüket, ügyességüket és tudásukat a dicsõségért és
a fantasztikus fõdíjakért. Sõt a „Nagy vagy” több ennél: a
mozgalom követõi hétrõl hétre vizsgáznak lelkesedésbõl,
összefogásból, önzetlenségbõl és kitartásból.
A különbözõ korosztályok vidám együtt sportolását
november 14-én vasárnap délelõtt láttuk a tv-ben. Csapatunk (Juhász Teréz, Ireghyné Ochodniczki Barbara, Madarász Csaba, Kelemen Balázs, Tarcsi Diána 8.a, Halmai Réka
Tímea 4.a, Miklósvári Kornél Ágost 8.a, Utto Vendel 7.a,
Ireghy Botond 3.a) Gyenesei Leila öttusázó vezényletével
küzdött meg másik öt csapattal a továbbjutásért, vízi és
szárazföldi játékokban. A mûsor készítõi sok híresség
mellett, nagyon jó sportolókat bíztak meg a feladatok értékelésével. A zsûri tagjai Pesuth Rita hatszoros kickboksz világbajnok, Katus Attila hatszoros aerobik világbajnok voltak. A lelkes szurkolótábor Pártai Lucia vezérszurkoló irányításával segítette csapatunk elõrejutását.
Nagy Vagy Kalász Suli, de még
nagyobb lehetsz,
hiszen továbbjutottunk a középdöntõbe. A január
8-ai folytatásra minél több szurkolót
várunk!
Matusek Ágota,
tanár

Ramszesz kiállítás
Október 20-án az ötödikes és hatodikos tanulókkal
meglátogattuk a „Ramszesz, az ásatás” c. kiállítást Budapesten. A rendhagyó múzeumlátogatást nagyon élvezték diákjaink. Bányászlámpával felszerelve és a telefon bluetooth
technikájának segítségével fedezték fel az ókori Egyiptom
építészetét, szobrait és a Királyok völgye sírkamráit. Történelem tantárgyból épp most ismerkedtek meg Egyiptom
történetével. A tanultak alapján fölismerték az egyes istenszobrokat. A legmaradandóbb élmény a sötét labirintus volt
(a sírkamrákhoz vezetõ út szimbóluma), valamint a régészek munkáját bemutató film keltett
nagy figyelmet.
A diákok érdeklõdése a kiállítás hatására még inkább az
ókori egyiptomi mûvészetek felé fordult.
Peltzer-Dubovszky
Lívia

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

