Soha ennyien nem vettek még
részt a Várostakarításon – tájékoztatta
a Hírmondót Fetterné
Ferenczy Beatrix, a hivatal
környezetvédelmi referense. A mintegy 300
szorgos lakó kb. 61 m3
szemetet gyûjtött össze,
csordulásig megtelt egy
nagy pótkocsi (15 m3) és
négy konténer (26 m3). A
Saubermacher-Bicske Kft.
térítésmentesen 8 m3
hulladékot fogadott be.
Szemetet szállított továbbá a Magyar Közút Kht., a
közmunkások, és a Derby
2000 Kft. térítésmentesen
vállalta a hulladékszállítást
a Pilisvörösvári telepre.
A város minden óvodája és iskolája tanításmentes munkanapot tartott
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és gondosan rendbetette saját területét és annak tágabb környezetét is.

További képeink: http://picasaweb.google.com/bhkeptar1

A munkákban részt vett a BKV, a
Bricostore zsákot, kesztyût, a Cora
kesztyût és tányérokat, a
Metro kesztyût adott és a
saját területét tette rendbe, a Pemák Kht. zsákokat és hulladék befogadását ajánlotta föl.
A vendéglátáshoz a
helyszínt, eszközöket a
Kós Károly ÁMK – Faluház biztosította a KAMI
elõtti területen. Fõztek:
Huszár János, Máté István, Tóth Pál, Kaltner
Károly, Dr. Hajnal Zoltán,
Sárosi Tibor és segítõik.
Az önkormányzat ezúton is köszöni minden
résztvevõ aktív munkáját, segítségét (a 7. oldalon esetleg
véletlenül fel nem soroltakét is).

KÖVETKEZÕ LAPZÁRTÁNK MÁJUS 15.

HIRMONDO A KÉPVISELÕ-TESTÜLET FEJLESZTÉSI TERVEIRÕL INTERJÚ
IBUDAKALÁSZI

Elkezdõdött a tervek megvalósítása

A

költségvetés több hónapig tartó egyeztetése és elfogadása után a
képviselõ-testület nekilátott megvalósítani ezévi
terveit. Az elképzelésekrõl
és a megkezdett munkákról Rogán László polgármesterrel beszélgettünk.
– Meglehetõsen szerteágazó a testület elmúlt havi
tevékenysége. A legnagyobb
ívû téma talán a Lenfonó területének hasznosítása volt...

– Föl szeretnénk értékeltetni azokat az ingatlanokat,
amiket az elõzõ, 2009-2010-es, kb. 1 Md-os értékbecslés
nem tartalmazott, pl. a Kolónia területét. A képviselõk felhatalmaztak, hogy írjam alá a szerzõdést az értékbecslõ
céggel (Colliers International), amely az elõzõ felértékelést
is végezte. Egy hosszú folyamat elején vagyunk, szeretnénk tudni, mit ér a teljes terület. Az a befektetõ, aki 2009ben érdeklõdött a terület iránt, újra megjelent, városközpontot szeretne építeni. Érdekli a terület önmagában is, és
a Lenfonóval szemközti réttel együtt is (utóbbinak három
tulajdonosa van: az önkormányzat, a Szerb Egyház és egy
magánszemély). Ha a beruházás a Kolóniát is érintené, ígéretet kaptunk, hogy az ott lakóknak új bérlakásokat építenek. Az ország egyik legnevesebb építészét, Skardelli
Györgyöt – aki az új Budapest Sportarénát is tervezte – kérték meg az alközpont megálmodására. De mindez még nagyon bizonytalan, egyelõre csak felmérjük a lehetõségeket.
– Befektetõk érdeklõdnek a Zéta Kft. épületei iránt is...

– A Zéta épületrendszere nem az önkormányzaté, mi
ebben az ügyben csak koordinátor szerepet tudunk vállalni. Összehoztuk az érdeklõdõket a tulajdonossal, megadtuk a tulajdoni lap-másolatokat és bejártuk a Kft. területét
együtt. A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem képviseletében M. Tóth Géza budakalászi animációs filmrendezõ és
Bárdos András rektorhelyettes járt nálunk, szívesen idehoznák az egyetem egyik fakultását.
– Mirõl tárgyalnak az ELMÛ-vel?

– Az önkormányzat felmondta a közvilágítás karbantartására szóló szerzõdését az ELMÛ-vel, mivel kedvezõbb
ajánlatot kapott. A hathónapos felmondási határidõn belül
az Elektromos Mûvek jelezte, hogy átgondolja, hogyan te-

hetné maga is kedvezményesebbé a szolgáltatást. Felajánlotta, hogy szakaszosan az összes közvilágítási izzót kicseréli, hiszen azok élettartamuk végén járnak, ilyenkor már
jelentõsen csökken a fényerejük. A cserével kb. 15%-kal
nõne meg a lámpák fénye. Az önkormányzat várja a részletes ajánlatot és ha kedvezõbb, felfüggeszti a felmondást.
– Mi a helyzet a Közmû Üzemeltetõ és a Kaláz Kft-vel?

– A Közmû Üzemeltetõ ügyvezetõi állására két pályázat érkezett, Kroó Józsefet választottuk, aki az elsõ három
hónapban a minimálbérnek megfelelõ összegért látja el a
feladatot, a késõbbiekben megegyezünk a bérezés szintjérõl. A cégnek 90 M Ft-os kintlévõsége van, ami nem az
elõzõ ügyvezetõnek, hanem a DMRV késleltetett számlázási rendjének róható föl. A Kaláz Kft. irányítását továbbra
is dr. Udvarhelyi István kabinetvezetõ látja el, ingyenesen.
– Milyen munkák indultak be az elmúlt egy hónapban?

– Elkezdõdtek a kátyúzások a Klisovác, Kõbányai és Erdõhát utcán, hamarosan sor kerül a Gyümölcs és Gerinc
utcára is. Június 5. után indul a Mályva utcai óvoda parkoló-építése. Tervezzük a Szegfû utcai járda felújítását, jelenleg az árajánlatok bekérése folyik. Aláírtuk a szerzõdést
a Pacsirta utca tervezésére, április végére készülnek el a
tervek. Az árajánlatok bekérése, jóváhagyása, a kivitelezõ
kiválasztása után a nyár elején kerülhet sor a munkákra.
Zajlanak az árokfelújítások: a közmunkások kitisztították a Vasút sorral párhuzamosan a vízelvezetõ árkokat. Az
Ady Endre utcától a peronig kb. 40 m3 homokot, agyagot
szedtek ki. A BKV rendbeteszi a peronrészt, a Jókai utca
felõl a sáros járdát, hogy lehessen ott közlekedni. Miután
elvégezték a területen a földmunkát, a járólapokat az önkormányzat biztosítja.
A Zrínyi utcai árok szintezését, felmérését és a kiegészítõ geodéziai méréseket a mérnökök elvégezték. Most
ennek megfelelõen géppel kimélyítik az árkot és 500 m
hosszan betonelemekkel kirakják az alját, hogy a
Pomázról átfolyó napi több 10 m3 vizet elvezessék. Elsõ
körben a Szentendrei útig szeretnénk eljutni, de az azon
túli terület Pomázé és Szentendréé, ott már nehezebb
dolgunk lesz. A cél, az árkot végig kitisztítva, kibetonozva, a Dunáig levezetni a vizet.
Folyamatban van a kresztáblák, utcai táblák cseréje és
nemsokára irányjelzõ, tájékoztató táblákat is kihelyezünk.
Április végétõl, május elejétõl ingatlanonként egy magyar
zászlót vehetnek fel a lakosok térítésmentesen a hivatalban, hogy „2011 Budakalász éve” alkalmából ezzel is
szebbé, látványosabbá tehessük városunkat.

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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FELHÍVÁSOK

KÖZÉRDEKÛ PÁLYÁZATOK

Pályázat Értékvédelmi Támogatásra

Önkormányzati pályázati kiírások

Az Önkormányzat pályázatot ír ki, Települési Értékvédelmi Támogatásra, a település helyi védett épületei és
építményei felújítására, nyílt eljárásra.
A támogatás igénylésére jogosult: • akinek ingatlana
rendelet szerint I. vagy II. védettségi kategóriájú; • aki a
helyi védett ingatlanja értékkataszterben védett elemeit
kívánja felújítani; • aki a támogatási megállapodás feltételeit elfogadja.
A pályázatnak tartalmaznia kell: • értékvédelmi támogatás iránti kérelmet, az igényelt összeg megadásával; •
tételes költségvetést; • két tanúval hitelesített nyilatkozatot az ingatlan tulajdonosairól, ill. az ingatlantulajdonos
építéshez hozzájáruló nyilatkozatát; • fotódokumentációt
a jelenlegi állapotról; • ha nem építési engedély-köteles a
beavatkozás, szöveges leírást az elvégezni kívánt építési
tevékenységrõl a homlokzati színek kódszerû megjelölésével; • ha építési engedély-köteles a beavatkozás, az
építési dokumentáció két példányát és igazolást, hogy az
engedélyezési eljárás megindult.
A pályázatokat a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (PTKB) bírálja el. A támogatás
összege a felújítás költségének legfeljebb 50%-a, de maximum 400 e Ft lehet. A pályázat utófinanszírozású, a
számlák bemutatása, és a fõépítész nyilatkozata alapján
az odaítélt támogatás kifizethetõ. Az Önkormányzat a
PTKB határozatát követõ 15 napon belül támogatási megállapodást köt a kérelmezõvel, ha a hivatal rendelkezésére áll: az építési engedély, vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetén a jogerõs építési engedély határozat másolata (építési engedélyhez kötött tevékenység támogatása esetén a támogatási szerzõdés megkötésének
feltétele a jogerõs építési engedély megléte).
A pályázatokat Budakalász Város Önkormányzatának
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságához (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.) címezve kell,
2011. augusztus 31-ig az Önkormányzatnál benyújtani.
Részletek: www. budakalasz.hu
Rogán László, polgármester

Budakalász Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
meghirdeti a 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg felhasználására az alábbi pályázatokat:
– Civil pályázatok 2011.
– Kisebbségi önkormányzatok pályázata 2011.
– Kulturális örökségek megõrzése 2011.
– Sport pályázat 2011.
Ütemezés: Pályázat leadása: április 29. • Elbírálás:
május 25. • Szerzõdéskötés: június 20-ig
A Pályázati felhívás és adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán térítésmentesen átvehetõ, illetve a
www.budakalasz.hu weboldalon a „Pályázatok/Helyi
pályázatok” címszó alatt letölthetõ.

Írjak? ne írjak?... Egy istencsapás:
Szólnom kisebbség, bûn a hallgatás.
Mert kinek arca van és háta ép,
Ily had közé bizony átallva lép,
Kivált ha nincs is méltó fegyvere,
(Mit ér a szó, hol ostor kellene!)

Nem illõ tán, hogy a feltámadás ünnepnapjához közeledvén Arany János fenti
sorai motoznak a szívemben az Írjak? Ne
írjak? címû versébõl, hiszen az ostoros
Jézus képe inkább pányvázza oda a lelket
a Golgota reményvesztett gyalázatához,
mintsem az azt legyõzõ harmadnapi
örömhöz. A kufárok között szétcsapó
ostor nélkül azonban a nagypénteki mélabú bábjából nem bomolhatna ki, nem
emelkedhetne a megváltottság misztériumát felfogni képtelen lelkünk a transzcendens igazságok közelébe.
2011. április • V. évfolyam 4. szám

Pályázat könyvtáros-asszisztens állásra
A Kós Károly ÁMK pályázatot hirdet könyvtáros aszszisztens munkakör betöltésére, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra, heti 30 órás részmunkaidõre. A
munkakörbe tartozó feladatok: olvasószolgálat ellátása, a
könyvtári rend fenntartása, gyermekkönyvtári feladatok
ellátása, felszólítók kezelése.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés – könyvtáros;
könyvtárosi, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; alap szintû Szikla könyvtári program; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; cselekvõképesség. Elõnyt jelent: szakirányú
felsõfokú könyvtáros képesítés; német/angol/szerb nyelvbõl alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintû
nyelvtudás; olvasószolgálati munka, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások). Benyújtandó: szakmai önéletrajz, oklevélmásolat,
erkölcsi bizonyítvány, egyéb bizonyítványok másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: május 4.; az elbírálásé: május 16. A munkakör azonnal betölthetõ. A benyújtás módja: dr. Pappné Fazekas Borbála részére, a
konyvtar@kalasznet.hu E-mail címen. További információ:
dr. Pappné Fazekas Borbálánál, a (26) 343-498-as számon, ill. a www.kkamk.hu honlapon.

AMORTIZÁCIÓ
Arra rendezkedett be a világ, hogy
értékcsökkentek szavai, fogalmai, – s
ezáltal amortizálódik minden: a közmegegyezésen alapuló morál, a törvény is.
Egy szerzetes tanártól hallottam: Krisztus
keresztjébõl annyi szilánk van az ereklyeüzérek portékái között, hogy egy tehervonat megtelne vele. ‘Tele van a padlás’ a világon mindenütt a választott vezetõk álígéreteivel is. Mert vannak, akik
mások hitével sem átallanak kufárkodni a
maguk hasznára. Így nem csoda, ha a
nagypéntekhez nehezen simul a feltámadás, a megváltás tisztító, felszabadító
öröme. De „az erény bátor s a jóság soha
sem fél”, ahogy Shakespeare írja, – s
példázza Krisztus Húsvétja is nekünk.

Arany 1856-os verse nem csupán
1947-ben csengett össze Wass Albertével, de máig pontos diagnózisa ko(ó)rtüneteinknek: „Egyik napon Tamás vagyunk, / másik napon Júdás vagyunk, /
kakasszónál Péter vagyunk. / Átokverte,
szerencsétlen / nagypéntekes nemzet
vagyunk.” Hiszem, hogy van bennünk
erõs jó szándék kilábalni kórságainkból,
megállítani az igazság, a szeretet amortizációját, hogy nagypénteki lelkületünket
felválthassa Babits húsvéti öröme:
A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
õ óriásabb óriás!
ki két karjával általér
minden családot s törzseket.
Egyik karja az igazság,
másik karja a Szeretet...
(III. Utisz)
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KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

KÖZ-Ü
ÜGYEK

Közlekedésbiztonsági fejlesztések

Kishírek

Április 14-én kezdõdött
a forgalomtechnikai fejlesztések I. ütemének átadásaátvétele. A 0061-es projekt
(Damjanich utcai járda és
árokrész, Mély u.–Kõbányai
utcai csomópont) kapcsán
Homor István beruházási
osztályvezetõ kifogásolta,
hogy a kivitelezõ nem javított ki olyan munkálatokat,
amiket a tervdokumentáció
tartalmaz és el kellett volna
végezni (Csalogány utcánál
a busznak kialakított terület;
Damjanich úton egy felbontott, de helyre nem állított betonfelület). Így az önkormányzat részérõl a mûszaki átadás-átvétel nem történt meg. A
terelõszigetek, várostábla-építmények átvétele lapunk
nyomdai kivitelezése idején esedékes.
Elkészültek a Tanító és Sport utcai forgalomtechnikai
küszöbök, az átkelõket késõbb alakítják ki. Áprilisban kezdõdik a József Attila út felújítása is. Lakossági kérésre a
boltoknál még nem történik jelentõs beavatkozás, hogy
ne zavarják a húsvéti vásárlásokat. Így a nagyobb bontások, építések májusban várhatók. Július-augusztusban építik a körforgalmat a Szentendrei út–József Attila út találkozásánál, és szeptember-októberben a lámpás keresztezõdést a Lenfonó állomás–Szentendrei–Budai–Pomázi útnál.
Ez utóbbinál a Magyar Közútkezelõ Kht. sajnos elég
rugalmatlanul állt a kivitelezõ javaslatához, hogy a munkák idejére, három hétre zárják le a csomópontot a forgalom elõl. Pomázról a 11-es útra terelve az autókat, ennyi
idõ alatt zavartalanul, jó minõségben, jó technológiával ki
lehetne alakítani a keresztezõdést – tájékoztatta lapunkat
Homor István beruházási osztályvezetõ –, így viszont a
szakaszos építéssel 6-8 hétre nõ az építési idõ és közlekedési dugók is várhatók.
Rossz hír az is, hogy bár a Magyar Közútkezelõ Kht.
(és ezáltal a NIF Zrt.) minden fórumon azt ígérte, hogy a
Tanító és Sport utcát nem használják a József Attila utca
elkerülõ útjaként, most mégis ezt tervezik az újonnan átépített utcákkal. Mivel azonban ezek saját kezelésû utak,
az önkormányzat 3,5 tonnás súlykorlátozást kíván bevezetni a tó mellett, hogy ezzel is csökkentse a két két utca
terhelését és a balesetveszélyt.

 Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázaton indul
az önkormányzat. A költségvetésben 2 250 e Ft-ot terveztek a Kós Károly ÁMK színpadának hangosítására, most
lehetõség nyílik ennek egy részét pályázaton megnyerni:
1 M Ft önrésszel további 1 M Ft szerezhetõ meg. Sikeres
pályázat esetén a támogatást júniusban folyósítják.
 A Kálvária domb helytörténeti, régészeti feltárására
2,3 M Ft-ot biztosított a képviselõ-testület. Az ásatások
projekt-, ütem- és költségtervének elkészítésével dr.
Tomka Gábort, a Nemzeti Múzeum régészét bízta meg,
és egyeztet a tulajdonosokkal a feltárások érdekében.
 Veszélyes a Luppa szigeti víztorony, hámlik a szerkezetrõl a beton. A hivatal dolgozói utánajárnak, hogy az államé vagy az önkormányzaté az építmény, mert a tulajdonosnak kell a veszélyhelyzetet elhárítani. A polgármester úr a
hírhez hozzáfûzte: alkut szeretnének kötni a Magyar Állammal, hogy több Luppa szigeti, évek óta kihasználatlan nyaralót megkaphassanak, így lenne hol nyári táborokat szervezni.
 Megváltozott a házasságkötések rendje. Eszerint – a
munkaszüneti napok kivételével – pénteken 14-17 óráig,
szombaton 11-19 óráig engedélyezhetõ házasságkötés. Hivatali munkaidõn kívül a hivatali helyiségben a lebonyolítás
díja szertartásonként 20 fõ alatt 5 e Ft+áfa, 20 fõ felett 15 e
Ft+áfa. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 30 e Ft+áfa.
 A szív- és érrendszeri vizsgálatokra eddig 200 fõ jelentkezett be: április 18-án kezdõdik és várhatóan szeptemberre fejezõdik be a szûrésük a Schmidt-házban (Budai út 31.). Közben a projektben résztvevõ orvos-szakemberek pályáznak, szponzorokat keresnek, hogy a többi
lakos szûrésére szükséges 80-100 M Ft-ot elõteremtsék.
Az önkormányzat jóváhagyta a vizsgálatok folytatását.
 További féltucat megváltozott munkaképességû budakalászit foglalkoztatna a Fõkefe Nonprofit Kft. ha az önkormányzat ingyenesen adná ki a cégnek a Kaláz Kft. területén (Bészkü) eddig használt helyiségeket.

Útfelújítás a Berdóban
Jó úton halad a Berdó rendbetétele: megkötötték a
szerzõdést a Gerinc, Gyümölcs, Cseresznyés és Bodza utcák rendezésére. A kivitelezés várhatóan május végéig
befejezõdik. A négy utca kialakítása a majdani csatornázási, vízelvezetési munkák miatt nem végleges, de most
kb. 10 M Ft értékben megújítják õket. A kátyúk jellege, az
utak lejtése és a korábbi különbözõ típusú beavatkozások
miatt ehhez az összetett feladathoz olyan technikákat kell
alkalmazni – mart aszfalt, beton –, amelyek biztosítják,
hogy megálljon az alap, ne mossa el az esõ.
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Kátyúzások, útjavítások
 Megkezdõdött a murvázás a Béke sétányon, a Mély
utcán és a Duna-parton a Kedves és a Napsugár utcán. A
Széchenyi útnál a padkarészeket kijavították, a Zrínyi és a
Dobó István u. sarkán a kanyarodási gödörbe betontalpfát
raktak be. Megközelíthetõvé tették a Jókai utcai szennyvízátemelõt is. A Sport utcai hídtól északra megszüntették a szennyfogó részt, a Gyapjúfonóból kijövõ csõnél.
 A Klisovác és
Kõbányai utcával
indult, majd az Erdõhát és a Kálvária
utcával folytatódott
a tavaszi kátyúzások sora a városban. Hamarosan
sor kerül a közterület-felügyelõk és a
lakók által jelzett
gödrök betömésére, a sérült útfelületek javítására is.
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KÖZ-Ü
ÜGYEK

NEVELÉS ÉS TÖMEGSPORT

Kistérségi Pedagógiai Napok – május 3-13.

Kevélyre fel! – május 1-én

Május elsõ két hetében rendezzük meg a Kistérségi Pedagógiai Napokat. A Dunakanyari–Pilisi települések oktatási intézményhálózata sokszínû. Találunk öko-, mûvészeti-,
nemzetiségi nevelést-oktatást megvalósító óvodákat, iskolákat; önkormányzati fenntartású intézményeket és alapítványi, egyházi, egyesületi mûködtetésûeket is. Minden
igényt kielégítõ nevelési-oktatási hálózata van a kistérségnek! A pedagógiai napok alapgondolata is ebbõl a felismerésbõl származik, kivétel nélkül minden intézményben van,
amit érdemes megnézni, megcsodálni, megtanulni!
Május 3-13. között délelõttönként bemutató foglalkozásokon, órákon találkozhatnak egymással a pedagógusok,
délutánonként elõadásokat hallgathatnak neves szakemberektõl. A megnyitón Dr. Gombocz János tanár úr a nevelési
feladatok aktuális értelmezésérõl beszél a tõle megszokott
élvezetes stílusban, majd a Zöldkakas Líceum igazgatója,
Kerényi Mária filmvetítéssel egybekötött elõadásából megtudhatjuk, hogy kerül a jóga az iskolába? Hallhatunk elõadást Prof. Dr. Bagdy Emõke pszichológustól, akit Budakalász városa kért fel a kistérségi pedagógusok örömére – és
ezt szó szerint kell érteni –, mivel elõadásának címe: „A pedagógusok lelki egészsége és boldogsága”!
A cél, hogy az egyes intézményekben már jól mûködõ
korszerû és hatékony nevelési-oktatási módszerek, jó
gyakorlatok széles körben megismerhetõvé váljanak.
Részletek a www.dunakanyar-pilis.hu/oktatas oldalon!
Kudett Magdolna, kistérségi oktatási referens

Hagyományos május elsejei futóversenyre, családi gyalogtúrára várjuk ismét a kalásziakat. Rajt a Kõbányai úton, a
Millenáris keréknél 10 órakor, cél a kevélynyergi turistaház
romjainál lévõ pihenõ („zöld” turistajelzésen haladva, kb.
6,5 km). Nevezés: 9-9.50 között, a Millenáris keréknél:
– Kevélyfutásra: • 14 év alatti lányok; • fiúk; • 14 év
feletti nõk; • férfiak kategóriában;
– Gyalogtúrára: • lányok-nõk; • fiúk-férfiak; • 3-5 fõs
családok kategóriában.
A célba érkezõk frissítõt, emléklapot, a leggyorsabbak érmet és emblémázott pólót kapnak. A nevezés díjtalan! Kérjük, hogy az erdõ értékeire, tisztaságára mindenki fokozottan vigyázzon! Köszönjük! A versenyen
mindenki a saját felelõsségére vesz részt. 14 év alattiak
csak felnõtt felügyeletével indulhatnak.
A rendezvény után 14 órára Májusfa állításra várjuk a
lakosokat a Lenfonó gyárral szemközti rétre, majd Majális programokra a Faluházba! Részletek a 13. oldalon.

Bölcsõdei férõhelyek bõvítése
Az Önkormányzat a bölcsõdei ellátás helyzetének javításáról, a férõhelyek bõvítésérõl döntött a márciusi testületi ülésen. A Budakalász Bölcsõde (Budai út 10.) jelenlegi, érvényes alapító okirat szerinti férõhelyeinek száma
30 fõ. A bölcsõde teljes kihasználtsága mellett a férõhely
iránti igény fokozatosan nõ. A fenntartó önkormányzat jelenlegi lehetõsége és kapacitása nem teszi lehetõvé új
bölcsõde azonnali építését, ezért átmeneti megoldásként, a férõhelyszám bõvítése érdekében a képviselõ-testület úgy határozott, hogy ellátási szerzõdést köt a Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal, az általa fenntartott
Csodabogár Óvoda és Bölcsõdében (Szentendrei út 7.)
12 bölcsõdei férõhely biztosítására.
Így az önkormányzati fenntartású Bölcsõdében a felvételi eljárás során elutasított – felvételt nem nyert –
gyermekek részére az alapítvány által fenntartott Bölcsõdében kínál napközbeni ellátási lehetõséget az önkormányzat, amelynek költségeihez 25 e Ft/fõ/hó ellátási
hozzájárulást biztosít a szülõk számára. Jelentkezni április
22-tõl a Csodabogár Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõjénél – Rummel Erikánál – lehet.
Az önkormányzat tervei között továbbra is stratégiai
célként szerepel új bölcsõde terveztetése, s a pályázati lehetõségeket kihasználva új intézmény építése, létrehozása. Addig átmeneti megoldásokkal igyekszik a szülõk
számára a gyermekeik ellátását biztosítani. Részletek az
intézményben személyesen vagy a 36-30/228-7833, és a
36-26/343-363/108 telefonszámokon.
Polgármesteri Hivatal
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Tófutás, 2011.
Idén is kegyes
volt az idõjárás a
sportolni vágyókhoz március 26-án,
a Tófutás napján. A
2011. Budakalász
Éve programsorozat tavaszi nyitó
sportversenyén a
közös bemelegítést
Katus Attila hatszoros aerobik világbajnok tartotta a lelkes
résztvevõknek. A legtöbben az 1 körös távot teljesítették,
97 kisiskolás és 36 óvodás futotta le az 1800 métert.
A leggyorsabbak – 190-en – a 2011. Budakalász Éve
logóval ellátott Tófutás emlékpólót is átvehették. A helyezetteknek Pártai Lucia adta át az önkormányzat által
biztosított érmeket, kisebb sporteszközöket és a Cora
Áruház higiéniai termékeit és édességeit.
A versenyt a polgárõrök, közterület-felügyelõk, a lelkes
pedagógusok és önkéntes segítõk biztosították. Szerencsére dr. Göbl Richárdnak nem akadt dolga, az idén sem fordult elõ baleset, sérülés. Köszönet mindannyiuknak!
VERSENYEREDMÉNYEK
EGY KÖRÖS FUTÁS, Óvodás fiúk: I. Friedrich Gergõ, II.
Takács Botond, III. Marekkel Botond. Lányok: I. Szilágyi
Zsófia, II. Keszthelyi Blanka, III. Rajnai Evelin. Kisiskolás
fiúk: I. Kató Csaba, II. Goreczki Balázs, III. Hegyi Lehel.
Lányok: I. Boncz Mária, II. Macho Borbála, III. Buday Zsuzsanna. Felsõs fiúk: I. Korompai Örs, II. Hegyes Bence,
III. Szaszkó István. Lányok: I. Zémann Anita Viktória, II.
Tarcsi Diána, III. Mátéffy Kata. Felnõtt férfiak: I. Pásztor
Attila, II. Pártos Péter, III. Friedrich József. Nõk: I. Turay
Zsófia, II. Pártos Katalin, III. Koroknai Rita.
KÉT KÖRÖS FUTÁS, Felsõs fiúk: I. Bencze Ádám, II.
Tichov Dominik, III. Berkes Marcell. Lányok: I. Szõllõsi Dóra, II. Kosztin Rebeka, III. Cserhalmi Rebeka. Felnõtt férfiak: I. Gelér László, II. Cseszlai Zsombor, III. Endre Szabolcs. Nõk: I. Sajti Emese, II. Solti Bea, III. Gál Krisztina.
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FELHÍVÁSOK, HIRDETMÉNYEK

KÖRNYEZET

Megváltozott az égetés rendje!

Égetés helyett zöldhulladék szállítás

A képviselõ-testület március 31-ei döntése szerint „a
lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöld hulladékot elsõsorban komposztálni kell. /.../ A komposztálásra alkalmatlan avar és
kerti zöldhulladék égetése márc. 15. és ápr. 15. között, ill. okt. 15. és nov. 15. között pénteki napokon
lehetséges, az év egyéb idõszakában kerti hulladék égetése tilos.” „Erõsen párás, ködös idõben, erõs szél (15
km/óra) esetén”, ill. „ha az arra illetékes szerv tûzgyújtási
tilalmat rendelt el”, tilos az égetés. „Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény mûködési
ideje alatt.” Az engedélyezett idõszakban „a belterületi és
külterületi ingatlanokon folytatott mezõgazdasági és kertészeti termelésbõl származó hulladék (fanyesedék, ág,
gally, lenyírt fû, gaz, termelt haszonnövények stb.)” „a
tûzvédelmi elõírások szigorú betartása mellett, csak
nagykorú cselekvõképes személy felügyeletével, száraz
állapotban égethetõ el.” A zöldhulladék-égetés rendjét
megsértõket elõször figyelmeztetik, újabb szabálysértés
esetén pénzbírságot rónak ki rájuk.

Kéthetente, csütörtökönként szállítják el a zöldhulladékot az érvényes szerzõdéssel rendelkezõ lakosoktól, az
e célra rendszeresített átlátszó, zöld feliratos zsákokban.
A megfelelõ méretre darabolt ágakat a szétvágott, zöld
zsákkal kell keresztben átkötni! Mindemellett évente egyszer ingyenes a zöldhulladékok korlátlan mennyiségû elszállítása. Ennek idõpontja 2011-ben: november 16.,
amikor a zöldhulladék bármilyen zsákban kitehetõ! Az
ágakat kb. 1 méteres darabokra vágva, kötegelve kell kihelyezni, a begyûjtött hulladék komposztálásra kerül.
SZELEKTÍV- ÉS ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÕ ZSÁKOK
A korábbi negyedévi hulladékkezelési díj befizetését
igazoló csekket felmutató lakosok (szomszédok, rokonok)
évi 12 db sárga színû, összehúzó szalaggal ellátott, 120
literes emblémázott szelektív hulladék gyûjtõ zsákot, és
26 db átlátszó, zöld feliratos, zöldhulladék gyûjtõ zsákot
vehetnek át ingyenesen a Hulladékudvarban (Budakalász,
Klinger Henrik u. 1291/25 hrsz. – volt Lenfonó terület:
Sze-Csü-P.: 14-18-ig, Szo.: 8-12-ig), és ugyanitt igényelhetnek térítéses utánpótlás zsákokat. Akik végképp nem
tudnak értük menni, azokhoz a közterület-felügyelõk juttatják el a zsákokat.

Kerti komposztálás

Bármilyen keretet is használjunk, a legfontosabb, hogy
a belehelyezett anyagot a levegõ könnyen átjárhassa, hiszen ez a korhadás alapfeltétele. Ha ez nincs meg, akkor a
biológiai bomlás másik fajtája, a rothadás folyamata indul
be. Ez igen bûzös gázok keletkezésével jár. Ezzel szemben
a jó levegõzésû komposzt soha nem büdös. Fontos még,
hogy a ládát árnyékos helyre tegyük, mert a hulladékok lebomlásához megfelelõ nedvességtartalom is kell, melyet a
direkt sugárzás erõsen csökkent. Ezért ha nincs természetes árnyék, érdemes rá fedelet tervezni, viszont akkor nem
csak szárazabb idõjárási viszonyok esetén lehet szükség a
silóba helyezett anyag locsolására, hiszen a csapadék útját
is elzárjuk a tetõvel. A keretnek aljzatot nem kell tervezni;
az élettel teli talajjal való érintkezés segíti a korhasztást
végzõ szervezetek (baktériumok, gombák, ászkák, gyûrûsférgek) megtelepedését, elszaporodását.
Ha megvan a keretünk, akkor a gyûjtés a következõ fázis. A kertben keletkezõ hulladékot egybõl rakhatjuk a silóba. Arra kell figyelni, hogyha nagy tömegû, magas nedvességtartalmú anyagot (pl. frissen nyírt fû) rakunk a komposzthalmunkra, akkor az a levegõzöttséget nagy mértékben rontja, a rothadáshoz vezetõ folyamatok indulhatnak
be. Ezért az ilyen anyagokat érdemes kissé szikkasztani a
deponálás elõtt. Ha sok száraz anyagot halmozunk fel (pl.
falevél), akkor pedig némi locsolásra van szükség, hiszen
víz hiányában a korhadási foFa keret
lyamatok lelassulnak vagy akár
le is állhatnak. Minél változatosabb anyagokat gyûjtünk, a
komposzt is annál jobb lesz és
a fentebb említett problémák
is kevésbé jelentkeznek. A felhalmozott anyagok keverése
is nagyon fontos, hiszen a szárazabb részek a nedvesebbek2011. április • V. évfolyam 4. szám

A Budakalászi Hírmondó novemberi számában a zöldhulladék égetésrõl és annak környezeti, egészségügyi hatásairól és ártalmairól írva, egy lehetséges megoldásként
említettem a könnyen bomló, szerves kerti- és konyhai
hulladékok komposztálását. Ezt szeretném most részletesebben ismertetni, de célom nem a biológiai bomlás igen
bonyolult folyamatainak bemutatása, hanem az ennél lényegesen egyszerûbb gyakorlati teendõk kifejtése.
A komposztálódás a természetben több százezer éve
kialakult és lejátszódó folyamat (pl. erdõben az avar átalakulása), nem pedig egy technokrata találmány. Ebbõl következik az is, hogy egy kerti komposztáló üzemeltetéséhez sem kell feltétlenül mérnöknek születni.
A komposztálandó anyag gyûjtése szerint kétféle korhasztási módot különböztetünk meg: a prizmás- és a silókomposztálást. A prizmás komposztáláshoz nincs szükség tárolókeretre (silóra), az anyagok egymásra rakásával
alakítják ki a komposztprizmát. Ezt a módszert olyan helyen érdemes alkalmazni, ahol egyszerre nagy mennyiségben keletkezik biológiailag bomló anyag (pl. gazdaságok, komposzttelepek). A családi házak kertjében helyés alapanyag hiányában ez nem alkalmazható jól. Ezzel
szemben a kisebb-nagyobb silók tökéletesen alkalmasak
ezekre a helyekre; folyamatos betáplálást és kitermelést
tesznek lehetõvé, ezért ezeket tárgyaljuk részletesebben.
A különbözõ anyagú (fa, mûanyag, fém), formájú és
méretû keretek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, de
magunk is könnyen elkészíthetjük õket. A legpraktikusabb
a téglalap alaprajzú, négy csúcsában fém (esetleg fagerenda) tartókba helyezett, egyenként kivehetõ deszkalapokkal
(lamellákkal) határolt siló, mert az ilyen szerkezet alsó deszkáit kiemelve könnyen kitermelhetjük a kész komposztot a
még korhadó rész rakodása nélkül. A legkönnyebben elkészíthetõ az egymásba beeresztett deszkákból álló keret.
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KÖRNYEZET PRAKTIKÁK KOMPOSZTÁLÁSHOZ
A várostakarítás résztvevõi

A Víz Világnapja

A várostakarításon az Egészség klub a bicikliút környékén, a Kalászi Ifjúsági Klub a Kálváriánál, a Budakalászi
Duna-partért Egyesület a Duna-parton, a Lupa sziget környéki lakók a Csárdától északra a mezõn és a Duna-parton
takarítottak. A BMSE kézilabdásai a Békesétányon és a
Szentistvántelepi HÉV-nél, a BMSE és Máté István az
Omszk parkban, a GYNK Ingatlanfejlesztõ Zrt és a Gyógynövénykutató Intézet a Kórház utcán és a Lupa szigeti
úton, a Kalászi Tûzoltók az Óbuda, Berdó és Holló utcán
dolgoztak. A Budakalászi Evangélium Közösség a Csalogány utcai temetõt és környékét és a hivatalnál a patakot
tisztította, Turay Ferenc és a Papp család az Ország út környékét, a Budakalászi Testedzõ Klub a Szegély utcát, a
Védegylet a Majdán patakot. Az Óbuda-Kalász Horgász
Egyesület a bányatavaknál szorgoskodott, a cserkész csapat a patakot és környékét rendezte a Lenfonónál. Kiemelkedõ munkát végeztek a Szegély és Meredek utcai
lakók, a Vidra egyesület, a Budakalászi Nõtagozat, a
Szerb egyház, Ágoston Arany és a Szentendrei út 13. Lakópark. Külön említést érdemel a nem helyi OTCE Észak
Budapesti Kapitányság, amely a patakot tisztította. Köszönet mindannyiuknak munkájukért!

Az iskolákból kapott visszajelzések szerint is nagyon
sikeres volt az önkormányzat környezetvédelmi részlege
által a Víz Világnapja tiszteletére szervezett kiállítás-megnyitó. A március 22-én a Faluházban megrendezett eseményen a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Iskola mintegy 150 alsó és felsõ tagozatos tanulója vett részt. A gyerekek a tárlat megtekintésén túl játékos feladatokat oldottak meg, kvízkérdésekre válaszoltak és ajándékot is kaptak a Duna Menti Regionális Vízmû és a Bayer Hungária
Kft. jóvoltából: a Víz világnapja-kiadványokon túl az
ÉlõDuna címû könyvvel és CD-vel lettek gazdagabbak.

kel keveredve megfelelõ viszonyok kialakulásához vezetnek. A forgatásnál a már
részben komposztálódott
anyag összekeverése a frissebbel is segíti a bomlást.
A kertbõl a komposzthalomba kerülhet: levágott
fû, gyomnövények (virágzás
elõtt), falevél, szalma, összeaprított ágak és gallyak (a
gyorsabb korhadás érdekében 5 cm-nél kisebb darabokban), elszáradt növényi
részek, lehullott gyümölcsök, faforgács, fûrészpor.
Nem kerülhet a silóba fertõLamellás siló
zött növényi rész illetve virágzó gyom, hiszen így a fertõzést a kész humusszal tovább vihetjük. A konyhában és a háztartásban keletkezõ
szerves hulladékot érdemes elõször a lakásban gyûjteni,
majd azt nyáron 1-3, télen 5-7 naponta üríteni. Innen felhasználhatjuk a zöldség- és gyümölcshulladékot, a kávéés teazaccot, hervadt virágot, szobanövények elszáradt részeit, virágföldet, növényevõ állatok ürülékét az alommal
együtt. Berakhatjuk még a tojás héját is, de ezt csak nagyon apróra törve, mert ennek a lebomlása nagyon lassú,
viszont ásványi anyagokkal dúsítja a talajt. Kis mennyiségben a komposztba tehetõ még: toll és szõr (aprítva),
nyomdafestékmentes fehér papír illetve konyhai törlõkendõ, fahamu (max. 2-3 kg/m3), gyapjú, pamut és lenvászon. Nem kerülhetnek bele a vegyipari termékek (festékek, lakkok, mûanyagok), nem lebomló anyagok (üveg,
cserép, fémek), veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor),
húsevõ állatok ürüléke a fertõzés veszélye miatt. Az étel2011. április • V. évfolyam 4. szám

maradék, hús és csontok ugyan lebomlanak, de a kóbor állatok, rágcsálók és a fertõzéseket terjesztõ legyek megjelenése miatt ne tegyünk ilyen anyagokat a komposztba.
Egy átlagos ember évente kb. 300-400 kg szilárd hulladékot hagy maga után. Ennek kb. 30 %-a könnyen komposztálható szerves anyag. Ezek hasznosítása csökkenti a
hulladéklerakók és égetõmûvek terhelését, helyigényét.
A keletkezõ humusszal biztosíthatjuk a dísznövényeink és
a konyhakertünk tápanyag utánpótlását egyaránt, nem
kell költenünk a drága és nem mindenki által preferált
mûtrágyákra. A komposzt felhasználásával a növény élete
során a szervezetébe épített tápanyagot juttatjuk vissza a
talajba, így fenntartva a körforgást és a jó talajviszonyokat. A komposztálás helyben történik, ezért egyrészt
pénzt takarítunk meg azzal, hogy a szállításra nem kell
üzemanyagot, gépamortizációt, munkaerõt fizetnünk.
Másrészt a közúti szállításból eredõ környezetszennyezés
is csökken (porszennyezés, kén-dioxid, szén-monoxid,
szén-dioxid, nitrogén-oxidok).
A fentiek alapján biztatok mindenkit az otthoni komposztálásra. Nálunk jól bevált: a kb. két köbméteres siló
nem tud megtelni a folyamatos korhadás miatt. A kész
komposztot az alsó lamellák eltávolítása után szedjük ki
és a veteményeskertben használjuk fel. A gépi aprításra
szoruló gallyakat érdemes a szolgáltató által biztosított
zöld zsákokban vagy az éves õszi nagy gyûjtéskor elszállíttatni, amíg erre helyben nem születik megoldás közösségi komposztálás formájában. A könnyen bomló anyagokat pedig égetés helyett inkább hasznosítsuk, hiszen az
égetést szerencsére a helyi önkormányzati rendelet is jelentõs mértékben korlátozza (március 15-április 15. és október 15-november 15. között péntekekre) a zöldhulladék-gyûjtés bevezetése miatt.
Bordós Gábor
környezetgazdálkodási agrármérnök hallgató
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KÖZMEGHALLGATÁS ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM

A Közmeghallgatás témái
Három órán át
tartott a Közmeghallgatás a Faluházban, március
22-én. A lapunkban egyéb helyeken részletezett
témákon túl, szó
volt többek között a fekvõrendõrök kijelölésérõl (8 helyet választottak ki, de a kérelmezett Csalogány-Sas utcát is felírták);
a Budai út Békásmegyer felõl esõ részének balkáni állapotáról
(felveszik a kapcsolatot ez ügyben a III. kerülettel); a Bem utca
házszám-káoszáról (utánanéznek, de a választások idején
nem volt szabad házszámot módosítani, – tavasztól a városban ezt komplexen kezelik); a javítandó utakról (a közlekedésfejlesztések II. ütemébõl, a József Attila út rendezésébõl
remélhetõleg hozzájut az önkormányzat olyan burkolathoz,
amit több saját kezelésû utcánál fel tud használni).
Fölvetõdött, hogy az elkerülõ útról, aminek szükségessége most több szakmai anyagba bekerült állásfoglalásként,
érdemes lenne szélesebb körû fórumot tartani (a képviselõi
többség elengedhetetlennek tartja az utat azért, hogy a városból kiszorítsa az átmenõ forgalmat; mások szerint a széljárás a füstöt a Kevély felõl majd épp a városba hozza és a
Minisztérium a pomázi-budakalászi részt támogatja, a

Lakossági tájékoztató fórum a Duna-partiaknak
A Budakalászi Duna-partért Egyesület március 23-án
tartotta éves rendes közgyûlését és lakossági tájékoztatóját a Faluházban. Az összejövetelen Rogán László polgármester bejelentette, hamarosan elkészül a Kedves utca és
az M0-híd között a sorompó, amely a betonzár megszüntetésével megkönnyíti az ottlakók életét, és akadályozza
az átmenõ forgalmat. (A munkák lapunk nyomdába adásáig még nem zárultak le. A sorompó üzembe helyezése
után a Lupaszigeti út és a Kedves utca közötti szakaszon
csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni. A névre szóló behajtási engedélyeket a Budakalászi Önkormányzat állítja ki, kezdetben a próbaüzem idején a sorompót díjmentesen lehet használni. 2012. január 1-tõl a behajtási
engedélynek már költsége lehet. – a szerk.)
A polgármester beszámolt arról, hogy Pártai Luciát felkérte egy árvízvédelmi stratégia elkészítésére, annak
alapján lehet majd pályázatot beadni védekezésre és lesz
egy határozat, hogy amíg a HÉSZ nem szabályozza, addig
se lehessen feltöltéseket végezni a hullámtérben. Leszögezte, a képviselõ-testület akceptálja a Duna-parti lakosok belterületbe vonási kérelmét, ha annak szakmai-jogianyagi feltételei (telekleadások, útszélesítés) teljesülnek.
Braun Péter, az egyesület elnöke jelezte, egy éve többen
is ennek megoldásán dolgoznak, de egy másik, a területet rugalmasabban kezelõ HÉSZ-re, rész-HÉSZ-re lenne
szükség a továbblépéshez. A polgármester szerint, ha az
építési szabályzat elkészül, az elõírásoknak megfelelõ területek folyamatosan belterületbe vonhatók.
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KÖZÉLET

Nagykevély-szakaszt nem); illetve hogy távolabb tehetõ-e
a Zrínyi utcától az elkerülõ út (a nyomvonal már nem változtatható, de lesz védõ erdõsáv, zajvédõsáv).
Többekben felmerült, hogy az alpolgármesteri és polgármesteri nyilatkozatok nem felelnek meg egymásnak és
van, amelyik nem a valóságot tükrözi, pl. a 250 M Ft-os
fejlesztések megvalósításának „kezdete” vagy a költségvetési hiány nagysága tekintetében. Szóba került a szerzõdésbontás a Kós Károly TV-vel (elõre kifizették és az
õsztõl kevés friss mûsort adott); a képviselõk magas tiszteletdíja (majdnem mind megszavazták); a külsõs alpolgármester bevonása a testületi munkába és az ingatlanai
számáról terjengõ adatok; a békétlenség a különbözõ politikai oldalak részérõl és a mindenkori elõdök érdemei
méltó elismerésének hiánya.
Felvetõdött, hogy hol lesz a majdani bölcsõde (a Vasút
sori óvodához tervezik); hogy a József Attila utca felújításánál tisztítsák ki a csatornákat is; hogy ki lesz-e betonozva a Zrínyi-árok (kitisztítják, kimélyítik és 500 méter hoszszan betonelemek lesznek, hogy elvezessék a percenként
több mint 100 l Pomázról átfolyó vizet, – a munkák elvégzése után pedig levélben kérik a lakosokat, hogy ne rakjanak ki semmit, tartsák tisztán az árkokat, majd naponta
többször ellenõrzik a területet és büntetést rónak ki a szabálysértõkre). Szóba került még a Szentistvántelepi állomás állapota, a biztonsági szolgálat közelében randalírozó
fiatalok; hogy túl kicsi a településõrök jogköre; illetve
hogy az Önkormányzat által támogatott tévések miért
nem vették föl a teljes Közmeghallgatást.
Bene László, a Kábel TV Kft. ügyvezetõje beszámolt arról, hogy az elsõ félévben szeretnék az internet-, TV- és
telefonszolgáltatást kiterjeszteni a Duna-parti területre és
a gátig már eljutottak egy optikai kábellel. A sorompót a
lakosok telefonköltség nélkül, telefonhívással mûködtethetik, az érintettek számát tárolja és felismeri a rendszer.
A térfigyelõ-rendszer részeként két kamerával figyelik
majd a sorompót, és a településõrök is ügyelnek rá.
A Mányai Zoltán képviselõvel és dr. Udvarhelyi Istvánnal
folytatott beszélgetésben szóba került a tervezett szennyvíztisztító ügye; a GyNKI-vel folytatott tárgyalás a Lupaszigeti úttól északra fekvõ területek átminõsítésérõl; a szúnyogirtás; a
szemétszállítás; a bicikliút tisztítása árvíz után; buszmegálló létesítése a gát fölött (204-es); a Duna-parti településõr gondos
munkája; és a Gátõr utca állapota. A 250 M Ft-os fejlesztési
csomagba a NIF Zrt. nem fogadta be a felújítását, így amíg a
GyNKI-vel nincs megállapodás, nincs esély komoly útépítésre. A kisebb javításokat tavasszal elvégzi az önkormányzat.
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LUPPA LAP

A SZIGET LAKÓINAK OLDALA

Budakalász gyöngyszeme, a Luppa sziget – I.

sadalmi munkában végezték. Most induló sorozatunkban ebTavaly a Lupa Egyesület tagjai részt vettek a budakalászi bõl a pályamunkából szemelgetünk, bemutatva Luppa Pétert,
Polgármesteri Hivatal „Kulturális örökségek” megõrzésének tá- a sziget névadóját; a parcellázás folyamatát; a papír tíz forinmogatása címû pályázatán. A Luppa-sziget építészeti és kultu- tosról ismert „egy fás sziget”-et; és néhány, a szigethez kötõrális örökségének feltárása címû projekt során a sziget hangula- dõ hírességet, akik méltán számíthatnak nagyobb érdeklõtát érzékeltetve áttekindésre. Ilyenek: Molnár
tették az ottani építéC. Pál festõmûvész, Dr.
szeti hagyományokat, az
Szekeres-Varsa Vera, Dr.
egyes nyaralók híres tuRomán András építész,
lajdonosainak életútját
Kozma Lajos építész,
és ismereteket szereztek
Walter Rózsi operaéneaz épületek jelenlegi álkes, Sóváry Emil gélapotáról.
pészmérnök, Dr. Litván
Az információk egyaránt
György történész, Tatai Tibor
Luppa kupa és Luppa szigeti nyílt nap
hasznosak idegenforgalmi
olimpikon, Soros Tivadar, Soszempontból; a budakalászi
2011 május 28-án a Lupa Egyesület és a Vidra SE ros György közgazdász, Soros
lakosoknak, hogy megismer- közös programot szervez:
Pál mérnök, Margitai Ági színjék a Luppa szigetet; és a vá Reggel 9 órakor kerül sor a Vidra SE Luppa sziget
mûvész, Makrai Katalin olimpiros önkormányzata számára a körüli kenu versenyére, melyen a Luppaiak is részt kon, Schmitt Pál olimpikon,
településfejlesztés és az építé- vesznek.
köztársasági elnök, Krisztinkosi engedélyek kiadása miatt. A
 11 óra 30 perckor kezdõdik a Lupa Egyesület
vich Béla mûgyûjtõ, kerámia
nyaralók jelenlegi állapotának éves közgyûlése.
szakértõ, Bacsó Péter filmrenfotói értékesek lehetnek a napi
 13 órakor a Lupa Egyesület bográcsban fõzött
dezõ, Csécsy Imre író, mûformunka során és egy jövõbeli ebéddel kezdi a szokásos évnyitó buliját, melyen a dító, országgyûlési képviselõ,
visszatekintés esetén is.
Vidra SE tagjai is rész vesznek.
Csécsy Magda nyelvtanár,
A projekt végrehajtása so 15 órakor kezdõdik a Luppa szigeti nyílt nap. Környelvtudós.
rán Elek Péter végzett kutatási, sétát tervezünk a szigeten és megtekintjük az építéA kutatómunka folytatódik,
gyûjtési és fotózási munkákat. szetileg érdekes házakat és a csodás platánsort.
hogy a jelen- és az utókor egyAz anyag összeállítását, szerSzívesen látjuk a budakalászi lakosokat, mert sze- aránt megismerhesse Budakakesztését, a kutatási és gyûjtési retnénk, ha minél többen megismernék Budakalász lász gyöngyszemét, a Luppa
teendõket Elek Péter irányítá- egyik gyöngyszemét.
szigetet.
sával, Németi Jenõ segítségéAz egyesületek vezetõi
Fotó: Elek Péter
(Folytatjuk)
vel, a Lupa Egyesület tagjai tár-

Új szúnyogirtó rendszer a Luppa szigeten
2010-ben új szúnyogirtó rendszert telepítettek a
Luppa szigetre. A technológiát a Regensburgi egyetemmel együttmûködõ Biogents AG fejlesztette ki, több, mint
16 éves kutatási munkával, amit jelenleg is folytatnak. Ennek eredménye az az innovatív szúnyogcsapda technológia, ami a szúnyogok tulajdonságainak és szaglószervi érzékelésének megismerésén alapszik.
A kutatók tevékenysége két részre oszlik: egyrészt
nagy hatékonyságú szúnyogcsapdák gyártásával, másrészt szúnyogriasztók fejlesztésével foglalkoznak. A szúnyogcsapdákat egészségügyi specialisták, rovarirtással
foglalkozó cégek, éttermek, állattartó telepek és magánház tulajdonosok egyaránt használhatják. A rendszer nem
használ rovarölõ szert, mérgezõ
anyagokat nem bocsát ki, nagy területen hatékony, hasznos rovarokat, méheket, lepkéket, szitakötõket nem gyûjt be, mint ezt az UV
lámpákat használó rovarcsapdák
teszik. A kezelése egyszerû, üzemeltetési költsége alacsony és mûködése zajtalan.
A csapdák szabadalmaztatott
technológia alapján mûködnek.
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Szén-dioxidot (CO2), az emberi test szagát imitáló csalogató illatanyagot és hõt bocsátanak ki. Így magukhoz csalogatják a szúnyogokat, majd egy ventilátor (1) a porszívóhoz hasonló módon beszívja õket a gyûjtõhálóba (2). A
szúnyogcsapdához csatlakoztatott palack (3) szolgáltatja a
széndioxidot. A szerkezetbe helyezett illatanyag (4) a ventilátor segítségével, a szén-dioxid a kibocsátó fúvókán (5)
keresztül áramlik ki a levegõbe. Az illatanyag (nyilakkal jelezve) a szúnyogcsapda felsõ részén jut a szabadba. A kis
tasakban elhelyezett illatanyag két hónapig hatásos.
A 2010-ben a Balaton mellett, Esztergomban és
Luppa szigeten telepített rendszerek beváltották a hozzájuk fûzött reményeket. Környezetükben nagymértékben
csökkent a szúnyogok mennyisége és kellemessé vált a
szabadban tartózkodás. Részletes leírást a www.elbaplan.hu honlapon, tanulmányokat a tudományos kutatásról a www.biogents.com honlapon lehet megtekinteni.

A kistérségi szúnyogirtásról
A Polgármesteri Hivatal szakreferense szerint – szakértõk javaslata alapján – idén is 4-5 alkalommal várható Budakalászon szúnyogirtás. Bár az önkormányzat a légi-kémiai és földi melegködös szúnyogirtás mellett szakmailag
javasolja a kistérségnek a biológiai gyérítés bevezetését
is, erre sajnos kevés esély van a magas költségek miatt.
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EGYESÜLETEK, CIVILEK HÍREI

Az Egészségklub hírei
„ÕSI MAGYAR NÉPI GYÓGYÍTÁS”
Zsúfolásig telt a Faluház Nagyterme
március 24-én, Szabó György, a
bükkszentkereszti füves Gyuri bácsi
elõadásán. A füvesember nem csak a
legelterjedtebb betegségek (rák, szívés érrendszeri gondok, depresszió, cukorbetegség...) természetes ellenszereit sorolta, hanem kitért a legfrissebb
gyógyszer-minõsítési szigorításokra is. A „tananyag” színesítésére egyrészt sikeres gyógyulások történetét elevenítette
fel; másrészt a magyar táltosok honfoglalás kori tudásáról mesélt. A régészeti leletek szerint értettek a koponyamûtéthez is
és Margit hercegnõ egy sámánperben úgy védte meg a vádlottat: „Ezt ne bántsátok, mert Szent László füvével gyógyít”...
ÁPRILIS-MÁJUSI PROGRAMOK
 ápr. 21. csüt.: Orvosi elõadás, „A rák nem olyan sorscsapás, mint ahogy az az emberek tudatában él” címmel. Vendégünk: Prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
Az „Alkohol és a rák” pályázat eredményhirdetése, kiállítása.
 ápr. 28., máj. 12. 8-11.30-ig: Méhnyakrákszûrés. Idõpontkérés: Lazanyi Edit +36(70) 456-0605, 16-18 óra között.
 máj. 19. 13-18 óráig: Egészségnap! A szokásos vércukor-, koleszterin-, testzsírtömeg-, vérnyomásmérés, látás-, és dopplervizsgálat mellett lesz ortopédszûrés, lábboltozat vizsgálat (lúdtalpbetéthez). Külön ortopédszûrést
szerveznek csak cukorbetegek részére. Elõzetes bejelentkezés, információ Lazanyi Editnél: +36/70-456-0605. (Ha
az Egészségnapon kiderül, hogy valakinek magas a cukorszintje, ott helyben átmehet a speciális ortopédszûrésre is.)
 Ingyenes anyajegyszûrés van az Országos Onkológiai Intézetben (Bp. XII. ker. Kékgolyó u.). Idõpontkérés:
Dr. Balatoni Tímea +36/1-224-8600/2542 mellék.

Helyesbítés-kérés
Ligeti Józsefné, a Kalász Suli gazdasági munkatársa jelezte, hogy nem felel meg az elfogadott költségvetésnek a márciusi polgármesteri interjúban Rogán László polgármester által közölt adat: a cafetériára nyújtott támogatás 36%-os csökkentése miatt a közalkalmazottak 212 e Ft helyett nem 136 e,
hanem csak 134 e Ft értékû cafetériára számíthatnak.
Kató István olvasónk felvétele a Barát pataknál készült.
Jóból is megárt
a sokkk...

KÖZÖSSÉG
A BTE hírei
Egyesületünk autóbuszos kirándulást szervez:
 CSÍKSOMLYÓRA, A PÜNKÖSDI BÚCSÚRA. Szállás, ellátás
Lövétén. Indulás: június 9-én 5 órakor a Faluház udvaráról,
érkezés: június 12-én a késõ esti órákban. Térítési díj: 16 e
Ft/fõ utazási költség, minimum 40 fõvel indul a busz. Jelentkezni lehet: 10 e Ft elõleg befizetésével, április 25-ig. Nem
egyesületi tagoknak a szállás és félpanzió 4 500 Ft/nap.
 KAHL AM MAIN-BA, A KAHLI BÚCSÚRA. Szállás, ellátás
Kahl-ban, testvértelepülésünk egyesületi tagjainál. Indulás: július 22-én a hajnali, visszaérkezés: július 26-án a késõ esti órákban. Térítési díj: 18 e Ft/fõ. Jelentkezni lehet: 10
e Ft elõleg befizetésével, június 10-ig. Feltétel: A Kahl-ból
érkezõ vendégek fogadása, elszállásolásukban segítség!
 ADÁRA A MOHOLI NAPOK RENDEZVÉNYEIRE. Szállás és ellátás Adán és Moholon, testvértelepülésünk tagjainál. Indulás: július 29-én a reggeli, visszaérkezés július 31-én az
esti órákban. Térítési díj: 10 e Ft/fõ. Jelentkezni lehet: 6 e Ft
elõleg befizetésével, június 20-ig. Bõvebb információ az
egyesület vezetõjénél, a +3670 379 8528 telefonszámon.
AZ ADAI KÓRUS VENDÉGSZEREPLÉSE
Az adai kórus május 8-án fellép a Mátyás Templomban
és az esti mise után hangversenyt ad a Budakalászi Templomban is. Szeretettel várjuk erre a különleges alkalomra!
Weitzinger Imréné, BTE

Vállalkozók klubja
Április 9-én az Észak
Budai Régió Vállalkozói
Üzleti Klubja összejövetelt tartott a Faluház
udvarán. A rendezvényen részt vettek: Hadházy Sándor országgyûlési képviselõ, Rogán
László polgármester,
Tóth Pál, a klub alapítója, valamint helyi és kistérségi vállalkozók. A klub célja a kapcsolatépítés révén a helyi vállalkozások támogatása, hogy a település munkáit ne idegen, kevésbé számon kérhetõ cégek végezzék, és a helyi iparûzési
adó révén a vállalkozók saját településüket gyarapítsák.

Köszönetnyilvánítás és kérés
A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány köszönetet
mond támogatóinak a 2010-es évben tett 1%-os felajánlásaikért. Kérjük városunk lakosait, támogassák 2011-ben
is Alapítványunkat személyi jövedelemadójuk 1%-ával.
Adószámunk: 19184685-1-13

APRÓHIRDETÉSEK
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 A NGOLTANÍTÁS beszédcentrikusan, korrepetálás,
érettségi, nyelvvizsga felkészítés 20 éves tapasztalattal.
Házhoz megyek! Nyáron is! Tel: 06 (20) 439 6410
 ÉRSZÛKÜLET GYÓGYÍTÁSA, teljes érrendszer tisztítása
kardiológus vezetésével. BP. III. ker. Szépvölgyi úti HÉVmegállónál. Tel.: (1) 220 4641, (20) 349 4277.
 ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK Pomázon, az Árvácska utcában.
Harminc százalékban beépíthetõ. KERESÜNK budakalászi
kertes házat max. 20 M Ft-ig. Érd.: (30) 9426 504
2011. április • V. évfolyam 4. szám

KÖZÖSSÉG
Tiszteletre méltó és követendõ kezdeményezésre került sor városunkban március
24-én. Major Ede képviselõ
javaslatára kilenc képviselõ
(Ercsényi Tiborné, Kaltner
Károly, Krunity Péter, Major
Ede, Mányai Zoltán, Németh
Antal, Nógrádi Zoltán, Rogán
László, Tolonics István), valamint dr. Krepárt Tamás alpolgármester, dr. Kulin Sándor, a
Magisztrátus elnöke és Turi
Attila fõépítész egy-egy facsemetét ültetett saját költsé-

ÖSSZEFOGÁSSAL A ZÖLDTERÜLETÉRT

Faültetés a József Attila utcában

gén a József Attila utcába.
Az ültetés elõkészítésében,
ill. végrehajtásában közremûködtek: a hivatal munkatársai, Szávai Károly és a
közmunkások, a tûzoltók, a
rendõrök, és a polgárõrök.
A kiválasztott gömbkõriseket az iparterület elé
telepítették, ahol az határos a lakó- és az Omszk
parki pihenõ területtel. Így
az eltérõ hasznosítású övezetek határán a fasor csök-
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kentheti a lakó- és pihenõrészre jutó zajhatást, és látványban elválasztja tõlük az
ipari körzetet. Ráadásul így a
11-es út felõl Budakalászra
érkezõket is kedvezõbb utcakép fogadja.
A hazai nemesítésû
gömbkõris a talajfajtákkal
szemben igénytelen, jól tûri
a városi környezetet és klímát, gyorsan és egészségesen fejlõdik, allergén anyagokat nem termel. Lapított
gömbkoronájú, 6 méterre is

megnövõ fa, amely könynyen alakítható, nyírható.
Nyáron mélyzöld, õsszel
sárgás-lilás lombozata, sûrû, szabályos koronája esztétikus látványt nyújt.
Remélhetõleg a város
lakóinak is örömöt szerez
az új fasor és arra ösztönzi
õket, hogy még szívesebben gondozzák, óvják az
ingatlanaikon, azok környezetében és a közterületeken is a zöldfelületeket.
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FÚVÓSTALÁLKOZÓK ITTHON ÉS PÉCSVÁRADON

ZENE

II. Kistérségi Rézfúvós Találkozó
Sikeresen lezajlott
április 2-án a Faluházban a II. Dunakanyar
Kistérségi Rézfúvós
Találkozó, a helyi, illetve a dunabogdányi, szigetmonostori
és szentendrei rezes
növendékek és tanáraik részvételével. A
tavaly a dunabogdányi zeneiskolából útjára indított vándortalálkozó idei megnyitóján elhangzott, hogy fontosak az
ilyen rendezvények, ahol egyrészt szakmai tapasztalatokat gyûjthetnek a résztvevõk egymás munkájából, másrészt megmutathatják szûkebb és tágabb környezetüknek
értékteremtõ hivatásukat. A rendezvényt a Kamp János
Kapelle hangulatos mûsora nyitotta és zárta. A zenekar
ezután – a Faluház udvarán – még a várostakarításról viszszatérõ csoportoknak is örömzenélt egy kicsit.

A Kamp János Kapelle sikere Pécsváradon
A Kamp János Kapelle történetének egyik fontos eseménye volt a fellépés a V. Bläsertreffen der ungarndeutschen
Jugendblaskapelle – Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok V. Országos Fesztiválján, április 9-én Pécsváradon.
A rendezvényen való részvétel elõfeltétele a régiós
versenyen a legmagasabb pontszámmal megnyerhetõ kiemelt arany minõsítés volt. Együttesünk mûsora nagy közönségsikert aratott. A zsûri helyezéseket itt már nem állapított meg, a résztvevõ hat zenekar ajándékutalványokat
és fellépési lehetõségeket kapott. Mi Pécsvárad Város 20
000 Ft-os különdíját kaptuk és a fellépés lehetõségét a
2011 decemberében megrendezendõ MMI Gálán.
A Magyar Mûvelõdési Intézet 2005 óta rendezi meg
minden évben a Nemzetiségi Gálát, melynek helyszíne a
Budai Vigadó. A Kisebbségek Napjához kötõdõ rendezvényen mind a 13 hazai nemzeti és etnikai kisebbség
részt vesz. Nemzetiségenként egy-egy, a saját kulturális
körén belül kiváló eredményt elért fellépõ csoport mutatja be mûfaji megkötöttség nélkül nemzetisége kultúráját
és sajátos mûvészetét. 2011 decemberében a magyarországi német nemzetiséget mi képviselhetjük a gálán.
Spáthné Faragó Éva karmester – a fotó a Kapelle tulajdona
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KIÁLLÍTÁSOK ÉS FAÜLTETÉS

„Tájkalligráfiák” a Fennsíkról
A Pomáz melletti
Majdán fennsíkon fogantak Lázárné Könczöl Fruzsina Fennsík címû sorozatának különös hangulatú,
olykor a japán tusrajzokat
idézõ képei, amelyek április 3-ától tekinthetõk meg
a Faluház Kávézójában. A
kiállítás-megnyitón Kissné
Berczek Margit mûvésztanár elmondta, hogy a
nagy szakmai háttértudással rendelkezõ mûvésznõ a kezdetektõl fogva bátor kísérletezõ volt, aki „mindig valami máson törte a fejét, mint a
bejárt út”. Mûveiben kiválóan ötvözi egységbe a vagány
kifejezésmódot, a fegyelmezett kompozíciót, a szárnyaló
képzeletet és a nagyfokú elmélyültséget.
Az egyedi technikájú, lavírozott tus tájkalligráfiákhoz zenei aláfestést a Sajnosbatár zenekar képviseletében Aknai
Zoltán, Könczöl János és Cserkúti Balázs adott, Parti Nagy
Lajos és Babits Mihály egy-egy megzenésített versével.

A mindennapi világ – valahogy másképp
Külüs László Ákos budakalászi festõ absztrakt festményeibõl
és tér-képeibõl nyílt kiállítás március 25-én a Faluházban. A tárlatot megnyitó Kõfaragó József
festõmûvész elmondta, az egyszerû témákat (mint egy prés,
egy betonkeverõ, egy fürdõszoba enteriõr vagy egy billenõkapcsolós elosztó) a „hihetetlen
jól rajzoló” fiatal mûvész komoly
elõmunkák, vázlatok után, igen
magas szinten jeleníti meg.
„Ezek a képek a természetbõl születnek, ahogy egy esõcsepp koppan... Mert az igazi mûvész mindig a természetbõl táplálkozik és oda is tér vissza.”

Kalásziak ligete
Egy szép kis hársfa került a Kahl am Main sétány mellé a
Védegylet jóvoltából március 26-án, a Tófutás után. A „Kalásziak ligete” elsõ fájának helyét a szervezõk a Polgármesteri
Hivatallal egyeztették, számításba véve azt, hogy az út
menti légkábel elõbb-utóbb
a föld alá kerül, és hogy a késõbbiekben még további fák
sorjázhatnak a tó mellett. Az
ültetést a következõ években
folytatni kívánják. Nógrádi
Zoltán képviselõ elmondta,
már egy civil szervezet jelezte is csatlakozási szándékát a
kezdeményezéshez és a jövõ
évi fásításhoz.
2011. április • V. évfolyam 4. szám
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SZÍNHÁZTÖRTÉNET ÉS AMATÕR SZÍNHÁZ

Humoros századelõ

Április elsején az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet tanácsosa, Gajdó Tamás színháztörténész vezetésével a XX. sz. elsõ felének színi világába, a klasszikus kabaré korába, híres és hírhedt színészek és színésznõk életébe kaphattak betekintést az érdeklõdõk a Faluházban. Nem
csak élvezetes elõadásban, szakszerû magyarázatban, izgalmas vagy olykor akár pikáns anekdotákban részesülhettek, de ritkaságszámba menõ film- és kabaréjeleneteket is
megnézhettek, és részt vehettek két kiállításon is.
A korabeli színházi lapok karikatúráihoz a magyarázatot Schöpflin Aladár Színházi Lexikonának szórakoztató szócikkei adták, illetve Kosztolányi Dezsõ és
Karinthy Frigyes témába
vágó idézetei hozták közelebb a ma emberéhez
õket. A neves színészeket
kedvenc állataikkal ábrázoló fotók pedig különös
csemegeként szolgálhattak a látogatóknak: egész
más oldalukról ismerhették meg régi legendás
kedvenceiket. A rendezvényt Rák Béla gitármûvész virtuóz játéka tette
még hangulatosabbá.
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KULTÚRA

Momo
Csak felsõfokban
lehet szólni a pomázi
Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola Zenés
Színpada elõadásáról,
amit április 9-én a Faluházban láthattak az
érdeklõdõk. Michael
Ende méltán világhírû
regényét, a Momot
eddig csak prózai darabként lehetett megtekinteni Magyarországon, – az elsõ hazai zenés feldolgozás
Borbély Ibolya rendezõi és Borbély Mihály zeneszerzõi
profizmusának köszönhetõ.
Ritkaság, hogy egy színdarab egy kisvárosból indulva
arasson országos sikert. Az elõadás, amely most már
megjárta Szentendrét és Budakalászt is, mégis erre a
sorsra érdemes. Remélhetõleg a feszes dramaturgiájú, kiváló zenékkel fûszerezett, ötletes megoldásokkal tarkított
darab nem süllyed el egy-két vidéki fellépés után, hanem
hamarosan nagy színházaink repertoárjában fogunk vele
találkozni. A pomázi csapat mindent megtesz ezért: amatõr színjátszói, énekesei, valamint a Méhes Imre vezette
zenekar tagjai szívvel-lélekkel játszanak, és képesek valódi mûvészi élményt nyújtani közönségüknek.
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Katasztrófavédelmi felkészítés a Megyeházán

A Tûzoltóság hírei

Két napon keresztül zajlott a Pest megyei polgármesterek, jegyzõk és védelmi referensek összevont honvédelmi-, polgárvédelmi- és katasztrófavédelmi felkészítése
a Megyeházán.
A honvédelem területi és helyi igazgatási feladatait
centrális alárendeltségben mûködõ közigazgatási szervek, a megyei és helyi védelmi bizottságok, valamint a
polgármesterek végzik. A megyei közgyûlés elnöke és a
polgármester államigazgatási jogkörében
jár el, azaz a képviselõ-testület a döntését
nem bírálhatja felül. „A polgármester felel
a katasztrófavédelem folyamatában a felkészülés, a megelõzés, a védekezés, a
helyreállítás és minden ezzel összefüggõ
tervezési, szervezési, összehangolási,
végrehajtási, irányítási, létesítési, mûködtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési
és ellenõrzési tevékenység végrehajtásáért.” – emelte ki köszöntõjében dr. Szûcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés, illetve a
Megyei Védelmi Bizottság elnöke.
A Megyei Védelmi Bizottság a biztonság, a hon- és a polgári védelem komplexitásának megfelelõ tartalmú felkészítéssel járul hozzá ahhoz, hogy a településvezetõk és a Helyi Védelmi Bizottságok szakmai, igazgatási képességei tekintetében megfelelõen felkészültek legyenek. Az egész napos továbbképzés témái voltak: „Magyarország biztonsági környezete”;
„A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság helye, szerepe a
védelmi igazgatás rendszerében”; „Polgármesterek, jegyzõk feladatai a hadkiegészítéssel, illetve a Magyar Honvédség feltöltésével kapcsolatosan”; „Az egészségügy
védelmi felkészítéssel kapcsolatos feladatai és lehetõségei”; „A környezetvédelmi és vízügyi ágazat feladatai, lehetõségei a felkészülés, a védekezés során. Az együttmûködés az érintett önkormányzatokkal”; „A katasztrófavédelem helye, szerepe, feladatai, a védelmi igazgatás területén, várható változások az új katasztrófavédelmi koncepció tükrében”.

 Tarlótûz volt március 23-án délután a Zrínyi utca mellett. A területet gépjármûvel nehezen lehetett megközelíteni, mivel a talaj teljesen fel volt ázva. A tüzet az erõs szél
miatt csak több mint két óra megfeszített munkával sikerült
megfékezni, így mintegy hat hektáron égett le a tarló.
 Nádastûzre riasztották a tûzoltókat a Szentistvántelepi Általános Iskolában zajló felkészítõ, begyakorló és
helyismereti gyakorlat, tûzriadó közben. Így az egyik raj
élesben végezte munkáját, míg a többiek –
18 pomázi tûzoltó 3 gépjármûvel, és a kalászi õrs 4 fõvel és 2 gépjármûvel – a polgári védelmi versenyen induló iskolások
felkészítését segítették elõ. Nagy számban
kivonult a budakalászi ifjúsági tûzoltócsapat is, akik nem csak jelenlétükkel, de aktív
részvételükkel (a gyerekek oktatásában) is
emelték a gyakorlat színvonalát.
 Váratlan megyei ellenõrzõgyakorlat
volt a budakalászi Zatik faáruházban március 31-én. A jelzésre II/kiemelt riasztási
fokozatot rendeltek el. Megkülönböztetõ
jelzés használata nélkül – gyakorlat révén
– vonultak a tûzoltók a délutáni csúcsforgalomban. A jelzéstõl számított 14. percben érkezett az
elsõ gépjármûfecskendõ. A gyakorlatot Fábián István tûzoltó alezredes, tûzoltósági felügyelõ és Vojtek Gábor fõhadnagy, kiemelt elõadó, jónak ítélte.
 Április 2-án 4 tagú tûzoltó delegáció érkezett a horvátországi Sigetec településrõl a Pomázi Önkéntes Tûzoltóságra, Darko Palas elnök és Kristijan Horvat vezetésével.
A vendégeket a tûzoltók a budakalászi Várostakarításon
fogadták, hogy lássák õket munka közben, majd meghívták õket a Faluházban a civil szervezetek összejövetelére.
A delegációt üdvözölte és vendégül látta Rogán László
polgármester és Ercsényi Tiborné alpolgármester is.
LAKOSSÁGI FIGYELMEZTETÉS
Tihanyi István olvasónk jelezte, hogy a Csalogány utcai köztemetõnél rendszeresen törik fel a parkoló autókat,
– kérjük, vigyázzanak értékeikre!

Ünnepeltünk
Már hetekkel március 15-e elõtt városunk minden pontján
olvashattuk nemzeti ünnepünk idõpontját. A hosszú, fénytelen téli hónapok után sóvárogva vártuk a tavasz eljövetelét, az
éltetõ Nap meleg sugárzását. Az ünnep meghozta a tavaszt.
A kikelet lehelete valamennyiünk arcát végigsimogatta.
2011-ben egy hosszú hétvége zárónapján volt az ünnepi
megemlékezés színvonalas mûsorral, a történelmet újragondoló szemlélettel, megkeresve az események összefüggéseit. A hõsök áldozatára méltó módon történt az emlékezés.
Lelkemben mindég meghatottságot, tiszteletet ébreszt az akkori ifjúság bátorsága, s a harcban résztvevõ
katonák és tábornokok hõsi magatartása, áldozatvállalása,
hazafisága. Talán ezért döbbentett meg, hogy városunk
lakói csak 200 fõvel tisztelték meg a megemlékezést.
Példaértékû volt a Tûzoltóság ifjainak részvétele. Nem
az én tisztem, de köszönet érte, hogy egyenruhában, méltón tisztelegtek e nagy magyar nemzeti ünnep alkalmából.
2011. április • V. évfolyam 4. szám

Gyermekkoromban óvodásként pártás magyar ruhában,
zászlókkal mentünk családunkkal ünnepelni. Gimnazista
koromban versengtünk, hogy március 14-én este és éjjel a
Kossuth szobornál égõ dísztûznél õrséget állhassunk.
Most 70 évesen meglepetten tapasztaltam az érdektelenséget a tiszteletadás iránt. Mert láttam, sokan mentek kirándulni a hegyekbe, piknikeztek, volt aki elutazott és nem
maradt idõ a hétvége utolsó napján az együtt ünneplésre.
Elgondolkodtam: a XXI. században jelent még valamit az a
szó, hogy „Haza”? „Hõsiesség”? „Életáldozat a hazáért”? Vagy
csak a fogyasztói társadalom máról-holnapra figyelése, az
anyagi javakért való tevékenység, az új technikai vívmányok
adta lehetõségekkel nyert függõség foglal le bennünket?
Õseimtõl tanultam: „aki a múltját nem becsüli, a jövõt
nem érdemli”. Ezért fontos ismerni a magyar történelmet,
az ifjúságban és önmagunkban is felébreszteni a nemzeti
ünnepek iránti tiszteletet.
Patakvölgyi Éva
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„A HÍR SZENT, A VÉLEMÉNY SZABAD”

Média koncepció – 12 nap alatt
2011. március 18-án (péntek) 14 óra 54-kor az Önkormányzat feltett a város honlapjára egy ún. „médiakoncepció”
tervezetet, márc. 21-i (hétfõ) véleményezési határidõvel.
A koncepció célja, hogy egy cég: „egy közös egységes gyártóbázis” végezze – „jobban ellenõrizhetõ” módon – az öszszes önkormányzat által támogatott média-szolgáltatást: a
TV-, az újság- és a honlap szerkesztését. Lapunkat, amely
minden háztartásba épp azidõtájt eljutva hírt adhatott volna a
helyi médiát szabályozó tervezetrõl, sem errõl, sem a honlapos közzétételrõl, sem a kétnapos határidõrõl nem értesítették. (Az újság – és az önkormányzat – tájékoztatási kötelezettségének – megkésve bár – ezúton teszünk eleget...)
Az országban szokásos rendes eljárás és a helyi bevált
gyakorlat szerint ilyen esetben összehívják az összes helyi
érintettet, és akár hónapokig is tárgyalnak a leendõ koncepció tartalmáról. Ilyen egyeztetés Budakalászon nem történt.
Történt viszont, hogy a médiakoncepciót (a file-információkból kiolvashatóan) Koczka Tibor, a Szentendrei Médiaközpont vezetõje jegyezte szerzõként. Ehhez a kistérségi csapathoz tartozik:  a budakalászi VKC TV,  a TV
Szentendre,  a dunakorzo.info weboldal  és a Dunakanyar ma címû idõszaki lap. A Screen Play Media kft. készíti:  a Szentendrei Médiaközpont honlapját,  a budakalászi honlapot,  és a dunakorzo.info honlapot. A Screen Play
Media kft. két munkatársa a VKC TV-nél dolgozik.
Úgy tûnik: egy olyan cégcsoport vezetõjétõl származik a
helyi média centralizálását célzó koncepció, amely az egyik
helyi TV- és a helyi honlap szerkesztése, valamint kistérségi
tevékenysége okán érdekelt lehet a budakalászi önkormányzat közremûködésével az újság megszerzésében is.
A 2011. márc. 22-ei Közmeghallgatáson a Budakalászi
Hírmondó szerkesztõi a fentieket nyilvánosságra hozták. A
kétnapos véleményezési határidõ komolyságát vitató kérdések hatására dr. Krepárt Tamás alpolgármester elmondta,
márc. 31-én tárgyalja a testület a tervezetet, így további 10
nap lesz (a csak a honlapon közzétett, évtizedekre szóló) koncepció véleményezésére. Rogán László polgármester leszögezte: „Nekünk az a cél, hogy Budakalász lakossága korrekt
módon legyen tájékoztatva.” „Most egyelõre mindenrõl tudnak, minden nyilvános.” Sajnos, a város lakói ezt nem láthatták, mert bár a Közmeghallgatás felét, így a média-kérdést is,
a VKC TV fölvette, de szerzõdéses kötelezettsége ellenére
élõben nem közvetítette, és azóta sem adta közre. Az
ülést egyszer leadó Kós Károly TV adása azóta is szünetel...
Március 23-án 8 óra 26-kor (a Közmeghallgatás utáni
reggel) módosították a honlapon a határidõt márc. 31-re és
kicserélték a dokumentumot egy olyanra, aminek fileinformációjában Koczka Tibor nevét BK PH-ra ‘javították’.
Ez az aprócska, de gyors és fontos módosítás megerõsíti
többek vélekedését: nem volt helyénvaló, hogy a tervezetet az érintett Szentendrei Médiaközpont vezetõje írta, hiszen egyébként a file-ban maradhatott volna a neve.
Március 29-én az OKSB 3 tagja, figyelmen kívül hagyva
Nógrádi Zoltán képviselõ, a Budakalászi Hírmondó, ill. a Magisztrátus kérését, hogy halasszák a döntést áprilisra, 1 támogató(?) és 6 elmarasztaló lakossági vélemény birtokában, – a
médiakoncepciót elfogadta. Márc. 31-én a képviselõ-testü16
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let – elvetve a halasztást és a javaslatokat –, módosítás nélkül,
hibáival együtt – a beérkezett 2 támogató(?) és 7 elmarasztaló vélemény ellenére – szintén elfogadta a tervezetet (6 Igen,
5 Nem). Eszerint a testület közbeszerzési eljárást ír ki a helyi
TV, újság és honlap feladatainak együttes ellátására. A pályázati kiírás paramétereirõl (pl. mûsorszerkezet, terjedelem, példányszám, stb. – amik a koncepcióban jelenleg sem szerepelnek) a választott képviselõk ezentúl már nem tárgyalnak.
Összeállításunkban a különbözõ álláspontokból, a viták
hozzászólásaiból, a törvényi-, jogi- és etikai dokumentumok
vonatkozó részeibõl – helyszûke miatt most nem térve ki minden ismert, aggályokat felvetõ joghelyre! – egyaránt idézünk.
 Rogán László, polgármester, testületi ülés: „Akarunk egy korrekt, tényszerû újságot, akarunk egy korrekt,
nézhetõ tévét, akarunk egy korrekt, tájékozódásra jól
használható honlapot. Ezt rögzíti a médiakoncepció. A
médiakoncepció alkotóelemeirõl mindenki, aki végre korrekt és normális helyi önkormányzati médiát szeretne,
csak az elismerés hangján szól.”
 Czakó Gábor, a MaKÚSz elnökségi tagja (2011-ben
Kossuth-díjjal kitüntetett író, jogász, újságíró iskola alapító):
„E kívánalom elsõ mondata („a szerkesztõ felel a megbízó felé a lap teljes tartalmáért”) szinte hajszálra egyezik néhai
Aczél György ‘média koncepciójával’. /.../ A ‘Budakalász városi média koncepció’ ellenkezik a Fidesz-KDNP sajtótörvényével is, mely kimondja az alapelvek között az állampolgárok, esetünkben a kalászi lakosok ‘tájékozódáshoz való jogát’, mely semmiképp sem függhet kizárólag a laptulajdonostól, az idézett szövegben a megbízótól, ill. megrendelõtõl. Nem azért küzdöttünk annyit a kommunista rendszer különféle alakváltozataival, hogy most a ‘mi kormányunk’ idején szenvedjen a sajtószabadság ilyen csúfos sérelmet.”
 Német István, egykori operatõr: „…ilyen rövid határidõt adni a véleményezésre enyhén szólva gyanúsan
antidemokratikus. Ahogyan a tervezet is. Szakmailag ez a
tervezet értékelhetetlen, úgy az írott, mint a mozgóképeselektronikus médiumok vonatkozásában semmitmondó...
/.../ amiben a lényeg rejtõzik, hogy felállna egy politikaihatalmi cenzúra szervezet, néhány embernek hatalmat és
nem kevés pénzt adva. Ennek semmi köze a szakmához, a
szerkesztõi függetlenséghez, a sajtószabadsághoz. /.../
Ráadásul az anyag több tárgyi tévedést is tartalmaz, nincs
jövõképe, nem ad perspektívát.”
 Virágh László, hivatásos fényképész: „Ez a lap sokszor
nem volt más, mint egy ‘jegyzõkönyv’,...csináltál egy ‘száraz’ jegyzõkönyvet, ...egy letudott feladat szintjén, ...és zsebre tetted a pénzt, ...esetenként egy olyan betûhalmazért,
képhalmazért, amit senki nem olvasott, nézett, nem tisztelt
meg véleményével. Néhány szót az újság arculatáról, gyerekes, egy komolyabb középiskolai lap sokkal színvonalasabb.
A képek, (mert ehhez picit értek) egy komolyabb családi albumba sem férnének bele. /.../ A másik, hogy kellett volna,
legalább egy oldalnyi teret adnotok magának a ‘kultúrának’,
az egyénnek, az ‘alkotónak’, legyen az költõ, vagy festõ, akár
fotós /.../ vettél egy ilyen zseb kamerát, ilyen automatát, ...és
azóta is evvel fotózol.” (Értsd: Canon 7D – a szerk.)
 Dr. Beöthy-Molnár András, egyetemi oktató, kommunikáció- és médiakutató: „...Az országos szinten látható tendencia, az információk központosított elõállítására helyi szin2011. április • V. évfolyam 4. szám
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ten még akkor sem szerencsés – sem szakmai megfontolásból, sem a minõségi önkormányzati tájékoztatás érdekeit tartva szem elõtt –, ha történetesen Budakalász van annyira ‘nagy
kisváros’, hogy egy ilyen központosított ‘médiasilóba’ tudná
terelni a helyi média szereplõit. Ezzel éppen a sokszínûség, a
gazdag tájékozódási lehetõség esne áldozatul az ‘egységesítés’ és ‘ellenõrzöttség’ következtében. Egy központi forrást ismételgetne meg jószerével minden alcsatorna. /.../
Ezt a kérdéskört szinte valamennyi ezzel foglalkozó szakember és elemzõ szakírás hasonlóan látja, sõt igazolja még a
tervezetben hivatkozott médiatörvény egészének szellemisége is. Nehezen érthetõ ezért, hogy a koncepció alkotója
miért tekintget más irányba, kiragadva a törvénybõl a szándékait látszólag alátámasztó részleteket. Inkább tûnik a tervezet egy valamilyen módon érdekelt csoport koncepciójának,
mint egy olyan sokszínû hagyományokkal és adottságokkal
bíró város, mint Budakalász hosszú távra kimunkált, átgondolt, értõ tervezetének. /.../ Budakalász az a szerencsés település, ahol a város lapja sokszínû, olvasmányos, és talán legjobban tükrözi az elvárható szakmai követelményeket tartalmában, arculatában és kivitelének minõségében is. /.../ elég
sokat foglalkozom a mai magyar médiával. Ezért javaslom
Önöknek megfontolásra, hogy ezt a tervezetet ne vegyék
egy majdani koncepció alapjául, mert ez szerintem nem mûködhet jól, legfeljebb véletlenül.”
 Horváth Gyula Géza, vállalkozó: „A koncepcióból nem
tûnik ki, hogyan kívánja biztosítani a város lakóinak véleményét, szándékait, javaslatait, elképzeléseit, kritikáját, esetleg
bírálatát. Véleményem szerint a ‘hírcentrum’ – nevezhetnénk
‘Budakalászi MTI-nek’ – nem megfelelõ megoldás erre a célra. Fel kell hagyni az elõzõ ciklusban sokak által bírált média
monopóliummal, ami a Hírmondóra jellemzõ (volt). /.../ Javaslatom szerint mind a helyi Tv, mind a helyi újság szerkesztését a hivatali apparátustól független szerkesztõbizottságban kellene végezni. /... / A magam részérõl az önkormányzati választások után azt vártam, hogy kiegyensúlyozottabb,
józanabb, és a helyi polgárok összességének véleményeit
jobban érvényesítõ képviselõtestület fog dolgozni. Szeretném ezt a reményemet megvalósulva látni.”
 Dr. Krepárt Tamás, alpolgármester, OKSB ülés: „Tudomásom szerint a médiakoncepció megalkotása nem is
lett volna kötelezettségünk. /…/ A választási többséget a
Fidesz–Baráti kör jelöltjei kapták meg, az õ politikai felelõsségük ennek a koncepciónak a kidolgozása és egyben
kötelezettségük is az, hogy valamilyen normális mederbe
tereljék a helyi médiát. /…/ Teret kaphatnak az eltérõ
hangok, de dolgozni kell /…/ Lehet ezzel kapcsolatban az
idõt húzni, lehet akár tüntetéseket is szervezni, de a dolgoknak kell menni a maga rendje szerint.”
 Nógrádi Zoltán, képviselõ, OKSB ülés: „Szakmailag
nem indokolt (az öszevonás): teljesen más stábra, eszközrendszerre, apparátusra van szüksége a szövegalapú sajtónak. Azt elfogadom, hogy a honlapot, az újságot és a televízió képújságát egy ilyen hírgyárrá alakítjuk. A televízió az teljesen más, teljesen más apparátust igényel, teljesen más eszköztárral. Nyilván hogyha van egy hatalmas holding, akit már
most is nevesíteni tudunk, és rájuk írjuk ki a pályázatot, – de
ez nyilván nem létezik... De azt gondolom, hogy a település
érdekét alapvetõen nem ezt szolgálja. /.../ Az nem együtt2011. április • V. évfolyam 4. szám

gondolkodás és nem ‘közös munkán a hangsúly’, hogy 19én kitesszük és 21-éig várjuk a véleményeket. /…/ Rendelkezésre állt 5 hónap, itt ült a bizottság, többször beszéltünk
errõl, akkor kezdjük már, csináljuk. Nem, majd készül ez,
nyugodjunk meg. És ehhez képest, noha volt egy áprilisi bizottsági határidõ, egy hét alatt pikk-pákk, derült égbõl villámcsapásként ez megjelenik. Ez alapvetõen mégis csak azt
támasztja alá, hogy villámgyorsan, nyomjuk végig, aztán mi
fogjuk irányítani. Én ezt nem tartom szerencsésnek.”
 Mányai Zoltán, képviselõ, OKSB ülés: „Ez az egész
médiakoncepció kérdés egy kicsit túl van dimenzionálva.
A Közmeghallgatáson is lehetett (? – a szerk.) látni, hogy
ezt a médiakoncepciót próbálják ilyen politikai eszközként
bizonyos körök /…/ felhasználni. Van egy médiakoncepció, van egy elképzelés, nem kell túlmisztifikálni, teljesen
feleslegesnek tartom ezt, viccesnek is.”
 Neszveda Péter, média fogyasztó, média készítõ, a Magyarok Szövetsége „Káliz” csoportjának vezetõje: „...a véleményezésre benyújtott média koncepció szakmailag megalapozatlan, átgondolatlan, hatástanulmányt nem tartalmaz... Híján van a függetlenségnek, és a közmegegyezésnek. Az érintettekkel semmilyen szinten nem történt egyeztetés, lakossági
fórumot sem tartottak a témában, még érintõlegesen sem. A
kidolgozó személyes érdekeltsége révén etikai problémákat
mindenképpen felvet az ügy, de lehet, hogy más, szintén erõsen etikátlan háttere is van a sietõs koncepciógyártásnak. /.../
Média koncepcióra egyébként a településnek szüksége lehet,
(bár szerintem nem ez a mostani legégetõbb feladat, és törvény sem írja elõ), de azt a szigorú szakmai protokolloknak
megfelelõen, minden érintettel és a lakossággal is egyeztetve,
független és hiteles szakértõ csoporttal kell elkészíttetni. Ennek
költségét a helyi költségvetésben elõre biztosítani kell, az idõszakonkénti rendszeres felülvizsgálatát, átdolgozását szintúgy,
és az így megszületõ tervezetet az illetékes szakbizottság(ok)al
(OKSB ; Pénzügyi és településfejlesztési) véleményeztetni kell.
Analógia: a két évvel ezelõtt megalkotott Szociális Szolgáltatástervezési ..., és az Egészségügyi koncepció.”
„Õrizni kell a sajtó szabadságát, az újságírói függetlenséget ... a tulajdonossal szemben is, akár magántulajdonosokról, akár közösségi – önkormányzati – tulajdonosról van szó.
/.../ Az újságíró nem maradhat semleges. ha a demokratikus értékek védelmérõl van szó!” (Újságíró Etikai Kódex)
„Az állami és önkormányzati szervek /.../ – a szükséges
felvilágosításoknak és adatoknak a médiatartalom-szolgáltatók számára, megfelelõ határidõben történõ rendelkezésére bocsátásával – a közérdekû adatok nyilvánosságáról,
illetve az információszabadságról szóló jogszabályok keretei között kötelesek elõsegíteni a médiatartalom-szolgáltató tájékoztatási feladatának elvégzését. (2010. évi CIV.
törvény a sajtószabadságról...)
„Az ‘állami szervektõl’ való szabadság követelménye –
a mûsorok tartalmát illetõen – a törvényhozással és a kormánnyal szemben egyaránt fennáll. /.../ Ezért egyiknek
sem lehetnek eszközei a rádióban és televízióban közzétett
vélemények tartalmi befolyásolására. Ugyanez vonatkozik
az önkormányzatokra, a pártokra és más társadalmi szervezetekre, érdekképviseletekre és csoportokra is.” (37/1992.
(VI. 10.) Alkotmánybírósági határozat)
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Kapcsolatban
Talán ismerjük a katekizmus kérdését. Mit teszünk, amikor
imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk. Mit jelent beszélni? Társalogni? Kommunikálni? Kapcsolatban lenni?
A keresõ ember vágya, hogy ne csak Isten létét tudja megtapasztalni, hanem a világban megérezze, hogy Istennel kapcsolatban is van. Keresztény nézõpontból így is megfogalmazhatjuk: nem elég tudni azt, hogy valahol van valaki, aki nagyon
szeret engem, hanem vágyunk arra, hogy kapcsolatba is kerüljünk vele. Szeretnénk Istennel is kapcsolatban lenni.
Az ószövetségi ember keresi Istent. Ádám és Éva a bûn
miatt elveszíti a kapcsolatot Istennel. Addig személyesen beszélgettek Vele (Ter 3.9), a bûn után elrejtõznek, és nem mutatkoznak Isten elõtt. Ha az Ószövetséget olvassuk, újra és újra látjuk, hogy az ember vágyik Isten után. Szeretné Isten jelenlétét megérezni, megtapasztalni, akaratát beteljesíteni. Pál
apostol azt írja: Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan
az atyákhoz, ezekben a végsõ napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az idõket is teremtette. (Zsid 1,1) Milyen módjai voltak az Ószövetségnek?
Álom: József álmot látott, mely elõre jelezte jövõjét (Ter
37). A fáraó álma pedig az egész nép sorsáról szólt. Megfejtéséhez mégis Isten emberére volt szükség. Az újszövetségi József is álomból tudja meg, hogy Mária a megváltót fogadta méhébe, és álmában kapja az utasítást, hogy
meneküljön Egyiptomba. (Mt 2, 13)
Csillagok: A Három királyok, bölcsek a csillagok járásából következtettek arra, hogy meg kell születnie a messiásnak. A csillagok nem adtak pontos utasítást, hiszen rossz
helyen, Jeruzsálemben, Heródes királynál keresik az újszülött megváltót, de a Szentírás elvezeti õket Betlehembe.
Sorsolás: Az ószövetségi pap ruhájában volt egy sorsvetõ
pálca. Ezzel döntötték el, hogy ki melyik földet kapja, melyik
bakot áldozzák fel az Istennek, melyiket küldjék a pusztába
(Lev 16,8). Politikai döntésekben is segítségére volt a nép vezetõinek. Ezekkel a pálcákkal állapították meg Isten akaratát.
Saul király halottlátó asszonyt keresett fel, mert Isten
elfordult tõle. Megidézteti Sámuel szellemét, hogy megtudja, mit tegyen a filiszteusok ellen. (Sám 28, 10)
A prófétákat látó embernek is hívták, hiszen õk tudták Isten
akaratát és tanúságot is tettek róla. Pl: próféta figyelmeztette
Dávid királyt, hogy letért az Isten útjáról és vétkezett, vagy Jeremiás többször is elõre megjósolta Jeruzsálem pusztulását.
Az Ószövetségben megjelennek angyalok is, akik Isten
üzenetét hordozzák. Bálám szamara (Szám 22), Ábrahám, Jákob, és Tóbiás is angyalokkal társalog, és õk vezetik Isten útján.
Ezt az összeállítást végigolvasva joggal feltételeznénk
azt, hogy a hittan nem más, mint csillagjárás, sorsvetés,
halottlátás tanulása, hogy teljes képet ismerjünk meg Istenrõl és akaratáról. A végsõ idõben Jézust küldte el. (Zsid 1,1)
Nagy kincsünk a Szentírás, hiszen innen tudjuk kiolvasni Isten akaratát. Az újszövetségben az Isten nem törvényt,
vagy prófétákat küld. Jézus maga jelenik meg, hogy közösséget hozzon létre, közösségben legyünk vele.
Hogyan tudhatjuk meg Isten akaratát?
– Törvény, a szeretet törvénye. Több mint a tízparancsolat, hiszen amellett még lehet gyûlölködni, áskálódni. A
szeretet törvénye szívbeli istenhezfordulást kér tõlünk. Feladatul adja, hogy minden cselekedetünk kiindulópontja a
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szeretet legyen. Ha bármilyen tevékenységbe fogunk,
vagy csak reggel felkelünk, hogy elkezdjük a napi teendõket, érdemes önvizsgálatot tartani, mi vezérel engem. Törekedni kell arra, hogy a szeretet vezessen.
– Kiengesztelõdés. Milyen terhet cipelünk magunkkal? Milyen nehézségek vannak a vállunkon? Ha egy emberi kapcsolatban harag, neheztelés, gyûlölködés van, akkor az egyszerû
beszélgetés is pillanatok alatt hatalmas viharrá alakulhat. Ennek a megoldása nem a másik elkerülése, hanem törekvés arra, hogy a megbocsátás útjára lépjünk. Keresztény megfogalmazásban: Lélek tisztasága, melyet a szentgyónással tudunk
elérni. A lelkiismeretvizsgálat, szentgyónás, kiengesztelõdés
az a folyamat, ami által a bûntõl elfordulunk, és megtisztulva
Isten felé tekintünk. Ha egy kapcsolatban megsértjük a másikat, akkor azt a sebet a kapcsolat magán fogja hordani. Ha
megbocsátunk, bocsánatot kérünk, akkor ezt állítjuk helyre.
– Ima, Szentáldozás. A lelkiismeretnek nemcsak negatív
befolyása van. Nem csak az a feladata, hogy figyelmeztessen, hogy most rosszat tettél. A lelkiismeretnek feladata,
hogy bátorítson, és a jóra indítson. Tavasz van. Gyönyörû a
természet. Mégis azt látom, hogy nagyon sokan csak rohannak és nincs idejük megállni és gyönyörködni a világban. Ha
nincs idõ arra, hogy észrevegyük a világ szépségét, akkor
még kevésbé fogjuk észrevenni lelkiismeretünk szavát.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok.
Kálmán József

ÜNNEPI REND, MISEREND
A Nagyheti szertartások Budakalászon 18 órakor,
Szentistvántelepen 19 órakor kezdõdnek.
 Nagycsütörtök: Szentmise az utolsó vacsora emlékére
18/19 óra  Nagypéntek: Krisztus szenvedésének ünneplése 18/19 óra (Nagypénteken, április 22-én 15 órakor
közös keresztút lesz a kálváriára)  Nagyszombat este: vigília szertartás, körmenet 18/19 óra  Húsvét vasárnap: a
feltámadás ünneplése 10 óra.
Hivatali idõ Budakalászon: H. K.: 9-11, Cs. P.: 15-17-ig
Tel.: 26/340-327 (rögzítõs), E-mail: bkpl@kalasznet.hu
Miserend: Budakalász – hétfõ 18 óra; szerda reggel 7
óra; péntek 17.15: keresztút, utána 18 óra: mise; vasárnap reggel 8 óra és 18 óra. Szentistvántelep – kedd, csütörtök reggel 8 óra; péntek 7.15: keresztút, utána 8 óra:
mise; szombat 18 óra; vasárnap 10 óra.

Görögkatolikus programok
Húsvéti szertartások a pomázi Szent Miklós kápolnában:
 Április 21. Nagycsütörtök – Az Eucharisztia alapítása,
az utolsó vacsora emlékezete. 18 óra: A kínszenvedési
evangéliumok olvasása
 Április 22. Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalála.
18 óra: A sírbatételi esti zsolozsma
 Április 23. Nagyszombat – 18-19 óráig: Virrasztás a sírnál, gyónási lehetõség
 Április 24. Húsvét vasárnap – Jézus Krisztus feltámadása. 8 óra: Feltámadási szertartás; 9 óra: Szent Liturgia,
pászkaszentelés
 Április 25, 26. Húsvét hétfõ, kedd 8.30: Reggeli istentisztelet; 9 óra: Szent Liturgia
Áldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden budakalászi hívünknek és a kedves olvasóknak!
2011. április • V. évfolyam 4. szám
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

A Református Egyház hírei
ÜNNEPI SZOLGÁLATOK
ápr. 20. szerda 18 óra: Úrvacsora elõk. – Hós. 7. fejezet
 ápr. 21. csütörtök 18 óra: Úrvacsora elõk. – Hós. 8. fejezet
 ápr. 22. péntek 18 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – Átokból üdvösség, Textus: Lukács 23:43, Passió János evangéliuma alapján az énekkar szolgálatával
 ápr. 24. Úrnap 9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – „Láttam az
Urat!”, Textus: János ev. 20:11-18, Psalmus Kórus szolgálata
 ápr. 25. hétfõ 9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – „Békesség néktek!”, Textus: János evangéliuma 20:19-23
MÁJUSI SZOLGÁLATOK
 Imaközösségek – máj. 3. kedd 18 óra
 Bibliaóra – máj. 5., 19., 26. csüt. 18 óra
 Ifjúsági óra – máj. 6., 20., 27. 18 óra
 Istentisztelet – máj. 1., 8., 15., 22., 29. 9 óra,
 Szeretetvendégség – máj. 1. 9 óra után
 Úrvacsora – máj. 29. 9 óra után
 Ifi konfirmáció – máj. 1., 8., 15., 22. 10.30
 Presbiteri gyûlés – máj. 22. 10.15
ELSÕ LÉPÉSEK I. – máj 17. 18 óra (Miért örömhír az örömhír?); II. – máj. 24. 18 óra (Hogyan vezet Isten?); III. máj.
31. 18 óra (Mire van az egyház?)


„A legszebbek a küzdelmes évek voltak...” III.
Sorozatunkban a 65 éve boldog házasságban és 47
éve Budakalászon élõ Soós László lelkész, gyorsíró és
neje, Kalcsevics Irén küzdelmes életútjának néhány
izgalmas fejezetét mutatjuk be olvasóinknak. Reméljük, sokaknak szolgál tanulságul gazdag életük.
– Nem tartott sokáig a tanári állásom, hamar kitúrtak az iskolából. De jött a következõ fordulat. A minisztériumban, ahol
korábban a fordító irodán dolgoztam, modernizálni akarták a
jegyzõkönyv-vezetést: bevitték a
magnót, aztán a gépírónõk onnan írták le az anyagot. Hanem a miniszter
nem szokta meg, hogy mikrofonba
beszél, nem tudott fogalmazni. Amikor a jegyzõkönyvet elolvasta, felcsattant: – Ti bohócot csináltok belõlem,
én ilyen hülyeséget nem mondok! –
Bevitték neki a magnót, hogy ellenõrizze le. Meghallgatta, rájött, hogy
nem tud beszélni. De arra is, hogy a
gépírónõk ugyan nem írták le, de rajta
van a szalagon az egyik osztályvezetõ beszólása, hogy hová
is szeretné küldeni a miniszterét... Na, repült a magnó, az osztályvezetõ, mindenki.
Megparancsolta a miniszter, hogy hozzanak egy gyorsírót. Kevesen voltunk az országban és mindegyik le volt kötve valahol. Az én fõnököm tudta, hogy gyorsíró vagyok, s
mikor már a fél világot bejárták, azt mondja nekik: – A Lacit
nem kérdeztétek? Hisz itt volt fordító... – Behívtak a miniszterhez. – Tudja, mi a feladata? – Tudom, hogy szó szerint írjam le, amit mond. – Isten Õrizz! – Jaj, dehogy, azt kell leírnom, amit mondani akart... – Na, maga az én emberem...
A Kohó- és gépipari miniszter gyorsírója lettem. Az
irataimhoz nem nyúltak, senki nem tudott a múltamról.
Megkaptam a legszigorúbb titkossági betekintési enge2011. április • V. évfolyam 4. szám

REFORMÁTUS EVANGELIZÁCIÓS HÉT A FALUHÁZBAN
Szeretettel várjuk evangelizációs heti elõadásainkra az
érdeklõdõket május 9-13-ig (H-P.) 18 óra 30-kor a Faluház Nagytermébe.
Mottónk: „Fókuszban: Jézus!”
 Hétfõ: Ki az a „Jézus”? – Lukács 9: 18-22
 Kedd: Jézus és a veszekedõ testvérek – Luk. 12: 13-31
 Szerda: Jézus és a betegek – Márk 2: 1-12
 Csütörtök: Jézus és egy gyászoló édesanya – Luk. 7: 11-17
 Péntek: Jézus és a munkába merült emberek – Máté 4: 18-22

A Budakalászi Evangéliumi Közösség hírei
AKTUÁLIS PROGRAMJAINK
Nagypénteki istentisztelet: április 22., 17 óra 30
 Családi Nap: április 23., 15 óra
 Báb és mesedélután: május 7., 17 óra (ingyenes)
 Nõi kör: május 21., 15 óra
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
 Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor
 Ifjúsági Klub: péntek 18.30-kor (változhat az idõpont)
 Bibliaóra: szerdán 18.30-kor (változhat az idõpont,
kérem érdeklõdjön a Budai út 55-ben Kiss Péter lelkipásztornál, tel.: +36 (20) 886 8752, kish.peter@gmail.com)


délyt, bármilyen államtitokba belenézhettem, bármilyen
ülésre bemehettem. Aztán történt egy gikszer. A miniszter megbukott. Az új ember mindenhez értett, csak a gépekhez nem. Hogy valamit csináljon, hát a személyzeti
iratokban turkált. Na, azonnal kirúgtak...
Épp akkor a Fõvárosi Tanácsnál volt szükség gyorsíróra.
Szépvölgyi Zoltán, a Fõvárosi Tanács elnökének gyorsírója lettem. Közben a minisztérium külsõs fordítójaként is dolgoztam. Akkortájt, a hetvenes évek végén az addigi egyházpolitika megbukott, a korrupt embereket
kiszórták az egyházból, új püspökök
jöttek. Tóth Károly püspök hívott,
menjek be a zsinatra, fordítónak. ‘79ben a minisztériumból átmentem az
egyházhoz, mint külügyi fõelõadó.
Fordítottam, én végeztem Barta Tibor
püspök orosz nyelvû levelezését és
idegenvezetést is vállaltam. Sok békekonferencia volt akkortájt, a vendégeket kellett kalauzolni.
Egyre több egyházi munkát végeztem: a 60-as években Pócsmegyeren orgonáltam, 1970-tõl 12
évig ott kántorkodtam, aztán besegítettem a Skót Missziónál,
ott is fogtak 20 évre kántornak, meg kisegítõ lelkésznek. Még
a 60-as években hívtak a New York-i gyülekezet lelkipásztorának, de egy gyorsíró kollégám szólt, hogy nehogy elvállaljam,
mert egy egész ügyosztály áll rajtam, nem engednék meg,
hogy kivigyem az államtitkokat az országból... Aztán késõbb,
mikor Luzernben versenyeztünk és az ottani református egyház finanszírozta a költségeinket, prédikáltam néhányszor.
Hívtak, menjek el zürichi lelkésznek. Nem voltam hajlandó
megtanulni a svájci nyelvjárást, az olyan csúnya, meg aztán,
akkor már 3 gyermekes papa voltam... Így nem lettem New
York-i, meg zürichi lelkész... Így maradtam itthon...
Anó
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Rejtezõ értékeink

Sok kisebb-nagyobb jelentõségû
történelmi érték található meg még
környezetünkben, amelyek üzennek,
hírt adnak a település egykor-volt napjairól, csak rohanó tempójú világunkban ellent kell tudni állni a kísértésnek,
s a „nincs idõm semmire” helyett meg
kell állni egyszer-egyszer, s rápillantani
dolgokra, tárgyakra, amik mellett addig
elsiettünk, – s megszólal a történelem.
Ilyen megállásra szántam el magamat is, s elgondolkodtam azon, hogy a
szerbek templomtornyában még nem
jártam. Márpedig a harangok is érdekesek, amelyek évek, évtizedek óta
hívják az embereket szertartásra, emlékezésre, vagy csupán a delet jelzik. Az
elgondolást tett követte. Idõpontot
egyeztettem Krunity Péterrel, s a megbeszélt órában ott toporogtam a vaskerítésnél. Csikorogva fordult a kulcs a
zárban, s rövidesen lépkedtünk is felfelé a templomtoronyban az emeleti

HISTÓRIA

szintre. Rácsodálkoztam a fordulóban a
múlt században még használt kis jelzõmozsarakra, egy régi ikonra, majd a
függõlegesebb falétrán fölkapaszkodva
ott álltam a harangszék alatt, „melyben
két harang lakik”. A kisebbik jól látható,
palástján szép domború felirat szerb
nyelven, benne egy magyar nyelvû sor:
„Öntötte Szlezák László harangöntõ
Budapesten...” Mögéje kerülve elõbukkan az évszám is: „1926.” Tisztes kor
ez is, valószínûleg a régebbi kisharang
helyett önttették a helybeli szerbek,
mert látni a harangszéken, feljebb volt
egy, s kissé átalakították az újabb harang kedvéért az ácsolatot.
De most figyelmem a másik, nagyobb felé fordul: feljebb kellene másznom, innen lentrõl csak nemesen egyszerû, copf-füzérrel díszített teste látszik.
Elkezdem az állványzaton feljebb tornázni magam... s egyszer csak elõttem
egy név a paláston: Joseph Brunner. Valahogy a szûk helyen a harangtest mögé
ügyeskedem magam, – most már nem
adom fel! S feltûnik a tömör két szó:
„OFEN 1789”. Péter csak rázza kérdésemre a fejét: nem, õk sem tudtak róla,
hogy ilyen matuzsálem lakik a toronyban, nehéz oda bearaszolni, ahonnan ez
a felirat-rész látható. No, mondom, akkor most találtunk egy újabb régiséget
Budakalászon! Egy olyat, amelyik itt búvik meg a fejünk fölött immár 220 éve!

A Wattay família és Kalász
A kuruc mozgalomban részt vett Wattay István, majd
nagybátyja, János is elhunyt 1723-ban. Kiskorú gyerekeiket
mellõzve a mostohaapák Grassalkovich Antal császári ügynöknek átjátszották a Pest környéki birtokokat. A felnövõ III.
Pál – János fia – Pomázon alakított ki új birtokközpontot. Az
1740-1773. között felépített pomázi kastély kétszintes pincéjében és a mellette lévõ hatalmas pajtákban tárolták a
Pomáz és Kiskõrös között termett terményeket. A kastélyban õrizték a család irattárát is, mely most a Magyar Országos Levéltárban és a Pest Megyei Levéltárban található. A
kastély homlokzatán látható III. Pál címere és a család jelmondata: „Iuncta vis fortior”, magyarul: „Egységben az erõ”.
A Wattay família közbirtokosságot jól képzett intézõ
vezette, aki többnyire évente számolt el a családi gyûlés
elõtt a végzett munkáról, melyet településenként és személyenként táblázatban rögzített. A sok Wattay lány révén
a közbirtokossági tagjai lettek a Teleki, Szemere, Fáy,
Kubinyi, Okolicsányi, Prónay, Zboray, Koronka családok is.
Kalász is részesült a fejlesztésben. A mezõgazdasági
termelés mellett (erdõ, legelõ, szõlõ, kevés szántó) több
kõbányát és téglagyárat is üzembe helyeztek. A família a
pesti Deák téri evangélikus templom építésére 40 ezer
téglát adományozott, vagy Budapest számos építménye
20

Ottjártam óta megpróbáltam kideríteni életrajzi adatokat a harangöntõ
mesterrõl, de igen szerény eredménnyel: édesapja Brunner Johann,
1763-1785 között, Budán öntött harangokat. Fia Brunner Joseph 1786-1798
között mûködött – a Katolikus Lexikon
szerint. Sokkal izgalmasabb a saját nyomozásom alapján összerakott adatsor,
harangjainak készülési idõrendje:
Mencshely – 1784; Dág – 1786; Szomód – 1787; Budakalász – 1789*; Balatonhenye – 1791; Izbeg – 1792; Pincehely – 1793; Mezõfalva – 1795; Enying?
(Az enyingi harangot elvitték az elsõ Világháború idején, nem maradt fenn az
évszáma a parókia adatai között.)
A budakalászi Brunner-harang felfedezésével teljessé vált egy történeti folyamat: 1725-ben még a Kálvária-dombi egykori Árpád-kori templom falai között tartják szertertásaikat a kalászi szerbek. 1752-ben felépítik kõtemplomukat
most már lent, a patak melletti téren.
1775-ben gyûjtést szerveznek az álló
épülethez egy erõs toronyra, amit
1782-re építenek fel. Majd megrendelik
a harangot, amelyik 1789-ben készül el,
egy akkor mûködõ míves harangöntõ
keze által. S itt szól azóta is – maga egy
élõ történelem. Álljanak meg egyszeregyszer felpillantani a Fõ téren a templomtoronyra: emlékezni régvoltakról.
Kátai Ferenc

is kalászi kõbõl épült. Felépült Kalászon az ortodox, majd
a katolikus templom is. A lakosság létszáma növelésére
elsõsorban német családokat telepítettek be. 1851-re a
lakosság létszáma 1188 fõ lett, melybõl 764 ortodox, 415
katolikus, 5 zsidó és 4 református vallású volt, akik többségében szerb, illetve német származásúak voltak. A
Wattay család birtokainak jelentõs részét a 19. század végén eladta, többek között helyet biztosítva a textiliparnak.
Kalász lakossága 1910-ben már 2471 fõ volt, akik nagyrészt német, szerb és magyar származásúak voltak. A család tagjai a település életében továbbra is részt vettek.
A pomázi Wattayak többnyire bírói, vagy ügyvédi foglalkozást ûztek, a 19. század második felében felépítették
a kastély mellett kúriájukat, ahová átköltöztek. A kastélyban felújítás után István lányának, Borbálának – a sziráki
kastély építtetõjének – leszármazottai, a Telekiek laktak a
II. Világháború végéig. A Pomázon lakó Wattayak férfiágon 1952-ben haltak ki.
A Wattay család több mint 300 évig meghatározta Budakalász életét, ezért javaslom, hogy a városházán egy
emléktáblával tisztelegjünk emléküknek. A Wattay család
emlékszobája a III. Pál által építtetett pomázi TelekiWattay kastélyban megtekinthetõ.
Bátonyi Pál
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KULTÚRA

KKÁMK – FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Kós Károly ÁMK – Faluház
április-májusi programjai
ápr. 26. 13-16-ig Cserebere vásár gyerekeknek
ápr. 27-29. Gyermekprogramok a tavaszi szünetben –
27-én és 29-én délelõtt, 28-án délután: társasjátékok, vetélkedõk, drámajáték, sport
ápr. 28. 16-19-ig Nosztalgia Klub – ingyenes zenés est
ápr. 29. 18 óra Kiállítás a Wattay család kalászi vonatkozásairól
május 5. 19 óra L’art pour l’art – Best of elõadása (11. o.)
május 6. 18 óra Kiállítás megnyitó Molnárné Horváth
Margó festményeibõl
május 13. 18 óra Borklub – „Tokaj szõlõvesszein”
május 13. 17 óra Aprók tánca és kézmûves fogl. a szabadban
május 17. 19 óra Hobo: Csavargók tízparancsolata
május 19. 14 óra Egészségnap
május 26. 16-19-ig Nosztalgia Klub – ingyenes zenés est
május 29. 15-18-ig Családi- és gyereknap: népi játékpark
régi játékokkal, vetélkedõkkel; bábszínház, gólyalábas
parasztkomédia, táncház. A program ingyenes!

A Wattay család és Budakalász
Szeretettel várjuk a kalásziakat április 29-én 18 órára,
Bátonyi Pál nyá. honvéd ezredes, családkutató helytörténeti
kiállításának megnyitójára és a Szatmári béke 300. évfordulója tiszteletére megrendezett vetített képes elõadására. A felsõvattai Wattay család és Budakalász címû, a család történetét az Avar Birodalomtól napjainkig végigkövetõ kiállítást
megnyitja dr. Domokos György, PhD. hadtörténész, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos fõmunkatársa.

Könyvtári hírek
 Május 23-án 18 órakor Veres Emese-Gyöngyvér
könyvbemutatója: „... mikor Oláhország háborút izene” – A
barcasági csángók kálváriája címmel. Az újságíró (néprajzkutató, a Magyar Rádió munkatársa) dokumentumkötete a
magyar történelem egyik alig kutatott, szinte ismeretlen
momentumát, az 1916-os román betörést taglalja egy
szintén alig ismert népcsoport, a csángók szemszögébõl. A
helyszínen megvásárolhatóak a sorozat további kötetei is.
 A Könyvbarátnõk találkozóján, május 12-én 15 órakor dr. Szilágyi Sándorné tart Indiai úti élménybeszámolót.
KEDVCSINÁLÓ
A hónap írója Mészöly Miklós, 90 éve született és 10
éve elhunyt Kossuth-díjas magyar író, aki így vallott mesterségérõl: „Az volna gyönyörû, ha írás közben szótól
szóig, mondattól mondatig – mint a zseblámpafény – világíthatnánk magunknak, és így érhetnénk tetten, ami éppen a tettenérésünktõl lesz azzá, ami...”
 „Az öreg megvetett minden fegyvert. Ami nem horogra vagy hálóba akadt, arról azt tartotta, jogosan menti
az irháját – éljen. A golyóban az a csúf, hogy utánamegy
az ártatlan vadnak. A horog meg a háló egy kicsit mindig
lutri, s ez a lutri az emberség benne.” (Fekete Gólya)
 „Komolyan hiszem, hogy csak az tud igazán tárgyilagos lenni, akinek minden oka megvan rá, hogy elfogult
is legyen. Az igazi megértésben mindig van egy csöpp
gyengeség is. Az ilyesmi persze manapság nem hangzik
jól, gyáva okoskodásnak ítélik, de a nõk tudják, hogy nem
így van. Másképp van.” (Az atléta halála)
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KALÁSZI BORKLUB
Kitûnõ hangulatban telt a Kalászi
Borklub elsõ rendezvénye március
25-én a Faluház
dísztermében.
Módos Ernõ
szekszárdi borász
10 aranyérmes kadarkát mutatott be a mintegy 40-50 résztvevõ számára. A
borok zöme Szekszárdról érkezett, de voltak az Alföldrõl és
Arad-hegyaljáról is, pl. a Kadarissima, a méltán híres ménesi kadarka aszú. A borklub állandó szakértõje – Módos Péter
Kalászon élõ borász – a szõlõfajtáról, a vörösbor készítés
mûhelytitkairól, a borvidékrõl és a borfogyasztás kultúrájáról szóló ismertetõvel fûszerezte a borkóstoló programot. A
hangulatot fokozta a Vujicsics Együttes közremûködése –
tudtuk meg Nyikos Istvántól, a klub vezetõjérõl.
Április 15-én Liszt Ferenc és a szekszárdi bor volt a téma: a Liszt Pincészet (Baron von Twickel Szõlõbirtok) kiváló borait kóstolhatták meg a megjelentek. A programot
Balázs Árpád zeneszerzõ elõadása és Balogh József zongoramûvész zongorajátéka (Liszt rapszódiák) színesítette.
Május 13-án „Tokaj szõlõvesszein” címmel a leghíresebb
hungarikumot kínálják (lesz furmint, hárslevelû, muskotály,
szamorodni, és aszú is). Zenei aláfestésrõl a kalászi Borvirág
együttes gondoskodik. Reméljük, sokak érdeklõdését felkelti a klub programja és szívesen csatlakoznak hozzá!
HOBO – CSAVARGÓK TÍZPARANCSOLATA
Az õszi-tavaszi sorozat záró elõadásaként díszletes
nagyszínházi elõadásra várja a Faluház (megváltozott idõpontban!) május 17-én 19 órára a kalásziakat. Jegyvásárlás elõvételben a KKÁMK Faluház titkárságán, ill. az elõadás napján a helyszínen. Tel.: 340 468.
TÜCSÖKZENE – SZERDÁNKÉNT A FALUHÁZBAN
Szerdánként 9.30-tól 10 óráig zenei foglalkozásra várjuk a fél éves–4 éves gyermekeket a Faluházba. A kicsik
szülõi háttér mellett, kortársaik társaságában, játékosan
ismerkedhetnek a zenével, ritmussal, mozgással és egyszerû ritmushangszereket is kipróbálhatnak. Mindez elõmozdítja korai értelmi, érzelmi és fizikai fejlõdésüket, de a
figyelmet, a szociális érzéket és a kommunikációt is fejleszti. Érd.: 340 468.

A Zeneiskola programjai
 Felvételi meghallgatás lesz május 4-én, szerdán 1619 óráig a jelenlegi másodikos vagy annál nagyobb gyermekek számára a Díszteremben (Faluház).
 Játékos felvételi foglalkozást tartunk a jelenlegi elsõsöknek és nagycsoportos óvodásoknak az Oktató teremben (Faluház) május 4-én 17 órától. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
 A III. Országos Tamburástalálkozót május 8-án vasárnap 14-17 óráig rendezzük meg, a belépés díjtalan. Utána
17-20 óráig az iskola alapítványa, a Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány tart magyar-szerb-sváb nemzetiségi táncházat az iskola együtteseinek közremûködésével. Támogatói
jegyek vásárolhatók az iskola titkárságán és a helyszínen.
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A TELEPI ÓVODA ÉS A KAMI HÍREI

OKTATÁS

Vizes csodák az óvodában

A Telepi Óvodásokért Alapítvány

Az idõjárásnak köszönhetõen mi, Zsiráfok már elõre
ráhangolódtunk a vízi témahétre. Gyûjtöttünk esõvizet,
hallgattuk az esõ dalát: szemerkélést, kopogást.
A vízi világ felfedezését a csoportszobában folytattuk kitûnõ tervezett és spontán játékos tevékenységekkel. A gyermekek próbára tehették ügyességüket: különbözõ nagyságú, hosszúságú és térfogatú üvegeket töltögettek. Mérésekkel, becslésekkel még a gondolkodásuk is „felpörgött” és
csuda okosan oldották meg a problémás helyzeteket. A víz
kanalazása pedig igen nagy odafigyelést, türelmet kívánt.
Csoportunk gyermekei manapság a hajtogatás lázában
égnek, ezt kihasználva két remek elfoglaltság is kialakult: 
különbözõ méretû, erõsségû hajókat úsztattunk a gyermeki
ötletek kipróbálásával (gyurma a hajó belsejében, vastagabb papírból hajtogattuk) és máris indult a hajóverseny
nagy kacagások közepette.  Ezután halak és fõleg ugró békák készültek a szorgos kezek nyomán, amik csodásan mutattak a festett dobozokból készített akváriumban, melybe
díszítésként a csoport által gyûjtött kincsek (kagylók, kavicsok) kerültek, így a mai napig örömmel pillantunk rá.
Mindez az éneklési kedvet is meghozta, amit kreatív
mozgásos elemekkel is ötvöztünk (a víz hullámzását utánoztuk testünkkel, az esõ kopogását kavicsokkal). Öröm volt látni a felszabadult, mosolygós gyermeksereget, és átélni velük, hogy szárnyra kap a fantázia és remek ötletek születnek.
A hét utolsó napjaiban még maradt idõ egy rövid kísérletezésre is. Ivóvizet hasonlítottunk össze kút-, esõ- és folyó
(Duna) vízzel. A szûrések, megfigyelések eredményei sok
újdonságot adtak, bõvült a szókincsük is pár fogalommal (víz
tulajdonságai) és természetesen szót kapott a pazarlás elkerülése, a víz védelme is. A gyermekekhez közel álló cselekvések, „játékos tanulási szituációk” rávezették a figyelmüket
a víz értékére (hasznára), erejére, és fõként a védelmére.

A Telepi Óvodásokért Alapítvány azzal a céllal alakult,
hogy segítse az óvoda, a gyermekek második otthonának
mûködését. Az alapítvány hozzájárul a nevelési program
megvalósításához, a mindennapi óvodai élethez szükséges tárgyi feltételek biztosításához, segíti az óvoda kulturális és hagyományõrzõ tevékenységét.
Az alapítvány közhasznú tevékenységként szociális, nevelési, oktatási képességfejlesztõ tevékenységet végez. Az
alapítványnak nincsenek alkalmazottai, irányítását egy háromtagú kuratórium végzi, a tagok tiszteletdíjban nem részesülnek. Az alapítvány bevételeinek gyarapításáért az
óvoda összes dolgozója sokat tesz. Fõ bevételi forrásunk az
SZJA 1%-ból befolyó összeg, az alapítványi mese- és a családi sportnap bevétele, a kézmûves foglalkozásból befolyt
összeg, valamint a cégek és a szülõk adományai.
Alapítványunk sokat pályázik, támogatásként meseelõadásokat, torna-eszközöket, játékokat és egyéb fejlesztõ, illetve anyagi eszközöket nyert és nyer az óvodások részére.
Az elmúlt években vásárolt eszközök mellett kiemelném a
kerti vízcsapok kialakítását, ami jelentõs mértékben megkönnyítette udvari életünket. Idén szelektív hulladékgyûjtõ
„szigetet” vásároltunk, melynek segítségével játszva elsajátíthatják a gyerekek a keletkezõ szemét, hulladék válogatását, ezzel is a környezet védelmére neveljük õket.
Az idei évben egy új programmal szeretnénk bevételünket gyarapítani, és az óvodások mindennapjait boldoggá
tenni. Ez a program a gyereknap, amit az idén elõször úgy
szeretnénk megünnepelni, hogy testvérek, anyukák és apukák is jelen lehessenek és az egész család jól érezze magát.
Az alapítvány mûködésével kapcsolatban minden információt megkaphatnak a kuratórium elnökétõl, vagy az
alapítványi faliújságról. Ezúton is köszönjük az eddigi és
az ezután érkezõ támogatásokat.

Majorné Ujvári Veronika, Telepi Óvoda, Zsiráf csoport

Ványikné Kubinszki Terézia, az Alapítvány kuratóriumi elnöke

Zeneiskolai Hírek
III. helyezést ért el az országos Liszt Ferenc emlékversenyen Tatabányán március 25-én az iskolánk zenetörténet
csoportjából alakult 5 fõs csapat (Katona Lili, Soós Zsófia,
Szedmák Eszter, Takács Benedek és Tim Márton). A komoly
felkészülés során a gyerekek részletesen tanulmányozták
Liszt életrajzát és a több órányi zenehallgatási anyagot és a
társmûvészetek e témához kapcsolódó tudnivalóit is megismerték. Minden növendék ajándékkönyvet, Liszt emlékplakettet és CD-t kapott, valamint színházjegyet a Thália
színház Liszt operájára. Felkészítõ tanáraik (H. Kürtösi Mónika és Csabai Adrien) is jutalomban részesültek.
 Ezüst minõsítéssel tért haza Taksonyból a Német
Nemzetiségi Regionális Zenei versenyrõl rézfúvós kamaracsoportunk (Kincses Dániel, Rácz Ambrus, Serfõzõ Lõrinc, Szilágyi Ákos, vezetõ: Spáth Oszkár), ahol sváb nemzetiségi népzenével szerepeltek.
 A XXX. Országos Táncháztalálkozón bemutatkoztak
népzenészeink a „Tágasságot nekünk is!” mûvészeti iskolákat bemutató koncertsorozaton. Hagyomány szerint, az
összes népzenei tanszakunk képviseltette magát. Énekelt a
Csipke és a Lenbingó együttes, játszott a Dera tamburazenekar, Weingart Zoltán népi hegedûn, furulyán és brácsán.
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 Április 8-9-én Gödöllõn a VI. Országos Népzenei
Verseny döntõjén a KAMI döntõbe jutott növendékei
mind nívós helyezéseket értek el: Kiss Borbála népdalénekes I., Wettstein Márk II., a Csillagfürt énekegyüttes
(Csépke Lili, Kiss Borbála, Winkler Réka) III., Weingart
Csaba brácsával III., a Dera tamburazenekar (Egerszegi
Norbert, Szikora Zsófia, Elekes Norbert, Langer András,
Aczkov Szlavko, Eredics Lilla, Polgár Dániel) III. lett. Felkészítõ tanáraik: Papp Ágnes, Szendrõdi Ferenc, Vizeli Balázs. Különdíjban részesült: Kiss Borbála, Weingart Csaba,
Wettstein Márk és a Dera tamburazenekar. Tanári különdíjat kapott: Papp Ágnes és Vizeli Balázs. Gratulálunk a szép
eredményekhez!
 Április 6-án rendhagyó énekóra keretében hangszerbemutató elõadást tartottak a zeneiskolai tanárok és növendékeik. A Telepi iskolások a Faluházban, a Kalász Sulisok az iskola tornatermében ismerkedhettek meg olyan
ritkábban látott és hallott hangszerekkel, mint a tekerõ, népies nevén nyenyere, a cselló, a hegedû és a tangóharmonika, a népi hangszerek közül a pásztorfurulya, a hegedû, a
brácsa, a tamburák és az ének. Az elsõsök, másodikosok
érdeklõdve figyeltek, bátran kérdeztek a hangszerekrõl.

Hermeszné Uracs Mónika
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H
IRMONDO
Tûzoltósági gyakorlat az iskolában

A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA

Megyés játékok – Felelõs állattartás
Nekünk, gyerekeknek fontos tudnunk, hogyan kell kedvenceinkkel
bánni, ezért iskolánk pedagógusai
úgy döntöttek, hogy a megyés játékok alkalmából a felelõs állattartásra
tanítanak meg minket. A sok állomáson játékosan tanultuk és értettük
meg, hogy vannak kötelességeink
az állatainkkal szemben, akár kicsi,
akár nagyméretû állatról van szó.
A megyék (csoportok) a kutya és a macska útvonalon haladtak. Állathangokat kellett
felismernünk, filmet néztünk, a kedvenceinkrõl készített fényképekbõl tablót
csináltunk. Ezt nem csak mi,
hanem a tanárok is nagyon
élvezték. Sok élménnyel és
tudással lettünk gazdagabbak a nap végére.
Balogh Viola, Kovács Vica 5.b

Várostakarítás
Az Önkormányzat által meghirdetett várostakarításból
iskolánk is kivette a részét. Április 2-án, szombaton minden
osztály a saját tantermének a takarításával, szépítésével
kezdte a napot. Ezt követte az iskola virágainak, akváriumának takarítása és az udvar rendbetétele, virágok ültetése. Amelyik osztály
kész volt az osztálya
rendbetételével,
osztályfõnöke vezetésével kivonult az
iskola környezetében lévõ, elõre kijelölt utcába és megtisztította az eldobált szeméttõl.

IBUDAKALÁSZI

A Pomázi Tûzoltóság
Fotók:
2011. március 28-án teSzentistvántelepi
repgyakorlatot tartott az
Iskola
iskolában. A „tûzoltás”
elõtt a lánglovagok segítettek a katasztrófavédelmi versenyen résztvevõ gyerekeknek a felkészülésben. Gyakorolták a tömlõgurítást és a
vízsugárral való célba
lövést. A tûzoltók elõször bejárták az épületet, majd „eloltották” a
zászlókkal jelzett, színlelt tüzet. A terület átvizsgálása során egy, a gyakorlatban
résztvevõ tanulót is kimenekítettek a lánglovagok.
A gyakorlatnak köszönhetõen a tûzoltók olyan helyismeretre tettek szert, amely veszély esetén életeket menthet. Az iskolának szentelt figyelemért köszönetet mondunk Leidinger István tûzoltóparancsnoknak, Molnár Attila parancsnokhelyettesnek és a gyakorlatban résztvevõ
összes tûzoltónak.

Március 15-i mûsor
Iskolánkat szép versmondással képviselték a városi március 15-ei mûsorban: Kincses Domonkos, Leisztner Soma,
Juhász Betti, Láng Bogi, Boskovits Krisztián, Nádas Balázs.

Versenyek
 A Kisújszálláson megrendezett országos „Szép Magyar Beszéd” versenyen bronzérmet szerzett NagyGyörgy Blanka.
 A Kistérségi Matematika Versenyen két diákunk dobogós helyet ért el: Gurbán Bálint 7.a (felkészítõ tanár:
Nagyné Mózer Gabriella); Árpási Zita 8.a ( felkészítõ tanár: Inhaiser Erika)
 Az Internetes, 5 fordulós Mozaik Tanulmányi Versenyen, 22 tanulónk vett részt, 2 tanulónk továbbjutott az országos döntõbe: Nagy-György Blanka és Bencze Ádám 7.b
 A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei helyezettjei: 35. helyezés: Bálint Dalma 3.a; 77.: Forián-Szabó Máté
4.a; 100.: Erdélyszky-Kiss Kevin 4.a; 100.: Gurbán Bálint 7.a
 A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei
helyezettjei (évfolyamonként a 3 legjobb): 2. évfolyam – 15.
helyezés: Tóth Kornél 2.b; 30.: Urkuti Márton László 2.a; 45.:
Gyuricza Karola 2.a. 3. évfolyam – 28. helyezés: Forián-Szabó
Miklós 3.a; 41.: Bálint Dalma 3.a; 50.: Weninger Martin 3.a
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37. lap

OKTATÁS
ORSZÁGHÁZI

LÁTOGATÁS

2011. márc. 30án két osztály, a 3. a
és a 4.b közösen látogatott el a Parlamentbe. A közel egyórás
vezetett séta alatt sok
szépet láthattunk, és
szintén sok érdekességet
tudhattunk
meg nemcsak a ház
építésének történetérõl, de a magyar történelemrõl is.
Megcsodálhattuk az impozáns fõlépcsõt, a koronázási ékszereket és a törvényhozás felsõházi termét is. A Dunaparton elsétáltunk a Magyar Tudományos Akadémiáig, át
a Lánchídon. Utunk végén a Budai várból elénk táruló panoráma volt a jutalmunk. Az idõjárás is kedvezett nekünk
igazán szép tavaszi napsütéssel.

VERSENYEREDMÉNYEK
Tápiószecsõre,
mezei futóversenyre
hívták meg márc. 25ére iskolánkat. Nagyon örültünk a meghívásnak, mert így a
gödöllõi megyei diákolimpia (mezei futás)
elõtt meg tudtuk nézni a gyerekek felkészültségét. Minden korosztályban 6 fõs
csapatot indítottunk, fiúk és lányok között egyaránt. Kiválóan
szerepeltek a gyermekeink, a nyílt verseny kategóriában mindenhol sikerült elhozni az elsõ helyeket Tápiószecsõrõl.
 A megyei diákolimpiára Gödöllõre már kellõ önbizalommal indultunk a nagyszerû eredmények hatására. A
III. korcsoportos lányok érték el a legjobb helyezést a Pest
Megyei 5. helyezéssel, de mindenki kiválóan szerepelt.
Gratulálunk a tanulóinknak!
 A Megyei biológia versenyen Szedmák Eszter 3. helyezést ért el.


Hajduné Nagy Mária és Kovács László Zoltánné

KÖLTÉSZET

NAPI SZAVALÓVERSENY

Április 6-án rendeztük Költészet napi
szavalóversenyünket.
A gyerekek mai magyar költõk verseibõl
készültek és nyújtottak nagyon színvonalas elõadást. Az eddigiektõl eltérõen az
összes alsó tagozatos részt vett a versenyen nézõként, kedvet kapva a versolvasáshoz és a versmondáshoz. A szervezést Nógrádi Anikó tanítónõnek köszönhetjük. A zsûri tagjai
Wieszt Márta, Szabó Olga, Túri Károlyné és Fónagy-Mooréh
Eszter voltak. Eredmények: 1.-2. osztály: I. Gömbös Hanna,
II. Hrcska Döme, III. Sebestyén Zsófia. 3.-4. osztály: I. Sághy
András, II. Gömbös Marcell, III. Balog Norbert.

A KALÁSZ SULI OLDALA

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

ELÕZETES, MOHOLRÓL
Április 9-én éjjel hazaérkeztek a
Moholon egy hetet
töltõ cserediákjaink. Ez volt az elsõ
turnus. Õsszel a
Kalász Suli fogadott 15 moholi tanulót egy hétre,
ehhez a 15 tanulóhoz utaztak el
gyermekeink cserediákként. A gyerekek nagyon jól érezték magukat Moholon, könnyek között zajlott a búcsúzás.
A látogatásról részletes cikket a következõ lapszámban olvashatnak. A fotó a moholi katolikus templomban készült.

NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Április 8-án a Kalász Suli öt tanulója képviselte a szentendrei kistérséget a megyei német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyen, Szigetszentmártonon. A gyerekek, a
felkészítõ tanárok és a szülõk is izgalommal készültek a nagy
napra. A kiváló szervezés oldotta a verseny elõtti feszültséget: a várakozás alatt minden gyermek készíthetett húsvéti
díszeket. A verseny négy korcsoportban zajlott, tanulóink az
1., 2., és 3. korcsoportban indultak, 23-25 gyerek közt. Nagyon szép eredményeket értünk el! Gömbös Marcell (4.b) és
Hegyi Csenge (3.b) 2. helyezett lett, Gömbös Hanna (2.a) 4.,
így õk hárman részt
vesznek az országos
versenyen. Katona Lili
(7.a) és Óvári Klaudia
(2.b) is szépen helyt
álltak. Most már az
utolsó akadály legyõzése következik: az
országos verseny!
VÁROSTAKARÍTÁSI NAP
A Kalász Suli tanárai és diákjai aktívan dolgoznak a környezet szépítéséért. A várostakarítási napon minden osztály
iskolán belül és kívül is szorgoskodott, kicsik és nagyok, tehetségük szerint. Megújultak termeink, folyosóink, az udvar
friss, tavaszi virágok ültetésével színesedett. Az iskolához
közeli utcák megszabadultak az „ottfelejtett” szeméttõl.
RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA
Április 6-án a zeneiskola tanárai és diákjai rendhagyó zenei óra keretében megismertették a gyerekeket a hangszerekkel, az énektudománnyal. Kellemes légkörben, zene és
énekszó mellett kerültek közel hozzánk a
fúvós, billentyûs és
húros hangszerek, a
magyarországi népzenén kívül felcsendültek erdélyi és délszláv dallamok is. KöFotók: Kalász Suli
szönjük az élményt!

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

