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Készülõdés a Kevélyre...

A látványos táncbemutatók egyike

Remek hangulatot varázsolt az Anselmo Crew elõzenekar A Back II Black koncertje zárta a kalászi majálist

Képeink a bhkeptar1 albumban érhetõk el a Picasan

Nagy sikert arattak a fiatal táncosok

A májusfát állítók a Lenfonóval szemben
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Má jus 14-én ren dez ték meg a
szent end rei Czóbel park ban a nagy sza -
bá sú ha gyo mány õr zõ Zen gõ Fesz ti vált.
A prog ram egy 600 fõs fel vo nu lás sal
vet te kez de tét, me lyen részt vett a Vá ci
Hu szár és Nem zet õr Ban dé ri um Egye -
sü let; a Ve res egy ház Ka to nai Ha gyo -
mány õr zõ Egye sü let; Dr. Dietz Fe renc,
Szent end re és Rogán Lász ló, Bu da ka -
lász pol gár mes te re; Bu da ka lász, Po -
máz, Dunabogdány, Tahitótfalu, Szent -
end re, Do bo gó kõ, Csobánka és a kis tér sé gi iro da csa pa ta;
400 kó ris ta és a ven dég kis tér ség: Sal gó tar ján és Pász tó.

A fesz ti vál ra lá to ga tó több ezer em ber nek, ki csik -
nek és na gyok nak a szí nes mû so rok, kó rus-pro -
duk ci ók, já té kos ve tél ke dõk, nép tánc be mu ta -
tók, a Ke re kes Band kon cert, a ke men cés fi -
nom sá gok, a bor- és pá lin ka kós to ló, a lo va gi
tor na, a csi kós be mu ta tó, a gye re kek csa tá ja,
a ko vá cso lás és a kéz mû ves vá sár egész na -
pos szín vo na las prog ra mot nyúj tott.

A szín pa di mû sor a lé lek eme lõ Du na ka -
nyar Össz hang ama tõr kó rus pro duk ci ó val kez -
dõ dött Mé hes Im re kar ve ze tõ ös  sze fo gá sá val,

mi köz -
ben a te le pü lés -
csa pa tok ve ge tá -
ri á nus éte lek ké -
szí té sé be fog tak,
hogy ko ra dél -
után íz le tes és öt -
let gaz dag étel kü -
lön le ges sé gek kel
vár has sák a zsû ri -
ta go kat és a kós -
to ló kat.

A fõ zõ ver senyt Liebhard And rás
duna bog dányi csa pa ta nyer te a fran cia
hagy ma le ves sel bogdány mód ra, ci pó -
ban tá lal va, il let ve a bo ros, zöld sé ges
kuszkusszal töl tött pap ri ká val és a gril le -
zett füs tölt sajt már tás sal. Rogán Lász ló
és Má té Ist ván bu da ka lá szi csa pa tá nak
ki emel ke dõ gaszt ro nó mi ai tá la lá sa is fel -
kel tet te a zsû ri fi gyel mét: a fok hagy más
gom ba le ves és a saj tos, kap ros, fok -
hagy más lán gos nem csak gaz dag íze i -

vel, de a gusz tu sos és de ko ra tív te rí tés sel is nagy si kert ara -
tott. Pomáz gom ba gu lyás sal, Szent end re bo dza ször pös

cukkinis, gom bás le csó val, Pilisszentkereszt-Do bo gó -
kõ gom bás tej fö lös ra gu le ves sel, Csobánka cukki-

nis le csó val és tar ho nyá val, Tahitótfalu zöld sé -
ges len cse le ves sel és a Kis tér sé gi Iro da tej szí -
nes-er dei gom bás pi rí tott szó ja sze let tel és
ba zsa li ko mos spa get ti vel ké szült.

A te le pü lé sek kö zött zaj ló lo va gi öt -
pró ba já té kos ve tél ke dõ jé ben fo lya ma to -

san holt ver seny ben vol tak a csa pa tok, vé -
gül a gyõz tes: I. Dunabogdány, II. Szent end -

re, III. Bu da ka lász csa pa ta lett. A fer ge te ges
han gu la -

tú fesz ti vált a
Zöld szi get,
Opan ke Szerb
Ha gyo mány õr -
zõ, Pet re zse -
lyem, Ka lász és
Roz ma ring tánc -
együt tes fan tasz -
ti kus mû so ra és
a kö zös tánc ház
pro duk ció zár ta.

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

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

A Kistérség összevont kórusa További képeink a bhkeptar1 albumban,
a Picasan érhetõk el.

Zen gõ Fesz ti vál Szentendrén
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FELHÍVÁSOK KÖZÉRDEKÛ PÁLYÁZATOK

Mérhetetlen gyakorlatod
van már neked abban

hogyan vágjuk el az ágat
éppen én alattam

ezért lep meg aggodalmad
most hogy a gally reccsen

hiszen bárhogy essem is én
neked jól kell essen

Még a kö tet meg je le né se elõtt ol vas tam
Papp Má rió fen tebb idé zett (No de elv -
társ! cí mû) ver sét, amely egy az óta le tûnt
kor sa já tos ‘al ku hely ze té rõl’ fes tett ke se -
rû en iro ni kus ké pet. Az tán azt re mél tük,
va rázs ütés re meg szû nik a ke resz tény és
kon zer va tív szem pont ból is el fo gad ha -
tat lan nyo más gya kor lás, ami ben a tár sa -
dal mi hi e rar chia magos’b fo kán ál ló erõ -
sza kot tesz/te het az alat ta lé võk em be ri
és szak mai tar tá sán, meg gyõ zõ dé sén.

Hit tük ezt, mert nem le het meg al ku -
vás ra kény sze rít ve bol do gan és ha té ko -
nyan dol goz ni, épí te ni, al kot ni, él ni se...
Aho gyan Jó zsef At ti la ír ta az Ars poetica-
ban: „Nincs al ku – én hadd le gyek bol -
dog! / Más ként akár ki meg gya láz”. De
el ma radt a ‘va rázs ütés’: per so na non
gra ta – mint a Krisz tus utá ni el sõ ke resz -
té nyek –, aki ön be csü lés ét meg akar ja
õriz ni. Pe dig be lát ha tó, hogy csak ott jö -
het lét re a köl csö nös tisz te let ter mé keny
lég kö re, ahol az nem lehet al ku tár gya.

Ma radt a „Ne kem se jó / de te is rá fi -
zetsz” ma gya ros üz lete, a „Leg alább a
mi ni mu mot ne múl juk alul / leg alább le -
gyünk te kin tet tel az én kö zös ér de ke im -
re” szem lé let – Papp Máriót idézve.

Ma radt te hát az al ku, ami nek tár gya
és ala nya is mi va gyunk: ránk al kusz nak,
ma gunk ról al ku szunk. /.../ Úgy tart ják,
hogy a Jel cin ál tal 1994-ben Szent pé ter -
vá ron fel szá molt „ate iz mus mú ze u má -
nak” meg nyi tá sa kor (ci ni ku san a „Ka -
zanyi Mi as  szo nyunk” szé kes egy ház ban
ren dez ték be) az em be rek meg vet ték a
je gye ket, – az tán bent imád koztak. Mert
gyalázatos alku a lélekre nem köthetõ...

Az Édes anyák nap ján eszem be ju tott
Papp Má rió Jó vá te he tet len cí mû ver se,
ami ‘a lé lek Tri a non ja’. Kí vá nom, rossz al -
ku ink ré vén ne le gyen részünk benne:

üres tenyereket õrzök
akár egy örökös kettõs naplementét:

õrzöm anyám széttárt karját egy képen
és nem tudok már semmit a kezébe adni

(III. Utisz)

AA LKULKU

Pá lyá zat a volt Len fo nó te rü le té re

Bu da ka lász Ön kor mány za ta a kép vi se lõ-tes tü let áp -
ri lis 28-i ha tá ro za ta sze rint több for du lós, nyil vá nos pá -
lyá za tot ír ki a vá ros bel te rü le tén fek võ, a vá ros ki zá ró -
la gos tu laj do ná ban le võ, ~ 8,96 ha nagy sá gú, ún. volt
Len fo nó-gyár te lep hez kap cso ló dó fel épít mé nyes in gat -
la nok, al köz pont ok tu laj don jo gá nak ér té ke sí té sé re.

A pá lyá zat be adá sá nak he lye és ha tár ide je: Bu da ka -
lász Pol gár mes te ri Hi va tal, 2011. jú ni us 15. 12 óra.

A köz pon ti in gat lan az 1291/25 hrsz.-ú, volt Len fo -
nó gyár te rü let 4 ha 1665 m2 te rü let tel, a haj da ni üzem -
épü le tek je len tõs ré sze épü let fi zi ka i lag le rom lott ál la -
gú. A gyár te rü let az ere de ti funk ció sze rint kö zel két
év ti ze de nem mû kö dik; raj ta he lyi je len tõ sé gû vé dett
tra fó ház ta lál ha tó. Az ipa ri épü le tek re jog erõs bon tá si
en ge dély van, me lyet a ki író a gyõz tes pá lyá zó ren del -
ke zé sé re bo csát. A Len fo nó te rü let hez kap cso ló dó
épü le te ket a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal maz za. 

Mi vel a te rü le ten ön kor mány za ti in téz mé nyek és
bér la ká sok ta lál ha tók, me lyek jo gi stá tu szuk mi att ki -
emel ten ke ze len dõk, a pá lyá zat ban az in téz mény hez
kap cso ló dó te rü let hasz no sí tá sá val kap cso la tos és az
ön kor mány za ti bér la ká sok ra va la mint a bér lõk el he lye -
zé sé re vo nat ko zó jo gi lag meg ala po zott el kép ze lé sek re
ki kell tér ni. Meg kell je löl ni azt a jo gi konst ruk ci ót is,
amely meg ol dást nyújt a Fa lu ház és a Ze ne is ko la jo gi
sor sá nak és hasz ná la tá nak, ill. a hoz zá tar to zó te rü le tek
hasz ná la tá nak, tu laj don jo gá nak a mi ként jé re. A két in -
téz mény kor lá to zot tan for ga lom ké pes és nem ér té ke -
sít he tõ, de te lek ala kí tás sal az in téz mény hez fel tét le nül
szük sé ges te rü let-le ha tá ro lás el vé gez he tõ.

Rész le tek a www.budakalasz.hu hon la pon.

„Szép kert, gon do zott kör nye zet”
Bu da ka lász

Vá ros Ön kor -
mány za ta pá lyá -
za tot ír ki a te le -
pü lés meg szé pí -
té se ér de ké ben, a
kör nye zet ba rát,
gyom men tes és
vi rá gos por ták ki -
ala kí tá sá nak elõ se gí té sé re. Ez zel el sõ sor ban azok nak
biz to sít nyil vá nos el is me rést, akik la kó kör nye ze tük
köz te rü le te in és az on nan lát ha tó ker tek ben, bal ko -
no kon, te ra szo kon kul tu rált, esz té ti kus zöld te rü le te -
ket hoz tak lét re, mind an  nyi unk örö mé re. 

A pá lyá zók le het nek ma gán sze mé lyek, ci vil szer -
ve ze tek, in téz mé nyek, vál lal ko zók egyé nen ként,
vagy cso por to san az aláb bi ka te gó ri ák ban:

1. csa lá di ház és kör nye ze te;
2. tár sas há zak ki sebb, na gyobb egy sé ge és kör -

nye ze te;
3. in téz mé nyek és kör nye ze tük;
4. ipa ri, gaz da sá gi és ke res ke del mi lé te sít mé nyek

és kör nye ze tük;
5. in gat lan elõt ti köz te rü let.
Je lent ke zé si ha tár idõ: má jus 31. Je lent ke zé si la pot

a bí rá la ti szem pont ok kal a Pol gár mes te ri Hi va tal por -
tá ján le het át ven ni, ill. a www.budakalasz.hu ol dal ról
le töl te ni. Az el bí rá lás nál elõnyt él vez nek azok a pá -
lyá zók, akik az el múlt évek ben még nem vet tek részt
a pá lyá za ton. A leg szebb kör nye ze tet ki ala kí tók em -
lék táb lát kap nak, vá sár lá si utal vány ban és el is me rõ
ok le vél ben ré sze sül nek és a ver se nyen in du lók nak
be mu tat ko zá si le he tõ sé get biz to sí tunk a he lyi mé di -
ák ban. Vár juk je lent ke zé sü ket és te vé keny rész vé te -
lü ket moz gal munk ban.

Polgármesteri Hivatal
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KÖZ-ÜGYEKKÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

Vál to zá sok az uta kon
Hos  szú évek

vá ra ko zá sa, sok-
sok ottlakó jel zé -
se, több szö ri ké -
ré se után vég re
idén ta vas  szal
sor ke rül he tett a
Berdó leg el ha -
nya gol tabb út ja i -
nak ren de zé sé -

re. Ré gi adós sá got tör leszt így az ön kor mány zat a Ge rinc,
Gyü mölcs, Cse resz nyés és Áfo nya ut ca fel újí tá sá val, bár az
utak vég le ges rend be té te le még szük ség sze rû en vá rat
ma gá ra. Amíg a maj da ni csa tor ná zá si, víz el ve ze té si mun -
kák le nem zaj la nak, ad dig csak ilyen sza ka szos út fel újí tás -
ra kerülhet(ett) sor, ká tyú zás sal, a jár ha tat lan ré szek tel jes
fel ma rá sá val, és mart asz falt bur ko lat tal. Re mél he tõ leg a
la ko sok így is elé ge det tek a több mint 10 mil lió fo rin tos
be ru há zás ered mé nye i vel, az utak jár ha tó vá té te lé vel.

Fo lya mat ban van nak a ká tyú zá sok is, az Er dõ hát ut ca,
a Klisovác ut ca, a Kõ bá nyai út után sor ke rül a Kál vá ria ut -
cá ra és a szentistvántelepi út ja ví tá sokra is.

Egy ház köz sé gek tá mo ga tá sa
Az egy ház köz sé gek és kö zös sé gek tá mo ga tá sa 2011-

ben nem pá lyá za ti rend szer ben tör té nik, ha nem a pol gár -
mes ter ál tal be nyúj tott ja vas lat alap ján. Az idei költ ség ve -
tés ben 3 mil lió fo rint áll er re a cél ra ren del ke zés re. Az
egy ház köz sé gek és kö zös sé gek ter vei, igé nyei alap ján: a
Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség 2 M Ft, a Bu da ka lá szi Re -
for má tus Egy ház köz ség 300 e Ft, a Gö rög ke le ti Szerb
Egy ház köz ség 300 e Ft, a Bu da ka lá szi Evan gé li u mi Kö -
zös ség 200 e Ft, a Ka lász Bap tis ta Gyü le ke zet 200 e Ft tá -
mo ga tást kap, – a he lyi egy ház köz sé gek épít mé nye i nek
be ru há zá si cé lú bõ ví té sé re, fej lesz té sé re, fel újí tá sá ra, ál -
lag meg óvás ra, esz köz be szer zés re, to váb bá prog ram ja i -
nak, ren dez vé nye i nek szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra.

Ha tás ta nul mány a szenny víz tisz tí tó ra
A kép vi se lõ-tes tü let úgy dön tött, hogy a vá ros szenny -

vi zé nek tisz tí tá sá ra és ár tal mat la ní tá sá ra szak ér tõi ta nul -
mányt ké szít tet és er re ár aján la to kat kér be. A be ér ke zõ
ár aján lat ok kö zül a leg ked ve zõbb a VízPart Kft. kal ku lá ci ó -
ja volt, ezért a kép vi se lõk fel ha tal maz ták a pol gár mes tert,
hogy a szenny víz tisz tí tó meg épí té se, mû köd te té se, és a
le het sé ges szenny víz ke ze lé si al ter na tí vák át te kin té se,
meg je le ní té se ér de ké ben az aján lat te võ vel kös sön szer zõ -
dést, 3 mil lió Ft+Áfa ér ték ben. A ta nul mány terv nek ki kell
tér nie ar ra, hogy ha nem ja va sol ja önál ló szenny víz tisz tí tó
lé te sí té sét, úgy a DMRV Zrt-vel vagy a Fõ vá ro si Csa tor ná -
zá si Mû vek Zrt-vel ér de mes szer zõ dést köt ni.

Kis hí rek
u A Nap vi rág Idõ sek Ott ho ná ban áp ri lis 19-én egy

mi ni la kos sá gi fó rum ke re té ben Rogán Lász ló pol gár mes -
ter az ott la kók kal egy pad el he lye zé sé rõl egyez te tett a
Klisovác ut cá ban; ill. arról, hogy ha le he tõ ség van rá, a
Görkocsi kis bu sza men jen el dél elõtt és dél után leg alább
egy szer a Nap vi rág hoz, hogy a já ró ké pes idõ sek igény be
ve hes sék. Ké ré se ik re mél he tõ leg ha ma ro san tel je sül nek.

u A Zrí nyi ut cai árok víz el ve ze tõ rend sze ré nek ki épí -
té sé re a kép vi se lõ-tes tü let 4 mil lió fo rin tot cso por to sí tott
át, mi vel a mû sza ki meg ol dás vár ha tó be ke rü lé si költ sé ge
a be kért ár aján lat ok alap ján a ter ve zett nél töb be ke rül. 

u Mi vel az Is ko la ut cai tám fal élet- és va gyon biz ton sá -
got ve szé lyez te tett, mert a ré zsû meg csú szott, az ön kor -
mány zat 1.565.425 fo rin tot át cso por to sí tott költ ség ve -
tés ében a ve szély mi elõb bi el há rí tá sa ér de ké ben.

u Ha vi 30 000, ös  sze sen évi 240.000 Ft hoz zá já ru lást
nyújt az ön kor mány zat a Pi lis-Du na ka nya ri Hír mon dó
2011. évi szá ma i nak meg je le né sé hez, ha a kis tér ség ösz -
 szes te le pü lé se az adott te le pü lés lé lek szá má nak ará nyá -
ban tá mo ga tást biz to sít.

u A köz le ke dés biz ton sá gi fej lesz té sek II. üte mé nek
meg va ló sí tá sa ke re té ben – a Ta ní tó és Sport ut cai for ga -
lom tech ni kai kü szö bök létesítése után – meg kez dõ dött a
Jó zsef At ti la út fel újí tá sa is. A tó mel lett par ko ló sá vot ala kí -
tot tak ki; a Len fo nó
elõt ti út sza ka szon
új, a gyár te rü let rõl
va ló ki ál lást se gí tõ,
a vá ra ko zást til tó
fel fes té se ket esz -
kö zöl tek, hogy a
Hév-sze rel vé nyek
át ha la dá sa mi att
ott meg ál ló jár mû -
vek ne ké pez hes -
se nek aka dályt.

Két né met nem ze ti sé gi óvo dai cso port in dul
A kép vi se lõk feb ru ár ban el vi dön tést hoz tak ar ról,

hogy támogatjál a Nyitnikék Óvo dá ban né met nem ze ti -
sé gi ne ve lés be ve ze té sét, az in téz mény át szer ve zé sét. A
köz ok ta tá si tör vény ben elõ írt vé le mé nyek (a Pest Me gyei
Ön kor mány zat Fõ jegy zõ je, füg get len köz ok ta tá si szak ér -
tõ, az óvo da szü lõi és al kal ma zot ti kö zös sé ge) a dön tést
tá mo gat ták. Ezért áp ri lis 28-án a tes tü let fel ha tal maz ta a
Nyitnikék Óvo da ve ze tõ jét, hogy a két nyel vû né met ki -
sebb sé gi ne ve lés 2011/2012. ne ve lé si év tõl tör té nõ üte -
me zett be ve ze té sét ké szít se elõ.

APRÓHIRDETÉSEK

u ÉRSZÛKÜLET GYÓGYÍTÁSA, teljes érrendszer tisztítása
kardiológus vezetésével. BP. III. ker. Szépvölgyi úti HÉV-
megállónál. Tel.: (1) 220 4641, (20) 349 4277.

u ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK Pomázon, az Árvácska utcában.
Harminc százalékban beépíthetõ. KERESÜNK budakalászi
kertes házat max. 20 M Ft-ig. Esetleg debreceni családi
házat budakalászira cserélünk. Érd.: (30) 9426 504

A Nõ ta go zat hí rei
u Má jus 28-án 11-tõl 16 órá ig in gye nes Ru ha bör zé re

vár juk a kis gye re kes csa lá do kat, rá szo ru ló kat a Fa lu ház
ud va rá ra.

u Jú ni us 25-én 15-tõl 19 órá ig ze nés tea dél utánt tar -
tunk. Ven dé günk: dr. Sabjányi Lász ló fõ or vos, aki a he lyes
élet mód ról, táp lál ko zás ról és az abor tusz ról tart elõ adást.
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Szü ne tel a gáz szol gál ta tás jún. 28-29-én
Jú ni us 28-án 12 órá tól jú ni us 29-én 19 órá ig Bu da ka -

lász, Le ány fa lu, Pomáz, Szent end re te le pü lé se ken a gáz -
szol gál ta tás szü ne tel. A Tigáz-DSO Kft. ké ri ügy fe le it,
hogy a gáz mé rõ vel fel sze relt fõmérõcsapot és a ké szü lé -
kek el zá ró csap ja it szí ves ked je nek el zár ni! To váb bi fel vi lá -
go sí tás: 06 (80) 300 300. A gáz szol gál ta tás ki ma ra dá sá ért
a cég a la ko sok szí ves meg ér té sét ké ri és kö szö ni a szak -
sze rû és gyors üzem be he lye zés hez nyúj tott se gít sé gü ket!

Zász ló és em lék kár tya ajándékba
2011. Bu da ka lász éve al kal má ból nem ze ti zász lót és

Bu da ka lász em lék kár tyát ado má nyoz Bu da ka lász Vá ros
Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a la ko sok nak.

A vá ros szeb bé té te le, a la ko sok nem ze ti ér zé sé nek
erõ sí té se ér de ké ben 1 db 60x90 cm mé re tû cí me res
nem ze ti zász lót és 1 db Bu da ka lász Em lék kár tyát ve het át
bel te rü le ti in gat la non ként egy (14 év fe let ti) sze mély,
2011. má jus 9-tõl jú ni us 30-ig a Pol gár mes te ri Hi va tal
ügy fél szol gá la tán, hét köz nap 8-16 óra kö zött. Az át vé tel -
hez fel tét le nül szük sé ges a lak cím kár tya be mu ta tá sa!

Az ön kor -
mány zat ké ri a
la ko so kat, hogy
a szán dék ér vé -
nye sü lé se ér de -
ké ben va la -
mennyi nem ze ti
és vá ro si ün nep
ide jén a zász ló -
kat az in gat la -
nok ra ki rak ni szí -
ves ked je nek.

A Cities pro jekt vé gé hez kö ze led ve
2010 jú ni u sá ban be szá mol tunk ró la, hogy Bu da ka lász

volt az egyik hely szí ne a Cities eu ró pai ta pasz ta lat cse re pro -
jekt nek, amely ben részt vesz a Du na ka nya ri és Pi li si Ön kor -
mány zat ok Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lá sa is. A 2008 júl. 1-
tõl 2011. jún. 30-ig tar tó, a kü lön bö zõ fej lett sé gû eu ró pai
tér sé ge ket kö zös szint re hoz ni kí vá nó EU-s kez de mé nye zé -
sû pro jekt cél ja a kre a tív üz let ág (nem ru tin sze rû te vé keny -
sé gek: fes té szet, szob rá szat, dizájn, szá mí tó gép prog ra mo -
zás, tu do má nyos ku ta tás és me ne dzse ri mun ka) fej lesz té se.

A pro jekt ben dön tõ en eu ró pai vá ro si ön kor mány za tok
vesz nek részt: Lit vá ni á ból, Ola szor szág ból, Spa nyo lor -
szág ból, Ma gya ror szág ról, Por tu gá li á ból és Szlo vé ni á ból.
A mun kát egy an gol szak ér tõ is se gí ti. A részt ve võk el ké -
szí tet ték a „Leg jobb Gya kor la tok Ké zi könyv ét”, mely ben
min den part ner be mu tat 1-2 olyan si ke res és kö vet he tõ
te vé keny sé get, mel  lyel a kre a tív ipar ágat fej lesz tet ték.
Kis tér sé günk a Du na ka nya ri Nyá ri Já té ko kat tet te is mert té.

A ké zi könyv ben sze rep lõ min ták ból so kat ta nul hat nak vá -
ros fej lesz tõ szak em be rek, po li ti ku sok és ci vil szer ve ze ti ak ti -
vis ták. A kül föl di szak em be rek kel föl vé ve a kap cso la tot, még
kön  nyeb bé vál hat a he lyes gya kor la tok ma gyar kö zeg be va ló
át ül te té se. A Leg jobb Gya kor la tok Ké zi köny ve le tölt he tõ a
www.eucreativeindustries.eu ol da lon.

Mû kö dik a Du na-par ti so rom pó
Má jus 13-án át ad ták a Du na-par ti gá ton a te le fon hí vás sal

ak ti vál ha tó so rom pót, amely aka dá lyoz za ugyan az át me nõ
for gal mat, de az ottlakók, va la mint a rend õr ség, a tûz ol tó ság
és a men tõk szá má ra le he tõ vé te szi a kör nyék meg kö ze lí té -
sét. Az ün nep sé gen a sza la got Rogán Lász ló pol gár mes ter,
ill. a Du na-par tért Egye sü let ré szé rõl Bra un Pé ter vág ta át.

A tér fi gye lõ-rend szerrel fo lya ma to san fi gye lik a so -
rom pót, így az inf ra vö rös ka me rák se gít sé gé vel ron gá lás
ese tén fel de rít he tõ a tet tes. A be ru há zás 2,5 M Ft-ba ke -
rült, a so rom pót idén in gye ne sen hasz nál hat ják az érin tet -
tek. A ké sõb bi ek ben el kép zel he tõ, hogy az ál lan dó la ko -
sok nál egy te le fon szám ra té rí tés men tes, a töb bi re fi ze tõs
lesz a szol gál ta tás, az üdü lõk tõl dí jat szed né nek. Fel me rült
az is, hogy a so rom pó ra eset leg biz to sí tást is köt né nek.

„Mû vé sze tek sze rel me se”
A Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet és a Vá ci Ma -

dách Im re Mû ve lõ dé si Köz pont a Ma gyar Mû ve lõ dé si In -
té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus Mû vé sze ti Prog ra -
mok Fõ osz tá lyá val együtt mû köd ve, pá lyá za tot hir det a
me gye te rü le tén élõ vagy ta nu ló ma gyar anya nyel vû nem
hi va tá sos kép zõ- és ipar mû vé szek (au to di dak ta, rajz ta nár
és na iv al ko tók) szá má ra. A pá lyá za ton részt ve het, aki el -
múlt 16 éves és nem vég zett sem mi lyen kép zõ- és ipar -
mû vé sze ti fõ is ko lát, egye te met és hi va tás sze rû en nem
fog lal ko zik al ko tó mû vé sze ti te vé keny ség gel.

Ne ve zé s kép zõ mû vé sze ti ka te gó ri á ban: fes té szet, gra fi -
ka, kis plasz ti ka, szob rá szat, tûz zo mánc, új vi zu á lis kí sér le ti
mû faj ok: video ins tal lá ci ók. Ipar mû vé sze ti ka te gó ri á ban:
min den, ami a tárgy al ko tás kö ré be tar to zik, füg get le nül az
anyag tól (tex til, ke rá mia, bõr, tûz zo mánc, ko vá csolt vas, bú -
tor, já ték, üveg, ék szer). A né pi tárgy al ko tó mû vé szet tárgy -
kö ré be tar to zó mun ká kat nem fo gad ják be.

A pá lyá zat be adá sa: 2011. jún. 5., a mû vek be adá sa:
2011. szep tem ber. A be kül dött mû vek bõl ki ál lí tást nyit nak
no vem ber 4-én 18 óra kor, a tár lat no vem ber 27-ig lesz meg -
te kint he tõ a vá ci Ma dách Im re Mû ve lõ dé si Köz pont ban. A
me gyei és más cso por tos ki ál lí tá so kon ki vá lasz tott mû vek bõl
or szá gos Es  szen cia Tár la tot ren dez nek 2012 má ju sá ig Bu da -
pes ten. Rész le tek: www.budakalasz.hu, www.pmkult.hu

Hasz nált sütõolajgyûjtés
Má jus 16-tól a bõ zsír ban va ló sü tés kor ke let ke zett el -

hasz nált zsírt és nö vé nyi ola jat kony hai és más hul la dék tól
men te sen kor lát lan men  nyi ség ben és té rí tés men te sen
ad hat ják le a Hul la dék ud var ban (2011. Bu da ka lász,
Klinger Hen rik u. – 1291/25 hrsz., volt Len fo nó gyár te -
lep), szer dán, csü tör tö kön és pén te ken 14-18 órá ig,
szom ba ton 8-12 órá ig.

BH1105UI_BH1105UI.QXD  2011.05.30.  17:58  Page 5



KÖZÖSSÉG

2011. május • V. évfolyam 5. szám6

EGÉSZSÉG, NEVELÉS, ÖSSZEFOGÁS

Ta va szi nagy szû rés – Egész ség nap
Még fel so rol ni

is ne héz, hány fé le
vizs gá lat ra nyílt
le he tõ ség az
Egész ség klub idei
ta va szi nagy szû -
rõ nap ján, má jus
19-én. A szo ká sos
vér nyo más-, vér -
cu kor- és ko lesz -

te rin szint-, va la mint test zsír tö meg mé rés, lá tás vizs gá lat
mel lett volt inkontinencia szû rés, or to pé di ai szû rés, lúd -
talp be tét ké szí tés, RYN gyógy ci põk be mu ta tá sa. Íze lí tõt
kap hat tak az ér dek lõ dõk al ter na tív gyógy mód ok ból: kü lö -
nös te kin tet tel a táp lál ko zás ra, test moz gás ra, de szó volt
ön gyó gyí tás ról, me di tá ci ó ról, fül aku punk tú rá ról is. Nem
ma rad ha tott el a pás té tom kós to ló és az egész sé ges cso -
ko lá dé be mu ta tó, va la mint a táp lá lék ki egé szí tõk sem.
Mód nyílt test tar tás vizs gá lat ra, tar tás ja ví tó tor ná ra, Dopp -
ler vizs gá lat ra (ér szû kü let), a bõ rön lé võ el vál to zá sok vizs -
gá la tá ra és cu kor be te gek or to pé di ai szû ré sé re is.

In gye nes méhnyakrák-szû rés
Az Egész ség klub ve ze tõ sé ge és Bu da ka lász Vá ros Ön -

kor mány za ta ez úton ér te sí ti a bu da ka lá szi nõ ket, hogy az
elõ zõ évek hez ha son ló an eb ben az év ben is biz to sít ja Bu da -
ka lá szon a méhnyakrák-szûrést, mely ci to ló gi ai és ult ra han -
gos vizs gá lat ból áll. A hely ben tör té nõ szû rés költ sé gét a
kép vi se lõ-tes tü let áll ja, az a je lent ke zõk nek költ ség men tes.

Fon tos, hogy az elõ zõ méhnyakrák szû rés tõl el telt idõ
több le gyen, mint egy év, mert az OEP csak eb ben az
eset ben fi nan szí roz za a szük sé ges la bo ra tó ri u mi vizs gá la -
tot. Je lent kez ni le het Lazanyi Istvánné Edit nél a 06 (70)
456 0605-ös te le fon szá mon 16-18 óra kö zött, vagy az
Egész ség klub fog lal ko zá sa in és ren dez vé nye in, il let ve a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban ügy fél fo ga dá si idõ ben.

Kér jük, hogy a szû rés re hoz za ma gá val a TAJ kár tyá ját.
A szû rés leg kö ze leb bi idõ pont jai: 2011. jún. 23 és júl. 7.,
reg gel 8 órá tól 11 óra 30-ig. Kér jük, hogy min den ki a je -
lent ke zés kor ka pott idõ pont nál 10 perc cel ko ráb ban je -
len jen meg! A szû rés he lye: a há zi or vo si ren de lõ épü le té -
ben a vé dõ nõi szo bák (a be já rat tól bal ra). Min den kit sze -
re tet tel vá runk, aki nek fon tos az egész sé ge!

az Egész ség klub ve ze tõ sé ge

Az Egész ség klub prog ram jai
u Jú ni us 18-án

szom ba ton 9 óra -
kor: Dé ri ku pa,
kis pá lyás lab da rú -
gó baj nok ság lesz
a Sport pá lyán, a
Fér fi ak he te al kal -
má ból.

u A jú ni us 23-
ai or vo si elõ adás
té má ja: Mi lyen lá -
ba kon ál lunk?

„Kö szön jük, Hap ci Be nõ!”
Jú ni us 5-én éj fé lig le het a Szentistvántelepi Is ko lá ra sza -

vaz ni a http://letscolour.hu/palyazatok/82 ol da lon, hogy
az in téz mény meg nyer hes se egy fes ték gyár tó cég pá lyá za -
tát, s ez zel a nyá ri fel újí tás hoz szük sé ges esz köz ál lo mányt:
fes té ket, ecse te ket, áll vá nyo kat és a színdesignerek mun -
ká ját. A gyõ ze lem re nagy esély van, hi szen la punk mun kái
ide jén hol el sõ, hol má so dik he lyen áll az is ko la.

A pá lyá zat tal a szür ke, ko pott is ko la épü le tét sze ret -
nék szí ne seb bé, vi dá mab bá va rá zsol ni. A meg va ló sí tás -
hoz rop pant szé les ös  sze fo gás jött lét re. Nem csak pe da -
gó gus kol lé gák, di á kok és szü lõk biz to sí tot ták a szer ve zõ -
ket rész vé tel ük rõl, de az is ko la volt di ák jai, a vá ros pol -
gár mes te re, al pol gár mes te rei, és a kép vi se lõ-tes tü let
több mint fe le vál lal ta, hogy ecse tet ra gad a nyá ron. Az
is ko la kö zös sé gé nek si ke re ér de ké ben azon ban most a
leg fon to sabb te en dõ: sza vaz ni, szavazni, szavazni...

Kér jük az internet el érés sel ren del ke zõ ket, hogy a na -
pi egy sze ri vok suk kal já rul ja nak hoz zá, hogy meg szé pül -
hes sen az is ko la, il let ve ér te sít sék is me rõ se i ket, le ve le zõ -
tár sa i kat is er rõl a nemes ös  sze fo gás ról!

Pe da gó gus nap a vá ros ban
Bu da ka lász Vá ros Ön kor mány zat

Kép vi se lõ-tes tü le te a fenn tar tá sá ban
mû kö dõ köz ok ta tá si in téz mé nyek al -
kal ma zot ta it kö szön ti a Pe da gó gus -
nap al kal má ból jú ni us 6-án hét fõn 16
óra kor, a Kós Kár oly ÁMK Fa lu ház
Nagy ter mé ben. Ezen az ün nep sé gen
ke rül sor az ön kor mány zat ál tal ala pí -
tott „Bu da ka lász ki vá ló pe da gó gu sa” és a „dr. Milosevits
Péterné – Bu da ka lász köz ok ta tá sá ért” dí jak idei át adá sá ra.

Sem mel we is na pi kö szön tõ

Bu da ka lász Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a
te le pü lés egész ség ügyi és szo ci á lis ága za tá ban dol go zó
és a vá ros la ko sa i nak jó lé té ért te vé keny ke dõ mun ka tár sai
tisz te le té re Sem mel we is na pi ün nep sé get ren dez jú ni us
20-án hét fõn 17 óra kor a Kós Kár oly ÁMK Fa lu ház Nagy -
ter mé ben. Ek kor ke rül sor az ön kor mány zat ál tal 2009-
ben ala pí tott „Bu da ka lá szi pol gá rok egész sé gé ért” díj idei
át adá sá ra is.

Cso dá la tos em be rek mun ká ja Bu da ka lá szon
Sze ret ném meg kö szön ni a Pol gár mes te ri Hi va tal

mun ka tár sa i nak, hogy meg szer vez ték az in gye nes kar di -
o ló gi ai szû rést a la kos ság ré szé re. Na gyon meg le pett és
jó le sett, hogy ilyen ko moly vizs gá la tot vé gez tek, ami egy
húsz per ces, min den fon tos egész ség ügyi prob lé má ra ki -
ter je dõ fel mé rés bõl, vér vé tel bõl, ala pos szív ult ra hang ból,
és nya ki ult ra hang ból állt.

Kü lön ki emel ném, hogy mi lyen ud va ri a san és ked ve sen
fog lal koz tak ve lünk a Sem mel we is Egye tem Kar di o ló gi ai
Köz pont já nak dol go zói: or vo sai és as  szisz ten sei. Iga zán meg -
ér de mel nék a na gyobb er köl csi és anya gi el is me rést, hogy itt
tud ja nak ma rad ni és csa lá dot ala pí ta ni Ma gya ror szá gon.

Há lás kö szö net tel:
Orosz Györgyné, Esz ter
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KAPCSOLAT TESTVÉRTELEPÜLÉSEKRÕL...

A BTE 2010. évi Köz hasz nú sá gi je len té se
SZÁM VI TE LI BE SZÁ MO LÓ: a Bu da ka lá szi Test vér kap cso la -

tok Egye sü le te 2010-ben a szám vi te li tör vény nek és a
kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe lel ve egy sze rû sí tett éves
be szá mo lót ál lí tott ös  sze gaz dál ko dá sá ról. A köz hasz nú -
sá gi je len tést a köz gyû lés 2011. má jus 2-i ülé sén el fo gad -
ta. A mér leg fõ ös  sze ge 569 000 Ft, a sa ját tõ ke 4 000 Ft.
A 2009-es évi 804 000 Ft, me lyet a mér leg tõ ke vál to zás
cí mén mu tat ki, tel jes egé szé ben fel hasz ná lás ra ke rült az
alap te vé keny ség ér de ké ben. Bank nyi tó: 50 620 Ft, pénz -
tár nyi tó: 8 225 Ft.

KÖLT SÉG VE TÉ SI TÁ MO GA TÁS FEL HASZ NÁ LÁ SA: tárgy év ben a
szer ve zet nem ka pott ál la mi tá mo ga tást.

VA GYON FEL HASZ NÁ LÁS SAL KAP CSO LA TOS KI MU TA TÁS: A szer -
ve zet min dig tö rek szik ar ra, hogy az adott év ben ka pott be -
vé te le ket fel is hasz nál ja köz hasz nú cél ja i nak el éré se ér de -
ké ben. Eb ben az év ben az elõ zõ évek tar ta lé ka it is fel kel lett
hasz nál ni a fen ti ek mi att, kü lö nö sen azért, mert a szá mí tott
pénz be li tá mo ga tás már csak 2011-ben ér ke zett meg.

A költ sé gek bõl – me lyet a lövétei prog ra mok, a ren -
dez vény költ ség sor, és a Kahl am Main-i sor rész ben tar -
tal maz – 565 e Ft-ot ak tív idõ be li el ha tá ro lás ként kü lö ní -
tet tünk el a mér leg ben. A fen ti ös  sze get – mert a prog ra -
mok költ sé gét elõ re kel lett meg fi nan szí roz ni – pénz be li
be tét ként a kö te le zett ség so ron tart juk nyil ván. Költ ség -
ként csak a 2011-es be szá mo ló ban fog juk sze re pel tet ni.

Az er re meg pá lyá zott EU-s pénz 2011-ben ma ra dék ta la -
nul meg ér ke zett 1 352 302 Ft ös  szeg ben, így nem csak a le -
zaj lott 2010-es prog ra mok hoz, ha nem már a 2011-es cé -
lok ra is ele gen dõ fe de ze tet nyújt. A ki mu ta tás rész le te sen:

Tá mo ga tá sok: 1 443
750; tag díj: 33 000; ta gi
hoz zá já ru lás: 120 000;
ka pott bank ka mat: 845;
SZJA: 4146; ös  szes be -
vé tel: 1 601 741 Ft.

Ki adá sok: üzem -
anyag: 45 125; bank költ -
ség: 32 100; fény má so -
lás, sok szo ro sí tás: 40
915; ren dez vény: 664
890; lövétei prog ra mok:
248 185; Ada: 270 170;
tá bor: 518 780; Kahl am
Ma in: 229 050; te le fon -
költ ség: 40 785; pos ta -
költ ség: 5 755; pá lyá za ti
díj, köny ve lés: 76 500; össze sen: 2 172 255 Ft.

El kü lö ní tett költ ség: –565 000 Ft.
Mind ös  sze sen: 1 607 255 Ft.
Zá ró pénz kész let: bank: 0 Ft; pénz tár: 4220 Ft.
CÉL SZE RIN TI JUT TA TÁ SO KAT szer ve ze tünk nem nyúj tott,

így e so ron to vább ra sem tör tén tek ki fi ze té sek. 
TÁ MO GA TÁ SOK MÉR TÉ KE (köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl,

el kü lö ní tett ál la mi pénz alap tól, he lyi ön kor mány zat tól, te -
le pü lé si ön kor mány zat ok tár su lá sá tól és mind ezek szer -
ve i tõl): tárgy év ben kö zös sé günk ös  sze sen 1 443 750 Ft
tá mo ga tást ka pott a Bu da ka lá szi Ön kor mány zat tól.

Ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ink dí ja zás ban, jut ta tás ban nem

ré sze sül nek, mun ká ju kat tár sa dal mi mun ká ban vég zik.
Egye sü le tünk nek sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sa nem volt. 

BE SZÁ MO LÓ KÖZ HASZ NÚ TE VÉ KENY SÉ GÜNK RÕL

Bu da ka lász nem ze ti sé gei kul tu rá lis ha gyo má nya i nak
ápo lá sa: 2010. aug. 21-én test vér te le pü lé se ink rõl ér ke zõ
ven dé ge ink nek a Vá ro si ren dez vé nyek ke re té ben Önál ló
egye sü le ti na pot tar tot tunk, ahol mi a bu da ka lá szi nem ze -
ti sé gek kul tu rá lis ér té ke it, szo ká sa it, há rom test vér te le pü -
lé sünk fel lé põi pe dig ha gyo má nyos nép tán ca i kat mu tat -
ták be. E na pon erõ sí tet tük meg Lövétével a 10 éve alá írt
szer zõ dé sün ket. 

Kul tu rá lis te vé keny ség nép sze rû sí té se: jú ni us 24-július
3-ig Ti hany ban a Szent Er zsé bet Ala pít vány ven dég há zá -
ban tá bo roz tat tunk lövétei, adai és budakalász-i gyer me -
ke ket (45 fõ). A tá bor fe led he tet len él mé nye ket je len tett a
részt ve võk nek. Augusztus 13-22. kö zött nem zet kö zi if jú -
sá gi ta lál ko zót ren dez tünk kahl-i, lövéte-i és he lyi rész te -
võk kel: a Bu da ka lá szi Cser kész Ala pít vány ud va rán egy
strand röp lab da pá lyát épí tet tünk, sport ese mé nye ket szer -
vez tünk (Vid ra SE), kör nye zet tu da tos élet mód cím mel
kerekasztal be szél ge té se ket ren dez tünk, vá ros né zés sel,
és kö zös bográcsolással tet tük szí ne seb bé a kö zö sen el -
töl tött 10 na pot.

Ha son ló szer ve ze tek kel kap cso lat fenn tar tá sa: jú li us
23-25 kö zött Adára szer vez tünk ki rán du lást, hogy a bu -
da ka lá szi ak meg is mer jék a te le pü lést, a vaj da sá gi em be -
re ket, éle tü ket, kul tú rá ju kat. Szép, ér té kes kul túr mû so ro -
kat lát tunk, él vez tük a szí ves ven dég lá tást.

Weitzinger Imréné, el nök

Az adai Musica
Humana

– Bu da ka lá szon

Má jus 8-án az es ti
mi se után a bu da ka lá szi
temp lom ban adott em -
lé ke ze te sen gaz dag mû -
sort az adai Musica
Humana Kó rus. A Palest -
rina-, Bruckner-, Liszt-,
Bár dos La jos-, Var ga Pé -
ter- és szerb ze ne szer -
zõk mû ve it meg szó lal ta -
tó ének kar elõ zõ nap a
Szent Mar git Gim ná zi um
ká pol ná já ban, a Bár dos

La jos Ze nei He tek prog ram ján, majd az nap a Má tyás
Temp lom ban lé pett fel és ez után ‘ma gu kat ajánl va’, Szé -
kely Zol tán szer ve zé sé vel ér ke zett test vér te le pü lé sé re –
vá ro sunk ba – ven dég sze rep lés re.

A nyug dí ja sok ból, kö zép is ko lás ok ból, ta ná rok ból, or vo -
sok ból, köny ve lõk bõl ál ló kó rust a ze ne sze re te te hoz ta és
tart ja ös  sze. En nek kö szön he tik, hogy több ször fel lép tek
már Ro má ni á ban, Bul gá ri á ban, Cse hor szág ban és Ma gya -
ror szá gon is, és min den ho va el vi het ték en nek a cso dá la tos
ado mány nak, a mu zsi ká nak az üze ne tét: egy több nem ze ti -
sé gû kö zös ség ré sze i ként min dig van kö zös nyelv, amely -
re ala poz va meg ér tés re, egyet ér tés re ta lál ha tunk...
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LUPPA LAPA SZIGET LAKÓINAK OLDALA

Bu da ka lász gyöngy sze me, a Luppa-szi get – II.
A KÜ LÖ NÖS SZÉP SÉ GÛ SZI GET

„A Lu pa szi get a Du na
szent end rei ágá ban, Bu da -
ka lász vá ros ma gas sá gá ban
el he lyez ke dõ kis szi get.
Hos  sza nagy já ból 800 m, a
szé les sé ge el éri a 100 m-t.
A szi ge ten egy hos  szan ti
„fõ út” ve zet vé gig, ami va -
ló já ban egy szé le sebb jár da.
Két ol da lán vé gig egy het -
ven éves pla tán sor fut, mely
vé dett sé get él vez.” – ír ja a
szi get épí té sze ti és kul túr -
tör té ne ti ér té ke it elem zõ
szak dol go za tá nak be ve ze -
tõ jé ben Kol lár Ben ce.

„A szi get ma is pá rat lan természetközeli pi he nést biz to -
sít, ki vé te les at mosz fé rá ja és gaz dag nö vény vi lá ga van. A
ví zi spor tok hoz pe dig ide á lis kö rül mé nye ket biz to sít. /.../ A
szi get nek bõ nö vény vi lá ga van, a ma gas ta laj víz szint ked ve -
zõ élet kö rül mé nye ket nyújt. Két ol dalt 3-3 ha ránt ut ca ve zet
le a part ra. Kö zel sé ge von zó a fõ vá ro si em be rek szá má ra.
Az újon nan épült MO híd (500 mé ter re dél re he lyez ke dik
el) za ja nagy ban ront ja a ko ráb ban itt át él he tett nyu gal mat.”

„Az üdü lõ te rü le tet a szá raz föld rõl csu pán ha jó val le het
meg kö ze lí te ni. A szi get nek két ar ca van. A ke le ti ol dal
csen de sebb, ugyan ak kor több szú nyog te nyé szik. A nap és
hold fel kel te va rá zsa át él he tõ. A nyu ga ti ol dal sze le sebb,
za jo sabb, ám a cso dá la tos nap le men tét él vez he tik a la kók.” 

A SZI GET NÉV ADÓ JA: LUPPA PÉ TER

A Lu pa Egye sü let tag jai, ill. Elek
Pé ter ál tal ös  sze ál lí tott pá lya mun ka
rész le te sen ki tér a szi get név adó já ra.
Esze rint: „Luppa Pé ter mér nök, or -
szág gyû lé si kép vi se lõ 1838-ban szü -
le tett, pomázi la kos volt. 1857-ben
Bécs bõl öt tech ni kus tár sá val együtt
csolnakon ment le a Du nán a Fe ke te

ten ger re. Ke le ti uta zá sát köz zé tet te ré szint sa ját ne ve, ré -
szint Kõ he gyi ál név alatt. 1861-tõl Pest me gye tisz te let be li
fõ mér nö ke lett és 1863-ban
bir to ká ra, Pomázra ment és
ott min ta gaz da sá got ren -
de zett be. 1875-78-ban a
szent end rei ke rü let kép vi -
se lõ jé vé vá lasz tot ták. Sza -
bad el vû párt tag ja ként
1887-tõl új ra kép vi se lõ. 

A Phyloxéra ta nul má nyo -
zá sa cél já ból Fran ci a or szág -
ban hos  szabb uta zást tett és
ta pasz ta la ta it a kor mány ren -
del ke zé sé re bo csá tot ta és
ezért a Ferencz Jó zsef rend
kö zép ke reszt jét kap ta. Út le -
írást, tör té ne ti, ré gé sze ti,

köz gaz da sá gi, kü lö nö sen szõ lõ gaz da sá gi és po li ti kai cik ke ket
írt. Le ve lei Bécs bõl a Ma gyar Nép lap ban (1857), cik kei a Va -
sár na pi Új ság ban (1858), Dé li báb ban, Nap ke let ben je len tek
meg. Kép vi se lõ há zi be szé dei a Nap lók ban (1892) van nak.
Kõ he gyi ál né ven Du nai Úti raj zot írt, amely foly ta tá sok ban je -
lent meg a Nap ke let c. fo lyó irat ban 1858-ban.”

A Luppa-szi ge ten, az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak üdü lõ -
jé ben ta lál ha tó a ké pen is lát ha tó Luppa Pé ter em lék sa rok.
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A SZIGET LAKÓINAK OLDALA

A LUPPA-SZI GET PAR CEL LÁ ZÁ SA

„A szi get nek sa já tos épí té sze ti ka rak te re van, kis, lá ba -
kon ál ló nya ra lók áll nak raj ta”, hi szen „ár tér ben van, éven -
te ál ta lá ban egy szer el ön ti a víz. A be épí tés a ‘30-as évek -
ben kez dõ dött, me lyet egy min ta sze rû par cel lá zás elõ zött
meg.” – ír ja szak dol go za tá ban Kol lár Ben ce. – „A Lu pa szi -
ge tet so ká ig ér ték te len te rü let nek tar tot ták. Csu pán a
sport ha jó sok hasz nál ták ki kö tés re. A weekend-mozgalom
ha tá sá ra azon ban a szi get tel je sen új pers pek tí vá kat nyi -
tott: Az alap öt let sze rint a ví zi spor to lók hét vé gi há za i nak
szán ták a szi ge tet. A Dá nos és Fe hér Helvétia tár sa ság
1932-ben min ta sze rû par cel lá zást vég zett. Szel le mes, jól
hasz nál ha tó, fo gas par cel lá zás sal, ap ró tel kek re osz tot ták
a te rü le tet. Így a né hány bel sõ tel ket le szá mít va min den
nya ra ló nak volt Du na par ti ré sze vagy le já ra ta a Du ná ra.” 

A Lu pa Egye sü let tag ja i nak pá lya mun ká ja sze rint a „jól
át gon dolt és szé pen ki vi te le zett ter vek alap ján” si ke rült
meg te rem te ni „az inf rast ruk tú rát és ez zel a kul tu rált üdü lés
le he tõ sé gét. Pél da le het ne ez ar ra, hogy mi lyen sor rend -
ben kell egy te rü le tet a ter mé szet tõl ‘el hó dí ta ni’. Ál ta lá ban
for dít va tör té nik. Elõbb épí te nek, az tán dúl nak: csa tor na,
víz, vil lany, te le fon, ut ca stb., ér de ké ben. Aki tel ket vá sá -

rolt, alá ír ta a Lu pa Bi zott ság (Lu pa Egye sü let elõd je) ál tal
meg ha tá ro zott alap sza bá lyo kat, ame lyek biz to sí tot ták a
bé két és kul tu rált üdü lést. Nye les tel kek re osz tot ták a szi -
ge tet, va gyis a víz par ti ak nak szor gal mi út juk lett a fõ út fe -
lé, a bel sõ tel kek nek ki já ra tuk lett a víz re.”

„Koz ma La jos mun kás sá ga je len tõs nyo mot ha gyott a
szi ge ten – ír ja Kol lár Ben ce –, az ál ta la ter ve zett nya ra lók a
szi get ékes sé gei. Emel lett több min ta sze rû ház épült a ‘30-
as évek ben. A ké sõb bi év ti ze dek ben ke vés jó mi nõ sé gû és
kva li tá sú üdü lõ épült a szi ge ten. Kö zü lük a Dé vé nyi Ta más
ter vez te nya ra ló emel he tõ ki. ... Koz ma La jos a ko rai la kók
kö zött ér ke zett. A kor szak leg ki emel ke dõbb ma gyar épí té -
szei kö zé tar to zott.” (Mun ká i ról, ill. a szi get jel leg ze tes épí -
té sze té rõl a kö vet ke zõ lap szám ban ol vas hat nak.)
Képek: Kollár Bence (kollarbence.blogspot.com) és Elek Péter

A Lu pa Egye sü let Köz gyû lé se
Má jus 28-án, a Luppa-szigeti nyílt nap ke re té ben zaj lott

a Lu pa Egye sü let évad nyi tó köz gyû lé se, ame lyen szó volt a
pla tán fák, illetve a szi get kar ban tar tá sá ról (utób bit Né me ti
Je nõ vég zi, a tu laj do no sok meg elé ge dé sé re); a he lyi vál lal -
ko zók – bü fé, gond nok, rév – tá mo ga tá sá ról (az õ meg él he -
té sük lét kér dés a szi get la kók szá má ra is); a sze mét szál lí tás -
ról (a je len lé võk fáj lal ták, hogy meg szûnt a sze lek tív gyûj tõ
a Du na-par ton); a víz to rony sor sá ról (egy elõ re nem tud ják,
le bon tat ni vagy fel újít tat ni ér de mes in kább a múlt szá zad
har min cas éve i ben épí tett, már hasz ná la ton kí vü li tor nyot,
ami je len leg a ma gyar ál lam tu laj do na és mû em lék).

Ko moly gond, hogy a rév bu da ka lá szi ki kö tõ je ja ví tás -
ra szo rul: a sok mil li ós költ ség re jó vol na tá mo ga tást sze -
rez ni. To vább ra is so ka kat za var a Me gye ri híd di la tá ci ós
szer ke ze té bõl fa ka dó zaj (a mun kát nem fe jez ték be: a jár -
dán van ugyan gu mi pár na, ami tom pít ja a gya lo go sok és
bi cik li sek okoz ta hang ha tást, de az út tes ten – ahol va ló já -
ban szük ség len ne rá – nincs, így az au tók át ha la dá sa kor a
ki épí tett acél csík erõ sen csat tog).

Két pá lyá za tot nyert ta valy az egye sü let, így az éves mér -
le ge po zi tív volt, – saj nos idén nem ju tot tak tá mo ga tás hoz.
Nagy si kert ara tott a la punk ban is szem lé zett pá lya mun ka:
aki nek a há za szerepel benne, kapott be lõ le egy aján dék pél -
dányt is. A köz gyû lés meg kö szön te Kol lár Ben ce épí tész
mun ká ját, ami vel hoz zá já rult ta nul mány hoz.

Az ügyek meg be szé lé se és a jó han gu la tú kö zös bog rá -
cso zás után az egye sü let és a Vid ra SE tag jai vé gig jár ták a szi -
get hí res épü le te it, meg te kin tet ték ér de kes sé ge it.
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El fo gad ta az ön kor mány za ti tu laj do nú
tár sa sá gok be szá mo ló ját a Kép vi se lõ-tes tü let

A Bu da ka lá szi Köz mû Üze mel te tõ Kft., a Kaláz Kft. és a Ká -
bel TV Kft. be szá mo ló ját tár gyal ta leg utób bi ülé sén a vá ros ve -
ze tés. A tes tü let öröm mel nyug táz ta, hogy a köz mû cég nél és
a ré geb ben va gyon hasz no sí tá si fel ada to kat el lá tó Kaláz Kft.-nél
meg szûnt az el múlt évek re jel lem zõ rossz gaz dál ko dás, és je -
len tõs költ ség csök ken tést is vég re haj tot tak a cé gek új ve ze tõi.

Mó do sult az ál lat tar tá si ren de let
Több meg ke re sés is ér ke zett a Pol gár mes te ri Hi va tal -

hoz, hogy a ren de let ál tal ko ráb ban en ge dé lye zett két eb -
nél töb bet le hes sen tar ta ni az in gat la no kon. Két ku tyá nál
töb bet a jö võ ben ak kor tart hat a tu laj do no sa, ha be szer zi a
szom szé dos in gat lan tu laj do no sa, va la mint a pol gár mes -
ter írá sos en ge dé lyét, dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let.

Önál ló Rend õr õrs lé te sí té sét
kez de mé nye zi a vá ros ve ze tés

Bu da ka lász vá ro sa a Szent end rei Rend õr ka pi tány ság,
azon be lül a Pomázi Õrs il le té kes sé gi kö ré be tar to zik, ám a
rend õri je len lét to váb bi meg erõ sí tés re szo rul te le pü lé sün -
kön. – A ta vak, az OMSZK Park, a be vá sár ló köz pont ok, és
a te le pü lés más ré sze in is sok kal hasz no sabb vol na, ha ál -
lan dó rend õri je len lét len ne ta pasz tal ha tó – ve zet te fel a
vá ros ve ze tés kez de mé nye zé sét Rogán Lász ló pol gár mes -
ter. – Úgy ítél jük meg, hogy szük sé ges kez de mé nyez ni
egy önál ló Bu da ka lá szi Õrs lét re ho zá sát. Két alap ve tõ fel -
té telt sze ret nénk ér vény re jut tat ni, az egyik: az õrs il le té -
kes sé gi te rü le te Bu da ka lász le gyen; a má sik: an  nyi em ber
szol gál jon itt rend õr ként, amen  nyi a biz ton sá gos fel adat el -
lá tás hoz szük sé ges. Nem ki zárt, hogy az Ön kor mány zat -
nak vál la lá so kat kell majd ten nie, de a pol gá rok biz ton ság -
ér zet ének nö ve lé se ki emel ten fon tos szá munk ra – tet te
hoz zá Rogán Lász ló pol gár mes ter. Az Ön kor mány zat nak
so kat se gít het Mányai Zol tán fideszes ön kor mány za ti kép -
vi se lõ, aki Pin tér Sán dor Bel ügy mi nisz ter saj tó fõ nö ke.

Je len tõs föld te rü le te ket
szer zett az Ön kor mány zat

4,7 hek tár nyi föld te rü le tet aján dé ko zott az Ön kor mány -
zat nak a Pan non Al fa Kft., az er rõl szó ló szer zõ dést a fe lek alá -
ír ták – tá jé koz ta tott Dr. Krepárt Ta más al pol gár mes ter. – Hosz -
 szú tár gya lás so ro zat ered mé nye ként rög zí tet tük, hogy az
Ön kor mány zat bel te rü let be kí ván ja von ni a Pan non Al fa Kft.
tu laj do ná ban ál ló öt in gat lant, amely a cég szá má ra ér ték nö -
ve ke dést ered mé nyez ne. A he lyi épí té si ren de let ben meg ha -
tá ro zott kö zös sé gi cé lok el éré se ér de ké ben ugyan ak kor a
Pan non Al fa 4,7 ha te rü le tet in gye ne sen az Ön kor mány zat nak
aján dé ko zott. To vább ra is min dent el kö ve tünk an nak ér de ké -
ben, hogy a vá ros kö zös sé gé nek va gyo na gya ra pod jon –
mond ta az al pol gár mes ter, mi u tán a fe lek alá ír ták az ön kor -
mány za ti va gyont je len tõ sen nö ve lõ meg ál la po dást.

Fek võ rend õrö ket te le pí tet tek
A köz le ke dõk biz ton sá gát szol gá ló for ga lom csil la pí tó

kü szö bö ket te le pí tet tek a Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka -
tár sai. A 14 fek võ rend õrt a Zrí nyi, a Szent Lász ló, a Ró zsa,
a Pe tõ fi, a Ko vács La jos, a Jó kai, il let ve a Mály va ut cá ban,

va la mint a Vas út so ron ala kí tot ták ki, és el lát ták a szük sé -
ges elõ jel zõ táb lák kal. Ké rünk min den kit, hogy elõ vi gyá -
za to san, a köz le ke dé si sza bá lyo kat be tart va köz le ked jen.

Rogán Lász ló pol gár mes ter ha tár idõ nap ló ja

Az el múlt hó nap ban vég be ment fon to sabb tár gya lá sok ról,
ese mé nyek rõl sze ret nék be szá mol ni Bu da ka lász pol gá ra i nak:
• Áp ri lis 30-án nagy si ke rû kis tér sé gi Ta vasz-ku pa volt Bu -

da ka lá szon, ame lyen Bu da ka lász több csa pat tal is részt
vett, és vi szony lag jól sze re pelt.

• Má jus 1-jén ön kor mány za ti ma já list tar tot tunk a Fa lu ház ban.
• Má jus 2-án a Prí ma Pék Kft. járt ná lam, aki a Kék-Du na

úton fog épí te ni egy nagy pék sé get; re mél he tõ leg több
bu da ka lá szi la kost is fog al kal maz ni.

• Má jus 2-án dr. Kár pá ti György há rom szo ros olim pi ai
baj nok járt ná lam a Hi va tal ban.

• Má jus 4-én a Luppa-fesztivál szer ve zõi jár tak ná lam és kü lön -
bö zõ bu da ka lá szi egye sü le ti ve ze tõk nél, té vé fel vé telt ké szí -
tet tek Bu da ka lász ról, amit a Nó ta TV mu tat be fo lya ma to san.

• Má jus 9-én rend kí vü li tes tü le ti ülést tar tot tunk.
• Má jus 12-én a szenny víz tisz tí tó ta nul mány ter vé nek ké -

szí té sé vel meg bí zot tak jár tak ná lunk.
• Má jus 13-án a Gát õr ut cai so rom pót ad tuk át. Saj nos a

so rom pót két nap pal ez elõtt meg ron gál ták. Ké szült fel -
vé tel az el kö ve tõ rõl, most elem zik a ké pe ket.

• Má jus 14-én Szent end rén részt vet tünk a Zen gõ-fesz ti vá -
lon, ami egy kis tér sé gi fesz ti vál ügyes sé gi ver se nyek kel,
fõ zõ ver se nyek kel; Bu da ka lász csa pa ta a 3. he lyen vég zett.

• Má jus 16-án dr. Kó nya End re orvostechnológus járt ná -
lunk; a Kép vi se lõ-tes tü let szán dé ka egy új or vo si ren de lõ
épí té se, ezért szak em be rek kel el kezd tük az egyez te tést.

• Má jus 17-én a Promontorbor igaz ga tó ja, dr. Gágány Ti -
bor járt ná lunk; a Promontorborral lesz nem so ká ra egy
ön kor mány za ti va gyont nö ve lõ tranz ak ci ónk, amit a
Kép vi se lõ-tes tü let már jó vá ha gyott.

• Má jus 20-án egy újabb jégcsarnoképítõ járt ná lam; el -
mond tam ne ki, hogy egy elõ re a HÉSZ nem te szi le he tõ -
vé sem mi lyen jég csar nok épí té sét az Omszk park ban,
ám dol go zunk a park fej lesz té si kon cep ci ó ján.

• Má jus 23-án a Raiffeisen Bank kal alá ír tuk a 300 mil lió fo -
rin tos köt vény ki bo csá tá sun kat, ame lyet még a ko ráb bi
tes tü let ha gyott jó vá.

• Má jus 25-én Ba logh Gá bor öt tu sa-vi lág baj nok járt ná -
lunk, aki Or bán Vik tor mi nisz ter el nök spor tért fe le lõs ta -
nács adó ja; Bu da ka lász sport já ért sze ret ne õ is a to váb bi -
ak ban ten ni; va ló szí nû leg jö võ re bu da ka lá szi pol gár lesz.

• Foly nak a ká tyú zá sok. A Berdó asz fal to zá sa/ja ví tá sa a
vé gé hez kö ze le dik; a Kép vi se lõ-tes tü let ezek re a mun -
kák ra több, mint 10 mil lió fo rin tot kü lö ní tett el.

• A Zrí nyi ut cai árok rend be té te le el kez dõ dött.
• A vi rá gok ki ül te té se fo lya mat ban van, szé pít jük Bu da ka lászt.
• A BKV-val küz dünk, a sí nek men tén más fél mé te res gaz

van; a kö zel jö võ ben ta lán már lesz pén ze a BKV-nak
arra, hogy az õ területeit le tudja vágni; ha nem, akkor
mi fogjuk megtenni helyette.

• Az utcatervek I. üteme elkészült, a Pacsirta utcával kezd-
jük a felújításokat; a többi utcára is remélhetõleg még az
idén sor fog kerülni.

Polgármesteri Hivatal
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Nyitnikék Nap
2011. áp ri lis 16. szom bat reg gel 8 óra 30. Ma is, mint

majd nem min den nap, az ovi ba ké szü lök. De most nem a két
Sü ni cso por tos gyer me kem ke zét fo gom, ha nem vá gó desz -
ká val és kés sel fel fegy ver kez ve in du lok. Nyitnikék Nap lesz
dél után. Nagy a ké szü lõ dés már ko rán reg gel. Mi re oda érek a
Pomázi úti épü le tek hez, az óvó né nik és né hány se gí tõ szü lõ
már az ud vart öl töz te tik új ru há ba. A töb bi szü lõ kol lé ga már
vár ja a fel vá gás ra szánt hagy mát, virs lit, kol bászt. Pap ri kás
krump li ké szül a ven dé gek szá má ra. Egy óra alatt elõ is ké szí -
tet tük a hoz zá va ló kat, hogy a sza ká csunk meg tölt se a há rom
ha tal mas üs töt. Már ser ceg is a hagy ma a fi nom há zi zsíron…

Köz ben az óvó né nik nek vé get ért a nyílt nap, amit a le en -
dõ ovi sok nak tar tot tak. Az ud va ron foly tat ják a mun kát. Nagy
a sür gés-for gás, min den ki tud ja a dol gát. A daj ka né nik, kar -

ban tar tó bá csik is ki ve szik ré szü ket a mun ká ból, asz ta lo kat ra -
kos gat nak ide-oda, ki ké szí tik a fi no mabb nál fi no mabb sütiket,
ami ket az el sõ ven dé gek hoz tak. Fo lya ma to san te rülj-te rülj
asz tal kám fo gad ja az újabb ér ke zõ ket. Köz ben a pap ri kás
krump li is el ké szült. Sen ki sem ma rad éhe sen, mint so ha
egyet len vá sár ban. És tény leg olyan ez, mint egy vá sá ri for ga -
tag. Aki akar, vá sár fi át vá lo gat, amit az óvo da ban kó já ért, a
Nyitni pénzért meg is vá sá rol hat, aki akar, cél ba dob hat, hor -
gász hat ap ró aján dé ko kért. Van nak, akik az ügyes sé gü ket,
ere jü ket fi tog tat ják zsák ban fu tás, gó lya lá ba zás, kö tél hú zás
köz ben. Az ál lat óvo dá ban lé võ puly ká val, ma lac cal, kecs ké -
vel, nyúl lal, tyú kok kal és ló val is is mer ked he tünk.

Lát ni gye re ke ket, akik sa ját ké szí té sû ves  szõ pa ri pán
nyar gal nak, lát ni olyan lur kó kat is, akik kin csek re va dász -
nak. Köz ben pe dig a Ki ki ál tó hív min ket: hol a Ka lász Tánc -
együt tes népitáncára, hol az óvó né nik báb elõ adá sá ra, hol
ci te ra ze ne hall ga tá sá ra, hol gyö nyö rû né pi vi se le tek be mu -
ta tó já ra, majd leg vé gül pe dig tánc ház ba, ami hez a Sültü

né pi együt tes húz za a talp alá va lót. Sok-sok él mén  nyel és
ren ge teg vá sár fi á val meg ra kod va tér tünk es te ha za.

Ez úton tol má cso lom az óvo da kö zös sé gé nek kö szö nõ
sza va it: kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni a Szü lõi Mun ka kö -
zös ség tag ja i nak, va la mint azok nak a szü lõk nek, akik mun ká -
juk kal, anya gi tá mo ga tá suk kal le he tõ vé tet ték e szí nes prog -
ram lét re jöt tét, ill. rész vé tel ük kel tá mo gat ták ala pít vá nyun kat.
Kö szön jük a Ka lász Tánc együt tes nek, a Sültü együt tes nek a
fel lé pést. Ma jor Vin cé nek a han go sí tást (www.lagzim.hu ill.
www.djneked.hu). Kü lön kö szön jük a Fa lu ház nak és a Né met
Nem ze ti sé gi Egye sü let nek a se gít sé gét, tá mo ga tá sát. Én pe -
dig a szü lõk ne vé ben sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a
Nyitnikék Óvo da ös  szes mun ka tár sá nak és kü lö nö sen az öt -
let gaz dák nak azért, hogy ilyen so kat tet tek, hogy gyer me ke -
ink en  nyi kul tu rá lis él mén  nyel gaz da god hat tak.

Rozsnyai Bri git ta
(Ernhoffer Zsó fi és Bol di zsár anyu ká ja)

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI
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Ál lat men hely lá to ga tás
Is ko lánk né hány ta nu ló ja áp r. 9-én a két Esz ter né ni vel meg -

lá to gat ta a szent end rei Ár vács ka ál lat men he lyet. Ös  sze sen 13
fel sõ ta go za tos gye rek ment el a men hely re, és volt egy ne gye -
dik osz tá lyos ta nu ló is. Szent end rén csat la ko zott hoz zánk An di
né ni, majd Edit né ni is a fi á val. Így egész nagy csa pat let tünk.

Volt, aki ho zott a ku tyák nak pó rázt, tá pot vagy já té kot. Több
mint 150 ku tya volt a men he lyen, és vol tak ci cák és nyu lak is.
Én leg szí ve seb ben ha za vit tem vol na az ös  szes ál la tot. A ku -
tyák kal el le he tett men ni sé tál ni. Nagy uga tás volt, min den ku -
tya azt sze ret te vol na, ha õt vis  szük ki. So kan vol tak, akik szí ve -
sen örök be fo gad tak vol na ál la tot, de csak szü lõ vel le het ál la tot
örök be fo gad ni. Én na gyon jól érez tem ma gam, és fi gyel mé be
aján lom min den sze re tõ ál lat ba rát nak.

Sza bó Ba lázs és Schmehl Ádám 5.b

Ver se nyek
u A kis is ko lás ok or szá gos köz le ke dés re ne ve lõ ver se -

nyé nek Pest me gyei for du ló ján Gurbán Beriniké (3. o.) III.,
He gyes Ben ce (7. o.) II. he lye zést ért el.

u Az Or szá gos Fitt sé gi Ver se nyen 5-6-os fi úk és lá nyok
(21fõ) vet tek részt. A ver senyt Du na ke szi ren dez te, ahol 7
má sik csa pat tal mér kõz tünk meg, ered mé nye ink: 30 m, fi -

úk: Me zõ Ákos 6.b – arany-, lá nyok: Sza bó Fló ra 6.b –
ezüst-, hely bõl tá vol ug rás: Turai Fan ni 6.a – ezüst-, 3000
m: Sza bó Fló ra 6.b – ezüst-, Turai Fan ni 6.a bronz ér mes.

u Ered mé nye ink a Nyu szi Ku pa úszó ver se nyen: 50 m
fiú hát (2001-ben szü le tet tek) Szé kely Már ton – II., 50 m
fiú hát (2000) He gyi Le hel – I., Forián-Szabó Má té – II.,
100 m lány ve gyes (2000-2002) Ber kes Nó ra – II., 100 m
fiú ve gyes (2000) He gyi Le hel – II., Kereszturi And rás –
III., vál tó II. kat. (2 gye rek és 1 szü lõ) Kereszturi–Székely –
III., vál tó III. kat. (1 gye rek, 1 nagy szü lõ és 1 szü lõ) Szûcs
csa lád – III. he lye zés. Min den részt ve võ nek gra tu lá lunk!

OKTATÁSA SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA
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Or szá gok já té ka
Áp ri lis 20-án ren dez te meg a di ák ön kor mány zat az

„Or szá gok já té kát”. A fel sõs osz tá lyok fel ada ta az volt,
hogy a sor so lás út ján ka pott or szá gok nak meg fe le lõ en dí -
szít sék fel sa ját osz tály ter mü ket, mu tas sák be az adott or -
szá got, an nak jel leg ze tes sé gei ál tal. Min den osz tály fan -
tasz ti kus öt le te ket so ra koz ta tott fel, nem kis örö met
okoz va ez zel a tan tes tü let nek és az al sós di á kok nak, akik
az ér té ke lés ben vet tek részt. Mind an  nyi an fe lejt he tet len
él mé nyek kel let tünk gaz da gab bak. I. 91 sza va zat – Spa -
nyol or szág 5.b, II. 45 sza va zat – Me xi kó 6.b, III. 40 sza va -
zat – Olasz or szág 7.b, IV. 37 sza va zat – Ame ri ka 7.a. Min -
den ver seny zõ osz tály nak gra tu lá lunk a szín vo na las de ko -
rá ci ó ért, az elõ adá sért és az al só sok ven dég lá tá sá ért.

Szi ta kö tõ ve tél ke dõ
Áp ri lis 12-én dél után a

Ka lász Su li val kö zö sen ren -
dez tünk az 5-6. év fo lya mo -
sok szá má ra egy ter mé szet -
is me re ti ve tél ke dõt. A já té -
kos fel ada to kat a Szi ta kö tõ
új ság utol só há rom szá má -
ból ál lí tot tuk ös  sze. A kí ván -

csi gye re kek lap ját, a Szi ta kö tõ új sá got ne gyed éven te kap ja
in gyen a két is ko la. A szín vo na las cik ke ket az interneten is
nyo mon le het kö vet ni (www.szitakoto.com). A 38 gye rek és
a köz re mû kö dõ ta ná rok is él vez ték a kel le mes dél utánt.

Ná das Ka ti és Vik tor An na

Lá to ga tás a Bu dai Ar bo ré tum ban
Áp ri lis 11-én a 7.a osz tály ta nul má nyi ki rán du lá son

vett részt a Ker té sze ti Egye tem ar bo ré tu má ban. A prog -
ra mot Osváth Do rot  tya apu ká ja szer vez te, s egy ked ves
kol lé ga nõ je ve ze tett kör be min ket a gyö nyö rû nö vé nyek
kö zött. Meg is mer tük a ker tész ke dés szem pont ja it, vizs -
gál tuk az év gyû rû ket és ter mé sze te sen meg cso dál tuk az
év fá ját: a ti sza fát is. Új is me re te in ket tech ni ka és bi o ló -
gia órán egy aránt al kal maz zuk. Az ar bo ré tum sza ba don
lá to gat ha tó, így má sok nak is ajánl juk egy kel le mes sé tá ra. 

A ma da rak és fák nap ja
Osz tá lyunk kal a

Hold vi lág-árok ban ki -
rán dul tunk a Ma da rak
és fák nap ja al kal má -
ból. Na gyon jól érez -
tem ma gam a friss le -
ve gõn. Mi köz ben ha -
lad tunk a cél pon tunk
fe lé, meg is mer ked -
tünk sok fá val és nö -
vén  nyel: bükk, hárs,
tölgy… Ha mar oda ér -
tünk. Meg is mer tünk
egy ás ványt is, a grá ná tot, amely egy fél drá ga kõ. Egy bar -
lang ba is be men tünk, amit az em be rek váj tak ki. Be lül ro -
vás írást is lát tunk, ame lyet a ma gya rok õsi írá sá nak tar ta nak.
Kön  nyû nek érez tem a tú rát, azon ban a vé gén ki de rült, hogy
kb. 10-11 km-t gya lo gol tunk. Re mé lem, jö võ re is me gyünk.

Görcz Dá ni el 5.a

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Az izgalmas történelem
Az iskolában sokat tanultunk és olvastunk a honfoglaló

magyarokról. Egy napon elindultunk Hollóvölgybe. Csaba
bácsi hármas kürtszóval fogadott bennünket. A kürt a szürke-
marha szarvából készült. Aztán bevezetett a jurtába, ahol ki volt
téve mindenféle õsi magyar dob, tarsolylemez, íj és még sok
minden, ami a magyarok jelképe. Mikor kijöttünk, az õsi sátort
jól megfigyeltük és lerajzoltuk. Eközben ábécé sorrendben
mentünk íjászkodni. Mikor mindenki sorra került, hazamentünk
és elmeséltük szüleinknek ezt a csodálatos kirándulást.

Kovács Nóra és Tim Réka 3.b,
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Best of L’art pour l’art
Ab ban a „ki ma gas ló an

spe ci á lis” él mény ben ré sze -
sül het tek a má jus 5-én es te a
Fa lu ház ba lá to ga tók, hogy a
L’art pour l’art tár su lat tag ja i -
tól meg tud hat ták: az zal,
hogy az elõ adá su kon meg je -
len tek, be bi zo nyí tot ták, hogy
je len van nak az uni ver zum -
ban. Mi vel nin cse nek más -
hol, ezért hi á nyoz nak on nan,
min den hon nan hi á nyoz nak,
ahol nin cse nek ott, így vi -

szont az ott lét ük kel és a hi á nyuk kal be töl tik az egész uni -
ver zu mot, te hát az zal, hogy a L’art pour l’art elõ adá son
van nak, vol ta kép pen a lét tel jes sé gé ben ben ne van nak...

Az est so rán a né zõk rá cso dál koz hat tak, hogy a tár su -
lat tag jai né gyen hat szó lam ban éne kel nek, ami na gyon
rit ka, de még nem is emész tet te fel a tár sa ság tel jes ka pa -
ci tá sát, hi szen an  nyi ra te het sé ge sek, hogy az él nek is az
élén jár nak. Úgy 1 125 000 mû faj ban van nak az élen, já -
ra to sak nép dal ének lés ben, Zen gõ ABC-értelmezésben,
pár ke re sõ hir de té sek fo gal ma zá sá ban, a köl tõ fény ter mé -
sze té nek elem zé sé ben... Mind eme te het sé gük nek per sze
csak tö re dé két tud ták be mu tat ni, de ez is elég volt ah hoz,
hogy va di de ge nek is szé le sen mo so lyog ja nak egy más ra
az elõ adás be fe jez té vel...

MOZAIK SZÓRAKOZÁS, TERMÉSZET, TÖMEGSPORT

13

Ami kor ház hoz jön az er dõ...
Ép pen csak macs ka far ka

nem volt a Du na-Ipoly Nem -
ze ti Park Igaz ga tó sá ga mun -
ka tár sa i nál, akik a Ma da rak és
fák nap ja al kal má ból má jus
10-én a ter mé szet vá lo ga tott
kin cse i vel lep ték meg a Fa lu -
ház ba lá to ga tó is ko lá so kat.
Rá cso dál koz hat tak vi szont a
gye re kek pö fe teg gom bá ra,
orr szar vú bo gár ra, õz áll kap -
csá ra, hód ko po nyá ra. Meg ta -
po gat hat ták kü lön bö zõ ál la -
tok ge rez ná it, még egy vakondbõrökbõl ös  sze varrt, orr -
gaz dá tól el kob zott ki sebb mé re tû ta ka rót is meg si mo gat -
hat tak. Élõ he lyet ke res het tek cin cér nek, hi úz nak, har kály -
nak; meg tud hat ták, hogy a vad vé del mi ke rí tés nem any -
 nyi ra az ál la tok, mint a nö vé nyek vé del mé re szol gál,
hogy meg aka dá lyoz za, hogy az ál la tok le rág ják a fa cse -
me té ket. Ös  sze ha son lít hat ták kü lön bö zõ ma da rak tol la it,
to já sa it; em lõ sök lá bá nak, pa tá já nak le nyo ma ta it; de a
leg ér de ke sebb nek azt a füg gõ ci ne ge fész ket ta lál ták,
amit mint hogy ne mez sze rû anyag gá áll ös  sze, a víz par ti
né pek rend sze re sen gye rek ci põ nek hasz nál tak...

A Nem ze ti Park ha son ló cso dák kal vár ja lá to ga tó köz -
pont ja i ban az ér dek lõ dõ ket a Sashegyen, Esz ter gom Strá -
zsa he gyen és Pilisszentivánon.

II. Ta vasz Ku pa Bu da ka lá szon
Bu da ka lász és Vi seg rád ver sen gett a le he tõ sé gért,

hogy a ta va lyi, ha gyo mány te rem tõ csobánkai fo ci ku pa
után idén meg ren dez hes se a kis tér ség leg na gyobb sza -
bá sú kis pá lyás ama tõr lab da rú gó tor ná ját, a II. Ta vasz Ku -
pát. Vé gül vá ro sunk gyõ zött a ne mes ver seny ben: áp ri lis
30-án szom ba ton nem csak a kis tér ség te le pü lé se i nek
gyer mek-, nõi- és fér fi csa pa tai, va la mint a kis tér sé gi iro -
da gár dá ja mér het ték ös  sze fut ball-tu dá su kat az Omszk
park ban, de más kör nyék be li kö zös sé gek, így Bu da pest
és Du na ke szi is kép vi sel tet ték ma gu kat a ku pán.

A fel nõt tek tor ná ján el sõ a bu da pes ti „Igény te le nek” csa -
pat lett, a má so dik he lyet Pomáz, a har ma di kat Szent end re
sze rez te meg. A lab da rú gó ku pa mel lett bár ki ki pró bál hat ta
ma gát 7 mé te res ügyes sé gi ka pu ra rú gó ver se nyen és bün -
te tõ rú gó ver se nyen is. Az ese mény fõ véd nö ke: Se bõk Vil -
mos 52-sze res vá lo ga tott lab da rú gó és Dombay Zsolt, a
Szent end rei Sport cé lú kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja volt.

IBUDAKALÁSZIHIRMONDO
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Strand röp lab da pá lya a Cser kész ház nál

A bu da ka lá szi Len fo nó HÉV meg ál ló nál, az ala pít vá nyi
pék ség mö göt ti Fél úti Ház ban épü lõ Cser kész ház kert jé -
ben egy ho mok kal bo rí tott, szab vány mé re tû, ki vi lá gí tott
strand röp lab da pá lyát épí tett cser kész csa pa tunk az el múlt
fél év ben a Test vér kap cso la tok Egye sü le té vel és az ön kor -
mány zat tal együtt mû köd ve. A pá lya te rü le tén az el sõ ka -
pa vá gás ban a Kahl am Mainból ér ke zett fi a ta lok is se gí tet -
tek 2010 au gusz tu sá ban. 

Nagy öröm szá munk ra, hogy a kert ben és a ház ban
2007 óta vég zett sok ezer óra ön kén tes mun ka gyü möl -
csét át ad hat tuk 2011. áp ri lis 16-án Bu da ka lász spor tol ni
vá gyó fi a tal és idõ sebb la ko sai szá má ra. Ál lag meg óvás
cél já ból 2010-ben el ké szí tet tük az épü let sok száz négy -
zet mé te res tra péz le me zes te tõ fe dés ét, me lyet szin tén e
na pon mu tat tunk be az ér dek lõ dõk nek. Az át adást egy
na gyon jó han gu la tú strand röp lab da pá lya ava tó rang adó -
val tet tük em lé ke ze tes sé, mely re igen sok he lyi ama tõr
csa pat be ne ve zett.

A rang adó elõtt rö vid ün nep ség ke re té ben mond tunk
kö szö ne tet a sok tá mo ga tá sért, se gít sé gért, me lyet az el -
múlt 4 év ben kap tunk, s mely nek ered mé nye képp az
egy ko ri is ko lai gya kor ló kert is mét a bu da ka lá szi if jú ság ja -
vát szol gál hat ja. E tény kü lö nö sen ked ves és egy ben kö -
te le zett sé get is je len tõ örök ség cser kész csa pa tunk szá -
má ra, ezért e spor to lá si le he tõ sé get ez úton is fel ajánl juk a
he lyi ok ta tá si in téz mé nyek nek, ci vil szer ve ze tek nek, ba rá -
ti tár sa sá gok nak. A röp lab da pá lya strand fo ci ra is al kal -
mas, pa lánk kal ke rí tett.

A kert a tûz ra kó hel  lyel és a Cser kész ház ban ta lál ha tó
ter mek na gyobb lét szá mú, akár 100 fõs ren dez vé nyek re
is al kal ma sak, me lyek hez vi zes blokk és fel sze relt tea kony -
ha is tar to zik. A fog la lás in téz he tõ te le fo non Kon rád Dé -
nes ön kén tes gond nok nál: (20) 294 7030 vagy e-mail-
ben: fuzfanfutyulorezangyal@gmail.com 

Ez úton is kö szö ne tet mon dunk még egy szer az elõ zõ
pol gár mes ter urak nak: Har csa La jos nak és Par la gi End ré -
nek, va la mint a je len le gi pol gár mes ter úr nak, Rogán Lász -
ló nak, akik esz mei és anya gi tá mo ga tást is nyúj tot tak
több ször is. Hely hi ány mi att nem tud juk fel so rol ni a sok
szü lõt, he lyi vál lal ko zót, mér nö köt, akik na gyon sok szor
se gí tet tek az ed di gi ek so rán, va la mint csa pa tunk egy ko ri
és je len le gi tag ja it, akik ön kén tes ala pon vet tek részt a
szom ba ton kén ti grund mun kás ak ci ók ban évek óta.

A to váb bi ak ban is kö szö net tel fo ga dunk bár mely fi zi kai
se gít sé get és anya gi tá mo ga tást is ala pít vá nyunk ja vá ra,
mely nek bank szám la szá ma: 11703006-20063315. Szent -
istván telepi Cser kész Ala pít vány: www.cserkeszek.hu To -
váb bi in for má ció: (30) 305 7305, wett.andras@gmail.com

Re mél jük, hogy a to váb bi ak ban so kunk egész sé ges
élet mód ját, kö zös sé gi sza bad té ri spor to lá sá nak és ös  sze jö -
ve te le i nek örö mét fog ja majd szol gál ni e gyö nyö rû kör nye -
zet ben, vé dett he lyen ta lál ha tó ama tõr sport pá lya és kert!

Dr. Wettstein And rás ku ra tó ri u mi el nök 

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Fo ci ut ca baj nok ság a nagy csa lá dos ok nál

A 2011. ta va szi fo ci ut ca baj nok sá got má jus 7-én
szom ba ton ren dez te meg a Ros ta Li ka Bu da ka lá szi Nagy -
csa lá dos ok Egye sü le te. A több sé rült mi at ti le mon dás el -
le né re is bõ vült a kör, több csa pat jött el, mint ko ráb ban.

A gye re kek nél az utol só pil la na tig nem le he tett tud ni,
hogy ki nye ri el a ku pát és a fo ci lab dát. Vé gül a Szé che nyi
ut ca vit te el, im már örök re, mi vel har ma dik al ka lom mal
nyer ték meg a ván dor ku pát.

A fel nõt tek nél is nagy kör be ve rés ala kult ki, vé gül itt is
az egy más el len el ért ered mény dön tött és a „grun don”
ma rad tak Bu da ka lász leg jobb fo cis tái.

Az ered mény a gye re kek nél: 1. Szé che nyi ut ca, 2.
Mar ti no vics ut ca, 3. Pe tõ fi ut ca; gól ki rály: Ko rom Ger gely
(6 gól), Ga lamb ut ca.

A fel nõt tek nél: 1. Grund, 2. Pe tõ fi ut ca, 3. Káp lán ut ca;
gól ki rály: Krulik Ger gely (4 gól), Grund.

Ros ta Li ka Bu da ka lá szi Nagy csa lá dos ok Egye sü le te
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HISTÓRIA TELEPÜLÉSÜNK ÉS KÖRNYÉKE

Ása tás lesz Ka lá szon!
Több szö ri ne ki fu tás, pró bál ko zás

után szá mom ra ked ve zõ for du lat állt
be Bu da ka lász múltjának ku ta tá sá ban:
az Ön kor mány zat és Rogán Lász -
ló pol gár mes ter úr el ha tá roz ták,
hogy je len tõs ös  sze get, több
mint két mil lió fo rin tot el kü lö ní te -
nek egy, a Kál vá ri án tör té nõ fel -
tá rás fe de zé sé re.

Mint tud ha tó, 1977-ben, ké -
ré sem re volt egy egy he tes tá jé -
ko zó dó jel le gû ása tás itt, ak kor
Tettamanti Sa rol ta ré gész nõ ki ás -
ta egy cir ka 6x6 mé te res te rü le -
ten az ott fel lelt fa la kat, de saj nos
ez ne ki ke vés volt ah hoz, hogy ki
mer je je len te ni: az egy ko ri Ka lász Ár -
pád-ko ri temp lo má nak alap fa la it lel te
meg. Ehe lyett annyit írt le meg ál la pí -
tás ként: „egy egy há zi ren del te té sû
épü let – va ló szí nû leg a pap lak – ma -
rad vá nyai ke rül tek elõ.”

Idõ rõl idõ re még nap ja ink ban is
ta lál koz ha tunk olyan vé le ke dés sel,
hogy a kö zép ko ri Káloz te le pü lés
nem is itt, a mai he lyén lett vol na. Pe -
dig már az 1977-es ása tás ide jén is
sok olyan le let anyag ke rült elõ, ame -
lyik egy temp lom épü let egy ko ri je -
len lé té re utalt, nem be szél ve ar ról a

sír ról, ame lyik a Kál vá ria-dom bon
sza bá lyo san el te me tett fér fi ma rad vá -
nya it rej tet te, mel lén II. And rás egy
ezüst dé nár já val.

A most ter ve zett fel tá rás nak ép -
pen az ad je len tõ sé get, hogy vég re –
több, mint 30 év után – hi telt ér dem -
lõ en el dõl het a kér dés: ott, a Kál vá ria-
dom bon volt (avagy nem) a ká li zok
Ár pád-ko ri temp lo ma?

Az Ön kor mány zat már el küld te a
szük sé ges pa pí ro kat a Nem ze ti Mú -
ze um fe lé, meg be szél te Tomka Gá bor
Bu da ka lá szon le te le pe dett ré gés  szel
a fel tá rást, így min den re mény meg -
van ar ra, hogy jú ni us-jú li us hó nap ban
szor gos ke zek dol goz has sa nak a Kál -
vá ria-dom bon.

Kátai Fe renc

ÚJ IS MER TE TÕ OL DAL BU DA KA LÁSZ RÓL

Bu da ka lász nak van egy te le pü lé si
weboldala, a hi va ta los www.budaka -
lasz.hu. Ez az új ol dal nem kí ván az zal

ver se nyez ni, nem is ab ból a cél ból
hoz tam lét re. Mi ért érez tem szük -
sé ges nek még is a ki ala kí tá sát? A hi -
va ta los honlap a kis tér sé gi webol -
dal-hálózatok so rá ba tar to zik, s mint
ilyen, el sõ sor ban a te le pü lé sen élõ -
ket kí ván ja tá jé koz tat ni az ön kor -
mány za ti ese mé nyek rõl, fo ga dó -
órák idõ pont ja i ról, ren de le tek rõl,
pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl.

Így – szük ség sze rû en – na gyon
ke vés olyan in for má ció ta lál ha tó

azon ol dal lap jai kö zött, amely re vi -
szont egy, a Vi lág há lón, avagy sze mé -
lye sen ide té vedt ér dek lõ dõ kí ván csi,
ha ala po sab ban sze ret né meg is mer ni a
te le pü lés múlt ját, kul tú rá ját, ér té ke it.

Ezt a hi ányt kí ván ja ol da lam be töl te -
ni. Lé te zett is egy idõ ben, csak a szer ve -
rek és mun ka he lyek vál tá sa i ban el -
süllyedt kis sé. Most akadt idõm és ener -
gi ám, meg pró bál ni – im már ja ví tott,
mo der nebb kör nye zet ben – fel élesz te ni
és ki bõ ví te ni az ol dal tar tal mát.

El ér he tõ sé ge:
http://www.budakalasz.fw.hu

Kátai Fe renc

A Leány-Legény-barlangrendszer a Pi lis leg hos  szabb
és je len leg a leg mé lyebb bar lang ja. Áp ri lis 7-én volt 20
éve an nak, hogy egy kis szent end rei, 14-15 éves srá cok -
ból ál ló ba rá ti tár sa ság el kezd te te vé keny sé gét a
Klastrompusztához kö ze li Csévi-szirteken.

Ele in te még ta pasz ta lat lan bar lang -
ászok ként is mer ked tek a bar lan gok csen -
des és hû vös vi lá gá val, majd szá mos ku -
ta tó út juk kal tör té nel met ír tak a Pi lis ben.
Az ad dig je len ték te len nek szá mí tó 403
m hos  szú Le gény-bar lang, és az alig 200
mé te res Le ány-bar lang to váb bi ku ta tó -
mun kák kal és fel fe de zé sek kel bõ vült
1991-ben és az utób bi hos  sza már év vé -
gé re el ér te az 1 ki lo mé tert.

A Pi lis egyik leg na gyobb is mert
csepp kõ kép zõd mé nye a Le ány-bar lan -
gi ré szek egyi kén, a Nagy-ha sa dék al -
ján ta lál ha tó. Ez egy 4 m ma gas csepp -
kõ osz lop, mely nem csak a Pi lis, de a
Du nán túl leg na gyobb csepp kö ve is.

El in dult egy faj ta „for ra da lom”,
amely a két bar lang egye sí té sét szor -
gal maz ta, hi szen mint azt már ko ráb -
ban Le él Õssy Sán dor geo ló gus meg je gyez te: „iker bar -
lan gok ról van szó, me lyek va la mi kor ös  sze füg gõ rend -
szert al kot tak a hegy ben”. Így csepp kö ves ter mek és to -

váb bi, a mély ben ka nyar gó fo lyo sók, szû kü le tek fel fe de -
zé sé vel a rend szer hos  szát 3800 mé ter re, s mély sé gét
103 mé ter re nö vel ték. Má ra meg ta lál ták a két bar lang kö -
zöt ti ter mé sze tes ös  sze füg gést is, így a Pi lis egyet len és
leg na gyobb bar lang rend sze ré vé vált…

A ku ta tá sok nak azon ban ez zel még
nincs vé ge. Hi szen a to váb bi – még a
hegy ben rej te zõ, fel té te le zett – rend -
szer nek csak egy kö zel 5 ki lo mé ter
hosszú tö re dé két is mer jük. Hi szen ku -
ta tó éve ink alatt ed dig szá mos ki sebb,
ám na gyon is je len tõs bar lan got fe dez -
tünk már fel a Leány-Legény-barlan-
grendszer kö ze lé ben. A 640 m hosszú
In di ká ci ós-, a 300 m hos  szú Aján dék-,
a 200 m hosszú Rej tek út-, és a 100 m
hos  szú Õsi-bar lan go kat is. Ez utób bi
csepp kö ves üreg bõl réz- és bronz ko ri
em be ri csont le le tek ke rül tek elõ.

A fel fe de zé sek rõl, ku ta tó utak ról
egy szí nes ké pek kel il luszt rált él mény -
be szá mo ló-könyv je lent meg nyolc év -
vel ez elõtt, A Hókirály bi ro dal má ban
cím mel. A köny vet 2011-ben, a 20

éves év for du ló ra – né mi leg mo der ni zál va – új ra ki ad ták.
Sze re tet tel ajánl juk az ér dek lõ dõk fi gyel mé be.

Benyák At ti la, bar lang- és Pi lis ku ta tó

Ed dig kö zö let len fel vé tel az 1977-es ása tás ról.
A ki ásott alap fa lak egy rész le te.

A Pi li si Agg te lek
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„A leg szeb bek a küz del mes évek vol tak...” IV.

So ro za tunk ban a 65 éve bol dog há zas ság ban és 47
éve Bu da ka lá szon élõ Soós Lász ló és ne je,

Kalcsevics Irén küz del mes élet út já nak né hány iz gal -
mas fe je ze tét mu tat juk be ol va só ink nak. Re mél jük,
so kak nak szol gál ta nul sá gul gaz dag éle tük.

– Nem men tem el New York-i, meg zü ric hi lel kész nek,
de itt hon a zsi na ton dol goz tam tíz évig, ’89-ig. Ami kor
meg ala kult a rend szer vál tás után a Par la ment, be ke rül tem
oda és a Gyors író Szö vet ség kö te lé ké ben dol goz tam 7
évig, 72 éves ko ro mig. De 1996-ban a For dí tó Iro da ki túr -
ta a Szö vet sé get a Par la ment bõl, a gyors írók nem is vol tak
haj lan dók ma rad ni. Én egye dül ma rad tam... Olyan ban dát
hoz tak oda, akik 100-zal se tud tak ír ni, nem hogy 450-
nel... (Az egy sé ges ma gyar gyors írás mû ve lõi – köz tük
Soós Lász ló – a har min cas évek tõl ha zai és nem zet kö zi
ver se nye ken egy aránt di a dalt di a dal ra hal moz tak: ké pe sek
a gya kor lat ban elõ for du ló leg gyor sabb be széd se bes ség nél
ma ga sabb tel je sít mény re, a 450 szó tag/perc vagy e fö löt ti
se bes sé gû dik tá tu mok jegy zé sé re. – a szerk.)

Azt mond tam ak kor, hogy csak úgy tud juk õket ki ha jí -
ta ni on nan, ha va la ki van benn... A Gyors író Szö vet ség
rám sütötte, hogy áru ló va gyok... De si ke rült a ter vem.
Má jus tól ok tó be rig si ke rült le he tet len né ten ni azt a ban -
dát: a For dí tó Iro da rá fi ze tett er re a ka land ra... Vál lal tam a
gyors írók irá nyí tá sát, de ki kö töt tem, ál lít sák vis  sza a Par la -
men ti Gyors író Iro dát, amit ‘52-ben meg szün tet tek. Ez
meg tör tént. En nek ve ze tõ je ként dol goz tam ‘97 ja nu ár já -
ig, ak kor volt egy bal ese tem, a fel épü lé sem saj nos a 30
év vel ko ráb bi or vo si mû hi bák mi att so ká ig el hú zó dott. A
Bal ese ti Kór ház ban hoz tak hely re.

1967-ben ugyan is volt egy bal ese tem. Mo tor ral jöt tem
ha za az is ko lá ból éj sza ka és egy ta nu ló ve ze tõ meg akar ta
mu tat ni a meny as  szo nyá nak, mit tud... Le vit te a jobb lá ba -
mat. Két évig fe küd tem a Péterfyben, 16 hó na pig nya kig
gipsz ben. A mû tõs, ami kor gip szelt, an  nyi ra ré szeg volt,
hogy a jobb lá ba mat is bal nak gip szel te... Így let tem kétbal-
lábas... Har minc évig min den lé pés bor zal mas fáj dal mat
oko zott, – ez zel a fáj da lom mal jár tam vé gig a fél vi lá got.

És hogy hogy ma radt meg ‘97-ben a lá bam? Az új pes -
ti is ko lá ban ta ní tot tam és volt ott egy zsi dó lány, aki kint
járt Iz ra el ben és ot ta ni pros pek tu so kat mu to ga tott a tár sa -
i nak. Ami kor be lép tem, ott ma rad tak a pa pí rok, el kezd -
tem la poz gat ni. – Ta nár úr el tud ja ol vas ni? – El, per sze. –
Azt hit ték, zsi dó va gyok, ide ad ták, hogy néz zem át nyu -
god tan. Na ak kor, ha za fe lé volt a bal eset. A kór ház ban ki -
rak ták az ira ta i mat a szek rény re. Éj jel a se géd or vos ok ke -
zel tek, prob lé máz tak, hogy ezt csak a fõ or vos tud ná ösz -
 sze rak ni. De ná la 1000 Ft a be lé põ. Na gyon nagy pénz
volt az ak kor... Hát leg fel jebb le vág ják...

Jön más nap a fõ or vos, zsi dó em ber volt. Meg lát ja a
pros pek tu so kat az éj je li szek ré nyen. – Ma ga eze ket ol vas sa?
– Igen, fõ or vos úr, épp eze ket. – Ezt a lá bat én fo gom ope -
rál ni. – Na, így ma radt meg a lá bam... Ha nem tud nék hé be -
rül, le vág ták vol na... Ak kor, ‘97-ben rendbetették, amit ‘67-
ben el szúr tak. Az óta a bal ese tes lá bam so ha nem fáj. A sza -
bóm járt még jól: vis  sza en ged het te az ös  szes nad rá got...

El is mert gyors író ként dol goz tam a ‘97-es bal ese tig. A
gyors írás nél kül nem tud tam vol na lé tez ni, az se gí tett ki

‘64-ben, ami kor már nem tud tam a lel ké szi hi va tást vál lal -
ni. Több mint 20 nem zet kö zi ver senyt nyer tem meg. Fe ri
fi am is ezen az úton ment to vább, ver seny zett is, de a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ban Fe renc Zsu zsa, a baj nok, szin tén az
én ta nít vá nyom volt: Õ most arat ja le a ba bé ro kat... Ta ní -
tot tam an gol gyors írást is. Az an go lok gyors írá sa hasz nál -
ha tat lan, az övék gra fi kus rend szer, ki dol goz tam a geo -
met ri kus rend szert. Mi Ma gya ror szá gon az zal jegy zõ -
köny vez tünk, az tán ezt ta ní tot tam is, ame ri kai cég nél.

Saj nos már a gyors írást ki vet ték az is ko lá ból. Pe dig
nem csak a be széd írás ra jó ám. Ha va la ki tu do má nyos
mun kát vé gez, óri á si nye re ség, ha tud gyor sír ni. Hús  szor
rö vi debb, mint a fo lyó írás, és le het még rö vi dí te ni. A ma -
gyar gyors írás a leg jobb. Sor ra nyer jük a vi lág baj nok sá go -
kat. Itt az szá mít, mi lyen ke vés vo nás sal dol go zik va la ki.
Zsu zsi 130-at ír per cen ként. Én 86-ot. A leg rö vi debb rö -
vi dí té sek kel kell dol goz ni. A mi nisz té ri um ban ki vá ló dol -
go zó vol tam, még vö rös csil la gom is van... Volt ott egy
600 ol da las szak könyv, a mû sza ki for dí tás ról. Azt idõ re
tud ták el szá mol ni. Meg tud ták, men  nyi idõ alatt le het
‘nor má li san’ meg ír ni, én meg a ne gye de alatt el vé gez -
tem... A gyors írás ból lett a la kás nagy ré sze...

De azért az nem min den... Még tu dok temp lo mi szol -
gá la tot vé gez ni. Csobánkán szok tam be szé det mon da ni,
Pomázon Úr va cso ra osz tás kor én adom a ke nye ret... Az -
tán meg: Jé zus élet raj zá nak meg írá sá hoz kezd tem. Két -
szer be jár tam Iz ra elt, és tel je sen új szem pont ból írom le
az élet tör té net ét. A négy evan gé li um ös  sze ve té sé vel ren -
ge teg el lent mon dás jön ki, amit ke zel ni kell, meg kell ma -
gya ráz ni az el lent mon dá so kat. Ok nyo mo zó for má ban
me gyek vé gig raj ta, mi mi ért tör tént. Ez egé szen for ra dal -
mi do log, ren ge teg tá ma dás fog mi at ta ér ni.

Saj nos a re for má tus lel ké szek be le van nak egy rossz
ha gyo mány ba rög zõd ve. Ott van az, hogy Jé zus nem is
is tál ló ban szü le tett, nem já szol ban fe küdt... Máriáék nem
ér tek már el a ro ko nok hoz, Er zsé bet hez és Za ka ri ás hoz,
ezért a ka ra ván sze ráj ba be men tek, és a ven dég jog sze rint
egy csa lád nál, az as  szo nyok szo bá já ban he lyez ték el Má -
ri át. Volt ott egy-két bir ka is, hogy min dig egyen le tes le -
gyen a hõ mér sék let. Volt egy ke rek szé na tar tó juk (a já szol
Lu ther té ves fordítása)...

Van egy má sik mû vem, 2007-ben je lent meg. Négy -
száz éve Szenczi Mol nár le for dí tot ta a zsol tá ro kat. Ez ak -
kor egy hõs tett volt, hoz zá já rult a ma gyar nyelv meg men -
té sé hez, de má ra el avult, he lyen ként ért he tet len, holt
anyag. Ezért áll tam ne ki a zsol tár for dí tás nak. És ha már
ben ne vol tam a vers írás ban, mi vel a Bib lia 2/3-a vers ben
van, de még sen ki nem for dí tot ta le vers ben, hát ne ki fog -
tam. Ez most interneten föl lel he tõ, de fél nek a ki adá sá tól,
mert sok ba ke rül. A Kál vin Ki adó nál meg je le nik be lõ le
egy ki vo nat. Részt ve szek az 1990-es Bib lia for dí tás re vi -
de á lá sá ban is, lek tor ként. És mind ezen túl, írom az ön -
élet raj zo mat, Ka land ja im cím mel.

Kí ván juk La ci bá csi nak, és a ne ki biz tos hát te ret nyúj tó éle -
te pár já nak, a csön de sen mun kál ko dó Irén ke né ni nek, hogy
ad jon ne kik az Is ten sok-sok erõt, egész sé get, mind uno ká ik -
hoz, déd uno ká ik hoz, mind az ön élet raj zi írá sok hoz vagy az
egyházi szolgálathoz. Kö szön jük, hogy be szél get het tünk.

Anó

ÉLETÚTHATVANÖT ÉVE HÁZASSÁGBAN...
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OKTATÁS MUZSIKA ÉS SZÍNHÁZ KALÁSZON

Ze ne is ko lai hí rek
u Ha to dik al ka lom mal szer ve zett fu ru lya ta lál ko zót áp -

ri lis 15-16-án a vi seg rá di ze ne is ko la egy igen pa ti nás
hely szí nen, a Vi seg rá di Ki rá lyi Pa lo ta lo vag ter mé ben. A
meg elõ zõ es tén pe dig a csel ló ta lál ko zó ven dé ge it fo gad -
ta a ren dez vény há zi as  szo nya – kö zös kol lé ga nõnk – Vass
Hen ri et ta. A ma gas szín vo na lú, ba rá ti han gu la tú fu ru lya -
ta lál ko zón vis  sza té rõ ven dég ként sze re pel het tünk. Az
idei ta lál ko zó telt há zas ren dez vény volt, re mek da ra bok -
kal és elõ adók kal, s a ven dég hang sze rek tág kö ré vel. Ta -
nít vá nya ink és ta ná ra ink rend kí vül szí nes prog ram mal ké -
szül tek mind két ese mény re. Büsz kék le het tünk Vass Hen -
ri et ta csel ló ta nár nõ tan szak ára (Ben ce Bá lint, Bruinsma
Pat rik, Bruinsma Dá ni el, Ka to na Li li), Reikort Il di kó fu ru lya -
ta nár nõ tan szak ára (Csanda Re ná ta, Eõri Ka ta, Ré ti Gló ria,
Ru dolf Daniella, Ru dolf Han na, Schlosser Ilo na), Kispálné
Hoppál Haj nal ka fu ru lyás nö ven dé ké re, Ju hász Eme sé re,
Hermeszné Uracs Mó ni ka zon go ris tá i ra (Ke re kes Bar na -
bás, Ke re kes Pál, Tim Ré ka, Tim Már ton) és Vedresné
Gyermán Jú lia he ge dûs ta nít vá nyá ra, Ta kács Be ne dek re.

u Szé pen helyt áll tak trom bi tás nö ven dé ke ink áp ri lis 20-
án a gö di Pest Me gyei Réz fú vós ver se nyen: Ka to na Bá lint,
Forián-Szabó Má té és Szil ágyi Ákos ok le vél lel tér tek ha za.
Ta ná ruk: Spáth Osz kár, zon go ra kí sé rõ: Mi há lyi And rás.

u A Ti szán in nen Du nán túl Nép dal ének lé si ver seny or szá -
gos dön tõ jén áp ri lis vé gén a Nép raj zi Mú ze um ban Kiss Bor -
bá la ki emelt arany mi nõ sí tést ka pott. Ta ná ra: Papp Ág nes.

u Kü lön le ges Anyák na pi kon cer tet adott a ze ne is ko lai
anyu kák ból ta valy õs  szel ala kult Hausmusik Consort ka ma -
ra együt tes. Tag jai gye rek ko ruk óta lel kes mû ve lõi a klas  szi -
kus és nép ze né nek. Az együt tes több sé gé ben ba rokk mû -
ve ket adott elõ, me lyek ben Sza bó Zsu zsa, Tö rök Zsu zsa és
Ráczné Schanda Ka ta lin fu ru lyá zott, Rácz Már ta csel ló zott.
Nagy öröm mel tölt el ben nün ket, hogy nö ven dé ke ink és
csa lád ja ik is erõ sí tik és to vább vi szik az együtt mu zsi ká lás
irán ti igényt és sze re te tet, ze ne is ko lánk e fon tos tö rek vé sét.

u A bu da pes ti Sza bol csi Ben ce Ze ne is ko lá ban ren dez ték
meg má jus 7-én az „Együtt mu zsi ká lunk” ta nár-di ák fu ru lyás
ka ma ra ze nei ta lál ko zót. Az erõs me zõny ben jól tel je sí tet te a
pró bát Reikort Il di kó és nö ven dé ke, Csanda Re ná ta.

u A X. Or szá gos Ko dály Zol tán szol fézs- és nép dal -
ének lé si ver se nyen (Deb re cen, má jus 13-15.) nö ven dé -
künk, Soós Zsó fia mû dal ének lé si ka te gó ri á ban 2. he lye -
zést ért el. Gra tu lá lunk Ne ki és fel ké szí tõ ta ná ra i nak: H.
Kür tö si Mó ni ká nak, Spáthné Fa ra gó Évá nak (szol fézs),
Tóth Or si ká nak és Avedikian Vik tó ri á nak (ma gán ének).

u Má jus 15-én új ra ná lunk járt Ba lázs Ani ta és Fü löp
Ger gely, az a két te het sé ges ze ne aka dé mi ai csel lis ta hall -
ga tó, akik fél év vel ez elõtt egy hor vát or szá gi nem zet kö zi
ver seny re ké szül vén sze re pel tek ná lunk. Most is ki vá ló
mû sort ho ztak, mely nek leg ér de ke sebb da rab ja egy Mi -
hály And rás szer ze mény, a Csel ló ver seny volt, Gál Már ta
él ve ze tes zon go ra kí sé re té vel.

u Ze ne is ko lai pót fel vé te li meg hall ga tás: má jus 25-én,
szer dán 17 óra kor a Fa lu ház Dísz ter mé ben.

u Be irat ko zás és té rí té si díj be fi ze tés a 2011/2012-es
év re: jú ni us 16-17. csü tör tök-pén tek 8-18 órá ig a ze ne is -
ko la tit kár sá gán. Rész le tek a hon la pun kon: www.kami.hu

Hermeszné Uracs Mó ni ka

Foly tat juk!
A nagy si ke rû, bu da ka lá szi ak ál tal elõ a dott Dzsun gel

köny ve mu si cal foly ta tá sa ként el in dul tak a FÉ LÕ LÉNY cí mû
ze nés da rab elõ ké szí tõ mun ká la tai. Tö rek vé sünk, hogy a
Vá ros na pok ke re te in be lül be mu tas suk az új szín mû vet.
Ha son ló an a ta va lyi kez de tek hez idén sincs se pénz, se
posz tó a pro duk ci ó ra. De nem ad juk fel!

To vább ra is fõ szán dé kunk egy Bu da ka lász szé les ré te gét
meg moz ga tó együtt mû kö dés ki ala kí tá sa, hi szen az elõ adás
mû vé szi és szel le mi ér té kén túl a mi nél na gyobb kö zös ség
lét re ho zá sa a cél. A Fé lõ lény me sé je úgy is a kul tú ra, a mû ve -
lõ dés nél kü löz he tet len sé gé rõl szól. Bu da ka lász évét ko ro náz -
zuk meg egy mi nél több he lyi la kost meg moz ga tó pro duk ci -
ó val, amely hos  szú éve kig szép em lék ként kí sér het min ket!

Fo lya ma to san tár sul ni le het a jel mez, dísz let, kel lék,
lát vány, hang zás mun ka cso port ok hoz, sõt mint a Dzsun -
gel köny vé nél, az er dei ma nók és ször nyek sze rep lõ gár -
dá já hoz is. Ezen kí vül a szer ve zés ben, pro pa gan dá ban
jár tas ka lá szi ak is hoz zá já rul hat nak ala ku ló tár su la tunk si -
ke ré hez. Egy szó val min den té ren vá runk öt le te ket, tá mo -
ga tó kat, együtt gon dol ko dó kat és együtt al ko tó kat.

In for má ció: Benkõ Má ria is ko la tit kár nál a 343-418-as
szá mon. Pénz be li tá mo ga tás le het sé ges a Ka lász Mû vé -
sze ti, Ne ve lé si Ala pít vány szám la szá mán: 10103874-
49250900-01000000. Egyéb tá mo ga tást (jel mez, dísz let,
kel lék, tech ni ka, stb) a ze ne is ko la tit kár sá gán ke resz tül fo -
ga dunk. Se gít sé gü ket elõ re is kö szön jük!

Tamburástalálkozó és nem ze ti sé gi tánc ház
Har mad já ra ren dez ték meg má jus 8-án a Fa lu ház ban a

Tamburástalálkozót, ez út tal a szent end rei Vujicsics Ti ha -
mér Ze ne is ko la, a pomázi Teleky-Wattay Mû vé sze ti Is ko -
la és a Meselia együt tes, a tö kö li Cika-Pida Tambura -
együttes, a moh ácsi Poklade Tamburaegyüttes, a bu da -
pes ti Márványos tamburaegyüttes és a Ka lász Mû vé sze ti
Is ko la rész vé te lé vel.

A rend kí vül jó han gu la tú ren dez vény után az ér dek lõ -
dõk a há rom nem ze ti sé gû Ala pít vá nyi tánc ház ban moz -
gat hat ták meg tag ja i kat. Kü lön le ges pro duk ci ó val, ma -
gyar né pi dal la mok kal kez dett a Bu da ka lá szi Kó rus (kar -
ve ze tõ: Mé hes Im re). A szerb, ma gyar és sváb tán cok hoz
az is ko la együt te sei – a Tam bu ra ze ne kar (ve ze tõ:
Szendrõdi Fe renc), a Bú za vi rág együt tes (ta nár: Vi ze li Ba -
lázs és Soós Csa ba), a Kamp Já nos Kapelle (ve ze tõk:
Spáth Osz kár és Spáthné Fa ra gó Éva) – va la mint a
Vujicsics és a Söndörgõ együt tes tag jai szol gál tat ták a
talp alá va lót, a tánc ta ní tás ban pe dig Vukovics Du sán és
Ko csis Eri ka volt a tán col ni vá gyók se gít sé gé re.
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Kap cso lat ban 2.
Ta lán so kak szá má ra is me rõs Reményik Sán dor ver se.

Eb bõl sze ret nék há rom vers sza kot idéz ni:

Istenarc

Egy is ten arc van el te met ve ben nem,
Tán lét-elõt ti lé tem em lék-ké pe!
Fö li be ezer ré teg tor nyo sul,
De ér zem ezer ré te gen alul,
Csak nem tu dom, mikép ke rült a mély be.

Egy is ten arc van el te met ve ben nem,
Né ha ma gam ban lá tom, né ha más ban.
Né ha ál lok, mint fosz tott ág, sze gé nyen,
Ha rossz órám ban el tû nik egé szen
Alter-egóm az örök ván dor lás ban.

Egy is ten arc van el te met ve ben nem,
A rá ra kó dott vi lág-szenny alatt.
A rámrakódott vi lág-szenny alól,
Ki hûlt csil la gok ha mu ja alól
Aka rom ki bá nyász ni ma ga mat.

Ami kor Is ten meg te rem ti az em bert, sa ját ké pé re és ha -
son la tos sá gá ra te rem ti. (Ter 1, 27) Te hát a te rem tett sé günk -
nél fog va hor doz zuk az is ten ar cot, az is ten ké pû sé gün ket. 

Ak kor jog gal kér dez het jük, hogy mi ért nem érez zük.
Mi ért kell prob lé mák kal és ne héz sé gek kel küz de nünk,
ami kor a Te rem tõ vo ná sa it hor doz zuk?

Is ten kép má sát lel künk leg mé lyén hor doz zuk. A vi lág
ne héz sé ge, em be ri rossz szo ká sa ink, fel dol go zat lan konf -
lik tu sa ink el fe dik ezt az aján dé kot.

Egy di ák na pon ta há rom száz szor kap el uta sí tást, de
csak né hány szor kap meg erõ sí tést. Aki na pon ta há rom -
száz szor ta pasz tal ja, hogy nem elég ügyes, nem elég
okos, nem õ a leg gyor sabb, nincs olyan jó ru há ja... és
nem ér zé ke li, hogy ér té kes, an nak az em ber nek ne héz
fel fe dez ni, fel fog ni, hogy Is ten mi lyen kö zel áll hoz zá.

Böjte Csa ba atya azt ír ja: egyik alap ta pasz ta la ta, hogy
Is ten mi lyen szé pen meg te rem tet te a vi lá got. Te remt he -
tett vol na szür ke, vagy fe ke te fe hér vi lá got, de õ a szí nek
gaz dag sá gá val aján dé ko zott meg. Ha egy da rab ke nye ret
eszünk, érez het jük, hogy mi lyen sok fé le ízt tar tal maz, és
ha víz zel le öb lít jük, a víz nek is érez zük a kel le mes ízét. Ha
fi gyel me sen élünk, szám ta lan he lyen fel fe dez het jük, hogy
Is ten mi lyen cso dá la to san te rem tet te a vi lá got.

Ta lál koz tam va la ki vel, aki csak al ta tó val tu dott alud ni.
Az élet szám ta lan ba ja, ne héz sé ge ar ra kényszerítette,
hogy min den es te gyógy szert ve gyen be.

Má sik em ber az al ko hol ba me ne kül, hogy ne kell jen
gon dol kod ni. De a tö mény te len ze ne hall ga tás, té vé zés,
internetezés, túl zás ba vitt mun ka ké pes el ven ni az em -
ber tõl a lélekrefigyelés per ce it.

Pe dig ezek a per cek le het nek a leg ér té ke seb bek, ez le het a
mi erõ for rá sunk. Var ga Lász ló ka pos vá ri plé bá nos ezt így ír ja le:

1986 nya rán fe dez tem fel a szent ség imá dást és tet -
tem na pi gya kor lat tá éle tem ben. Fel is mer tem, hogy ez
nem egy a sok jám bor sá gi gya kor lat kö zül, nem egy

újabb lel ki prog ram, amit el kell vé gez ni, nem biz tos re -
cept és mód szer a lel ki pász tor ko dás gyü möl csö zõ vé té -
te lé hez, ha nem ma ga az Élet. Sze mé lyes és ben sõ sé ges
kap cso lat az zal, aki an  nyi ra sze re tett, hogy meg halt ér -
tem, és oda ad ta ma gát ne kem.

Elõ ször csak egye dül vé gez tem. Tel je sen csend ben,
esz köz te le nül. Sze ret tem vol na ta lál koz ni az zal, aki tõl ad -
dig ra már ren ge teg aján dé kot kap tam, és aki mér he tet le -
nül több min den aján dék nál. Hó na po kon át alig vár tam,
hogy le tel jen az az egy óra, amit oda ígér tem ne ki. Sem mi
bé ke, sem mi vi gasz ta lás, sem mi lát vá nyos gyü mölcs
nem ter mett, sõt nap ról nap ra ne he zebb volt ki tar ta ni,
mert szí vem min den sö tét sé ge fel szín re tört. Fél év be
telt, ami kor vég re bé ke lett, s „csen de sen és vá rat la nul át -
ölelt az Is ten”.

Ka pos vá ron 1993 au gusz tus 4-e óta vé gez zük szép
csend ben. Elõ ször csak az er re ki ala kí tott ká pol ná ban,
majd 1998. ja nu ár 4-tõl egész nap, nyil vá no san, min den -
ki szá má ra nyi tott le he tõ ség ként a Szent Im re temp lom -
ban. Több mint 70 test vé rem évek óta, hét rõl hét re hû sé -
ge sen vá la szol Is ten sze re te té re, vis  sza ad va ne ki egy órát
az Õ tu laj do ná ba. „Is ten a szív csend jé ben be szél.

Is ten a csend ba rát ja, és ne künk hall gat nunk kell õt,
mert nem a mi sza va ink szá mí ta nak, ha nem az, amit õ
mond ne künk, és amit õ raj tunk ke resz tül mond.”

El sõ lé pés, hogy csen det kell te rem te ni, a lé lek re fi -
gyel ni, hogy Is ten je len lét ét érez zük. És ha egy ilyen ál la -
pot ban va la mi lyen in dít ta tás, el ha tá ro zás szü le tik, ak kor
pró bál juk meg meg va ló sí ta ni. Ha Is ten tõl jött, ak kor érez -
ni fog juk, hogy men  nyi ener gia, erõ sza ba dul fel az em -
ber ben. Érez ni fog juk a meg erõ sí tést, érez ni, hogy õ ve -
lünk van.

Ak kor – ma gá tól – szû nik a vi har,
Ak kor – ma gá tól – min den el csi tul,
Ak kor – ma gá tól – éled a re mény.
Álom fá id nak min den arany ágán
Csak úgy ma gá tól – friss gyü mölcs te rem.
Ez a ma gá tól: ez a Ke gye lem.

(Reményik Sán dor Ke gye lem)
Kál mán Jó zsef

Mi se rend
Jú ni us, jú li us, au gusz tus hó na pok ban az es ti szent mi -

sék 7 óra kor kez dõd nek.
Bu da ka lász – hét fõ 19 óra; szer da reg gel 7 óra; pén tek

19 óra: mi se; va sár nap reg gel 8 óra és 19 óra.
Szentistvántelep – kedd, csü tör tök reg gel 8 óra; szom bat
19 óra; va sár nap 10 óra.

Hi va ta li idõ Bu da ka lá szon: H. K.: 9-11, Cs. P.: 15-17;
tel.: 26/340-327 (rög zí tõs), E-mail: bkpl@kalasznet.hu

Ked ves Ol va só!
A szentistvántelepi temp lom tör té ne tét ál lít juk ös  sze.

Eh hez kér jük min den ki se gít sé gét, aki bár mi lyen ré gi
adat tal, kép pel tud se gí te ni: je lent kez zen!

Kö szö net tel a Ha rang kör ne vé ben:
Makk And rás

(tel.: 30-3816867, vagy budakalasz.noe@gmail.com)
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A Bu da ka lá szi Evan gé li u mi Kö zös ség hí rei
AK TU Á LIS PROG RAM JA INK

Báb és me se dél után: jú ni us 18. 17 óra (a be lé pés in -
gye nes). El né zést ké rünk, ami ért a múlt ha vi prog ram
tech ni kai okok mi att el ma radt. Ké rem, hogy a biz ton ság
ked vé ért te le fo non je lez zék fe lénk jö ve te li szán dé ku kat.

Nõi kör: jú ni us 25. 16 óra
ÁL LAN DÓ PROG RAM JA INK

Va sár na pi Is ten tisz te let: min den va sár nap 10 óra kor
If jú sá gi Klub: pén te ken ként 18.30 (vál toz hat az idõ pont).
Bib lia óra: szer dán ként 18.30 (vál toz hat az idõ pont,

ké rem ér dek lõd jön a Bu dai út 55-ben Kiss Pé ter lel ki pász -
tor nál, tel.: +36 (20) 886 8752, kish.peter@gmail.com)

Az Evangéliumi Közösség Ka land tá bora
Ked ves Szü lõk! Ne héz a hos  szú nyá ri szü net alatt

vé gig jó prog ra mot biz to sí ta ni a gye re kek nek? Egy hét
gond ját sze ret nénk le ven ni az Önök vál lá ról.

Idén is (most már har mad szor) meg ren dez zük ka -
land tá bo run kat Bu da ka lá szon 6-14 éves ko rú gye re -
kek nek jú li us 25-29. kö zött. A tá bor nyi tott min den
bu da ka lá szi és kör nyék be li gye rek szá má ra.

Prog ra mok: já té kok, sport, kéz mû ves ség, ze né lés,
ki rán du lás, Med ve farm, ta nya lá to ga tás lo vag lás sal, ko -
ron go zás sal, meg fe le lõ idõ ese tén stran do lás a tá bor
ide je alatt min den nap 8-tól 16 órá ig.

Rész vé te li díj: a szer ve zést, a prog ra mo kat, a tí zó -
ra it és uzson nát mi biz to sít juk, il let ve az ebéd költ sé -
ge it is tá mo gat juk. Az Önök költ sé ge csak na pi 300 Ft
az ebé dért, il let ve a prog ra mok költ sé gei (strand be lé -
põ, lo vag lás). A tá bor ban ma xi mum 20-25 részt ve võt
tu dunk fo gad ni.

Ér dek lõd ni és je lent kez ni le het: Kereszturi Zol tán -
nál a 20/369 2262-es szá mon, vagy a kezo71@gmail.
com e-mail cí men. (Bu da ka lász, Bu dai út 55., www.
budakalasz.istenegyhaza.hu)

IGE-IDÕK BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Evan ge li zá ci ós hét – Sí pos Ete Zol tán nal
Iga zán épí tõ és fel eme lõ

él mény ben ré sze sül het tek
mind azok, akik részt vet tek
má jus 9-13. kö zött a Re for -
má tus Egy ház ál tal a Fa lu ház -
ban meg ren de zett Evan ge li -
zá ci ós hé ten. Sí pos Ete Zol tán
gaz dag gondolatiságú elõ -
adá sa it sze mé lyes bi zony ság -
té te lek, kö zös imák és ének lé -
sek, ill. az Invocatio Musicalis
együt tes lé lek hez szó ló mu -
zsi ká ja, zsol tár- és ének fel dol -
go zá sai ve zet ték be.

Az Újszegedi Re for má tus Egy ház lel ki pász to ra hét fõn
Jé zus ról el mél ke dett, aki ki tud ja tö röl ni a bûnt a vi lág ból
és meg újít min dent. Ked den egy pénz imá dó test vér pár
vi szá lyán át mu tat ta meg, mi lyen gyö ke re sen ké pes az Úr
meg gyó gyí ta ni az em be ri kap cso la to kat. Szer dán egy be -
teg em ber pél dá já val il luszt rál ta, hogy a bûn bo csá nat tal
Jé zus az Is ten és az em ber kap cso la tát is meg újít ja. Csü -
tör tö kön a naimi if jú fel tá masz tá sá nak tör té ne té vel – ami -
kor az Úr sze líd szó val, fel fog ha tat lan kön  nyed ség gel le -
gyõz te a ha lált – bi zo nyí tot ta, hogy min ket mind an  nyi un -
kat is ki tud majd von ni a ha tal má ból. Pén te ken a ha lász -
em be rek ta nít vá nyul hí vá sá nak pél dá já val ar ról szólt:
min den kit el hív Jé zus, hogy kö ves se Õt, és mos tan tól
együtt mun kál kod jon Ve le... 

A tar tal mas elõ adás so ro za tot dr. Ku lin Sán dor a Re for -
má tus Egy ház köz ség ne vé ben a Bu da ka lá szi ko csi egy
má so la tá val és a Kálmáncsai Graduale faximile ki adá sá nak
egy pél dá nyá val kö szön te meg Sí pos Ete Zol tán nak.

A Re for má tus Egy ház hí rei
SZOL GÁ LA TOK – JÚ NI US BAN

jún. 2. csü tör tök: Krisz tus menny be me ne te le, 18:30 –
Is ten tisz te let

jún. 3. pén tek 18 óra – If jú sá gi óra
jún. 5.  va sár nap 9 óra – Tan év zá ró is ten tisz te let, ige -

hir de tõ: Sza bó Lász ló; Sze re tet ven dég ség
jún. 7. kedd 18:30 – Ima óra, Ke reszt u.
jún. 8. szer da 18:30 – Elõ ké szí tõ: Hóseás 12.
jún. 9. csü tör tök 18:30 – Elõ ké szí tõ: Hóseás 13.
jún. 10. pén tek 18:30 – Elõ ké szí tõ: Hóseás 14.
jún. 12. va sár nap, Pün kösd I.: Jn 16:12-13; 9 óra – Is -

ten tisz te let, Úr va cso ra
jún. 13. hét fõ, Pün kösd II.: Jn 16:14-15; 9 óra – Is ten tisz -

te let, Úr va cso ra; Kon fir má ció, gyü le ke ze ti nap
jún. 14. kedd 18:30 – Ima kö zös sé gek, há zan ként
jún. 16. csü tör tök 18:30 – Bib lia óra
jún. 17. pén tek 18:00 – If jú sá gi óra
jún. 19. va sár nap 9 óra – Is ten tisz te let, Jn 16:16-20
jún. 23. csü tör tök 18:30 – Bib lia óra
jún. 24. pén tek 18 óra – If jú sá gi óra
jún. 26. va sár nap 9 óra – Is ten tisz te let, Jn 16:21-23
jún. 28. kedd 18:30 – Ima kö zös sé gek, há zan ként
jún. 30. csü tör tök 18:30 – Bib lia óra; KT 26. úr nap ja

NYÁ RI SZOL GÁ LA TOK – 2011.
1. Gyü le ke ze ti csendeshét: jú li us 31-augusztus 6. kö -

zött Len gye len (csen des fa lu Tol na me gyé ben), szál lás
kö zép is ko lai kol lé gi um ban

2. Kis is ko lás ok he te: jú li us 31-augusztus 6. kö zött
Len gye len (csen des fa lu Tol na me gyé ben), szál lás az er -
dei is ko la kulcsosházában

3. If jú sá gi hét: au gusz tus 7-13. kö zött Bereg surány -
ban, szál lás: ven dég ház ban

4. Kis gyer me kek he te: au gusz tus 15-19. között a Re -
for má tus temp lom ban, idõ tar tam: 8-16 óra
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Wattayak, Te le ki ek, ka lá szi ak...
A Wattay csa lád tör té ne tén ke resz tül Bu da ka lász, a

kör nye zõ tér ség és köz vet ve ha zánk avar kor tól nap ja in -
kig tar tó tör té nel mé be nyúj tott be pil lan tást Bátonyi Pál
nyá. ez re des, csa lád ku ta tó áp ri lis 29-én a Fa lu ház ban
meg nyi tott ki ál lí tá sán és az azt kö ve tõ, a Szat má ri bé ke
300. év for du ló ja al kal má ból tar tott elõ adá sán.

Ahogy azt dr. Do mo kos György PhD. had tör té nész, a
HM Had tör té ne ti Mú ze um tu do má nyos fõ mun ka tár sa be -
ve ze tõ jé ben ki fej tet te, „a hír ne ves ma gyar csa lád tör té ne -
te át íve li az egész ma gyar tör té nel met”, és „igen jel lem -
zõ ar ra”. A nagy fo lya ma tok, moz gá sok, há bo rúk ap ró
ese mé nyek bõl áll nak ös  sze, a nem zet csa lá dok ból épül,
így egy ilyen ti pi kus ma gyar csa lád sor sa kö vet kez tet ni
en ged a nem zet szin tû ese mé nyek re is.

A Wattay csa lád
tag jai több mint
300 évig se gí tet ték
a ka lá szi la kos sá -
got. Wat tay Já nos -
ról Bu da ka lá szon
már egy te ret is el -
ne vez tek, de ér de -
mes len ne a csa lád
ar ra is, hogy egy
em lék táb lá val tisz -
te leg jünk em lé ké -
nek a Vá ros há zán.

In dia – „más, min den tõl má sabb”
In di á ba ka la u zol ta má jus 12-én a könyv tár ban ül dö gé -

lõ könyv ba rát nõ ket dr. Szil ágyi Sándorné Ga bi ka, aki 2010
ja nu ár já ban ju tott el eb be a kü lö nös, Folk György sza va i -
val: „más, min den tõl má sabb” or szág ba. In dia nem csak
azért más, mert több mint 35-ször na gyobb, mint ha zánk,
160-szor több la ko sa van és kö rül be lül 1600 nyel ven és
di a lek tus ban be szél nek, vagy mert a la kos ság 85%-a hin -
du, 12%-a mo ha me dán, és csak 2%-a ke resz tény.

Más az idõ szá mí tás, min den az Is te nek kel kez dõ dik,
vég zõ dik... Egy võ le gény meg mos sa a meny as  szo nya
szü le i nek a lá bát és min den fé le fi nom sá go kat rak rá... Ba -
nán le vél re te rí te nek, amit más képp haj ta nak es kü võ re és
más képp te me tés re... A nagy szél sõ sé gek, a fény ûzés és
nyo mor kö ze pet te elé ge det len ség csak a kö zép sõ kasz -
tok nál van... Aki ala cso nyabb kaszt ba há za so dik, at tól
több nyi re el for dul nak... Rizst, zöld sé get esz nek, a húst
nem kí ván ják... A vis kók ból gyö nyö rû szá ri ba öl tö zött,

ele gáns höl gyek
in dul nak út juk ra...
Nin cse nek kresz-
szabályok... Nincs
szo ci á lis el lá tás,
de a gye re kek 3-
16 éves ko ruk
közt ru hát, ételt,
köny vet kap nak,
ha jár nak is ko lá -
ba... In dia va ló -
ban: más...

Új egyen súly

A fér fi-nõi sze re -
pek bi zony ta lan ná
vá lá sá ról; a ha gyo -
má nyos kap cso la ti
min ták át ala ku lá sá -
ról; a foly tán-foly -
vást vál to zó kor ki -
hí vá sa i ra ad ha tó le -
het sé ges vá la szok -
ról; egyé ni és tár sa -
dal mi fel ada ta ink -
ról; a Híd-ge ne rá ció
fe le lõs sé gé rõl; a
min den na pi élet ben

el iga zo dás, az egyen sú lyo zás mû vé sze té rõl be szélt és
be szél ge tett az ér dek lõ dõk kel a könyv tár ban áp ri lis 18-án
So ma Ma ma gé sa.

A Bu da ka lá szon élõ éne kes nõ, élet szem lé le ti ta nács -
adó nõ leg újabb, Új egyen súly – For du ló pont a fér fi és a
nõ vi szo nyá ban cí mû köny vét és mos ta ni elõ adá sát is
pszi cho ló gi ai ta nul má nya i ra és szak dol go zat ára, sze mé -
lyes ta pasz ta la ta i ra, va la mint az agy ku ta tás ered mé nye i -
re, ak tu á lis szo ci o ló gi ai ada tok ra, és több ezer élet pél dá -
ra épí tet te.

A könyv sze rint a mai kor fel nõt tei azok, akik híd ként kö -
tik ös  sze a pat ri ar chá lis szem lé le tû elõ zõ ge ne rá ci ó kat az el -
kö vet ke zõ, har mó ni á ra és egyen súly ra tö rek võ nem ze dék -
kel. Ez „a vál to zás ele men tá ris, kéz zel fog ha tó és kö vet kez -
mé nyek kel já ró”: be fe lé for du lást, õszin te sé get, ru gal mas -
sá got, tu da tos sá got és éber sé get igé nyel. Olyan szem lé le -
tet, amely szerint, bár „ed dig a fér fit tar tot ták a te rem tés ko -
ro ná já nak, má ra ki de rült, hogy együtt va gyunk azok.” 

Vers mon dó Gá la
A ha gyo má nyok hoz hí -

ven idén is Vers mon dó
Gá lát tar tot tak a Fa lu ház -
ban a Köl té szet Nap ja al -
kal má ból áp ri lis 11-én. Az
ese mé nyen a Ka lász Su li
és a Szentistvántelepi Ál -
ta lá nos Is ko la ta nu lói kö zül
az al só és fel sõ ta go zat ból
12-12 ta nu ló vett részt.

A gá lán a gye re kek
több nyi re kor társ köl tõk
(Lackfi Já nos, Var ró Dá ni -
el...) ver se it sza val ták. A jó
han gu la tú, vi dám mû sor
után a ta va lyi Dzsun gel köny ve elõ adás ren de zõ je,
Szalóky B. Dá ni el ér té kel te a pro duk ci ó kat, majd a Füg gõ -
szín pad elõ adá sá ban négy ta nít vá nya szem lél tet te, „ho -
gyan kell, le het hoz zá nyúl ni egy köl te mény hez”. Kiss Ben -
de gúz dob bal kí sér te a ver set rit mi ku san, Sza bó Ben ce há -
rom fé le képp éne kelt egy köl te ményt, Vikár Bé la egy film -
for ga tó köny vet mu ta tott be az Ág nes as  szony ból, és De ák
Ma ri an na Ág nes Rá hel si ral mát ad ta elõ a gye re kek nek.
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A Kós Kár oly ÁMK – Fa lu ház
má ju s végi–júniusi prog ram jai

má jus 26. 16-19-ig Nosz tal gia Klub, a be lé pés in gye nes!
má jus 27. 17 óra A Szentistvántelepi Ál ta lá nos Is ko la

Ala pít vá nyi nap ja
má jus 29. 15-18-ig Csa lá di- és gye rek nap a Fa lu házban
jú ni us 2. 17 óra MRL Klub nap
jú ni us 3. 17 óra A Ka lász Su li Ala pít vá nyi nap ja
jú ni us 4. 10 óra Tri a no ni meg em lé ke zés a Kár pá tok õre

szo bor nál
jú ni us 6. 16 óra Pe da gó gus Nap 
jú ni us 10-11-12. XVI. Ka lá szi Vi gas sá gok – a Pün kösd je -

gyé ben (rész le tek a hát só bo rí tón)
jú ni us 17-18-19. Kár pát-me den cei nép mû ve lõk XI. ta lál -

ko zó ja
jú ni us 20. 17 óra Sem mel we is nap
jú ni us 23. 16-19-ig Bu da ka lá szi Nosz tal gia Klub évad zá ró
est je, le he tõ ség sze rint a sza bad ban, a be lé pés in gye nes!

NYÁ RI TÁ BO ROK

u Kéz mû ves tá bor ba vár ja a Fa lu ház a gye re ke ket jú ni us
27-július 1. kö zött. A té ma: Ma gyar or szág há rom rész re
sza ka dá sa, a kor kéz mû ves tech ni kái. A tá bor 8-tól 16 órá ig
tart, a 15 e Ft-os díj tar tal maz za az ebéd és az uzson na költ -
sé ge it is. Ér dek lõd ni le het a (30) 282 9810-es te le fo non.

u Lenvirág tá bor lesz jú li us 7-10-ig a Fa lu ház ban. Je lent -
kez ni le het Puk li Gab ri el lá nál a (30) 256 2567-es szá mon.

CSA LÁ DI ÉS GYE REK NAP

Csa lá di- és gye rek na pot ren dez a Fa lu ház a bu da ka lá -
szi ak nak má jus 29-én 15 órá tól. A prog ram ban lesz báb -
szín ház Mi si Mó kus sal, né pi já ték park, fa kör hin ta, „A ki -
rály lány üze ne te” cí mû ba lett-tánc já ték, gó lya lá bas pa -
raszt ko mé dia, rend õr au tó be mu ta tó, tánc ház ki csik nek és
na gyok nak a ka lá szi Lenvirágosokkal. A ren dez vény in -
gye nes, sze re tet tel vá runk min den kit!

TRI A NO NI MEG EM LÉ KE ZÉS

Dr. Ku lin Sán dor, a Ma giszt rá tus el nö ke lesz az ün ne pi
szó nok jú ni us 4-én 10 óra kor a Len fo nó ál lo más mel lett, a
Kár pá tok õre em lék mû nél tar tott Tri a no ni meg em lé ke zé -
sen. A ren dez vé nyen ver set mond De ák Ma ri ann és vár -
ha tó an fel lép nek a Ze ne is ko la nép dal éne ke sei, né pi he -
ge dû sei is. Sze re tet tel hív juk és vár juk a bu da ka lá szi a kat!

Könyv tá ri hí rek
u Ol vas ni jó... Jú ni us 14-én 10 óra kor a prog ram so ro -

zat ven dé ge Bos nyák Vik tó ria. Az író nõ na gyon so kat
tesz azért, hogy a gye re kek meg is mer jék az ol va sás va -
rázs la tos vi lá gát, és a he lyes írás ágas-bo gas sû rû jé ben el -
iga zo dást ta lál ja nak. Bos nyák Vik tó ria az a nép sze rû kor -
társ ma gyar író, aki nek ér dek fe szí tõ köny ve it a pe da gó -
gu sok és a di á kok egy aránt nagy él ve zet tel for gat ják.

u Könyv ba rát nõk Klub ja leg kö ze lebb jú ni us 9-én 15
óra kor lesz, té ma: a 60. szü le tés nap ját ün ne pe lõ Kukorelly
End re, akit ebbõl az alkalomból ezúton köszöntünk!

u A hó nap író ja Kukorelly End re, Szentistvántelepen
élõ Jó zsef At ti la-dí jas író, köl tõ, új ság író, kri ti kus, aki áp ri -
lis 26-án volt 60 éves. Iro dal mi mun kás sá ga mel lett a
Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem ta ná ra. A 2010-es ma -
gyar or szá gi or szág gyû lé si vá lasz tá son az LMP Pest me -
gyei te rü le ti lis tá já ról szer zett képviselõi man dá tu mot.

Kár pát-me den cei nép mû ve lõk XI. ta lál ko zó ja
Ti zen egye dik al ka lom mal ren de zik meg jú ni us 17-19

kö zött a Kár pát-me den cei Ki sebb sé gi Ma gyar Köz mû ve -
lõ dé si Ci vil Szer ve ze tek Fó ru ma Bu da ka lá szi Ta lál ko zó ját a
Fa lu ház ban. A prog ram fo lya ma to san bõ vül, de az biz tos,
hogy a szer ve zõk a szo ká sok hoz hí ven most is tar tal mas,
épí tõ elõ adá sok kal vár ják a Kár pát-me den cei nép mû ve lõ -
ket és a bu da ka lá szi ér dek lõ dõ ket.

A ma gas szín vo nal ra biz to sí ték Czakó Gá bor író, aki Be -
ava tás cím mel a ma gyar nyelv szer ke ze té rõl be szél; Par la gi
End re, Bu da ka lász volt pol gár mes te re Kap cso lat épí tés a
Kár pát-me den cé ben cím mel tart elõ adást és ve zet szek ci ót
is; Romhányi And rás, a Ma gyar Kol lé gi um el nö ke pedig a
pá lyá zás, pá lyáz ta tás me ne té rõl oszt ja meg ta pasz ta la ta it
hall ga tó sá gá val. Azo nos prob lé mák, kü lön bö zõ meg ol dá -
sok cím mel ré gi ón ként egy-egy elõ adó elem zi, hogy a sa -
ját or szá gá ban, te rü le tén a ci vil szer ve ze tek nek mi a sze re -
pük az anya nyel vi ok ta tás ban; és lesz egy szek ció a Nem -
ze ti Kul tu rá lis Stra té gia épí té sé rõl is.

Terv sze rint meg em lé kez nek ar ról, hogy 2011 – Bu da -
ka lász éve; és ha si ke rül ad dig meg ja ví ta ni a Fa lu ház ke -
men cé jét, a ha gyo má nyok hoz hí ven lesz Kár pát-me den -
cei ke nyér is. Még egyez tet nek Ré pás Zsu zsan na he lyet -
tes ál lam tit kár ral, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um Nem zet po li ti kai Ál lam tit kár sá gá nak ve ze tõ jé vel;
Ger gely Ist ván csíksomlyói volt plé bá nos sal; Pozsgay Im -
re po li ti kus, egye te mi ta nár ral; il let ve Andrásfalvy Ber ta -
lan nép rajz ku ta tó, egye te mi ta nár, po li ti kus sal, hogy részt
tud nak-e ven ni a ren dez vé nyen.

A prog ram nyi tott min den ér dek lõ dõ, gon dol kod ni és
esz mét cse rél ni vá gyó ér dek lõ dõ szá má ra!

Kedv csi ná ló

Kukorelly End re: ELÕ CSAR NOK

A vesztibülben ös  sze gyûlt már
min den, ami majd elkisér.
Áll nak ma guk ban, mint az ol tár.
Men ni, ma rad ni,

en  nyit ér.

Is me rõs, ahogy egy mást né zik,
ez egy va ló di tár lat itt,
lel tárt ró luk sen ki se ké szít,
nézd cso dá la tos

tár gya it

lé lek, és nézz ma gad ba lé lek,
te szí vem ben vo nul ga tó
bo rú, te ha lá los szem lé let,
ó édes árny, te

el fu tó.

Egy szer ez a le ír ha tat lan
be ren de zés is el me rül,
las san fel ol vad, mint a szap pan,
s el csor do gál a

vesztibül.
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A KALÁSZ SULI ÉS A TELEPI ÓVODA HÍREI OKTATÁS
Or szá gos Né met Sza va ló ver seny

Idén má jus 13-án im má ron he te dik al ka lom mal ke rült sor
a Né met Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos és Kö zép is ko lák Vers- és
Pró za mon dó Ver se nyé nek or szá gos dön tõ jé re. A ren dez -
vény nek a pest er zsé be ti Né met Nem ze ti sé gi Gim ná zi um
adott ott hont. A Ka lász Su lit 3 kis di ák kép vi sel te e ran gos
ver se nyen. Göm bös Han na (2. osz tály), He gyi Csen ge (3.
osz tály) és Göm bös Mar cell (4. osz tály) ver se nyez tek iro dal -
mi nyelv ka te gó ri á ban két sza ba don vá lasz tott szö veg gel. A
me zõny igen erõs volt, di ák ja ink nak olyan gye re kek kel is fel
kel lett ven ni a ver senyt, akik csa lá don be lül is né me tül be -
szél nek, lé vén, hogy egyik szü lõ né met anya nyel vû.

Ver seny zõ ink na gyon szé pen sze re pel tek. Göm bös Han na
6., He gyi Csen ge 9. (ta ná ruk: Szilágyiné Dér Bar ba ra), Göm bös
Mar cell 10. he lye zést ért el (ta ná ra: Sza kács Ré ka). Mind hár -
muk ra na gyon büsz kék va gyunk, az el ért ered mé nyek hez gra -
tu lá lunk és kö szön jük a szü lõk se gít sé gét, kí sé re tét.

Sza kács Ré ka

Mohol: Csere-bere fogadom…
2011. áp ri li sá ban 15 di ák kal utaz tunk Moholra, vi szo -

noz va az ok tó be ri lá to ga tá su kat. Ér ke zés után gyor san
egy más ra ta lál tak di ák ja ink és a fo ga dó csa lá dok. Ott tar -
tóz ko dá sunk alatt meg is mer tük is ko lá ju kat, dél utá ni szó -
ra ko zá su kat, il let ve a kör nyék lát vá nyos sá ga it. Hét fõn az
is ko la után Moholon tet tünk sé tát, hogy meg is mer ked -
jünk a te le pü lés sel, il let ve an nak ne ve ze tes sé ge i vel. Más -
nap ott hagy tuk ke zünk nyo mát az is ko la fa lán, hisz kö zö -
sen fes tet tünk az is ko la ud va rán egy er dei rész le tet. Bár ki
be kap cso lód ha tott, aki nek ked ve tá madt egy kis fal fes tés -
hez. A kö vet ke zõ na pok ban el lá to gat tunk Adára és
Péterváradra is, ahol tör té ne le mi is me re te ket sze rez tünk.

Sport ve tél ke dõn vet tünk részt, tán cot ta nul tunk és be -
ül tünk a tan órák ra is. Ter mé sze te sen volt idõ szó ra ko zás -
ra, ba rát sá gok ki ala kí tá sá ra is. Az ot ta ni gye re kek szí ve -
sen jár nak le a Ti szá ra, ahol a park ban van nak sport pá lyák
is és itt ta lál koz nak a fi a ta lok egy más sal dél utá non ként.
Ezen a köz pon ti ta lál ko zó he lyen sok olyan fi a tal lal is meg -
is mer ked het tünk, akik egyéb ként nem jár tak ná lunk a
cse re prog ram ke re té ben. Az ott töl tött egy he tünk alatt
na gyon jól érez tük ma gun kat, az is ko la sok ta nu ló ja jött ki
a busz in du lá sá hoz és sír va bú csúz tunk el egy más tól. Töb -
ben meg fo gad ták, hogy tart ják a kap cso la tot és mó dot
ej te nek a sze mé lyes ta lál ko zó ra is.

Matusek Ágo ta

Iz ga lom a Bé ke sé tá nyon
Má jus 11-én szer dán vi dám ovi sok tól volt han gos a Bé ke

sé tány, ahol is mét meg ren dez ték az Ovis Me zei Fu tó ver -
senyt. A Te le pi Óvo da Ma nó cso port já nak fi ai és lá nyai már
he tek óta iz ga tot tan vár ták a ver senyt, hogy ös  sze mér jék
gyor sa sá gu kat, ki tar tá su kat, ál ló ké pes sé gü ket a vá ros töb bi
óvo dá sá é val. Rend sze re sen edzet tek az óvo da ud va rán, a fi -
úk egy re hos  szabb tá vot je löl tek ki ma guk nak a fu tás ra. Ha
az óvó né nik el fe lej tet ték a fu tó edzést, a gye re kek azon nal
szól tak. Szer da reg gel már ér ke zés kor fel kel lett ra gasz ta ni a
rajt szá mo kat, an  nyi ra vár ták a ver senyt. Fél tíz kö rül már gyü -
le kez tek az óvo dá sok, óvó né nik, és a szer ve zõk a hely szí -
nen. Jó volt lát ni, hogy bi zony a vá ros nak ilyen sok óvo dá sa
van. Meg le he tett is mer ni né mely cso por tot a pi ros, li la,
zöld, sár ga logós pó ló juk ról. Elõ ször kör be sé tál ták a gye re -
kek a szer ve zõ ve ze té sé vel a ver seny pá lyát, az tán Nel li né ni
jól meg tor náz tat ta õket és ala po san be me le gí tet te iz ma i kat.

A rajt elõtt már ren ge teg szü lõ, nagy ma ma és szur ko ló
gyûlt ös  sze, ami ins pi rá ló an ha tott a gye re kek re. Elõ ször a
lá nyok in dul tak tel jes erõ be do bás sal, és né mi kis po tyo -
gás sal si ke rült tel je sí te ni ük a tá vot. A gyõz tes a vá ros ösz -
 szes óvo dá sa kö zül a Te le pi Óvo da Zsi ráf cso port já ból Mé -
szá ros Man du la, de a Ma nó lá nyok kö zül is so kan kap tak
még nye re mény pó lót, pl. T. Em ma, D. Ka ta, B. Blan ka.

A fi úk ver se nyé ben Ma nó cso por tunk ta rolt, a sok
edzés meg hoz ta gyü möl csét. Fi a ink meg sze rez ték az I.
(Bor sos Zol tán Ádám), II. (Tar já nyi Mi lán), III. (Gu lyás Már -
ton) és IV. (Baló And rás) he lyet. Bol do gan fog lal ták el a
do bo gót, s egy mást át ölel ve mo so lyog tak a ka me rák ba.
Ér dek lõd ve ku tat ták a nye re mény ként ka pott tás ka tar tal -
mát. A ver seny után min den részt ve võ gyer mek üdí tõt
ivott és cso ko lá dét maj szolt nagy bol do gan, és már azt
kér dez get ték, mi kor lesz a kö vet ke zõ ver seny.

A pá lya saj nos ha gyott né mi ki vet ni va lót ma ga után,
hi szen te le volt ha tal mas kö vek kel, buk ka nók kal, de a
gye re kek úr rá let tek a ne héz hely ze ten és jól vet ték az
aka dá lyo kat, nem tör tént ko mo lyabb bal eset. Azt gon do -
lom, hogy ez a nap em lé ke ze tes ma rad szü lõk nek, gye re -
kek nek, óvó nõk nek, szer ve zõk nek egy aránt. Kö szön jük!

Var ga Babett óvó nõ, Ma nó cso port

Me gyei At lé ti ka Ver seny
Is ko lánk, a Ka lász Su li há rom csa pat tal vett részt má jus

12-én a me gyei at lé ti ka csa pat ver se nyen az UTE pá lyán.
Gyer me ke ink nagy sze rû ered mé nye ket ér tek el. Na gyon
erõs me zõny ben ki vá ló an tel je sí tet tek, mél tón kép vi sel ték te -
rü le tün ket, a Szent end re kör ze tet. Csa pa ta ink: III. kor cso port
(lány): Cseszlai Esz ter, Tarcsi Kla u dia, Tichov Fru zsi na 5.a;
Cson tos Fanny, Ma ris Vi vi en, Nagy Vik tó ria 6.a • IV. kor cso -
port (lány): Csécs Bri git ta, Szakál Bar ba ra; Tarcsi Di á na 8.a;
Var ga Ni ko lett 7.a; Mol nár Lil la Eri ka 7.b; Kókai Kla u dia 6.b •
IV. kor cso port (fiú): Cson tos Zsolt, Nebranek Ri chárd 8.b; Utto
Ven del 7.a; Hor váth Mar tin, Vonház Ri chárd 7.b;

Mind a fi úk, mind a lá nyok erõn felül tel je sí tet tek, de sze -
ret nénk ki emel ni két 8. osz tá lyos ta nu lón kat, Nebranek
Richárd-ot és Tarcsi Di á na-t akik pél dát mu tat tak „fi a ta labb”
tár sa ink nak aka rat erõ ben és ered mé nyes ség ben is. Sok si kert
kí vá nunk Ne kik a sport te rü le tén a jö võ ben is!

Hajduné Nagy Má ria és Ko vács Lászlóné
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OKTATÁS A KALÁSZ SULI OLDALA

23 38. lap

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Lá to ga tás a Skan zen ben
Má jus 10-11-én a Ka lász Su li 4.a és 4.b osz tá lya az is ko la

és a Skan zen kö zös pá lyá za tán nyert két na pos fog lal ko zá son
vett részt a Skan zen ben. A 4.a osz tály a „Csak ter mé sze te -
sen!”, a 4.b osz tály a „Gaz dál kodj Ökosan!” cí mû cso ma got
vá lasz tot ta. Mind két nap kü lön busz jött a két osz tá lyért és a
fog lal ko zá sok vé gez té vel vis  sza is ho zott min ket az is ko lá ba.
Sze ren csé re az idõ is ked ve zett, mert szín pom pás, ra gyo gó
nap sü tés ben volt ré szünk. A 4.a osz tály ta nu lói a kö vet ke zõ
gon do la to kat fo gal maz ták meg él mé nye ik bõl:

„El sõ nap Ju dit né ni se gít sé gé vel a gyógy nö vény kert -
tel is mer ked tünk. Meg fi gyel het tük, meg sza gol hat tuk
töb bek kö zött a macs ka men tát, ka kukk fü vet, izsó pot,
borsikafüvet, oregánót, vad ró zsát, lestyánt, tár konyt,
men tát. Volt olyan, ame lyi ket meg is kós tol hat tuk. Ké -
sõbb tea is ké szült né hány ból, mely nek fu ra íze volt, de
azért szí ve sen it tuk. A tea mel lé ku tya tej-mé zes ke nye ret
kap tunk, mely a hárs fa vi rág-méz ízé re ha son lí tott.

A Fel sõ-Ti sza vi dék táj egy ség ben meg mu tat ták ne künk
a pa rasz ti és kis ne me si há za kat, be ren de zé se i ket, ud va ru -
kat. A kert vé gé ben kom posz tál hat tunk is. Volt két lá da és
ab ba kel lett vas vil lá val be le rak ni az ös  sze gyûj tött nö vé nyi
ma rad vá nyo kat. Elõ ször a fi úk pró bál ták ki, utá na a lá nyok.
Meg fi gyel het tük az ap rí tó gé pet is mû kö dés köz ben.

Mik ro szkó poz tunk is. Ta nul má nyoz hat tuk a ro va rok,
le vél tet vek, vi rá gok ré sze it. Na gyon él vez tük a „Bingó”
já té kot sok ér de kes kér dés sel. Ha za fe lé ta lál tunk egy her -
nyót. El is hoz tuk, õ lett az osz tály kis her nyó ja.

Má so dik nap Ági né ni ka la u zolt min ket a gyógy- és
fes tõ nö vé nyek bi ro dal má ba. Me sélt ne künk a ve ro ni ká -
ról, széleslevelû úti fû rõl, vad kör té rõl, ke reszt fû rõl, ga la -
go nyá ról, szikiürömrõl, sze der le vél rõl, ökör fark kó ró ról,
fûz rõl, bo dzá ról, vér fû rõl és far kas ku tya tej rõl.

Sé tánk so rán meg pi hen tünk a re for má tus temp lom ban,
ami rõl sok ér de ke set tud tunk meg. Utá na az ok ta tóte rem -
ben foly ta tó dott a fog lal ko zás. Fûz fa ágat for ró víz be áz tat -
tunk és be le tet tünk gyap jú fo na lat, amit sár gá ra szí ne zett a
fõ zet. Kap tunk cit rom fû bõl és men tá ból ké szí tett te át is.

Fes tõ nö vé nyek bõl meg ta nul tunk fes té ket ké szí te ni.
Min den ki nek na gyon tet szett, hogy a fõ zet be „méz gát”
kell ten ni. A sa ját ké szí té sû fes té ke ink kel egy ké pet fest -
het tünk ki. Na gyon szé pek let tek!”

Tóth Ni ko let ta, Hor váth Krisz ti na,
Var ga Márk, Facskó Má té, Bózsik Dá vid

Szí nes fém ívek a Du na part ján
A Du na-

par ton ke rék -
pá roz va Le ány -
fa lun több ször
el men tem már
egy ér de kes
„va la mi” mel -
lett. Be tér tem
hát a szom -
széd sá gá ban
ta lál ha tó Vad -
ka csa Egye sü -
let vízitelepére,
ahol Ko vács Eri ká tól meg tud tam, hogy a kér dé ses „va la -
mi” egy nyu gal ma zott föld rajz ta nár, Bé ni bá csi (Balla Ben -
já min) meg va ló sult ál ma: egy föld raj zi gya kor ló tér, ahol
az ér dek lõ dõk igen szem lé le tes mó don sze rez het nek
föld raj zi, me te o ro ló gi ai is me re te ket. 

Osz tá lyom mal, a Ka lász Su li 8.b-seivel két na pos ke -
rék pár tú ránk so rán út ba ej tet tük a gya kor ló te ret, és Bé ni
bá csi tól na gyon ér de kes, lel kes be mu ta tót hall gat hat tunk
zó na idõ rõl és he lyi idõ rõl, hõ mér sék let- és csa pa dék mé -
rés rõl, a nap óra mû kö dé sé rõl. A gye re kek ér dek lõd ve
vet tek részt a prog ra mon. Na gyon tet szett ne kik a „rend -
ha gyó” föld rajz óra. Kö szö net Bé ni bá csi nak, a Vad ka csa
Egye sü let nek és min den ki nek, aki tá mo gat ta a föld raj zi
gya kor ló tér lét re jöt tét!

Ma jor Ka ta lin osz tály fõ nök
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