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Készülõdés a Kevélyre...

A látványos táncbemutatók egyike
Remek hangulatot varázsolt az Anselmo Crew elõzenekar

A májusfát állítók a Lenfonóval szemben

Nagy sikert arattak a fiatal táncosok
A Back II Black koncertje zárta a kalászi majálist

Képeink a bhkeptar1 albumban érhetõk el a Picasan

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

KÖVETKEZÕ LAPZÁRTÁNK JÚNIUS 12.
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HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

SPORT, SZABADIDÕ ÉS KULTÚRA...

KISTÉRSÉG

Május 14-én rendezték meg a
A fõzõversenyt Liebhard András
Zengõ Fesztivál Szentendrén
szentendrei Czóbel parkban a nagyszadunabogdányi csapata nyerte a francia
bású hagyományõrzõ Zengõ Fesztivált.
hagymalevessel bogdány módra, cipóA program egy 600 fõs felvonulással
ban tálalva, illetve a boros, zöldséges
vette kezdetét, melyen részt vett a Váci
kuszkusszal töltött paprikával és a grilleHuszár és Nemzetõr Bandérium Egyezett füstölt sajtmártással. Rogán László
sület; a Veresegyház Katonai Hagyoés Máté István budakalászi csapatának
mányõrzõ Egyesület; Dr. Dietz Ferenc,
kiemelkedõ gasztronómiai tálalása is felSzentendre és Rogán László, Budakakeltette a zsûri figyelmét: a fokhagymás
lász polgár mestere; Budakalász, Pogombaleves és a sajtos, kapros, fokmáz, Dunabogdány, Tahitótfalu, Szenthagymás lángos nem csak gazdag ízeiendre, Dobogókõ, Csobánka és a kistérségi iroda csapata; vel, de a gusztusos és dekoratív terítéssel is nagy sikert ara400 kórista és a vendég kistérség: Salgótarján és Pásztó.
tott. Pomáz gombagulyással, Szentendre bodzaszörpös
A fesztiválra látogató több ezer embernek, kicsikcukkinis, gombás lecsóval, Pilisszentkereszt-Dobogónek és nagyoknak a színes mûsorok, kórus-prokõ gombás tejfölös ragulevessel, Csobánka cukkidukciók, játékos vetélkedõk, néptáncbemutanis lecsóval és tarhonyával, Tahitótfalu zöldsétók, a Kerekes Band koncert, a kemencés figes lencselevessel és a Kistérségi Iroda tejszínomságok, a bor- és pálinkakóstoló, a lovagi
nes-erdei gombás pirított szójaszelettel és
torna, a csikósbemutató, a gyerekek csatája,
bazsalikomos spagettivel készült.
a kovácsolás és a kézmûves vásár egész naA települések között zajló lovagi ötpos színvonalas programot nyújtott.
próba játékos vetélkedõjében folyamatoA színpadi mûsor a lélekemelõ Dunakasan holtversenyben voltak a csapatok, vényar Összhang amatõr kórusprodukcióval kezgül a gyõztes: I. Dunabogdány, II. Szentenddõdött Méhes Imre karvezetõ összefogásával,
re, III. Budakalász csapata lett. A fergeteges
miközhangulaben a településtú fesztivált a
csapatok vegetá- Zöldsziget,
riánus ételek ké- Opanke Szerb
szítésébe fogtak, Hagyományõrhogy kora dél- zõ,
Petrezseután ízletes és öt- lyem, Kalász és
letgazdag ételkü- Rozmaring táncegyüttes fantaszlönlegességekkel
várhassák a zsûri- tikus mûsora és
tagokat és a kós- a közös táncház
produkció zárta.
tolókat.
További képeink a bhkeptar1 albumban,
a Picasan érhetõk el.

A Kistérség összevont kórusa

Budakalász hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – szerkesztõi Gerzsenyi András Krisztián és Raczko Timea.
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2011 Budakalász, Vasút sor 122. • e-mail: budakalaszi.hirmondo@gmail.com • Tel.: 06 26 342 834 • 06 30 9426 504
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007 Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felelõs vezetõ: Cseh Tibor
Arculatterv: Szószabó Stúdió © Hirdetésfelvétel: a Kiadó és a Szerkesztõ elérhetõségein. Lapzárta: június 12. napján.
VÁRJUK HÍREIKET, INFORMÁCIÓIKAT A KÖZÉRDEKÛ ESEMÉNYEKRÕL! A LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZÕ ANYAGOK KÖZLÉSÉT NEM GARANTÁLJUK.
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FELHÍVÁSOK
Pályázat a volt Lenfonó területére

KÖZÉRDEKÛ PÁLYÁZATOK

„Szép kert, gondozott környezet”

Budakalász Önkor mányzata a képviselõ-testület április 28-i határozata szerint többfor dulós, nyilvános pályázatot ír ki a város belterületén fekvõ, a város kizárólagos tulajdonában levõ, ~ 8,96 ha nagyságú, ún. volt
Lenfonó-gyártelephez kapcsolódó felépítményes ingatlanok, alközpontok tulajdonjogának értékesítésére.
A pályázat beadásának helye és határideje: Budakalász Polgár mesteri Hivatal, 2011. június 15. 12 óra.
A központi ingatlan az 1291/25 hrsz.-ú, volt Lenfonó gyárterület 4 ha 1665 m2 területtel, a hajdani üzemépületek jelentõs része épületfizikailag leromlott állagú. A gyárterület az eredeti funkció szerint közel két
évtizede nem mûködik; rajta helyi jelentõségû védett
trafóház található. Az ipari épületekre jogerõs bontási
engedély van, melyet a kiíró a gyõztes pályázó rendelkezésére bocsát. A Lenfonó területhez kapcsolódó
épületeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.
Mivel a területen önkor mányzati intézmények és
bérlakások találhatók, melyek jogi státuszuk miatt kiemelten kezelendõk, a pályázatban az intézményhez
kapcsolódó terület hasznosításával kapcsolatos és az
önkor mányzati bérlakásokra valamint a bérlõk elhelyezésére vonatkozó jogilag megalapozott elképzelésekre
ki kell tér ni. Meg kell jelölni azt a jogi konstrukciót is,
amely megoldást nyújt a Faluház és a Zeneiskola jogi
sorsának és használatának, ill. a hozzá tartozó területek
használatának, tulajdonjogának a mikéntjére. A két intézmény korlátozottan forgalomképes és nem értékesíthetõ, de telekalakítással az intézményhez feltétlenül
szükséges terület-lehatárolás elvégezhetõ.
Részletek a www.budakalasz.hu honlapon.

Budakalász
Város
Önkor mányzata pályázatot ír ki a település megszépítése ér dekében, a
kör nyezetbarát,
gyommentes és
virágos porták kialakításának elõsegítésére. Ezzel elsõsorban azoknak
biztosít nyilvános elismerést, akik lakókör nyezetük
közterületein és az onnan látható kertekben, balkonokon, teraszokon kulturált, esztétikus zöldterületeket hoztak létre, mindannyiunk örömére.
A pályázók lehetnek magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók egyénenként,
vagy csoportosan az alábbi kategóriákban:
1. családi ház és környezete;
2. társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete;
3. intézmények és környezetük;
4. ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények
és környezetük;
5. ingatlan elõtti közterület.
Jelentkezési határidõ: május 31. Jelentkezési lapot
a bírálati szempontokkal a Polgár mesteri Hivatal portáján lehet átvenni, ill. a www.budakalasz.hu oldalról
letölteni. Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok a pályázók, akik az elmúlt években még nem vettek részt
a pályázaton. A legszebb kör nyezetet kialakítók emléktáblát kapnak, vásárlási utalványban és elismerõ
oklevélben részesülnek és a versenyen indulóknak
bemutatkozási lehetõséget biztosítunk a helyi médiákban. Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket mozgalmunkban.
Polgármesteri Hivatal

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 kötet megjelenése elõtt olvastam
Papp Márió fentebb idézett (No de elvtárs! címû) versét, amely egy azóta letûnt
kor sajátos ‘alkuhelyzetérõl’ festett keserûen ironikus képet. Aztán azt reméltük,
varázsütésre megszûnik a keresztény és
konzervatív szempontból is elfogadhatatlan nyomásgyakorlás, amiben a társadalmi hierarchia magos’b fokán álló erõszakot tesz/tehet az alatta lévõk emberi
és szakmai tartásán, meggyõzõdésén.
2011. május • V. évfolyam 5. szám

ALKU
Hittük ezt, mert nem lehet megalkuvásra kényszerítve boldogan és hatékonyan dolgozni, építeni, alkotni, élni se...
Ahogyan József Attila írta az Ars poeticaban: „Nincs alku – én hadd legyek boldog! / Másként akárki meggyaláz”. De
elmaradt a ‘varázsütés’: persona non
grata – mint a Krisztus utáni elsõ keresztények –, aki önbecsülését meg akarja
õrizni. Pedig belátható, hogy csak ott jöhet létre a kölcsönös tisztelet termékeny
légköre, ahol az nem lehet alku tárgya.
Maradt a „Nekem se jó / de te is ráfizetsz” magyaros üzlete, a „Legalább a
minimumot ne múljuk alul / legalább legyünk tekintettel az én közös érdekeimre” szemlélet – Papp Máriót idézve.

Maradt tehát az alku, aminek tárgya
és alanya is mi vagyunk: ránk alkusznak,
magunkról alkuszunk. /.../ Úgy tartják,
hogy a Jelcin által 1994-ben Szentpéterváron felszámolt „ateizmus múzeumának” megnyitásakor (cinikusan a „Kazanyi Miasszonyunk” székesegyházban
rendezték be) az emberek megvették a
jegyeket, – aztán bent imádkoztak. Mert
gyalázatos alku a lélekre nem köthetõ...
Az Édesanyák napján eszembe jutott
Papp Márió Jóvátehetetlen címû verse,
ami ‘a lélek Trianonja’. Kívánom, rossz alkuink révén ne legyen 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)
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KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

KÖZ-ÜGYEK

Változások az utakon

Hatástanulmány a szennyvíztisztítóra

Hosszú évek
várakozása, soksok ottlakó jelzése, többszöri kérése után végre
idén tavasszal
sor kerülhetett a
Berdó legelhanyagoltabb útjainak rendezésére. Régi adósságot törleszt így az önkor mányzat a Gerinc,
Gyümölcs, Cseresznyés és Áfonya utca felújításával, bár az
utak végleges rendbetétele még szükségszerûen várat
magára. Amíg a majdani csator názási, vízelvezetési munkák le nem zajlanak, addig csak ilyen szakaszos útfelújításra kerülhet(ett) sor, kátyúzással, a jár hatatlan részek teljes
felmarásával, és mart aszfalt burkolattal. Remélhetõleg a
lakosok így is elégedettek a több mint 10 millió forintos
beruházás eredményeivel, az utak jár hatóvá tételével.
Folyamatban vannak a kátyúzások is, az Er dõhát utca,
a Klisovác utca, a Kõbányai út után sor kerül a Kálvária utcára és a szentistvántelepi útjavításokra is.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a város szennyvizének tisztítására és ártalmatlanítására szakértõi tanulmányt készíttet és erre árajánlatokat kér be. A beérkezõ
árajánlatok közül a legkedvezõbb a VízPart Kft. kalkulációja volt, ezért a képviselõk felhatalmazták a polgár mestert,
hogy a szennyvíztisztító megépítése, mûködtetése, és a
lehetséges szennyvízkezelési alter natívák áttekintése,
megjelenítése érdekében az ajánlattevõvel kössön szerzõdést, 3 millió Ft+Áfa értékben. A tanulmánytervnek ki kell
tér nie arra, hogy ha nem javasolja önálló szennyvíztisztító
létesítését, úgy a DMRV Zrt-vel vagy a Fõvárosi Csator názási Mûvek Zrt-vel ér demes szerzõdést kötni.

Egyházközségek támogatása
Az egyházközségek és közösségek támogatása 2011ben nem pályázati rendszerben történik, hanem a polgár mester által benyújtott javaslat alapján. Az idei költségvetésben 3 millió forint áll erre a célra rendelkezésre. Az
egyházközségek és közösségek tervei, igényei alapján: a
Római Katolikus Egyházközség 2 M Ft, a Budakalászi Refor mátus Egyházközség 300 e Ft, a Görögkeleti Szerb
Egyházközség 300 e Ft, a Budakalászi Evangéliumi Közösség 200 e Ft, a Kalász Baptista Gyülekezet 200 e Ft támogatást kap, – a helyi egyházközségek építményeinek
beruházási célú bõvítésére, fejlesztésére, felújítására, állagmegóvásra, eszközbeszerzésre, továbbá programjainak, rendezvényeinek szervezésére, lebonyolítására.

Két német nemzetiségi óvodai csoport indul
A képviselõk februárban elvi döntést hoztak arról,
hogy támogatjál a Nyitnikék Óvodában német nemzetiségi nevelés bevezetését, az intézmény átszervezését. A
közoktatási törvényben elõírt vélemények (a Pest Megyei
Önkor mányzat Fõjegyzõje, független közoktatási szakértõ, az óvoda szülõi és alkalmazotti közössége) a döntést
támogatták. Ezért április 28-án a testület felhatalmazta a
Nyitnikék Óvoda vezetõjét, hogy a kétnyelvû német kisebbségi nevelés 2011/2012. nevelési évtõl történõ ütemezett bevezetését készítse elõ.

APRÓHIRDETÉSEK
ÉRSZÛKÜLET GYÓGYÍTÁSA, teljes érrendszer tisztítása
kardiológus vezetésével. BP. III. ker. Szépvölgyi úti HÉVmegállónál. 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
4
u

Kishírek
u A Napvirág Idõsek Otthonában április 19-én egy
mini lakossági fórum keretében Rogán László polgár mester az ott lakókkal egy pad elhelyezésérõl egyeztetett a
Klisovác utcában; ill. arról, hogy ha lehetõség van rá, a
Görkocsi kisbusza menjen el délelõtt és délután legalább
egyszer a Napvirághoz, hogy a járóképes idõsek igénybe
vehessék. Kéréseik remélhetõleg hamarosan teljesülnek.
u A Zrínyi utcai árok vízelvezetõ rendszerének kiépítésére a képviselõ-testület 4 millió forintot csoportosított
át, mivel a mûszaki megoldás vár ható bekerülési költsége
a bekért árajánlatok alapján a tervezettnél többe kerül.
u Mivel az Iskola utcai támfal élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetett, mert a rézsû megcsúszott, az önkor mányzat 1.565.425 forintot átcsoportosított költségvetésében a veszély mielõbbi elhárítása ér dekében.
u Havi 30 000, összesen évi 240.000 Ft hozzájárulást
nyújt az önkor mányzat a Pilis-Dunakanyari Hír mondó
2011. évi számainak megjelenéséhez, ha a kistérség öszszes települése az adott település lélekszámának arányában támogatást biztosít.
u A közlekedésbiztonsági fejlesztések II. ütemének
megvalósítása keretében – a Tanító és Sport utcai forgalomtechnikai küszöbök létesítése után – megkezdõdött a
József Attila út felújítása is. A tó mellett parkolósávot alakítottak ki; a Lenfonó
elõtti útszakaszon
új, a gyárterületrõl
való kiállást segítõ,
a várakozást tiltó
felfestéseket eszközöltek, hogy a
Hév-szerelvények
áthaladása miatt
ott megálló jár mûvek ne képezhessenek akadályt.

A Nõtagozat hírei
u Május 28-án 11-tõl 16 óráig ingyenes Ruhabörzére
várjuk a kisgyerekes családokat, rászorulókat a Faluház
udvarára.
u Június 25-én 15-tõl 19 óráig zenés teadélutánt tartunk. Vendégünk: dr. Sabjányi László fõorvos, aki a helyes
életmódról, táplálkozásról és az abortuszról tart elõadást.
2011. május • V. évfolyam 5. szám
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KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

Szünetel a gázszolgáltatás jún. 28-29-én

Mûködik a Duna-parti sorompó

Június 28-án 12 órától június 29-én 19 óráig Budakalász, Leányfalu, Pomáz, Szentendre településeken a gázszolgáltatás szünetel. A Tigáz-DSO Kft. kéri ügyfeleit,
hogy a gázmérõvel felszerelt fõmérõcsapot és a készülékek elzárócsapjait szíveskedjenek elzár ni! További felvilágosítás: 06 (80) 300 300. A gázszolgáltatás kimaradásáért
a cég a lakosok szíves megértését kéri és köszöni a szakszerû és gyors üzembe helyezéshez nyújtott segítségüket!

Május 13-án átadták a Duna-parti gáton a telefonhívással
aktiválható sorompót, amely akadályozza ugyan az átmenõ
forgalmat, de az ottlakók, valamint a rendõrség, a tûzoltóság
és a mentõk számára lehetõvé teszi a környék megközelítését. Az ünnepségen a szalagot Rogán László polgármester,
ill. a Duna-partért Egyesület részérõl Braun Péter vágta át.

Zászló és emlékkártya ajándékba
2011. Budakalász éve alkalmából nemzeti zászlót és
Budakalász emlékkártyát adományoz Budakalász Város
Önkor mányzat képviselõ-testülete a lakosoknak.
A város szebbé tétele, a lakosok nemzeti érzésének
erõsítése ér dekében 1 db 60x90 cm méretû címeres
nemzeti zászlót és 1 db Budakalász Emlékkártyát vehet át
belterületi ingatlanonként egy (14 év feletti) személy,
2011. május 9-tõl június 30-ig a Polgár mesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, hétköznap 8-16 óra között. Az átvételhez feltétlenül szükséges a lakcímkártya bemutatása!
Az
önkor mányzat kéri a
lakosokat, hogy
a szándék érvényesülése ér dekében
valamennyi nemzeti
és városi ünnep
idején a zászlókat az ingatlanokra kirakni szíveskedjenek.

„Mûvészetek szerelmese”
A Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet és a Váci Madách Imre Mûvelõdési Központ a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus Mûvészeti Programok Fõosztályával együttmûködve, pályázatot hir det a
megye területén élõ vagy tanuló magyar anyanyelvû nem
hivatásos képzõ- és ipar mûvészek (autodidakta, rajztanár
és naiv alkotók) számára. A pályázaton részt vehet, aki elmúlt 16 éves és nem végzett semmilyen képzõ- és ipar mûvészeti fõiskolát, egyetemet és hivatásszerûen nem
foglalkozik alkotómûvészeti tevékenységgel.
Nevezés képzõmûvészeti kategóriában: festészet, grafika, kisplasztika, szobrászat, tûzzománc, új vizuális kísérleti
mûfajok: video installációk. Ipar mûvészeti kategóriában:
minden, ami a tárgyalkotás körébe tartozik, függetlenül az
anyagtól (textil, kerámia, bõr, tûzzománc, kovácsoltvas, bútor, játék, üveg, ékszer). A népi tárgyalkotó mûvészet tárgykörébe tartozó munkákat nem fogadják be.
A pályázat beadása: 2011. jún. 5., a mûvek beadása:
2011. szeptember. A beküldött mûvekbõl kiállítást nyitnak
november 4-én 18 órakor, a tárlat november 27-ig lesz megtekinthetõ a váci Madách Imre Mûvelõdési Központban. A
megyei és más csoportos kiállításokon kiválasztott mûvekbõl
országos Esszencia Tárlatot rendeznek 2012 májusáig Budapesten. Részletek: www.budakalasz.hu, www.pmkult.hu
2011. május • V. évfolyam 5. szám

A tér figyelõ-rendszerrel folyamatosan figyelik a sorompót, így az infravörös kamerák segítségével rongálás
esetén felderíthetõ a tettes. A beruházás 2,5 M Ft-ba került, a sorompót idén ingyenesen használhatják az érintettek. A késõbbiekben elképzelhetõ, hogy az állandó lakosoknál egy telefonszámra térítésmentes, a többire fizetõs
lesz a szolgáltatás, az üdülõktõl díjat szednének. Felmerült
az is, hogy a sorompóra esetleg biztosítást is kötnének.

Használt sütõolajgyûjtés
Május 16-tól a bõ zsírban való sütéskor keletkezett elhasznált zsírt és növényi olajat konyhai és más hulladéktól
mentesen korlátlan mennyiségben és térítésmentesen
adhatják le a Hulladékudvarban (2011. Budakalász,
Klinger Henrik u. – 1291/25 hrsz., volt Lenfonó gyártelep), szer dán, csütörtökön és pénteken 14-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

A Cities projekt végéhez közeledve
2010 júniusában beszámoltunk róla, hogy Budakalász
volt az egyik helyszíne a Cities európai tapasztalatcsere projektnek, amelyben részt vesz a Dunakanyari és Pilisi Önkor mányzatok Többcélú Kistérségi Társulása is. A 2008 júl. 1tõl 2011. jún. 30-ig tartó, a különbözõ fejlettségû európai
térségeket közös szintre hozni kívánó EU-s kezdeményezésû projekt célja a kreatív üzletág (nem rutinszerû tevékenységek: festészet, szobrászat, dizájn, számítógép programozás, tudományos kutatás és menedzseri munka) fejlesztése.
A projektben döntõen európai városi önkor mányzatok
vesznek részt: Litvániából, Olaszországból, Spanyolországból, Magyarországról, Portugáliából és Szlovéniából.
A munkát egy angol szakértõ is segíti. A résztvevõk elkészítették a „Legjobb Gyakorlatok Kézikönyvét”, melyben
minden partner bemutat 1-2 olyan sikeres és követhetõ
tevékenységet, mellyel a kreatív iparágat fejlesztették.
Kistérségünk a Dunakanyari Nyári Játékokat tette ismertté.
A kézikönyvben szereplõ mintákból sokat tanulhatnak városfejlesztõ szakemberek, politikusok és civil szervezeti aktivisták. A külföldi szakemberekkel fölvéve a kapcsolatot, még
könnyebbé válhat a helyes gyakorlatok magyar közegbe való
átültetése. A Legjobb Gyakorlatok Kézikönyve letölthetõ a
www.eucreativeindustries.eu oldalon.
5
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EGÉSZSÉG, NEVELÉS, ÖSSZEFOGÁS

Tavaszi nagy szûrés – Egészségnap
Még felsorolni
is nehéz, hányféle
vizsgálatra nyílt
lehetõség
az
Egészségklub idei
tavaszi nagy szûrõnapján, május
19-én. A szokásos
vér nyomás-, vér cukor- és koleszterinszint-, valamint testzsírtömeg mérés, látásvizsgálat
mellett volt inkontinencia szûrés, ortopédiai szûrés, lúdtalpbetét készítés, RYN gyógycipõk bemutatása. Ízelítõt
kaphattak az érdeklõdõk alter natív gyógymódokból: különös tekintettel a táplálkozásra, testmozgásra, de szó volt
öngyógyításról, meditációról, fülakupunktúráról is. Nem
maradhatott el a pástétom kóstoló és az egészséges csokoládé bemutató, valamint a táplálék kiegészítõk sem.
Mód nyílt testtartás vizsgálatra, tartásjavító tor nára, Doppler vizsgálatra (érszûkület), a bõrön lévõ elváltozások vizsgálatára és cukorbetegek ortopédiai szûrésére is.

Ingyenes méhnyakrák-szûrés
Az Egészségklub vezetõsége és Budakalász Város Önkor mányzata ezúton értesíti a budakalászi nõket, hogy az
elõzõ évekhez hasonlóan ebben az évben is biztosítja Budakalászon a méhnyakrák-szûrést, mely citológiai és ultrahangos vizsgálatból áll. A helyben történõ szûrés költségét a
képviselõ-testület állja, az a jelentkezõknek költségmentes.
Fontos, hogy az elõzõ méhnyakrák szûréstõl eltelt idõ
több legyen, mint egy év, mert az OEP csak ebben az
esetben finanszírozza a szükséges laboratóriumi vizsgálatot. Jelentkezni lehet Lazanyi Istvánné Editnél a 06 (70)
456 0605-ös telefonszámon 16-18 óra között, vagy az
Egészségklub foglalkozásain és rendezvényein, illetve a
Polgár mesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben.
Kérjük, hogy a szûrésre hozza magával a TAJ kártyáját.
A szûrés legközelebbi idõpontjai: 2011. jún. 23 és júl. 7.,
reggel 8 órától 11 óra 30-ig. Kérjük, hogy mindenki a jelentkezéskor kapott idõpontnál 10 perccel korábban jelenjen meg! A szûrés helye: a háziorvosi rendelõ épületében a védõnõi szobák (a bejárattól balra). Mindenkit szeretettel várunk, akinek fontos az egészsége!
az Egészségklub vezetõsége

Az Egészségklub programjai
u Június 18-án
szombaton 9 órakor: Déri kupa,
kispályás labdarúgó bajnokság lesz
a Sportpályán, a
Fér fiak hete alkalmából.
u A június 23ai orvosi elõadás
témája: Milyen lábakon állunk?

KÖZÖSSÉG

Pedagógusnap a városban
Budakalász Város Önkor mányzat
Képviselõ-testülete a fenntartásában
mûködõ közoktatási intézmények alkalmazottait köszönti a Pedagógusnap alkalmából június 6-án hétfõn 16
órakor, a Kós Kár oly ÁMK Faluház
Nagyter mében. Ezen az ünnepségen
kerül sor az önkor mányzat által alapított „Budakalász kiváló pedagógusa” és a „dr. Milosevits
Péterné – Budakalász közoktatásáért” díjak idei átadására.

Semmelweis napi köszöntõ
Budakalász Város Önkor mányzat Képviselõ-testülete a
település egészségügyi és szociális ágazatában dolgozó
és a város lakosainak jólétéért tevékenykedõ munkatársai
tiszteletére Semmelweis napi ünnepséget rendez június
20-án hétfõn 17 órakor a Kós Kár oly ÁMK Faluház Nagyter mében. Ekkor kerül sor az önkor mányzat által 2009ben alapított „Budakalászi polgárok egészségéért” díj idei
átadására is.

„Köszönjük, Hapci Benõ!”
Június 5-én éjfélig lehet a Szentistvántelepi Iskolára szavazni a http://letscolour.hu/palyazatok/82 oldalon, hogy
az intézmény megnyerhesse egy festékgyártó cég pályázatát, s ezzel a nyári felújításhoz szükséges eszközállományt:
festéket, ecseteket, állványokat és a színdesignerek munkáját. A gyõzelemre nagy esély van, hiszen lapunk munkái
idején hol elsõ, hol második helyen áll az iskola.
A pályázattal a szürke, kopott iskola épületét szeretnék színesebbé, vidámabbá varázsolni. A megvalósításhoz roppant széles összefogás jött létre. Nemcsak pedagógus kollégák, diákok és szülõk biztosították a szervezõket részvételükrõl, de az iskola volt diákjai, a város polgár mestere, alpolgár mesterei, és a képviselõ-testület
több mint fele vállalta, hogy ecsetet ragad a nyáron. Az
iskola közösségének sikere ér dekében azonban most a
legfontosabb teendõ: szavazni, szavazni, szavazni...
Kérjük az internet eléréssel rendelkezõket, hogy a napi egyszeri voksukkal járuljanak hozzá, hogy megszépülhessen az iskola, illetve értesítsék ismerõseiket, levelezõtársaikat is errõl a nemes összefogásról!

Csodálatos emberek munkája Budakalászon
Szeretném megköszönni a Polgár mesteri Hivatal
munkatársainak, hogy megszervezték az ingyenes kar diológiai szûrést a lakosság részére. Nagyon meglepett és
jólesett, hogy ilyen komoly vizsgálatot végeztek, ami egy
húsz per ces, minden fontos egészségügyi problémára kiterjedõ felmérésbõl, vérvételbõl, alapos szívultrahangból,
és nyaki ultrahangból állt.
Külön kiemelném, hogy milyen udvariasan és kedvesen
foglalkoztak velünk a Semmelweis Egyetem Kardiológiai
Központjának dolgozói: orvosai és asszisztensei. Igazán megérdemelnék a nagyobb erkölcsi és anyagi elismerést, hogy itt
tudjanak maradni és családot alapítani Magyarországon.
Hálás köszönettel:
Orosz Györgyné, Eszter
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KAPCSOLAT
A BTE 2010. évi Közhasznúsági jelentése
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete 2010-ben a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó elõírásoknak megfelelve egyszerûsített éves
beszámolót állított össze gazdálkodásáról. A közhasznúsági jelentést a közgyûlés 2011. május 2-i ülésén elfogadta. A mérleg fõösszege 569 000 Ft, a saját tõke 4 000 Ft.
A 2009-es évi 804 000 Ft, melyet a mérleg tõkeváltozás
címén mutat ki, teljes egészében felhasználásra került az
alaptevékenység ér dekében. Bank nyitó: 50 620 Ft, pénztár nyitó: 8 225 Ft.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA: tárgyévben a
szervezet nem kapott állami támogatást.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS: A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Ebben az évben az elõzõ évek tartalékait is fel kellett
használni a fentiek miatt, különösen azért, mert a számított
pénzbeli támogatás már csak 2011-ben érkezett meg.
A költségekbõl – melyet a lövétei programok, a rendezvény költségsor, és a Kahl am Main-i sor részben tartalmaz – 565 e Ft-ot aktív idõbeli elhatárolásként különítettünk el a mérlegben. A fenti összeget – mert a programok költségét elõre kellett megfinanszírozni – pénzbeli
betétként a kötelezettség soron tartjuk nyilván. Költségként csak a 2011-es beszámolóban fogjuk szerepeltetni.
Az erre megpályázott EU-s pénz 2011-ben maradéktalanul megérkezett 1 352 302 Ft összegben, így nemcsak a lezajlott 2010-es programokhoz, hanem már a 2011-es célokra is elegendõ fedezetet nyújt. A kimutatás részletesen:
Támogatások: 1 443
750; tagdíj: 33 000; tagi
hozzájárulás: 120 000;
kapott bankkamat: 845;
SZJA: 4146; összes bevétel: 1 601 741 Ft.
Kiadások:
üzemanyag: 45 125; bankköltség: 32 100; fénymásolás, sokszorosítás: 40
915; rendezvény: 664
890; lövétei programok:
248 185; Ada: 270 170;
tábor: 518 780; Kahl am
Main: 229 050; telefonköltség: 40 785; postaköltség: 5 755; pályázati
díj, könyvelés: 76 500; összesen: 2 172 255 Ft.
Elkülönített költség: –565 000 Ft.
Mindösszesen: 1 607 255 Ft.
Záró pénzkészlet: bank: 0 Ft; pénztár: 4220 Ft.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKAT szervezetünk nem nyújtott,
így e soron továbbra sem történtek kifizetések.
TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE (központi költségvetési szervtõl,
elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkor mányzattól, települési önkor mányzatok társulásától és mindezek szerveitõl): tárgyévben közösségünk összesen 1 443 750 Ft
támogatást kapott a Budakalászi Önkor mányzattól.
Vezetõ tisztségviselõink díjazásban, juttatásban nem
2011. május • V. évfolyam 5. szám

TESTVÉRTELEPÜLÉSEKRÕL...
részesülnek, munkájukat társadalmi munkában végzik.
Egyesületünknek személyi jellegû ráfor dítása nem volt.
BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÜNKRÕL
Budakalász nemzetiségei kulturális hagyományainak
ápolása: 2010. aug. 21-én testvértelepüléseinkrõl érkezõ
vendégeinknek a Városi rendezvények keretében Önálló
egyesületi napot tartottunk, ahol mi a budakalászi nemzetiségek kulturális értékeit, szokásait, három testvértelepülésünk fellépõi pedig hagyományos néptáncaikat mutatták be. E napon erõsítettük meg Lövétével a 10 éve aláírt
szerzõdésünket.
Kulturális tevékenység népszerûsítése: június 24-július
3-ig Tihanyban a Szent Erzsébet Alapítvány vendégházában táboroztattunk lövétei, adai és budakalász-i gyer mekeket (45 fõ). A tábor feledhetetlen élményeket jelentett a
résztvevõknek. Augusztus 13-22. között nemzetközi ifjúsági találkozót rendeztünk kahl-i, lövéte-i és helyi résztevõkkel: a Budakalászi Cserkész Alapítvány udvarán egy
strandröplabda pályát építettünk, sporteseményeket szerveztünk (Vidra SE), kör nyezettudatos életmód címmel
kerekasztal beszélgetéseket rendeztünk, városnézéssel,
és közös bográcsolással tettük színesebbé a közösen eltöltött 10 napot.
Hasonló szervezetekkel kapcsolat fenntartása: július
23-25 között Adára szerveztünk kirándulást, hogy a budakalásziak megismerjék a települést, a vajdasági embereket, életüket, kultúrájukat. Szép, értékes kultúr mûsorokat láttunk, élveztük a szíves vendéglátást.
Weitzinger Imréné, elnök

Az adai Musica
Humana
– Budakalászon
Május 8-án az esti
mise után a budakalászi
templomban adott emlékezetesen gazdag mûsort az adai Musica
Humana Kórus. A Palestrina-, Bruckner-, Liszt-,
Bár dos Lajos-, Varga Péter- és szerb zeneszerzõk mûveit megszólaltató énekkar elõzõ nap a
Szent Margit Gimnázium
kápolnájában, a Bár dos
Lajos Zenei Hetek programján, majd aznap a Mátyás
Templomban lépett fel és ezután ‘magukat ajánlva’, Székely Zoltán szervezésével érkezett testvértelepülésére –
városunkba – vendégszereplésre.
A nyugdíjasokból, középiskolásokból, tanárokból, orvosokból, könyvelõkbõl álló kórust a zene szeretete hozta és
tartja össze. Ennek köszönhetik, hogy többször felléptek
már Romániában, Bulgáriában, Csehországban és Magyarországon is, és mindenhova elvihették ennek a csodálatos
adománynak, a muzsikának az üzenetét: egy többnemzetiségû közösség részeiként mindig van közös nyelv, amelyre alapozva megértésre, egyetértésre találhatunk...
7
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A SZIGET LAKÓINAK OLDALA

Budakalász gyöngyszeme, a Luppa-sziget – II.
A

KÜLÖNÖS SZÉPSÉGÛ SZIGET

„A Lupasziget a Duna
szentendrei ágában, Budakalász város magasságában
elhelyezkedõ kis sziget.
Hossza nagyjából 800 m, a
szélessége eléri a 100 m-t.
A szigeten egy hosszanti
„fõút” vezet végig, ami valójában egy szélesebb járda.
Két oldalán végig egy hetvenéves platánsor fut, mely
védettséget élvez.” – írja a
sziget építészeti és kultúrtörténeti értékeit elemzõ
szakdolgozatának bevezetõjében Kollár Bence.
„A sziget ma is páratlan természetközeli pihenést biztosít, kivételes atmoszférája és gazdag növényvilága van. A
vízi sportokhoz pedig ideális körülményeket biztosít. /.../ A
szigetnek bõ növényvilága van, a magas talajvízszint kedvezõ életkörülményeket nyújt. Két oldalt 3-3 harántutca vezet
le a partra. Közelsége vonzó a fõvárosi emberek számára.
Az újonnan épült MO híd (500 méterre délre helyezkedik
el) zaja nagyban rontja a korábban itt átélhetett nyugalmat.”
„Az üdülõterületet a szárazföldrõl csupán hajóval lehet
megközelíteni. A szigetnek két arca van. A keleti oldal
csendesebb, ugyanakkor több szúnyog tenyészik. A nap és
holdfelkelte varázsa átélhetõ. A nyugati oldal szelesebb,
zajosabb, ám a csodálatos naplementét élvezhetik a lakók.”
A SZIGET NÉVADÓJA: LUPPA PÉTER
A Lupa Egyesület tagjai, ill. Elek
Péter által összeállított pályamunka
részletesen kitér a sziget névadójára.
Eszerint: „Luppa Péter mérnök, országgyûlési képviselõ 1838-ban született, pomázi lakos volt. 1857-ben
Bécsbõl öt technikus társával együtt
csolnakon ment le a Dunán a Fekete
tengerre. Keleti utazását közzétette részint saját neve, részint Kõhegyi álnév alatt. 1861-tõl Pest megye tiszteletbeli
fõmérnöke lett és 1863-ban
birtokára, Pomázra ment és
ott mintagazdaságot rendezett be. 1875-78-ban a
szentendrei kerület képviselõjévé választották. Szabadelvû párt tagjaként
1887-tõl újra képviselõ.
A Phyloxéra tanulmányozása céljából Franciaországban hosszabb utazást tett és
tapasztalatait a kormány rendelkezésére bocsátotta és
ezért a Ferencz József rend
középkeresztjét kapta. Útleírást, történeti, régészeti,
8

LUPPA LAP
közgazdasági, különösen szõlõgazdasági és politikai cikkeket
írt. Levelei Bécsbõl a Magyar Néplapban (1857), cikkei a Vasárnapi Újságban (1858), Délibábban, Napkeletben jelentek
meg. Képviselõházi beszédei a Naplókban (1892) vannak.
Kõhegyi álnéven Dunai Útirajzot írt, amely folytatásokban jelent meg a Napkelet c. folyóiratban 1858-ban.”

A Luppa-szigeten, az Országgyûlés Hivatalának üdülõjében található a képen is látható Luppa Péter emléksarok.
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LUPPA LAP
A LUPPA-SZIGET PARCELLÁZÁSA
„A szigetnek sajátos építészeti karaktere van, kis, lábakon álló nyaralók állnak rajta”, hiszen „ártérben van, évente általában egyszer elönti a víz. A beépítés a ‘30-as években kezdõdött, melyet egy mintaszerû parcellázás elõzött
meg.” – írja szakdolgozatában Kollár Bence. – „A Lupaszigetet sokáig értéktelen területnek tartották. Csupán a
sporthajósok használták kikötésre. A weekend-mozgalom
hatására azonban a sziget teljesen új perspektívákat nyitott: Az alapötlet szerint a vízi sportolók hétvégi házainak
szánták a szigetet. A Dános és Fehér Helvétia társaság
1932-ben mintaszerû parcellázást végzett. Szellemes, jól
használható, fogas parcellázással, apró telkekre osztották
a területet. Így a néhány belsõ telket leszámítva minden
nyaralónak volt Duna parti része vagy lejárata a Dunára.”
A Lupa Egyesület tagjainak pályamunkája szerint a „jól
átgondolt és szépen kivitelezett tervek alapján” sikerült
megteremteni „az infrastruktúrát és ezzel a kulturált üdülés
lehetõségét. Példa lehetne ez arra, hogy milyen sorrendben kell egy területet a természettõl ‘elhódítani’. Általában
fordítva történik. Elõbb építenek, aztán dúlnak: csatorna,
víz, villany, telefon, utca stb., érdekében. Aki telket vásá-

A SZIGET LAKÓINAK OLDALA

rolt, aláírta a Lupa Bizottság (Lupa Egyesület elõdje) által
meghatározott alapszabályokat, amelyek biztosították a
békét és kulturált üdülést. Nyeles telkekre osztották a szigetet, vagyis a vízpartiaknak szorgalmi útjuk lett a fõút felé, a belsõ telkeknek kijáratuk lett a vízre.”
„Kozma Lajos munkássága jelentõs nyomot hagyott a
szigeten – írja Kollár Bence –, az általa tervezett nyaralók a
sziget ékességei. Emellett több mintaszerû ház épült a ‘30as években. A késõbbi évtizedekben kevés jó minõségû és
kvalitású üdülõ épült a szigeten. Közülük a Dévényi Tamás
tervezte nyaraló emelhetõ ki. ... Kozma Lajos a korai lakók
között érkezett. A korszak legkiemelkedõbb magyar építészei közé tartozott.” (Munkáiról, ill. a sziget jellegzetes építészetérõl a következõ lapszámban olvashatnak.)
Képek: Kollár Bence (kollarbence.blogspot.com) és Elek Péter

A Lupa Egyesület Közgyûlése
Május 28-án, a Luppa-szigeti nyílt nap keretében zajlott
a Lupa Egyesület évadnyitó közgyûlése, amelyen szó volt a
platánfák, illetve a sziget karbantartásáról (utóbbit Németi
Jenõ végzi, a tulajdonosok megelégedésére); a helyi vállalkozók – büfé, gondnok, rév – támogatásáról (az õ megélhetésük létkérdés a szigetlakók számára is); a szemétszállításról (a jelenlévõk fájlalták, hogy megszûnt a szelektív gyûjtõ
a Duna-parton); a víztorony sorsáról (egyelõre nem tudják,
lebontatni vagy felújíttatni érdemes inkább a múlt század
harmincas éveiben épített, már használaton kívüli tornyot,
ami jelenleg a magyar állam tulajdona és mûemlék).
Komoly gond, hogy a rév budakalászi kikötõje javításra szorul: a sok milliós költségre jó volna támogatást szerezni. Továbbra is sokakat zavar a Megyeri híd dilatációs
szerkezetébõl fakadó zaj (a munkát nem fejezték be: a járdán van ugyan gumipárna, ami tompítja a gyalogosok és
biciklisek okozta hanghatást, de az úttesten – ahol valójában szükség lenne rá – nincs, így az autók áthaladásakor a
kiépített acélcsík erõsen csattog).
Két pályázatot nyert tavaly az egyesület, így az éves mérlege pozitív volt, – sajnos idén nem jutottak támogatáshoz.
Nagy sikert aratott a lapunkban is szemlézett pályamunka:
akinek a háza szerepel benne, kapott belõle egy ajándék példányt is. A közgyûlés megköszönte Kollár Bence építész
munkáját, amivel hozzájárult tanulmányhoz.
Az ügyek megbeszélése és a jó hangulatú közös bográcsozás után az egyesület és a Vidra SE tagjai végigjárták a sziget híres épületeit, megtekintették érdekességeit.
2011. május • V. évfolyam 5. szám
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HÍREK A HIVATALBÓL

Elfogadta az önkormányzati tulajdonú
társaságok beszámolóját a Képviselõ-testület
A Budakalászi Közmû Üzemeltetõ Kft., a Kaláz Kft. és a Kábel TV Kft. beszámolóját tárgyalta legutóbbi ülésén a városvezetés. A testület örömmel nyugtázta, hogy a közmûcégnél és
a régebben vagyonhasznosítási feladatokat ellátó Kaláz Kft.-nél
megszûnt az elmúlt évekre jellemzõ rossz gazdálkodás, és jelentõs költségcsökkentést is végrehajtottak a cégek új vezetõi.

Módosult az állattartási rendelet
Több megkeresés is érkezett a Polgár mesteri Hivatalhoz, hogy a rendelet által korábban engedélyezett két ebnél többet lehessen tartani az ingatlanokon. Két kutyánál
többet a jövõben akkor tarthat a tulajdonosa, ha beszerzi a
szomszédos ingatlan tulajdonosa, valamint a polgár mester írásos engedélyét, döntött a Képviselõ-testület.

Önálló Rendõrõrs létesítését
kezdeményezi a városvezetés
Budakalász városa a Szentendrei Rendõrkapitányság,
azon belül a Pomázi Õrs illetékességi körébe tartozik, ám a
rendõri jelenlét további megerõsítésre szorul településünkön. – A tavak, az OMSZK Park, a bevásárlóközpontok, és
a település más részein is sokkal hasznosabb volna, ha állandó rendõri jelenlét lenne tapasztalható – vezette fel a
városvezetés kezdeményezését Rogán László polgár mester. – Úgy ítéljük meg, hogy szükséges kezdeményezni
egy önálló Budakalászi Õrs létrehozását. Két alapvetõ feltételt szeretnénk érvényre juttatni, az egyik: az õrs illetékességi területe Budakalász legyen; a másik: annyi ember
szolgáljon itt rendõrként, amennyi a biztonságos feladatellátáshoz szükséges. Nem kizárt, hogy az Önkor mányzatnak vállalásokat kell majd tennie, de a polgárok biztonságérzetének növelése kiemelten fontos számunkra – tette
hozzá Rogán László polgár mester. Az Önkor mányzatnak
sokat segíthet Mányai Zoltán fideszes önkor mányzati képviselõ, aki Pintér Sándor Belügyminiszter sajtófõnöke.

Jelentõs földterületeket
szerzett az Önkormányzat
4,7 hektárnyi földterületet ajándékozott az Önkormányzatnak a Pannon Alfa Kft., az errõl szóló szerzõdést a felek aláírták – tájékoztatott Dr. Krepárt Tamás alpolgármester. – Hoszszú tárgyalássorozat eredményeként rögzítettük, hogy az
Önkormányzat belterületbe kívánja vonni a Pannon Alfa Kft.
tulajdonában álló öt ingatlant, amely a cég számára értéknövekedést eredményezne. A helyi építési rendeletben meghatározott közösségi célok elérése érdekében ugyanakkor a
Pannon Alfa 4,7 ha területet ingyenesen az Önkormányzatnak
ajándékozott. Továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a város közösségének vagyona gyarapodjon –
mondta az alpolgármester, miután a felek aláírták az önkormányzati vagyont jelentõsen növelõ megállapodást.

Fekvõrendõröket telepítettek
A közlekedõk biztonságát szolgáló forgalomcsillapító
küszöböket telepítettek a Polgár mesteri Hivatal munkatársai. A 14 fekvõrendõrt a Zrínyi, a Szent László, a Rózsa,
a Petõfi, a Kovács Lajos, a Jókai, illetve a Mályva utcában,
10

KÖZ-ÜGYEK
valamint a Vasút soron alakították ki, és ellátták a szükséges elõjelzõ táblákkal. Kérünk mindenkit, hogy elõvigyázatosan, a közlekedési szabályokat betartva közlekedjen.

Rogán László polgármester határidõnaplója
Az elmúlt hónapban végbement fontosabb tárgyalásokról,
eseményekrõl szeretnék beszámolni Budakalász polgárainak:
• Április 30-án nagysikerû kistérségi Tavasz-kupa volt Budakalászon, amelyen Budakalász több csapattal is részt
vett, és viszonylag jól szerepelt.
• Május 1-jén önkormányzati majálist tartottunk a Faluházban.
• Május 2-án a Príma Pék Kft. járt nálam, aki a Kék-Duna
úton fog építeni egy nagy pékséget; remélhetõleg több
budakalászi lakost is fog alkalmazni.
• Május 2-án dr. Kárpáti György háromszoros olimpiai
bajnok járt nálam a Hivatalban.
• Május 4-én a Luppa-fesztivál szervezõi jártak nálam és különbözõ budakalászi egyesületi vezetõknél, tévéfelvételt készítettek Budakalászról, amit a Nóta TV mutat be folyamatosan.
• Május 9-én rendkívüli testületi ülést tartottunk.
• Május 12-én a szennyvíztisztító tanulmánytervének készítésével megbízottak jártak nálunk.
• Május 13-án a Gátõr utcai sorompót adtuk át. Sajnos a
sorompót két nappal ezelõtt megrongálták. Készült felvétel az elkövetõrõl, most elemzik a képeket.
• Május 14-én Szentendrén részt vettünk a Zengõ-fesztiválon, ami egy kistérségi fesztivál ügyességi versenyekkel,
fõzõversenyekkel; Budakalász csapata a 3. helyen végzett.
• Május 16-án dr. Kónya Endre orvostechnológus járt nálunk; a Képviselõ-testület szándéka egy új orvosi rendelõ
építése, ezért szakemberekkel elkezdtük az egyeztetést.
• Május 17-én a Promontorbor igazgatója, dr. Gágány Tibor járt nálunk; a Promontorborral lesz nemsokára egy
önkor mányzati vagyont növelõ tranzakciónk, amit a
Képviselõ-testület már jóváhagyott.
• Május 20-án egy újabb jégcsarnoképítõ járt nálam; elmondtam neki, hogy egyelõre a HÉSZ nem teszi lehetõvé semmilyen jégcsar nok építését az Omszk parkban,
ám dolgozunk a park fejlesztési koncepcióján.
• Május 23-án a Raiffeisen Bankkal aláírtuk a 300 millió forintos kötvénykibocsátásunkat, amelyet még a korábbi
testület hagyott jóvá.
• Május 25-én Balogh Gábor öttusa-világbajnok járt nálunk, aki Orbán Viktor miniszterelnök sportért felelõs tanácsadója; Budakalász sportjáért szeretne õ is a továbbiakban tenni; valószínûleg jövõre budakalászi polgár lesz.
• Folynak a kátyúzások. A Berdó aszfaltozása/javítása a
végéhez közeledik; a Képviselõ-testület ezekre a munkákra több, mint 10 millió forintot különített el.
• A Zrínyi utcai árok rendbetétele elkezdõdött.
• A virágok kiültetése folyamatban van, szépítjük Budakalászt.
• A BKV-val küzdünk, a sínek mentén másfél méteres gaz
van; a közeljövõben talán már lesz pénze 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 kezdjük a felújításokat; a többi utcára is remélhetõleg még az
idén sor fog kerülni.
Polgármesteri Hivatal
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OKTATÁS
Nyitnikék Nap

2011. április 16. szombat reggel 8 óra 30. Ma is, mint
majdnem minden nap, az oviba készülök. De most nem a két
Süni csoportos gyermekem kezét fogom, hanem vágódeszkával és késsel felfegyverkezve indulok. Nyitnikék Nap lesz
délután. Nagy a készülõdés már korán reggel. Mire odaérek a
Pomázi úti épületekhez, az óvó nénik és néhány segítõ szülõ
már az udvart öltöztetik új ruhába. A többi szülõkolléga már
várja a felvágásra szánt hagymát, virslit, kolbászt. Paprikás
krumpli készül a vendégek számára. Egy óra alatt elõ is készítettük a hozzávalókat, hogy a szakácsunk megtöltse a három
hatalmas üstöt. Már serceg is a hagyma a finom házi zsíron…
Közben az óvó néniknek véget ért a nyíltnap, amit a leendõ ovisoknak tartottak. Az udvaron folytatják a munkát. Nagy
a sürgés-forgás, mindenki tudja a dolgát. A dajka nénik, kar-

bantartó bácsik is kiveszik részüket a munkából, asztalokat rakosgatnak ide-oda, kikészítik a finomabbnál finomabb sütiket,
amiket az elsõ vendégek hoztak. Folyamatosan terülj-terülj
asztalkám fogadja az újabb érkezõket. Közben a paprikás
krumpli is elkészült. Senki sem marad éhesen, mint soha
egyetlen vásárban. És tényleg olyan ez, mint egy vásári forgatag. Aki akar, vásárfiát válogat, amit az óvoda bankójáért, a
Nyitnipénzért meg is vásárolhat, aki akar, célba dobhat, horgászhat apró ajándékokért. Vannak, akik az ügyességüket,
erejüket fitogtatják zsákban futás, gólyalábazás, kötélhúzás
közben. Az állatóvodában lévõ pulykával, malaccal, kecskével, nyúllal, tyúkokkal és lóval is ismerkedhetünk.
Látni gyerekeket, akik saját készítésû vesszõparipán
nyargalnak, látni olyan lurkókat is, akik kincsekre vadásznak. Közben pedig a Kikiáltó hív minket: hol a Kalász Táncegyüttes népitáncára, hol az óvó nénik bábelõadására, hol
citerazene hallgatására, hol gyönyörû népi viseletek bemutatójára, majd legvégül pedig táncházba, amihez a Sültü
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IBUDAKALÁSZI

KÜLÖNLEGES PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN

népi együttes húzza a talpalávalót. Sok-sok élménnyel és
rengeteg vásár fiával megrakodva tértünk este haza.
Ezúton tolmácsolom az óvoda közösségének köszönõ
szavait: köszönetet szeretnénk mondani a Szülõi Munkaközösség tagjainak, valamint azoknak a szülõknek, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal lehetõvé tették e színes program létrejöttét, ill. részvételükkel támogatták alapítványunkat.
Köszönjük a Kalász Táncegyüttesnek, a Sültü együttesnek a
fellépést. Major Vincének a hangosítást (www.lagzim.hu ill.
www.djneked.hu). Külön köszönjük a Faluháznak és a Német
Nemzetiségi Egyesületnek a segítségét, támogatását. Én pedig a szülõk nevében szeretnék köszönetet mondani a
Nyitnikék Óvoda összes munkatársának és különösen az ötletgazdáknak azért, hogy ilyen sokat tettek, hogy gyermekeink ennyi kulturális élménnyel gazdagodhattak.
Rozsnyai Brigitta
(Ernhoffer Zsófi és Boldizsár anyukája)
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A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA

Szitakötõ vetélkedõ

Április 12-én délután a
Kalász Sulival közösen rendeztünk az 5-6. évfolyamosok számára egy természetismereti vetélkedõt. A játékos feladatokat a Szitakötõ
újság utolsó három számából állítottuk össze. A kíváncsi gyerekek lapját, a Szitakötõ újságot negyedévente kapja
ingyen a két iskola. A színvonalas cikkeket az interneten is
nyomon lehet követni (www.szitakoto.com). A 38 gyerek és
a közremûködõ tanárok is élvezték a kellemes délutánt.
Nádas Kati és Viktor Anna

OKTATÁS
Országok játéka

Április 20-án rendezte meg a diákönkor mányzat az
„Országok játékát”. A felsõs osztályok feladata az volt,
hogy a sorsolás útján kapott országoknak megfelelõen díszítsék fel saját osztályter müket, mutassák be az adott országot, annak jellegzetességei által. Minden osztály fantasztikus ötleteket sorakoztatott fel, nem kis örömet
okozva ezzel a tantestületnek és az alsós diákoknak, akik
az értékelésben vettek részt. Mindannyian felejthetetlen
élményekkel lettünk gazdagabbak. I. 91 szavazat – Spanyolország 5.b, II. 45 szavazat – Mexikó 6.b, III. 40 szavazat – Olaszország 7.b, IV. 37 szavazat – Amerika 7.a. Minden versenyzõ osztálynak gratulálunk a színvonalas dekorációért, az elõadásért és az alsósok vendéglátásáért.

Látogatás a Budai Arborétumban

A madarak és fák napja

Április 11-én a 7.a osztály tanulmányi kiránduláson
vett részt a Kertészeti Egyetem arborétumában. A programot Osváth Dorottya apukája szervezte, s egy kedves
kolléganõje vezetett körbe minket a gyönyörû növények
között. Megismertük a kertészkedés szempontjait, vizsgáltuk az évgyûrûket és ter mészetesen megcsodáltuk az
év fáját: a tiszafát is. Új ismereteinket technika és biológiaórán egyaránt alkalmazzuk. Az arborétum szabadon
látogatható, így másoknak is ajánljuk egy kellemes sétára.

Osztályunkkal
a
Holdvilág-árokban kirándultunk a Madarak
és fák napja alkalmából. Nagyon jól éreztem magam a friss levegõn. Miközben haladtunk a célpontunk
felé, megismerkedtünk sok fával és növénnyel: bükk, hárs,
tölgy… Hamar odaértünk. Megismertünk
egy ásványt is, a gránátot, amely egy féldrágakõ. Egy barlangba is bementünk, amit az emberek vájtak ki. Belül rovásírást is láttunk, amelyet a magyarok õsi írásának tartanak.
Könnyûnek éreztem a túrát, azonban a végén kiderült, hogy
kb. 10-11 km-t gyalogoltunk. Remélem, jövõre is megyünk.
Görcz Dániel 5.a

Állatmenhely látogatás

Az izgalmas történelem

Iskolánk néhány tanulója ápr. 9-én a két Eszter nénivel meglátogatta a szentendrei Árvácska állatmenhelyet. Összesen 13
felsõ tagozatos gyerek ment el a menhelyre, és volt egy negyedik osztályos tanuló is. Szentendrén csatlakozott hozzánk Andi
néni, majd Edit néni is a fiával. Így egész nagy csapat lettünk.
Volt, aki hozott a kutyáknak pórázt, tápot vagy játékot. Több
mint 150 kutya volt a menhelyen, és voltak cicák és nyulak is.
Én legszívesebben hazavittem volna az összes állatot. A kutyákkal el lehetett menni sétálni. Nagy ugatás volt, minden kutya azt szerette volna, ha õt visszük ki. Sokan voltak, akik szívesen örökbe fogadtak volna állatot, de csak szülõvel lehet állatot
örökbe fogadni. Én nagyon jól éreztem magam, és figyelmébe
ajánlom minden szeretõ állatbarátnak.

Az iskolában sokat tanultunk és olvastunk a honfoglaló
magyarokról. Egy napon elindultunk Hollóvölgybe. Csaba
bácsi hármas kürtszóval fogadott bennünket. A kürt a szürkemarha 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.

Szabó Balázs és Schmehl Ádám 5.b

Versenyek
u A kisiskolások országos közlekedésre nevelõ versenyének Pest megyei for dulóján Gurbán Beriniké (3. o.) III.,
Hegyes Bence (7. o.) II. helyezést ért el.
u Az Országos Fittségi Versenyen 5-6-os fiúk és lányok
(21fõ) vettek részt. A versenyt Dunakeszi rendezte, ahol 7
másik csapattal mérkõztünk meg, eredményeink: 30 m, fi12

Kovács Nóra és Tim Réka 3.b,

úk: Mezõ Ákos 6.b – arany-, lányok: Szabó Flóra 6.b –
ezüst-, helybõl távolugrás: Turai Fanni 6.a – ezüst-, 3000
m: Szabó Flóra 6.b – ezüst-, Turai Fanni 6.a bronzér mes.
u Eredményeink a Nyuszi Kupa úszóversenyen: 50 m
fiú hát (2001-ben születettek) Székely Márton – II., 50 m
fiú hát (2000) Hegyi Lehel – I., Forián-Szabó Máté – II.,
100 m lány vegyes (2000-2002) Berkes Nóra – II., 100 m
fiú vegyes (2000) Hegyi Lehel – II., Kereszturi András –
III., váltó II. kat. (2 gyerek és 1 szülõ) Kereszturi–Székely –
III., váltó III. kat. (1 gyerek, 1 nagyszülõ és 1 szülõ) Szûcs
család – III. helyezés. Minden résztvevõnek gratulálunk!
2011. május • V. évfolyam 5. szám
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Amikor házhoz jön az erdõ...
IBUDAKALÁSZI

SZÓRAKOZÁS, TERMÉSZET, TÖMEGSPORT

Best of L’art pour l’art
Abban a „kimagaslóan
speciális” élményben részesülhettek a május 5-én este a
Faluházba látogatók, hogy a
L’art pour l’art társulat tagjaitól megtudhatták: azzal,
hogy az elõadásukon megjelentek, bebizonyították, hogy
jelen vannak az univerzumban. Mivel nincsenek máshol, ezért hiányoznak onnan,
mindenhonnan hiányoznak,
ahol nincsenek ott, így viszont az ottlétükkel és a hiányukkal betöltik az egész univerzumot, tehát azzal, hogy a L’art pour l’art elõadáson
vannak, voltaképpen a lét teljességében benne vannak...
Az est során a nézõk rácsodálkozhattak, hogy a társulat tagjai négyen hat szólamban énekelnek, ami nagyon
ritka, de még nem is emésztette fel a társaság teljes kapacitását, hiszen annyira tehetségesek, hogy az élnek is az
élén jár nak. Úgy 1 125 000 mûfajban vannak az élen, járatosak népdaléneklésben, Zengõ ABC-értelmezésben,
párkeresõ hir detések fogalmazásában, a költõ fényter mészetének elemzésében... Mindeme tehetségüknek persze
csak töredékét tudták bemutatni, de ez is elég volt ahhoz,
hogy vadidegenek is szélesen mosolyogjanak egymásra
az elõadás befejeztével...

Éppen csak macska farka
nem volt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága munkatársainál, akik a Madarak és
fák napja alkalmából május
10-én a ter mészet válogatott
kincseivel lepték meg a Faluházba látogató iskolásokat.
Rácsodálkozhattak viszont a
gyerekek pöfeteg gombára,
orrszarvú bogárra, õz állkapcsára, hódkoponyára. Megtapogathatták különbözõ állatok gereznáit, még egy vakondbõrökbõl összevarrt, orrgazdától elkobzott kisebb méretû takarót is megsimogathattak. Élõhelyet kereshettek cincér nek, hiúznak, harkálynak; megtudhatták, hogy a vadvédelmi kerítés nem anynyira az állatok, mint a növények védelmére szolgál,
hogy megakadályozza, hogy az állatok lerágják a facsemetéket. Összehasonlíthatták különbözõ madarak tollait,
tojásait; emlõsök lábának, patájának lenyomatait; de a
legér dekesebbnek azt a függõcinege fészket találták,
amit minthogy nemezszerû anyaggá áll össze, a vízparti
népek rendszeresen gyerekcipõnek használtak...
A Nemzeti Park hasonló csodákkal várja látogatóközpontjaiban az ér deklõdõket a Sashegyen, Esztergom Strázsahegyen és Pilisszentivánon.

II. Tavasz Kupa Budakalászon
Budakalász és Visegrád versengett a lehetõségért,
hogy a tavalyi, hagyományteremtõ csobánkai focikupa
után idén megrendezhesse a kistérség legnagyobb szabású kispályás amatõr labdarúgó tor náját, a II. Tavasz Kupát. Végül városunk gyõzött a nemes versenyben: április
30-án szombaton nem csak a kistérség településeinek
gyer mek-, nõi- és fér fi csapatai, valamint a kistérségi iroda gár dája mér hették össze futball-tudásukat az Omszk
parkban, de más kör nyékbeli közösségek, így Budapest
és Dunakeszi is képviseltették magukat a kupán.
A felnõttek tornáján elsõ a budapesti „Igénytelenek” csapat lett, a második helyet Pomáz, a har madikat Szentendre
szerezte meg. A labdarúgó kupa mellett bárki kipróbálhatta
magát 7 méteres ügyességi kapura rúgó versenyen és büntetõ rúgó versenyen is. Az esemény fõvédnöke: Sebõk Vilmos 52-szeres válogatott labdarúgó és Dombay Zsolt, a
Szentendrei Sportcélú kft. ügyvezetõ igazgatója volt.
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CSERKÉSZEK ÉS NAGYCSALÁDOK

Strandröplabda pálya a Cserkészháznál

A budakalászi Lenfonó HÉV megállónál, az alapítványi
pékség mögötti Félúti Házban épülõ Cserkészház kertjében egy homokkal borított, szabvány méretû, kivilágított
strandröplabda pályát épített cserkészcsapatunk az elmúlt
fél évben a Testvérkapcsolatok Egyesületével és az önkor mányzattal együttmûködve. A pálya területén az elsõ kapavágásban a Kahl am Mainból érkezett fiatalok is segítettek 2010 augusztusában.
Nagy öröm számunkra, hogy a kertben és a házban
2007 óta végzett sok ezer óra önkéntes munka gyümölcsét átadhattuk 2011. április 16-án Budakalász sportolni
vágyó fiatal és idõsebb lakosai számára. Állagmegóvás
céljából 2010-ben elkészítettük az épület sok száz négyzetméteres trapézlemezes tetõfedését, melyet szintén e
napon mutattunk be az ér deklõdõknek. Az átadást egy
nagyon jó hangulatú strandröplabda pálya avató rangadóval tettük emlékezetessé, melyre igen sok helyi amatõr
csapat benevezett.
A rangadó elõtt rövid ünnepség keretében mondtunk
köszönetet a sok támogatásért, segítségért, melyet az elmúlt 4 évben kaptunk, s melynek eredményeképp az
egykori iskolai gyakorlókert ismét a budakalászi ifjúság javát szolgálhatja. E tény különösen kedves és egyben kötelezettséget is jelentõ örökség cserkészcsapatunk számára, ezért e sportolási lehetõséget ezúton is felajánljuk a
helyi oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek, baráti társaságoknak. A röplabdapálya strandfocira is alkalmas, palánkkal kerített.

KÖZÖSSÉG

A kert a tûzrakó hellyel és a Cserkészházban található
ter mek nagyobb létszámú, akár 100 fõs rendezvényekre
is alkalmasak, melyekhez vizesblokk és felszerelt teakonyha is tartozik. A foglalás intézhetõ telefonon Konrád Dénes önkéntes gondnoknál: (20) 294 7030 vagy e-mailben: fuzfanfutyulorezangyal@gmail.com
Ezúton is köszönetet mondunk még egyszer az elõzõ
polgár mester uraknak: Har csa Lajosnak és Parlagi Endrének, valamint a jelenlegi polgár mester úr nak, Rogán Lászlónak, akik eszmei és anyagi támogatást is nyújtottak
többször is. Helyhiány miatt nem tudjuk felsorolni a sok
szülõt, helyi vállalkozót, mér nököt, akik nagyon sokszor
segítettek az eddigiek során, valamint csapatunk egykori
és jelenlegi tagjait, akik önkéntes alapon vettek részt a
szombatonkénti grundmunkás akciókban évek óta.
A továbbiakban is köszönettel fogadunk bár mely fizikai
segítséget és anyagi támogatást is alapítványunk javára,
melynek bankszámlaszáma: 11703006-20063315. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány: www.cserkeszek.hu További infor máció: (30) 305 7305, wett.andras@gmail.com
Reméljük, hogy a továbbiakban sokunk egészséges
életmódját, közösségi szabadtéri sportolásának és összejöveteleinek örömét fogja majd szolgálni e gyönyörû kör nyezetben, védett helyen található amatõr sportpálya és kert!
Dr. Wettstein András kuratóriumi elnök

Foci utcabajnokság a nagycsaládosoknál

A 2011. tavaszi foci utcabajnokságot május 7-én
szombaton rendezte meg a Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete. A több sérült miatti lemondás ellenére is bõvült a kör, több csapat jött el, mint korábban.
A gyerekeknél az utolsó pillanatig nem lehetett tudni,
hogy ki nyeri el a kupát és a focilabdát. Végül a Széchenyi
utca vitte el, immár örökre, mivel har madik alkalommal
nyerték meg a vándorkupát.
A felnõtteknél is nagy körbeverés alakult ki, végül itt is
az egymás ellen elért eredmény döntött és a „grundon”
maradtak Budakalász legjobb focistái.
Az eredmény a gyerekeknél: 1. Széchenyi utca, 2.
Martinovics utca, 3. Petõfi utca; gólkirály: Korom Gergely
(6 gól), Galamb utca.
A felnõtteknél: 1. Grund, 2. Petõfi utca, 3. Káplán utca;
gólkirály: Krulik Gergely (4 gól), Grund.
Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok Egyesülete
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HISTÓRIA

TELEPÜLÉSÜNK ÉS KÖRNYÉKE

Ásatás lesz Kalászon!

ÚJ ISMERTETÕ OLDAL BUDAKALÁSZRÓL
sírról, amelyik a Kálvária-dombon
Többszöri nekifutás, próbálkozás szabályosan eltemetett fér fi maradváBudakalásznak van egy települési
után számomra kedvezõ for dulat állt nyait rejtette, mellén II. András egy weboldala, a hivatalos www.budakabe Budakalász múltjának kutatásában: ezüst dénárjával.
lasz.hu. Ez az új oldal nem kíván azzal
az Önkor mányzat és Rogán Lász- Eddig közöletlen felvétel az 1977-es ásatásról. versenyezni, nem is abból a célból
ló polgár mester úr elhatározták,
hoztam létre. Miért éreztem szükA kiásott alapfalak egy részlete.
hogy jelentõs összeget, több
ségesnek mégis a kialakítását? A himint kétmillió forintot elkülönítevatalos honlap a kistérségi webolnek egy, a Kálvárián történõ feldal-hálózatok sorába tartozik, s mint
tárás fedezésére.
ilyen, elsõsorban a településen élõMint tudható, 1977-ben, kéket kívánja tájékoztatni az önkor résemre volt egy egyhetes tájémányzati eseményekrõl, fogadókozódó jellegû ásatás itt, akkor
órák idõpontjairól, rendeletekrõl,
pályázati lehetõségekrõl.
Tettamanti Sarolta régésznõ kiásÍgy – szükségszerûen – nagyon
ta egy cirka 6x6 méteres terülekevés olyan infor máció található
ten az ott fellelt falakat, de sajnos
ez neki kevés volt ahhoz, hogy ki
A most tervezett feltárásnak ép- azon oldal lapjai között, amelyre vimerje jelenteni: az egykori Kalász Ár- pen az ad jelentõséget, hogy végre – szont egy, a Világhálón, avagy szemépád-kori templomának alapfalait lelte több, mint 30 év után – hitelt ér dem- lyesen idetévedt ér deklõdõ kíváncsi,
meg. Ehelyett annyit írt le megállapí- lõen eldõlhet a kér dés: ott, a Kálvária- ha alaposabban szeretné megismer ni a
tásként: „egy egyházi rendeltetésû dombon volt (avagy nem) a kálizok település múltját, kultúráját, értékeit.
Ezt a hiányt kívánja oldalam betölteépület – valószínûleg a paplak – ma- Árpád-kori temploma?
radványai kerültek elõ.”
Az Önkor mányzat már elküldte a ni. Létezett is egy idõben, csak a szerveIdõrõl idõre még napjainkban is szükséges papírokat a Nemzeti Mú- rek és munkahelyek váltásaiban eltalálkozhatunk olyan vélekedéssel, zeum felé, megbeszélte Tomka Gábor süllyedt kissé. Most akadt idõm és enerhogy a középkori Káloz település Budakalászon letelepedett régésszel giám, megpróbálni – immár javított,
nem is itt, a mai helyén lett volna. Pe- a feltárást, így minden remény meg- modernebb környezetben – feléleszteni
dig már az 1977-es ásatás idején is van arra, hogy június-július hónapban és kibõvíteni az oldal tartalmát.
Elér hetõsége:
sok olyan leletanyag került elõ, ame- szorgos kezek dolgozhassanak a Kálhttp://www.budakalasz.fw.hu
lyik egy templomépület egykori je- vária-dombon.
lenlétére utalt, nem beszélve arról a
Kátai Ferenc
Kátai Ferenc
A Leány-Legény-barlangrendszer a Pilis leghosszabb
és jelenleg a legmélyebb barlangja. Április 7-én volt 20
éve annak, hogy egy kis szentendrei, 14-15 éves srácokból álló baráti társaság elkezdte tevékenységét a
Klastrompusztához közeli Csévi-szirteken.
Eleinte még tapasztalatlan barlangA Pilisi
ászokként ismerkedtek a barlangok csendes és hûvös világával, majd számos kutatóútjukkal történelmet írtak a Pilisben.
Az addig jelentéktelennek számító 403
m hosszú Legény-barlang, és az alig 200
méteres Leány-barlang további kutatómunkákkal és felfedezésekkel bõvült
1991-ben és az utóbbi hossza már év végére elérte az 1 kilométert.
A Pilis egyik legnagyobb ismert
cseppkõképzõdménye a Leány-barlangi részek egyikén, a Nagy-hasadék alján található. Ez egy 4 m magas cseppkõoszlop, mely nemcsak a Pilis, de a
Dunántúl legnagyobb cseppköve is.
Elindult egyfajta „forradalom”,
amely a két barlang egyesítését szorgalmazta, hiszen mint azt már korábban Leél Õssy Sándor geológus megjegyezte: „ikerbarlangokról van szó, melyek valamikor összefüggõ rendszert alkottak a hegyben”. Így cseppköves ter mek és to2011. május • V. évfolyam 5. szám

vábbi, a mélyben kanyargó folyosók, szûkületek felfedezésével a rendszer hosszát 3800 méterre, s mélységét
103 méterre növelték. Mára megtalálták a két barlang közötti ter mészetes összefüggést is, így a Pilis egyetlen és
legnagyobb barlangrendszerévé vált…
A kutatásoknak azonban ezzel még
Aggtelek
nincs vége. Hiszen a további – még a
hegyben rejtezõ, feltételezett – rendszer nek csak egy közel 5 kilométer
hosszú töredékét ismerjük. Hiszen kutatóéveink alatt eddig számos kisebb,
ám nagyon is jelentõs barlangot fedeztünk már fel a Leány-Legény-barlangrendszer közelében. A 640 m hosszú
Indikációs-, a 300 m hosszú Ajándék-,
a 200 m hosszú Rejtekút-, és a 100 m
hosszú Õsi-barlangokat is. Ez utóbbi
cseppköves üregbõl réz- és bronzkori
emberi csontleletek kerültek elõ.
A felfedezésekrõl, kutatóutakról
egy színes képekkel illusztrált élménybeszámoló-könyv jelent meg nyolc évvel ezelõtt, A Hókirály birodalmában
címmel. A könyvet 2011-ben, a 20
éves évfor dulóra – némileg moder nizálva – újra kiadták.
Szeretettel ajánljuk az ér deklõdõk figyelmébe.
Benyák Attila, barlang- és Piliskutató
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HATVANÖT ÉVE HÁZASSÁGBAN...

„A legszebbek a küzdelmes évek voltak...” IV.
orozatunkban a 65 éve boldog házasságban és 47
éve Budakalászon élõ Soós László és neje,
Kalcsevics Irén küzdelmes életútjának néhány izgalmas fejezetét mutatjuk be olvasóinknak. Reméljük,
sokaknak szolgál tanulságul gazdag életük.
– Nem mentem el New York-i, meg zürichi lelkésznek,
de itthon a zsinaton dolgoztam tíz évig, ’89-ig. Amikor
megalakult a rendszerváltás után a Parlament, bekerültem
oda és a Gyorsíró Szövetség kötelékében dolgoztam 7
évig, 72 éves koromig. De 1996-ban a For dító Iroda kitúrta a Szövetséget a Parlamentbõl, a gyorsírók nem is voltak
hajlandók maradni. Én egyedül maradtam... Olyan bandát
hoztak oda, akik 100-zal se tudtak ír ni, nem hogy 450nel... (Az egységes magyar gyorsírás mûvelõi – köztük
Soós László – a harmincas évektõl hazai és nemzetközi
versenyeken egyaránt diadalt diadalra halmoztak: képesek
a gyakorlatban elõforduló leggyorsabb beszédsebességnél
magasabb teljesítményre, a 450 szótag/perc vagy e fölötti
sebességû diktátumok jegyzésére. – a szerk.)
Azt mondtam akkor, hogy csak úgy tudjuk õket kihajítani onnan, ha valaki van benn... A Gyorsíró Szövetség
rámsütötte, hogy áruló vagyok... De sikerült a tervem.
Májustól októberig sikerült lehetetlenné tenni azt a bandát: a For dító Iroda ráfizetett erre a kalandra... Vállaltam a
gyorsírók irányítását, de kikötöttem, állítsák vissza a Parlamenti Gyorsíró Irodát, amit ‘52-ben megszüntettek. Ez
megtörtént. Ennek vezetõjeként dolgoztam ‘97 januárjáig, akkor volt egy balesetem, a felépülésem sajnos a 30
évvel korábbi orvosi mûhibák miatt sokáig elhúzódott. A
Baleseti Kór házban hoztak helyre.
1967-ben ugyanis volt egy balesetem. Motorral jöttem
haza az iskolából éjszaka és egy tanuló vezetõ meg akarta
mutatni a menyasszonyának, mit tud... Levitte a jobb lábamat. Két évig feküdtem a Péterfyben, 16 hónapig nyakig
gipszben. A mûtõs, amikor gipszelt, annyira részeg volt,
hogy a jobb lábamat is balnak gipszelte... Így lettem kétballábas... Har minc évig minden lépés borzalmas fájdalmat
okozott, – ezzel a fájdalommal jártam végig a fél világot.
És hogy hogy maradt meg ‘97-ben a lábam? Az újpesti iskolában tanítottam és volt ott egy zsidó lány, aki kint
járt Izraelben és ottani prospektusokat mutogatott a társainak. Amikor beléptem, ott maradtak a papírok, elkezdtem lapozgatni. – Tanár úr el tudja olvasni? – El, persze. –
Azt hitték, zsidó vagyok, ideadták, hogy nézzem át nyugodtan. Na akkor, hazafelé volt a baleset. A kór házban kirakták az irataimat a szekrényre. Éjjel a segédorvosok kezeltek, problémáztak, hogy ezt csak a fõorvos tudná öszszerakni. De nála 1000 Ft a belépõ. Nagyon nagy pénz
volt az akkor... Hát legfeljebb levágják...
Jön másnap a fõorvos, zsidó ember volt. Meglátja a
prospektusokat az éjjeliszekrényen. – Maga ezeket olvassa?
– Igen, fõorvos úr, épp ezeket. – Ezt a lábat én fogom operálni. – Na, így maradt meg a lábam... Ha nem tudnék héberül, levágták volna... Akkor, ‘97-ben rendbetették, amit ‘67ben elszúrtak. Azóta a balesetes lábam soha nem fáj. A szabóm járt még jól: visszaengedhette az összes nadrágot...
Elismert gyorsíróként dolgoztam a ‘97-es balesetig. A
gyorsírás nélkül nem tudtam volna létezni, az segített ki
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‘64-ben, amikor már nem tudtam a lelkészi hivatást vállalni. Több mint 20 nemzetközi versenyt nyertem meg. Feri
fiam is ezen az úton ment tovább, versenyzett is, de a Polgár mesteri Hivatalban Ferenc Zsuzsa, a bajnok, szintén az
én tanítványom volt: Õ most aratja le a babérokat... Tanítottam angol gyorsírást is. Az angolok gyorsírása használhatatlan, az övék grafikus rendszer, kidolgoztam a geometrikus rendszert. Mi Magyarországon azzal jegyzõkönyveztünk, aztán ezt tanítottam is, amerikai cégnél.
Sajnos már a gyorsírást kivették az iskolából. Pedig
nem csak a beszédírásra jó ám. Ha valaki tudományos
munkát végez, óriási nyereség, ha tud gyorsír ni. Hússzor
rövidebb, mint a folyóírás, és lehet még rövidíteni. A magyar gyorsírás a legjobb. Sorra nyerjük a világbajnokságokat. Itt az számít, milyen kevés vonással dolgozik valaki.
Zsuzsi 130-at ír per cenként. Én 86-ot. A legrövidebb rövidítésekkel kell dolgozni. A minisztériumban kiváló dolgozó voltam, még vörös csillagom is van... Volt ott egy
600 oldalas szakkönyv, a mûszaki for dításról. Azt idõre
tudták elszámolni. Megtudták, mennyi idõ alatt lehet
‘nor málisan’ megír ni, én meg a negyede alatt elvégeztem... A gyorsírásból lett a lakás nagy része...
De azért az nem minden... Még tudok templomi szolgálatot végezni. Csobánkán szoktam beszédet mondani,
Pomázon Úrvacsora osztáskor én adom a kenyeret... Aztán meg: Jézus életrajzának megírásához kezdtem. Kétszer bejártam Izraelt, és teljesen új szempontból írom le
az élettörténetét. A négy evangélium összevetésével rengeteg ellentmondás jön ki, amit kezelni kell, meg kell magyarázni az ellentmondásokat. Oknyomozó for mában
megyek végig rajta, mi miért történt. Ez egészen forradalmi dolog, rengeteg támadás fog miatta ér ni.
Sajnos a refor mátus lelkészek bele vannak egy rossz
hagyományba rögzõdve. Ott van az, hogy Jézus nem is
istállóban született, nem jászolban feküdt... Máriáék nem
értek már el a rokonokhoz, Erzsébethez és Zakariáshoz,
ezért a karavánszerájba bementek, és a vendégjog szerint
egy családnál, az asszonyok szobájában helyezték el Máriát. Volt ott egy-két birka is, hogy mindig egyenletes legyen a hõmérséklet. Volt egy kerek szénatartójuk (a jászol
Luther téves fordítása)...
Van egy másik mûvem, 2007-ben jelent meg. Négyszáz éve Szenczi Molnár lefor dította a zsoltárokat. Ez akkor egy hõstett volt, hozzájárult a magyar nyelv megmentéséhez, de mára elavult, helyenként érthetetlen, holt
anyag. Ezért álltam neki a zsoltár for dításnak. És ha már
benne voltam a versírásban, mivel a Biblia 2/3-a versben
van, de még senki nem for dította le versben, hát nekifogtam. Ez most interneten föllelhetõ, de félnek a kiadásától,
mert sokba kerül. A Kálvin Kiadónál megjelenik belõle
egy kivonat. Részt veszek az 1990-es Bibliafor dítás revideálásában is, lektorként. És mindezen túl, írom az önéletrajzomat, Kalandjaim címmel.
Kívánjuk Laci bácsinak, és a neki biztos hátteret nyújtó élete párjának, a csöndesen munkálkodó Irénke néninek, hogy
adjon nekik az Isten sok-sok erõt, egészséget, mind unokáikhoz, dédunokáikhoz, mind az önéletrajzi írásokhoz vagy az
egyházi szolgálathoz. Köszönjük, hogy beszélgethettünk.
Anó
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MUZSIKA ÉS SZÍNHÁZ KALÁSZON

Zeneiskolai hírek

Tamburástalálkozó és nemzetiségi táncház

u Hatodik alkalommal szervezett furulyatalálkozót április 15-16-án a visegrádi zeneiskola egy igen patinás
helyszínen, a Visegrádi Királyi Palota lovagter mében. A
megelõzõ estén pedig a csellótalálkozó vendégeit fogadta a rendezvény háziasszonya – közös kolléganõnk – Vass
Henrietta. A magas színvonalú, baráti hangulatú furulyatalálkozón visszatérõ vendégként szerepelhettünk. Az
idei találkozó teltházas rendezvény volt, remek darabokkal és elõadókkal, s a vendéghangszerek tág körével. Tanítványaink és tanáraink rendkívül színes programmal készültek mindkét eseményre. Büszkék lehettünk Vass Henrietta csellótanár nõ tanszakára (Bence Bálint, Bruinsma
Patrik, Bruinsma Dániel, Katona Lili), Reikort Ildikó furulyatanár nõ tanszakára (Csanda Renáta, Eõri Kata, Réti Glória,
Rudolf Daniella, Rudolf Hanna, Schlosser Ilona), Kispálné
Hoppál Hajnalka furulyás növendékére, Juhász Emesére,
Hermeszné Uracs Mónika zongoristáira (Kerekes Bar nabás, Kerekes Pál, Tim Réka, Tim Márton) és Vedresné
Gyermán Júlia hegedûs tanítványára, Takács Benedekre.
u Szépen helytálltak trombitás növendékeink április 20án a gödi Pest Megyei Rézfúvós versenyen: Katona Bálint,
Forián-Szabó Máté és Szilágyi Ákos oklevéllel tértek haza.
Tanáruk: Spáth Oszkár, zongorakísérõ: Mihályi András.
u A Tiszán innen Dunán túl Népdaléneklési verseny országos döntõjén április végén a Néprajzi Múzeumban Kiss Borbála kiemelt arany minõsítést kapott. Tanára: Papp Ágnes.
u Különleges Anyák napi koncertet adott a zeneiskolai
anyukákból tavaly õsszel alakult Hausmusik Consort kamaraegyüttes. Tagjai gyerekkoruk óta lelkes mûvelõi a klasszikus és népzenének. Az együttes többségében barokk mûveket adott elõ, melyekben Szabó Zsuzsa, Török Zsuzsa és
Ráczné Schanda Katalin furulyázott, Rácz Márta csellózott.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy növendékeink és
családjaik is erõsítik és továbbviszik az együttmuzsikálás
iránti igényt és szeretetet, zeneiskolánk e fontos törekvését.
u A budapesti Szabolcsi Bence Zeneiskolában rendezték
meg május 7-én az „Együtt muzsikálunk” tanár-diák furulyás
kamarazenei találkozót. Az erõs mezõnyben jól teljesítette a
próbát Reikort Ildikó és növendéke, Csanda Renáta.
u A X. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési versenyen (Debrecen, május 13-15.) növendékünk, Soós Zsófia mûdaléneklési kategóriában 2. helyezést ért el. Gratulálunk Neki és felkészítõ tanárainak: H.
Kürtösi Mónikának, Spáthné Faragó Évának (szolfézs),
Tóth Orsikának és Avedikian Viktóriának (magánének).
u Május 15-én újra nálunk járt Balázs Anita és Fülöp
Gergely, az a két tehetséges zeneakadémiai csellista hallgató, akik fél évvel ezelõtt egy horvátországi nemzetközi
versenyre készülvén szerepeltek nálunk. Most is kiváló
mûsort hoztak, melynek legér dekesebb darabja egy Mihály András szerzemény, a Csellóverseny volt, Gál Márta
élvezetes zongorakíséretével.
u Zeneiskolai pótfelvételi meghallgatás: május 25-én,
szer dán 17 órakor a Faluház Díszter mében.
u Beiratkozás és térítési díj befizetés a 2011/2012-es
évre: június 16-17. csütörtök-péntek 8-18 óráig a zeneiskola titkárságán. Részletek a honlapunkon: www.kami.hu

Har madjára rendezték meg május 8-án a Faluházban a
Tamburástalálkozót, ezúttal a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola, a pomázi Teleky-Wattay Mûvészeti Iskola és a Meselia együttes, a tököli Cika-Pida Tamburaegyüttes, a mohácsi Poklade Tamburaegyüttes, a budapesti Márványos tamburaegyüttes és a Kalász Mûvészeti
Iskola részvételével.
A rendkívül jó hangulatú rendezvény után az ér deklõdõk a három nemzetiségû Alapítványi táncházban mozgathatták meg tagjaikat. Különleges produkcióval, magyar népi dallamokkal kezdett a Budakalászi Kórus (karvezetõ: Méhes Imre). A szerb, magyar és sváb táncokhoz
az iskola együttesei – a Tamburazenekar (vezetõ:
Szendrõdi Ferenc), a Búzavirág együttes (tanár: Vizeli Balázs és Soós Csaba), a Kamp János Kapelle (vezetõk:
Spáth Oszkár és Spáthné Faragó Éva) – valamint a
Vujicsics és a Söndörgõ együttes tagjai szolgáltatták a
talpalávalót, a tánctanításban pedig Vukovics Dusán és
Kocsis Erika volt a táncolni vágyók segítségére.

Hermeszné Uracs Mónika
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Folytatjuk!
A nagysikerû, budakalásziak által elõadott Dzsungel
könyve musical folytatásaként elindultak a FÉLÕLÉNY címû
zenés darab elõkészítõ munkálatai. Törekvésünk, hogy a
Városnapok keretein belül bemutassuk az új színmûvet.
Hasonlóan a tavalyi kezdetekhez idén sincs se pénz, se
posztó a produkcióra. De nem adjuk fel!
Továbbra is fõ szándékunk egy Budakalász széles rétegét
megmozgató együttmûködés kialakítása, hiszen az elõadás
mûvészi és szellemi értékén túl a minél nagyobb közösség
létrehozása a cél. A Félõlény meséje úgyis a kultúra, a mûvelõdés nélkülözhetetlenségérõl szól. Budakalász évét koronázzuk meg egy minél több helyi lakost megmozgató produkcióval, amely hosszú évekig szép emlékként kísérhet minket!
Folyamatosan társulni lehet a jelmez, díszlet, kellék,
látvány, hangzás munkacsoportokhoz, sõt mint a Dzsungel könyvénél, az er dei manók és ször nyek szereplõgár dájához is. Ezen kívül a szervezésben, propagandában
jártas kalásziak is hozzájárulhatnak alakuló társulatunk sikeréhez. Egyszóval minden téren várunk ötleteket, támogatókat, együttgondolkodókat és együttalkotókat.
Infor máció: Benkõ Mária iskolatitkár nál a 343-418-as
számon. Pénzbeli támogatás lehetséges a Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány számlaszámán: 1010387449250900-01000000. Egyéb támogatást (jelmez, díszlet,
kellék, technika, stb) a zeneiskola titkárságán keresztül fogadunk. Segítségüket elõre is köszönjük!
17
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Kapcsolatban 2.
Talán sokak számára ismerõs Reményik Sándor verse.
Ebbõl szeretnék három versszakot idézni:

Istenarc
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-elõtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltûnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihûlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.
Amikor Isten megteremti az embert, saját képére és hasonlatosságára teremti. (Ter 1, 27) Tehát a teremtettségünknél fogva hordozzuk az istenarcot, az istenképûségünket.
Akkor joggal kér dezhetjük, hogy miért nem érezzük.
Miért kell problémákkal és nehézségekkel küzdenünk,
amikor a Teremtõ vonásait hor dozzuk?
Isten képmását lelkünk legmélyén hor dozzuk. A világ
nehézsége, emberi rossz szokásaink, feldolgozatlan konfliktusaink elfedik ezt az ajándékot.
Egy diák naponta háromszázszor kap elutasítást, de
csak néhányszor kap megerõsítést. Aki naponta háromszázszor tapasztalja, hogy nem elég ügyes, nem elég
okos, nem õ a leggyorsabb, nincs olyan jó ruhája... és
nem érzékeli, hogy értékes, annak az ember nek nehéz
felfedezni, felfogni, hogy Isten milyen közel áll hozzá.
Böjte Csaba atya azt írja: egyik alaptapasztalata, hogy
Isten milyen szépen megteremtette a világot. Teremthetett volna szürke, vagy fekete fehér világot, de õ a színek
gazdagságával ajándékozott meg. Ha egy darab kenyeret
eszünk, érezhetjük, hogy milyen sokféle ízt tartalmaz, és
ha vízzel leöblítjük, a víznek is érezzük a kellemes ízét. Ha
figyelmesen élünk, számtalan helyen felfedezhetjük, hogy
Isten milyen csodálatosan teremtette a világot.
Találkoztam valakivel, aki csak altatóval tudott aludni.
Az élet számtalan baja, nehézsége arra kényszerítette,
hogy minden este gyógyszert vegyen be.
Másik ember az alkoholba menekül, hogy ne kelljen
gondolkodni. De a töménytelen zenehallgatás, tévézés,
internetezés, túlzásba vitt munka képes elvenni az embertõl a lélekrefigyelés per ceit.
Pedig ezek a percek lehetnek a legértékesebbek, ez lehet a
mi erõforrásunk. Varga László kaposvári plébános ezt így írja le:
1986 nyarán fedeztem fel a szentségimádást és tettem napi gyakorlattá életemben. Felismertem, hogy ez
nem egy a sok jámborsági gyakorlat közül, nem egy
18
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újabb lelki program, amit el kell végezni, nem biztos recept és módszer a lelkipásztorkodás gyümölcsözõvé tételéhez, hanem maga az Élet. Személyes és bensõséges
kapcsolat azzal, aki annyira szeretett, hogy meghalt értem, és odaadta magát nekem.
Elõször csak egyedül végeztem. Teljesen csendben,
eszköztelenül. Szerettem volna találkozni azzal, akitõl addigra már rengeteg ajándékot kaptam, és aki mérhetetlenül több minden ajándéknál. Hónapokon át alig vártam,
hogy leteljen az az egy óra, amit odaígértem neki. Semmi
béke, semmi vigasztalás, semmi látványos gyümölcs
nem termett, sõt napról napra nehezebb volt kitartani,
mert szívem minden sötétsége felszínre tört. Fél évbe
telt, amikor végre béke lett, s „csendesen és váratlanul átölelt az Isten”.
Kaposváron 1993 augusztus 4-e óta végezzük szép
csendben. Elõször csak az erre kialakított kápolnában,
majd 1998. január 4-tõl egész nap, nyilvánosan, mindenki számára nyitott lehetõségként a Szent Imre templomban. Több mint 70 testvérem évek óta, hétrõl hétre hûségesen válaszol Isten szeretetére, visszaadva neki egy órát
az Õ tulajdonába. „Isten a szív csendjében beszél.
Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell õt,
mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit õ
mond nekünk, és amit õ rajtunk keresztül mond.”
Elsõ lépés, hogy csendet kell teremteni, a lélekre figyelni, hogy Isten jelenlétét érezzük. És ha egy ilyen állapotban valamilyen indíttatás, elhatározás születik, akkor
próbáljuk meg megvalósítani. Ha Istentõl jött, akkor érezni fogjuk, hogy mennyi energia, erõ szabadul fel az emberben. Érezni fogjuk a megerõsítést, érezni, hogy õ velünk van.
Akkor – magától – szûnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.
(Reményik Sándor Kegyelem)
Kálmán József

Miserend
Június, július, augusztus hónapokban az esti szentmisék 7 órakor kezdõdnek.
Budakalász – hétfõ 19 óra; szer da reggel 7 óra; péntek
19 óra: mise; vasár nap reggel 8 óra és 19 óra.
Szentistvántelep – kedd, csütörtök reggel 8 óra; szombat
19 óra; vasár nap 10 óra.
Hivatali idõ Budakalászon: H. K.: 9-11, Cs. P.: 15-17;
tel.: 26/340-327 (rögzítõs), E-mail: bkpl@kalasznet.hu

Kedves Olvasó!
A szentistvántelepi templom történetét állítjuk össze.
Ehhez kérjük mindenki segítségét, aki bár milyen régi
adattal, képpel tud segíteni: jelentkezzen!
Köszönettel a Harangkör nevében:
Makk András
(tel.: 30-3816867, vagy budakalasz.noe@gmail.com)
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A Református Egyház hírei
SZOLGÁLATOK – JÚNIUSBAN
jún. 2. csütörtök: Krisztus mennybemenetele, 18:30 –
Istentisztelet
jún. 3. péntek 18 óra – Ifjúsági óra
jún. 5. vasár nap 9 óra – Tanévzáró istentisztelet, igehir detõ: Szabó László; Szeretetvendégség
jún. 7. kedd 18:30 – Imaóra, Kereszt u.
jún. 8. szer da 18:30 – Elõkészítõ: Hóseás 12.
jún. 9. csütörtök 18:30 – Elõkészítõ: Hóseás 13.
jún. 10. péntek 18:30 – Elõkészítõ: Hóseás 14.
jún. 12. vasár nap, Pünkösd I.: Jn 16:12-13; 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora
jún. 13. hétfõ, Pünkösd II.: Jn 16:14-15; 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora; Konfir máció, gyülekezeti nap
jún. 14. kedd 18:30 – Imaközösségek, házanként
jún. 16. csütörtök 18:30 – Bibliaóra
jún. 17. péntek 18:00 – Ifjúsági óra
jún. 19. vasár nap 9 óra – Istentisztelet, Jn 16:16-20
jún. 23. csütörtök 18:30 – Bibliaóra
jún. 24. péntek 18 óra – Ifjúsági óra
jún. 26. vasár nap 9 óra – Istentisztelet, Jn 16:21-23
jún. 28. kedd 18:30 – Imaközösségek, házanként
jún. 30. csütörtök 18:30 – Bibliaóra; KT 26. úr napja
NYÁRI SZOLGÁLATOK – 2011.
1. Gyülekezeti csendeshét: július 31-augusztus 6. között Lengyelen (csendes falu Tolna megyében), szállás
középiskolai kollégiumban
2. Kisiskolások hete: július 31-augusztus 6. között
Lengyelen (csendes falu Tolna megyében), szállás az er dei iskola kulcsosházában
3. Ifjúsági hét: augusztus 7-13. között Beregsurányban, szállás: vendégházban
4. Kisgyermekek hete: augusztus 15-19. között a Refor mátus templomban, idõtartam: 8-16 óra

Az Evangéliumi Közösség Kalandtábora
Kedves Szülõk! Nehéz a hosszú nyári szünet alatt
végig jó programot biztosítani a gyerekeknek? Egy hét
gondját szeretnénk levenni az Önök válláról.
Idén is (most már har madszor) megrendezzük kalandtáborunkat Budakalászon 6-14 éves korú gyerekeknek július 25-29. között. A tábor nyitott minden
budakalászi és kör nyékbeli gyerek számára.
Programok: játékok, sport, kézmûvesség, zenélés,
kirándulás, Medvefarm, tanyalátogatás lovaglással, korongozással, megfelelõ idõ esetén strandolás a tábor
ideje alatt minden nap 8-tól 16 óráig.
Részvételi díj: a szervezést, a programokat, a tízórait és uzsonnát mi biztosítjuk, illetve az ebéd költségeit is támogatjuk. Az Önök költsége csak napi 300 Ft
az ebédért, illetve a programok költségei (strandbelépõ, lovaglás). A táborban maximum 20-25 résztvevõt
tudunk fogadni.
Ér deklõdni és jelentkezni lehet: Kereszturi Zoltánnál a 20/369 2262-es számon, vagy a kezo71@gmail.
com e-mail címen. (Budakalász, Budai út 55., www.
budakalasz.istenegyhaza.hu)
2011. május • V. évfolyam 5. szám

Evangelizációs hét – Sípos Ete Zoltánnal
Igazán építõ és felemelõ
élményben
részesülhettek
mindazok, akik részt vettek
május 9-13. között a Refor mátus Egyház által a Faluházban megrendezett Evangelizációs héten. Sípos Ete Zoltán
gazdag gondolatiságú elõadásait személyes bizonyságtételek, közös imák és éneklések, ill. az Invocatio Musicalis
együttes lélekhez szóló muzsikája, zsoltár- és énekfeldolgozásai vezették be.

Az Újszegedi Refor mátus Egyház lelkipásztora hétfõn
Jézusról elmélkedett, aki ki tudja törölni a bûnt a világból
és megújít mindent. Kedden egy pénzimádó testvérpár
viszályán át mutatta meg, milyen gyökeresen képes az Úr
meggyógyítani az emberi kapcsolatokat. Szer dán egy beteg ember példájával illusztrálta, hogy a bûnbocsánattal
Jézus az Isten és az ember kapcsolatát is megújítja. Csütörtökön a naimi ifjú feltámasztásának történetével – amikor az Úr szelíd szóval, felfoghatatlan könnyedséggel legyõzte a halált – bizonyította, hogy minket mindannyiunkat is ki tud majd vonni a hatalmából. Pénteken a halászemberek tanítványul hívásának példájával arról szólt:
mindenkit elhív Jézus, hogy kövesse Õt, és mostantól
együtt munkálkodjon Vele...
A tartalmas elõadássorozatot dr. Kulin Sándor a Refor mátus Egyházközség nevében a Budakalászi kocsi egy
másolatával és a Kálmáncsai Graduale faximile kiadásának
egy példányával köszönte meg Sípos Ete Zoltánnak.

A Budakalászi Evangéliumi Közösség hírei
AKTUÁLIS PROGRAMJAINK
Báb és mesedélután: június 18. 17 óra (a belépés ingyenes). Elnézést kérünk, amiért a múlt havi program
technikai okok miatt elmaradt. Kérem, hogy a biztonság
kedvéért telefonon jelezzék felénk jöveteli szándékukat.
Nõi kör: június 25. 16 óra
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Vasár napi Istentisztelet: minden vasár nap 10 órakor
Ifjúsági Klub: péntekenként 18.30 (változhat az idõpont).
Bibliaóra: szer dánként 18.30 (változhat az idõpont,
kérem ér deklõdjön a Budai út 55-ben Kiss Péter lelkipásztor nál, tel.: +36 (20) 886 8752, kish.peter@gmail.com)
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Wattayak, Telekiek, kalásziak...

Versmondó Gála

A Wattay család történetén keresztül Budakalász, a
kör nyezõ térség és közvetve hazánk avar kortól napjainkig tartó történelmébe nyújtott bepillantást Bátonyi Pál
nyá. ezredes, családkutató április 29-én a Faluházban
megnyitott kiállításán és az azt követõ, a Szatmári béke
300. évfor dulója alkalmából tartott elõadásán.
Ahogy azt dr. Domokos György PhD. hadtörténész, a
HM Hadtörténeti Múzeum tudományos fõmunkatársa bevezetõjében kifejtette, „a hírneves magyar család története átíveli az egész magyar történelmet”, és „igen jellemzõ arra”. A nagy folyamatok, mozgások, háborúk apró
eseményekbõl állnak össze, a nemzet családokból épül,
így egy ilyen tipikus magyar család sorsa következtetni
enged a nemzetszintû eseményekre is.
A Wattay család
tagjai több mint
300 évig segítették
a kalászi lakosságot. Wattay Jánosról Budakalászon
már egy teret is elneveztek, de érdemes lenne a család
arra is, hogy egy
emléktáblával tisztelegjünk emlékének a Városházán.

A hagyományokhoz híven idén is Versmondó
Gálát tartottak a Faluházban a Költészet Napja alkalmából április 11-én. Az
eseményen a Kalász Suli
és a Szentistvántelepi Általános Iskola tanulói közül
az alsó és felsõ tagozatból
12-12 tanuló vett részt.
A gálán a gyerekek
többnyire kortárs költõk
(Lackfi János, Varró Dániel...) verseit szavalták. A jó
hangulatú, vidám mûsor
után a tavalyi Dzsungel könyve elõadás rendezõje,
Szalóky B. Dániel értékelte a produkciókat, majd a Függõszínpad elõadásában négy tanítványa szemléltette, „hogyan kell, lehet hozzányúlni egy költeményhez”. Kiss Bendegúz dobbal kísérte a verset ritmikusan, Szabó Bence háromféleképp énekelt egy költeményt, Vikár Béla egy filmforgatókönyvet mutatott be az Ágnes asszonyból, és Deák
Marianna Ágnes Ráhel siralmát adta elõ a gyerekeknek.

India – „más, mindentõl másabb”
Indiába kalauzolta május 12-én a könyvtárban üldögélõ könyvbarátnõket dr. Szilágyi Sándorné Gabika, aki 2010
januárjában jutott el ebbe a különös, Folk György szavaival: „más, mindentõl másabb” országba. India nem csak
azért más, mert több mint 35-ször nagyobb, mint hazánk,
160-szor több lakosa van és körülbelül 1600 nyelven és
dialektusban beszélnek, vagy mert a lakosság 85%-a hindu, 12%-a mohamedán, és csak 2%-a keresztény.
Más az idõszámítás, minden az Istenekkel kezdõdik,
végzõdik... Egy võlegény megmossa a menyasszonya
szüleinek a lábát és mindenféle finomságokat rak rá... Banánlevélre terítenek, amit másképp hajtanak esküvõre és
másképp temetésre... A nagy szélsõségek, a fényûzés és
nyomor közepette elégedetlenség csak a középsõ kasztoknál van... Aki alacsonyabb kasztba házasodik, attól
többnyire elfor dulnak... Rizst, zöldséget esznek, a húst
nem kívánják... A viskókból gyönyörû száriba öltözött,
elegáns hölgyek
indulnak útjukra...
Nincsenek kreszszabályok... Nincs
szociális ellátás,
de a gyerekek 316 éves koruk
közt ruhát, ételt,
könyvet kapnak,
ha jár nak iskolába... India valóban: más...
20

Új egyensúly
A fér fi-nõi szerepek bizonytalanná
válásáról; a hagyományos kapcsolati
minták átalakulásáról; a folytán-folyvást változó kor kihívásaira adható lehetséges válaszokról; egyéni és társadalmi feladatainkról; a Híd-generáció
felelõsségérõl;
a
mindennapi életben
eligazodás, az egyensúlyozás mûvészetérõl beszélt és
beszélgetett az ér deklõdõkkel a könyvtárban április 18-án
Soma Mamagésa.
A Budakalászon élõ énekesnõ, életszemléleti tanácsadónõ legújabb, Új egyensúly – For dulópont a fér fi és a
nõ viszonyában címû könyvét és mostani elõadását is
pszichológiai tanulmányaira és szakdolgozatára, személyes tapasztalataira, valamint az agykutatás eredményeire, aktuális szociológiai adatokra, és több ezer életpéldára építette.
A könyv szerint a mai kor felnõttei azok, akik hídként kötik össze a patriarchális szemléletû elõzõ generációkat az elkövetkezõ, har móniára és egyensúlyra törekvõ nemzedékkel. Ez „a változás elementáris, kézzelfogható és következményekkel járó”: befelé fordulást, õszinteséget, rugalmasságot, tudatosságot és éberséget igényel. Olyan szemléletet, amely szerint, bár „eddig a férfit tartották a teremtés koronájának, mára kiderült, hogy együtt vagyunk azok.”
2011. május • V. évfolyam 5. szám
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KKÁMK – FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Kós Károly ÁMK – Faluház
május végi–júniusi programjai
május 26. 16-19-ig Nosztalgia Klub, a belépés ingyenes!
május 27. 17 óra A Szentistvántelepi Általános Iskola
Alapítványi napja
május 29. 15-18-ig Családi- és gyereknap a Faluházban
június 2. 17 óra MRL Klubnap
június 3. 17 óra A Kalász Suli Alapítványi napja
június 4. 10 óra Trianoni megemlékezés a Kárpátok õre
szobor nál
június 6. 16 óra Pedagógus Nap
június 10-11-12. XVI. Kalászi Vigasságok – a Pünkösd jegyében (részletek a hátsó borítón)
június 17-18-19. Kárpát-medencei népmûvelõk XI. találkozója
június 20. 17 óra Semmelweis nap
június 23. 16-19-ig Budakalászi Nosztalgia Klub évadzáró
estje, lehetõség szerint a szabadban, a belépés ingyenes!
NYÁRI TÁBOROK
u Kézmûves táborba várja a Faluház a gyerekeket június
27-július 1. között. A téma: Magyarország három részre
szakadása, a kor kézmûves technikái. A tábor 8-tól 16 óráig
tart, a 15 e Ft-os díj tartalmazza az ebéd és az uzsonna költségeit is. Érdeklõdni lehet a (30) 282 9810-es telefonon.
u Lenvirág tábor lesz július 7-10-ig a Faluházban. Jelentkezni lehet Pukli Gabriellánál a (30) 256 2567-es számon.
CSALÁDI ÉS GYEREKNAP
Családi- és gyereknapot rendez a Faluház a budakalásziaknak május 29-én 15 órától. A programban lesz bábszínház Misi Mókussal, népi játékpark, fa kör hinta, „A királylány üzenete” címû balett-táncjáték, gólyalábas parasztkomédia, rendõrautó bemutató, táncház kicsiknek és
nagyoknak a kalászi Lenvirágosokkal. A rendezvény ingyenes, szeretettel várunk mindenkit!
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Dr. Kulin Sándor, a Magisztrátus elnöke lesz az ünnepi
szónok június 4-én 10 órakor a Lenfonó állomás mellett, a
Kárpátok õre emlékmûnél tartott Trianoni megemlékezésen. A rendezvényen verset mond Deák Mariann és vár hatóan fellépnek a Zeneiskola népdalénekesei, népi hegedûsei is. Szeretettel hívjuk és várjuk a budakalásziakat!

Könyvtári hírek
u Olvasni jó... Június 14-én 10 órakor a programsorozat vendége Bosnyák Viktória. Az írónõ nagyon sokat
tesz azért, hogy a gyerekek megismerjék az olvasás varázslatos világát, és a helyesírás ágas-bogas sûrûjében eligazodást találjanak. Bosnyák Viktória az a népszerû kortárs magyar író, akinek ér dekfeszítõ könyveit a pedagógusok és a diákok egyaránt nagy élvezettel forgatják.
u Könyvbarátnõk Klubja legközelebb június 9-én 15
órakor lesz, téma: a 60. születésnapját ünnepelõ Kukorelly
Endre, akit ebbõl az alkalomból ezúton köszöntünk!
u A hónap írója Kukorelly Endre, Szentistvántelepen
élõ József Attila-díjas író, költõ, újságíró, kritikus, aki április 26-án volt 60 éves. Irodalmi munkássága mellett a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem tanára. A 2010-es magyar országi országgyûlési választáson az LMP Pest megyei területi listájáról szerzett képviselõi mandátumot.
2011. május • V. évfolyam 5. szám

Kárpát-medencei népmûvelõk XI. találkozója
Tizenegyedik alkalommal rendezik meg június 17-19
között a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fóruma Budakalászi Találkozóját a
Faluházban. A program folyamatosan bõvül, de az biztos,
hogy a szervezõk a szokásokhoz híven most is tartalmas,
építõ elõadásokkal várják a Kárpát-medencei népmûvelõket és a budakalászi ér deklõdõket.
A magas színvonalra biztosíték Czakó Gábor író, aki Beavatás címmel a magyar nyelv szerkezetérõl beszél; Parlagi
Endre, Budakalász volt polgár mestere Kapcsolatépítés a
Kárpát-medencében címmel tart elõadást és vezet szekciót
is; Romhányi András, a Magyar Kollégium elnöke pedig a
pályázás, pályáztatás menetérõl osztja meg tapasztalatait
hallgatóságával. Azonos problémák, különbözõ megoldások címmel régiónként egy-egy elõadó elemzi, hogy a saját országában, területén a civil szervezeteknek mi a szerepük az anyanyelvi oktatásban; és lesz egy szekció a Nemzeti Kulturális Stratégia építésérõl is.
Terv szerint megemlékeznek arról, hogy 2011 – Budakalász éve; és ha sikerül addig megjavítani a Faluház kemencéjét, a hagyományokhoz híven lesz Kárpát-medencei kenyér is. Még egyeztetnek Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárral, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának vezetõjével;
Gergely István csíksomlyói volt plébánossal; Pozsgay Imre politikus, egyetemi tanárral; illetve Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, egyetemi tanár, politikussal, hogy részt
tudnak-e venni a rendezvényen.
A program nyitott minden ér deklõdõ, gondolkodni és
eszmét cserélni vágyó ér deklõdõ számára!

Kedvcsináló
Kukorelly Endre: ELÕCSARNOK
A vesztibülben összegyûlt már
minden, ami majd elkisér.
Állnak magukban, mint az oltár.
Menni, maradni,
ennyit ér.
Ismerõs, ahogy egymást nézik,
ez egy valódi tárlat itt,
leltárt róluk senki se készít,
nézd csodálatos
tárgyait
lélek, és nézz magadba lélek,
te szívemben vonulgató
ború, te halálos szemlélet,
ó édes árny, te
elfutó.
Egyszer ez a leírhatatlan
berendezés is elmerül,
lassan felolvad, mint a szappan,
s elcsordogál a
vesztibül.
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A KALÁSZ SULI ÉS A TELEPI ÓVODA HÍREI

OKTATÁS

Országos Német Szavalóverseny

Izgalom a Béke sétányon

Idén május 13-án immáron hetedik alkalommal került sor
a Német Nemzetiségi Általános és Középiskolák Vers- és
Prózamondó Versenyének országos döntõjére. A rendezvénynek a pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium
adott otthont. A Kalász Sulit 3 kisdiák képviselte e rangos
versenyen. Gömbös Hanna (2. osztály), Hegyi Csenge (3.
osztály) és Gömbös Marcell (4. osztály) versenyeztek irodalmi nyelv kategóriában két szabadon választott szöveggel. A
mezõny igen erõs volt, diákjainknak olyan gyerekekkel is fel
kellett venni a versenyt, akik családon belül is németül beszélnek, lévén, hogy egyik szülõ német anyanyelvû.

Május 11-én szerdán vidám ovisoktól volt hangos a Béke
sétány, ahol ismét megrendezték az Ovis Mezei Futóversenyt. A Telepi Óvoda Manó csoportjának fiai és lányai már
hetek óta izgatottan várták a versenyt, hogy összemérjék
gyorsaságukat, kitartásukat, állóképességüket a város többi
óvodásáéval. Rendszeresen edzettek az óvoda udvarán, a fiúk egyre hosszabb távot jelöltek ki maguknak a futásra. Ha
az óvó nénik elfelejtették a futóedzést, a gyerekek azonnal
szóltak. Szerda reggel már érkezéskor fel kellett ragasztani a
rajtszámokat, annyira várták a versenyt. Fél tíz körül már gyülekeztek az óvodások, óvó nénik, és a szervezõk a helyszínen. Jó volt látni, hogy bizony a városnak ilyen sok óvodása
van. Meg lehetett ismer ni némely csoportot a piros, lila,
zöld, sárga logós pólójukról. Elõször körbesétálták a gyerekek a szervezõ vezetésével a versenypályát, aztán Nelli néni
jól megtornáztatta õket és alaposan bemelegítette izmaikat.
A rajt elõtt már rengeteg szülõ, nagymama és szurkoló
gyûlt össze, ami inspirálóan hatott a gyerekekre. Elõször a
lányok indultak teljes erõbedobással, és némi kis potyogással sikerült teljesíteniük a távot. A gyõztes a város öszszes óvodása közül a Telepi Óvoda Zsiráf csoportjából Mészáros Mandula, de a Manó lányok közül is sokan kaptak
még nyereménypólót, pl. T. Emma, D. Kata, B. Blanka.
A fiúk versenyében Manó csoportunk tarolt, a sok
edzés meghozta gyümölcsét. Fiaink megszerezték az I.
(Borsos Zoltán Ádám), II. (Tarjányi Milán), III. (Gulyás Márton) és IV. (Baló András) helyet. Boldogan foglalták el a
dobogót, s egymást átölelve mosolyogtak a kamerákba.
Ér deklõdve kutatták a nyereményként kapott táska tartalmát. A verseny után minden résztvevõ gyer mek üdítõt
ivott és csokoládét majszolt nagy boldogan, és már azt
kér dezgették, mikor lesz a következõ verseny.
A pálya sajnos hagyott némi kivetnivalót maga után,
hiszen tele volt hatalmas kövekkel, bukkanókkal, de a
gyerekek úrrá lettek a nehéz helyzeten és jól vették az
akadályokat, nem történt komolyabb baleset. Azt gondolom, hogy ez a nap emlékezetes marad szülõknek, gyerekeknek, óvónõknek, szervezõknek egyaránt. Köszönjük!

Versenyzõink nagyon szépen szerepeltek. Gömbös Hanna
6., Hegyi Csenge 9. (tanáruk: Szilágyiné Dér Barbara), Gömbös
Marcell 10. helyezést ért el (tanára: Szakács Réka). Mindhármukra nagyon büszkék vagyunk, az elért eredményekhez gratulálunk és köszönjük a szülõk segítségét, kíséretét.
Szakács Réka

Mohol: Csere-bere fogadom…
2011. áprilisában 15 diákkal utaztunk Moholra, viszonozva az októberi látogatásukat. Érkezés után gyorsan
egymásra találtak diákjaink és a fogadó családok. Ott tartózkodásunk alatt megismertük iskolájukat, délutáni szórakozásukat, illetve a kör nyék látványosságait. Hétfõn az
iskola után Moholon tettünk sétát, hogy megismerkedjünk a településsel, illetve annak nevezetességeivel. Másnap otthagytuk kezünk nyomát az iskola falán, hisz közösen festettünk az iskola udvarán egy er dei részletet. Bárki
bekapcsolódhatott, akinek kedve támadt egy kis falfestéshez. A következõ napokban ellátogattunk Adára és
Péterváradra is, ahol történelemi ismereteket szereztünk.
Sportvetélkedõn vettünk részt, táncot tanultunk és beültünk a tanórákra is. Ter mészetesen volt idõ szórakozásra, barátságok kialakítására is. Az ottani gyerekek szívesen jár nak le a Tiszára, ahol a parkban vannak sportpályák
is és itt találkoznak a fiatalok egymással délutánonként.
Ezen a központi találkozóhelyen sok olyan fiatallal is megismerkedhettünk, akik egyébként nem jártak nálunk a
csereprogram keretében. Az ott töltött egy hetünk alatt
nagyon jól éreztük magunkat, az iskola sok tanulója jött ki
a busz indulásához és sírva búcsúztunk el egymástól. Többen megfogadták, hogy tartják a kapcsolatot és módot
ejtenek a személyes találkozóra is.
Matusek Ágota
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Varga Babett óvónõ, Manó csoport

Megyei Atlétika Verseny
Iskolánk, a Kalász Suli három csapattal vett részt május
12-én a megyei atlétika csapatversenyen az UTE pályán.
Gyer mekeink nagyszerû eredményeket értek el. Nagyon
erõs mezõnyben kiválóan teljesítettek, méltón képviselték területünket, a Szentendre körzetet. Csapataink: III. korcsoport
(lány): Cseszlai Eszter, Tarcsi Klaudia, Tichov Fruzsina 5.a;
Csontos Fanny, Maris Vivien, Nagy Viktória 6.a • IV. korcsoport (lány): Csécs Brigitta, Szakál Barbara; Tarcsi Diána 8.a;
Varga Nikolett 7.a; Molnár Lilla Erika 7.b; Kókai Klaudia 6.b •
IV. korcsoport (fiú): Csontos Zsolt, Nebranek Richárd 8.b; Utto
Vendel 7.a; Horváth Martin, Vonház Richárd 7.b;
Mind a fiúk, mind a lányok erõn felül teljesítettek, de szeretnénk kiemelni két 8. osztályos tanulónkat, Nebranek
Richárd-ot és Tarcsi Diána-t akik példát mutattak „fiatalabb”
társainknak akaraterõben és eredményességben is. Sok sikert
kívánunk Nekik a sport területén a jövõben is!
Hajduné Nagy Mária és Kovács Lászlóné
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OKTATÁS
Látogatás a Skanzenben
Május 10-11-én a Kalász Suli 4.a és 4.b osztálya az iskola
és a Skanzen közös pályázatán nyert két napos foglalkozáson
vett részt a Skanzenben. A 4.a osztály a „Csak ter mészetesen!”, a 4.b osztály a „Gazdálkodj Ökosan!” címû csomagot
választotta. Mindkét nap külön busz jött a két osztályért és a
foglalkozások végeztével vissza is hozott minket az iskolába.
Szerencsére az idõ is kedvezett, mert színpompás, ragyogó
napsütésben volt részünk. A 4.a osztály tanulói a következõ
gondolatokat fogalmazták meg élményeikbõl:
„Elsõ nap Judit néni segítségével a gyógynövénykerttel ismerkedtünk. Megfigyelhettük, megszagolhattuk
többek között a macskamentát, kakukkfüvet, izsópot,
borsikafüvet, oregánót, vadrózsát, lestyánt, tárkonyt,
mentát. Volt olyan, amelyiket meg is kóstolhattuk. Késõbb tea is készült néhányból, melynek fura íze volt, de
azért szívesen ittuk. A tea mellé kutyatej-mézes kenyeret
kaptunk, mely a hársfavirág-méz ízére hasonlított.

H
IRMONDO
Színes fémívek a Duna partján
IBUDAKALÁSZI

A KALÁSZ SULI OLDALA

A
Dunaparton kerékpározva Leányfalun többször
elmentem már
egy ér dekes
„valami” mellett. Betértem
hát a szomszédságában
található Vadkacsa Egyesület vízitelepére,
ahol Kovács Erikától megtudtam, hogy a kér déses „valami” egy nyugalmazott földrajztanár, Béni bácsi (Balla Benjámin) megvalósult álma: egy földrajzi gyakorlótér, ahol
az ér deklõdõk igen szemléletes módon szerezhetnek
földrajzi, meteorológiai ismereteket.
Osztályommal, a Kalász Suli 8.b-seivel kétnapos kerékpártúránk során útba ejtettük a gyakorlóteret, és Béni
bácsitól nagyon ér dekes, lelkes bemutatót hallgathattunk
zónaidõrõl és helyi idõrõl, hõmérséklet- és csapadékmérésrõl, a napóra mûködésérõl. A gyerekek ér deklõdve
vettek részt a programon. Nagyon tetszett nekik a „rendhagyó” földrajz óra. Köszönet Béni bácsinak, a Vadkacsa
Egyesületnek és mindenkinek, aki támogatta a földrajzi
gyakorlótér létrejöttét!
Major Katalin osztályfõnök

A Felsõ-Tiszavidék tájegységben megmutatták nekünk
a paraszti és kisnemesi házakat, berendezéseiket, udvarukat. A kert végében komposztálhattunk is. Volt két láda és
abba kellett vasvillával belerakni az összegyûjtött növényi
maradványokat. Elõször a fiúk próbálták ki, utána a lányok.
Megfigyelhettük az aprítógépet is mûködés közben.
Mikroszkópoztunk is. Tanulmányozhattuk a rovarok,
levéltetvek, virágok részeit. Nagyon élveztük a „Bingó”
játékot sok ér dekes kér déssel. Hazafelé találtunk egy her nyót. El is hoztuk, õ lett az osztály kis her nyója.
Második nap Ági néni kalauzolt minket a gyógy- és
festõnövények birodalmába. Mesélt nekünk a veronikáról, széleslevelû útifûrõl, vadkörtérõl, keresztfûrõl, galagonyáról, szikiürömrõl, szederlevélrõl, ökör farkkóróról,
fûzrõl, bodzáról, vér fûrõl és farkas kutyatejrõl.
Sétánk során megpihentünk a refor mátus templomban,
amirõl sok érdekeset tudtunk meg. Utána az oktatóteremben folytatódott a foglalkozás. Fûzfaágat forró vízbe áztattunk és beletettünk gyapjú fonalat, amit sárgára színezett a
fõzet. Kaptunk citromfûbõl és mentából készített teát is.
Festõnövényekbõl megtanultunk festéket készíteni.
Mindenkinek nagyon tetszett, hogy a fõzetbe „mézgát”
kell tenni. A saját készítésû festékeinkkel egy képet festhettünk ki. Nagyon szépek lettek!”
Tóth Nikoletta, Horváth Krisztina,
Varga Márk, Facskó Máté, Bózsik Dávid
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