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KELLEMES NYARAT KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK!
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HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

NYÁRELÕ – FESZTIVÁLOKKAL

Juniális az OMSZK parkban – Budakalász védõivel

A Budakalász éve 2011 programsorozat részeként rendezték meg idén
június 4-5-én az Omszk parkban a hagyományos Juniálist, amelynek legnagyobb érdeklõdést kiváltó eseménye –
az önkéntes tûzoltók hathatós közremûködésével – Budakalász védõinek
napja volt. Az ifjúsági tûzoltók szerelési bemutatóját követõen a békásmegyeri létrás szer révén a tûzoltókosárban madártávlatból szemlélhették
meg a kíváncsiak Budakalászt és kör nyékét (senki nem maradt fenn;-)).
Volt egy konyhatûz-szimuláció és
ter mészetesen oltás is, és a legnagyobb látványosságként végignézhették a megjelentek, amint egy Audit
összetör nek, majd módszeresen feldarabolják és a bennrekedt „áldozatot”
kimentik, késõbb a kigyulladt autót eloltják. Ezúttal sérüléseket nem jelentettek a hírügynökségek...;-)
A program részeként, a gyászos
trianoni diktátumra emlékezve, a jelenlévõk 91 fekete léggömböt eresztettek a magasba. Kitelepült a parkba
az Egészségklub is, hogy ingyenes
vér nyomás-, vér cukor-, és koleszterinszint mérést végezve tudatosítsa
az emberekben, mennyire fontos óvni egészségüket, és megelõzni a komolyabb betegségeket. Nem maradhatott el a szokásos fõzõverseny, a
kötélhúzás, kõhajítás sem. A Kahl am

Main sétány mellett árusok kínálták
portékáikat, lehetett dodzsemezni,
hatalmas vízi labdában hempergõzni,
ugrálóvárban rugózni, sörösdobozokból fur fangos szerkezeteket készíteni, illetve a Vidra egyesület közremûködésével az Omszk tavon evezni. Felléptek helyi és kör nyékbeli
együttesek, voltak koncertek és
sportbemutatók, – összességében
idén is gazdag, sokszínû programmal
várták a szervezõk az ér deklõdõket.

MOZAIK
Lupa fesztivál mindenkinek

Balszerencsésen indult június 3án az egész nyárra tervezett Lupa
fesztivál: a nagyívû vállalkozás nem
kapta meg idõben a szükséges önkor mányzati engedélyeket. Így a
programok többsége elmaradt, a fellépõket le kellett mondani, két hétvégén át...
Pedig az elképzelés, a kalászi és
kör nyékbeli vállalkozók terve jó és
nemes: olyan programsorozatot létrehívni, ami elér hetõ júniustól szeptemberig mindenki számára. Ingyen
belépõvel népi elõadások, táncprodukciók, komoly- és könnyûzenei
koncertek, lovas- és honvéd bemutatók, XIX. századi lovascsaták, gyerekeknek huszár csata, élõ történelem
óra, jurta állítás és jurta kiállítás, íjászat, mesterségek bemutatói: ötvös,
fafaragó, bõrmíves, kenyér- és kalácssütés, tojáspatkolás, lószõr ékszerkészítés... A fellépõk a teljesség
igénye nélkül: Ökrös István hegedû
mûvész, Blues Fathers, Török Ádám
és a Mini, Room Service Rock, Nádor
Dávid és zenekara, stb.
A Hagyományõrzõ Mûvészeti
Fesztivál helyszíne: a bányatavak kör nyéke. Bejárat a Lupa szigeti útról, a
Gyógynövénykutatóval szemben. A
részletes program hétrõl hétre megtekinthetõ a www.lupafesztival.hu
weboldalon.

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

Budakalászi Hírmondó
Közérdekû tájékoztató idõszaki kiadvány • Megjelenik havonta 3800 példányban • Kiadja a Kaláz Kft.,
Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 24. • Felelõs kiadó: dr. Udvarhelyi István Tel.: 06 26 340 208,
Fõszerkesztõ: Fucskó Miklós • Olvasószerkesztõ és szerk. titkár: F. Saági Anóka • Szerkesztõség:
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.
VÁRJUK HÍREIKET, INFORMÁCIÓIKAT A KÖZÉRDEKÛ ESEMÉNYEKRÕL! A LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZÕ ANYAGOK KÖZLÉSÉT NEM GARANTÁLJUK.
A beérkezõ anyagokat – a terjedelmi korlátok függvényében – szerkesztett formában közöljük. Az írások nem feltétlenül tükrözik a kiadó és a
szerkesztõ véleményét. A cikkek, hirdetések tartalmáért kizárólag a szerzõ (névvel és elérhetõséggel), illetve az információkat a szerkesztõségnek
nyilvános közlésre átadó vállalja a felelõsséget. A lapban megjelent anyagok utánközlése csak a fõszerkesztõ írásos engedélyével történhet.
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2

2011. június • V. évfolyam 6. szám

BH1106V_BH1106V.QXD 2011.06.24. 16:43 Page 3

KÖZ-ÜGYEK
Pályázat „Budakalász jó tanulója,
jó sportolója” díjra

Elkészült a Közmûvelõdési koncepció

A képviselõ-testület pályázatot írt ki „Budakalász jó tanulója, jó sportolója” díjra, a tanulásban és a sportban kiemelkedõ teljesítményt nyújtó gyer mekek számára. A pályázaton Budakalászon élõ, és/vagy tanuló gyerekek vehetnek részt, akik a 2010/2011. tanévben élen jártak a
sportban és tanulásban is: tanulmányi átlaguk 4,2 vagy ennél jobb és eredményesen szerepeltek sportágukban a korosztályos nemzetközi, országos, megyei, területi versenyek valamelyikén, valamint a városi, iskolák közötti és házi bajnokságokon is rendszeresen és sikeresen vettek részt.
A kitûntetõ címet iskolánként egy gyer mek kapja. Pályázati nyeremény: 30 000 Ft/fõ értékû ajándék (sportszer,
sportruházat), névre szóló emléklap és plakett. A díj átadására a 2011/2012. tanév tanévnyitó ünnepségén kerül sor.
A pályázatot a Polgár mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet beadni személyesen június 30. 14 óráig, és postai úton június 30. 24 óráig. A pályázatot csak a pályázó
törvényes képviselõje (szülõ, gondviselõ) nyújthatja be
gyer meke nevében, csatolni kell a megadott és a teljes
körûen kitöltött adatlapot és a kötelezõ mellékleteket
(2010/2011. tanév végi bizonyítvány, oklevelek másolatai). További infor máció a Polgár mesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben Villám Zsuzsannától, telefonon a (26)
343-363/108-as melléken kér hetõ.

Elöljáró beszéd helyett – utólag
Csokonai írja a Dorottya Elõbeszédének(!) bevezetõjében: „Közönséges dolog az authoroknál, elõljáró beszédet írni, de még közönségesebb az olvasóknál azt soha el
nem olvasni.”. Így duplázta meg a mû ‘elõszavát’.;-)
Sokan buzdítottak a Budakalászi Hírmondó indulásakor, írjak egy lapindító ‘elöljáró beszédet’, ahogyan az szokásban
volt a régieknél újságok születésekor vagy könyvek elõszavaként. 2007. májusában, amikor az újság elsõ száma az alapító bevezetõjével megjelent, erre nem került sor, késõbb pedig úgy éreztem, sokkal többet mond el rólam és a szerkesztõi szándékokról a Dunakanyar leginfor matívabb újságjává
Felnõttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,
mint szivemben a halál.

Ízlelgetem József Attila sorait, amit a Levegõt! címû versében írt le 1935-ben, s
nem tudom megállni – mondhatni nem
hiszem, „hogy érett fõvel szótlanul kibírnám” –, hogy tovább ne gondoljam ezt a
sajátos „anyagcserét”. Bár egyik oldalról
azt mondják, az ember sejtjei hétévente
kicserélõdnek, így folyamatosan új emberi testet öltünk, Seneca szerint meg
épp nem a halál szaporodik bennünk,
hanem „lassan kifogy az élet”, – engem
most – szakmai ártalmak okán – mégis
inkább a nyelv, az azt alkotó szavak ‘jelentésanyagának’ végzetes lecserélõdése foglalkoztat sajátos alulnézetemben.
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TANULÁS, SPORT, MÛVELÕDÉS
A testület tavaly június 29-én tudomásul vette, hogy
az elvégzett szakértõi vizsgálat a 2002-es helyett teljesen
új Közmûvelõdési koncepció elkészítését javasolja. Az új
tervezet idén tavaszra készült el és május 26-án fogadták
el a képviselõk.
A közmûvelõdési koncepció célja Budakalász közmûvelõdési kereteinek megfogalmazása, a hagyományok és
az eddigi tevékenység tapasztalatai alapján, figyelembe
véve a helyi társadalom mûvelõdési igényeit. A tervezet
egységes alapelvek szerint meghatározza a város által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját
és feltételeit, kijelöli a prioritásokat, a szakmai és finanszírozási alapelveket, a jogszabályi kereteket. Ezzel hozzá
kíván járulni a város gazdasági versenyképességének javításához; az alkalmazkodáshoz a folyamatosan változó
életfeltételekhez, valamint bõvíteni kívánja a potenciális
munkavállalók tanulásához és foglalkoztatásához szükséges ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák
megszerzési lehetõségeit.
Fontos szempont továbbá a leghátrányosabb helyzetû
rétegek mûvelõdési esélyegyenlõtlenségének fokozatos
mérséklése. A koncepció külön figyelmet fordít a civil szféra (egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek, kisebbségek) kultúraközvetítõ szerepére, a velük történõ együttmûködésre, a közmûvelõdésben betöltött szerepükre.
lett Hírmondó, mint bármilyen hangzatos szerkesztõi lózung.
Arra törekedtünk, hogy olyan hiteles lap jusson el Budakalász
polgáraihoz, amibõl (hó)naprakészen tájékozódhat az is a település sokszínû életérõl, aki csupán a hétvégeket tölti a városban. Ebben a szeretettel, szakmai alázattal végzett munkában nagy segítségemre volt négy ‘remekmûvem’ édesanyja, F. Saági Anóka, a lap újságírója, szerkesztõségi titkára.
Vele együtt köszönöm az intézmények, egyesületek
vezetõinek, szerzõinknek, a hivatal munkatársainak és a
megjelenést havonta érdeklõdéssel váró valamennyi kiváló
olvasónknak segítõ támogatásukat, együttmûködésüket.

A N YA G C S E R E
Egész életemet a szavak bûvkörében
éltem le, így talán érthetõ, hogy különös
tisztelet van bennem a tiszta szó iránt.
Néha csak azért nem értünk egyet valakivel, mert nem is értjük már, mit mond a
másik. Máshogy értjük a közösnek hitt
szót, kiveszni látszik a ‘fél szavakból is
értjük egymást’ tisztes nyugalma...
Mivel az ember ‘anyagának’ legfõbb
összetevõi nem a sejtekben, hanem a
morálban keresendõk, érdemes elgondolkodnunk az ‘erkölcsös’ szavunkon,
aminek tartalmát már aligha tudjuk, hiszen ki-ki ‘jelentéspótlékokkal’ ruházza
fel ezt a fogalmat. Pedig tudjuk, ahogyan
nem értelmezhetõ a ‘szocialista erkölcs’,
úgy a politikai erkölcs sem azonos, a pol-

Hálával: fucskó miklós, fõszerkesztõ

gári vagy a keresztény erkölccsel. Olykor
a szótól teljességgel idegen, a mindent
önérdekek szerint kiszolgáló szolgalelkûséget, lakájhûséget is e szó védõernyõjével mentjük fel, ‘jutalmazzuk’...
A nyelv anyaga a szó, a szavaké fõképp az a tiszta jelentés, aminek elmorzsolásával használhatatlan lesz a nyelv is.
Mint idegen anyagot, igyekszik kitaszítani magából ezeket a rosszindulatú torzulásokat, mégis félõ, hogy beszédünkben
kialakul egy ‘autoimmun betegség’, ami
a szó eredeti jelentéseit tekinti majd idegennek. A közös lélek által lesz közössé
a nyelv, ezért érdemes figyelnünk a
Hegyi beszéd (Máté 5,37) intésére:
„A ti beszédetek legyen: az igen igen, a nem
nem. Ami ezen fölül van, a gonosztól való."
(III. Utisz)
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ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK

Döntés született a helyi pályázatokról
A képviselõ-testület idén 4 témában írt ki pályázatokat
a helyi civil szervezetek, intézmények, sportolók, közösségek részére.
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATA
A helyi kisebbségi önkor mányzatok támogatására 2
pályázat érkezett, 600 000 Ft-ot osztottak ki (tavaly 1 130
e Ft állt rendelkezésre).
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a III. Német
Nemzetiségi Nap lebonyolítására, népviseleti ruha kiegészítésére a Kalász Suli svábtáncot tanuló gyer mekeinek,
ill. a Pünkösdre és a Kitelepítés 65. évfor dulójának megünneplésére Németországból érkezõ vendégek fogadására 300 000 Ft-ot kapott.
A Szerb Kisebbségi Önkormányzat a Budakalászi Szerb
Búcsú rendezésére, utazás támogatására az országos
szerb rendezvényekre, ill. Ada meglátogatásának autóbuszköltségére részesült 300 000 Ft támogatásban.
SPORT PÁLYÁZAT
Sport események és egyesületek támogatására idén 2
M Ft állt rendelkezésre, ebbõl 1,9 M Ft-ot osztott ki (tavaly: 2,7 M Ft-ot) az önkor mányzat, a beérkezett 16 pályázatból 12 megvalósításához járul hozzá.
A Nyitnikék Óvoda intézményi sporthét szervezésére,
mozgásfejlesztõ ajándékok vásárlására 50 000 Ft-ot nyert el.
A Telepi Óvoda Családi sportnap szervezésére, sporteszközökre szintén 50 000 Ft-ot kapott.
A Telepi Óvodásokért Alapítvány a Napocska Olimpia
kora õszi szervezésére 50 000 Ft támogatásban részesült.
A Kalász Suli iskolai sílécekre és bukósisakokra, sífelszerelésre, sporteszközökre 150 000 Ft-ot nyert.
A Vidra SE a Csár da u. 4. sz. alatti telek üdülõépületének öltözõvé és vizesblokká alakítására, a meglévõ csónakház karbantartására, csónakok, evezõk festésére, stég
felújítására, épület karbantartására 100 000 Ft-ot kapott.
A BUTEC sporteszközök beszerzésére, a pálya karbantartására 100 000 Ft támogatásban részesült.
A Szentistvántelepi Iskola DSE vízitáborra, sítáborra és
nyári táborra 400 000 Ft-ot kapott.
A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány nor mád táborozások, portyák szervezésére, lebonyolítására 100 000
Ft-ot nyert el.
A Kalász Suli Általános Iskola nyári kerékpártúrára és
téli sítáborra 200 000 Ft-ban részesült.
A BSC – Karate szakosztály a balatonfüredi edzõtáborra 100 000 Ft-ot kapott.
A Kalász Suli Általános Iskola az alsótagozatosok (40
fõ) heti egyszeri úszásoktatásának támogatására 250 000
Ft-ot nyert el.
A Szentistvántelepi Iskola DSE az alsósok heti kétszeri
úszásoktatására 350 000 Ft-ban részesült.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEK MEGÕRZÉSE PÁLYÁZAT
A Kulturális örökségek pályázaton 500 000 Ft jutott 4
pályázónak (tavaly 1 M Ft).
A Vidra SE a Szüreti felvonulásra és a Szüreti mulatságra (amit eddig hagyományosan a Budakalászi Baráti
Kör rendezett) 90 000 Ft-ot kapott.
A Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület kápolna
építésére 220 000 Ft-ot nyert el.
4

PÁLYÁZAT

A Kalász Baptista Gyülekezet (Kalász Fotó Klub) a Kalász Fotótáborra 80 000 Ft támogatásban részesült.
A Kós Károly Általános Mûvelõdési Központ – Kalász
Mûvészeti Iskola a Kamp János Kapelle nyári táborozásának támogatására 110 000 Ft-ot kapott.
CIVIL PÁLYÁZAT
A Civil pályázatra 15 igény érkezett, a rendelkezésre
álló 3 M Ft-ot (tavaly 4 M Ft) 11 egyesület 14 támogatási
céljára osztották ki.
A Budakalászi Református Templomért Alapítvány a
Refor mátus Egyház nyári programjainak támogatására
250 000 Ft-ot kapott.
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete utazási,
vendéglátási költségekre 520 000 Ft-ot nyert el.
A Budakalászi Óvodásokért Alapítvány a Nyitnikék
Óvoda Szüreti Mulatságára, jó minõségû ábrázolási alapanyagokra 83 000 Ft-ban részesült.
Az MRL Budakalászi Egészségklub a gyógytor nászok
díjazására, a vízitorna eszközeinek felújítására, kiegészítésére 440 000 Ft-ot kapott.
A Kalász Baptista Gyülekezet (Kalász Fotó Klub) lövétei
fotós túra költségére, ill. fényképek elõhívására, keretezésre
a Pilistõl Hargitáig c. kiállításra 120 000 Ft-ot nyert.
A Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány a Félõlény c.
zenés darab bemutatására 250 000 Ft, a Liszt Ferenc jubileumi évfor dulója alkalmából szervezett két hangversenybõl álló programra 60 000 Ft támogatásban részesült.
A Telepi Óvodásokért Alapítvány gyer meknap szervezésére 132 000, óvodás újságra 100 000 Ft-ot kapott.
A Szent Erzsébet Alapítvány a tihanyi házában a zuhanyzókabinok, olajraditátorok cseréjére; az aszófõi matracszállásán az ÁNTSZ által elõírt ruhatároló szekrényekre
és egy gyerekágy kiváltására 200 000 Ft-ot nyert.
A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány a település fiataljainak tartalmas nevelõ, oktató valamint szórakoztató
jellegû, a fizikai és mentális egészséget megõrzõ idõtöltés biztosítására 350 000 Ft támogatásban részesült.
A Vidra SE a Vidra Kupa megrendezésére, a vízi sport
megszerettetésére a lakossággal, a fiatalokkal, 264 000
Ft-ot kapott.
A Viola Egyesület a Telepi Óvoda óvodásainak szervezendõ Mikulás ünnepségre 50 000; az idõseknek ópusztaszeri kirándulás szervezésére 181 000 Ft-ot nyert.

APRÓHIRDETÉSEK
u ÉRSZÛKÜLET GYÓGYÍTÁSA,
teljes érrendszer tisztítása
kar diológus vezetésével. BP.
III. ker. Szépvölgyi úti HÉVmegállónál. Tel.: (1) 220
4641, (20) 349 4277.
u ELADÓ 30%-BAN BEÉPÍTHETÕ TELEK Pomázon, az Árvácska utcában. KERESÜNK

BUDAKALÁSZI KIS KERTES HÁZAT

max. 20 M Ft-ig, esetleg telkes DEBRECENI CSALÁDI HÁZAT
HASONLÓ BUDAKALÁSZIRA cserélünk. Érd.: (30) 9426 504
2011. június • V. évfolyam 6. szám
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KÖZ-ÜGYEK

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓK

Útépítések

Épül a Zrínyi utcai árok

Június végén írják ki a közbeszerzési pályázatot a Pacsirta, a Bethlen Gábor és az Attila utcákra. Ezek felújításának költségét az önkor mányzat biztosítja, a tervezett
többi útra (Diófa, Zöldfa, Kilátó, Szérûskert u. /egy része/,
Hegyalja u. /két szakasza/, Lehel, Kossuth Lajos u., Rigó
tér) pályázati forrásból próbálnak pénzt szerezni. A három
utca munkáinak kivitelezése vár hatóan szeptemberben
kezdõdik és október végére fejezõdik be.
Folytatódnak a József Attila út munkái: épül a járda, a csapadékvíz elvezetõ rendszer, folyamatban van az út aszfaltozása és a 2x1 sáv melletti fix parkolók kialakítása. Az ütemtervhez képest a közmûegyeztetések miatt két hét csúszásban van a kivitelezõ: június 10. után meg kellett volna kezdeni a József Attila út–Szentendrei út körforgalom építését.
Ez remélhetõleg
az iskolaév kezdetéig elkészül, a
Budai út–Pomázi
út lámpás csomóponttá alakítása azonban valószínûsíthetõen
nem fejezõdik be
az október 31-re
tervezett
idõpontra.

A Zrínyi utcai
csapadékvíz elvezetõ árok munkáinak
elõkészítése múlt
év végén kezdõdött
meg, amikor az önkor mányzat megbízást adott a terület
geodéziai felmérésének elvégzésére.
Ekkor került sor a pontos mederszint meghatározására.
Gerstenkorn András geológus kapott megbízást arra,
hogy a majdan megépítendõ rendszert felügyelje, szakmai segítséget nyújtson a kivitelezés során.
A képviselõ-testület 2011. április 28-i ülésén hagyta
jóvá, hogy a vízelvezetõ árok betonelemek kihelyezésével épüljön meg, 600 m hosszan. Ugyanekkor elfogadta a
grémium a 10 M Ft-os bekerülési költséget és a költségvetésben a csapadékvíz elvezetésre biztosított 6 M Ft
mellé további 4 M Ft-ot átcsoportosított.
Az árokban 300 m hosszan már lefektették a betonelemeket. Itt a talajszerkezet miatt alá is ki kellett betonozni, a további 300 méteres szakaszon elegendõ az árkot kitisztítani és sóderágyat kialakítani. Vár hatóan június
végéig lerakják az összes elemet, így a víz már el tud folyni, de a földmunkák még júliusban is folytatódnak.

A Majális elszámolása

Környezeti hírek

A 2011. május elsején megtartott városi Majálison fellépõkre, mûsorokra 1 788 500 Ft-ot költött az önkor mányzat. Játékokra 357 750, kiegészítõ szolgáltatásokra,
infrastruktúrára 117 500, technikára 306 250 Ft-ot fizettek. 75 805 Ft-ba kerültek az ajándékok, 15 600 Ft-ba a
májusfa állítás, 50 000 Ft-ba a fõzõverseny. Szerzõi jogdíjakra 22 924 Ft, kommunikációra 80 125 Ft-ot fizettek. Így
a Majális teljes költsége: 2 814 454 Ft volt.

u Virágokat ültetett az Egészségklub a Posta közbe, a
Klebelsberg Kunó szoborhoz, a Szentistvántelepi állomáshoz a vérszilvafák köré és a Lenfonó állomáson a Kárpátok
õre szoborhoz. Utóbbi helyre a saját költségén egy gömbkõrist is telepített. A klub tagjai elvállalták a beültetett területek rendben tartását, locsolását is. Virágosított a Kalászi
Ifjúsági Klub is: a Damjanich úton a Sas utca fölött levendulasort ültetett. A virágok költségét az önkor mányzat állta.
u Kaszálási kötelezettség vonatkozik a gazos telkekre.
Június 1-tõl belterületen a jegyzõ, külterületen a Földhivatal is vizsgálhatja a rendben tartásukat és a parlagfüves ingatlanok bírsággal sújthatók.
u A Hul la dék ud var szer dá tól pén te kig 14-18-ig,
szombaton 8-12-ig az alábbi telefonszámon hívható:
+3670 513-5181
u A használt zsírt és sütõolajat konyhai és más hulladéktól mentesen korlátlan mennyiségben és térítésmentesen
adhatják le a Hulladékudvarban (volt Lenfonó gyártelep).

Semmelweiss napi ünnepség
Június 20-án a Faluházban tartották a hagyományos
Semmelweiss napi ünnepséget, melyen az önkor mányzat
vendégül látta a szociális és egészségügyi intézmények
munkatársait. Rogán László polgár mester nyitóbeszédében elmondta, hogy jövõre a képviselõ-testület meg kívánja újítani az Egészségházat, hogy méltó legyen a XXI.
század elvárásaihoz.
Az est során a Szabad Ötletek Színháza szórakoztatta az
egybegyûlteket, klasszikus kabarétréfákkal és sanzonokkal.
A fogorvosi jelenet, illetve Hacsek és Sajó kávéházi párbeszédei néha vicces,
néha bizarr szemszögbõl mutatták az
egészségügyet, az
egészség és betegség témáját. Az ünnepség pohárköszöntõvel, pazar vacsorával, és beszélgetéssel zárult.
2011. június • V. évfolyam 6. szám

Horgász hírek
Az Óbuda-Kalász HE. június 18-án újabb 5 mázsa méretes pontyot telepített az Omszk-tóba, – õszre ismét haltelepítések vár hatók. Horváth István elnök úr közlése szerint, elsõsorban a helyi nyugdíjas és ifjúsági horgászoknak
kívánnak lehetõséget teremteni a kedvezményes napijegyekkel. A mintegy 400 tagot számláló horgászegyesület
továbbra is kiemelten óvja a vízbázist és annak kör nyezetét. Egy kis halõr házat állítottak fel az Omszk-tónál, ahol
a napijegyeket meg lehet váltani.
Major Ede, képviselõ
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Pedagógusnap a Faluházban
„A tanári pálya minden
más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus
termékeny vize, túlárad saját
partjain. A jó tanár nem csak
pedagógus, hanem kertész,
filozófus, esztétikus lélekbúvár, mûvész és mesterember
egy személyben. S nemcsak
tudását közvetíti – bár ez
sem kevés – hanem példát
ad, jellemet formál, ültet,
gyomlál, olt és szemez, mint
a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül
a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény és a
mindennap, az elvontság és tapasztalás közé.”
Gyergyai Albert elgondolkodtató szavaival vette kezdetét június 7-én a Faluházban az idei Pedagógusnapi ünnepség, melyen az önkor mányzat, a hagyományokhoz híven, köszönetet mondott a település közoktatási és közmûvelõdési intézményeiben dolgozóknak a mindennapok során végzett áldozatos munkájukért: „Nincs még
egy ilyen munka, ahol ennyi kudarc, hiábavaló erõfeszítés,
de ilyen sok siker és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs talán még egy munka, ahol ilyen hatása lehet egyegy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg egy-egy
rosszul vagy rosszkor kimondott szónak. Nincs munka,
amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen
munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg
csak évtizedek múlva láthatjuk.”
A méltató szavakat a Szabad Ötletek Színháza részérõl Bor Viktor erõsítette meg
a Az élet szép címû dallal, a
Légy jó mindhalálig musicalbõl. Majd Ercsényi Tiborné
alpolgár mester, aki 32 évig
tanított és ebbõl 20 évig kalászi pedagógusok között
dolgozott, két példával illusztrálta a tanári hivatás felelõsségét. Egy hóesés után
az állatok által kitaposott
csapáshoz, a nyomaikból lassan for málódó ösvényhez hasonlította a folyamatot, amikor egy fiatalember – a pedagógusok segítségével – a semmibõl szépen kialakítja a
maga útját; illetve a faültetés elõrelátó, jövõbemutató tevékenységével vetette össze a tanári munkát. Beszédében kitért arra, hogy az önkor mányzat jövõre régi adósságát kívánja törleszteni a Szentistvántelepi Iskola fejlesztésével; illetve arra, hogy mekkora öröm az iskolának, hogy
a szülõk, barátok, közeli és távoli ismerõsök csodálatos
összefogásával megnyerte a Let’s Colour pályázatot.
A mûsor további részében Bor Viktor Máté Péter: Hazám
c. dalát énekelte, majd a Szabad Ötletek Színháza Karinthy Frigyes Tanár úr kérem címû mûvébõl adott elõ néhány kacagtató szemelvényt a cseperedõ ifjúságról, az iskolai csínyekrõl és
arról, milyen is az, amikor a rossz vagy a jó tanuló felel...
6
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A vidám jelenetek után került sor a városi díjak kiosztására. Idén hatodik alkalommal adták át az oktatással
kapcsolatos elismeréseket, és rendhagyó módon a Pedagógusnapon került sor a Budakalász sportjáért díj adományozására is. A kitûntetõ címek mellé a Munkácsy díjas
Mihályi Gábor szobrászmûvész által tervezett és készített
bronzplakettet és díszoklevelet vehettek át a díjazottak.
BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
A képviselõ-testület a
„Budakalász Kiváló Pedagógusa” díjat HLAVACSEKNÉ KÜRTÖSI MÓNIKÁNAK, a Kalász
Mûvészeti Iskola pedagógusának adományozta. A Kalász Mûvészeti Iskola egyik
alapító zongora- és zenetörténet tanára 1997 óta, 14
éve folyamatosan, töretlen
lendülettel munkálkodik a
budakalászi gyer mekek mûvészeti nevelésében, oktatásában. Emellett a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
népzene tanszékének óraadó tanára. Fiatal kora ellenére
nagy tapasztalattal rendelkezik a növendékek képességeinek fejlesztésében, a tehetség felismerésében és annak
kibontakoztatásában. Munkáját rendkívüli hivatástudattal,
pontosan, megbízhatóan, mindig a legmagasabb színvonalon végzi. A gyer mekeket nem csak a zene szeretetére,
a mûveltségi területek komplex befogadására, a mûvészet iránti alázatra neveli, hanem törekszik a gyer meki
személyiség teljes egészére kiterjedõ fejlesztésére, nyitottá téve növendékeit a jóra, szépre, az emberiességre.
Az utóbbi években sok-sok megyei, területi és országos versenyen indította legtehetségesebb növendékeit,
melyekrõl áldozatos, fáradságos munkájának köszönhetõen mindig különbözõ díjakkal tértek haza. A legnevezetesebb közülük Szedmák Eszter nek a tavalyi Országos Zongoraversenyen elért I. helyezése és a tanár nõ tanári Különdíja. Az arra hivatott növendékeket mind gyakorlati,
mind elméleti tár gyakból kiválóan felkészíti a felvételi
vizsgákra, a zenei pályára. A tanítás mellett az iskolai
programok, rendezvények egyik fõ szervezõje, résztvevõje, belsõ késztetéstõl vezérelve az „iskola motorja”.
Rendkívül magas színvonalú szakmai munkáját díjak és kiemelkedõ versenyeredmények is fémjelzik.
A „DR. MILOSEVITS PÉTERNÉ BUDAKALÁSZ KÖZOKTATÁSÁÉRT”
DÍJ DÍJAZOTTJA

A képviselõk a kitûnõ
munkát elismerve, a „dr. Milosevits Péterné Budakalász
Közoktatásáért” díjat KULIN
FERENCNÉNEK, a Szentistvántelepi Általános Iskola
igazgatóhelyettesének adományozták. A tanár nõ 1971
óta él Budakalászon, Szentistvántelepen. A budakalászi
Általános Iskolában (majd
1991-tõl az önállóvá vált
2011. június • V. évfolyam 6. szám
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Szentistvántelepi Általános Iskolában) 21 éve tanít matematikát és fizikát. Színvonalas, lelkiismeretes, elhivatott pedagógusi munkája mellett elõbb 1991-1997-ig, majd 2006-tól
a mai napig ellátta, ellátja az iskola igazgatóhelyettesi feladatait is. Két igazgatóhelyettesi feladatvállalása között,
1997-tõl 2000-ig a Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatója volt. Megbízatását nagy közmegelégedésre végzi.
Személye felelõsségtudatának, helytállásának, és áldozatkészségének köszönhetõen nem csak pedagógusként, de
az intézményvezetés területén is nélkülözhetetlenné vált.
Munkáját mindvégig áthatotta pedagógiával átitatott,
gyakran s jól hangsúlyozott, következetes életszemlélete,
amit az alábbi gondolatok köré lehet csoportosítani: – A gyermek érzõ, gondolkodó, cselekvõ lény, aki értõ szót érdemel.
– A pedagógusnak tudnia kell elfogadni a gyermek esetleg
szokatlan viselkedését, gondozni a gyermekek eltérõ személyiségét. – Az iskola mûködésének alapvetõ feltétele a pedagógus és a gyermek együttmûködési készsége, képessége.
Kulin Ferencné humánuma, higgadt, kiegyensúlyozott
személyisége hosszú ideje alakítja, for málja, irányban tartja
a nevelõtestületet azokban a nehéz, nagy kihívást jelentõ
hétköznapi pillanatokban is, amikor a pedagógusnak támaszra, kapaszkodóra, iránymutatásra van szüksége. Az iskola arculatának for málója: szelídségével, kedvességével az
iskola gyer mekközpontú, humánus közösségének, szerénysége ellenére is meghatározó, emblematikus személyisége.
A „BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT” DÍJ TULAJDONOSA
A testület kiemelkedõ
munkájának elismeréseként a
„Budakalász Sportjáért” díjat
HAJDUNÉ NAGY MÁRIÁNAK, a
Kalász Suli Általános Iskola
pedagógusának adományozta. Mária 1977. augusztus 1.
óta dolgozik testnevelésgyógytestnevelés-biológia
szakos tanárként az iskolában.
1977-ben testnevelés-biológia szakon végzett az egri
Tanárképzõ Fõiskolán. 1994ben gyógytestnevelés-, majd 1999-ben mentálhigiéné szakon szerzett oklevelet a Magyar Testnevelési Egyetemen.
A Budakalászon töltött 34 év alatt magas színvonalú
iskolai nevelõ és oktató munkája mellett mindig fontosnak tartotta a települési sportrendezvényeken való részvételt: Tófutás, Tour de Kalász, Õszi, tavaszi sportnap,
Olimpiai gála... A gyerekek gondos felkészítése mellett a
rendezvények szervezésében, lebonyolításában is részt
vállal. A körzeti, megyei, országos diákolimpiai versenyeken tanítványai évek óta sikeresen vesznek részt, eredményeikkel öregbítik az iskola és a város hír nevét.
Tanítási óráin és tömegsport foglalkozásain legfõbb célja
a mozgás, a sport megszerettetése. A kevésbé ügyes gyerekek is biztatást, segítséget kapnak tõle, sikerélményhez
juthatnak. Ugyanakkor felfigyel az igazi tehetségekre, sok
tanítványa az õ biztatására keresi fel a kalászi sportegyesületeket. Különösen fontosak számára a labdajátékok (kézilabda, röplabda, kosárlabda). Rendszeres délutáni edzéseken
készíti fel a tanulókat a különbözõ szintû bajnokságokra. Az
2011. június • V. évfolyam 6. szám

eredményességnél is fontosabbnak tartja a sportszerû viselkedést, a csapatszellem erõsítését a gyerekekben.
Az egyesületekben sportoló gyerekek gyakran hívják
meg meccseikre, õ pedig szívesen szurkol nekik a lelátókról. A már végzett tanítványok sportéletét is figyelemmel
kíséri. Szeretné, ha a mozgás, a sport minden gyerek életében fontos szerepet játszana, ezért lelkesen szervezi évrõl évre a sítáborokat, nyári vízi- és kerékpár-táborokat. Õ
indította útjára a Kalász Suliban a családi sportnapot, ahol
egy-egy szombat délelõtt szülõk és gyerekek együtt vehetnek részt játékos sportversenyeken.
Barátságos, segítõkész, vidám egyénisége; egészséges életmódja mindannyiunk számára példa értékû.
JUBILÁLÓ PEDAGÓGUSOK, MUNKATÁRSAK
A Pedagógusnapon Halász Jenõné (a Kalász Suli Általános Iskola egykori tanára) diplomája átvételének 50. évfor dulóját ünnepelve, Aranydíszoklevelet kapott Rogán
László polgár mestertõl. (Visszaemlékezései a 9. oldalon
olvashatók.) Az ünnepségen a település elsõ embere virággal köszöntötte a közalkalmazotti pályán jubileumi
idõt eltöltött pedagógusokat, munkatársakat is:
25 éves munkaviszonya alkalmából Tatainé Hetényi
Anikót (Telepi Óvoda) és Jolsvai Frigyest (Szentistvántelepi
Általános Iskola); 30 éves munkaviszonya okán Hernádiné
Budai Ibolyát és Major Katalint (Kalász Suli Általános Iskola); 40 éves munkaviszonya miatt Végh Károlynét (Nyitnikék Óvoda) és Földi Ilonát (Kalász Suli Általános Iskola).
Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte és sok-sok
pihenést, jó egészséget kívánt Földi Ilonának, Horváth
Györgyné Reginének és Molnár Józsefnének (Kalász Suli Általános Iskola), valamint Farkas Lajosnénak (Telepi Óvoda).
AZ INTÉZMÉNYEK ALAPÍTVÁNYAINAK DÍJÁTADÁSA
A hagyományokhoz híven a Pedagógusnapon került
sor az intézmények alapítványainak díjátadására is. A Budakalászi Óvodásokért Alapítvány díjazottjai a Telepi
Óvodából Farkas Lajosné, Jolika; a Nyitnikék Óvodából
Végh Károlyné, Márti. A Kalászi Iskoláért díjat és pedagógusgyûrût a kollégák titkos szavazatai alapján PeltzerDubovszky Lívia kapta, akinek köszönhetõen erõsödött a
nemzetiségi nyelvoktatás a Kalász Suliban.
Az ünnepség pezsgõs pohárköszöntõvel, vacsorával
folytatódott, majd jóízû beszélgetésekkel, közös éneklésekkel zárult. Köszönjük a pedagógusok munkáját!
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KÖZLEMÉNY

Egyenleg

Zászló és emlékkártya

Közel egy éve, 2010. július hatodikán vált jogerõssé az az ítélet (Pest Megyei Bíróság 2. BF.190./2010/3
szám), amely rágalmazás vétségében megállapította
Parlagi Endre volt polgár mester büntetõjogi felelõsségét és õt megrovásban részesítette.
Az ítélet alapja egy újságcikk. Parlagi a Nemzeti Fórum
címû kiadványban 2007-ben „Lopva elutalták a választások elõtt” címû cikket jelentetett meg. Ebben leírja: szerinte az önkormányzat korábbi képviselõtestülete évekkel
ezelõtt jogellenesen értékesített egy helyi ingatlant, az értékesítésben részt vevõk pedig álláspontja szerint jogszabályba ütközõ cselekményeket valósítottak meg. Parlagi –
az ítélet szerint - úgy vélte, „neki, mint a közösség elöljárójának kötelessége a közösséget érintõ visszásságok felderítése és megszüntetése”, „polgár mesterként tudomására jutott infor mációkat hozott nyilvánosságra.” A cikk
miatt Krepárt Tamás magánvádas pert indított. Elõbb elsõ
fokon, majd tavaly július elején másodfokon jogerõsen,
utóbb tavaly decemberben a Legfelsõbb Bíróság elõtt
véglegesen büntetõpert veszített Parlagi Endre. A pervesztes jogi képviselõje Varga István, az önkor mányzat
akkori ügyvédje volt.
Parlagi Endre 2007-ben újságcikket írt a szerinte kétes
ingatlanügyekrõl. Az „ügy” lényegét Dr. Krepárt Tamás, a
város mostani alpolgár mestere így összegezte: „az 1999es önkor mányzati költségvetés mellékleteként született
egy lista az értékesítendõ ingatlanokról. Körülbelül 30 ingatlan értékesítését határozta el a testület a Berdó külterületi részeirõl. Az ingatlanok értékesítése a testület felhatalmazásával megtörtént. A szerzõdések egyikét ügyvédként én jegyeztem ellen. Amikor az „ügy” 2007-ben elõkerült, Parlagi Endre azt mondta, hogy nem talált testületi
határozatot, ami az értékesítésre felhatalmazást adott volna. Közel két évig nem történt ér demi elõrelépés az
„ügyben” annak ellenére, hogy Parlagit az idõközi választáson polgár mesterré választották. 2009 már ciusában javaslatára az általa vezetett képviselõ-testületi többség
pert indított négy magánszemély, köztük ellenem is. Elmondtam, hogy pert indíthat az önkor mányzat az ügyben, de figyelmeztettem mindenkit, hogy ez az önkor mányzatnak költséget fog jelenteni, ennek ellenére a
Nemzeti Fórum alkotta testületi többség megszavazta a
per megindítását. Az Önkor mányzatot Varga István ügyvéd képviselte. Az Önkor mányzat Parlagi Endre vezeté-

Budakalász Város Önkor mányzat képviselõ-testülete a
város szebbé tétele, a lakosok nemzeti érzésének erõsítése
érdekében a „2011. Budakalász Éve” alkalmából belterületi ingatlanonként 1 db 60x90 cm méretû címeres nemzeti
zászlót és 1 db Budakalász Emlékkártyát adományoz.
A lobogót és kártyát ingatlanonként egy fõ (14 év feletti személy) egyszer veheti át 2011. május 9-tõl június
30-ig a Polgár mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, hétköznaponként 8-16 óra között. Az átvételhez feltétlenül
szükséges a lakcímkártya bemutatása!
Kérem, hogy a szándék érvényesülése ér dekében
valamennyi nemzeti és városi ünnep idején, a zászlókat
az ingatlanokra kifüggeszteni szíveskedjenek.

Idõpont

Rogán László, polgármester

sével a két tucatnyi Berdó-telek ingatlanértékesítésébõl
kizárólag abban az egy ügyben indított pert, amelyben én
voltam a szerzõdés ellenjegyzõje, a többiben nem. A per
több tárgyalást ért meg. Hivatalba lépésemkor, tavaly októberben megnéztem a Polgármesteri Hivatalban található anyagokat, amelyek megvoltak, a bírósághoz ezeket
becsatoltam. A bíróság megállapította, hogy az Önkormányzat keresete megalapozatlan. Ez azt jelenti, hogy
Har csa Lajos korábbi polgár mester úr jogszerûen, képviselõ-testületi felhatalmazás birtokában írta alá az ingatlan
adásvételi szerzõdést, az tehát törvényes és érvényes.” A
Berdó-telek értékesítése ügyében született ítélet szerint
az Önkormányzatnak az indokolatlan pereskedés miatt 15
napon belül egymillió egyszázezer forint perköltséget kell
kifizetnie. A képviselõ-testület Fidesz-frakciója felvetette,
hogy a Nemzeti Fórum jelenlegi képviselõi, ahogy elindították, úgy akár folytathatják is a pereskedést. A Fidesz
képviselõcsoportja mindössze annyit kért a Nemzeti Fórum frakciótagjaitól, hogyha az Önkormányzat a másodfokú eljárásban is pervesztes lesz az Nemzeti Fórumosok által kezdeményezett per továbbvitele miatt, úgy fizessék
ki az oktalan pereskedésbõl származó költségeket. Ilyen
vállalást nem tettek, így a képviselõ-testület nem fellebbezte meg a határozatot, hogy további felesleges költségekkel ne ter helje az adófizetõk pénzét.
Nyilvános dokumentumok és bírósági beadványok,
ítéletek alapján összeállította:
Udvarhelyi István
Polgármesteri Kabinetiroda vez.

Cselekmény

Következmény

1999 õsze

Az önkor mányzati költségvetés mellékleteként születik egy lista az értéke- Megszületnek az adásvételi szerzõdések.
sítendõ ingatlanokról. Kb. 30 ingatlan értékesítését határozza el a testület a
Berdó külterületi részeirõl, köztük a budakalászi 3279-es hrsz.-ú ingatlant,
amelyre a szerzõdést Dr. Krepárt Tamás ügyvéd készítette.

2007 õsze

Parlagi Endre megjelenteti „Lopva elutalták a választások elõtt” c. cikkét.

Krepárt Tamás rágalmazás miatt pert kezdeményez Parlagi Endre ellen.

2009 tavasza

A Parlagi vezette testület Nemzeti Fórumos többsége pert indít az Önkor mányzat nevében a Berdó-szerzõdések közül egy érvénytelenségének megállapítására. Az indok: nem volt felhatalmazás az ingatlanok eladására, nincsenek meg az erre vonatkozó dokumentumok. Azt az egy szerzõdést, amelyet
az Önkor mányzat megtámad, Krepárt Tamás jegyezte ellen ügyvédként. A
többi szerzõdés érvénytelenségét Parlagiék valamely okból nem vizsgáltatják.

Az Önkor mányzat elveszíti a pert, ennek következményeként 1,1 M. Ft. összegû költséget kell megfizetnie. A bíróság megállapította, hogy a szerzõdés törvényesen jött létre,
így az érvényes.

2010. július 6.

Parlagi büntetõjogi felelõsségét jogerõsen megállapítják, a hatályos jogszabályok hatósági értelmezése alapján emiatt elveszíti polgár mesteri tisztségét.
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ÉLETÚT

EGY HOSSZÚ PEDAGÓGUSPÁLYA EMLÉKEZETE

Egy Aranydíszoklevél tulajdonos emlékeibõl
A Pedagógusnapon a Budakalászon élõ Halász
Jenõné, a Kalász Suli Általános Iskola egykori dolgozója Aranydíszoklevelet kapott, annak emlékére, hogy 50
éve vette át diplomáját a Szegedi Állami Pedagógiai Fõiskolán. Méltatás helyett most visszaemlékezését közöljük, amiben jócskán vannak kalászi vonatkozások is:
„A naptár lapja 1946. szeptemberét mutatta. Édesanyám elsõ osztályt tanított, és engem is elvitt magával.
Elõtte elmagyarázta, hogy az iskolában csendben kell lenni,
és azt csinálni, amit a tanítónéni mond. Az osztályban felléptem a dobogóra és elkezdõdött nevelõi pályám 5 évesen
ezzel a mondattal: „Egy szót se! Figyeljetek a tanítónénire.”
Élveztem az iskolába járást. Májusban a tanfelügyelõi
felmérésem hibátlan volt, és így külön engedéllyel bizonyítványt kaptam. Amikor kortársaim elõször lépték át az
iskola küszöbét, én már másodikos voltam.
Diplomaosztáskor kiemelték a Fõiskolán, hogy az ország legfiatalabb tanára lettem, és boldoggá tett, hogy
felolvasták az Újszegedi Iskola igazgatójának értékelését
is tanításomról. Ugyanis másfél hónapig felmentettek az
órákra való járás kötelezettsége alól, és gyakorló iskolai
vezetõim javaslata alapján teljes óraszámban helyettesítettem Újszegeden. Így adódott az a furcsa helyzet, hogy
elõbb kaptam tanári fizetést, mint diplomát.
1961. szeptember 1-én kezdtem tanítani a Kecskeméttõl 8 km-re lévõ tanyai iskolában, Kisfáiban. Hamar rádöbbentem arra, hogy tanítványaimtól otthoni tanulást nem várhatok, mindent az iskolában kell elsajátítaniuk. Ezért óráimat
úgy kellett tervezni, hogy mindent rögzítsenek a tananyagból a sok gyakorlással. Az 1963-as tanévet Kecskemét legnagyobb iskolájában kezdtem. A lakótelepre költözõ családok az osztálylétszámot 40-re emelték. Mivel a falakat nem
lehetett széttolni, ezért a padokat húztuk össze, hogy beférjenek a tanulók. Ez a mennyiségi változás minõségi módosítást kívánt. Az órák felépítése és megtartása inkább a témáról való beszélgetéssé vált. A felelõt már az osztályba érkezésekor figyelmeztettem, üljön a padsor szélére, ne kelljen

A BTE kirándulásai
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete autóbuszos kirándulást szervez:
KAHL AM MAIN-BA, A KAHLI BÚCSÚRA: Szállás, ellátás
Kahl-ban, testvértelepülésünk egyesületi tagjainál. Indulás:
július 22-én a hajnali órákban. Visszaérkezés: július 26-án a
késõ esti órákban. Térítési díj: 18 000 Ft/fõ utazási költség.
A teljes ellátást a vendégfogadók vállalták. A jelentkezés:
10 000 Ft elõleg befizetésével történik. Feltétel: A Kahl-ból
érkezõ vendégek fogadása, elszállásolásukban segítség!
ADÁ-RA, A MOHOLI NAPOK RENDEZVÉNYEIRE: Szállás és
ellátás Adán és Moholon, testvértelepülésünk tagjainál.
Indulás: július 29-én a reggeli órákban. Visszaérkezés július 31-én az esti órákban. Térítési díj: 10 000 Ft/fõ utazási költség. Jelentkezés 6000 Ft elõleg befizetésével
történik.
Bõvebb infor máció az egyesület vezetõinél a +3670
379 8528-as telefonszámon.
Weitzinger Imréné, elnök
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kimásznia. Öszszeszedte gondolatait, kiállt a
többiek elé, és
kiselõadásként
elmondott mindent. Ha hiányos
volt, társai kérdéseket
intéztek
hozzá. Így mindenki figyelt és
én is értékelhettem az osztály felkészültségét. Dupla haszon volt a tanulóknak is. Már otthon úgy készültek, hogy ne „égjenek le” társaik elõtt, és megszokták a közönség elõtt való beszédet is.
Ez nagy elõnyt jelentett, ha vetélkedõn kellett bizonyítaniuk. Óráimon mindenkit bekapcsoltam, és szinte játszásra sajátították el a tananyagot. Szakfelügyelõimnek
tetszett a tanulók aktivizálásának módja, és biztatásukra
több városi és megyei bemutató órát is tartottam a továbbképzési napokon. Többek kérésének engedve a Béke
téri Iskola Vezetõsége lehetõvé tette, hogy bármikor lehessen óráimra jönni hospitálni. Ez elsõsorban a kezdõ
nevelõknek jelentett segítséget, és én is megkaptam a
városi munkaközösség vezetõi státust.
1980-ban Budakalászra költöztünk, itt bensõséges hangulatú tantestületre és munkához szokott diákokra találtunk. Az iskola sztárja Homonnay Botond volt, aki a mackós mozgású gyerekeket éppúgy testnevelésóra-szeretõvé tette, mint az ügyes hétördögöket. Jó volt az együttmûködés az alsó és felsõ tagozat nevelõi között. Szabóné Erzsi nemcsak az országos sikereket szerezte meg néptáncosainak, hanem a felsõbe kerülõ tanítványai 6. osztályig
szinte mindent tudtak. Könnyû volt nekik továbblépni és
nekem is sok örömöt szereztek a magyar órákon.
Milosevits Ági szeretetteljes egyéniségével elérte, hogy
az orosz órákat sem utálták a diákok. A világ és természet
csodáit Mara, Homonnay Panni, Sipos Kati vezetésével ismerték meg a tanulók. Hammer Gyuri szeretet-diktálta szigora a mûszaki vonalon továbbtanuló gyerekeknek adott
nagyon jó alapot. A vegyészet boszorkánykonyhájában
való ténykedést mindenki izgatottan várta és a kuktálkodást a szakkörösök ki nem hagyták volna. Szóval élmény
volt ebbe az iskolába járni diáknak, tanárnak egyaránt.
1983-ban GYES után visszajött a kémia tanár – akit férjem helyettesített – és így iskolát váltottunk. 1984-tõl Budapesten a Pais Dezsõ Iskolában tanítottunk, és innen
mentem nyugdíjba 1996. decemberében. A Kalász Suli
tevékenységét csak mint itteni lakos kísértem figyelemmel, és örültem a sikereinek.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert a munkám
és a hobbym megegyezett. Nagyon sok ajándékot kaptam az élettõl, amikor láttam a rámszegezõdõ tekintetekben a megértés örömét, élveztem tanítványaim szeretetét
és figyelemmel kísérhettem életük sikereit.
Kívánom minden pedagógusnak: legyen pályájuk könnyû, találjanak örömöt a diákok szemének csillogásában
és ha majd visszagondolnak az eltöltött évekre, legyen
szívük olyan elégedett, mint az enyém most!”
9
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Trianonra emlékezve
Június 4-ét a Magyar
Országgyûlés a Nemzeti
Összetartozás Napjává
nyilvánította. Az 1920-as
szégyenletes trianoni békediktátum
létrejöttét
városunk lakói több ünnepség keretében is felidézték. Június 4-én délelõtt a Kárpátok õre szobor nál az önkor mányzat
és a Kós Kár oly ÁMK
szervezte mûsor során Dr. Kulin Sándor beszéde, Deák Marianna mélyen átélt szavalata (Wass Albert: Üzenet haza címû versét adta elõ), valamint a Kalász Mûvészeti Iskola Népzenei tanszakának növendékei és
Papp Ágnes tanárnõ csodálatos énekei, muzsikája tették a gyászos napot fényesebbé.
ÜNNEPI BESZÉD A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN
Kilencvenegy évvel ezelõtt a Versailles-beli Trianon
palotában az akkori magyar kor mány képviselõivel való
elõzetes tanácskozás nélkül egy igazságtalan és hazug
módon rabló békét kényszerítettek Magyarországra. Ha
azt mondom: igazságtalan, akkor tudnunk kell, hogy a
politikában és a háborúban az igazságot mindig a gyõztes
mondja ki. A gyõztesek pedig magasztos elveket hir dettek és ígértek a békerendezésre: az etnikai szempontok
és az önrendelkezés elvének figyelembevételét. Mint tudjuk, egyiket sem tartották meg. Ezért az õ szempontrendszerük szerint is igazságtalan.
Hazug módon rabló pedig azért, mert a való tények ismerete nélkül, fenntartás nélkül elfogadták a magyar-gyûlölõ kisantant és leendõ államok indokait és hazugságait:
mint például a hajózható Ipolyról, mint leendõ határfolyóról szóló mesét. Így színtiszta magyarlakta területeket
csatoltak el, megfosztva a megmaradt alig har madnyi
csonka országot közlekedési hálózatától is, nyersanyag
forrásairól nem is beszélve. E gyalázatos tett miatti rossz

RENDHAGYÓ TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Rendhagyó baráti megemlékezést
tartottak június 4-én este a Kárpátok
Õre szobor nál a Nemzeti Fórum tagjai
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lelkiismeret és lelkifur dalás konzerválta bennük a magyarok iránti gyûlöletet és fenntartásokat, amelynek hatásai
máig tartanak.
Historia est magistra vitae: ha ez mindég így lenne, tudni kellene, hogy a Párizs kör nyéki békék vezettek a második
világháború kirobbanásához és deter minálták benne hazánk
mozgásterét is, hogy ismét a „rossz” oldalra kerüljünk. Mert
számunkra nem volt jó oldal, csak rossz és még rosszabb. A
nagyhatalmak játékszere és a kör nyezõ államok zsákmánya
lettünk. 1947-ben mindez megerõsítést nyert.
Különös a magyar történelem: minden nemzeti ünnepünkre jut egy gyászünnep is: Márc. 15.–okt. 6.; okt.
23.–nov. 4. aug. 20.–aug. 29. /1526/ és jún. 4 /1920/.
De eddig mindig volt folytatás…
De ne merüljünk el a dátumokban, próbáljunk meg eligazodni a történelemben. A történelem mint tudomány:
interpretáció kér dése. Többféle lehetõség kínálkozik:
1.) Ismert eseményeket rakunk sorba, ezeket egy prekoncepció (elõfeltevés) alapján csoportosítjuk, s azután
„quod erat demonstrandum” „amit eleve bizonyítani
akartunk”: levonjuk a következtetést. Kiemeljük a szerintünk fontosakat, mindazt, ami egybevág elõítéletünkkel, a
többit homályban hagyjuk, s máris készen áll pl. az osztályharcok története. A XX. század fél világát meghatározó marxista történetírásnak ez volt a receptje. Egy szellemes elemzés szerint Marx és Hegel olyan következtetéssé torzítják a múltat, amely egybevág elõítéletükkel.
2.) Az eseményeket úgy is csoportosíthatjuk, hogy abból egy nemzeti legendáriumot állítunk össze. Ennek tagadhatatlanul van egy rövidtávú gyakorlati haszna, mert
szolgálhatja egy közösségi identitástudat erõsítését, de
megvan az a veszélye, hogy nem engedi meg az önmagunkkal való szembenézést, kritikus önvizsgálatot, s minden bajért, kárért mást tesz felelõssé. Erre sajnos bõven
van példa: elég, ha a kelet-középeurópai békíthetetlen nacionalizmusok példáját látjuk, benne olykor a miénket is.
Meg kell tanulnunk nemzeti identitásunkat, közösségünket, amely egy gazdag isteni adomány, önmagunkkal,
akár saját elfojtott kisebbrendûségi érzésünkkel is szem-

és kalászi polgárok. A történelmi viszszatekintésen túl számbavették az elcsatolt országrészekben született nagy
mûvészeket (Ady, Bartók, Csontváry,
Kodály, Kõrösi Csoma, Liszt, Sütõ
András...) és hõsöket (Bethlen Gábor,
Mátyás király, Teleki Pál, Zrínyi Ilona,
Zrínyi Miklós...); az elvesztett városokat, kultúrközpontokat (Máramaros,
Kassa, Pozsony, Nagyvárad, Kolozsvár,
Érsekújvár, Temesvár...); és felbecsülhetetlen értékû alkotásokat (brassói Fekete templom, pozsonyi Szent Márton
Székesegyház...).
„Ezen a helyzeten, amiben élünk,
változtatni nem tudunk. De nagy feladataink vannak: a magyar kultúrához
ragaszkodnunk kell, és azokhoz az emberekhez, akiket ott meg tudunk óvni.

... Folyamatosan gondolnunk kell arra,
hogy mi történt Trianonban, és nem
beszélni kell róla, hanem cselekedni
kell. ... – Minden nemzeti érzelmû budakalászinak keresnie kell az alkalmat,
hogy a határon túli értékeket megismerje, feltárja.” Parlagi Endre volt polgár mester beszédében kitért a tíz évvel ezelõtti lövétei és a két évvel ezelõtti adai testvérkapcsolat kialakítására, valamint arra, hogy hasonló identitás-erõsítõ lépéseket tehetnénk sanyarú sorsú kárpátaljai testvéreink felé is.
Az ünnepségen Balogh Csaba –
Juhász Gyula: Trianon; dr. Kiss Ildikó –
Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben
és dr. Szigeti Ferencné – Papp-Váry
Elemérné: Hitvallás címû versével
idézte fel Trianon következményeit.
2011. június • V. évfolyam 6. szám
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benézve megfogalmazni. Mert a negatív viszonyítás nem
más, mint a be nem vallott kisebbrendûség kifejezése!
Ismert: az ostoba mindig mindenért mást hibáztat, az okos
önmagát (is) okolja a történtekért, a bölcs nem ítél és nem hibáztat, megpróbál felülemelkedni, szemlélni és lehetõleg hideg fejjel levonni a tanulságot. Nem felejtve a Himnusz sorait:
„… Hajh, de bûneink miatt gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat dörgõ fellegekben”
Így egy más dimenzióba helyezzük a történelmet. Bevallom, hozzám ez áll legközelebb, s meghívom Önöket, próbáljuk meg együtt ezt a lehetõséget
gondolatban felvillantani.
Hiszem, hogy Isten nemcsak
egyéni életemnek, hanem a történelemnek is ura, s itt nem valami kokár dás „magyarok istenére” gondolok. Ha ezt felismerem: bátorítást, feladatot és figyelmeztetést kapok.
Bátorítást, hogy Istennek
még terve van e nemzettel. Hivatását még nem töltötte be, még tart a kegyelmi idõ. Nem
érdemeinkért, hanem végzése szerint. Hányattatik, de nem
merül el. A Trianonban történt érzéstelenítés nélküli barbár
csonkolás, amputáció az azt kiagyalók egyértelmû szándéka
szerint egy életképtelen nyomorék állapotot hozott létre, de
az ország ebbõl a pokoli mélységbõl 10-15 év alatt talpra
tudott állni. A ma távlatából és az elmúlt évtizedek kálváriáját megjárva egyre világosabban láthatjuk, hogy ez akkor
valóban csoda volt. Látnunk kell, hogy az elmúlt akár 20 év
teljesítményét a Trianon utáni hasonló idõszakkal összehasonlítva csak siralmas eredményt tudunk felmutatni. Egyhelyben dagonyázunk és egyre mélyebbre süllyedtünk.
Feladatot is kapok: hogy a bátorító felismerés nyomán
tegyek meg minden tõlem telhetõt az általam vallott etikai
nor mák keretein belül nemzeti közösségemért.
Figyelmeztetést: felelõsségem, felelõsségünk a felismert
feladattal arányos. Nem ment fel semmi, hogy visszahúzódjak. Nem mondhatom, hogy nem ér a nevem, csinálja más.
Vass Zsuzsanna és Parlagi Júlia gyönyörû népdalokkal örvendeztette
meg az egybegyûlteket és dr.
Novotny Lászó képviselõ felolvasta a
Magyarok Világszövetsége elnöke,
Patrubány Miklós üzenetét. Eszerint:
fájdalmas dolog, hogy több szervezet, amely kiáll a magyar ér dekek
mellett, nem kap szót még ma sem.
De tavaly legalább beérett a MVSz törekvése: magyar állampolgárságot
kaphatnak elszakított testvéreink, és
június 4-ét is nemzeti emléknappá
nyilvánították. A szervezet elnöke
szerint fontos azonban Európát újra
meg újra emlékeztetni Trianon bûnére, ezért – társzervezetekkel összefogva – minden évben tiltakozást
szerveznek Versaillesban erre a napra.
2011. június • V. évfolyam 6. szám

HIRMONDO
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MEGEMLÉKEZÉSEK A BÉKEDIKTÁTUMRÓL

Nem lehet dekkolni, kívül maradni következmények nélkül,
mert nem csak a hibás, vagy bûnös cselekedetnek, hanem
az el nem végzett feladatnak is ára, súlyos ára van.
De hát mit lehet tenni? Tudni kell, hogy a generációkon keresztül folytatott agymosást nem lehet egy mégoly
idõszerû ünnepélyes parlamenti nyilatkozattal, deklarációval, emléknappal letudni, vagy meg nem történtté tenni.
Szégyellni való amnéziánk gyötrõ dátuma dec. 5. Tudni
kell, hogy nemzedékek nõttek fel az együvé tartozás tudata, vagy tudatosítása nélkül. Akik felnõtt fejjel ma is rácsodálkoznak, hogy mai határainktól sok száz kilométerre magyarul beszélnek (s szebben,
mint itt!). Kor osztályokat fertõzött meg az a hazugság, hogy
bûnös nacionalizmus a nemzeti
összetartozás és közösség, a
közös felelõsség ápolása. Szégyenkezve tudni kell, hogy az
összetartozás tudata inkább jellemezte azokat a nemzet testvéreinket, akik kívül rekedtek. Akik nem külföldre szakadt
hazánk fiai, hanem akikre rászakadt a külföld.
Ugyanakkor szerintem rossz úton jár, aki úgy akar emlékezni, vagy a mulasztásainkat pótolni, hogy a harag és gyûlölet ver tanyát lelkében. Ne felejtsük, hogy a haraggal és gyûlölettel önmagunkat büntetjük mások ostobasága, gyarlósága, bûne miatt. Tanuljunk a tanítómestertõl, a történelembõl.
Aki szellemi, lelki energiáit haragra, gyûlöletre fecsérli és nem
a megmaradásra és a jövõ építésére, mellõzve az önmagunkkal való szembenézést is, az nem tanult a történelembõl.
Kérdezhetnénk, hogy annyi újrakezdés után honnan vegyünk ehhez erõt? Ehhez erõs lélek és bizalom kell. Az Ézsaiási prófécia szerint: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk, futnak és nem lankadnak
meg, járnak és nem fáradnak el”. Nemzetünk nagyjai, akik a
megmaradást és az építést szolgálták, bizalmukat az Úrba
vetették és erejüket tõle kapták. Kövessük példájukat.

A „RONGYOS GÁRDÁRA” EMLÉKEZVE
A békediktátum 91. évfordulója alkalmából június 12-én – az immár tíz
éves hagyományokhoz híven – gyertyagyújtással, valamint Wass Albertés Sík Sándor-versekkel emlékeztek
meg a budakalászi Hollóvölgyben a
Trianon által szétdarabolt magyarságról és az 1919-ben megalakult, elõbb a
tanácsköztársaság kommunistái ellen
szervezõdõ, majd a Lajta-vidék elvétele ellen küzdõ és Sopront a Hûség Városává tevõ Rongyos Gárdáról.
A megemlékezés után íjászversenyt, kiállítást, szabadtéri fõzést tartottak a Hollóvölgyben, ahova minden
nap ellátogathatnak az ér deklõdõk,
hogy ismerkedjenek az õsmagyar kor
tárgyi emlékeivel (öltözékek, íjak, nyi-

Dr. Kulin Sándor

lak), valamint étkezési kultúrájával,
szokásaival. Legközelebbi nagyobb
programjuk a szept. 25-ei Hollóvölgyi
Kürt Gyar mat törzs íjászverseny; illetve
az okt. 1-i XVI. Tarsolyosok Országos
találkozója a Faluházban. (A rézdomborított térkép Nyers Csaba alkotása.)
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A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA

OKTATÁS

A Szentistvántelepi Iskola
Alapítványi napja
2011. május 27-én, pénteken a
Szentistvántelepi Általános Iskola
idén is megtartotta hagyományos alapítványi mûsorát a Faluházban.
Minden fellépõ lelkesen készülõdött, hogy mûsorukat szebbé és látványosabbá tegyék. Végre elérkezett
a várva-várt pillanat. A mûsorszámok
közt szerepelt versmondás, éneklés
és a 8. évfolyam búcsútánca (8.a –
skóttánc, 8.b – countrytánc). Nagyon
aranyos volt a mûsoruk, betanító tanáruk: Holló András. A negyedikesek
is készültek egy-egy produkcióval
(4.a – spanyol tánc, 4.b – rock and
roll). Mint minden évben, a színjátszó
szakkör is készült egy színdarabbal,
melynek címe: A kétbalkezes varázsló, amit Barcza Kati néni tanított be.
Az ugrókötél fellépés nagyon jól
sikerült, már több iskolába is meghívtak minket. Az Alapítványi nap nagyon jó volt, reméljük jövõre is így sikerül.
Urkuti Panka, Kiss Csenge,
Mészáros Sára 5.b

Olvasni jó... – Bosnyák Viktóriával
A
Könyvtár
meghívására június 14-én Bosnyák
Viktória volt a har madik éve szervezett „Olvasni jó...”
játékos ismeretterjesztõ mozgalom
vendége a Faluház
nagyter mében. Az
írónõ – akinek eddig 10 saját könyve és 35 for dítása jelent
meg – maga is meglepõdött, hogy a vakáció elõtti utolsó
napon mintegy 150 gyerek vett részt az író-olvasó találkozón, és közülük sokan már olvasták, ismerték munkáit.
A folyton-folyvást kér dezõ iskolások megtudhatták,
hogy a Tündérboszorkány címû ifjúsági regény (és folytatása: a Klott gatya, ne fárassz
és az Analfa visszatér) úgy
keletkezett, hogy az írónõ
gyer mekei nem bírták kivár ni
a Harry Potter könyvek folytatását. Ezért édesanyjuk,
mivel nem akarta ellopni az
eredeti regényötletet, amíg
J. K. Rowling és fordítói dolgoztak, kénytelen volt maga
ír ni könyvet a lányainak.
12

Kiderült az is, hogy a hosszas leírások helyett inkább
vicces iskolai sztorikat tartalmazó történetek, amikben
„nem hülyék a fiúk és nem majmok a lányok”, bár többnyire nappal fogannak, de valójában az éjszaka csendjében
születnek meg, amikor nem kell az írónõnek mosni, vasalni, kutyát sétáltatni, gyerekekkel foglalkozni. Van olyan
könyve, amely rövidsége folytán pár hét alatt elkészült, de
a mostanin, a tizenegyediken már két és fél éve dolgozik.
A magyar nyelv buktatóin segíti át a gyerekeket A sirály a király? (az -ly-os szavak kapcsán írt) mesekönyv, az
Ezt nevezem (a helység- és személynevek különbözõ írásmódjáról), valamint az Amikor kivirágzott a fánk fánk címû, képtelenül képes szavainkat sorra vevõ könyv. Bosnyák Viktória vicces, ér dekes és okos könyvei kikölcsönözhetõk a Könyvtárból.
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A KALÁSZ SULI OLDALA

A Kalász Suli
Alapítványi napja
Június 3-án tartottuk a Kalász Suli
egyik legnagyobb rendezvényét, az
Alapítványi napot. Ez a nap zárja az iskola hagyományos rendezvényeinek sorát.
Erre az eseményre egész évben készülnek a tanulók és a tanárok egyaránt.
Idén is nagyon sok kiemelkedõ mûsort láttunk: jó koreográfiákat, ügyes
tánclépéseket, vidám meséket, szép
szavalatokat. A napközisek népdalokat
énekeltek a csoportvezetõjük népi-zenekarának kíséretével. Természetesen –
mint minden évben – a pedagógusok is
készültek meglepetéssel. Elõször a gyerekekkel együtt énekeltek el egy gyönyörû dalt, majd közösen adtak elõ népdalokat régies és modern formában is.
Ezúton is köszönjük minden résztvevõnek a szép elõadást! Köszönjük a szülõknek, nagyszülõknek és minden érdeklõdõnek, hogy figyelemmel kísérte
gyermekeink szereplését!
Reméljük, hogy jövõre is ilyen nagy
érdeklõdés kíséri iskolánk ezen nagy
eseményét. További képek találhatók a
www.kalaszsuli.hu weblapon.

Üzenet a ballagóknak
Feldíszített ter mek, virágok, lufik, tarka tablók; vonulás
ter meken, folyosókon, lépcsõkön, udvaron át; mosolygós
és pityergõs arcok; búcsúzkodások, fogadkozások... Elballagtak, búcsút vettek iskoláiktól a távozó nyolcadikosok. A
Kalász Suli június 16-i ünnepi búcsúbeszédében elhangzottak kísérjék õket további útjukon: „... az iskola kapuja mindig nyitva áll elõttetek, nem csak az eljövendõ osztálytalálkozók alkalmával, hanem akkor is, amikor mi – a tanáraitok
– már nem lehetünk itt, együtt veletek. Ti akkor is, mindig
ide tartoztok, ide bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a
világban, bárhová is sodorjon benneteket az élet számos vihara. Itt nõttetek fel. Vigyétek magatokkal, õrizzétek és adjátok tovább azt az örökséget, amit itt kaptatok! Legyetek
méltó példaképei az utánatok jövõknek! Hogy így legyen –

az élet hosszú, göröngyös útját járva
és haladva rajta –
mindvégig tartsátok szem elõtt
Weisskopf szavait:
‘Két oszlop emeli
az emberi létet, az
egyik a segítõkész
részvét, másik a tudás. A segítõkészség tudás nélkül
tehetetlen, a tudás
részvét nélkül embertelen.’ ”
A K A LÁSZ S U LI
JU TAL MA ZOTT BAL LA GÓI

Szedmák Eszter lett az
év tanulója, aki zenei eredményei mellett tanulmányaiban is kiválóan teljesített.
Nebranek Richárd az év
sportolója, távolugrásban országos 3. helyezett. Aigner
Luca kitûnõ tanulmányi
eredményéért, Tarcsi Diána
sport- és kulturális munkájáért, Lálóczki Márk történelmi és irodalmi versenyeredményeiért kapott elismerést.
2011. június • V. évfolyam 6. szám
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HIRMONDO LÖVÉTÉN ÉS ZARÁNDOKLATON JÁRTUNK KÖZÖSSÉG
IBUDAKALÁSZI

Csíksomlyói Búcsú

Budakalász képviseletében testvértelepülésünkre, a székelyföldi Lövétére utazott 48 budakalászi lakos, hogy részt
vegyen a zarándoklaton, a Csíksomlyói búcsún. Köztük volt
a város polgár mestere, alpolgár mesterei, az önkor mányzat
képviselõi, a Testvérkapcsolatok Egyesülete tagjai, Kálmán
József plébános és az egyházközség több tagja. Utazás közben József atya biztosította számunkra, hogy megfelelõ módon felkészülhessünk a zarándoklatra.
Utunk során érintettük Nagykárolyt, Zilahot, majd az új autópályán haladva értük el rövid pihenõk
közbeiktatásával Marosvásár hely,
Szováta, Korond községeket, hogy
a szénégetõk központján, a
Kalonda-tetõn keresztül érkezzünk
Farkaslakára, egy rövid pihenõre
megállva Tamási Áron sírjánál.
Székelyudvarhelyen keresztül haladva, Máréfalván a buszból megnéztük Székelyföld leghíresebb
székelykapuit. Este érkeztünk Lövétére, ahol már vártak
bennünket a fogadó családok a kultúr házban.
Pénteken reggel sajnos esõs idõben indultak el a gyalogos zarándoklaton résztvevõk a lövétei, maglódi, domaszéki
zarándokokkal együtt. A többiekkel a Békás szoroshoz és a
Gyilkos tóhoz kirándultunk: a Bucsin tetõn keresztül közelítettük meg Gyergyószentmiklóst. Lélegzetelállító kilátásban
volt részünk végig: magashegyi táj, haragoszöld legelõk, rohanó patakok, óriási fenyvesek, kanyargó szerpentinek.
A Pongrácz-tetõn (1257 m) az esõ miatt nem tudtunk
megállni fotózni, így az autóbuszból voltunk kénytelenek
megcsodálni a Pongrácz-csúcsot (1389). A Hagymás-patak
völgyén keresztül hamarosan elértünk a 983 m magasan
elterülõ, egyedülálló ter mészeti kuriózumhoz, a Gyilkos-tóhoz. Orbán Balázs a Székelyföld leírása (1869) címû mûvében így ír: „A legmeglepõbb, a legelragadóbb képek egyike áll elõttünk. Még az is, ki felsõ Olaszország nagyszerü és
Svájcznak ünnepelt tavait látta, bámulattal fog e látvány
elõtt megállani. Nagyobbszerü tüneményt talán igen, de
szebbet, vonzóbbat bizonynyal nem rejtenek a havasok
keblökben.” Ennél megkapóbban aligha lehetne beszélni
Székelyföld egyik legszebb ter mészeti ritkaságáról. 1837
14

egyik viharos éjszakáján a semmibõl keletkezett. A megázott talaj lecsúszott a völgybe és elzárta az ott folyó Hagymás, Cohárd, Vereskõ és Likas patakok medrét. Az így létrejött torlasz hatására felduzzadva alakult ki a tó.
A Békás-patak mentén Európa egyik turisztikai különlegessége, a Békás-szoros felé vettük az irányt. A mészkõbe
vájt hasadékvölgyet nehéz lesz elfelejteni bárkinek is. Nyomasztóan magas és szinte függõleges sziklaszirtek, zúgó
hegyi patakok, kisebb-nagyobb vízesések, barlangok alkotják a szoros látnivalóit, amit csak a helyszínen sétálva
élhetünk át igazán. Szerencsére a sétánk idejére csendesedett az esõ, így volt lehetõségünk egy kicsit gyalog is
megcsodálni ezt a ter mészeti szépséget. Hazafelé azonban sajnos megint eleredt az esõ, így nem tudtunk megállni Madéfalván, a székelyölés turulos emlékmûve elõtt.
A csíksomlyói búcsú napján, szombaton, a családoknál
elköltött reggeli után, 8 órakor indultunk autóbusszal a
csíksomlyói búcsúba. Csíkszeredán a buszok leparkoltak a
vasútállomásnál, és onnan a lövétei keresztaljával mentünk el a Csíksomlyói kegytemplom elõtt elhaladva a Kisés Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, hogy több százezer
zarándok társaságában, a Makovecz Imre tervezte színpadon felállított oltár nál részt vegyünk
a 12.30-kor kezdõdõ szentmisén.
Az idei búcsú mottója: „Mária által
Jézushoz!” volt. A Hármashalom oltár nál megtartott szabadtéri szentmise ünnepi szónoka Spányi Antal
székesfehérvári püspök volt, aki
prédikációjában kifejtette, hogy felelõsséget kell vállalni egymásért, a
nemzetért, a hitért és az egyházért.
Sajnos az idõ nem kedvezett
számunkra, mert a szentmise végén
két alkalommal is eleredt az esõ, eláztatva mindenkit. Este a közösségi
szálláshelyen találkoztak a zarándoklatra érkezõ budakalászi, maglódi csoport tagjai. Vasár nap délelõtt megtekintettük Lövétét, majd részt vettünk az ünnepi nagymisén, amit Barotay Endre plébános
tartott. A szentmisét követõen folytattuk a sétát, – sajnos
délután megint esett, így a családokkal együtt készültünk
fel a hétfõ reggeli hazaindulásra.
Székely Zoltán • Fotók: Kaltner Károly és Székely Zoltán
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NEMZETISÉG EGY HÉT A KALÁSZI SVÁBOKKAL
Együtt, szeretetben – a kitelepítettekkel
Február 20-án, a Kitelepítés 65. évfordulójáról megemlékezve, a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke jelezte, hogy nyár elején a Németországból hazalátogató
kalásziakkal újra felidézik az igazságtalan eseményt: a
község harmadának kitoloncolását. Június 13-án, Pünkösd hétfõn a Kitelepítési emlékmûnél került sor a
méltóságteljes ünnepségre, melyen Wágnerné Klupp
Katalin így emlékezett és emlékeztetett:
„Hatvanöt évvel ezelõtt, megmozdult a szerelvény.
Minden egyes pillanatban, ahogyan lassan engedelmeskedett a kényszernek, fájdalom kiáltott. Lélek hasadt a pillanatban, ahogy a fém a fémhez érve, csikordulva indult a
marhavagonsor. Benne azok, akik Budakalász földjén születtek. Ragaszkodással az otthon melegségéhez, szeretteikhez, családjukhoz, barátaikhoz. /.../
Akiket elvitt a vonat, idegenként kezdték életüket új
hazájukban. Akik Budakalászon maradtak, szívük minden
rezdülésével kísérték õket útjukon. A gondolat fonta öszsze az elválasztottak lelkét. /.../
Engedjék meg, hogy mély hálával és tisztelettel hajoljak meg a kitelepített és itt maradt budakalásziak elõtt,
akik részesei voltak az 1946. február 22-i tragédiának. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy a szülõföld
édes melege nem mérhetõ sem kilóban, sem grammban, semmiben
sem. Az anyaföld teremtõ és védelmezõ ereje mérhetetlen.
A mai nap különös színezetû az
emlékek és a jelen pillanat szépségében. Mert nekünk, akik most itt
vagyunk, az életünknek az a különleges perce ez, amikor rádöbbenhetünk, nincs sem törvény, sem hatalom, sem olyan mesterséges erõ,
amely legyõzne minket méltóságunkban és szülõföldünk végtelen szeretetében. Ez az a
nap, amikor megtapasztalhatjuk azt a végtelen erõt, amelyet az egykori pusztítás helyére kovácsoltunk. Erõt, mely
összefon bennünket pünkösd napján hittel, bátorsággal,
büszkeséggel és szeretettel /.../.
Múltunk nélkül jelenünket nem élhetnénk. Alázattal
õrizve nagyszüleink, szüleink emlékeit, tizenöt évvel ezelõtt újraépítettünk egy közösséget: a Német Nemzetiségi Egyesületet. Egyetlen célunk, hogy egy kultúra és egy
közösség hagyományait megtartsuk, úgy ahogyan az
megmaradhatott volna. /.../”
A megemlékezésen Trendl
Ferenc a kitelepítettek nevében
felidézte, milyen
fontos volt számukra az 50. évfor dulóra szervezett „engesztelõ
találkozó”,
és
milyen
nagy
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megtiszteltetést
jelentett számára, hogy az emlékmûvet Har csa
Lajos
polgár mesterrel együtt
leplezhette le. A
kalászi, a nagy
backnangi és a
schornbachi találkozók révén
megerõsödhetett az itthoniak és a kintiek kapcsolata, így
most már kilencedjére látogathattak szervezetten haza.
Hozzátette:
„Ez örömteljes visszatekintés után fájó szívvel kell közölnöm, hogy a mostani ittlétünkkel lezáródnak a csoportos jöveteleink. Az évek múlnak és soraink erõsen megritkultak. Elõrehaladt életkoruk és egészségi állapotuk miatt
sokan nem vállalhatják már a hosszú utazás fáradalmait.
/.../ De ez nem jelenti azt, hogy egyesek már magán utazókként ne jönnének majd el szülõfalujukba. Ugyanúgy
mi is szeretettel fogadjuk majd az éves találkozóinkra Budakalászról eljövõket. /.../ Búcsúzóul minden budakalászinak Isten áldását és továbbra is jó egészséget
és boldog életet kívánok.”
A megemlékezés után ünnepi
szentmise volt a Budakalászi templomban, majd kápolnát szenteltek a
Klisovác utcán. Mint Wágnerné
Klupp Katalin elmondta, „a régi kápolna az 1930-as években épült a
Katolikus Egyházközség támogatásával. A búzaszentelési szertartást is
itt tartották. Sajnos az 1980-as
években brutális módon lebontották, a földdel tették egyenlõvé.”
Ennek pótlására, a kitelepítés 65. évfor dulójára készült
el a régitõl 200 méterre az új kegyhely, amelybe a Medzsugore-i Szûz Mária, a Béke királynõje szobrát helyezték
el. A kápolna a Német Nemzetiségi Egyesület és a Német
Önkor mányzat, valamint Budakalász Város Önkor mányzata és a Katolikus Egyházközség jóvoltából épülhetett
meg, a szobor fülke rácsozatának elkészítését a kitelepítettek adományaikkal támogatták.
Pünkösd hétfõ délután a németországi és kalászi svábok Traccspartyn vettek részt a Svábházban. Kedden a
vendégek Balatonföldvárra kirándultak, hazafelé megtekintették a Hõsök terét és kör nyékét. Szer dán a szentendrei Skanzenben és Eszter gomban jártak, csütörtökön
Kiskunmajsára látogattak, majd este sétahajóval megnézték a fõvárost. Pénteken Szentendrén sétáltak, majd este
baráti találkozón és ünnepi gálán vettek részt a Faluházban. A mûsorban fellépett a Sonnenblume Néptáncegyüttes, a Lenvirág Táncegyüttes, Gömbös Hanna verssel, a Kalász Suli 3.a osztálya egy német nyelvû színdarabbal és a 2.a osztály tánccal. Végül az estét a Kamp János
Kapelle koronázta meg jó hangulatú muzsikájával.
FSA & fm
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IDÕSEK ÉS CSALÁDOK

Kilencvenöt évesen is frissen
Virággal és egy
Orbán Viktor miniszter elnök által aláírt
emléklappal köszöntötte május 27-én a
Kalászi Idõsek Klubjában Szöllõs Bálintnét
Rogán László polgár mester, kilencvenötödik születésnapja alkalmából.
Ahogy
megtudtuk, Szöllõs
néni egyedül él, korához képest jó egészségnek örvend és bár
a fia naponta látogatja, még mindig maga
látja el magát: fõz, vasal, varr... Sütési tudományának magunk is tanúi lehettünk: a lekváros-almás
pite minden szónál ékesebben beszélt arról, hogy abba ‘a
szívét is belesütötte’...
Szöllõs néni nõi- és fér fi szabóként, szûcsként dolgozott és varrt is. Három fia van, egyik Budakalászon, másik
a Római-parton, har madik Ausztráliában él, és a gyerekek, unokák összesen tíz dédunokával (egy lánnyal és kilenc fiúval) ajándékozták meg. A legnagyobb öröme,
büszkesége, hogy soha nincs harag, hangos szó a családban, – ki tudja, lehet, hogy ez a hosszú élet egyik titka...

„Napsugár a Napvirágban…”
2011. május 2-án kellemes gyer mekzsivaj töltötte be
a Napvirág Idõsek Otthonát.
Lakóink izgatottan várták a Nyitnikék Óvoda Napsugár
csoportjának óvodásait, akik Anyák napja alkalmából köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat. A sok csillogó szempár meghatottan fogadta a
gyer mekek kedves mûsorát, amit külön erre az alkalomra
tanultak meg nagy lelkesedéssel. Székely Márta óvónõ elmondta, fontosnak tartja, hogy a generációk ily módon is
közel kerüljenek egymáshoz, a gyerekek szeressék az
idõseket. A mûsor végén a gyerekek saját kezûleg készített „virágokat” adtak át, lakóink pedig egy kis édességgel és meleg szeretettel köszönték meg a kedves mûsort.
Ezúton köszönjük még egyszer a gyerekeknek és az
óvó néniknek, hogy jelenlétükkel elvarázsoltak egy napfényes délelõttöt…

ÉLETÜNK
A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat hírei
INGYENES CSALÁDTERÁPIA!
Családjukban felmerülõ nehézségek esetén, ne késlekedjenek segítséget kér ni, mielõtt visszafor díthatatlan
események történnének életükben! Párjukkal, gyer mekükkel kapcsolatos problémáik kezelésére alkalmas lehet
a családterápia módszere. Bejelentkezés: Tiszóczi Enikõ
pszichológusnál, tel.: (26) 312-605; 400-172
INGYENES SZÜLÕCSOPORT!
Olyan szülõpárokat, egyedálló szülõket várunk a csoportba, akiknek nehézségeik vannak gyer mekük nevelésében. Bejelentkezés: Tiszóczi Enikõ pszichológusnál, tel.:
(26) 312-605; 400-172
NYÁRI PROGRAMJAINK:
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Családsegítõ és Gyer mekjóléti Szolgálat nyári programjai a
következõképpen alakulnak:
Június 25. Pilisszentlászló – Szent László nap
Június 25. Szigetmonostor – Falunap
Június 29. Pócsmegyer – Játszónap
Július 6. Budakalász – Játszónap
Július 13. Pilisszentlászló – Játszónap
Július 20. Tahitótfalu – Játszónap
Július 27. Visegrád – Játszónap
Augusztus 3. Szigetmonostor – Játszónap
Augusztus 10. Dunabogdány – Játszónap
Augusztus 17. Leányfalu – Játszónap
Augusztus 24. Szentendre – Játszónap
Szeptember 9-11. Budakalász – Városnapok
lakóhelyünk biztonsága, a város fejlõdése. Ennek kapcsán
fogalmazódott meg, hogy a Klisovác utcában jó lenne az
út szélén padokat elhelyezni, hogy a HÉV-tõl, városból
hazafelé gyalogolva – különösen nagy melegben –, egy
kicsit megpihenhessünk, és az intézményünkbe laborvizsgálatra érkezõknek is biztosan jólesne egy szusszanásnyi
pihenõ az ár nyékban.
Nagy örömünkre szolgál, hogy kérésünk megvalósításra került, az utcában elhelyezett két pad minden bizonnyal
nagy segítség lesz a megfáradt, pihenésre, felüdülésre vágyó járókelõknek. Mindannyiunk nevében köszönjük!
A Napvirág Idõsek Otthonának lakói

Negyela Andrea, mentálhigiénés munkatárs

Köszönetnyilvánítás
2011. április 19-én Rogán László Polgár mester úr lakossági fórumon vett részt a Napvirág Idõsek Otthonában.
Már az a tény is jólesõ érzéssel töltött el bennünket,
hogy Polgár mester Úr elfogadta meghívásunkat, és meghallgatva kér déseinket, kéréseinket, éreztette velünk,
hogy a mi véleményünk is fontos számára. A város polgáraiként, ötleteinkkel mi is szeretnénk hozzájárulni kör nyezetünk komfortosabbá tételéhez, hiszen nekünk is fontos
16
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KULTÚRA

HATÁRTALANUL – BUDAKALÁSZON

Határon túliak fóruma Budakalászon
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Faluházban
június 17-19. között a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar
Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fóruma Budakalászi Találkozóját, melyen 7 ország – Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna
– 80 magyar civil szervezetének 76 képviselõje vett részt.
A vendégeket üdvözölte Romhányi András, a Magyar
Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus tanácsosa és a Magyar Kollégium elnöke, Ercsényi Tiborné,
Budakalász alpolgár mestere, Parlagi Endre, korábbi polgár mester, valamint Halász Péter, a MMIKL volt fõtanácsosa. A Honismereti Szövetség volt elnöke, aki nyolc hónapja Gyimesvölgyben él, a jelenlévõk érzéseit összefoglalva elmondta: nem érzi magát „kisebbségnek”. Nem
csak azért, mert Hargita megye lakosságának 85%-a magyar, „hanem mert érzem az idõ mélységeit, a jelenlét súlyát, az otthonosság biztató varázsát. /.../ a teremtett és
az épített világban népem alkotó, legtöbbször döntõ hozzájárulását a számomra értéket jelentõ tájhoz, kultúrához.
... bármerre tekintek, itt mindenhez közöm, mindenhez
közünk van. /.../ Ezért nem lehetett, ezért nem lehet feldarabolni a Kárpát-medence magyar kultúráját, a Kárpátmedence magyar történelmét, ezért nem lehet – csak felszínesen szétszabdalni a Kárpát-medencei magyarságot.
Mert a Haza a magasban újra és újra összeáll.”
A fórumon Amberboy Zsolt igazgató tájékoztatta a
résztvevõket a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. munkájáról,
a határon túliak számára kiírt pályázati felhívásokról és a

A fórum Zárónyilatkozata
1) A fórum a Kárpát-medencei magyarság számára
rendkívül fontos kér déseket vitatott meg: a Nemzeti Kulturális Stratégia tervezetét és a hálózatépítést.
2) Változatlanul fontosnak tartjuk magyarságunk vállalását, nemzettudatunk megõrzését, emberi, kulturális értékeink bemutatását, megismertetését és elfogadtatását
Európában és a világon.
3) A találkozó résztvevõi üdvözlik a Magyar Nemzeti
Kulturális Stratégia kidolgozását, és a tervezetben foglaltakhoz az alábbi megjegyzést fûzik: a módosítandó magyar országi kulturális törvény vegye figyelembe az összmagyarság szellemi és kulturális értékeit.
4) A résztvevõk üdvözlik azt a gyakorlatot, hogy a magyar fiatalok szervezett keretek között, iskolai kirándulások során kölcsönösen megismer hessék a magyarság
szellemi és épített örökségét, életét.
5) Megkülönböztetett figyelmet ér demel az összmagyarság és különösen a szórványban élõ magyarság jövõjének szempontjából a népességgyarapodás. A fórum
úgy véli, hogy a gyer mekvállalás elsõsorban nem anyagi
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támogatási rendszerrõl.
Czakó Gábor író nyelvtudósaink munkáit elemezve
a magyar nyelv gyökrendszeren alapuló szerkezetérõl beszélt. Eszerint
szavaink 2200 gyökre
épülnek és mintegy 400
féle toldalékkal láthatók el,
így kirívóan nagy nyelvünk szóalkotási képessége. Czakó
szerint õsi, képi gondolkodásunkra vezethetõ vissza ter mészettudósaink és nagyjaink lényeglátó, az ellentéteket
is egységbe foglaló, különleges észjárása is.
Budakalász meglévõ (Lövéte, Kahl, Ada) és for málódó
(Gyertyánliget) testvérkapcsolataival; az önkor mányzati, intézményi és egyéni szinten is kölcsönösen gyümölcsözõ
együttmûködéssel foglalkozott elõadásában Parlagi Endre,
volt polgár mester. Példákkal illusztrálva kifejtette, ha városunkhoz hasonlóan Magyarország minden településének
csak 3-4 élénk határon túli testvérkapcsolata lenne, az
nyolc-tízezer partnerséget, több tízezer intézményi és százezres nagyságrendû személyes kapcsolatot jelenthetne...
A találkozón sor került a hagyományos Kárpát-medencei
kenyér sütésére, de fellépett Dinnyés József daltulajdonos;
Meleg Vilmos (felsõ képünkön), a Nagyváradi Szigligeti
Színház korábbi igazgatója, jelenleg rendezõje és színésze,
a magyar kultúra lovagja; Vass Zsuzsanna Galga-menti,
illetve zalai népdalcsokorral; valamint Zsikó Zoltán és
Dömény Krisztián Somogy- és Tolna megyei dalokkal.
kér dés, e tekintetben szemléletváltozásra van szükség,
melynek kialakításában az értelmiségnek – pedagógus,
pap, orvos stb. – megkülönböztetett szerep jut.
6) Fontosnak tartjuk, hogy a külhoni magyarok ismerjék meg az országuk törvényei által nyújtott jogokat és lehetõségeket, és merjenek élni azokkal.
7) A résztvevõk tapasztalatai szerint a Kárpát-medencei magyarok közötti hálózatépítés több for mában valósulhat meg – egyéni, családi, iskolai, szakmai, önkor mányzati, kulturális szervezeti, vállalkozói, egyházi stb. –
szinten, és hangsúlyozzák a tartalom és az emberi kapcsolatok szükségességét.
8) Ismételten kérjük a magyar parlamenttõl, kor mánytól
az összes anyagi forrás mielõbbi megnyitását; tegyék lehetõvé, hogy a határon túli civilszervezetek közvetlenül is pályázhassanak a Nemzeti Civil Alapprogramnál. Nyomatékosan kérjük továbbá, hogy a pályázatok kiírása és elbírálása
kellõ idõben és külhoni szakemberek bevonásával történjen.
9) A 11. Budakalászi Találkozó leszögezte a cserkészmozgalom, a családi és a családok közötti kapcsolatok, a tehetséggondozás szükségességét, a szórványban a vasár napi iskola, valamint a magyar oktatást is lehetõvé tevõ gyer mekotthonok létesítésének megkülönböztetett fontosságát.
10) A tanácskozás fontosnak tartja az önkéntesség
megbecsülését az önkéntesség éve után is a közélet és
társadalmi élet minden területén.
11) A fórum résztvevõi szükségesnek tartják az „Álmok
álmodói – Világraszóló magyarok” millenniumi kiállítás feltámasztását és a különbözõ régiókban való bemutatását.
17
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Zarándoklat
A Jézus-hágóján ez olvasható a VIII. Stáción: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. – dombormû. Felirata:
Bûnösök vagyunk. Azért rosszak gyermekeink is. 1970.
„Miattatok, ne miattam / hulljon a könny szakadatlan! /
Önkínodra mit sem nézve, / így intesz a vezeklésre. /
Égesd, Uram, tunyaságom / itt és ne a másvilágon.
2011. június 9-13-ig zarándoklatot szervezett a Testvérkapcsolatok Egyesülete a Csíksomlyói búcsúba. Elindultunk, hogy azzal a félmillió magyarral együtt menjünk és
együtt imádkozzunk. A zarándoktársaság két részre oszlott. Az erõsebbek és a vállalkozó szellemûek gyalog mentek el a Lövetétõl 50 km-re lévõ zarándokhelyre, a többiek
a helyiek vendégszeretetét élvezték másnapig, amikor
busszal segítve õk is csatlakoztak a zarándokokhoz.
Én a gyalogos zarándokokkal tartottam. Reggel fél 9-kor,
amikor gyülekeztünk, esett az esõ. És ez nem nagyon akart
megváltozni a nap folyamán. Mintegy 50-en indultunk el a
szokásos útvonalon: Asszonybosszantó (az elnevezés onnan
származik, hogy itt meg kell állni, mert egyébként valami baj
ér, kitörik a szekér kereke stb. Éppenséggel ez a hely egy
kocsma, ami viszont bosszantja az asszonyokat, akik várnak
az urukra, hogy jöjjön már haza), Kirulyfürdõ, és a Tolvajos hágótól nem messze lévõ réten, sátrakban aludtunk.
Amikor zarándoklatra indulunk, az egyik szabály, hogy
el kell fogadni, ami aznap vár ránk. Lehet, hogy gyönyörû
szép idõ lesz, lehet, hogy esni fog az esõ, lehet, hogy jóemberek finom ételekkel megvendégelnek, és az is lehet,
hogy senki se köszön ránk. Nem szabad azon bosszankodni, hogy milyen az idõ, milyen a táj… A zarándok keres.
Tavaly is esett az esõ, de amikor megérkeztünk a szállásra,
elállt, és meg tudtuk szárítani a ruhákat. Az idei évben kitartó
volt az esõ. Nehéz volt elfogadni, hogy most esõben kell vacsorázni, és felverni a sátrakat, hogy alvóhelyhez juthassunk.
Szombat reggel fél 4-kor keltünk, hogy idõben odaérjünk
a búcsúba, hisz az út másik felét meg kellett tenni. Nem esett
az esõ, és a napfelkelte bátorítólag hatott a zarándokokra,
hogy tegnap lemosták rólunk mindazt, ami elválaszt az Istennel való találkozástól. Jó tempóban haladtunk az aszfaltútig, ahol örömmel találkoztunk a székelyudvarhelyiekkel,
akik kicsit korábban indultak, mint mi, de 400 zarándokkal,
énekléssel segítettek, hogy mi is gyorsabban haladjunk.
A szentmise 12.30-kor kezdõdött, nagyon szép liturgiával. Énekelték az olvasmányokat, hiszekegyet, a prédikációt Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök végezte.
A prédikáció végén elkezdett esni az esõ, de az elõzõ napi
mennyiséghez képest ez már nem zavart. Tudtam, hogy mi
vagyunk az erõsebbek. Délután indultunk vissza Lövétére,
ahol az elcsigázott zarándokokat a lövéteiek vendégszeretete fogadta, és ez a szíveslátás tartott egészen hétfõig,
amikor visszaindultunk Budakalászra.
MIT IS JELENT EZ A BÚCSÚ?
Egyrészt van egy Katolikus összetartozás, hiszen a búcsú
története azt mondja: 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem Csík, Gyergyó és Kászon székely népét erõszakkal
akarta unitárius hitre téríteni. 1567 Pünkösd szombatján János
Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A székelyek István gyergyóalfalvi plébános vezetésével gyülekeztek Csíksomlyón. A Tolvajos-tetõi
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ütközet alatt az asszonyok, a gyermekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak, kérték Babba Mária (Szép
Mária Szûzanyát ma is így nevezik a csángók) közbenjárását,
segítségét. A hagyomány szerint a gyõzelem emlékére rendezik meg azóta is minden évben a Pünkösdi búcsút. A búcsújárás hagyománya az, hogy a székely nép emlékezete szerint Hargitafürdõ határában magasodik a Tolvajos-tetõ, ahol
ma három nagy kereszt áll 896, 1896 és 1567-es évszámokkal, a honfoglalásra, Márton Áron születésére és a János Zsigmond serege felett aratott gyõzelemre emlékezve.
Jelenti a Máriatiszteletet, hiszen Magyarország legnagyobb búcsújáróhelye Csíksomlyó. Sokan jönnek össze, vannak koldusok, táltosok, árusok, de ahogy megyünk az oltár felé, egyre több hívõ, imádkozó emberrel találkozunk, akik
imádságaikat, kéréseiket örömeiket és bánatukat viszik a
Csíksomlyói Szûzanyához. És jelenti a kapcsolatot, a találkozást testvértelepülésünkkel, Lövétével. Jó látni a kitartást és az
összetartást a faluban, jó látni a nagyszámban templombajárók
imádságát, és erõt meríteni az igazi magyarságból.
Kálmán József atya

A Plébánia életébõl
u
Május 28-án
plébániai nyílt napot tartottunk a Szentistvántelepi templomban. A jó
hangulatú rendezvényt
nem tudta elmosni az
esõ: volt kézmûves
foglalkozás, ügyességi
játékok, táncelõadás,
paprikás krumpli-fõzés,
ugrálóvár, vetélkedõk,
tábortûz, „Az én családom” címmel gyerekrajz
kiállítás, illetve tárlat a templom építésének és a Szent István
szobor avatásának fotóiból, tervek és makettek a leendõ
közösségi házról. A nyílt nap bizonyította: a közösség már
megvan – remélhetõleg elõbb-utóbb meglesz a ház is...
u Az idén szeretnénk a Szentistvántelepi templomot
felújítani. A munkálatok a tetõcserével kezdõdnek
augusztusban, majd nyílászáró-, padlófûtés- és burkolási
munkákkal folytatódnak.
u Elkészült a Katolikus temetõben az urnafal, az idei
évben a ravatalozó tetejét fogjuk felújítani.
u Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik a templom életét, mûködését, felújítását segítik.
u Elkészült a plébánia új weboldala. Budakalász:
http://budakalasz.plebania.hu/ • Szentistvántelep: http://
szentistvantelepi.plebania.hu/
MISEREND
Június, július, augusztus hónapokban az esti szentmisék 7 órakor kezdõdnek.
Budakalász – hétfõ 19 óra; szerda reggel 7 óra; péntek
19 óra; vasárnap reggel 8 óra és 19 óra.
Szentistvántelep – kedd, csütörtök reggel 8 óra;
szombat 19 óra; vasárnap 10 óra.
Hivatali idõ Budakalászon: H. K.: 9-11, Cs. P.: 15-17;
tel.: 26/340-327 (rögzítõs), E-mail: bkpl@kalasznet.hu
2011. június • V. évfolyam 6. szám
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Ösztöndíj- és kulturális pályázat
Szeretném megköszönni Har csa Lajos, Szelcsányi
György és Lux Balázs Szent István Alapítványban végzett
áldozatos munkáját. Munkájuk eredményeként az elmúlt
22 évben 195 diákot támogattak tanulmányaikban és sok
kulturális eseményt szerveztek a kalásziaknak.
A Szentistvántelepi Egyházközség és a Baráti Kör szeretné továbbra is mûködtetni az alapítványt, ezért az idei
évben is meghir deti szokásos pályázatát. Remélem, hogy
a megújult kuratórium tovább tudja folytatni azt az utat,
amit elõdeink munkájukkal meghatároztak.
1. Ösztöndíj pályázat: közép- vagy felsõfokú intézményben tanuló, tehetséges, de rászoruló budakalászi diákok részére.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyer ni, de a második félévi támogatást csak az eredményes elsõ félévet
igazoló diák veheti át. Az ösztöndíj újabb pályázat alapján
ismét elnyer hetõ. A pályázat a pályázati ûrlap kitöltésével
és beadásával válik elbírálhatóvá. Mellékelni kell az év végi bizonyítvány/leckekönyv másolatát.
2. Kulturális pályázat: Budakalász kulturális életéért tevékenykedõ egyének és csoportok részére.
A pályázati ûrlap átvehetõ: a Budakalászi vagy
Szentistvántelepi templomban és a Budakalászi plébánián. (Budakalász Ady E. u. 1. H-K.: 9-11, Cs-P.: 15-17-ig),
illetve igényelhetõ a bk.szia@gmail.com e-mail címen.
A pályázat leadási határideje: 2011. július 15. A pályázatot elektronikusan (bk.szia@gmail.com) kérjük benyújtani! A mellékletek benyújtása, elküldése elégséges másolatként papíron. Csak a határidõre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni. Hiánypótlásra
csak a pályázati határidõn belül van lehetõség.
A Kuratórium a hagyományoknak megfelelõen az augusztus 20-i városi ünnepségen, a szentistvántelepi
templomkertben hir det eredményt és adja át az elsõ félévi ösztöndíjakat ill. a támogatásokat.
Kálmán József atya

Különleges pünkösdi mise
Pünkösd vasár nap a római katolikus templomban Borka
Zsolt zeneszerzõ volt a vendégünk: énekkel és gitárral tette szebbé az esti ünnepi szentmisét. A helyi gitáros kórus
Pipó József énekkarvezetõvel lelkesen és jókedvûen énekelte a hívekkel együtt a vendégmûvész ismert, szép dalait. Igazi pünkösdi öröm járta át a hallgatóság szívét-lelkét.
Kálmán József plébános meleg szavakkal köszönte meg a
zenészeknek, énekeseknek a boldog, dalos perceket. Felejthetetlen élményben volt részünk, hála érte.

A Kalász Fotó Klub nyári programjai
u Fotós túrát szervezünk Er délybe július 24-31-ig:
körbejárjuk Lövéte kör nyékét és a nevezetesebb székelyföldi helyszíneket. A túrán, és az év során Budakalászon készült képekbõl kiállítást szervezünk õsszel
(„Pilistõl a Hargitáig” címmel), amit vár hatóan a Faluházban, majd több különbözõ helyszínen tekinthetnek
meg az ér deklõdõk.
u Napközis Fotós Tábort szervezünk 8-18 éves fiatalok részére augusztus 11-14-ig. A tábor alatt tapasztalt fotósok segítségével sajátíthatjuk el a fényképezés elméleti és gyakorlati alapjait, Budakalászon és
a kör nyékbeli helyszíneken.
A résztvevõknek meleg ebédet biztosítunk. Részvételi díj: 2000 Ft. A tábor alatt készült legjobb képekbõl válogatni fogunk októberi fotókiállításunk
anyagába. Részletek és jelentkezés a honlapunkon:
www.kalaszfoto.ning.com

A Református Egyház hírei
SZOLGÁLATOK JÚNIUS-JÚLIUSBAN
Jún. 28. kedd 18:30 – Imaközösségek, házanként
Jún. 30. csüt. 18:30 – Bibliaóra, KT 26. úr napja
Júl. 3. vas. 9 óra – Istentisztelet, keresztelés, szeretetvendégség, Textus: Jn 16:23-25
Júl. 7. csüt. 18:30 – Bibliaóra
Júl. 10. vas. 9 óra – Istentisztelet, Textus: Jn 16:26-28
Júl. 12. kedd 18:30 – Imaközösségek, házanként
Júl. 15. csüt. 18:30 – Bibliaóra
Júl. 17. vas. 9 óra – Istentisztelet, Textus: Jn 16:29-32
Júl. 21. csüt. 18:30 – Bibliaóra
Júl. 24. vas. 9 óra – Istentisztelet, Textus: Jn 16:33
Júl. 26. kedd 18:30 – Imaközösségek, házanként
Júl. 28. csüt. 18:30 – Bibliaóra
Júl. 31. vas. 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora, Textus:
ApCsel 2:38
NYÁRI SZOLGÁLATOK – 2011.
1. Gyülekezeti csendeshét: július 31-augusztus 6. között Lengyelen (csendes falu Tolna megyében), szállás
középiskolai kollégiumban, felelõs: Cs. Nagy János
2. Kisiskolások hete: július 31-augusztus 6. között
Lengyelen (csendes falu Tolna megyében), szállás az er dei iskola kulcsosházában, felelõs: Széll Attila
3. Ifjúsági hét: augusztus 7-13. között Beregsurányban, szállás: vendégházban, felelõs: Baksai-Szabó Tamás
4. Kisgyermekek hete: augusztus 15-19, 8-16 óráig a
Refor mátus templomban, felelõs: Gyurinka Dagmar

A Budakalászi Evangéliumi Közösség hírei

Fotó: Bors Katalin
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AKTUÁLIS PROGRAMUNK
Nõi kör: június 25. 16 óra
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor
Ifjúsági Klub: péntekenként 18.30 (változhat az idõpont)
Bibliaóra: szerdánként 18.30 (változhat az idõpont,
kérem érdeklõdjön a Budai út 55-ben Kiss Péter lelkipásztornál, tel.: +36 (20) 886 8752, kish.peter@gmail.com)
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KÖNYVBEMUTATÓ ÉS ZENEISKOLAI HÍREK

„Mikor Oláhország háborút izene”
A bar casági csángók kálváriájáról
beszélt Veres Emese újságíró, néprajzkutató a Könyvtárban, 2008-ban
megjelent „Mikor Oláhország háborút izene” címû dokumentumkötetének május 23-ai bemutatóján.
A könyv az 1916-os román betörésnek, és az er délyiek, különösen a
bar casági csángók Torontálba és
Bácskába menekülésének, majd hazatérésének viszontagságos történetét meséli el visszaemlékezésekre, korabeli képes és írásos forrásokra támaszkodva. Az olvasmányos, ér dekes, igényesen összeállított, hiánypótló történeti munka nem kíván romángyûlölõ hangulatot kelteni: kommentár nélkül foglalja össze
az eseményeket, a parasztköltõi leírásokat, de a magyar
hatóságok késõbbi megtorlásait is.

Zeneiskolai Hírek
u A Pesovár Ferenc Országos Csoportos Népdaléneklési Versenyen május 20-án az alábbi díjakat kapták a növendékeink: Csipke együttes (Eõri Kata, Jolis Carmen, Kovács Nóra, Osváth Zsófia Mira) – Ezüst minõsítés; Halmai
Réka Tímea – Kún Hanga énekkettõs – Arany minõsítés;
Eõri Kata – Jolis Carmen énekkettõs – Arany minõsítés; Jolis Carmen – Wettstein Márk – Kiemelt arany minõsítés.
Felkészítõ tanáruk: Papp Ágnes, akinek a jeles eredményhez szintén gratulálunk!
u A Pest-megyei Klarinétversenyt május 21-én Monoron rendezték meg. Elsõ kor csoportban Gömbös Marcell
1. osztályos növendékünk II. helyezést ért el. Tanára,
Kispálné Hoppál Hajnalka és zongorakísérõje, Soós Gabriella szintén dicsérõ oklevéllel tért haza. Gratulálunk!
u A Vujicsics és a Söndörgõ zenekar VUSO Fesztiválja
keretében a két híres zenekar mellett Tamburazenekarunk
is muzsikált május 28-án, Szentendrén. Tanáruk:
Szendrõdi Ferenc.
u A CORA áruház által rendezett Családi napon lépett
fel a Fúvószenekarunkból alakult kis együttes, május 28án. Ezzel remélhetõleg az áruházzal való hosszú távú
együttmûködés elsõ állomásához érkeztünk. Az együttestõl megszokott módon hamar olyan jó hangulat kerekedett, hogy a vásárlók még táncra is per dültek. Reméljük, hogy sikerül az áruház támogatását kivívnunk, melylyel ha csekély mértékben is, de csökkenthetnénk a fenntartó önkor mányzat ter heit.
u A Dunabogdányi Nemzetközi Pünkösdi Fúvószenekari Verseny és Fesztivál rendezvényén a Kamp János
Kapelle (vezetõk: Spáth Oszkár és Spáthné Faragó Éva)
arany minõsítést nyert el június 12-én. Gratulálunk!
u A „Budakalász Kiváló Pedagógusa” címet a Városi
Pedagógusnapon a zeneiskola nevelõtestülete nagy-nagy
örömére az idén Hlavacsekné Kürtösi Mónika zongora-,
és zenetörténet tanár kolléganõnk nyerte el. Az iskolaalapító tanár nõ 1997 óta rendkívüli lelkesedéssel, hozzáértéssel és szakmai elhivatottsággal látja el feladatát. Így
nem csak kimagasló megyei és országos versenyeredményeket, továbbtanulási sikereket tudhat magáénak isko20

OKTATÁS

lánk, hanem keze alatt zeneszeretõ és mind teljesebb
személyiséggé váló emberpalántákat is. Munkája méltó
elismeréséhez szívbõl gratulálunk!
u Soós Zsófia, Szedmák Eszter és (meghívott vendégként) Radnóti Róza zongorahangversenyén magasfokú
felkészültséget, hangszertudást, elõadómûvészi kvalitást
igénylõ darabokat hallhatott a népes közönség június 8án, a lányok kiváló elõadásában. Tanáraik: H. Becht Erika,
Hoffer Katalin, H. Kürtösi Mónika, Eckhardt Gábor.
u A zeneiskola július 1-tõl augusztus 21-ig zárva tart,
de minden páros héten szer dán 9-13 óráig van ügyelet.
u Pótbeiratkozás, pótbefizetés: szeptember 8-9.
Hermeszné Uracs Mónika

Arany Kalász díj a Zeneiskolában
Régóta terveztük, és most
létrehívtuk a Kalász Mûvészeti
Iskola közössége, illetve a Kalász Mûvészeti, Nevelési Alapítvány „Arany Kalász” díját,
amellyel elsõ alkalommal az
alkalmazotti kategóriában kívántuk elismer ni közös hivatásunk, a mûvészeti oktatás kiteljesítésében elért kimagasló
teljesítményt. Az elismerést a
munkatársi kör titkos szavazással, meghatározó többséggel – nagy bölcsességrõl és
érzékenységrõl tanúságot téve – 2011-ben az iskola fáradhatatlan vezetõjének, Hermeszné Uracs Mónikának ítélte
oda. A rangos elismerést a Mûvészeti Iskola Tanévzáró
ünnepségén a kuratórium elnöke adta át.
Uracs Mónika intézményegység vezetõ, „a mi kis
direktoricánk”, három éve aranyozza be – a rendkívül nehéz, sõt egyre nehezedõ körülmények ellenére – mindennapjainkat, szeretetet árasztó mosolyával, kitartásával, fáradhatatlan figyelmességével, szolgálatkészségével.
Mónika az iskolaalapítók közösségének tagjaként, a
zongora tanszak tanáraként részese volt a Kalász Mûvészeti Iskola létrehozásának, a kezdeti évek lelkesítõ vitorlabontásának. A Szent István Konzervetóriumban töltött
néhány esztendõt, majd Beni és Boti születését követõen
visszatért hozzánk. Elõször korrepetitorként, majd igen
emberpróbáló beosztásban, az ÁMK mûvészetoktatási intézményegysége vezetõjeként, valamint az ÁMK igazgató általános helyetteseként állt helyt, a zongoraórák lelkiismeretes megtartása mellett. Meghatározó részese volt
az intézményrendszer átalakításának, a sokszor éjszakákba nyúló alapdokumentum-alkotásnak, a zeneiskola mûködõképessége fenntartásának és a közelmúlt fantasztikus pedagógiai, zenei, közösségi sikereinek. Mindezek
mellett volt ereje a Budapesti Mûszaki Egyetemen szakirányú továbbképzés keretében diplomát szerezni.
Mindazt, amit intézményünkért, közösségünkért, és
értünk, kollégáiért, Budakalászért tett, családanyaként is
pédaértékû helytállással tette. Mindannyiunk nevében
szívbõl jövõ köszönettel gratulálunk az Arany Kalász díj
elsõ kitüntetettjének, Hermeszné Uracs Mónikának.
E. G.
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KULTÚRA

KKÁMK – FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Kós Károly ÁMK – Faluház nyári programok

Családi és gyereknap

Jún. 27-30., júl. 1. Kézmûves tábor
Júl. 4-8. 9-12-ig Szünidei játékok
Júl. 7-10.
Lenvirág tábor
Júl. 9.
Kalászi Kerti Party – Mini fesztivál
Júl. 18-22. 9-12-ig Szünidei játékok
Aug. 1-5. 9-12-ig Szünidei játékok
Aug. 8-12.
Színjátszó tábor – Szalóky B. Dániel vez.
Aug. 15-19.
Lenvirág toborzó tábor
Aug. 20. 10 óra Állami ünnep a szentistvántelepi katolikus templom kertjében
Tervezett programok a Faluház udvarán: zenés-táncos
est, musical-est, koncert. Kérjük, figyelje plakátjainkat,
szórólapjainkat!

Óriás puzzle-val, ügyességi játékokkal, golyófuttatóval, kosár hintával, a Misi Mókus kalandjai címû bábszínházi elõadással, szabadtéri vásári komédiával, „A királylány üzenete” címû balett-táncjátékkal, szirénázó rendõrautóval és gyermektáncházzal várta a Faluház Családi és
gyereknapjára a kicsiket és nagyokat május 29-én. Volt
dió-gyûjtõ vetélkedõ, körjáték, célbadobás, vonatozás, és
lehetett sörösdobozból díszeket, pörgettyûket is hajlítani.

Kalászi Vigasságok
– szerényen is színvonalasan
Hozzávetõleg 2500 látogatója volt a XVI. Népzeneiés Néptánc Fesztiválnak, amelyen 24 együttes és egy híján 500 fellépõ szórakoztatta az egybegyûlteket. A három
nap elõadásainak költsége összesen 1 362 000 Ft volt,
ami kevesebb, mint tavaly csak a külföldi együtteseknek
kifizetett összeg. A megszorítások ellenére végig kiváló
produkciókban gyönyörködhetett a közönség, köszönhetõen a Faluház másfél évtizedes tapasztalatának, és a
munkatársak (a népmûvelõk, a hangtechnikus, a takarítók
és az ügyeletesek) gondosságának, együttmûködésének.
A péntek a helyi együttesek napja volt; szombaton fõleg
kisebbségi, délszláv, horvát, szerb, román, bolgár és német
csoportok léptek fel; vasár nap többnyire magyar és szlovák
produkciókat láttunk. Szalóky B. Dániel Színtársulata egy rövid darabbal, Petrás Mária pünkösdi csángó népszokásokkal
és népénekekkel örvendeztette meg a nézõket.
A legnagyobb sikert a Duna Mûvészegyüttes tavaszköszöntõ összeállítása, illetve a Utah állambeli Brigham
Young University amerikai néptáncegyüttesének életörömmel teljes, pazar mûsora és táncháza aratta.
A Néptánc Fesztivál alkalmat adott arra is, hogy a Német Nemzetiségi Egyesület tagjai megismerkedjenek a
Budakalászon idén elõször fellépõ Szári Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Táncegyüttessel. A késõbbiekben a
kapcsolatépítés lehetõségét kihasználva, a budakalászi
svábok maguk is fognak javaslatot tenni, hogy kit látnának szívesen a vigasságokon.
A fesztiválon ingyen lépett fel a Kerepesi Szlovák Kulturális Egyesület és csak utazási költségtérítést kért a Leányvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes. A helyi együttesek csak vendéglátást fogadtak el, így a Lustige
Schwaben Énekkar, a Lenvirág Táncegyüttes, a Borvirág
Táncegyüttes, a Kalász Táncegyüttes, a Sonnenblume Német Nemzetiségi Táncegyüttes. Ingyen léptek fel a Kamp
János Kapelle tagjai, a Kalász
Mûvészeti Iskola növendékei
és a Semirah orientális együttes, valamint az 1001 Ritmus
Ütõsegyüttes is. Köszönet a
nívós produkciókért.
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A négyszögletû kerek erdõ
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
A Lázár Ervin mese alapján együtt játszásra, szerepekbe
bújásra, színpadi alapképességek fejlesztésére van lehetõség
Budakalászon a Faluház keretein belül augusztus 8-14-ig.
Gyülekezés 8 órakor, távozás 15 órától. 7-15 éves korig várunk erdõlakókat Mikkamakka csapatába, mert tudod…
Tegnap, a holnapi nap volt a mai nap,
Mára már a mai nap lett a buli nap
A napsugár táncol, tele a tisztás,
Mindenki eljött,
Akit csak itt látsz!
Szomorúság, vár, hogyha kinn maradtál,
A négyszögletû kerek erdõ csapata vár.
A Tábort vezeti: Szalóky B. Dániel rendezõ, elõadómûvész,
színészpedagógus. A tábor díja ebéddel: 11 000 Ft/fõ.
HELYESBÍTÉS
Elõzõ számunk 20. oldalán „Versmondó Gála” címû
cikkünkben tévesen közöltük a Szalóky B. Dániel által vezetett
Függõszínpad két tagjának nevét. A hibáért ezúton is
elnézést kérünk. A Költészet Napján fellépõk neve helyesen:
Deák Marianna, Szabó Bence, Vikár Míra és Kis Bendegúz.

Könyvtári hírek
u Örömmel számolunk be arról, hogy könyvtárunknak
új munkatársa van Pirk Veronika személyében. Veronika
nagy könyvtárosi tapasztalattal rendelkezik. Korábban
dolgozott a Pest Megyei Könyvtárban és az Országos
Mûszaki és Infor mációs Központ és Könyvtárban. Gyer mek- és zenekönyvtárosi területen is munkálkodott.
u Késedelmes olvasóink a következõ napokban postai
úton felszólítást kapnak. Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a késedelmi díj összege kötetenként és naponként 6 Ft. A kint levõ könyvek továbbra is könyvtárunk tulajdonát képezik, ezekrõl nem mondhatunk le. A
könyvet vissza nem hozó olvasóink ellen a továbbiakban
megtesszük a szükséges intézkedéseket.
u A könyvtár a nyár folyamán változatlan nyitva tartással várja olvasóit. Szabadságolás miatt augusztus 1-19ig zárva leszünk.
21
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A TELEPI ÓVODA ÉS A KALÁSZ SULI HÍREI

Gyereknap a Telepi Óvodában
… és végre elérkezett
a várva várt Gyereknap az
Óvodába is. Már fiunk kiscsoportos korában, az elsõ
Családi Sportnap élménye
után felmerült bennünk,
szülõkben a gondolat,
hogy de jó is lenne még
egy családi program a
nyári szünet elõtt. Egy közös nagy „bulira” vágytunk, amikor az Óvoda berkein belül kicsik-nagyok jobban megismernék egymást, így összekovácsolva a szülõk, óvodai dolgozók és gyermekek közösségét.
A következõ szülõi értekezleten fel is vetettük ötletünk. Kiderült, hogy már tervezik és amint lehetõség nyílik rá, meg is
fog valósulni. Lám, ez a kívánságunk is teljesült.
2011. június 3-án az óvoda megrendezte elsõ nyilvános gyer meknapját, ahol mi Szülõk is részt vehettünk,
osztozva a kicsikkel az örömben. Nagyon nagy készülõdés elõzte meg ezt a péntek délutánt, hiszen nekünk is
jutott feladat bõven, mivel csapatban lehetett indulni az
alapítványi mesével kapcsolatos süteménykompozícióval
a Vándorkupáért. Egyéniben is meg lehetett „mérkõzni” a
Boszorkánymesteri címért, ter mészetesen kizárólag a
konyha ringjén belül. A csapatok megalakultak, hol hetekkel elõtte, hol megvárva az évzárók végét és kezdõdött az ötletek összegyúrása, feladatok megbeszélése.
Mindez rengeteg vidámság és nevetés közepette zajlott,
végig szem elõtt tartva, hogy a gyermekeknek mekkora örömet fogunk szerezni mi is a csodás mese felidézésével. Amikor az összes remekmûvet kiállítottuk a tor nateremben,
örömmel vettük tudomásul, hogy célt értünk, hiszen az egyik
asztaltól a másikig sétáló gyerekek csillogó szemét látva, tudtuk, megérte a ráfordított energia. Tátott szájjal ámultak a
sütikölteményeken végighaladva és újraélték a csodálatos
mesét. A pártatlan zsûri is igen nehéz feladatot kapott, hisz
jobbnál jobb alkotások születtek. Itt szeretnénk megragadni
az alkalmat, hogy javasoljuk: jövõre még egy pártatlan zsûrit
vonjunk be az értékelésbe, a gyerekeket,
akik a belépõjegyükkel szavazhatnának a
nekik legjobban tetszõ kompozíció elé
kitett dobozkákba.
… miután kiléptünk a tor naterembõl gyer mekeinkkel,
hogy felfedezzük Csipkerózsika birodalmát, megkezdõdött az igazi csoda… Nem gyõztük kapkodni a fejünket a
programok láttán, a lelkes óvó nénik nagyon sok munkáján, ahogy igazi mesebirodalmat alakítottak ki a Mesekastély, akarom mondani az Óvoda udvarán.
Ami a kis óvodások szeme elé tárult, és ahogy beleélhették magukat a mesébe, belemerültek a játékok forgatagába,
örök élmény lett számukra. A három gyermekünkkel próbáltuk a bõséges kínálatot megélni; hol az ugrálóvárnál álltunk
sorban, hol a póni lovaglásnál, hol a fagyinál… A hosszú so22
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rok nem okoztak problémát a gyerkõcöknek, türelemmel várták végig, mert tudták, hogy megéri.
Kincset is kerestünk csoportokba verõdve, így bejártuk
a Birodalmat és a jutalom sem maradt el. Várat is festettünk, igaz ez nálunk inkább a festékes vödörrel szaladó fiúcska becserkészésébe torkollott. Tündérszép királykisaszszonyok és lovagok lepték el a területet ezen a délutánon,
mindig más-más kosztümben kápráztatva el mindenkit. A
lányaink még a táncházban is megpróbálkoztak a tánclépésekkel ezekben a hosszú báli ruhákban, ami nem kis mutatvány volt. A nap végére nemcsak mi, szülõk, hanem gyer mekeink is azzal a jólesõ fáradtsággal búcsúztak a forgatagtól, hogy nagyon szeretnénk, ha ezután is részt vehetnénk
minden évben ezen a rendezvényen. Ezúton is köszönjük
azt a sok szervezést, fáradságos munkát és lelkesedést az
Óvoda dolgozóinak,
hogy részesülhettünk
ebbõl az élménybõl!
Külön köszönet a jó idõt
hozó Tündérkének, aki
messze elvarázsolta az
esõt hozó fellegeket.
Szeretnénk még soksok ilyen élményt átélni
ezután is!
Ungvári András, Eszter, Nóra óvodás gyermekek és szüleik

Kerékpártúra a Dunakanyarban!!!
A Kalász Suli diákjait bringatúrára hívta a DSE. Idei útvonalunk: Budakalász – Dunakeszi – Zebegény – Szob – Párkány – Esztergom – Budakalász. Az út egy részét hajóval teszi meg a csapat. Terveink között szerepel: esti városnézés
Vácott; zebegényi „látkép” a Dunakanyarra; egész napos kirándulás Esztergomban és Párkányban. Meglátogatjuk a
környék cukrászdáit, felderítjük, hol a legfinomabb a fagyi.
A táj, az út szépsége már négy éve is elvarázsolt
bennünket, gondoltuk hát, megmutatjuk az új csapattagoknak is. Mi, régiek pedig nosztalgiázunk kicsit.
a veterán bringás csapat

Büszkék vagyunk rá...
Kurucz Blanka (3.a) sporteredményei a 2010-2011es tanévben: • 2. helyezés: a Magyar Köztársaság 2011.
évi nyílt kor csoportos csapat rapid sakkbajnoksága,
Szombathely, 2011. június 11-12. • 5. helyezés: a Magyar Köztársaság 2011. évi nyílt kor csoportos egyéni rapid sakkbajnoksága, Szombathely, 2011. június 10-11. •
2. helyezés: 22. Lauder Tavaszi Sakkfesztivál, Budapest,
2011. május 8. • 1. helyezés: II. Budapesti Régiós Ifjúsági Rapid Csapatbajnokság, Budapest, 2011. április 16. •
3. helyezés: Ritmikus Csapatok II. Pontszerzõ Versenye,
Budapest, 2011. április 2. • 4. helyezés: Pest megyei országos nyílt egyéni sakkverseny, Vác, 2011. február 19. •
1. helyezés: Pest megyei Karácsonyi Országos nyílt
egyéni sakkverseny, 2010. december 18. • 1. helyezés:
Pest megyei Országos nyílt egyéni sakkverseny, 2010.
október 9. • 3. helyezés: Pest megyei Országos nyílt
egyéni sakkverseny, 2010. szeptember 25.
2011. június • V. évfolyam 6. szám
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ERDEI ISKOLA: ÓPUSZTASZER-SZEGEDKISKUNFÉLEGYHÁZA-KECSKEMÉT
Rengeteg élmény várt
minket. Kicsit hosszú volt az
utazás, de megérte, hogy
elmenjünk. Nekem a legjobban tetszett: – A bátorságpróbaÓpusztaszeren, pedig
egész testemben remegtem. – A Feszty-körkép.
Olyan hatása volt, mintha
én is a képen lettem volna.
Beleéltem magam. – A szegedi nagy árvíz bemutatása,
mert izgalmas és érdekes
volt. – A Tisza, mert aranyosan úsztak a kiskacsák, és
megtudtuk, meddig ment fel a Tisza az árvíz idején. – A
Fogadalmi templom tornya, ahogy onnan lenéztem, bár
kicsit féltem a magasban. – A Vadaspark, ahol egy igazi
boát lehetett simogatni, ami meg is nyalta a kezünket. –
Az esti vihar. Úgy dörgött és villámlott, hogy beleremegett a föld. Nagyon féltem, de az osztálytársaim szeretete
megvigasztalt. – Kiskunfélegyházán, a tanulmányi sétán
Móra Ferenc szülõháza, mert sok mindent megtudtam az
író életérõl. – A nemezelés, mert nem is olyan nehéz. – A
harmadik nap, amikor fáradt voltam, de örültem a fagyinak, mert a kedvencemet ehettem. Ez a kirándulás is nagyon jól sikerült. Mindannyian jól éreztük magunkat.
3.b osztályos gyerekek, rajz: Simon Laura 3.b

2011. június • V. évfolyam 6. szám
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A SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA OLDALA
JUTALOM
2011. június 14-én
jutalomjárattal Vácra, illetve a Vácrátóti Arborétumba utaztak iskolánk legkiválóbb diákjai. Az alsó tagozatból
minden osztályból 3-3
diák, míg a felsõsök közül osztályonként 2-2
diák részesült ebben a
jutalomban.

A LEGJOBBAKNAK

Let’s Colour Pályázat
A Let’s Colour Településszépítõ Egyesület pályázatot
írt ki épített kör nyezetünk színesebbé tételére. A pályázat
keretében a megvalósuló projekt/projektek teljes eszközigényét (festékek, ecsetek, állványok) és a színdesignereket az egyesület és az Akzo Nobel Coatings Zrt.
(Dulux), a javasolt helyszíneket, ötleteket, falakat és a közösségi munkát a pályázók biztosítják.
A pályázat lényegében egy internetes verseny volt,
amelynek során a jelentkezõknek szimpátiaszavazatokat kellett gyûjteniük az internetes közösség tagjaitól. Ennek köszönhetõen a Szentistvántelepi Általános Iskola élete 4 héttel
ezelõtt kitért a megszokott kerékvágásból. Iskolánk közösségének élete hirtelen felpezsdült és láthatóvá vált, hogy a budakalásziak, szentistvántelepiek helyi közössége micsoda
összefogásra képes. Összefogtak a kollégák, a gyerekek, a
szülõk, a szomszédok, a barátok és sok-sok ismeretlen, aki
csak azt látta, hogy ez a közösség micsoda belsõ energiát
szabadított fel azért, hogy az iskolába járó 341 gyerekért tehessen. A lelkesedés mágnesként vonzotta a támogatókat az
ország közeli, távoli zugaiból és a határokon túlról is!
Kedves Barátaink! Köszönjük segítségeteket, támogatásokat, a megható és elszánt kitartást, amivel sikerre,
igen, sikerre vittétek az iskola pályázatát! Sikerre vittétek,
hiszen a június 6-án 10 órakor kihir detett végeredmény
szerint a Szentistvántelepi Általános Iskola Köszönjük
Hapci Benõ! címû pályázatára 52.600 szavazat érkezett, s
ezzel a 41 pályázó közül az 1. helyen végzett, és a pályázat kiírójának döntése szerint: F E S T H E T Ü N K!
AKIRE IGAZÁN BÜSZKÉK VAGYUNK!
2011. június 6-án a városi pedagógus napon Dr. Kulin
Ferencné (Kulin Kati néni) kapta a dr. Milosevits Péterné
Budakalász Közoktatásáért Díjat. Eddigi munkáját hálásan
köszönjük! A kitüntetéshez tiszta szívbõl gratulál az iskola
minden diákja és dolgozója.
OLVASNI JÓ!
Június 14-én a Kós Kár oly Mûvelõdési Központban
tartott író-olvasó találkozón vettek részt iskolánk diákjai,
ahol sokak kedvenc írónõjével, Bosnyák Viktóriával tölthettek együtt egy kellemes órát.
SZÜLÕI TEADÉLUTÁN
Június 9-én 17 órától a leendõ elsõs szülõk az iskola pedagógusaival, logopédusával, gyer mekvédelmi felelõsével,
pszichológusával és könyvtárosával találkozhattak, hogy kötetlen beszélgetés keretében, csésze finom tea mellett vitassák meg az iskolakezdéssel járó nehézségeket, örömöket.
39. lap
23
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Nyereményünk a kalandpark belépõ!

A Kós Kár oly ÁMK Betlehemi
jászol-készítõ pályázatán belépõjegyet nyertünk a Bodor Major Kalandparkba.
Május 31-én busszal érkeztünk a
helyszínre. Mindenki fölvette a védõfelszerelést, hevedereket, sisakot.
Végre eljött a pillanat, amikor bemehettünk az akadályokhoz! Valaki a kis
pályán kezdett mászni, a többiek a
nagyon. Az elsõ akadály egyszerûnek tûnt, aztán folyamatosan nehezebb lett. Három méter magasan fa
rudakon, kötélhálón lépegettünk.
Igazi bátorságpróba volt eljutni egyik
oszloptól a másik oszlopig. Az utolsó

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

KALÁSZ SULIS PROGRAMOK NYÁRELÕN

szakaszon csúsztunk lefelé. Ezután a
kis pályákat is kipróbálhattuk.
Rövid pihenõ után megnéztük az
állatokat. Szürke marhát, csacsit, lovat, kiscsikót, kiskecskét, bölényt,
malacot, libát, pulykát, pávát láttunk,
majd kiválasztottunk egy-két kedvencet, amit le is rajzoltunk.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük szépen a fantasztikus lehetõséget a Faluháznak, Vági Dóri
apukájának, Stumpfel Robi, Kerekes
Bori, Eõri Kata anyukájának és
Nagyné Martinusz Éva néninek,
hogy elmehettünk a Bodor Majorba.
Kalász Suli 3.b osztály

A Kalász Suli május 10-11-i Skanzenben tett látogatásán
„Én elõször egy kis udvarban az újrahasznosítással is(amit pályázaton nyertek) a 4.b osztály a „Gazdálkodj merkedtem meg. Egy lap kitöltése után kiderült, hogy
Ökosan!” címû csomagot választotta. Ez a téma az 1920-as mekkora ökológiai lábnyomot hagyok ezen a Földön. Az
években élt vidéki emberek gazdálkodásáról, az állatok újrahasznosítás nagyon fontos, mert így nem szennyezgondozásáról, papír újrahasznosításról, nemezelésrõl, öko- zük a környezetet és még hasznos tárgyat is csinálunk.
lógiai lábnyomunk kiszámításáról szólt. Láttunk juhnyírást, Mint pl. kidobott újságpapírból kosarakat fontunk…”
gondoztunk állatokat, lovagoltunk, gyapjút tisztítottunk, ne- (Machó Borbála)
mezeltünk, újságpapírból kis kosár„A terem neve: csupros mûLátogatás a Skanzenben II.
kát fontunk, tesztet töltöttünk ki,
hely. Amikor bementünk, egy néni
melybõl kiderült, hogy milyen fonvárt minket, aki a nemezelésrõl betos a kör nyezetünk védelme. Minszélt. Azután lehetett nemezgodennél többet mesélnek a gyerekek
lyót, nemezkarkötõt készíteni. Én
által leírt fogalmazások részletei.
labdát készítettem. Ez a mûvelet
„Reggel, amikor felkeltem, nagy
rendkívül könnyû: egy gyapjúköteizgatottság lepte el a szívemet. Leget szét kellett fosztani apró daraszaladtam a lépcsõn, gyorsan felölbokra, majd erre a kis gömbre más
töztem és édesanyámmal már indulszínû darabokat kellett rárakni. Eztunk is az iskolába…” (Balog Norbert)
után vízbe mártottuk a labdát és
„Az elsõ legszembetûnõbb állat
szappanos vizet csurgattunk rá,
a két puli volt, Mákos és Guba. Namajd ezután csicsogtattunk, ami
gyon sok állatot láttunk: csacsit, szamarat, lovat, malacot, azt jelentette, hogy a labdát nyomkodjuk. Még az asztakiskacsát, kecskét, szarvasmarhát, tyúkot, rackajuhot és lon is kellett gurítgatni. Ezektõl a mûveletektõl lett olyan
mangalicát...” (Domoszlai Patrik)
kemény, hogy még a kutya sem tudja szétrágni a fogá„Nekifogtunk a tanyasi munkáknak. Gyapjút tisztítot- val…” (Fazekas Angéla)
tunk meleg, hamus vízben, bementünk a mangalica serté„Itt azt is elmondta a néni, hogy Mongóliában a friss
sekhez köveket szedni, majd azokat a kerítés mögé kirak- házasok egy jurtát kapnak, aminek a „fala” nemezbõl kétuk. Aki akart, lovagolhatott Lolán, a vemhes kancán, aki szül. Egy nemezsátor befedéséhez három nyáj juh gyapja
pedig nem, az elmehetett a mezõre lucernát hordani Haj- kell…” (Deli Bálint)
ni, a szamár által húzott kocsin…” (Gömbös Marcell)
Rengeteget tanultak, tapasztaltak a gyerekek ezen a két
„Valaki csutakolta Bélát, a szamarat. Valaki Hajnit, a szamár napon. Mindenkinél jobban Szubotin Milica (4.b) fogalmazta
anyját, valaki kiszedte a köveket a mangalicáktól, mint mi, és meg az élményeinek, tapasztalatainak összegzését:
valaki gyapjút mosott és kártolt, mint késõbb mi. A kártolás:
„Ez a két nap szerintem a világ legjobb két napja volt.
megtisztítani egy drótos kefével a gyapjút…” (Havacs Péter)
Ezekre a napokra világ életemben fogok emlékezni…”
HIRDESSEN A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓBAN! A 10 000 LELKES TELEPÜLÉSEN MINDEN HÁZTARTÁSBAN!

