Hérakleitos alapján („egy nekem tízezer, ha a legkülönb”) mintegy ‘kétszázezren’ hallgatták szinte tátott
szájjal Reisinger János elõadását
március 25-én, a Könyvtárban.
A neves budakalászi bibliakutató
Jézus Krisztus neve jelentését bontogatva (aki szabadító, az – az Isten
által kijelölt, felkent szabadító) leszögezte, az ember rabszolgatartója
az, aki mindenkit bele tud vinni a
rosszba. A sokszor öntudatlanul
rosszat cselekvõ ember nem hisz a
héberül Sátánnak nevezett ellenségben (rabszolgatartóban) és így nem
is akar szabadulni hatalma alól.
Hogy lehet azt a beteget gyógyítani, aki nem tud a
betegségérõl és nem akar gyógyulni? Ahogy Jézus tette: tanítva, testben, lélekben, szellemben gyógyítva és
meggyõzve, hogy ha nem tud szabadulni, akkor is meg
kell próbálnia. Ez a meggyõzés azonban csak attól lehet hiteles, aki a legnagyobb áldozatot hozza, aki képes akkora szeretetre, hogy életét adja barátaiért...

Reisinger János magyarázata szerint Jézus áldozata
attól különleges, hogy nem pusztán testében halt meg
értünk (elsõ halál). Õ ‘megélte’ –
egyes egyedül a világon, de mindenkiért – a Biblia által jól ismert, és
csak egyes ritka tehetséges festõk
(mint a magyar M. S. mester, majd
Velasquez) által ábrázolt második
halált. A kárhozat halálát: amikor Isten elfordul az embertõl, elhagyja
õt, s így megtörik lelke, megsemmisül. Emberfeletti áldozata nem csak
a szeretet példája, de útmutatás is:
mi is csak az Õ erejével vagyunk képesek arra, hogy megszabaduljunk...
A szintén magyar gyökerû Dürer, majd Csontvári
festményeinek értõ és érzõ elemzésével, költõink zseniális verseinek idézésével és magvas bibliai citátumaival arra kívánta felhívni a kutató így Húsvét- és Pünkösd-tájt a hallgatóság figyelmét: lehet a Tízparancsolat, lehet Jézus Krisztus tanítása, lehet a szeretet és
igazság isteni törvénye szerint élni...

Krisztus áldozatának üzenete

Pax et bonum – Áldás és békesség
Április 30-áig tekinthetõ
meg az a „Pax et bonum
– Áldás és békesség”
címre hallgató Biblia- és
ikonkiállítás, amit a húsvéti és pünkösdi ünnepkör tiszteletére nyitottak
ápr. 9-én a Faluházban.
A Komlósi Gáborné által
közreadott gyûjtemény
édesanyja, néhai Bába
Mihályné hagyatékából
származik és római katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus, baptista, szerb, valamint szláv Bibliákat, gót- és latinbetûs imakönyveket, énekeskönyveket
mutat be. Ahogy Cs. Nagy János református lelkész
megnyitó beszédében fejtegette, ez a sok szép könyv, s
maga a Biblia egyszerre teremt kapcsolatot a menny és
a föld, a transzcendens Isten és az evilági ember között;
a bibliai és a késõbbi korok, így a mai kor nemzedékei
között; és a kiállítást megtekintõk között. „Remélem,

hogy ... ez a sokrétû kapcsolat erõsödik és áldás és
béke száll ránk.”
Dr. Gulyás Péterné muzeológus, ikonfestõ kiselõadásában rávilágított: „A Bizánci birodalomban létrejött
ikon nem csak mûalkotás,
de kultikus tárgy, szakrális
esemény is. ... Az ikonfestõ
az örökkévaló képet festi,
Florenszkij orosz teológus
szavaival: az ikon ‘ablakként’ nyílik a természetfeletti világba. ... A festõ ima közben fest, a hívõknek az ikonok
révén az ima pillanatában maga Krisztus van jelen.” A
mûvész személyes élményeirõl is vallott: „Nekem az
ikonfestés hihetetlen erõt adott, békességet, megnyugvást és hitet. Hitet, hogy talán segítséget nyújthatnak
ezek az ikonok, annak aki megtekinti.”
Reméljük, hogy a hónap végéig mind többen éreznek
késztetést a kiállítás megnézésére.

További képeink: http://picasaweb.google.com/bhkeptar
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HIRMONDO KÖZEL FÉLEZREN FUTOTTAK TÖMEGSPORT
IBUDAKALÁSZI

Idén 478-an neveztek a márc. 20-ai
Tófutásra. A legtöbben, 81-en, az alsós fiúknál indultak. Az iskolás kategóriákra Pomázról és Budapest négy
különbözõ iskolájából is érkeztek, ez
megnehezítette a helyiek dolgát.
A verseny jó hangulatban, balesetmentesen zajlott. Többen mozgósították az egész családot, így a résztvevõk között voltak két-háromévesek
és nyugdíjaskorúak is, sõt, néhányan
még a kutyájukat is magukkal hozták.
Köszönet a pedagógusoknak, a polgárõröknek és a segítõ civileknek áldozatos munkájukért, Mikus Ferencnek a szép – ajándékképpen plusz
egy színnel nyomott – pólókért.

Tófutás 2010

A Tófutás eredményei
EGYKÖRÖS FUTÁS 14 év feletti nõk: 1.
Tóth Anna, 2. Turay Zsófia, 3. Koroknay Rita. Férfiak: 1. Malek Martin, 2.
Jeziersky Grzegorz, 3. Brzán Péter. •
5-8. osztályos lányok: 1. Zemann Viki, 2. Tarcsi Diána, 3. Koska Dorina.
Fiúk: 1. Szabó Krisztián, 2. Hegyes

Bence, 3. Utto Vendel. • 1-4. osztályos lányok: 1. Illyés Dóra, 2. Tisler
Dorottya, 3. Tóth Johanna. Fiúk: 1.
Báthory Péter, 2. Korompai Örs, 3.
Koska Norbert. • Óvodás lányok: 1.
Szilágyi Zsófia, 2. Fórián Szabó Julia,
3. Bakonyi Laura. Fiúk: 1. Boti Balázs,
2. Egervári Ágoston, 3. Nógrádi Iván.
KÉTKÖRÖS FUTÁS 14 év feletti nõk: 1.
Illyés Szilvia, 2. Kereszturi Eszter, 3.
Bereczki Rebeka. Férfiak: 1. Pallagi
Zoltán, 2. Balogh Márton, 3. Endre
Szabolcs. • 1-8. osztályos lányok: 1.
Gellért Nóra, 2. Hankó Anna, 3.
Rózemberszki Zsófia. Fiúk: 1. Vereb
Dávid, 2. Vékássy Áron, 3. Lux Bálint.
További képek: bhkeptar

Budakalász hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – szerkesztõi Gerzsenyi András Krisztián és Raczko Timea.
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KÖZ-Ü
ÜGYEK
Pályázat védett épületek felújítására
Budakalász Város Önkormányzata pályázatot írt ki Települési Értékvédelmi Támogatásra és éves költségvetésében rendelkezési keretet biztosított a település helyi
védett épületei és építményei felújításának támogatására.
A nyílt eljárásban a támogatás igénylésére az jogosult,
• akinek ingatlana a település építészeti örökségének
helyi védelmérõl szóló rendeletben I. vagy II. védettségi
kategóriájú minõsítéssel szerepel; • aki a helyi védett ingatlana értékkataszterben védett elemeit kívánja felújítani, az értékvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelõen; • aki a támogatási megállapodás feltételeit elfogadja.
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
• értékvédelmi támogatás iránti kérelmet, az igényelt
összeg megadásával;
• a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést,
amelybõl az értékvédelmi rendelet 23. § (3) pontja szerinti értékkülönbözet megállapítható;
• két tanúval hitelesített nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kik az ingatlan tulajdonosai, illetve ha nem a kérelmezõ a tulajdonos, abban az esetben annak az építéshez hozzájáruló nyilatkozatát;
• fotódokumentációt a jelenlegi állapotról;
• ha nem építési engedély-köteles a beavatkozás, szöveges leírást az elvégezni kívánt építési tevékenységrõl a
homlokzati színek kódszerû megjelölésével;
• ha építési engedély-köteles a beavatkozás, az építési
dokumentáció két példányát, és igazolást arról, hogy az
engedélyezési eljárás megindult.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 1tõl május 31-ig. A benyújtott pályázatokat Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el, az elbírálás folyamatos. Eljárása során a bizottság vizsgálja: az épület elhelyezkedését, megjelenését, a benyújtott terveket, az értékvédelmi
rendeletnek és mellékleteinek történõ megfelelést, és a
rendelkezésre álló keretösszeget.
Kedvezõ elbírálás esetén a TKB dönt a támogatás mértékérõl, melynek összege a felújítás költségének legfelA rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély.

Aligha akad, aki ne ismerné József Attila
A Dunánál címû versének fenti sorait, de
nem véletlen az, hogy a választási kampány idején mind gyakrabban jut(hat)ott
eszünkbe a felszín fecsegése, a mélység
(el)hallgatása. Ilyenkor elszaporodnak az
újságnak látszó nyomdatermékek, amelyekbõl özönlenek ránk azok az ígéretek,
amiket nagyon szeretünk hallani, aztán
rendre elúsznak, bejutván az áhított Duna-menti tornyos épületbe, mint ama
dinnyehéj a Dunán. Olyan érzésünk támadhat, mintha csupán ‘szavazati értékünk’ lenne a politikusi mérce szerint...
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HIVATALI KÖZLEMÉNYEK
jebb 50%-a, de maximum 300 e Ft lehet. A testület által
biztosított keret 2010-ben 1,5 M Ft. A pályázat utófinanszírozású, az odaítélt támogatás összege a munka elkészülte után a számlák bemutatása, és a fõépítész nyilatkozata – hogy a felújítás a megállapodásban foglaltak szerint
készült – alapján kifizethetõ.
Az Önkormányzat a TKB határozatát követõ 15 napon
belül, illetve amikor az alábbi dokumentumok a hivatal
rendelkezésére állnak; támogatási megállapodást köt a
kérelmezõvel. A megállapodáshoz csatolni kell: az építési
engedély, vagy bejelentés-köteles építési tevékenység
esetén a jogerõs építési engedély határozat másolatát,
(építési engedélyhez kötött tevékenység támogatása esetén a támogatási szerzõdés megkötésének feltétele a jogerõs építési engedély megléte).
A pályázatokat Budakalász Város Önkormányzatának
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságához
(2011 Budakalász, Petõfi tér 1.) címezve kell az Önkormányzatnál benyújtani.

Hársfa
2010 márciusában döntött a testület a Pomázi út 2.
szám alatti ingatlan (közismert nevén Hársfa borozó) területének megszerzésére vonatkozóan. Hosszas elõkészítés
és tárgyalás-sorozat végén kialakult a jelenleg rendezetlen
tulajdoni viszonyú terület jogi rendezésére szóló koncepció ütemterv, melynek részeként az önkormányzat csereingatlan felajánlásával megszerzi Budakalász történelmének
meghatározó épületét, a Hársfa borozót, és a hozzá tartozó
mintegy 400 m2–es pincét és 2843 m2-es telekrészt.
A településrendezési szerzõdés megkötése során a jelenlegi tulajdonos – területe HÉSZ szerinti rendezése fejében – további jelentõs nagyságú, kb. 2400 m2 területet
térítésmentesen átad az önkormányzatnak, amelyen városi piacot hoznának létre. Az ingatlan rendezésével a
szomszédos temetõ mellett kialakulhat egy gyalogos út,
mely lerövidíti a Bokros utca és környékének megközelítését a Lenfonó HÉV megállótól.

AT T I L A S Á G U N K
‘Attilaságunk’, lelki- és igazságéhségünk tagadhatatlanul rokonlélekké tesz
bennünket a fiatal költõvel, hiszen éppúgy óhajtjuk a szeretést, a törõdést, amiben hiányt szenvedtünk. A beteljesületlen vágyakozás, a ránk törõ emlékek
azonban nem telepedhetnek rá tiszta látásunkra, mint valami lávafelhõ...
Miért is kéredzkedett ide ez a szó?
Az izlandi Eyjafjallajokull vulkán kitörése
kapcsán megdöbbentett, hogy a világ
mennyire összerezzent azon, hogy felborult ‘rendes’ folyása. A légiközlekedés
káosza miatt még a lengyel államfõ temetésére sem utazhatott el több ország
küldöttsége. És megint azt látom, a felszín gyõzedelmeskedik, amikor szinte

Orosz György, gazdasági irodavezetõ

szó sem esik a szerencsétlenül jártakról.
1783-ban Izland egyötöde pusztult el,
Európában tízezrek haltak bele egy vulkánkitörésbe. A piac-szemléletû világ
részvétlensége vagy a ‘lávafelhõ’ homályosította el korunk látását annyira, hogy
ma alig van szó az áldozatok tízezreirõl?
Mindannyian emberibb világra születtünk, vagyunk méltók, s mert „sorsunk akarjuk fölcserélni”, már tudjuk, társadalmi kontroll nélkül nincs demokrácia. E jussunkkal élnünk kell, hogy választottaink végre úgy becsüljenek meg emberségünkben, ahogy József Attila írta:
„Külön világot alkotok magam,
mert mint baktériumnak csepp is tenger,
idegen, messzi bolygó minden ember,
kinek csak vágya, álma, gondja van.”
(III. Utisz)

3

MAGAS RÉSZVÉTEL BUDAKALÁSZON

VÁLASZTÁS

A 2010. évi országgyûlési választások választókerületi és budakalászi eredményei
A 11.

SZ. VÁLASZTÓKERÜLET EREDMÉNYEI

A 2010. évi Országgyûlési Képviselõ Választás 1. fordulóján – 2010. április 11-én – Pest megye 11. számú
egyéni választókerületében 61 288 választópolgárból 44
330-an (72,33%) jelentek meg. Érvényes szavazatot 43
976 fõ (99,2%) adott le.  Dr. Dragon Pál (MDF) 1 516
(3,45%); Dr. Filó András (Jobbik) 5 565 (12,65%); Hadházy
Sándor (FIDESZ-KDNP) 24 086 (54,77%); Kukorelly Endre
(LMP) 5 172 (11,76%) és Szabó Imre (MSZP) 7 637
(17,37%) szavazatot kapott. Mivel Hadházy Sándorra voksolt a szavazók több mint 50%-a, a kerületben a választás
érvényes, eredményes, 2. fordulóra nincs szükség.

BUDAKALÁSZI

SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYEK

Budakalászon 8174 választópolgárból 6044-en mentek el szavazni: a választásra jogosultak 73,94%-a. Ez az
országos 64,38%-hoz képest kimagasló részvételi arányt
jelent. A választás gyõztese Hadházy Sándor volt, aki
egyéni listán 3212 (53,14%), területi listán 3205 (53,02%)
szavazatot kapott.
Budakalász 1. sz. szavazókörében (Polgármesteri Hiv.
B. ép., Petõfi tér 1.) 845 választópolgárból 590-en jelentek meg szavazni. Egyéni listán 590 voks volt érvényes.
Így Dr. Dragon Pál 23, Dr. Filó András 74, Hadházy Sándor
323, Kukorelly Endre 59 és Szabó Imre 111 szavazatot
kapott. Területi listán 589 érvényes voks született. Ebbõl
az LMP 48, a FIDESZ-KDNP 327, az MSZP 114, az MDF
24, a Civil Mozgalom 7 és a JOBBIK 69 szavazatot kapott.
Budakalász 2. sz. szavazókörében (Nyitnikék Óvoda
Pomázi út 3.) 778 választópolgárból 508-an jelentek meg
szavazni. Egyéni listán 507 voks volt érvényes. Így Dr.
Dragon Pál 20, Dr. Filó András 63, Hadházy Sándor 284,
Kukorelly Endre 57 és Szabó Imre 83 szavazatot kapott.
Területi listán 508 érvényes voks született. Ebbõl az LMP
54, a FIDESZ-KDNP 282, az MSZP 79, az MDF 21, a Civil
Mozgalom 8 és a JOBBIK 64 szavazatot kapott.
Budakalász 3. sz. szavazókörében (Kalász Suli Ált. Isk.
Budai út 54.) 832 választópolgárból 621-en jelentek meg
szavazni. Egyéni listán 619 voks volt érvényes. Így Dr.
Dragon Pál 11, Dr. Filó András 88, Hadházy Sándor 337,
Kukorelly Endre 80 és Szabó Imre 103 szavazatot kapott.
Területi listán 613 érvényes voks született. Ebbõl az LMP
70, a FIDESZ-KDNP 333, az MSZP 98, az MDF 14, a Civil
Mozgalom 20 és a JOBBIK 78 szavazatot kapott.
Budakalász 4. sz. szavazókörében (Kalász Suli Ált. Isk.
Budai út 54.) 809 választópolgárból 585-en jelentek meg
szavazni. Egyéni listán 582 voks volt érvényes. Így Dr.
Dragon Pál 19, Dr. Filó András 76, Hadházy Sándor 340,
Kukorelly Endre 55 és Szabó Imre 92 szavazatot kapott.
Területi listán 582 érvényes voks született. Ebbõl az LMP
54, a FIDESZ-KDNP 341, az MSZP 85, az MDF 19, a Civil
Mozgalom 8 és a JOBBIK 75 szavazatot kapott.
Budakalász 5. sz. szavazókörében (Nyitnikék Óvoda
Vasút sor 7.) 805 választópolgárból 586-an jelentek meg
szavazni. Egyéni listán 579 voks volt érvényes. Így Dr.
Dragon Pál 14, Dr. Filó András 81, Hadházy Sándor 313,
Kukorelly Endre 69 és Szabó Imre 102 szavazatot kapott.
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Területi listán 577 érvényes voks született. Ebbõl az LMP
64, a FIDESZ-KDNP 310, az MSZP 97, az MDF 17, a Civil
Mozgalom 10 és a JOBBIK 79 szavazatot kapott.
Budakalász 6. sz. szavazókörében (Faluház Szentendrei út 9.) 817 választópolgárból 627-en jelentek meg szavazni. Egyéni listán 618 voks volt érvényes. Így Dr. Dragon Pál 23, Dr. Filó András 86, Hadházy Sándor 313,
Kukorelly Endre 79 és Szabó Imre 117 szavazatot kapott.
Területi listán 623 érvényes voks született. Ebbõl az LMP
66, a FIDESZ-KDNP 311, az MSZP 115, az MDF 30, a Civil
Mozgalom 15 és a JOBBIK 86 szavazatot kapott.
Budakalász 7. sz. szavazókörében (Nyitnikék Óvoda,
Pomázi út 3.) 794 választópolgárból 612-en jelentek meg
szavazni. Egyéni listán 610 voks volt érvényes. Így Dr.
Dragon Pál 19, Dr. Filó András 103, Hadházy Sándor 329,
Kukorelly Endre 77 és Szabó Imre 82 szavazatot kapott.
Területi listán 609 érvényes voks született. Ebbõl az LMP
73, a FIDESZ-KDNP 333, az MSZP 75, az MDF 19, a Civil
Mozgalom 16 és a JOBBIK 93 szavazatot kapott.
Budakalász 8. sz. szavazókörében (Szentistvántelepi
Ált. Isk. Martinovics u. 9.) 835 választópolgárból 641-en jelentek meg szavazni. Egyéni listán 633 voks volt érvényes.
Így Dr. Dragon Pál 12, Dr. Filó András 93, Hadházy Sándor
363, Kukorelly Endre 76 és Szabó Imre 89 szavazatot kapott. Területi listán 636 érvényes voks született. Ebbõl az
LMP 75, a FIDESZ-KDNP 357, az MSZP 89, az MDF 9, a Civil Mozgalom 18 és a JOBBIK 88 szavazatot kapott.
Budakalász 9. sz. szavazókörében (Szentistvántelepi
Ált. Isk. Martinovics u. 9.) 900 választópolgárból 704-en jelentek meg szavazni. Egyéni listán 692 voks volt érvényes.
Így Dr. Dragon Pál 24, Dr. Filó András 83, Hadházy Sándor
343, Kukorelly Endre 105 és Szabó Imre 137 szavazatot kapott. Területi listán 694 érvényes voks született. Ebbõl az
LMP 89, a FIDESZ-KDNP 340, az MSZP 140, az MDF 25, a
Civil Mozgalom 17 és a JOBBIK 83 szavazatot kapott.
Budakalász 10. sz. szavazókörében (Telepi Óvoda
Mályva u. 1.) 759 választópolgárból 570-en jelentek meg
szavazni. Egyéni listán 565 voks volt érvényes. Így Dr.
Dragon Pál 21, Dr. Filó András 71, Hadházy Sándor 267,
Kukorelly Endre 82 és Szabó Imre 124 szavazatot kapott.
Területi listán 568 érvényes voks született. Ebbõl az LMP
69, a FIDESZ-KDNP 271, az MSZP 121, az MDF 24, a Civil
Mozgalom 13 és a JOBBIK 70 szavazatot kapott.
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Kishírek

Aláírták az óvoda kivitelezõi szerzõdését

 Elfogadták a kistérségi költségvetést a március 17ei ülésen, melyen a 13 polgármesterbõl 7-en voltak jelen.
 Dr. Varga István átnézte és rendben találta az óvodai kivitelezési szerzõdést.
 Meghívta Sólyom László köztársasági elnököt Parlagi Endre polgármester a Trianon emlékmû jún. 4-i avatására, ill. a X. Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közmûvelõdési Civil Szervezetek Fórumára.
 Kistérségi, hosszú távú fejlesztési stratégia kialakításáról gondolkodik a Magisztrátus a polgármester úr felkérésére. Javaslataikat az önkormányzat a kistérség elé terjeszti.
 Új tagja van a Magisztrátusnak, dr. Mautner Péter
idegenforgalmi és turisztikai szakértõ személyében.
 Nem kívánja lebontani a BKV a Lenfonó állomásépületét a gyorsvasúti rekonstrukció elõtt. Csak olyan bérlõvel köthetnek szerzõdést a hasznosításra, akit az önkormányzat támogat (olyan vendéglátó, aki rendet tart, kulturált illemhelyet, mosdót biztosít, italt nem árul).
 A Luppa Egyesület vezetõjével egyeztetett Parlagi
Endre az évi együttmûködésrõl. Az egyesület intézkedést
kért, mert rossz a luppai tulajdonosok adófizetési morálja,
így a megszokott 5-600 e Ft adónál kevesebb folyik be.
 Május 29-én 10 óra 30-kor lesz a Luppa szezonnyitó
közgyûlés, bográcsozással, beszélgetéssel egybekötve.
 A lehetséges idegenforgalmi adó bevezetésérõl
egyeztetett március 29-én a polgármester a szálláshelyszolgáltatást mûködtetõ családokkal.
 Húsvét elõtt rendbe hozták, kifestették a szentistvántelepi állomást, – másnapra már összefirkálták.
 Folynak a Dzsungel könyve címû, 90 szereplõt megmozgató elõadás próbái. Március 31-én Tóth Orsolya járt
Parlagi Endrénél, hogy egyeztessék, hogy lehetne elõteremteni a több milliós költséget. A polgármesteri keretbõl
nyújtott támogatáson túl gyûjtést indítanak a program javára. A bemutató május 30-án lesz, de elõadják a Városnapon is, és valószínûleg kiviszik a produkciót Adára is.
 Elkészült a leégett ház engedélyezési terve, gyorsított eljárásban intézik az ügyet.
 Szív- és érrendszeri teljes körû felmérést ajánlott föl
a Magyar Kardiológusok Társasága Budakalásznak.
 A kavicsbányászatot követõ tó-rekultivációról
egyeztetett az önkormányzat Tatár Tamással, az Óbuda
Szövetkezet Rt. elnökével. Megvizsgálták ennek elõzetes
tervét, és az önkormányzat szerzõdni fog a partrendezésre. 2012 végéig kell a rekultivációt befejezni. A terület
kezelõje még mindig a Kaláz Kft., így a következõ évek
költségvetésében ezt a feladatot is figyelembe kell venni.
 Elkészült a Trianoni park terve, kiírják a kivitelezésre
a pályázatot. A korábbiakhoz képest az emlékmû és közvetlen környezete elmozdul: a Pomázi út–Szentendrei út
sarkában lesz, a virágbolttal szemben. A Pomázi úton egy
20 férõhelyes parkolót alakítanak majd ki. Adományokat a
Budakalászért Közalapítvány 65700079-11211235 számú
elkülönített számlájára lehet küldeni, ill. csekket a hivatal
ügyfélszolgálatán és a körzeti képviselõknél lehet kérni.
 Kárpátalján járt április 10-én a polgármester, hogy a
gyertyánligeti katolikus óvodába – ahová 25 magyar gyerek jár – ruhát, mesekönyvet, játékot vigyen.
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Április 7-én, a húsznapos türelmi idõ lejárta után
azonnal sor került a Szalonka utcai óvoda kivitelezõi szerzõdésének aláírására. A Bridge Kft. 285
970 117 Ft+áfáért vállalta
a munkát, 119 napos teljesítéssel, 5% jóteljesítési
biztosítékkal, 5 év jótállással. A területen a szerzõdéskötésig a bozótirtás megtörtént, a fát a rászorulók kapják.
Az 1600 m2 hasznos alapterületû épület kitûzése után folyamatban van a közmûvek bevezetése: a csatorna kiépítése, a víz, az ideiglenes áram és a gáz bekötése.
Az óvoda az udvarral együtt 3200 m2. Az L alakú fõépületet nem tolják a kerítésre: elõkert választja el a Szalonka
utcai parkolósávtól. Teljes körû akadálymentesítés lesz a
mozgássérülteknek, az emeletre (a dolgozók, logopédusok,
dadusok helyiségeihez és a könyvtárhoz) lift visz fel.
Az óvoda kapcsán még két pályázatot írnak ki:
1) az udvar, kerítés, parkolók kialakítására, rendezésére;
2) a belsõ mobíliákra, szemléltetõ eszközökre.

„Bejártam már mindhárom helyezést”
Harmadik lett a Leipzig Open 2010 (Lipcsei Nemzetközi Gyorsíró Verseny) megmérettetésén Ferenc Zsuzsa, a
Polgármesteri Hivatal dolgozója. A meghívásos versenyen
Németország, Ausztria, Csehország és Magyarország legjobb gyorsírói vettek részt. Ezúttal különösen nehéz szöveggel kellett megbirkózniuk: egy ENSZ fõtitkári, Afrika fejlõdésérõl szóló jelentés kivonatát kellett rögzíteniük. A 34
versenyzõ teljesítményét a sebességet, az idõtartamot és a
hibapontokat összegezve állapították meg. Ferenc Zsuzsa
eddig ötször vett részt ezen a megmérettetésen, mindanynyiszor dobogós helyezéssel tért haza. Gratulálunk!

Lenfonó vagyonértékelési pályázat
Budakalász volt Lenfonó gyárterület 1291/25 hrsz,
azon belül a 1291/22 hrsz-ú óvodaépület és 1290/3 hrszú földingatlan az Önkormányzat tulajdona. A városközpont kialakításának elõkészítõ munkáihoz szükséges a
projektbe bevonható ingatlanvagyon felértékelése. Erre
pályázatot írtunk ki, mivel az értékelendõ vagyon mértéke és összetétele a költségvetést befolyásoló tényezõ. A
vagyonértékelésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az
esetleges értékesítésen túl az Önkormányzat az ingatlanjait apportként is tudja hasznosítani.
A pályázat kiírása a szemközti területen elhelyezkedõ
1687/1, 1687/2, 1688, 1689 hrsz-ú ingatlanokra is vonatkozik, mivel a Városközpont területigénye kiterjed
ezekre az ingatlanokra is. A pályázatot az Önkormányzat
honlapján meghirdettük, a testület a februári ülésén a
Colliers International Real Estate Services (Hungary) L.T.D.
pályázatát hirdette ki gyõztesként, a céggel megbízási
szerzõdést kötött.
A vagyonértékelõ a területet bejárta, a szükséges információkat megkapta.
Orosz György, gazdasági irodavezetõ
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„Szép kert, gondozott környezet” pályázat

Idegenforgalmi adó bevezetése várható

Budakalász Város Önkormányzata idén is pályázatot ír ki a kulturált,
környezetbarát, gyommentes és virágos porták kialakítása érdekében.
Így azoknak biztosít nyilvános elismerést, akik lakókörnyezetük közterületein és az onnan látható kertekben, balkonokon, teraszokon magas
színvonalú zöldterületeket hoztak létre, gondozásukat saját és mindannyiunk örömére végzik.
A pályázók lehetnek magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók egyénenként, vagy csoportosan az alábbi kategóriákban:
 családi ház és környezete
 társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete
 intézmények és környezetük
 ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és
környezetük
 utca, utcarészek, közterület, továbbá kegyeleti helyek és parkok
A legszebb környezetet kialakítókat az önkormányzat
emléktáblákkal jutalmazza, vásárlási utalványban és elismerõ oklevélben részesíti. A díjazottak nevét megjelenteti a helyi újságban, a versenyzõknek bemutatkozási lehetõséget biztosít a helyi médiában.
Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket
mozgalmunkban. Az elbírálásnál azonos pontszám esetén elõnyt élveznek azok a pályázók, akik az elmúlt években még nem kaptak díjat. A jelentkezési lapot a bírálati
szempontokkal a Polgármesteri Hivatal portáján lehet átvenni, letölthetõ a www.budakalasz.hu honlapról.
Jelentkezési határidõ: május 31.

Az áprilisi ülésen a képviselõ-testület elé kerül a város
illetékességi területén 2010 második félévére bevezetendõ idegenforgalmi adó-rendelet tervezete. Az adó bevezetését a szentendrei rendõrkapitányság bûnügyi osztályvezetõje javasolta, hogy az adóhatóság bírságolási és ellenõrzési jogkörének alkalmazásával meg lehessen akadályozni a városban az igénytelen tömegszállások, munkásszállások kialakulását.
Az adókötelezettség alanya (aki az adót ténylegesen
megfizeti) az a magánszemély, aki az önkormányzat területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát
eltölt. Az adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói
vagy hallgatói jogviszony alapján; a hatóság vagy bíróság
intézkedése folytán; a szakképzés keretében; a szolgálati
kötelezettség teljesítése miatt; vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ vagy a Htv. 37. §ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az
önkormányzat területén tartózkodó magánszemély;
d) az önkormányzat területén lévõ üdülõ tulajdonosa
vagy bérlõje, ill. a használati jogosultság idõtartamára a
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag, ill. a tulajdonos,
bérlõ hozzátartozója, és a lakásszövetkezet tulajdonában
álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idõtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja).
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. Az adó beszedésére kötelezett: a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülõtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetõ, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülõt fenntartó szerv, c) a fizetõ-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó
adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetõleg a
közvetítésre jogosított szerv, d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történõ bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az
ingatlan bérbevevõjétõl (használójától) az egész bérleti,
használati idõre egy összegben az ingatlan tulajdonosa
vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követõ hó 15-ig kell bevallást tennie, a beszedett adót bevallással együtt kell az adóhatósághoz megfizetnie. Az adóról az alapjának és összegének a megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetnie.

Mezõgazdasági összeírókat keres a KSH
A Központi Statisztikai Hivatal 2010. jún. 1-21. között az
ország településein általános mezõgazdasági összeírást tart.
Ez kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány feltérképezésére; a mezõgazdaságban foglalkoztatottak összeírására; a szolgáltatások nyújtására és igénybevételére; és a termelési módszerek számbavételére is.
Az egyéni gazdaságokat szakszerûen felkészített, igazolvánnyal rendelkezõ összeírók keresik fel és személyes
interjú során töltik ki a kérdõíveket. Mivel az összeírást
törvény írja elõ, a válaszadás kötelezõ! Adatot kell szolgáltatni az olyan mezõgazdasági tevékenységet folytató
háztartásoknak, amelyek mezõgazdasági hasznosítás alatt
álló termõterületet használnak, haszonállatot tartanak, intenzív kertészeti termelést, ill. gombatermesztést folytatnak vagy mezõgazdasági szolgáltatást végeznek.
A feladat ellátásához a KSH összeíró munkatársakat keres. Jelentkezni 2010. május 10-ig írásban lehet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Budakalász, Petõfi tér
1.). A hivatal csak a toborzást végzi, minden egyéb, az
öszszeírással kapcsolatos feladat, így a résztvevõk felkészítése, a bonyolítás, díjazás stb. a KSH feladata. Részletes
tájékoztatás: www.budakalasz.hu. Felvilágosítást Fetterné
Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens ad a (26) 343362/132-es melléken vagy a (70) 9849 833 számon.
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Parlagi Endre polgármester hozzáfûzte, az alkalmi szállást, tömegszállást fenntartók ellenõrizhetõvé tételével az
egészségtelen körülmények megszüntethetõk és a bûnözés visszaszorítható, a város biztonságosabbá tehetõ. Ettõl
kezdve természetesen a panzióknak is meg kell fizetniük
ezt az – egyébként országszerte létezõ – adónemet.
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Kirándulások geológus vezetéssel

Kevélyre fel! – futás és túra május 1-én

Gerstenkorn András februári elõadásán jelezte, s lapunk márciusi számában közöltük, hogy a budakalászi
geológus tavasszal kirándulásokat szervez, hogy megmutathassa az érdeklõdõknek a környék rejtõzõ csodáit.
Mint arról tájékoztatott:
„Mindkét alkalommal a Kevélyekre kirándulunk, ahol a
tájjal, a hegy felépítésével, a környezõ tájak kialakulásával
ismerkedünk meg. Sziklaalakzatokat, kõzeteket, fellelhetõ
õsmaradványokat látogatunk végig, és a terepen közelrõl
nyerhetünk bepillantást a hegyvonulat hosszú-hosszú izgalmas földtörténetébe, stációszerûen felvillantva az elmúlt, több mint 200 millió évet. Ellátogatunk az ismertebb barlangokhoz, egyikbe-másikba be is merészkedünk, sõt, ha 4-5 nagyobb kalandra vállalkozó lelkes kiránduló is akad, egy komolyabb barlangbejárást is megtervezhetünk.”
Az 1. kirándulás: április 24-én szombaton lesz (találkozó a HÉV Lenfonó állomásnál, reggel 9 órakor). A 2. kirándulás: május 8-án szombaton várható (ez a túra a célszerûség miatt Pilisborosjenõrõl indul és Budakalászon
végzõdik). Találkozó: 9:30 kor a pilisborosjenõi buszforduló megállójában. A túrák egész napokat vesznek
igénybe, így az étkezésrõl, innivalóról mindenkinek gondoskodnia kell. A táv mindkét esetben kb. 15 km. A részletes útleírás a túra elõtti héten olvasható a honlapon.

Idén is várunk május 1-én szombaton 10 órakor minden futást és
túrázást szeretõ gyermeket, kamaszt és felnõttet, akik a természetben, friss levegõn, egészséges testmozgással szeretnék a tavaszt köszönteni, a majálist közösen ünnepelni. Nevezni 9 órától 9.50-ig lehet a Kõbányai úton a Millenáris keréknél (a patakparton),
rajtszám átvételével, az alábbi kategóriákban:
 Kevélyfutás: 14 év alatti lányok, fiúk ill. 14 év feletti
nõk, férfiak (korcsoportonként és nemenként külön)
 Gyalogtúra: lányok-nõk, fiúk-férfiak ill. 3-5 fõs családok (a túraversenyben kortól függetlenül csak nemenként
hirdetünk eredményt, és lesz családok versenye).
A rajt 10 órakor lesz, egymás után indulnak a futók és a
túrázók. Az útvonal és cél: Budakalászról a Kevélynyergi
turistaház romjainál lévõ pihenõig, a zöld turista jelzésen
(kb. 6,5 km). A célba érkezõk frissítõt, emléklapot, a leggyorsabbak érmet és emblémázott pólót kapnak. Túraöltözet, kulacs ajánlott, nevezési díj és felsõ korhatár nincs, 14
év alattiak csak felnõtt felügyeletével indulhatnak. Kérjük,
az erdõ értékeire, tisztaságára fokozottan vigyázzanak, szemetet senki ne hagyjon maga után! Köszönjük!

Akadályok az M0 körgyûrû
északi szektora elõkészítésében

Meghívó alapkõ-letételre és utca-avatóra

2009. január 7-én az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség kiadta a környezetvédelmi engedélyt a NIF Zrt. részére az M0 útgyûrû 11. számú fõút–10. számú fõút közötti szakasz ún. ’A1’
nyomvonal (a nyomvonalak részletes leírása: www.nif.hu/
Sajtószoba/Gyorsforgalmi) változatának létesítésére.
Az engedélyt a Van Jobb M-nULL Ürömiek és Pilisborosjenõiek Egyesült Környezet és Egészségvédõk Szervezete megtámadta. A per elsõ tárgyalásán, márc. 30-án a
Fõvárosi Bíróságon érdemi döntés nem született, a folytatólagos tárgyalásra szept. 14-én kerül sor. Az engedély
végrehajthatósága nem került felfüggesztésre, de a per
kockázatot jelent a beruházás elõkészítésében, emiatt lassíthatja a további tervezést és engedélyezést.

Van új a föld alatt!
Az elmúlt 10 év leggazdagabb leletanyaga került napvilágra az M0 útgyûrû kibõvülõ, és újonnan épülõ szakaszain: a Szigetszentmiklóstól, a Duna partjától Gyál határáig terjedõ mintegy 7 hektár nagyságú területen.
Az Aquincumi Múzeumban április 16-án idõszaki kiállítás nyílt a Budapesti Történeti Múzeum régészei által talált hatalmas leletanyagból. Megközelítõleg 4500 objektumot tártak fel az õskortól a középkor végéig: III-V. századi temetõt és települést, Árpád-kori falurészletet, avar
kori temetõ sírjait, szkíta kori temetkezési helyeket, honfoglalás kori temetõt, korabronzkori harangedényeket.
Külön érdekesség az az egészben kiemelt szkíta, kettõs
csontvázas sír, amely eredeti állapotában tekinthetõ meg
2011. márc. 31-ig a most megnyílt kiállításon.
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Tisztelt Budakalásziak! Tisztelt Lakosok! Tisztelt Szülõk!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Budakalász Város Önkormányzat képviselõ-testületének a települést
érintõ fejlesztési beruházásai között – uniós pályázat
(KMOP-2.1.1./B-08-2008-0041) keretében – négy utca
felújítására került sor az elmúlt hónapokban, illetve 2010.
április 12-én megkezdõdött a Szalonka utcai óvoda épületének kivitelezése.
Az óvoda ünnepélyes alapkõletételére május 1-jén 14
órai kezdettel kerül sor, amelyre ezúton hívunk és várunk
minden érdeklõdõ lakost, szülõt és gyermeket egyaránt.
A felújított kalászi utcák – a Galamb utca, az Alsóvár
utca, a Zrínyi út és a Szent László út – megszépülését is
ünnepeljék velünk, – ezúton hívjuk Önöket, az érintett utcák lakóit „utca-avató” rendezvényeinkre. Május 1-jén 15
órakor a Galamb utcában, 15:45-kor az Alsóvár utcában,
16:45-kor a Zrínyi utcában és 17:30-kor a Szent László utcában lakókat várjuk közös ünneplésre. Fellép a Kamp János Kapelle és a Lenvirág Alapítvány tánccsoportja.
Tisztelettel várjuk Önöket!
Budakalász Város Önkormányzat

A Kalászi Sportcsarnok programjai
SPORTPROGRAMOK: Április 25. BSC-CSEPEL nõi kézilabda
mérkõzés • Április 25. HEAD Amatõr Squash körverseny
• Május 5. BSC-XVII. kerületi lakóhely SE nõi kézilabda
mérkõzés • Május 30. HEAD Amatõr Squash körverseny
GYERMEK/CSALÁDI PROGRAMOK: Május 8. Orientális kiállítás
és vásár • Május 9. Orientális kiállítás és vásár • Május
15. Dinamik Gyermek Aerobic Kupa
7
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A febr. 23-i ülések hírei
A testület, mint a Budakalász IV. bányatelek tulajdonosa úgy határozott, megállapodást köt az Óbuda Szövetkezettel, mint a „Szentendre-II kavics bányatelek” tulajdonosával a bányászati tájrendezés végzésérõl. Felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés aláírására (16 I.). A „Budakalász-IV
kavics” védnevû bányatelek nyílt víztükrû bányatelken található, önkormányzati tulajdonú 0205/4 hrsz-ú út megszüntetését kezdeményezi a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál,
mivel eredeti formájában nem állítható vissza. Felkérte a polgármestert, hogy az út ingatlan vagyonkataszteren történõ
átvezetését készítse elõ. Felhatalmazta, hogy a megszüntetéshez szükséges okiratok (változási vázrajz, mûvelési ág
változás, telekösszevonás) elkészítésérõl gondoskodjon, és
azokat a Szentendre Körzeti Földhivatalhoz nyújtsa be (16 I.).
Mint tulajdonos hozzájárult a budakalászi 0184/4, 0180/3,
0180/5, 0205/4, 0226/3, 0226/5, 0226/1 hrsz-ú ingatlanok
tekintetében a Kaláz Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., mint
a „Budakalász-IV kavics” bányatelek jogosítottja megbízásából elkészített Bányabezárási Mûszaki Üzemi terv Tájrendezési Tervében foglalt tájrendezési munkálatokhoz (16 I.). A
„Budakalász-IV Kavics” védnevû bányaüzem földtani és vízföldtani felépítése, valamint szivárgáshidraulikai modellezése tárgyában készült, a bányabezárási Mûszaki Üzemi Terv
részét képezõ jelentést elfogadta (16 I.).
 A képviselõk a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként a KEOP „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” pályázati konstrukcióban a hulladékudvar megvalósítására alkalmas terület kijelölésérõl további egyeztetések lefolytatása után döntenek
(16 I.). Támogatják a Társulás 2009. év II. félévi költségvetésének, utolsó módosításának, ill. a 2010-es évi költségvetésnek a Társulási Tanács általi jóváhagyását (13 I., 3 T.).
Nem támogatják a Gazdaságfejlesztõ Szervezet (GFSZ)
Nonprofit Kft. azon kérését, hogy fedezet esetén a megbízási díjukat 2010-ben bruttó 4 M Ft-ra egészítsék ki (16 I.).
Üröm Község Önkormányzatának a Társulásból történõ kilépési szándékát jóváhagyják (12 I., 4 T.). Támogatják, hogy
a Társulási Tanács jóváhagyja Nagykovácsi Nagyközség kilépését a Társulás KEOP-projektjébõl, azzal, hogy ha a projekt lezárásakor az elszámolás során a Közremûködõ Szervezet szerint Nagykovácsi többlet költséget okozott a Társulásnak, akkor azt köteles megtéríteni (13 I., 3 T.). Javasolják a Társulási Tanácsnak, hogy a Társulás Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Regionális Operatív Program keretén belül megvalósuló rekultiváláshoz szükséges (ROP-os)
pályázati önrészét ne finanszírozza (16 I.). Ajánlják, hogy
ha 2010-ben lesz rá pénzügyi fedezet, a Társulás a ROP keretében megvalósuló szennyvíziszap rekultivációs pályázat


Helyesbítés
Kedves olvasónk jelezte, hogy elõzõ számunk 2. oldalán a Látogatóban Búza Barnánál c. cikkben Beck Alfrédre
gondolt a szobrászmûvész, ez a helyes név.

Apróhirdetés
• Keresünk Budakalászon 20 millió forintig kertes házat.
Eladó pomázi építési telek az Árvácska utcában. Érdeklõdni
lehet a szerkesztõség elérhetõségein. Tel.: 30/9426 504
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lebonyolítását és a bonyolítás költségeit Pilisvörösvár Város
Önkormányzatától vállalja át (9 I., 7 T.). A Társulás Önkormányzati Társulási Megállapodását jóváhagyták és felhatalmazták a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására
(13 I., 3 T.). Támogatják a Társulás SzMsz-ének a Társulási
Tanács általi jóváhagyását azzal, hogy az SzMSz III. fejezet
2.) pontjában a meghívók és írásbeli elõterjesztések kézbesítésének idejét 15 napról 30 napra javasolják módosítani
(13 I., 3 T.). Támogatják a Társulás Közbeszerzési Szabályzat
módosításának a Társulási Tanács általi jóváhagyását (13 I.,
3 T.). Elvetették, hogy a Társulási Tanács fogadja el és hagyja jóvá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer körzeteinek módosítását úgy, hogy csak a
tatabányai hulladékkezelési központ épüljön ki a létesítmények megnövelt kapacitásával (6 I., 10 T.).
 A testület a Budakalászi Polgárõr Egyesület 2009.
évi tevékenységérõl szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta (15 I.). Tudomásul vette a Szentendrei
Rendõrkapitányságnak a Pomázi Rendõrõrs tevékenységérõl szóló 2009. évi beszámolóját is (14 I., 1 T.).
 A grémium felkérte a Helyi Építési Szabályzat tervezõit, vizsgálják meg az egyes övezetek esetében a légkábel kialakításának feltételeit, és tegyenek javaslatot a szabályozási elõírásokra (14 I., 1 T.).
 A képviselõk felkérték a polgármestert, vizsgálja meg
a baromfitartás vonatkozásában olyan technológia alkalmazásának lehetõségét, ami elõsegíti a minél kisebb szervesanyag-kibocsátást, elsõsorban az ezáltal keletkezõ szagok
terjedésének megakadályozása érdekében (15 I., 1 T.).
 A testület módosította korábbi (2009. 07. 15.) határozatát: „2) Rendezettnek tekinthetõ alapvetõen egy ingatlan,
ingatlan csoport vagy telektömb abban az esetben, ha az
ingatlan(ok) tulajdonosa(i) településrendezési szerzõdésben
kötelezettséget vállal(nak) az alábbiakra: • Az érintett ingatlan(ok) HÉSZ és a rendezési terv szerinti kialakítása (ha ez
nem teljesül, akkor a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatása), az érintett ingatlan(ok) változásának dokumentált, a
tulajdonosok által elfogadott formában az Önkormányzathoz történõ benyújtása, mint a Földhivatal felé az Önkormányzat által továbbítandó kérelem melléklete. • Az érintett
ingatlanok mûvelésbõl való kivonása engedélyezési eljárásának lefolytatásához szükséges további mellékletek (pl. talajvédelmi terv) becsatolása. Az érintett ingatlanok rendezése és késõbbi beépítése nem korlátozza az érintett telektömb késõbbi rendezését. Az érintett ingatlanok tulajdonosai a lakóterületi fejlesztésre kijelölt területegységet érintõ
közös kötelezettségvállalást a településrendezési szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen teljesítették, illetve annak
teljesítésére kötelezettséget vállaltak.” (15 I., 1 T.).
 A grémium úgy határozott, a Prekobrdo II. ütem területén a 3555/1-2, 3554/1-2, 3552, 3553, 3551/1-6,
3549, 3550, 3547/26-29, 3547/11-25, 3547/7, 3547/5,
3547/1-2, 3548, 3546, 3545, 3544, 3541/1-2, 3541/2028, 3541/16, 3541/30-33, 3541/38-39 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a termõföld más célú hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozó eljárást megindítja a körzeti földhivatalnál, ha az összes érintett tulajdonos a Prekobrdo belterületbe csatolásával kapcsolatosan
hozott, hatályos határozatokon alapuló településrendezési
2010. április • IV. évfolyam 4. szám
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szerzõdést aláírta, és a földvédelmi járulék elõzetesen kalkulált összegét az önkormányzat „12001008-0017318301200006 Polgármesteri Hivatal Budakalász Prekoberdo
Rendezés” számú számlájára már befizette, a Földhivatal
felé az Önkormányzat által benyújtandó kérelem mellékleteit rendelkezésre bocsátotta, és az eseti eljárási díjat is befizette. Felhatalmazta a polgármestert a hatályos határozatokon alapuló településrendezési szerzõdések aláírására, és
a Földhivatalba benyújtandó kérelem aláírására (15 I., 1 T.).
 A képviselõk úgy döntöttek, hogy ha a szerzõdõ felek
a Prekobrdo II. rendezésével kapcsolatos hatályos határozatok szerinti kötelezettségeiket nem teljesítik, úgy a villanyoszlopok áthelyezésének költség-átvállalásáról szóló jan.
26-i határozatot módosítják vagy visszavonják (15 I., 1 T.).
 A testület Kovács Attila képviselõ interpellációja ügyében a vizsgálat és javaslattétel céljára kijelölt Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával egyetért
az alábbiak szerint: 1. A Lupaszigeti út bal oldalán, illetve a
Dunával párhuzamosan épült kerékpárút mellé a Barát patak
torkolatánál mindkét irányból legyen kihelyezve egy veszélyjelzõ, és egy „vegyes forgalmú út” KRESZ-tábla. 2. A
Szentistvántelep hévmegállónál lévõ „parkoló” jogszerû
mûködése érdekében a tényleges üzemeléssel összhangban
születendõ fennmaradási engedély iránti kérelem ügyében a
bírósági ítélet meghozatala után hoz döntést. 3. A
Szentistvántelep hévmegállónál lévõ „parkolóval” kapcsolatosan az önkormányzat által kért talajmechanikai szakvélemény eredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban adott jegyzõi választ elfogadja. 4. A TKB elnökét és a
Közbeszerzési Bizottság tagjait is értesíteni kell valamennyi
közbeszerzési fejleményrõl. Ha lehetõség van munkafolyamatok párhuzamos elvégzésére egy adott beruházás megvalósítása során, akkor azokat a teljesítési határidõn belül
egyidejûleg kell elvégezni. 5. Kerüljön sor konzultációra a
HÉSZ jelenlegi tervezõjével, Liszkai Krisztinával, hogy Budakalászon egységes szabályozás legyen kialakítva a közmûfejlesztési hozzájárulásokkal kapcsolatosan. 6. Az új óvoda építésének költségeivel kapcsolatos kérdés okafogyottá vált. 7.
Az egészségház-beruházással kapcsolatos kérdésre adott
jegyzõi választ elfogadja. 8. A HÉSZ készítése kapcsán feltett, következõ interpellációs kérdés okafogyottá vált: „Hogyan lehetséges az, hogy a HÉSZ készítése kapcsán egy önkormányzati dolgozó diszponáljon az elvégzendõ feladatokról úgy, hogy az ellentétes a képviselõ-testületi szándékkal?”
9. Az egyes projektek sikeres végrehajtását állítólagosan veszélyeztetõ önkormányzati dolgozókról szóló információkkal
kapcsolatos kérdésre adott jegyzõi választ elfogadja. 10. Budakalász Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint elsõ fokú építésügyi hatóság által az M0 gyorsforgalmi út 10. sz.
fõút-11. sz. fõút közötti szakaszára kiadott szakhatósági vélemény következtében az eljáró környezetvédelmi hatóság
(OKTVF) által leállítani szándékozott megvalósítás ügyével
kapcsolatos kérdés okafogyottá vált (11 I., 2 N., 2 T.).
 A testület elvetette, hogy Budakalászon közterületen Klebelsberg Kuno-emlékmûvet helyezzenek el, egy
erre méltó helyen; szakember bevonásával a hagyományteremtés, a megközelíthetõség, a praktikusság és a helyi
kötõdés alapos megvizsgálásával dolgozzák ki az emlékmû létesítésének részletkérdéseit, és ezt követõen dönt2010. április • IV. évfolyam 4. szám

Elhunyt Dr. Dragon Pál
2010. április 17-én elhunyt dr.
Dragon Pál. 2008-tól volt az MDF
Pest Megyei Választmányának elnöke, 2009-ben az MDF országos választmánya Boross Péter volt miniszterelnök helyére választotta országgyûlési képviselõnek. A párt jelöltjeként indult az idei választáson.
1945-ben született Csongrádon, a Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület fõ szervezõjeként vált ellenzéki politikussá. Az 1980-as évek közepétõl kapcsolódott
be a politikai mozgalmak és pártok szervezésébe (MDF,
Kisgazdapárt). 1990-94-ig listás országgyûlési képviselõ
volt Pest megyében, majd ‘98-tól Szentendrén önkormányzati képviselõ. Aktívan részt vett alapítványok
(Nemzeti Alapítvány, Olajos Csaba Vállalkozókért alapítvány), egyesületek, társadalmi szervezetek (Szent Korona
Szövetség, helyi Polgárõrség) munkájában. Nemzeti
irányzatú, ugyanakkor európai szellemiségû keresztény
világnézetet vallott magáénak, és követendõnek.
Búcsúztatása április 24-én, 14 órakor lesz Szentendrén, a Barcsay téren felállított ravatalnál.
sön a testület a pénzügyi igények és az elhelyezés tekintetében (5 I., 3 N., 7 T.). Egyetértett azzal, hogy Budakalász, Budai út 47. számú ingatlan elõtti – az önkormányzat tulajdonát képezõ – közterületen Klebelsberg Kuno
emlékmû elhelyezésére kerüljön sor. Az emlékmû kivitelezéséhez és elhelyezéséhez szükséges költségek fedezetét, 1,5 M Ft + Áfa összeget a 2010. évi önkormányzati
költségvetési rendeletben biztosította. Felhatalmazta a
polgármestert, hogy elkészített tervdokumentáció alapján a kivitelezésre a pályázatot kiírja (9 I., 7 N.).
 A grémium az Óbuda Termelõ és Szolgáltató Szövetkezet által a 0182 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban
lévõ úton végzett beruházást átvette. Felhatalmazta a
polgármestert a megállapodás aláírására, és az átvétel érdekében szükséges lépések megtételére (16 I.).
 A képviselõk meghatározták a 2010/2011-es nevelési- és tanévre az óvodai-iskolai beiratkozások idejét (16 I.).
 Elfogadták Budakalász Város Önkormányzat 2010.
évi közfoglalkoztatási tervét, egyidejûleg felkérték a polgármestert, hogy határidõben gondoskodjon a terv megküldésérõl a Magyar Államkincstárnak (16 I.).
 Tudomásul vették a „Pest Megyei településközpontok Fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest Megyében” c. pályázat január-február havi tájékoztatóját (16 I.).
 Elfogadták a VKC TV 2009. évi szakmai beszámolóját (14 I., 2 T.).
 A testület tudomásul vette a térfigyelõ-kamerarendszer mûködésérõl szóló tájékoztatót. Felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdeményezze a Szentendrei Rendõrkapitányság általi további üzemeltetését azzal, hogy meg
kell vizsgálni, hogy Budakalász Város Önkormányzata helyi humánerõforrásokat igénybe tud-e venni (13 I., 2 T.).
 A grémium elfogadta a Kalászi Idõsek Klubja Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (15 I.).
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A Közmeghallgatás témái
A márc. 16-i Közmeghallgatás legvitatottabb témája az
üdülõtelkek bérleti díjának emelése volt. A valójában mezõgazdasági mûvelésû területeken, 3%-os beépíthetõség
mellett is üdülõdíjat kell fizetniük – sérelmezték a bérlõk –,
és nincs víz, villany, kiépített út, a környéket is õk tartják
rendben. Parlagi Endre elmondta: megbíztak egy céget a
Berdó adottságainak fölmérésével és javaslattétellel. A tanulmányírók közölték, az agglomerációs törvény a közigazgatási határtól 200-200 m-re védõsávot jelöl ki. A szabályok, a besorolás enyhítése érdekében tárgyalt az önkormányzat a Pesttervvel, a terület átminõsítésére várni kell. A
bérleti díj emelését az is indokolta, hogy volt olyan bérlõ,
aki után fél M Ft-ba került a takarítás. Az útjavítás, közvilágítás ügyében próbál tenni az önkormányzat és a DMRV-vel
tárgyalnak a lehetséges mûszaki megoldásokról.
Egy Bánya utcai bérlõ fölvetésére, hogy lehetne-e több
éves szerzõdést kötni, vagy eladni a telkeket, a polgármester
elmondta: nem lehet eladni, mert nincsenek a telekkönyvbe
bejegyezve; viszont kell egy szabályozás, és a bérleti szerzõdésekrõl egy nyilvántartás. Az autópálya nem érinti a telkeket, az építõanyagok szállítását igyekeznek olyan útra terelni,
ami nem zavarja a lakókat. Elképzelhetõ, hogy majd a bérlõk
kedvezményesen vehetik meg a telkeket.
A Duna-partiak, bár még mindig elhanyagoltnak érzik
magukat, látják a jó szándékot. Létrehozták a Budakalász
Duna-partért Egyesületet. Kérik, hogy a Gátõr u. folytatásának kiszabályozása elõtt alakítsanak ki egy forgalmi rendet, hogy ne legyen a telkekhez közel átmenõ forgalom.
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KISHÍREK

Fölmerült a Tanító utcai körforgalom, a József Attila úti
járda és a kátyúk kérdése is. A közlekedésbiztonsági fejlesztés napirenden van, mind az öt fõ közlekedési útra elkészültek a tervek. Az engedélyezés után pályáztatnak, a nyár elején vélhetõleg eldõl, ki lesz a nyertes. A szerzõdést már az
új kormány fogja megkötni, de a fedezet benn van a NIF Zrt.
üzleti tervében. Arra, hogy nem lehet palatetõt palával pótolni, a 2005-ben megállapított szabályzók, ill. a most folyó
HÉSZ felülvizsgálata adhat rugalmasabb megoldást.
Válaszként elhangzott: • az Omszk parkban lebontott
WC-t nem építik már fel, helyette mobil WC-k vannak, a
másik illemhelyet májustól felügyelettel mûködteti a
Kaláz Kft. • A helyi védettségû területek megóvására rendeletet alkotnak az idén, várják a régészeti-természetvédelmi védettségre vonatkozó igényeket. • A városszerte
látható térképek háta hirdetõtáblaként szolgál, a villanyoszlopokról a hirdetéseket a közterület-felügyelõk leszedik. • Az Erdõhát utcai járda lehetõségét a HÉSZ felülvizsgálatánál számbaveszik; • a Jókai utcai vízelvezetés 100
éves probléma, geológiai adottság, hiszen az árok az
egész Berdó vízgyûjtõje. Gond esetén a BKV-t kéri meg
az önkormányzat a kiszivattyúzásra. • A Duna-partra késve érkezõ segítség ügyében a Mentõk, hatóságok értesítést kaptak a lezárásról, frissíteni kell a nyilvántartásukat.
A Gátõr utca folytatásával megközelíthetõ lesz talán már
az idén is a terület. • A HÉSZ-módosítás ügyében szinte
hetente vannak egyeztetések, várják a javaslatokat, lesznek lakossági fórumok, és több, mint 20 állami hatóság
mond róla majd véleményt.
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KIRÁNDULÁS, JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEK

Eltûnt az utolsó fehér folt is a világtérképrõl
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Nap mint nap átgördülünk felette, kerekezünk a töltésén, ha
kell, homokzsákokkal védekezünk árja ellen. Mindennapi életünk
része, mégsem tudjuk, hol is ered a Majdán patak. A Védegylet
„túraszakosztálya” egy szeles-napos áprilisi szombaton szó szerint
a végére járt a dolognak és felettébb meglepõ felfedezésre jutott.
A feltáró túra után bátran kijelenthetjük, hogy a Majdán tisztább és szebbik része a kalászi. Pomáz területén meglehetõsen
elhanyagolt, a meder évtizedek óta háborítatlan illegális hulladéklerakó, 60-as évekbeli háztartási tárgyakból akár múzeumot
is alapíthatnánk. De a leginkább lelombozó felfedezésünk, hogy
a Majdán forrása egy jellegtelen szennyvíztisztító.
Még csak le sem fényképeztem.
Szabó Zoltán

„Köszönjük, hogy segíthetünk – e szavakkal lepte meg
Lunczer Anna és férje, Németh
András grafikus a Schifferer
család leégett háza kapcsán
rendezett március 26-i jótékonysági kiállításon összegyûlteket. – Két éve velünk is ez
történt. Csak a négy fal maradt... És most megint van otthonunk, fehérek a falak és a
család örül neki és együtt vagyunk...” A házaspár elmondta, hihetetlen szeretetet és segíteni akarást tapasztaltak meg
ezalatt a két év alatt: „a barátok
még jobb barátok lettek, a szomszédok még kedvesebbek és
a család... Olyanok voltunk, mint a fuldokló, akit nem engednek elsüllyedni...”
A
kiállítást
megnyitó beszédében
Parlagi
Endre
polgármester a mûvészek érzékenységén és lelkén átszûrt alkotások
aprólékos, hiteles
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kidolgozására hívta fel a figyelmet. Koroknai Anna, Rita és
Péter részletet adott elõ
Händel: Júdás Makkabeus címû
oratóriumából; Kásai Anna verset mondott, Keszthelyi Kosler
Mária énekével örvendeztette
meg a jelenlévõket. A kiállításon öt kép kelt el.
„Ugyan mi az életetek?
Csak pára, mely rövid ideig látszik, azután elenyészik. ... Aki
tehát tudja, mi a jó, de nem teszi, az vétkezik.” – idézte Kálmán József atya Jakab apostolt
márc. 28-án, az Összefogás
koncertjén. Kitért a zene illékony, mégis erõvel teljes, gazdagító mivoltára: „A zene megöntözi az ember lelkét...”; és jó
szívvel ajánlotta a
kisszámú közönség figyelmébe a
Zeneiskola tanárainak és kiváló
növendékének
éteri ajándékát:
„Kicsit fürödjünk
meg ezekben a
hangokban...”
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Jótékonysági kiállítás és koncert
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SOKSZÍNÛ PROGRAMOK A FALUHÁZBAN

Öt éves az Arany Tarsoly

A hagyományõrzõk lapja egész
napos születésnapi rendezvényén,
március 20-án, a KKÁMK több termében, válogatott elõadások, íróolvasó találkozók, filmvetítések,
vásár, zenés elõadások és kézmûves foglalkozások várták a nagyszámú közönséget, ahol a „Tudom, hogy magyar vagyok!” címû
gyermekrajz pályázat 274 képbõl kiállítást is rendeztek.
„Pénzünk nem volt, csak akaratunk, elszántságunk és
értékrendünk – idézte fel Nagy Tibor, az Arany Tarsoly
lapigazgatója a folyóirat öt évvel ezelõtti indulását. – Barátaimmal csináltuk az újságot, mi hívtuk össze ezeket az
embereket. Isteni áldás, hogy megismerhettem õket,
olyan idõkben, amikor szét voltunk szakítva.”
A 64 oldalas, nívós, szépen tervezett újság egyre népszerûbb, egy évre visszamenõleg nincs remittendája. A
szerzõk ingyen írnak, a tudást, az értékrendet kívánják átadni. „Akikkel elindítottuk a lapot, mind magyarul gondolkodnak, egyformán éreznek. Ez nem politika, ez magyarság, szkíta lélek, vagányság és együtt borozás...”
Ahogy Döbrentei Kornél költõ összefoglalta: „Régen a
tarsoly az alapvetõ életben maradási feltételeket hordozta: sót, élelmet, tûzszerszámokat. Az ember azonban
nem csak kenyérrel él, hanem a lélek, a szellem kenyerével is. Az Arany Tarsoly sokkal mélyebb és nagyobb életet
gyûjtött össze: benne van a magyar múlt...”

KULTÚRA

„Mintha rögtön meghalnék, úgy kellene élnem”
Keserédes hangulatban zajlott Dinnyés József turnényitója március 19-én a Faluházban,
köszönhetõen a daltulajdonos személyes visszaemlékezésekbõl, történelmi utalásokból, sztorikból és versekbõl szõtt,
szivárványosan gazdag
elõadásának. „Sok minden megváltozott, én is. Az ócska
emberek maradtak ugyanolyanok...” – mosolygott hallgatóságára elõadása elején, majd egy dalát kommentálva megjegyezte: „Azt hittem, ezt ‘90 után nem kell már énekelni, de
ki nem volt ekkor optimista...” Katonaéletére visszaemlékezve elmondta: „át akartak nevelni és sikerült is nekik: az igazamért küzdök azóta is... És én lettem a gyõztes, én még mindig megvagyok, de a hadsereg megszûnt...”
A kötelezõ szolgálat idején olvasott, megtanult rengeteg
verssel fölkereste az akkori magyar költõket, határon innen
és túl. Kézrõl kézre adták, így megvalósulhatott Babits szava:
„Nem az énekes szüli a dalt: a dal szüli énekesét.”
Több ezer dal ‘tulajdonosaként’ járta és járja az országot, Szkárositól Weöresig, Balassától a címadó Kalász
Mártonig számtalan költõ versébe lehel életet. Valahogy
úgy, ahogy Török Elemér mondja:
„Napra nap – az ember egyre farkasabb.
Farkasok közt is lehet dalolni szép éneket...”

„Ezek a képek vizuális zenék...”
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Az impresszionisták mívességét, a pointillisták aprólékosságát, Herman Ottó természetismeretét és a vert csipkék leheletfinomságát idézik Fehér Csaba
grafikusmûvész – akinek a kiállítása ápr. 16-án nyílt a Faluházban –
különös, sokat sejtetõ, a lélek
mélységeibe vezetõ képei.
Halványabb és erõsebb pontok, gomolygó tónusok, szépen
szõtt foltok, elhaló, majd megélénkülõ vonalak szervezõdnek ezeken a tollrajzokon virtuóz módon növényekké, állatokká, természeti képzõdményekké. Ahogy Kiss János festõmûvész, mûvésztanár megfogalmazta: „Együtt olyan csodálatos kompozíciót, zenei
egységet hoznak létre, hogy az egyszerûen kimeríthetetlen.
... Akár órákat el lehet tölteni a képek elõtt. ... Ezek a képek
vizuális zenék.”
A kiállítást –
amelynek megnyitóját Bendes Bettina fuvolajátéka és Végsõ
Ildikó értõ szavalata
tette még emlékezetesebbé – május 14éig tekinthetik meg a
Kávézóban.
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A RAKODÓPART ALSÓ KÖVÉN...

Veszélyben a Duna és a budapesti rakpart
„Ha meg tudsz állni idejében, a veszedelmet elkerülheted” – idézte a Tao Te
Kingbõl Karátson Gábor, a
Duna Charta alapítója, az
ápr. 10-én „A rakodópart
alsó köve” címmel nyílt –
Karátson Gábor
Ágh András által megálmodott – lenyûgözõ kiállítás megnyitóján a Faluházban. A
„hihetetlenül impozáns rakpartok” felépítését és történetét
bemutató óriástárlat mérete és feltehetõleg a politikai szándék hiánya miatt évek óta nem kap helyet Budapesten, noha mondandója: a Duna és a Duna-part csodálatos természeti és épített értékeinek megvédése egyre idõszerûbb.
„Mint a képhez a kerete, a testhez a bõr, úgy tartozik a
rakpart a folyóhoz vagy a városhoz – fejtegette ifj.
Zlinszky János egyetemi docens. – Mennyi készület, gondolat, ötlet, terv ment bele abba, hogy a rakpartok úgy
néznek ki, ahogy. Végig kéne gondolni, mit akarunk a Dunával. ... Most az EU vezetésével Duna stratégiát terveznek, 2011 elsõ félévében errõl szerzõdést akarnak kötni.
... Pilinszky verse jut eszembe: „Mielõtt bármit elkövetnek, gondoljanak a rózsakertre, vagy még inkább egyetlen rózsatõre, egyetlen egy rózsára, uraim.”
Németh Antal, Budakalász alpolgármestere arra hívta
fel a figyelmet, hogy „szelídíteni, emberléptékûvé kell
tenni a terveket ... A 2013 utáni EU-s költségvetés a
nagyprojektek támogatását helyezi elõtérbe, a németek
és osztrákok már kimunkáltak egy tervet a Duna egészére.” Ezt a folyó menti polgármesterek a turizmusra, sétahajókra gondolva nagyon lelkesen fogadták, de elfeledkeztek a folyam-tengerjáró hajók építésének németországi beindulásáról, és arról, hogy a XIX. sz 2. felébõl származó teherkikötõk már nem alkalmasak ilyen hajók fogadására. Konténerkikötõket pedig egy önkormányzat se
szeretne... Az okos együttgondolkodásnak, értékvédõ
összefogásnak Budakalász mindig szívesen ad helyt.
Kolundzsija Gábor, a kiállítás szervezõje elmondta: február végén nemzetközi konferencián miniszterelnökök, miniszterek tárgyaltak a Dunáról. „Egy ajánlás szerint 2,5 mes mélységet kellene biztosítani a Dunán az év 340 (!) napján. Ez, alacsony vízállás mellett egy szétterülõ, kanyargó
folyón nem megoldható, csak radikális kotrásokkal, ami
élõhelyek pusztulását jelentené. ... A Duna Bizottság 29
vízlépcsõt javasol, ebbõl 18 már kész. Ausztria és Németország végig be van lépcsõzve, ott a Duna elvesztette természetközeli állapotát. És 11 vízlépcsõt terveznek még...”
Magyarországon még van dunai táj, és már van olyan
dunai kultúra, ami látogatható. A vízminõség jobb, mint fölöttünk és alattunk, és
a természetes partvonalak ellenére a folyó
itt hajózhatóbb, mint a
román, bulgár szakaszon. A magyarországi
Duna-szakasz sokoldalú: innen a nagy vonzereje. De itt a veszély
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és a feladat is: ha közlekedési, hajózási szempontból tudunk együttmûködni, akkor értékvédelmi szempontból is tegyünk így. A Duna stratégia foglalkozzon az eleven Dunával, ne csak a fejlesztések valósuljanak meg, hanem az értékõrzés is…
Csontos János
A Világörökségi rangú budapesti Duna-part kapcsán 2003-04-ben kiderült, 2x2 sávos autóúttá akarják kiszélesíteni a rakpartot. A városvédõk harca csak külföldi segítséggel lehetett eredményes:
UNESCO-s és ICOMO-s szakértõk megállapították, hogy
a Duna-parton a forgalmat nem növelni, hanem csökkenteni szükséges. Ha mégis kiszélesítik a rakpartot, akkor
veszélyeztetett világörökségnek kell nyilvánítani. A 12
km-es, a kínai nagy fal utáni leghosszabb mûemlék egy
unikum, de a levédésével nem foglalkoznak, a Margit híd
alatt már ki is szélesítették.
A páratlan kiállítás és elõadások szerves folytatásaként,
a Költészet Napja tiszteletére rendezett József Attila esten
Part Ferenc mûsora, megemlékezése után a jelenlévõk olvasták fel gyertyafény mellett kedvenc József Attila-verseiket. A rendezvény zárásaként Csontos János költõvel, a
Nagyítás fõszerkesztõjével beszélgetett Fucskó Miklós, a
szerzõ több kötetének szerkesztõje. Az író-újságíró-rendezõ által befejezett József Attila-Töredékeket – Száz év
talány – mutatták be, majd köteteibõl olvasott föl a szerzõ.
Anó
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KÖZÉLET

ÖSSZEFOGÁS A TISZTASÁGÉRT

Várostakarítás – 2010
Körülbelül harmadával többen vettek részt március 27én az idei Várostakarításon, mint tavaly a Falutakarításon –
tájékoztatta lapunkat Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens. – Képtelenség mindenkit felsorolni, több
százan voltak: civil szervezetektõl, intézményektõl, egyesületektõl, és persze jöttek magánemberek, felnõttek és gyerekek... A sikeres akció eredményeként 55 t szemét gyûlt
össze, ebbõl 15 tonnát (30 m3-t) térítésmentesen fogadott
be a Saubermacher Bicske Kft., további 40 t kevert kommunális hulladékot és sittet vitetett el az önkormányzat saját
költségén. A Közútkezelõ térítésmentesen szállította el az
útjai mentén felhalmozott szemetet és mellényeket küldött;
a BKV több mint 300 jutazsákot ajánlott fel.
Kivonult és nem csak a
saját területén gyûjtött szemetet a Nyitnikék Óvoda és
a Telepi Óvoda; ill. a Kalász
Suli és a Szentistvántelepi
Iskola apraja-nagyja. Összefogtak és csoportosan takarítottak többek között a Szegély, a Ciklámen, a Meredek, a Klisovác utca és a
Szentendrei úti lakópark lakói. Köszönet illeti a Derby
Kft-t, melynek emberei még
hétfõn este is a szemetet
pakolták. De köszönet jár

Az idei akcióban részt
vett a BMSE; a Budakalászért
Védegylet; a Budakalászi Baráti Kör; a Budakalászi Dunapartért Egyesület (a D-i részen) és a Duna-parti lakók (É
felõl); a Budakalászi Isten
Egyháza; a Budakalászi Nõtagozat; a Budakalászi Önkéntes Tûzoltó Egyesület; a Budakalászi Polgárõr Egyesület;
a Budakalászi Sportclub; a
Budakalászi Testedzõ Klub; a
Gyógynövénykutató Intézet
és a GyNKI; az MRL Kalász
Klub az Egészségért;
az
Ómagyar Kulturális Baráti
Társaság;
a
Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány; a
Szerb Kisebbségi Önkormányzat;
a
Vidra Sportegyesület.
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mindenkinek,
így a felsorolásból esetleg
kimaradtaknak is áldozatos munkájukért, azért,
hogy hozzájárultak a város tisztábbá,
élhetõbbé tételéhez.
FSA
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ESEMÉNYEK A VÁROSBAN

Kincses patak
Tõsgyökeres
szomszédaim mesélték, hogy kölyök
korukban
(’50-60-as évek) a
Majdán patak vize
olyan bõséges és
tiszta volt, hogy õk
még rákászhattak
benne. A Védegylet ötödik éve takarítja a patakot, de évrõl évre egészen
más kincsekre lel a mederben.
Az egyesületünk megalakulását követõ elsõ falutakarítás alkalmával a Majdán Budai úttól kifelé esõ szakaszát
vállaltuk. Akkor még nem gondolhattuk, hogy egyben
„örökbe is fogadjuk” a patakot, hiszen – ha láthatóan egyre kisebb mennyiségben is –, rendre újratermelõdik a szemét. A patakvölgy imázsának nem tett jót, hogy ott éveken át illegális hulladéklerakó „mûködött”, úgy tûnik,
éveknek is kell eltelni, mire a jónép végleg leszokik róla.
Hálistennek nem csak a szemét mennyisége csappant
meg, de a szemetelõk fantáziája is. Míg korábban a széthajigált lim-lomból egész háztartásokat szerelhettünk volna föl vagy autókat rakhattunk volna össze (49 autógumival a 2006-os év a rekorder), idén inkább a gyermekjátékokból volt erõs a fölhozatal: egy Barbie szoba mellett két

Diáktûzoltó tábor Budakalászon

pöttyös labda és
egy többé kevésbé
mûködõképes
nyelves kutya persely is a „horgunkra akadt”. A patakparti leletekbõl az
is kitûnik, hogy Kalászon jó ideje
üzemel zavartalanul egy lopott autókat szétfûrészelõ „vállalkozás” is, hiszen lemezollóval
összevágott rendszámokat minden évben garmadával találunk. Továbbítjuk is a szentendrei illetékeseknek – mind
ez ideig hiába.
Míg eddig konténerszámra öntötték a szemetet a
Majdánba, addig az elmúlt évben „csupán” néhány tucat
zsáknyi termelõdött, így talán nincs messze az idõ, amikor a rákkeltõ anyagoktól megszabadított vízbe az õslakos
rákok is visszaköltözhetnek.
A Majdán megtisztulására tényleg van remény, hiszen
idén a szemétgyûjtés mellett az idõnkbõl még arra is futotta, hogy a Kalász Suli új parkolójának zöld kerítését
még zöldebbé tegyük. Most még nem sok látszik a munkánkból, de ha a hajtások megerednek, évek múlva burjánzó borostyán fallá fognak erõsödni.
Kép és szöveg: Szabó Zoltán

Április 1-tõl 5-ig zajlott a Pomázi tûzoltóság Diáktûzoltó tábora Budakalászon. A tavaszi szünet idején rendezett
tábor célja egyrészt az volt – tájékoztatta
lapunkat Praznovszky Ilon szervezõ –,
hogy kornak megfelelõen szakmailag
mindent átadjanak a gyerekeknek, amit
lehet: szereljenek, C.T.I.F. gyakorlaton vegyenek részt és megtanuljanak minden
fontos mozdulatot a szintvizsgákra és a
C.T.I.F. versenyre. Másrészt arra törekedtek, hogy játékos foglalkozásaikkal összehangoljanak, összekovácsoljanak egy csapatot, amelynek tagjai bizton számíthatnak egymásra.
A 27 fõs társaságból 23 gyerek volt, 3 budakalászi, a többiek Szentendre-Pomáz térségébõl érkeztek. Marczis Nor-

bert körzeti megbízott otthonában és a Tûzoltóõrsön kaptak
szállást, gyakorlataikat a Klinger gyárban, a Correx Kft. területén kialakított C.T.I.F. pályán és Horváth Rudolf jóvoltából az
õrsön végezték. A gyerekek a „reggeltõl
reggelig tartó csapatmunka” keretében ‘kiskukta’ programban is résztvettek, együtt
készítették a vacsorát a felnõttekkel; éjszakánként kétórás ügyeletet tartottak és a jól
végzett munka gyümölcseként Húsvét vasárnap a csillebérci élményparkban próbálhatták ki ügyességüket, állóképességüket,
koncentráció készségüket.
A diáktûzoltó képzésrõl, a szintvizsgákról (4 korcsoport szerint: I. szintvizsga – 10-12; II.
–12-14, III. –14-16; IV. – 16-18 éveseknek) Praznovszky
Ilonnál érdeklõdhetnek, a (20) 940 1828-as számon.

Elõállítás a szentistvántelepi HÉV-állomáson

Húsvéti közúti baleset, áram-kimaradással

2010. április 1-én a park takarítója felismerte azt a személyt, akit egy korábbi alkalommal már tetten értek, valamint a térfigyelõ kamera is észlelt lopás elkövetésénél. A
férfinek akkor sikerült kereket oldania.
A mostani bejelentés alapján a helyszínre érkezõ körzeti megbízott rendõrök, Marczis Norbert és Streleczky
József a szolgálatban lévõ közterület-felügyelõk, Csizmadia Levente és Leskó József segítségével elfogták és elõállították a gyanúsan viselkedõ férfit. Az elkövetõ, akinél
az igazoltatás során különbözõ szerszámokat és fogókat
találtak, Budakalászon 2, Pomázon 4 db. kerékpár eltulajdonítását ismerte el.

Április 4-én, Húsvét vasárnap éjjel 1 óra 2 perckor a
Pomázi úton egy Budakalász felé haladó Fiat Punto személygépkocsi az úton megcsúszott és egy beton villanyoszlopnak ütközött. A leszakadó magasfeszültségû kábelek az utat beborították, a kocsit a beton villanyoszlop körülölelte. A sérült sofõr kimászott, a mentõk könnyû fejsérüléssel kórházba szállították. Az ELMÛ szakaszolása után
a villanyoszlopot a tûzoltók (Pomáz I., Budakalász) lefejtették a kocsiról, az autót áramtalanították, a helyszínt a
rendõrségnek átadták. A mentés alatt az utat teljes szélességében lezárták. A város egy részén reggelig nem
volt áram, kedden az ELMÛ új oszlopot állított. A baleset
körülményeit a rendõrség vizsgálja.
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Besenyei Gábor, közterület-felügyelõ
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LEZAJLOTTAK A POLITIKAI RENDEZVÉNYEK...

„Nagyon nehéz lesz a kilábalás...”
Hasonló
helyzetben
volt az ország 1988-90 táján, mint most – fejtegette
Hadházy Sándor, a Fidesz
március 27-i kampányrendezvényén a mintegy 50
fõs közönségnek. – Akkor
is elképesztõ adóssága
volt és nehezen lehetett
megtalálni a kivezetõ utat. Két nagy különbség van: az
egyik, hogy akkor jelentõs állami közvagyon állt az ország
rendelkezésére, aminek értékesítése már ‘86 tájt elkezdõdött. A privatizációnak köszönhetõen hatalmas állami bevételek keletkeztek, de ezek el is tûntek. 2002-ben az államadósság 7900 Md Ft volt, az uniós támogatás 8 e Md
Ft. Most nullszaldósak lehetnénk. Ehelyett 2010-re az
adósság majdnem háromszorosára (20 e Md Ft-ra) nõtt,
iszonyú kamatterhekkel. A költségvetés 13,5 e Md Ft, tehát jóval kisebb, mint az adósságunk. A másik nagy különbség a rendszerváltás idejéhez képest, hogy akkor a
lakosság jó lelkiállapotú és bizakodó volt. Az õszödi beszéd sokkolta az embereket: ez a „hazudtunk éjjel-nappal”, meg a „trükkök százai” okozta sokk a mai napig tart.
Ráadásul a pénzügyi válság jobban sújtotta hazánkat,
mint a környezetét. Magyarországon a munkaképes korú
népesség 55,4%-a dolgozik, az Unióban ez a szám 65%
fölött van. Vagyis 55%-nak kell megtermelni azokat a javakat, amikbõl 100% él. Ha a munkahelyek számát növelnék, az egy fõre jutó teher csökkenne. Ezért az elkövetkezõ 10 évben 1 M új munkahelyet kell megteremteni, a
kis- és közepes vállalkozókat segítve.
Három olyan terület van, ahol viszonylag rövid idõ
alatt átütõ eredményeket lehet elérni. Az elsõ az építõipar, amely húzza maga után a gazdaság egyéb ágazatait.
Ehhez meg kell szüntetni a körbetartozást, és le kell tisztázni a jogszabályokat, csökkenteni a bürokráciát. A második a mezõgazdaság, amelyben a ‘80-as évekbeli 700

KÖZÉLET

000 emberhez képest talán feleannyian dolgoznak most.
A szétvert szövetkezeti rendszer helyett nem hoztak létre
olyan egységeket, amelyek termelésre alkalmasak lettek
volna, és a feldolgozóipart is átjátszották külföldi kézre. A
magyar mezõgazdaság jövõje génmanipuláció mentes
növényekben, vetõmag-bankban, a föld megtartásában
és a hungarikumok megõrzésében van. A harmadik a turizmus: ami nem gépiesíthetõ, sok élõ munkát igényel.
Elengedhetetlen a közbiztonság megteremtése. Az
erõszakos bûncselekmények száma meredeken emelkedik, a gazdasági bûncselekményeknek pedig utána kell
járni. „Ha nem teszünk rendet, nem lesz a következõ kormánynak sem becsülete.”
Hathatósan kell foglalkozni az egészségüggyel: több
kórház és más ellátási rendszer szükséges, hiszen ha kiesik valaki a munkából, az a gazdaságot terheli. Ehhez
vissza kell állítani a háziorvosi szakma becsületét; elérni,
hogy a fiatal orvosok itthon maradjanak és létfontosságú
helyreállítani a népegészségügyi rendszert. Támogatni
kell a gyermekvállalást, hogy ne tûnjön el évente egy kisvárosnyi ember a népességbõl.
„Sok dolgot nem értünk, miért nem mûködik. Ez nem
véletlen, ez már nem hozzá nem értés. Tudatosan akarják,
hogy ez az ország változzon meg, az emberek váljanak
fogyasztókká, kiszolgáltatottá, gazdaságilag és minden
téren.” – e szavakkal zárta Hadházy Sándor a beszédét.
Az ezt követõ beszélgetés során fölmerült az adósságok
átütemezésének, a kedvezõ kondíciók kialakításának kérdése; a jogrendszernek az erkölcshöz közelítése; egy új
alkotmány létrehozásának lehetõsége; a gazdasági bûncselekmények feltárása és törvényes, demokratikus eszközökkel, de következetesen végrehajtott megbüntetése.
Szóba került (Kovács Attila önkormányzati képviselõ révén) a Fidesz és a Nemzeti Fórum szövetsége országos
szinten és megbékélésének esetleges lehetõsége helyi
szinten; valamint Hadházy Sándor erõteljesebb közremûködése, az eddigieknél hathatósabb támogatása a Budakalászt érintõ ügyekben (közlekedésfejlesztés, M0 folytatása).

„Nem mint író, hanem mint magánember vállaltam el”
Nem annyira kampányrendezvénynek, mint inkább kötetlen magánbeszélgetésnek,
közvetlen hangú bemutatkozásnak tûnt az LMP budakalászi, mindössze tíz fõ részvételével tartott összejövetele.
Kukorelly Endre, aki az LMP
legismertebb, Budakalászon lakó jelöltje, elmondta: a kíváncsiság vezette, amikor elfogadta a párt felkérését. „A
pulpitus meghülyíti az embereket, politikusokat. ... Érdekelt, hogy vajon én is meghülyülnék egy ilyen helyzetben?”
A politika deformáló hatását boncolgatva a görögök
‘váltógazdaságát’ vette példának: „két ciklusnál tovább
senki ne maradjon politikus.” Elképzelhetõ, hogy „az LMP
tagjai is elromlanak majd, ... de akkor õket is ki kell rúgni... Most egyelõre nagyon aranyosak, kedvesek, tök helyesek. Oda mennek a fiatal lányok, ahol van valami... Na,
ez a politika lényege. Hogy az emberek lelkesen akarnak
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ötrõl a hatra jutni. Még rendben vannak, jót akarnak, rendesek, nem cinikusak...”
A párt törekvései kapcsán elmondta: „80%-ban egyetértek a programmal. A kultúrát a középpontba kéne tenni,
de nincs leírva az a szó, hogy kultúra. Bár: minden kultúra.
... Agrikultúra, viselkedéskultúra, iváskultúra, futballkultúra... A programot a kultúrán keresztül kellene felépíteni. A
mûvészetek, az oktatás által. Gazdasági húzóágazattá tudna válni a kultúra. A magas kultúrájú termékek befogadására kéne nevelni már a bölcsõdétõl.” Megemlítette még a
párt ‘zöld attitûdjét’, amiben azt találta a legvonzóbbnak,
hogy nem ‘mufurc’, harcos módon, hanem lazán, vidáman,
önironikusan állnak a környezetvédelmi kérdésekhez.
A Kelet-Európában hagyományos írói közszereplést,
mûvészi-politikusi felelõsséget firtatva kifejtette: „Én nem
író vagyok, hanem egy ember, aki ír... A közös ügyek érdekelnek, izgatnak, irritálnak. Amikor a jelöltséget elvállaltam, nem mint író, hanem mint magánember vállaltam
el, aki foglalkozik a köz ügyeivel is.”
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NEMZETISÉG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

Budakalászi specialitások Kahlban
arról Varga Zsófia beszáHosszú idõ után ismét
résztvevõje volt a Budakamolt – a kolbász volt.
lászi Testvérkapcsolatok
A kiállításon a BTE terEgyesülete a március 18mészetesen bemutatta
22 között megrendezett
Budakalász városát, neveKahl-i Tavaszi vásárnak. Az
zetességeit is. Standját
évente zajló rendezvényre
meglátogatta a berlini tarfelváltva hívják meg a
tományi miniszter aszkahliak a francia, ill. a maszony, Krisztina Schröder
is, aki szeretettel üdvözölgyar testvértelepülés képte Budakalászt.
viselõit. Vendégeiket haA látogatás a testvérgyományosan családoknál
kapcsolatok ápolásán túl
szállásolják el és gazdag
alkalmat adott arra is,
programot
szerveznek
hogy egyeztessék a két
számukra. Ezúttal – a vásár
település közös programmellett – a környezõ falvajait, terveit, és megbeszélkat mutatták meg nekik.
jék, hogyan lehetne még
Idén hatan képviselték
több fiatalt bevonni a testvárosunkat: a BTE vezetõKristina Schröder miniszter asszony
vérprogramokba.
sége három fiatal, németül
Az egyesület vezetõsége április
beszélõ hostest is vitt magával, akik a kávéval, szárított gyümölccsel, mézes
budakalászi áruk értékesítésében se- puszedlivel, sajtos, hagymás tallérral 15-18-án Lövétén egyezteti a 2010.
gédkeztek. Az egyesület helyi vállal- és kerámiával) kínálta az érdeklõdõ- év programját, és április 22-én Ada
kozók termékeivel (borral, kolbásszal, ket. A legkelendõbb termék – ahogy vezetõivel tekinti át a terveket.

Egészségvédõ programok májusban
I. Orvosi elõadás sorozatunk keretében május 27-én
csütörtökön 18 órakor Gondolatok az érbetegségekrõl
címmel Prof. Dr. Bodor Elek, szívsebész elõadását hallgathatják meg a Faluházban.
II. Soron következõ szûréseink:
• Május 13-án (csütörtök) 8 órától méhnyakrák-szûrés.
• Május 11-én és 25-én (kedd) 15-tõl 19 óráig – bejelentkezés alapján – csontsûrûség mérés a Faluházban (bõvebben: márciusi számunk).
• Május 20-án (csütörtök) 14-tõl 18 óráig szokásos Tavaszi nagy szûrést tartunk a Faluházban. Szakmai vezetõ:
dr. Gál Katalin családorvos. A szûrés áll: vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-, ill. testzsírtömeg mérésbõl, érszûkület mérésbõl (Doppler vizsgálat). A meleg nyári idõ
beköszöntése elõtt lehetõség lesz a bõrön lévõ elváltozások vizsgálatára, problémáikat megbeszélhetik dr. Bakos
Beáta bõrgyógyásszal. Folytatódik a szokásos látásvizsgálat és lesz hallásvizsgálat azoknak, akik idõpontot kértek.
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A táplálékkal egyre több olyan anyag kerül szervezetünkbe, amelyek kis mennyiségben nem károsak, de ha összeadódnak, akkor gyengítik immunrendszerünket, különféle
megbetegedésekhez vezethetnek. A megelõzés érdekében
a szûrõnapon kóstolót szervezünk zöldségekbõl, gyümölcsökbõl házilag könnyen elkészíthetõ ételekbõl (pl. pástétomok sárgarépából, babból, lencsébõl, stb.). A szervezetünkbe így bevitt vitaminokkal, ásványi anyagokkal erõsíthetjük
immunrendszerünket, hogy védje egészségünket, le tudja
gyõzni a számunkra veszélyes vírusokat, baktériumokat.
III. Mozgás, torna: április 9-tõl június 11-ig pénteki napokon 8.30-tól 9.30-ig tartjuk a Faluházban a 3-1-2 kínal
meridián gyógytornát, melyet dr. Eõry Ajándok profeszszor úr tanítványai vezetnek. Célunk az akupunktúrás
pontok megkeresésének, masszírozásának megtanulása.
Az érdeklõdõk folyamatosan bekapcsolódhatnak. Mindenkit hívunk és várunk, akinek fontos az egészsége!
Garami Lászlóné klubvezetõ,
a vezetõség nevében
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

Somogyi Sándor atya
Emlékek. Mindenki hagy maga
után néhány emléket. Jó, ha ezek az
emlékek szépek és felvidítják az ember szívét. Lassan két éve vagyok itt
Budakalászon. Somogyi Sándor atya
néha szóba kerül...
• Kirándulni mentem a hittanosokkal. Uzsonnára készültünk. Az egyik
kis hittanos megkérdezi, hogy úgy
lesz-e, mint ahogyan régen volt? Az
apukája azt mondta, hogy ilyenkor be kell tenni a közösbe a
kenyeret és mindenki választ egyet: Somával is így ebédeltek. Az atya nem vett magának kenyeret, azokat a szendvicseket ette meg, amiket a gyerekek bedobtak a bokorba,
mert nem ízlett, mert talán szegényebb volt, mint amit az
anyukájuk készített.
• A Városavatón valaki, akivel még sosem találkoztam
a templomban, elmeséli: õ csak focizni jött a templomkertbe, aztán behívták hittanra. Jók voltak azok a hittanórák.
• Az egyik gitáros mondja: Somától mindig értéket
kaptunk, olyan dalokat keresett, aminek volt mondanivalója, dallama, és jó szövege.
Somogyi Sándor atyát 50 évvel ezelõtt szentelték
pappá. A Regnum Mariánumhoz tartozott. Tette, ami a

IGE-I
IDÕK

feladata: közösséget épített, elvitte a fiatalokat kirándulni.
Nem törõdött azzal, hogy ez nem tetszett az akkori hatalomnak. Bíróságra idézték, börtönbe zárták (1965-1966
és 1970-1974). Szabadulása után Makk atya fogadta be,
segítette a Budakalászi Egyházközséget.
Hosszú évek után most jön hozzánk arany misét tartani. Szeretettel várjuk! Aranymise: 2010. június 13.
Kálmán József

A Római katolikus Egyház programjai
• Májusban a hétköznapi Szentmise 18 órakor, litánia
1/2 6-kor – mindkét templomban.
• Elsõáldozás: Budakalász, május 16-án 8 órakor
• Elsõáldozás: Szentistvántelep, május 30-án 10 órakor
• Bérmálás Budakalászon május 16-án 18 órakor
• Somogyi Sándor atya aranymiséje június 13-án, vasárnap este lesz.
MISEREND
Vasárnap: Budakalász – 8, 18 óra; Szentistvántelep –
10 óra; hétfõ 18 óra – Budakalász; kedd 8 óra –
Szentistvántelep; szerda 7 óra – Budakalász; csütörtök 8
óra – Szentistvántelep; péntek 18 óra – Budakalász;
szombat 18 óra – Szentistvántelep.
Plébánia: Ady E. u. 1., e-mail: bkpl@kalasznet.hu, web
cím: http://www.bu-sze-plebania.freeweb.hu

Nagyböjti zarándoklat nemzeti kegyhelyünkre: Mátraverebély-Szentkútra
A Budakalászi KDNP és a Nagycsaládosok helyi
szervezete közös szervezésében március 20-án,
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét megelõzõ
szombaton a két budakalászi egyházközségbõl 91 hívõ zarándokolt Mátraverebély-Szentkútra.
A megelõzõ napokon joggal aggódtunk a várható idõjárás miatt, de hála a jó Istennek enyhe napos idõre ébredtünk. Mindkét busz megtelt és a program szerint indult.
Útközben lelki vezetõnk, „Józsi atya” segédletével, ahogy
egy zarándoklathoz illik, imádkoztunk és énekeltünk.
A Megyeri hídon átkelve alig másfél órás utazás után
érkeztünk meg Szentkútra. A kereszttel az élen, énekelve
indultunk az utolsó pár száz méter megtételére. Közben
megszólaltak a harangok is. Felemelõ érzés volt így
együtt, harangzúgással kísérve megérkezni a Szûzanyához. A ferences atyák már a templom ajtajában nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ismertették a zarándokhely,
a kegykép történetét és segítségünkre voltak a szentmise
méltó bemutatásában, ünneplésében is.
Délben a megéhezett és szomjas Zarándokok – a terveknek megfelelõen – pikniket tartottak a rendház melletti füves szabad téren. A szervezõk által biztosított és elõkészített több száz szendvicsnek és az italnak (bor, üdítõ,
ásványvíz) nagy keletje
volt. Jóízû beszélgetés
után bejártuk a szépen
felújított keresztutat hazánkért, egyházunkért és
kisebb közösségünkért
imádkozva. Közben befelhõsödött, kissé hûvösebb lett. Szinte jól is
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jött, amikor Hollókõre érkezve a várhegyen és a falu dimbes-dombos útjain sétáltunk. A parkolóban még sikerült
elfogyasztani a piknik maradványait, mielõtt kissé elfáradva hazaindultunk. Este hét órára már meg is érkeztünk, dicsérve az Urat a sikeres zarándoklatért, a maradandó élményekért. Köszönet a résztvevõknek, a szervezõknek, a
lelki vezetõnknek és mindenkinek, akit megillet.
A NEMZETI KEGYHELY
A kegyhely és a kegytemplom a Mennybefelvett Szûzanya, a Nagyboldogasszony oltalma alatt áll. A Szûzanya
elsõ szentkúti megjelenése és a Szentkút-völgyben levõ
forrás vize által történt elsõ csodás gyógyulás ideje ma
már pontosan nem határozható meg. Az 1714-ben lejegyzett írás szerint egy verebélyi pásztor néma gyermekével a völgyben õrizte az állatokat. A fiú megszomjazott
és vizet keresett. Ekkor megjelent neki a Boldogságos
Szûzanya a fák lombjai között és egy mélyedésben felcsillanó forrásra mutatott. A fiú lehajolt, ivott a vízbõl és
nyomban utána édesapja után kiáltott. Az apa meglepõdött néma gyermeke kiáltásán, eléje szaladt és álmélkodva kérdezte, hogy mi történt? A fiú örömtõl sugárzó arccal mesélte a látomást és mutatta a forrást.
A búcsújáró hely igazán akkor vált közkedveltté, amikor
1772-ben ferencesek költöztek ide. Õk építették tovább a
kolostort, a lelkigyakorlatos házat, a búcsús szállásokat, a
Lourdesi-i barlangot, a kálváriakápolnát és látták el a lelki
gondozást. A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia
2006 tavaszi ülésszakán kinyilvánította, hogy Mátraverebély-Szentkút nemzetünk kegyhelye. Ezt augusztus
12-én Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek ünnepélyes formában a zarándokhelyen ki is hirdette.
Mersich Iván
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BUDAKALÁSZI EGYHÁZAK OLDALA

A Református Egyház hírei
G YÜLEKEZETI PROGRAMOK
• Ápr. 22. csütörtök: 18 óra – Bibliaóra
• Ápr. 25. vasárnap 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora; 16
óra – Házaspárok köre; 17 óra – Ifjúsági óra
• Május 2. Úrnap 9 óra – Istentisztelet, Szeretetvendégség; 14 óra – konfirmandus délután
• Május 4. kedd 18 óra – Imaközösségek
• Május 6. csüt. 18 óra – Bibliaóra
• Május 8. szo. – Kirándulás Nagykõrösre
• Május 9. Úrnap 9 óra – Istentisztelet; 17 óra – Ifjúsági óra
FELTÁMADÁS – ÜNNEPI REND
• Május 13. csütörtök, Mennybemenetel ünnepe, 18 óra –
Istentisztelet
• Május 16. Úrnap, 9 óra – Istentisztelet; 15 óra – Presbiteri gyûlés, konfirmációi kollokvium; 17 óra – Ifjúsági óra.
• Május 18. kedd 18 óra – Imaközösségek
• Május 19-21. sze.-pént. 18 óra – Úrvacsora elõkészítõ
• Május 23. Úrnap 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora
• Május 24. hétfõ 9 óra – Istentisztelet, Úrvacsora; Konfirmációi fogadalom
NYÁRI PROGRAMOK
• Gyülekezeti kirándulás Nagykõrösre: május 8. szombat
• Ifjúsági hét (max. 20 fõ): júl. 18-24. Svit (Szlovákia), a
péceli református ifivel közösen
• Gyülekezeti csendeshét (max 35 fõ): aug 1-6.,
Mátraalmás
• Gyermekhét (max 20 fõ): aug. 8-13. Vanyarc
• Kisgyermekek hete (max 25 fõ): aug. 16-19. Budakalász
Érdeklõdõ testvéreinket szeretettel hívjuk és várjuk. Kereszt u. 7., tel.: +36 (30) 475 9362, budakalasz@ref.hu

A Cserkészcsapat programjai
Fáklyás cserkész keresztutat tartottunk márc. 19-én pénteken a kalászi Kálváriára, Kálmán József atya vezetésével.
 Önkéntes grundmunkát szerveztünk
a leendõ Cserkészháznál márc. 20-án
szombaton (a Lenfonó Pékség mögött),
téglahordás, építési törmelék takarítás,
kertrendezés, kapuépítés munkákkal. Közben közös kerti ebédet tartottunk.
 Várostakarítási Akcióban vettünk
részt március 27-én: csapatunkból 44 fõ
gyûjtötte a szemetet szülõk segítségével a
patakban, patakparton, kerékpárúton és a
Lenfonó HÉV-megálló környékén.
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májusi programjai
• Május 9. vasárnap 16 óra: Családi délután játékokkal,
kerti programokkal
• Május 23. vasárnap 17 óra: Pünkösdi istentisztelet
• Május 24. pünkösd hétfõ: Gyülekezeti kirándulás
• Május 29. szombat 15 óra: Kalász Sport Nap (gyülekezõ
a Szentendrei út 7. szám alatt)
Részletek honlapunkon: www.baptista.hu/budakalasz
Kérjük, látogassa meg a Kalász Fotó Klub honlapját, ahol
szép fényképeket találhat fiatal fotósaink termésébõl, információt kaphat találkozóink idõpontjáról, sõt csatlakozhat is csoportunkhoz. (www.kalaszfoto.ning.com)

Az Isten Egyháza programjai
AKTUÁLIS PROGRAMJAINK
• Bábjáték és kézmûves-foglalkozás gyermekeknek
(belépés ingyenes): április 24. 17 órakor.
• Párkör: május 1. 16 órakor.
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
• Vasárnapi Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor.
• Ifjúsági Klub: péntekenként 18 óra 30-kor (változhat).
• Bibliaóra: szerdánként 18 óra 30-kor (változhat az idõpont, kérem, érdeklõdjön a megadott elérhetõségen:
Budakalász, Budai út 55., Kiss Péter lelkipásztor, tel.:
+36 20 886 8752, e-mail: kish.peter@gmail.com).

Szimõ, Szent Márton szobor



Próba az elõadás elõtt Deákiban

A

telt ház elõtt adták elõ csapatunk „vándorszínészei” a saját szerzeményû (Pipó József
és Andrásfalvy Etelka által írt) Szent Márton
rockoperát, – és nagy sikert arattak. Utána
felvidéki magyar családoknál aludtak a szereplõk, majd másnap megtekintettük Szímõ
és Nyitra nevezetességeit. Hatalmas élmény volt a felvidéki magyarokkal együtt
lenni, igen hálás közönségre találtunk bennük. Az utazást támogatta a Szent István
Alapítvány, amit ezúton is köszönünk.
Kérjük, támogassák a helyi fiatalokért
mûködõ alapítványunkat adójuk 1%-ával.
Adószámunk: Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány 18672844-1-13. Köszönettel:
Dr. Wettstein András kuratóriumi elnök

Kétnapos
kirándulást szerveztünk 42 fõ részére ápr. 9-10én, a Felvidékre,
Deákiba.
Az
ezeréves árpádkori
templom
szomszédságában, a Mûvelõdési Házban újra


Nyitrai csoportkép
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BUDAKALÁSZI RENDEZVÉNYEK

KULTÚRA

Elõadás lesz a könyvtárban: A Tûzimádók földje – ahová nem vezetnek turistautak
„Egy elmaradott fejlõdõ országra számítottam, s rájöttem, a kultúra egyik bölcsõjébe jutottam. A kõkorszak óta
élnek ott emberek, ott a Shirvansahok palotája, gyönyörû
mecsetek és eszméletlen építészeti Baku jelképe,
emlékek... Az európai gõgöt levetkõz- a Szûztorony
ve jöttem haza...” – foglalta össze lapunknak Szabó Gyöngyvér tavaly õszi,
három hónapos azerbajdzsáni tartózkodásának tapasztalatait. „Ráadásul
Baku 2009-ben a keleti világ kulturális
fõvárosa volt, fantasztikus zenei koncertekkel, dzsessz-mûsorokkal, kiállításokkal, vibráló, pezsgõ élettel. A
belváros kimondottan szép: a szocreál
építészetet lerombolva mintha Dubai pazar eleganciájú kinézetét céloznák. Hatalmas felhõkarcolók, gyönyörû felújítások, – legalábbis a fõvárosban.”
A budakalászi fiatal humánerõforrás igazgató elvárása,
miszerint „ha az ember megalapozta magát, segítsen másokon”, szerencsésen összetalálkozott munkáltatója úttörõ törekvésével, hogy munkatársait és azok tapasztalatait,
tudását speciális (gyógyászati, segítõi) feladatokra „kölcsönadja” más országoknak.
Így került Gyöngyvér Azerbajdzsánba, a Save the
Children nemzetközi humanitárius szervezethez, amely
világszerte a gyermekek jogaiért, fizikai és lelki állapotá-

nak jobbításáért tevékenykedik. Feladata szervezetfejlesztés és vezetõképzés volt: egy pozitív és a késõbbiekben is
fenntartható változást kellett megalapoznia.
A Tûzimádók földjén (Zoroaszter
nyomán az õsi tûzimádás központja
volt a terület, köszönhetõen az itt-ott
fellobbanó földgáz-lángoknak, kitöréseknek is) tüzes vérmérsékletûek az
emberek is. Az évszázados örményazeri konfliktusok ma is sok áldozatot
követelnek, így amit Baku békés hatókörén túl felépítenek, azt tönkre is teszi a háborúskodás. Ezért is óriásiak a
különbségek az ország különbözõ részei, illetve a kõolajból rendkívül pazar módon élõk és a
szegénység és háború sújtotta lakosok között. És ezért jön
jól a külföldi, akár magyar segítség is.
Azerbajdzsáni (és párnapos grúziai) élményeirõl, a muzulmán ország mindennapjairól, a szovjet hatás levetkõzésérõl, egy azeri család életérõl, a körülmetélési ünnepségrõl, a plov (rizs-ragu) készítésrõl, a háború sújtotta menekültek, gyerekek és az õket segítõk világáról, illetve az idegen
kultúrák tiszteletérõl, a béke értékérõl, és a lelki gyarapodásról mesél az érdeklõdõknek vetített képes elõadásán Szabó
Gyöngyvér, április 29-én, 17 óra 30-kor, a könyvtárban.

Zeneiskolai hírek

A Zeneiskola április-májusi elõzetese

 Szedmák Eszter I. helyezést és Különdíjat nyert a
XII. Országos Zongoraversenyen, tanára, H. Kürtösi Mónika Tanári Különdíjban részesült. (Portré a 24. oldalon.)
 Márc. 24-én, a balassagyarmati V. Regionális Gitárversenyen Juhász László és Unicsovics Márkó szerepelt.
Tanáruk: Tóth Orsika.
 Márc. 25-én a hagyományos Tavaszi Növendékkoncert keretét a népi énekesek, vonósok, furulyások és tamburások mûsora adta, a közbülsõ zeneszámok klasszikus
szóló és kamarazenei produkciókból álltak.
 Márc. 26-án fúvószenekarunk 9 fõs „Kisparti”-ja
Spáth Oszkár közremûködésével és vezetésével arany
minõsítést szerzett Biatorbágyon a Német Nemzetiségi
Regionális Ének-Zene Versenyen.
 Szintén márc. 26-án a IX. Ürömi Gyermek Nemzetközi Népzenei és Néptáncfesztiválon sikerrel léptek fel népzenészeink: énekesek, vonósok és furulyások. Kiemelkedõ
volt Weingart Csaba Bálványosváraljai furulya szólója.
 A XXIX. Országos Táncháztalálkozó népzeneiskolai
koncertsorozatán az elõbbi tanszakok mellett a tamburások is részt vettek a KAMI bemutatkozó zenei blokkjában.
(Felkészítõ tanárok: Papp Ágnes, Sáringer Kálmán, Soós
Csaba, Soós Réka, Szendrõdi Ferenc és Vizeli Balázs.)
 Március 28-án, Az Összefogás Koncertjére – a tûzkárosult Schifferer család megsegítésére – a zeneiskola
mûvésztanárai idõt és fáradságot nem kímélve, nagy szeretettel készültek és csodálatos, érzelmeket felkavaró
produkciókat mutattak be. Sajnos, a csekély érdeklõdés
miatt csak kis összegû adományt utalhattunk át a Pax et
Bonum Alapítvány számlaszámára.
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 Ápr. 19-23. (H-P): nyílt hét a zeneiskolában. Várjuk
szeretettel jelenlegi és leendõ növendékeinket, szüleiket,
a kifüggesztett órarend szerint.
 Ápr. 24. Szo.: II. Országos Tamburás Találkozó – 1418 óráig bemutató koncertek, 18-21 óráig Vujicsics táncház, vigalom.
 Ápr. 26. H. 16-19 óráig felvételi meghallgatás lesz a
Faluház Dísztermében a jelenlegi 2. illetve az annál magasabb osztályosoknak. A jelenlegi elsõsöknek és nagycsoportos óvodásoknak 17.30-tól tartunk játékos felvételi
foglalkozást a Kék szobában.

Kedvcsináló: http://tuzimadok.wordpress.com

Koncertek nemzetközi hírû mûvészekkel
Május 2-tõl 9-ig, a „Miénk a Steinway!” jótékonysági
koncertsorozaton neves hazai mûvészeket látunk vendégül. A koncertsorozat „fõszereplõjét” – egy több tízmillió
Ft értékû Steinway-D hangversenyzongorát – az Opera
Zongoraterem felajánlásából, a „Tiétek a Steinway” megmérettetésen nyerték el – sajnos, csak kölcsönbe – tehetséges zongorista növendékeink õsszel. Így most olyan híres mûvészek lépnek fel Budakalászon, mint Ránki Dezsõ
és Klukon Edit, Szokolay Balázs és Szokolayné Szõke Diána, Binder Károly és Borbély Mihály (jazz).
Természetesen mûvésztanáraink és legszorgalmasabb
növendékeink is megszólaltatják majd ezt a nem mindennapi hangszert. Célunk, hogy koncertjeinkkel felkeltsük a
minõségi zenehallgatás és zenebefogadás iránti igényt,
és nem titkolt szándékunk olyan bevételre szert tenni,
mely intézményünknek és a városnak lehetõvé tenné egy
jó minõségû hangversenyzongora beszerzését.
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MÛVELÕDÉSI PROGRAMOKRÓL

A Kós Károly ÁMK – Faluház
április-májusi programjai
ápr. 22. 18.30 A Fehérvár – Fehér Folt 6. elõadás: Beszélgetés Õs-Buda váráról Bakay Kornéllal
ápr. 23. 17 óra Német Nemzetiségi Nap, a Német Nemzetiségi Egyesület és a Kalász Suli szervezésében. A német nyelvet tanulók mûsora
után a Kamp János Kapelle muzsikál.
ápr. 24. 12-22-ig Tamburások Országos Találkozója, zárás: táncház
ápr. 25. 17 óra Dónusz Katalin és Milosevits Mirkó koncertje
ápr. 27. 15-19-ig Csontritkulás szûrés
máj. 3-7. Miénk a Steinway... – jótékonysági koncertsorozat (cikk: 20. o.)
máj. 10. Madarak és fák napja fotókiállítás és madártani
elõadás
máj. 11. 15-19-ig Csontritkulás szûrés
máj. 13. 17 óra Az MRL Klub teadélutánja
máj. 13. 18.30 A Fehérvár – Fehér Folt Alapítv. 7. elõadás
máj. 14. 17 óra Aprók tánca
máj. 20. 14-18-ig Egészségügyi szûrések – MRL Klub
máj. 25. 15-19-ig Csontritkulás vizsgálat – MRL Klub
máj. 27. 18 óra Az MRL Klub elõadása: Gondolatok az érbetegségekrõl – Dr. Bodor Elek, szívsebész
máj. 28. 17 óra A Szentistvántelepi Iskola Alapítványi
Napja
máj. 28. 17 óra Kézmûves foglalkozás

Madarak és fák napja
Szeretettel várjuk a Faluház május 10-ei Madarak és
fák napja c. rendezvényére.
Délelõtt 10 órakor kiállítást
nyitunk Varga Zsolt természetfotóiból az általános iskolák tanulóinak. Ezután ismeretterjesztõ elõadást tart 11 órától Tarján Ambrus, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi
csoportjának környezeti nevelési munkatársa.
A felnõttek részére a kiállítást 18 órakor nyitjuk meg, a
képek május 31-ig tekinthetõk meg.

Új gondnok gondoskodik a Faluházról
A Faluház gondnoki állását 45
pályázatból Kisgyörgy Zoltán nyerte
el, aki 8 évig volt a dobogókõi
Manréza Konferenciaközpont, Hotel
és Lelkigyakorlatos Ház mûszaki vezetõje. Korábban 3 évig dolgozott a
Duna Club Hotelben Szentendrén,
illetve 16 évig a Hotel InterContinental mûszaki osztályán.
Április 15-én állt munkába, egyelõre ismerkedik a Faluházzal, amelybe pomázi lakosként –
esetleges vészhelyzetben – 10 perc alatt eljut. Jogász lánya többször szerepelt városunkban a kórussal, és a család évtizedek óta jóban van több budakalászi õslakos famíliával. Fia 18 éves gimnazista.
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Új mûvelõdésszervezõ a Faluházban
Március 29-éig 24-en adtak be
pályázatot mûvelõdésszervezõi állásra a Faluházba. A jelentkezõk közül a vezetõi tanács Benkó Attilát választotta, aki a pécsi JPTE fõiskolai és
egyetemi szakán végzett, mint mûvelõdésszervezõ, mûvelõdésmenedzser és felnõttképzési szakember
(andragógus). Tizenhét éve tevékenykedik a kultúra területén, 4 évig
volt rendezõasszisztens a régi Nemzeti Színházban, ill. a
Várszínházban (dolgozott Andrzej Wajdával, Sík Ferenccel, Kerényi Imrével); rendezvényszervezõként nagy létszámú, összetett eseményeket szervezett, mint például
13 000 fõs családi napokat és 1000 fõs bálokat.
Az épület és az udvar lehetõségeit kihasználva szívesen szervezne Budakalászon is nagyrendezvényeket,
fesztiválokat, szabadtéri színházat, ill. szeretne színjátszókört indítani. Mivel a Faluháznak bevételi kötelezettsége van, fontosnak tartja az épület kihasználását, üzleti
rendezvények behozatalát is, és megfontolandónak,
hogy az intézményt akkreditálják felnõttképzésre. Reméli,
hogy az ÁMK a pályázatírói gyakorlatának is hasznát veszi. Benkó Attila 3 lány és 1 fiú édesapja, Rákoskeresztúron lakik, ám mivel rokonsága Pomázon, Szentendrén
és Csillaghegyen él, szeretne a környékre költözni.

Gershwin, Milosevits és Dónusz...
Szeretettel hívjuk április 25-én 17 órára a Faluházba,
Dónusz Katalin énekmûvész és Milosevits Mirkó jazz-zongorista klasszikus és jazz koncertjére. A mûsoron George
Gershwin és Milosevits Mirkó mûvei. A belépés ingyenes,
a helyszínen 500 Ft-os támogató jegyek válthatóak.

Könyvtári hírek
 Április 29-én 17.30-kor Szabó Gyöngyvér tart vetítéssel egybekötött élménybeszámolót a Kaukázusban töltött hónapjairól. (Cikkünk a 20. oldalon.)
 Április 30-án 15 órakor Mesepéntek.
 Májusban a Hónap írója a száz évvel ezelõtt született Lénárd Sándor orvos, író lesz.
 Május 18-án 17 órakor: Könyvbarátnõk klubja.
 Május 20-án 17 óra 30-kor vetített képes elõadásra
várja vendégeit Gaján Vilmos, a Honismereti Kör vezetõje, a két világháború között a Pilisben élt és alkotott Ölbey
Irén költõ, tanítónõ emlékezetére.
 Május 28-án 15 órakor Mesepéntek.
KEDVCSINÁLÓ
Áprilisban a Hónap írója Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837), orosz költõ, író, drámaíró, a modern
orosz irodalmi nyelv megteremtõje. A könyvtárban föllelhetõ mûvei: Anyegin, Borisz Godunov, A pikk dáma,
Ruszlán és Ludmilla, A kapitány lánya, ill. a verseskötetei.
PUSKIN: SÍRFELIRATOM
Puskin nyugszik alant. Az ifjú múzsa mellett
Leélt sok víg napot ölelõzve, henyélve.
Nem mívelt semmi jót. De belül – nézd a lelket –
Csak jó volt, Isten úgy segélje!
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A KALÁSZ SULI OLDALA

OKTATÁS

Országos versenyre mennek a Kalász Sulisok

Hegyi Csenge papírcsodái

Március 31-én Pest és Nógrád megye közösen rendezett vers- és prózamondó versenyt a német nemzetiségi
nyelvet tanuló gyerekek számára Szigetújfalun. A megyei
versenyt megelõzték a helyi iskolai vetélkedõk, majd a hét
területi döntõ: Budaörsön, Pilisszentivánon, Taksonyban,
Szigetújfalun, Zebegényben, Vecsésen, Dunabogdányban.
Tanulóink a dunabogdányi területi versenyen a négy
kategória közül háromból elhozták az elsõ díjat. Így juthattak tovább a megyei versenyre, ahol már 42 német
nemzetiségi iskola legjobb tanulóival kellett minden kategóriában összemérni erejüket. A Kalász Suli versenyzõi
három kategóriában értek el
kiemelkedõ eredményt:
III. hely: Óvári Klaudia 1. b
oszt. próza (1. kategória, 1.
és 2. oszt.). Felkészítõ tanár:
Peltzer-Dubovszky Lívia. II.
hely: Gömbös Marcell 3. b
oszt. vers (2. kategória, 3. és
4. oszt.). Felkészítõ: PeltzerDubovszky Lívia. III. hely:
Tarcsi Diána 7. b oszt. próza
(4. kategória 7. és 8. oszt.).
Tanár: Horváth Regine.
Õk hárman bejutottak az
országos versenyre. Hasonló
versenyeken iskolánk 10 éve nem ért el ilyen eredményeket,
így joggal vagyunk nagyon büszkék rájuk. A felkészüléshez
sok erõt és vidámságot, a vetélkedéshez sok sikert kívánunk!
Gratulálunk a gyerekeknek és ezúton megköszönjük a szülõk
segítségét is, valamint Paulheim Rita támogatását, aki a
Lenvirág táncegyüttes ruháit kölcsönözte a fellépéshez.

A Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság országos
gyermekrajz pályázatot hirdetett a magyar papírhasználat
és papíralapú történelem 700 éves évfordulója alkalmából (1310-2010).
A Kínából Európába jutott papírt évszázadok óta sokféle célra használjuk, szinte nincs olyan területe életünknek, ahol a papír valamilyen formában állandóan ne volna
jelen. A pályázat témája volt: a papír és névjegye a vízjel;
múltjuk, jelenük, jövõjük; szerepük életünkben; feltalálásuk, használatuk, õrzési helyeik; a papír és környezetünk
viszonya; mit jelent, mit üzen a papír a mának.
Ez utóbbi gondolatébresztõ kérdés volt Hegyi
Csenge 2.b osztályos tanuló
számára (Kalász Suli), aki szabad idejében szívesen rajzol,
illetve hajtogat origami-figurákat. Így készült el itt látható
alkotása, amivel részt vett
ezen a pályázaton.
A lelkes alkotást siker koronázta, mivel a bíráló bizottság döntése alapján Hegyi
Csenge az általános iskola alsó tagozat kategóriában I.
helyezést ért el, illetve Bogdán István emlékérem díjazásban részesült a Budavári Palotában, az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett
kiállításon való részvételéért. A legjobb pályamûvek
megtekinthetõk voltak a Hét évszázad papírtitkai címû kiállítás részeként, melyen a magyar papír- és vízjeltörténet
ritka papír-, tárgyi és vízjel emlékeit mutatták be.

Sporteredmények a Kalász Suliban

A kispályás körzeti diákolimpián a 3-4.-eseink a selejtezõkön túljutva várják a döntõbeli remek mérkõzéseket. A
legkisebbek, (I. korcsoport, 2001-ben születettek) fölényesen nyerték a körzeti foci diákolimpiát, és készülhetnek a
megyei területi döntõre. (10:0-ra és 10:4 –re is nyertek!)
A Kalász Suli részt vett a szentendrei mezei futóbajnokság diákolimpiai küzdelmeiben is, a III. korcsoportban mind
csapatban, mind pedig egyéniben nyert, ezzel bejutva a
megyei mezei futóbajnokság döntõjébe. Eredmények:
I. korcsoport, lányok: 1. Tisler Dorottya 2.a. Fiúk: 1.
Gesztesi Márk 3.a. II. korcsoport, lányok: 1. Tichov Fruzsina 4.a. Fiúk: 3. Tichov Dominik 4.a, 4. Zlatzky Dani 4.a. III.
korcsoport, lányok: 1. Kókai Klaudia 5.b; 2. Csontos Fanny
5.a; 3. Molnár Lilla 6.b. Csapat: 1. Kalász Suli (Kókai Klaudia 5.b; Csontos Fanny 5.a; Molnár Lilla 6.b; Bakonyi Szilvia 6.b; Rusznák Edina 5.a). Fiúk: 1. Miklósvári Kornél 7.a;
2. Nebranek Richárd 7.b. Csapat: 1. Kalász Suli (Miklósvári
Kornél 7.a; Nebranek Richárd 7.b; Utto Vendel 6.a; Nyilas
Tamás 6.b; Orbán Radvány 5.b). IV. korcsoport, lányok: 1.
Tarcsi Diána 7.b; 2. Szakál Barbara 7.a. Fiúk: 2. Szabó
Krisztián 7.b; 3. Csontos Zsolt 7.b.
A megyei döntõben csapatban Pest megye 8. csapata
lett a Kalász Suli, egyéniben Miklósvári Kornél országos
döntõbe jutott. Gratulálunk Kornélnak, kitartást kívánunk
mind a fociban, mind az atlétikában!
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A 2. félév kézilabda versenyein mind a fiúk, mind a lányok nagyszerûen szerepeltek a körzeti és megyei diákolimpiai versenyeken. A III. korcsoportos fiúk megszerezték a megyei területi döntõ 2. helyét. Nebranek Richárd
7.b és Nyilas Tamás 6.b, akik egyébként a BMSE-t is erõsítik, nagyszerûen játszva „szórták” a gólokat az ellenfél hálójába. További sok sikert kívánunk nekik! A csapat tagjai:
Horváth Martin 6.b; Jován Bence 7.b; Nebranek Richárd
7.b; Miklósvári Kornél 7.a; Nyilas Tamás 6.b; Schmidt Máté 6.b; Utto Vendel 6.a; Ruzicska Ábel 5.a; Orbán Radvány
5.b; Tichov Dominik 4.a.
A teremfoci diákolimpián a III. korcsoportban sikerült
elhozni a fiúknak a bronzérmet Leányfaluról. Mindhárom
korcsoportban döntõben voltak csapataink, és két érmet
is szereztünk, a II. korcsoportosaink 2.-ak lettek.
A tavasz gyönyörû sporteredményeket hozott már eddig is iskolánknak. Nagypályás foci csapatunkat egy bírói tévedés fosztotta meg az aranyéremtõl és a továbbjutástól. Kitûnõ meccsek, nagyarányú gyõzelmek jellemezték a találkozókat. Gratulálunk a fiúknak! A csapat tagjai: Gere Krisztián
8.b; Lakó Ádám 8.b; Nagy Péter 8.b; Schmidt Márk 8.b;
Feigel Krisztián 8.b; Orbán Álmos 7.a; Bedenek Áron 7.b;
Nebranek Richárd 7.b; Kiss Tamás 7.b; Szabó Krisztián 7.b;
Nyilas Tamás 6.b; Schmidt Máté 6.b; Vonház Richárd 6.b.
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Diákparlament

A Víz világnapja

2010. március
26-án diákparlamentet tartottunk iskolánkban. Negyedik
évfolyamtól nyolcadik évfolyamig öt fõs
küldöttségeket küldtek az osztályok.
Elõzetesen minden
osztály megbeszélte
az iskolával kapcsolatos véleményét, melyet a diákparlamentben elmondott.
Voltak javaslatok az iskola szépítésével kapcsolatban,
programjavaslatok, és a küldöttek problémáikat is elmondhatták itt. Amiket a parlamentben megbeszéltünk,
azokat a változásokat már meg is kezdtük. Pl.: „A virágos
iskoláért” program, melyben virágossá varázsoltuk iskolánkat. Több tengó-pálya került az udvarra és a tisztaságban is sokat változott iskolánk pozitív irányban. A diákparlament ülésén az iskola igazgatója is részt vett, aki a
delegációk beszámolója után összegezte a véleményeket
és válaszolt a küldöttek kérdéseire.

A víz világnapja
március 22-én van. Az
iskolába ennek jelképére mindenkinek kékben
kellett jönni. Ezen a napon elmaradt a tanítás,
helyette ‘Megyés játékok’ voltak.
A Megyés játék egy iskolai rendezvény, amiben megyékre (csoportokra) vagyunk osztva és feladatokat kell
megoldanunk. A mi csapatunk Borsod-Abaúj-Zemplén
megye. Az elsõ feladat sport feladat volt. Egy másikon
egy filmet néztünk a vízrõl, ami után kérdésekre kellett válaszolni, és ha jót válaszoltunk, pontokat szereztünk. Volt
egy olyan feladat is, ahol a vízrõl kellett összeállítani egy
összekevert verset. A következõn pedig vízrõl szóló mondásokat kellett keresni és összerakni. Logikai feladat is volt
a vízzel kapcsolatban. Amikor minden csoport az összes
feladatot megcsinálta, szünetet tartottunk. Addig a tanárok összeszámolták a csapatok pontjait. Utána pedig eredményhirdetés volt. A mi csapatunk 143 pontot ért el.

Várostakarítás
Március 27-én
várostakarítás volt
Budakalászon. Az iskola diákjai bejöttek,
hogy szebbé tegyék
az iskolát és a környezõ utcákat. Minden osztálynak kiosztottak egy területet, és ott kellett
szemetet szedni. Aztán az osztályok az osztálytermeket
kezdték takarítani. Mi felsöpörtük és felmostuk a padlót,
lemostuk a padokat és a falakat újra festettük.
A legtöbb osztály virágokat is ültetett az udvaron és
az iskola elõtt is kivágott farönkökbe árvácskákat ültettünk. Így az összes osztály felkerült a plakátra. Ez a program azért is jó volt, mert szebb lett az iskola. A vége felé
pihenésképpen íjász bemutató volt.

Jolis Sophia 5.b

Április-májusi programok
Ápr. 23. 8 óra
Ápr. 29. 17-19-ig
Május 1.
Május 12.

Tanítás nélküli munkanap
Fogadóóra
Kevélyfutás
Madarak, fák napja

Fenyvesi Bettina 5. b, Halász Fanni 5. b
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27. lap

ZENE

A

BUDAKALÁSZI SIKER: KIVÁLÓ A ZENÉOKTATÁSUNK

XII. Országos Zeneiskolai Zongoraversenyre nevezõ száznál
több jelentkezõ közül már az elõdöntõben Nívódíjat nyert a harmadik
korcsoportban Szedmák Eszter, a
Kalász Suli 7. b. osztályos tanulója,
aki egyben a Kalász Mûvészeti Iskola 5. osztályos növendéke. A háromévente megrendezésre kerülõ, hagyományosan magas színvonalú verseny végsõ megmérettetése Nyíregyházán zajlott 2010. március 19-22.
között, ahol Eszter az elsõ díjon kívül elnyerte a verseny támogatói által
felajánlott különdíjak egyikét is. A
Schifferer család megsegítésére rendezett jótékonysági koncerten megismételte a versenyen bemutatott
darabokat – J. S. Bach: Gigue a G-dúr
francia szvitbõl, Haydn: Esz-dúr szonáta I. t. Allegro Hob.XVI/49/, Moszkowski: F-dúr etûd Op.72.No. 6. –,
így a ‘hazai’ közönség is gyönyörködhetett nagyszerû játékában.
Az 1996. augusztus 26-án született
zongorista növendék 2006 szeptemberétõl, tehát csak három és fél éve tanul zongorázni a KAMI-ban, kezdettõl
– a versenyen szintén díjazott – H. Kürtösi Mónikánál. E rövid idõ alatt közel
hatvan koncertje, komoly versenyfellépése volt. Mint tanárától megtudtuk,
Eszter ugyan kései kezdõnek számít,
de õ épp azt tartja nagyon nagy dolognak, hogy feleannyi ideje játszik,
mint más, az õ korosztályában induló
gyerek, és a jelek szerint nemcsak
hogy behozta a lemaradást (az éveket

HIRMONDO
IBUDAKALÁSZI

Országos elsõ helyezett Szedmák Eszter a KAMI-ból
illetõen), hanem sikerült meg is
elõznie zeneiskolás kortársait.
„Eszter számomra döbbenetesen koraérett jelenség. Komoly,
fegyelmezett és meglepõen
bölcs, emellett csodálatosan szép
lelkivilága van. Amilyen csendes,
olyan életrevaló és szeretetreméltó. Bár zongorajátékát is nagyon
kedvelem, de mint bármelyik tanítványom esetében, az igazi
„nyereség” õ maga, személyiségének gazdag kincsestára.” –
mondja róla tanára.
• Eszter, úgy tudom, a családban nincs hivatásos zenész. Hogyan történt mégis, hogy a zene
szeretete és ilyen sikeres mûvelése az egyik legfontosabb lett az
életedben?

tem el. Idén is indultam a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen, ez már a
harmadik év, hogy bejutottam a megyei fordulóba. Minden évben részt veszek a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen. Sok segítséget kapok tanáraimtól a felkészülésben. Cs. Nagy János református lelkész biztatására megírtam a „Kálvin valódi arca” címû pályá• Tavaly óta orgonálni is tanulsz, a zatot, amire elsõ díjat kaptam.

– Valóban, a családban nincs hivatásos muzsikus, és még zenét sem tanult senki, de az egész család zenekedvelõ. Amikor megismerkedtem a
zongorával, akkor jöttem rá, hogy
mennyi mindent ki tudok fejezni a zenével, és hogy ezentúl ezzel szeretnék foglalkozni.

Vujicsics Tihamér Zeneiskolában Zászka• A testvérmúzsák gyakran együtt
liczky Tamás orgonamûvésznél. Mi von- szoktak járni. Az irodalomhoz, a képzõzott ehhez a csodálatos hangszerhez?
mûvészethez is hasonlóan vonzódsz?

– Hallottam már orgonazenét
templomban, koncerteken és szeretem a régi zeneszerzõk mûveit is.
Amikor lehetõség adódott a kipróbálásra, akkor nagyon megtetszett. Érdekes volt számomra, hogy a
két manuál mellett a pedálon is
kell játszani.

– Szabadidõmben sokat olvasok,
kézmûveskedek, rajzolok.

lyen versenyeken
indultál a zenei
megmérettetéseken kívül? Úgy tudom, egy egyházi
vonatkozású versenyen is sikeresen szerepeltél…

• Mik a céljaid, terveid? A zenei pályára készülsz, vagy van más elképzelésed is a továbbtanulásra?

• Kaptál-e valamilyen segítséget, ösztöndíjat eddigi zenei tanulmányaidhoz?

– Az orgona tanulásához kaptam
eddig segítséget, mivel az itteni zeneiskolában még nincs orgona szak, ezért
Szentendrére járok. Ott magas tandíjat
kellene fizetnünk, így Parlagi Endre,
Budakalász polgármestere másfél éve
• Az iskolai a saját pénzügyi keretébõl ösztöndíjjal
tárgyakból is ilyen támogat második hangszerem tanulásikeres vagy? Mi- sában. Ezt ezúton is köszönöm neki.

– Az iskolában
az Országos Történelem
Verseny
megyei fordulóján
III. helyezést ér-

– Zenei pályára készülök, el szeretném végezni a konzervatóriumot és a
zeneakadémiát is.
Gratulálunk Szedmák Eszter sikereihez, s reméljük, hogy kiváló eredményekkel öregbíti még a budakalászi zeneoktatás hírnevét, sok örömet
szerezve játékával tanárainak, szüleinek – és az õt hallgatóknak.
(fucskó)
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