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adJuNK mosolYT KaráCsoNYra!
a Viola egyesület Budakalászon 2009-ben azzal a céllal alakult,

hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket, időseket
támogassa, segítse.

az Önök nagylelkű támogatásának valamint a Budakalászi Baráti
Kör, a fidesz, fidelitas és egyesületünk összefogásának 

köszönhetően a karácsonyi adományokkal 220 budakalászi 
szegény sorsú gyerek arcára sikerült mosolyt varázsolnunk tavaly.
a közelgő ünnepre tekintettel ismét kérjük minden jó szándékú,

segíteni tudó ember, vállalkozás támogatását.
fogjunk össze, hogy minél több nélkülöző, gyereknek, idősnek rá-

szorultnak tudjuk boldogabbá tenni a szeretet ünnepét.

Tárgyi adományt (tarós élelmiszert, jó állapotban levő játékot,
könyvet, ruhaneműt) is köszönettel fogadunk.

Pénzbeli támogatásukat a Viola Egyesület 
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett

65700079-11210911 számú bankszámlájára várjuk.

Kapcsolattartó: Dajka lászlóné erzsike (06-26-341-100)
Kiss jánosné Marika (06-30-847-9224)

Segítségüket előre is megköszönve boldog, békés karácsonyt
kíván a Viola egyesület minden tagja.

„minden gyermeknek legyen
karácsonya Budakalászon 2013”
2011 karácsonyán a Budakalászi Baráti Kör, a fidesz és a 
fidelitas kezdeményezése által, helyi vállalkozók és a lakosság
összefogásával, közel 150 szociálisan rászorult vagy hátrányos
helyzetű gyermeket sikerült megajándékoznunk, próbálva
szebbé tenni a karácsonyt, elfeledtetni pár pillanatra a 
gondokat.
2012 karácsonyán az említett kezdeményezéshez a Viola egye-
sület is csatlakozott, így egyesült erővel készültünk, hogy Bu-
dakalászon egy gyermek se maradjon ajándék és mosoly nélkül. 
az Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott üzlethelyiség
által lehetőség nyílt arra is, hogy ne csak pénzbeli adományokat
gyűjtsünk, hanem a lakosság felajánlásait is fogadni tudjuk.
2012-ben az Önök adományai által 220 gyermeket sikerült sze-
mélyre szóló meglepetéssel megajándékozni valamint használt
ruhákkal és játékokkal segíteni boldogulásukat.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik eddig támogatták
munkánkat valamint ezúton jelezzük szándékunkat, hogy a Bu-
dakalászi Baráti Kör a fidesz és a fidelitas helyi szervezetei az
idén is készülnek meglepetéssel.
Várjuk felajánlásaikat (még jó minőségű játékok, ruhák, sport-
szerek, könyvek, édesség, pénzbeli juttatás)!
Kérjük, támogassák törekvéseinket!

Bankszámlaszám: 
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet: 

65700079-11215064-00000000

Kaltner Károly, tel.: 06 70 9 84 84 54, 
e-mail: kaltner@mailbox.hu
Máté István, tel.: 06 20 9 225 412, 
e-mail: budakalasz.mate@gmail.com
Tolonics István, tel: 06 70 336 6982,
e-mail: istvan.tolonics@gmail.com
ercsényi Tiborné, tel: 06 70 330 95 54, 
e-mail: ercsenyi.tiborne@budakalasz.hu

Térítéses vérvételre is van lehetőség 
az Egészségházban

a Hírmondó előző
számában már tájé-
koztattuk Önöket
arról, hogy 2013.
október 1-jétől az
Oep által finanszí-
rozott vérvétel a
budakalászi lakosok
számára kizárólag a
Budakalászi egész-

ségházban, valamint a Szentendrei rendelőintézetben érhető el. 
Újdonság azonban, hogy 2011. november 11-től lehetőség van a
laborvizsgálat térítéses igénybevételére is helyben, az Egészség-
házban. a térítéses szolgáltatást a gálfi Béla gyógyító Központ végzi,
melyhez a háziorvosoknál lehet csekket igényelni. az Intézet hiva-
talos tarifájáról – amely nagyrutin esetében 3000 ft körüli összeg -
a háziorvosoknál tájékozódhatnak a betegek. a befizetést igazoló
csekk leadásával a keddi és csütörtöki vérvételi napokon 7 és 8:45
óra között, előzetes bejelentkezés nélkül bármikor igénybe vehető
a szolgáltatás. a vizsgálat eredménye pedig egy munkanapon belül
a háziorvosnál vagy a kiskovácsi laborban vehető át. a szolgáltatás
helybeli elérésével szeretnénk legalább az utazási időt és költséget
megtakarítani a budakalásziak számára.

Dr. Gál Katalin  háziorvos

a Budakalászi Egészségklub hírei

2013. november 14. 16 óra,
2013. november 21. 17 óra
előaDáS KéT réSzBen az egéSzSégeS TáplálKOzáSról
Kiemelt téma: a cukorbetegség
előadó: Bubán Szilvia – dietetikus

2013. november 28. 14-18 óráig
őSzI Szűrőnap – További részletek a plakátokon és a város
honlapján olvashatók



n A képviselő-testület havi ülésén
ismét tárgyalt a hulladékkezelési
szolgáltatási szerződés módosítá-
sáról. Ebben szó volt a díjszabás-
ról is, mely kedvezőbb lesz a
lakosság számára.

A szolgáltató és a törvény is változott,
ezért újra el kellett fogadnunk a rende-
letmódosítást, melynek eredményeként
a díjtételek tovább csökkentek. A kor-
mányzat által meghirdetett rezsicsök-
kentés Budakalászon már korábban
elindult a hulladékszállítás területén az
árak most tovább mérséklődtek.

n A hulladékszállítás kapcsán fel-
merült a probléma, hogy sokan az
őszi időszakban inkább égetnek, a
zöldhulladék elszállítása helyett.
A megszokás miatt van ez, vagy
még mindig nem ismerik a lehető-
ségeket a lakosok?

Mind a kettő igaz. A Hírmondóban
korábban már megjelentettük, hogy mi-
lyen zsákban milyen hulladékot visz el a
szolgáltató valamint azt is megírtuk,
hogy a régi szolgáltató zsákjait nem szál-
lítják el. Ennek ellenére mégis sokan
használják ezeket, majd megdöbbenve
látják, hogy ott maradtak a zsákok. Sok
embert zavar a zöld hulladék kerti ége-
tése. Számos telefonhívást kapok emiatt
péntekenként. Három éve vezettük be a
fokozatosság elvét figyelembe véve, hogy

tavasszal és ősszel legyen egy hónap,
amikor péntekenként lehet égetni. Dol-
gozunk azon, hogy teljesen megszüntes-
sük az égetést, ehhez alternatívákat kell
teremtenünk. Komposztálni nem min-
denki tud, ezért annyi zsákot kell majd a
jövőben biztosítani, ami lefedi az igé-
nyeket. Volt olyan péntek, amikor az
égetések miatt szmog volt a városban,
ezen szeretnénk változtatni. 

n Zárt ülésen tárgyaltak az Egész-
ségház működtetésével össze-
függő feladatokról, valamint az
orvosok feladat-ellátási szerződé-
sének módosításáról. Milyen dön-
tés született?

Most van folyamatban a feladat-
ellátási szerződések aláírása a házi- gyer-
mek- és fogorvosokkal. Hosszú tárgyalás
sorozaton vagyunk túl, melynek során
igyekeztünk az igényeket beépíteni a do-
kumentumba. Szeretnénk az orvosok
igényeit minél inkább teljesíteni, ugyan-
akkor elengedhetetlen, hogy a bútoro-
zottan átadott új épület rezsiköltségeiben
valamelyest részt vállaljanak. A testület
egyhangúan szavazott a témában. Kisebb
problémák még vannak, ezek a működés
során derültek ki. Hamarosan elindul
majd a beteghívó rendszer is. A költsége-
ket illetően már azt is tudjuk hozzávető-
legesen, hogy mennyiből lesz működ-
tethető az intézmény egy hónapban.

n Egy már bejezett projekt után
beszéljünk egy olyanról, ami még
folyamatban van. A bölcsőde kap-
csán több változtatásra volt szük-
ség tervekben, engedélyekben.
Hol tart most a beruházás?

Kiírtunk egy közbeszerzési pályáza-
tot, a beérkező ajánlatok mind megha-
ladták azt az összeget, ami a
rendelkezésünkre áll. Az eredménytelen
közbeszerzés miatt újra kell pályáztatni
a kivitelezést. A tartalmi változtatások
megtörténtek azonban, a csökkentett
műszaki tartalommal együtt is megha-
ladták az árajánlatok a keretünket. A
tervező költségvetését szeretnénk tar-
tani, ami azt jelenti, hogy a berendezés-
sel, parkolókkal, játékokkal együtt

bruttó 220 millió forintba bele kell fér-
nie a bölcsődének. Ez azt tekintve, hogy
a 200 négyzetméterrel nagyobb Egész-
ségház is belefért ebbe az összegbe, nem
tűnik lehetetlennek. Az új pályáztatás
miatt vagyunk csúszásban, de idén még
lezárható az eljárás, és akkor akár az ala-
pozást is elvégezheti a kivitelező.

n November 1-jétől ismét köz-
munka program indult Budakalá-
szon. Mik ennek a részletei?

A kormányzat szándéka az, hogy
minél több embert vezessen vissza a
munka világába. Budakalászon újabb
harminc közmunkást tudunk foglalkoz-
tatni. A Minisztérium adatbázisában
szerepelnek azok a személyek, akik se-
gélyt kapnak. Őket keresték meg és fel-
ajánlották számukra a közmunkát.
Mindenkit bevonunk a programba, aki
regisztrált munkanélküli. Nekik aján-
lunk lehetőséget, amit ha nem fogadnak
el, kikerülnek az ellátásból. A nyolc órás
munkájukért a garantált közmunkás mi-
nimálbért kapják meg, ami bruttó 75
ezer forint, ez nettóban több mint 50
ezer forint. Akinek magasabb az iskolai
végzettsége, diplomás, szeretnénk a hi-
vatalon belül vagy az önkormányzat cé-
geinél elhelyezni. Az alacsonyabb
képzettségűeket pedig a város karban-
tartásában vesznek majd részt. Novem-
berben a városban dolgoznak, utána egy
négy hónapos képzés kezdődik a szá-
mukra, tavasszal pedig ismét Budakalá-
szon dolgoznak majd. Szeretném, ha ez
a két hónap meglátszana a városképen. 

2013. november 4.
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Új közmunkaprogram 
Budakalászon

Interjú Rogán László polgármesterrel
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KÖzmEGHallGaTás

Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete

2013. november 26-án, 
kedden 17.00 órakor

tartja szokásos évi
KÖzMegHallgaTáSáT

a Kós Károly Művelődési Házban.

a közmeghallgatásra az önkormányzat 
minden érdeklődőt tisztelettel vár!
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Zöldhírek

Változott 
az elkülönített 
(szelektív) hulladék
szállítás rendje!
a jogszabályváltozás következtében 2013. októ-
berétől megváltozott az elkülönített (szelektív)
gyűjtés.
• az elkülönítetten gyűjtött anyagok kihelyezése
változatlan időpontban történik.
• a gyűjthető anyagok köre változik: Kizárólag
sárga színű zsákban csak kommunális hulladék
mentes, tiszta pet palack, fólia, csomagoló fólia
és egyéb műanyag csomagoló anyag (pl. joghur-
tos doboz, tejfölös doboz, kiöblítve) helyezhető
el. a papír hulladék az eddigieknek megfelelően
kötegelve a zsák mellett kerülhet kirakásra. 
• az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közé
egyéb hulladék pl.: zöldhulladék, kommunális
hulladék, lom hulladék stb. továbbra sem helyez-
hető ki. az ilyen hulladékokat, illetve a szennye-
zett hulladékot tartalmazó zsákokat
közszolgáltató nem szállítja el az elkülönített (sze-
lektív) hulladékok szállítási időpontjában. a fém
konzervdobozok a hulladékgyűjtő udvarban terí-
tésmentesen adhatók le.
a szelektíven gyűjtött anyagfajták kiválasztása a
korábban beszállított anyagfajták mennyisége és
az újrahasznosítási lehetőségek alapján a kör-
nyezetvédelmi és a jogszabályi előírások figye-
lembevételével kerültek meghatározásra a
lakosság teherbíró képességének ismeretében.

az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok elhelye-
zéséhez szükséges zsákokat a szolgáltató ingye-
nesen eljuttatta minden szerződött lakossági
partnerének. a lakosság részére 6 darab zsák ke-
rült kiosztásra 2013 év hátralévő idejére. azon
tartozásmentes ügyfeleknek, akiknek a zsákok
mennyisége nem elegendő, a szolgáltató térítés-
mentesen biztosít további zsákokat a hulladék-
gyűjtő ponton nyitvatartási időben azonosító
okmány bemutatása mellett. 
a szelektív hulladékok gyűjtési rendjének meg-
változtatására a jogszabályok változása miatt volt
szükség, amely alapján az elkülönítetten gyűjtött
anyagok szállítását is elkülönítetten kell végezni
az anyagok nem keverhetőek egymással a válo-
gatás megkönnyítése és az anyagtisztaság bizto-
sítása érdekében. ez az új működési rendben
biztosítható anélkül, hogy a gyűjtött anyagfajták
szennyeződnének a gyűjtés folyamán a lakossági
díjak emelkedése nélkül.
felhívjuk figyelmüket, hogy elkülönített (szelektív)
hulladék elszállítása kizárólag az erre a célra biztosí-
tott “aVe Tatabánya zrt.” felirattal ellátott sárga színű
zsákokkal történik, melyeket a szállítási napon reggel
7 óráig kérünk kihelyezni.  Más zsákban, vagy később
kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra. 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Új környezetvédelmi
rendelet
Budakalász Város Önkormányzata a helyi
környezet- és természet hatékonyabb vé-
delme, és a jogszabályi környezetnek való
jobb megfelelés érdekében komplex kör-
nyezet- és természetvédelmi rendeletet
alkot.

a komplex természet- és környezetvédelmi
rendelet elfogadása előtt – a természet vé-
delméről szóló, 1996. évi lIII. törvény 25§ (7)
bekezdésének eleget téve – az Önkormány-
zat az érintettek számára tájékoztatást nyújt,
illetve vélemény-nyilvánítási lehetőséget biz-
tosít egyeztető megbeszélés keretében.

az egyeztető megbeszélés főbb témakörei:
• Helyi védelem alatt álló ingatlan-nyilván-
tartás frissítése
- Új ingatlanok helyi jelentőségű védett ter-
mészeti területté nyilvánítása
- Ingatlanok helyi jelentőségű védett terüle-
tek alóli kivonása
• Környezetvédelmi szabályok frissítése, mely
az alábbi témaköröket foglalja magában:
- növényzet védelmének szabályai
- Közterületek tisztán tartása
- Helyi védett területekre vonatkozó szabályok
- Hulladékgazdálkodás
- levegőminőség védelmére vonatkozó sza-
bályok
- Vízminőség-védelem helyi szabályai
- zaj- és rezgésvédelem helyi szabályai
- föld- és talajvédelem helyi szabályai
- az állattartás rendje
- rendelkezések az Önkormányzat környe-
zetvédelmi alapjáról

az egyeztető megbeszélés helyszíne:
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár nagy-
terme, Budakalász, Szentendrei út 9.
az egyeztető megbeszélés időpontja:
2013. november 18. (hétfő), 16.00 óra

a tárgyi ügyhöz kapcsolódó alábbi dokumen-
tumok megtekinthetők  Budakalász honlap-
ján ill. nyomtatott formában Budakalászi
polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján:
• a komplex természet- és környezetvédelmi
rendelet tervezet 
• a helyi jelentőségű védett területekre vo-
natkozó kezelési terv tervezet
• a helyi jelentőségű védett területekre vo-
natkozó térképi mellékletet
• a helyi jelentőségű védett területekre vo-
natkozó, helyrajzi számokat tartalmazó táb-
lázat
• egyedi tájérték kataszter

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

zÖldHulladÉK szállíTás

Tájékoztatjuk Budakalász Város lakosságát,
hogy a zöldhulladék szállítás kéthetente
szombati napokon történik biológiailag 
lebomló zsákokban. az alábbi szállítási 
napokon:
2013. november 16.
2013. november 30. utolsó szállítási nap
felhívjuk figyelmüket, hogy kerti zöldhulladék
elszállítása kizárólag a régi szolgáltató által
erre a célra biztosított „aVe Tatabánya zrt.”
felirattal ellátott feliratos zsákokban történik,
melyeket a szállítási napon reggel 7 óráig ké-
rünk kihelyezni.  a zsák nélkül vagy más zsák-
ban, és a később kihelyezett zöld hulladékot
a szolgáltató nem szállítja el. 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Veszélyeshulladék-
gyűjtési akció
a polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt lakos-
ságot, hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálko-
dási nonprofit Kft. által szervezett lakossági
veszélyeshulladék-gyűjtési akcióra
2013. november 23-án, szombaton 8 és 14 óra
között kerül sor a Klinger Henrik utca  1291/25
hrsz. alatti Hulladékudvarban. 
(a volt lenfonógyár területén.)
a háztarásoknál keletkező veszélyes hulladéko-
kat térítésmentesen veszik át:
akkumulátor, szárazelem, elektronikai hulladék,
étolaj, festékmaradékok, gyógyszer, növény vé-
dőszer, fáradt olaj stb.
az akció keretében csak a háztartásoknál a 
normál életvitelből származó mennyiségű veszé-
lyes hulladék leadására van lehetőség. Tájékoz-
tatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy csak a fenti
helyen és időben veszi át a szolgáltató a veszé-
lyes hulladékot.

Kérjük Önöket, vigyázzanak Budakalász tisztasá-
gára!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
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Képviselő-testületi döntések – 2013. október 31.
rezsicsökkentés 
a hulladékkezelési díjakban

Budakalász hulladékkezelését végző
Vértes Vidéke Kft., a korábban megadott
szolgáltatási díjait felülvizsgálta és meg-
adta a rezsicsökkentés jogszabályi elő-
írásainak megfelelő új árakat. Az új
csökkentett díjakat 2013. harmadik ne-
gyedévétől visszamenőleges hatállyal fo-
gadta el a Képviselő-testület, az alábbiak
szerint: 
Hulladékkezelési díjtételek 
2013. július 1-jétől
• 60  literes szabványos tároló ürítése: 224

ft/ürítés, 970 ft/hónap, 11 648 ft/év
• 110-120 literes szabványos tároló ürítése, 

120  l-es szabványos zsák elszállítása: 339 ft /
ürítés, 1469 ft/hónap, 17 628 ft/év

• 240 literes szabványos tároló ürítése: 688 ft /
ürítés, 2981 ft/hónap, 35 776 ft/év

• 1100 literes szabványos tároló ürítése:
3150 ft/ürítés, 13 650 ft/hónap, 163 800 ft/év

• 4,5 -es zárt konténer ürítése: 27 000 ft/ürítés
• 6 m3-es konténer építési és egyéb illegális hul-

ladék elszállítására: 33 000 ft/ürítés
• 7 m3-es konténer ürítése az intézményi zöld,

szállítására: 38 000 ft/ürítés
• 120 literes zsák a többlet hulladék szállítására:

315 ft/db
• 120 l-es zsák a többlet zöldhulladék elszállítá-

sára: 315 ft/db

intézményi beszámolók 
elfogadása

Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a Kalászi
Idősek Klubja valamint a Budakalászi
Jóléti Szolgálat Alapítvány 2013. évi be-
számolóját.

intézményi Tanács delegáltak 
az iskolákban
A nemzeti köznevelésről szóló törvény
előírja, hogy az iskolában intézményi ta-
nács (IT) hozható létre a helyi közössé-
gek érdekeinek képviseletére. Az IT
delegáltjai a szülők, tanulók, a nevelő-
testület, az iskola székhelye szerinti te-
lepülési önkormányzat, egyház jogi
személyek, a helyi gazdasági kamarák,
és az iskolákat fenntartó (KLIK) képvi-
selője. Budakalász két általános iskolá-
jának igazgatói 2-2 fő önkormányzati
tag delegálását kezdeményezték, mivel
mind a szülők, mind a nevelőtestület
szintén 2-2 személyt kíván a tanács tag-
jai sorába választani. Budakalász Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szentistvántelepi Általános Iskola intéz-
ményi tanácsába az önkormányzati cik-
lus lejártáig 2 főt, dr. Krepárt Tamás
társadalmi megbízatású alpolgármestert
és Nógrádi Zoltán képviselőt delegálta,
a Kalász Suli Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola intézményi 
tanácsába pedig Ercsényi Tiborné alpol-
gármestert és Kaltner Károly képviselőt
– a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét –
delegálta.

Önkormányzati bérlakások 
értékesítése

A Magyar utcai és a Vasút sori laká-
sokra kiírt bérleti felhívásra értékelhető
pályázat nem érkezett. Az ingatlanok je-
lentős mértékű felújításra szorulnak,

azonban a munkálatokat az önkormány-
zat – költségvetési fedezet hiányában –
nem tudja elvégeztetni. A Képviselő-tes-
tület ezért az ingatlanok értékesítését
határozta el.

Egészségház működése
Budakalász Város Önkormányzat

Képviselő-testülete elfogadta az orvo-
sokkal kötendő feladat ellátási szerződés
feltételeit valamint az Egészségház költ-
ségeinek viseléséről szóló –  az Önkor-
mányzat és a Kaláz Kft. közötti –
üzemeltetési szerződés feltételeit.

alapítványi kérelmek 
támogatása

Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kisangyal Gyer-
mekalapítvány részére a 2013. év utolsó
két havi kiadásainak támogatására 
5000 Ft, a Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány részére november-december 
hónapban tervezett programok szerve-
zéséhez és az alapítvány működési 
kiadásaira 100 000 Ft, a Gézengúz Ala-
pítvány részére pedig 74 000 Ft egyszeri,
rendkívüli, célzott támogatást nyújt.

Budakalász Város Önkormányzata az elmúlt évek hagyományait
folytatva a karácsonyi ünnepeket megelőzően idén is ajándék-
csomagot adományoz a városban élő nyugdíjasok számára. a tar-
tós élelmiszereket (cukrot, olajat, rizst, lisztet) tartalmazó csomag
november hónap folyamán vehető át  személyesen vagy hozzá-
tartózó, meghatalmazott révén az alábbi helyen és időpontokban.
a csomagok átvételének helye:
Kós Károly Művelődési Ház (Budakalász, Szentendrei út 9.) épülete,
a volt felnőtt orvosi rendelő. (Bejárat a hátsó kapun keresztül.).
az átvétel lehetséges időpontjai:
• november 14 (csütörtök), november 15 (péntek) reggel 8:00 és

délután 18:00 óra között:
• november 21 (csütörtök), november 22 (péntek) reggel 8:00 és

délután 18:00 óra között:
• november 28 (csütörtök), november 29 (péntek) reggel 8:00 és

délután 18:00 óra között

felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csomagok átvétele kizárólag
a megadott időpontokban lehetséges, a kijelölt napokat követően
utólag nem áll módunkban azok átadása.
az ajándékcsomagra való jogosultságot a budakalászi állandó lak-
címet tartalmazó lakcímkártya, és a nyugdíjszelvény együttesen
igazolja. 
Kérjük tehát a budakalászi állandó lakosként városunkban élő
nyugdíjasokat, hogy lakcímkártyájukat és nyugdíjszelvényüket
mindenképpen hozzák magukkal, mert a csomagok átvétele csak
ezek megléte esetén lehetséges.
Kérjük, hogy akik egészségi állapotuk miatt nem tudják átvenni a
Művelődési Házban az ajándékcsomagot, hívják a 26/340-266-as
telefonszámon a 109-es melléket vagy a 70/331-8653-as mobil-
számot! 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Képviselő-testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján
a www.budakalasz.hu-n, az Ön-
kormányzat menüpont alatt.

Ünnepi ajándékcsomag városunk nyugdíjasainak
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almaszüret Kiskovácsiban
2013. október 7-én a sok egyéb program mellett sort kerí-

tettünk az idei almaszedésre is. A szüret napján kosarakat,
vödröket fogott a Szalonka úti óvoda Gólya csoportjának ap-
raja-nagyja, és látogatást tett Kiskovácsiba, az almáskertbe.

Szép, napsütéses őszi napon busszal utaztunk, amit min-
den kisgyerek élvezett. Megérkezve az almáskertbe, kis csapa-
tunk azonnal birtokba is vette a számukra kijelölt hosszú
almafa sorokat. A szorgalmas kis kezek gyorsan telerakták ko-
saraikat és vödreiket, majd büszkén, boldogan szaladtak a
gyűjtőkosár felé, hogy kiürítsék annak tartalmát. 

A közös munka közben jó lehetőség nyílt az alma termesz-
tésével és felhasználásával kapcsolatos ismereteik bővítésére.
Felhívtuk figyelmüket, hogy óvni, gondozni kell a fákat, meg-
figyelték a gyerekek, hogy függeszkedik a fán a sok szép piros,
sárga és zöld alma. Érezték illatát, élvezték zamatos ízét. A jó
levegő, a szabad tér lehetőségeit kihasználva játékos testneve-
lést kezdeményeztünk, az almával végzett mozgások minden
gyerek érdeklődését felkeltették, aktivitásukat fokozták. A szü-
ret végén a friss levegő, az utazás izgalmai, az almaszedés fá-
radalmai minden gyermeken meglátszottak. Élményekkel
telve, több kosárnyi almával érkeztünk vissza az óvodába. A
közösen leszedett alma egy részét almakompót készítéséhez,
illetve almás lepény sütéséhez használtunk fel, amit közösen
jóízűen fogyasztottak el a gyerekek. A közös munka során be-
szélgettünk az egészséges étkezés fontosságáról is. A leszedett
alma másik részét természetes vitamin formájában tízórai al-
kalmával kínáljuk fel számukra. Az egész hetes projekt keretén
belül verseket, dalokat tanultunk az almáról. Ábrázolási tevé-
kenység során nyomdáztunk vele, rajzokat készítettünk, me-
séhez alma-manókat barkácsoltunk.

Az élményszerző kirándulásunkon nagyon jól éreztük ma-
gunkat, felejthetetlen élmény volt, amit a következő években is
szeretnénk megismételni.

Kovácsné Kállai Éva

Emlékezetes délután 
Az Idősek Klubja a Vasút sori Óvo-

dába látogatott, a Pingvin csoportba. Az
első megilletődés után hamar oldódott
a hangulat.

Rozika néni mesét mondott, majd
együtt énekeltünk gyermekénekeket a
kicsikkel. Az ovisoknak sok-sok kérdése
volt időseink felé, a válaszokat türelme-
sen és figyelmesen végighallgatták a gyerekek. Friss pogácsá-
val és gyümölcsteával kínáltak bennünket. Búcsúzáskor saját
rajzaikkal lepték meg időseinket. Legközelebb ők jönnek hoz-
zánk.

Szeretnénk rendszeressé tenni ezeket a látogatásokat, hi-
szen mindenki nagyon jól érezte magát és a két korosztálynak
hasznos és nagyon jó program is.

Zelizi Erika, Kalászi Idősek Klubja

Óvodák hírei

n TElEPi óVoda

Ember az állatért, állat az emberért
„No, most álljatok fel gyerekek és próbáljatok úgy kitekeredni,

mint ez az ügyes kis görény itt, a kezemben!” – mondta Misi bácsi
és csavart egyet az állatkán, mintha az rongyból lenne.

A nyögésekkel tarkított próbálkozás hiábavalónak tűnt. Hát ez
nekünk nem megy. Tátott szájjal néztük, ahogy Misi bá' össze-
csomagolta különböző pozícióba ezt a hajlékony kis állatkát. És
az tűrte – meg se nyekkent. Mi meg hiába próbáltuk beleélni ma-
gunkat egy gumiember helyzetébe, akkor sem tudtuk utánozni
azokat a mozdulatsorokat. Közben azért jókat mosolyogtunk egy-

máson. Még Buksi kutyus is – Misi bá' kutyája, aki fel s alá járkált
ezalatt az óvodában – érdeklődve dugta ki fejét a szék alól és fi-
gyelte, mi történik itt a Cica csoportban.

Misi bácsi kis állatkái sorra kerültek elő rejtekhelyükről. Egy
kopott, régi táskából varánuszt varázsolt elő. Letette a szőnyegre,
mi meg szorosan körbe ültük, elzárva a menekülési útvonalakat.
Aztán óvatosan megsimogattuk. Furcsa egy állat, mintha véletle-
nül itt maradt volna az őskorból.

Sokáig nem is tudtunk ezen morfondírozni, mert újabb va-
rázslat történt. Érdekes, hófehér sündisznó került elénk. Aztán
jött egy egész patkány alom...

Miközben nézegettük, simogattuk ezeket a nem mindennapi
élőlényeket, Misi bácsi, aki egyébként állatkerti gondozó, sok ér-
dekes tudnivalót is elmondott róluk. Nagy élmény volt, hogy eny-
nyire testközelbe juthattunk az állatokkal. Egy héten keresztül
éltünk ebben a varázslatban.

Az állatok Világnapja alkalmából szerveztük ezt a programso-
rozatot. Fontosnak tartjuk az állatok iránti felelősségtudat kiala-
kítását, már gyermekkorban. Köszönjük az alapítványunk
szervező munkáját, hogy elhozta a Telepi Óvodába a Fővárosi Ál-
latkert néhány állatát, gondozóik kíséretében. A szülőknek is kö-
szönjük, hogy otthonukból a szállítható, bemutatható jószágokat
rendelkezésünkre bocsátották erre a hétre. A gyerekek csillogó
szemén látni lehetett, hogy ezek az állatok mennyire közel állnak
a szívükhöz. Megérinteni, megtapogatni, simogatni, gondoskodni
róluk, esetleg magukhoz ölelni, milyen jó érzés.

Reméljük, sikerült a célunk, és minden kis emberpalántá-
ban sikerült felébreszteni az állatok iránti empátiát.

Soóky Kornélia, Nelli óvónéni
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Érzések, dalok, versek: 
így emlékeztünk 1956-ra

A Kalász Suli Általános Iskola hagyományához híven az
1956-os emlékműsort alsó tagozaton idén is a „nagyok”, a 4.
osztályosok adták. A téma nehéz és komoly, az eseménysoro-
zatot sokszor átbeszéltük a gyerekekkel az előkészítés során. A
nagyszülőktől, rokonoktól hallott és a közösségben elmesélt
élményekkel igazán élővé váltak az események. Verseket vá-
logattunk és tanultunk többek közt Vörösmartytól, Ady End-
rétől és Illyés Gyulától. Igyekeztünk az ünnep hangulatának
megfelelő zenéket keresni, erre a magyar népdalkincs néhány
gyöngyszemét találtuk a legmegfelelőbbnek.

Az ünnepen a kopjafáknál sorakozott fel az alsó tagozat. A
gyerekek virágot, zászlókat tartottak a kezükben, a kopjafák
mellett gyertyák égtek. A műsort a Magyarország című dallal
kezdte az énekkar, majd kronológiai sorrendben felelevení-
tettük az 1956. októberi forradalmi napok történéseit. A versek
hangosan, bátran szóltak, az események elbeszélése szinte kéz-
zelfoghatóvá tette az akkor történteket.  Ábrahám Nina tanító
néni hegedűn játszott, a negyedikesek kórusa a versek, szöve-
gek között magyar népdalokat énekelt. Kozma Véda gitárral
kísérte a kórus énekét, Kovács Vera és Horváth Zsófi fuvola-
duója tette még felemelőbbé az előadást. 

1956 hőseinek emléket adó műsorunk sok örömet szerzett
az előadó gyermekeknek és az őket hallgatóknak is.  

Csuka Györgyi  4.a osztálytanító

megemlékezés 
az ’56-os forradalom hőseiről

A Kalász Suli felső tagozatos diákjai négyévente ellátogat-
nak a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájába, hogy
a diákok testközelből is szembesülhessenek a forradalom hő-
seinek szellemével. Idén rövid megemlékezés után koszorút
helyeztünk el az emlékműnél, majd a gyerekek osztályonként
gyertyákat gyújtottak egy-egy hősi halott sírja mellett. 

A méltóságteljes hangulaton érezhető volt, hogy a hely szel-
leme megérintette a fejfákat olvasgató gyerekeket.

Nyelvművelő napok adán
Idén október 10-től 12-ig rendezték meg vajdasági testvér-

városunkban, Adán Szarvas Gábor tiszteletére a nyelvművelő
napokat. Iskolánk már hagyományosan vett részt ennek kere-
tében a 7. osztályosok számára meghirdetett játékos nyelvi ve-
télkedőn. Az idei versenyen Halmai Réka 7. a és Machó
Borbála 7. b osztályos tanulók mérték össze tudásukat más
anyaországi és vajdasági iskolákból érkezett társaikkal. A két
fordulós vetélkedő egy írásbeli feladatlappal kezdődött. Utána
az ez alapján továbbjutott 15 diák folytatta a versenyt a helyi
színházterem színpadán. Itt Halmai Réka két gyönyörű ma-
gyar népdallal ajándékozta meg a közönséget. Nagy örö-
münkre Machó Borbála pedig bejutott a döntőbe, ahol szoros
versenyben a negyedik helyezést érte el.  

A befejező napon a névadó nyelvész, Szarvas Gábor szobrát
koszorúztuk meg iskolánk képviseletében, majd pedig a záró
tanácskozást hallgattuk meg a gondolkodás és a nyelv viszo-
nyáról neves nyelvészek és pszichológusok előadásában.

Tartalmas két napot töltöttünk itt az adai Szarvas Gábor
Nyelvművelő Egyesület vendégszeretetét élvezve, és láttuk,
milyen lelkesedéssel és szeretettel ápolják anyanyelvünket.

Csuka Györgyi

 Diákhírek
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Őszi tófutás
Gyermekeink egészséges életre és a

testmozgás szeretetére nevelése fontos
célkitűzésünk, s ennek nem csak itt az is-
kolában, de Budakalászon is komoly ha-
gyományai vannak. Az Önkormányzat,
illetve az utóbbi időben a Kós Károly
Művelődési Ház által szervezett sport-
események is (Tour de Kalász, Tófutás,
Kevélyre fel!) fontos eszközei ennek a
célkitűzésnek.

Az idei évben Budakalász Város Ön-
kormányzata, amely e programok jelen-
tős költségigényét évről-évre biztosítja, a
korábbi két (tavaszi, őszi) Tófutás helyett
csak egy megvalósítását tervezte. A gye-
rekek és szülők csalódottságát látva a
Szentistvántelepi Iskola Diáksport Egye-
sülete az Önkormányzattal való egyezte-
tés után úgy döntött, hogy felvállalja az
őszi Tófutás megszervezését, hiszen nyil-
vánvalóvá vált, hogy a Tófutás az évek
során a sportot kedvelő budakalásziak
fontos hagyománya, sőt igénye lett.

A rendezés sikerének kulcsa – aho-
gyan azt Budakalászon már régóta
tudni– most is a helyi összefogás volt.
Kellett a sikerhez, hogy a Szentistvánte-
lepi Iskola Diáksport Egyesülete és az is-
kola pedagógusai vállalják az előkészítést
és a szervezést. Kellett, hogy az Önkor-
mányzat biztosítsa a területhasználatot,
hogy segítsenek a szükséges eszközök
szállításában. A Kós Károly Művelődési
Háztól megkaptuk a rajtszámokat és az
érmeket, illetve rendelkezésünkre bocsá-
tották a nevezésnél használt asztalokat és
padokat. A polgárőrség önkéntesei biz-
tosították a területet, a közmunkások
szállították az eszközöket. A Szentistván-
telepi Iskola, a Telepi Óvoda és a Nyitni-
kék Óvoda pedagógusai és szülei várták a
nevezőket, irányították a futókat és ér-
keztették a célba érőket. A futóknak ki-

osztott pólókat a Diáksport Egyesület fi-
nanszírozta, a minták nyomását Mikus
Ferenc társadalmi munkában vállalta.

Ennek a nagyszerű összefogásnak kö-
szönhetően 2013. október 5-én 350 fő
vett részt az őszi Tófutáson. Köszönöm
az Önkormányzat, a Kós Károly Művelő-
dési Ház, a pedagógusok és szülők ösz-
szefogását és segítségét!

Az egyes nevezési kategóriákban a
következő személyek vehettek át arany-
érmet Villám Zsuzsannától, a Polgár-
mesteri Hivatal köznevelési és
közművelődési referensétől:

Egy körös ovisok (fiú-lány): 1. Páling
Ádám. Egy körös alsós lányok: 1. Hor-
váth Olívia. Egy körös alsós fiúk: 1. Ta-
kács Botond. Egy körös felsős lányok: 1.
Herr Zsófia. Egy körös felsős fiúk: 1.
Csáki Attila. Egy körös felnőtt nők: 1. Ta-
kács Boglárka. Egy körös felnőtt férfiak:
1. Bene Dániel. Két körös alsós lányok:
1. Végh Hanna. Két körös alsós fiúk: 1.
Koltai Marcell. Két körös felsős lányok:
1. Boncz Mária. Két körös felsős fiúk: 1.
Forró Berzsián.

Ezúton is sok szeretettel gratulálunk
nemcsak a helyezést elérő versenyzők-
nek, de minden lelkes és elszánt futó-
nak! Köszönjük a nagyszámú részvételt!

Kovács Kristóf Áron
igazgató

Újabb sportsikerek 
A tavaszi Vivicittá futóverseny után a

28. SPAR Budapest Maraton Fesztivá-
lon is a Szentistvántelepi Iskola nyerte a
mozgósítási versenyt, mivel összesen
204 gyermeket, szülőt, pedagógust moz-
gattunk meg. A gyerekek legtöbbje a 3
kilométeres távot választotta, de har-
minckét tanulónk – köztük több máso-
dikos, harmadikos gyermek – 7
kilométert futott. Több szülő is vállalko-
zott a 20, vagy a 30 kilométeres kihívás
teljesítésére és bizony voltak, akik a tel-
jes maratoni távot is lefutották! 

A versenyen nem csak a nevezők nagy
számával értünk el sikereket, hiszen az
iskolák között meghirdetett SULIMA-
RATON versenyben résztvevő negyven-
két hatfős csapatból a Szentistvántelepi
Iskola lánycsapata 1., fiúcsapata pedig 3.
helyezést ért el. Ezekre az eredményekre
különösen büszkék vagyunk, hiszen a

SULIMARATONon gimnáziumok csa-
pataival is megmérettük magunkat, s a
nagyszerű eredményeket alsó és felső ta-
gozatos tanulóink érték el!

Nemzetközi 
tanártalálkozó 

2013. szeptember 11-
től 13-ig Magyarorszá-
gon tartotta éves
találkozóját a „Chan-
ging With the Climate”
(„Változzunk a klímá-
val!”) elnevezésű nem-
zetközi szervezet. A
szakemberekből és ta-
nárokból álló csoport fő

célja a felnövekvő nemzedék környezet-
tudatos nevelése. A projekt hazai meg-
valósítását az Európai Unió Life Long
Learning programja finanszírozza és a
Regionális Környezetvédelmi Központ
koordinálja Dr. Csobod Éva vezetésével.

Barcelona és Reading után Szentend-
rén gyűltek össze a hálózatban résztvevő
hat ország iskoláinak képviselői, hogy
megvitassák az elmúlt év közös projekt-
jeinek eredményeit, tapasztalatokat cse-
réljenek, illetve kitűzzék a következő
tanévre szóló célokat.

Szeptember 11-én délután a Szentist-
vántelepi Iskola látta vendégül a tanács-
kozás résztvevőit: John Oversby és
Rayner Mayer a Reading-i egyetemről, ta-
nárok Franciaországból, Olaszországból,
Spanyolországból, Romániából, Magyar-
országról és a magyarországi székhelyű
REC iroda (Regionális Környezetvédelmi
Központ) munkatársai érkeztek az isko-
lába, hogy megismerkedjenek az intéz-
ménnyel és lássák annak működését egy
átlagos hétköznapon. 

A konferencia zárónapján a Szentist-
vántelepi Általános Iskola eredményes
munkáját a „Változzunk a Klímával” nem-
zetközi szervezet oklevéllel ismerte el.

Juhász Margit

Diákhírek
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n zENEisKola

Őszi koncertek
A zeneiskola növendékei és tanárai köszönetüket szeretnék

kifejezni azoknak, akik a kiel-i kamarazenekarral szervezett
közös hangversenyt támogatták: Rogán László polgármester,
a Kós Károly Művelődési Ház vezetője és dolgozói, Völgyes Jó-
zsef igazgató, Bokor György igazgató, Kalász Művészeti, Ne-
velési Alapítvány, a budakalászi vállalkozók közül Schieszl
Konrád, Dévai László és Erdélyi György, a Patakvölgyi család
valamint a zeneiskolás gyermekek szülei.

Október 11-én, Remeczky Mária, a Kiel-ből érkező, magyar
származású hegedűművész-tanár, az Európai Suzuki Egyesü-
let nemzetközileg elismert tanára tartott izgalmas előadást és
bemutatót az utánzáson alapuló, japán eredetű vonós hang-
szeres módszertan alkalmazásáról, a Suzuki-módszerről.
Mária sok országban járt már tanulmányúton, többek között
Dániában, Belgiumban, Lengyelországban és Japánban is. Az
érdeklődők között jelen voltak környékbeli és budakalászi ze-
neiskolai tanárok, szülők és növendékek.

Október 14-én, Matuz Gergely fuvolaművész adott kortárs
zenei koncertet, melyen mai magyar zeneszerzők darabjai szó-
laltak meg, köztük az ismert budakalászi komponista, Sári Jó-
zsef egyik szerzeménye is. A zeneszámok többsége szóló
fuvolára íródott, melyekben a művész gyakran használt olyan
rendkívül érdekes és különleges effektusokat, játékmódokat,
melyek a klasszikus fuvolahangzástól jelentősen eltértek.
Akadt a számok között elektroakusztikus kísérettel ellátott
darab is, melyek közül az egyik, Szigeti István 4 szólamú, ki-
fejezetten dallamos darabja a kései barokk korszakot idézte.
A koncert után Matuz Gergely megmutatta az érdeklődő gyer-
mekeknek és felnőtteknek a kortárs darabok különös kottajel-
zéseit és játéktechnikáit, és beszélt a zeneszerzőkkel való élő
kapcsolatáról. Bebizonyosodott, hogy a kortárs zene bár egyes
esetekben kevésbé érthetőnek is tűnhet, azért sok jó illetve
szép darab kerül ki a ma élő komponisták tollából.

A zeneiskolások Őszi növendékhangversenye november 25-
én, hétfőn 18 órakor lesz hallható a Faluház dísztermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hermeszné Uracs Mónika
mb. intézményegység-vezető

Örömünnep Budakalászon
A budakalászi és a németországi Kiel városából érkező gyer-

mekek együttmuzsikálása valamennyiünknek magával ragadó
élményt nyújtott. A Művelődési Ház koncertterme megtelt
hallgatósággal, akik a fellépők produkcióját vastapssal jutal-
mazták. Az előadó gyermekek szívből és vidáman muzsikáltak. 

Az első harmadban a kieli Schleswig-Holsteiner Kamara-
zenekar programját hallhattuk. Vezetőjük Remeczky Mária
magabiztosan irányította a jókedvű, csillogószemű csapatot,
bemutatva a japán eredetű vonós hangszeres módszertan, a
Suzuki-módszer eredményeit. Átiratokat játszottak Bachtól
Bartókig, a zeneirodalom nagyjainak darabjaiból és saját nép-
zenéjükből is ízelítőt adva. Benjamin Günst, a kiemelkedő ké-
pességű ifjú német tálentum elkápráztatta a hallgatóságot, aki
Bartók: Román népitáncok című darabját adta elő, alig 11 éve-
sen, 5 évi hangszer-tanulás eredményeként.

A budakalászi Kalász Művészeti Iskola produkcióját a szak-
szerűség jellemezte. Fellépett Pluhár Zsófia, ügyes kis zongo-
rista és Schiffer Ádám, a csodálatos hangú ifjú énekes – aki
kifinomult hangképzéssel, alázattal énekelte Masetto áriáját
Mozart Don Giovanni című operájából. A furulya kamaracso-
port a régi zenét ízlésesen megformáló hangzással, a kortárs
darabot pedig humorral fűszerezve adta elő. Ezt követte a nép-
zenei tagozat. Árpási Csongor előadásában szentesi csárdáso-
kat hallottunk tekerőn, majd a Galga menti népzene
gyöngyszemeiből következett egy csokor a népi énekesek elő-
adásában, hegedű-brácsa kísérettel. 

A harmadik harmad a közös muzsikálás örömét adta.  A Ka-
lász Művészeti Iskola növendékei és tanárai közreműködésé-
vel szimfonikus zenekarrá bővült az együttes, melyet Ralf
Lentschat karnagy vezetett. A két közös próba után színvona-
las előadásban oldották meg többek között G. Bizet: Az arles-
i lány című szvitjéből lejátszott tételeket és a Karib-tenger
kalózai című film izgalmas zenéjét. 

Fontosnak érzem, hogy – átélve a közös muzsikálás örömét
– a budakalászi vonós és fúvós hangszereket tanuló növendé-
kek újra és újra élvezhessék ezt a csodálatos élményt, amit ez a
koncert adott. Sokan élünk itt Budakalászon: volt növendékek,
aktív hivatásos muzsikusok és aktív nyugdíjas zenetanárok,
akik szívesen állnak az ügy mellé, hogy ifjúságunknak példát
mutassanak, a hallgatóságnak pedig örömet szerezzenek. 

Balogh Mária
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október 6.:
„Tegnap hősök
kellettek, 
ma mártírok”
dessewffy arisztid utolsó mondatait is
felidézték Budakalászon a damjanich
utcai domborműnél, október 6-án. az
aradi vértanúk emléknapján Benkó at-
tila, a művelődési Ház igazgatója mon-
dott ünnepi beszédet. 

„Az őszi esőt könnyező természet, a
gyengülő napsugár, az elmúlás illatát
árasztó falevelek díszletében a gyász és
a keserűség érzése kavarog bennünk. Ez
az érzés még erősebb, amikor nem csu-
pán névtelen hősökre, ismeretlen áldo-
zatokra, hanem a 13 aradi vértanúra
emlékezünk, akik életüket és jövőjüket
adták a szabadságért. A magyar nemzet
1848 tavaszán talpra állt, visszaszerezte
a szabadságát, bebizonyította, hogy
képes megszervezni önmagát, hogy mű-
ködtesse az államot és megvédje közös
érdekeinket. Mindazok, akik ehhez hoz-
zájárultak, az akkori önkény szemében
egyformán bűnösök voltak. Európa
hiába figyelmeztetett, a bécsi udvar kí-
méletlen bosszút állt.”

A megemlékezés végén a Szentist-
vántelepi Általános Iskola diákja sza-
valta el Juhász Gyula Vértanúink című
versét, majd Rogán László polgármester
elhelyezte az emlékezés virágait a Dam-
janich emlékműnél. Az ünneplők gyer-
tyát gyújtottak a hősök tiszteletére.

hd

október 23. 
„Hittem abban, hogy egyszer a törté-
nelem majd minket igazol, azokat,
akik 56-ban merték felvállalni az igaz
ügyért a harcot.”

Tisztelt Ünneplők, 
Kedves Vendégeink!

Úgy gondoltam, a számomra megtisz-
telő felkérést követően, hogy ez a meg-
emlékezés alkalmas arra, hogy
településünk és a környező települések
lakóinak munkát adó Klinger Textilgyár
forradalmi kapcsolódásáról is beszél-
jünk.

Mondom ezt azért is, mert az elmúlt
57 évben a médiában oly sok változatát
olvastuk, hallottuk az 56-os események-
nek, hogy a mai fiatalok de még a kö-
zépkorúak sem tudják eldönteni, mi is
volt az igazság. 1956-ban Budakalász la-
kóinak száma 3000 és 4000 fő között
lehetett, míg a három műszakos textil-
gyárban dolgozóké több mint másféle-
zer, hiszen Budapesttől Dunabogdányig
jártak ide dolgozni.

A gyár dolgozóinak összetétele hű ke-
resztmetszetét adta az akkori társadalom-
nak. Dolgoztak itt a kitelepített svábok
családjai, szerbek, bolgárok, földjeiket el-
vesztett vidékiek és a Budapestről kitiltot-
tak is. Ez arra mutathat rá, kit, hogyan
érintett az társadalmi feszültség, ami az
1956 október 23-i tüntetésbe torkollt.

1956 októberében egyre többször
hallottunk az egyetemi ifjúság és a Pe-
tőfi kör mozgalmáról. 1956. október 23-

ra az egyetemi ifjúság szolidaritási tün-
tetést szervezett a varsói tüntetőkkel,
amelyhez csatlakoztak az utca emberei
is, egyre többen. Innen, mint már is-
mert, felgyorsultak az események. Az
egyetemi téren tüntető diákok Budán a
Bem József térre vonultak, majd Pesten
a Petőfi szoborhoz felvonulókhoz csatla-
koztak, katonák, tisztek, gyári mun-
kások, hivatalok dolgozói, az
Írószövetség tagjai, a Petőfi kör, majd a
teherautókon érkező, nagy gyárak mun-
kásai is.

A Petőfi szobor előtt, több tízezer
ember gyűlt össze, felhangzott a Kos-
suth nóta, majd Sinkovits Imre elsza-
valta a Talpra magyart. Ekkor már több
mint 60000 ezer ember előtt ismertette
Veres Péter az Írószövetség kiáltványát,
majd Bessenyei Ferenc szavalta el a Szó-
zatot. A tömeg a felszólalásokat köve-
tően úgy döntött, hogy az Országház elé
vonul.

Az esti órákban Nagy Imre rövid be-
szédében üdvözölte a felvonulókat, és
józanságra, megfontoltságra kérte őket.
Ígérte, hogy a parlament alkotmányos
úton eleget tesz a demokratikus követe-
léseknek. Közben a város más területein
is egyre nőtt a tömeg, a Városligetnél
lévő Sztálin szobrot ledöntötték, a rádió
épületénél már fegyvert is használtak a
tüntetőkkel szemben.

Október 24-én, ködös, nyirkos regge-
len, több százan a HÉV-megállóban
gyülekeztünk, hogy a gyárba munkára
jelentkezzünk. Mindenki arról beszélt,
amit a rádióban hallott, vagy látott és ta-
pasztalt. A gyárunkban az egyik ifjúsági
vezető, aki a Petőfi kör tagjaként vett
részt az eddigi eseményekben, tájékoz-
tatott bennünket. Javaslatára gyárunk-
ban is megalakítottuk a munkás-
tanácsot, amelybe, mint fiatal sportolót,
engem is beválasztottak. Ismereteim
szerint a fővárosban és vidéken a gyá-
rakban, üzemekben egymás után ala-
kultak meg a munkástanácsok.

Budapesten elszabadult a pokol. Ok-
tóber 25-én az országház elé felvonulók
közül,sok ezer fegyvertelen ember esett
áldozatul az ÁVH géppuskatüzének. Vi-
déken is történtek hasonló megtorlások.
Új nemzeti kormány alakult, Nagy Imre
a minisztertanács elnöke, tűzszünetet
hirdetett. A szovjet csapatok kivonulását
követelte Budapestről, az AVH-át meg-
szüntette. Magyarország ügyét az ENSZ
biztonsági tanácsa elé terjesztették, de
érdemi döntés nem született. Nem segí-
tették a magyar nép forradalmát, ma-

Kurdics Sándor, Budakalász díszpolgára 
tartotta az ünnepi beszédet

Benkó attila, a Művelődési Ház 
intézményvezetője emlékezik 
az aradi vértanúkra
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gunkra maradtunk. A textilgyár mun-
kástanácsa a gyári gazdasági vezetőkkel
együttműködve azon munkálkodott,
hogy az üzem termelése zavartalan le-
gyen. Feladatunk volt a bölcsőde, az
óvoda és a gyári konyha üzemeltetésének
biztosítása. A szentendrei rendőrkapi-
tányságtól kapott segítség, biztosította a
gyár vagyoni és személyi védelmét.

November 4-én újra megszólaltak az
orosz tankok géppuskái, és akik tegnap
még forradalmárok, hősök voltak, e naptól
ellenforradalmárok lettek, akiket meg 
kellett semmisíteni. A magyar forradalom
harcosai a Corvin közben, a Széna téren,
az Üllői úti laktanyánál, Budapesten és vi-
déken is több helyen felvették a harcot a
túlerővel, sokuk hősi halált halt vagy fog-
ságba esett.

November… vége az örömnek. Mene-
kült, ki merre látott. Többszázezren nyu-
gatra távoztak, sok ezer embert keletre
vittek. Sokan voltunk, akik maradtunk.
Lassan, de biztosan mindenkire sor ke-
rült a felszámolás során. Sok ezer em-
berrel együtt rám is sor került. 1957.

április 29-én éjjel nyolcnapos kislányom
mellől vittek el. Hónapokig nem tudtunk
egymásról. Majd államrend megdönté-
sére való szervezkedés vádjával ítéltek
el. Egyszer az is véget ért.

Mivel „pettyes” voltam (így nevezték
a forradalomban érintetteket), sem a fe-
leségem, sem én nem kaphattunk vég-
zettségünknek megfelelő munkát.
Érdekes módon nem kerestük egymást
a harcostársakkal, mégis mindent tud-
tunk egymásról. Sokan sokféleképpen
segítettek a nehéz időben.

Hittem abban, hogy egyszer a történe-
lem majd minket igazol, azokat, akik 56-
ban merték felvállalni az igaz ügyért a
harcot, fegyvert fogtak, hiszen a magyar
nemzet szabadságáért, az igazi demokrá-
ciáért a független Magyarországért 
harcoltak és hősi halált haltak. Az ötven-
hatosokról, a forradalomról, ma már
rendszeresen megemlékezünk. Hősi ha-
lottainknak szép síremléket állítottunk,
virágokkal borítjuk sírjaikat. Azokét, 
akikét tudjuk, hogy hol vannak. Azokról,
akiknek sorsa ismeretlen, ünnepi kö-

szöntőkben megemlékezünk. És az élők-
ről? Egy-egy ünnepi esemény után
eszünkbe jutnak? Sort kerítünk arra,
hogy találkozzunk velük? Sajnos itt szű-
kebb kis hazánkban, környezetünkben
sem tudunk egymásról. Nem csak a mi
hibánk ez, hanem azoké, akik elfelejtet-
ték, hogy ez a szabadság ott kezdődött
1956-ban, a Bem téren, a Petőfi szobor-
nál, az Országház előtt és egy egész kicsit
itt Budakalászon is, a textilgyárban.

Azt kívánom a mi fiataljainknak, gye-
rekeinknek, unokáinknak, hogy soha ne
legyen ilyen kegyetlen emlékben részük.
Tanuljanak meg élni a szabadságukkal.
Tanítsák gyermekeiket hazaszeretetre,
tiszteletre, és embertársaik megbecsülé-
sére. Tisztességgel élni és dolgozni a de-
mokratikus Magyarországért.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

ercsényi Sándorné alpolgármester és rogán lászló polgármester  koszorút helyez el

Dévai nagy Kamilla és a Krónikás zenede tagjai adtak műsort

emlékezők a városi ünnepségen

Kisiskolások zászlói a kopjafánál fo
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már csak a tavaszi munkák vannak hátra
Több éves projekt zárulhat le jövő év tavaszán, a tervek szerint ugyanis akkorra készül el teljesen a Kálvária dombi park. 

A feltárás és a környezet rendbetétele is közösségi munka eredménye. Az önkormányzat jelentős anyagi forrást adott, de anyagi
és fizikai segítséget kaptak a lakosságtól is. A kertészeti munkákra az egyik budakalászi töltőállomás ajánlott fel ötmillió forin-
tot. Erdő Péter szeptember végi látogatására már elkészült a térkő burkolat a templom belsejében és a tereprendezés nagy 
részével is végeztek. A kertészeti munkák azonban októberre maradtak, a tartós jó időben megfelelő ütemben tudtak haladni.
Kaviccsal szórták körül a templomot, kialakították azokat a gabionfalakat, melyek majd a színpad alapját képezik, s már a 
fűmagot is elvetették. A Golgota utcai közlekedési útvonal kialakítása és a gyöngykavics burkolat is helyére kerül ősszel. A tél
beállta előtt a kőfelületek biztonsági kezelését is elvégzik, ami védelmet nyújt majd a hideg ellen. Tavaszra marad a kertészeti
munkák utolsó üteme, a fák, bokrok és egyéb növények telepítése. Az ülőhelyek is ekkor készülnek el, ehhez a gabionfalakra 
szerelnek majd deszkaburkolatot. hd

mindenszentek
Ősszel, amikor lehullanak a levelek, a természet télre ké-

szül az egyház a Mindenszentek és halottak napja ünneplését,
megemlékezését állítja elénk. Ahogy a természet ilyenkor meg-
fakul, télre készül, úgy mi se felejtsük el, hogy földből vagyunk.
Az elmúlás a mi életünkben is ott van. Ilyenkor imádkozunk
azokért, akik már nincsenek közöttünk… Itt éltek, építették a
házakat, utcákat, művelték a földet és a szőlőt és már nincse-
nek. Mi utánunk mi fog maradni?

Közös imádság volt a Kálvárián azokért, akik előttünk jár-
tak. Ezt a templomot építették, itt találták meg a boldogságot,
sírtak, és nevettek, és ezt a földet művelték. Akik régen a Duna
folyását nézték, vagy a Kevély hegyre indultak erdőtjárni. 

Ők építették ezt a templomot 800 évvel ezelőtt. Ők imádkoz-
tak itt, és itt találták meg nyughelyüket. Ők elődeink voltak.

Ez a rom magán hordozza Kalász történetét. Hiszen először
Katolikus templomként használták, majd a török csapatok ki-
rabolták. A Szerb Ortodox Egyház először ezt használta temp-
lomnak. Most újra megtaláltuk. Megint a mienk.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A KÁLVÁRIÁN LÉVŐ
TEMPLOMOT ÉPÍTETTÉK, EBBEN A TEMPLOMBAN IMÁD-
KOZTAK, ÉS ITT TALÁLTÁK MEG FÖLDI NyUGHELyÜKET.
NyUGODJANAK BÉKESSÉGBEN! REqUIESCAT IN PACE!

МОЛИМО СЕ ЗА ОНЕ КОЈИ СУ ОВУ ЦРКВУ САЗИ-
ДАЛИ, У ЊОЈ СЕ БОГУ МОЛИЛИ И ТУ СЕ УПОКОЈИЛИ.

ВЕЧАН ИМ ПОМЕН.
Kálmán József plébános

a katolikus és az ortodox egyház közös megemlékezést tartott  Mindenszentekkor a Kálváriánál
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rend fogadta 
a megemlékezőket

November 1-je a katolikus világ ünnepe, a Mindenszentek,
az üdvözült lelkek emléknapja. Másnap november 2-án van a
halottak napja, amikor az elhunyt, de az üdvösséget még el
nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért imádkoznak. Ilyenkor
sokan látogatnak el a temetőkbe, virágot visznek és gyertyát
gyújtanak azokért a szeretteikért, akik már nem lehetnek 
velünk. 

Október elején kezdte el az önkormányzat a sírkertek
rendbe tételét, hogy az ünnepi hétvégén méltóképpen fogad-
hassák a megemlékezőket. Elszállították a kidőlt fákat, kivág-
ták a felesleges cserjéket és hajtásokat, lefestették a padokat,
a szentistvántelepi temetőben gyomirtózták a térkő burkolatot.
A Csalogány utcai sírkertben pedig megújult a ravatalozó is.
Kifestették a belső falakat és új drapériákat szereltek fel. 

Januári ülésén döntött arról a Képviselő-testület, hogy köz-
beszerzési eljárást indít a temetők üzemeltetésére. A februári
tanácskozáson elfogadta a grémium a temetőket addig üze-
meltető Oleandro 2000 Kft. előző évre vonatkozó beszámoló-
ját, de ugyanekkor döntöttek a kiírt pályázat eredményéről is.
Az önkormányzati tulajdonú Kaláz Kft. lett a nyertes. Sok kri-
tika érte a várost korábban a temetők állapota miatt. A Csalo-
gány utcában az alsó, elhanyagolt erdős részeket még az őzek
is visszafoglalták az elmúlt év során. hd
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n Miben válto-
zott a település
az elmúlt évek
alatt?

Rengeteg vál-
tozás történt az elmúlt években, évtizedek-
ben. Németországban élő rokonaink a
hetvenes években készítettek egy videofil-
met az akkori Budakalász főutcáján, ahol
két-három kilométeren keresztül nem volt
szembejövő autó. Sokkal nyugodtabb, vi-
dékiesebb volt a légkör, mint most. 

n Hányan éltek akkor a településen?
A múlt század első felében még két-há-

romezren éltek itt. Majd a Lenfonógyár
megalakulása után a 70-es, 80-as években
ez körülbelül megduplázódott. Jelenleg
már tízezer fölé emelkedett a lakosság lét-
száma.

n Régebben nagyobb összefogás
volt az emberek között, jobban oda-
figyeltek egymásra?

Gyerekkoromban talán jobban ismerték
egymást az emberek. Mindenki köszönt
egymásnak az utcán. Három gyermekem
van, 6,8 és 11 évesek, nekik gyakran mesé-
lek régi történeteket a település életéről.
Nagyapám hentesüzletének illatára is -
ahogyan füstölődtek a finomságok- máig
emlékszem. Azóta sokat változott a telepü-
lés élete. De az újonnan ideköltözők,- akik
egyébként nagyrészt fiatal családok -aktí-
van vesznek részt a település életében.

n Napjainkban nagyon sok prog-
ram van Budakalászon. Régebben
is voltak ilyen közös rendezvények,
közösségi terek?

A közösségi terek leginkább a templo-
mok voltak, ahol mise után beszélgettek az
emberek. A búcsúk is jelentős eseményei
voltak a település életének, no és ott volt a
sportélet. Gyerekkoromban én is aktívan
kézilabdáztam a Budakalászi Textilesben,
a Lenfonógyár csapatában. A mérkőzése-
ken sokan részt vettek, jelentős volt a szur-
koló táborunk. A Lenfonóban is nagy
közösségi élet folyt, jó kollektíva alakult ki.
A gyár megszűnése ellenére a mai napig

összejárnak az emberek. Édesanyám szer-
vezésében idén már ötvenedik alkalommal
szerveztek busztúrát. 

n Nemrégiben fejeződött be a Kál-
vária-dombi feltárás. Régen is köz-
tudott volt, hogy ez egy szakrális
hely? Jártak oda az emberek?

Akkoriban sokkal látogatottabb hely
volt. Gyakran jártak oda a lakosok, a gye-
rekek rendszeresen kirándultak oda. Na-
gyon szerettük ezt a környezetet. Aztán ez
egy kicsit feledésbe merült. Mióta sikerült
befejezni a régészeti feltárást és megszépí-
teni a környezetet, nagy örömmel tapasz-
talom, hogy egyre többen sétálnak a
környéken, élvezik a gyönyörű panorámát.

n Mikor dőlt el, hogy az ügyvédi pá-
lyát választja majd?

Ez egy családi döntés volt. A rokonaim
között előttem nem volt más jogász. De
mivel már kiskoromban elég harcosan sze-
rettem kiállni a vélt vagy valós igazam és
mások igaza mellett, és nagyon szerettem a
történelmet illetve a magyar nyelv és iro-
dalmat, ami felvételi tantárgy volt a Jogi
Egyetemen, azt gondolta a család, hogy ez
egy nekem való pálya lehet.

n Az ügyvédi pálya mellett hamar
kapcsolatba került a politikával is,
hiszen évek óta részt vesz a város
irányításában.

Közvetlenül az egyetem elvégzése után
lettem képviselő. Egy régi gyerekkori barát
keresett meg azzal, hogy szívesen támogat-
nának, ha indulnék a választáson, mert
fontosnak tartották, hogy az akkori fiata-
lok is szerepet kapjanak a közösségi élet-
ben. Tudták, hogy szeretem a települést. 

n Politikai pályafutása alatt mi volt
önnek a legfontosabb, amit folya-
matosan képvisel?

A legfontosabb az, hogy minden dön-
tésnél a település érdekeit kell figyelembe
venni. Ami elsőre nagyon egyszerű és
könnyű feladatnak tűnik, de sajnos sokszor
találkozunk akár gazdasági szereplők, akár
lakosok részéről olyan – egyébként méltá-

nyolható – igénnyel, ami az összlakosság
érdekeivel ütközik. Ezeket az ellentmon-
dásokat  nehéz feloldani.

n Mire a legbüszkébb  eddigi pálya-
futása alatt?

Legbüszkébb a Kálvária beruházásra
vagyok. Nagyon örülök, hogy a kezdeti ré-
gészeti feltárásból egy ilyen szép dolgot si-
került létrehozni. Úgy gondolom, hogy ez
az utókor számára is egy maradandó érték.

n Emellett az Egészségház megvaló-
sításában is jelentős szerepet vál-
lalt.

Igen, az anyagi forrást önerőből kellett
biztosítanunk és ennek során egy megle-
hetősen nehéz és hosszadalmas folyamatot
követően sikerült olyan mértékűre feltor-
nászni a Kábel TV Kft.-ben lévő üzletré-
szünk vételárát, ami lehetővé tette a
beruházást.

n Ki az, vagy kik azok a személyek
akiknek úgy érzi, hogy a legtöbbet
köszönhet?

Legtöbbet a családomnak köszönhe-
tem. Kiegyensúlyozott, boldog gyerek-
korom volt, megfelelő végzettséget szerez-
hettem. A pályám elindításában is sokat
segítettek a szüleim.

n Mik a céljai akár a szakmai, akár
a magánéletében?

Szakmailag a jelenlegi feladatom egy
óriási kihívás, amit nagyon szeretek. Sze-
rencsére a településünk olyan helyzetben
van, hogy kellő odafigyeléssel, forráste-
remtéssel több fejlesztési elképzelést tu-
dunk megvalósítani, melyek folyamatosan
szebbé, lakhatóbbá teszik környezetünket.
Tulajdonképpen ez egy soha véget nem
érő, de rendkívül izgalmas, érdekes fel-
adat. Magánéletben, szeretném a gyereke-
imnek átadni a település szeretetét.
Nagyon szeretnek itt élni, rengeteget ki-
rándulunk. Úgy gondolom, ők is fontosnak
tartják a családi hagyományokat. Szeret-
ném, ha kialakulna bennük is a kötődés, és
majd itt, Budakalászon telepednének le. 

Nagy Judit

„Tudták, hogy szeretem a települést”
dr. Krepárt Tamás alpolgármester tősgyökeres budakalászi. már ükszülei is itt éltek a településen.
Nagyapja hentesboltot vezetett, így szinte az egész falu ismerte őt. Édesapja mérnökként tevé-
kenykedett, édesanyja a Budakalászi lenfonógyárban volt pénzügyi vezető. 

VenDégünK: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester
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Kortalanok napja 
– csipetnyi só, 
nagy adag szeretet

Arról, hogy mennyire fontos az ősök követése,  már Szent
István király is írt intelmeiben, költőink és íróink is évszá-
zadok óta hangsúlyozzák az idősek tiszteletének fontossá-
gát. Október elején már egy világnap is felhívja a figyelmet
mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját, tapasztalatait
tudják maguk mögött. Az idősek – vagy ahogyan manapság
szívesebben nevezik – a kortalanok napját a Művelődési
Házban is megünnepelték. Fél napos változatos program-
mal várták az idősebb korsztályt a bálteremben.

Az ünnepség köszöntőkkel és egy finom ebéddel kezdő-
dött, melyet a Budakalászi Baráti Kör és az Egészségklub
főzött. A sertéspörkölt legfontosabb összetevője a hagyma,
a paprika és a só mellett egy nagy adagnyi szeretet volt. Dél-
után kulturális program kezdődött, itt maguk az ünnepel-
tek léptek fel tánccal, verssel, énekkel. Aztán a Zseton
együttes zenélt a teadélutánon. A legnagyobb örömmel
Ajtai Marikát és Soltész Rezsőt fogadták, de még bálozni is
lehetett a legvégén.  Az önkormányzat mellett a Viola Egye-
sület, az Idősek Klubja és az Egészségklub is segített a szer-
vezésben.

Ollár Györgyné, a Magyar Rákellenes Liga Budakalászi
Alapszervezetének elnöke szerint sokat kell tenni a kiala-
kult idős közösség egyben tartásáért. Az Egészségklubbal
szárazföldi és vízi tornára is járnak, rendszeresen részt
vesznek az orvosi előadásokon, kirándulásokat, sétákat
szerveznek. Idősen is aktívak. Ahogy Kárpáti Éva írja ver-
sében:

„Mikor megszülettél, mosolygott mindenki
Egyedül Te sírtál, más senki.
Próbáld úgy élni Élted,
Hogy mikor elmész, sírjanak Érted!”

hd

Őszköszöntő mulatság 
a Gálfi intézetben

Játékos vetélkedők, bográcsos lecsó, szalonnasütés és
örökzöld Bojtorján-dalok Pomázi Zoltán előadásában –
erről szólt az október 18-án megrendezett Őszköszöntő
Gálfi Nap Budakalászon, a Luppa-tó partján.

A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Intézet Duna-
parti épületében élő betegek számára szervezett közösségi
napot a Pannon-Híd Alapítvány. A Luppa-tó partján sokan
vállalkoztak a vidám megmérettetésre, egy dobással ki veri
le a legtöbb gúlába állított üres sörösdobozt vagy hány fa-
kockával talál be a kör közepébe. 

Rogán László polgármester és Ercsényi Tiborné alpol-
gármester asszony a rendezvényen méltatták az intézet-
ben folyó pszichiátriai betegekkel folytatott rehabilitációs
munkát, melynek része a közösségépítés, a közösség élet-
ében való aktív részvétel támogatása, az egyéni feladatok
elvégzésére való ösztönzés.

Prof. Dr. Kosza Ida osztályvezető főorvos beszélt a bu-
dakalászi tagintézményben folyó mintaértékű programról,
az ott élők számára komplex módon nyújtott gyógyító és
szociális ellátásról. Az itt élőknek vagy a nappali ellátás-
ban résztvevőknek szervezett kézműves, zenei és kertészeti
foglalkozások fontosságáról, az intézet napi feladataiban
való önkéntes részvétel hasznosságáról.

Az Őszköszöntő Gálfi Napon több mint százan vettek
részt, a betegek, az intézet dolgozói és a szervezők együtt
vetélkedtek, főztek és a nap végén együtt táncoltak. A Pan-
non-Híd Alapítvány képviselői a rendezvényen ajándékkal
kedveskedtek az Intézet betegeinek. Több száz csokoládét
és száz pólót osztottak szét a résztvevők között. 

„Fontos, hogy mindenki tudja és érezze a közösség tá-
mogató és gyógyító erejét”  – állapította meg összegzés-
ként Rogán László polgármester, a Pannon-Híd
Alapítvány képviselőjével folytatott beszélgetés során.

Cs. Zs.
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Találkozások 
– X. Kalászi Kortárs
Tánctalálkozó

Juhász Zsolt, néptáncos, koreográfus, a művészeti ágak ta-
lálkozási pontjainak nagy keresője álmodta meg a tánctalál-
kozót. Sikeres pályázatoknak és támogatóknak köszönhetően
idén már tizedik alkalommal szerveztek előadásokat a Műve-
lődési Házban. A program a Találkozások címet kapta, amely
sokféle kapcsolatra utal: találkoznak itt az előadók a nézőkkel,
az amatőrök a profi táncosokkal, a néptánc a színházzal és a
kortárs világgal. A találkozó alapgondolata az volt, hogy a nép-
tánc alapokon nyugvó kortárs előadásokat gyűjtse egy cso-
korba. Az idők folyamán egyre bővült a paletta, idén már a
fizikai színházzal is megismerkedhettek a nézők. Kifejezetten
a gyerekek számára játszották a Színház- és Filmművészeti
Egyetem diákjai a Toldi című előadást. A fellépők a hang és
nyelv játékán túl testüket is bekapcsolták az előadásba, ame-
lyet vastaps fogadott. Juhász Zsolt hangsúlyozta, számukra a
jövő közönségének kinevelése küldetés.  

A fesztivál két gálaműsorában sorra felvonultak azok, akik
az elmúlt egy évtizedben megfordultak a Művelődési Ház Szín-
padán. Jelen volt a házigazda Duna Táncműhely mellett a
Forte Társulat, a TranzDanz és a Közép Európa Táncszínház is.
Dusa Gábor csodálatos fotóinak segítségével pedig mindenki
felidézhette az elmúlt esztendők előadásainak hangulatát. 

hd

a Budakalászi Szent István 
alapítvány

tisztelettel meghívja Önt 
és családját

2013. december 15-én 

19 órakor kezdődő

adventi Jótékonysági
Koncertjére

a Budakalászi római Katolikus
Templomba

fellép:
sebestyén márta 

és andrejszki Judit
valamint a Kalász 
művészeti iskola 

népzenei tanszakának 
növendékei

látogatás – vizitáció
a vidéki plébániák közül utolsóként a budakalászi közösséget látogatta meg Erdő
Péter bíboros atya az esztergom-budapesti főegyházmegyében. 

A vizitáció – a főpásztor személyes találkozása látogatása – régi hagyomány az egy-
házban. Talán a történészek tudják a leginkább megérteni és felbecsülni azokat a fent-
maradt jegyzőkönyveket, amik 800 évvel ezelőtt készültek az egyházközségekről.
Képet alkotnak az egyház akkori életéről, szokásairól, örömeiről és nehézségeiről. Ezt
a hagyományt elevenítette fel bíboros atya, amikor 4 éve elkezdte meglátogatni a 
plébániákat. Mivel a vizitáció lényege a személyes találkozásra épül, a bíboros atya 
a két nap keretében találkozott a helyi házas közösséggel, a ministránsokkal, önkor-
mányzat vezetőivel, a képviselő-testülettel és a cserkész közösséggel is.

A vizitáció után sokan kérdezték, mit mondott a bíboros atya, hogy érezte megát,
milyennek tapasztalta a közösséget, a kalásziakat? Mit tud egy vizitáció megmutatni
egy plébánia életéből?

Az elmúlt 20 évben Budakalász templomai sokat szépültek. Elődöm Szabó Sándor
áldozatos munkájával megújult a Kalászi templom, az elmúltévekben sikerült a 
szentistvántelepi templomot is felújítani, az önkormányzta segítségével találtunk egy
őstemplomot a Kálvárián, és az elmúlt években sikerült a temetőt is rendbe tenni.
Számba vettük a kápolnákat és a kereszteket, amik közül a megkopottakat és a 
tolvajok által megrongáltakat is sikerült helyreállítani.

Az egyház ingatlanjainál sokkal nagyobb érték a hívek közössége, akik keresik és
megvalósítják Jézus tanítását. A vizitáció kiemelkedő pontja a liturgikus események.
Pénteken keresztút a Kálvárián, mise a Kalászi templomban. Vasárnap mise a Telepi
templomban. Találkozás a plébánia közösségével.

A vizitáció egy kis számvetés is a hívő közösség számára, mi a feladatunk, mik a
nehézségeink. Számora öröm volt, hogy bemutathattam bíboros atyának a Budaka-
lászi és Szentistvántelepi plébánia élő közösségét.                Kálmán József
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Közösség, hagyomány,
összetartozás
szüreti Felvonulás Budakalászon a „magyarország 
szeretlek!” országos program keretében

Budakalász évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ren-
dezvényein éreztesse az itt lakókkal, jó Budakalászon lakni, jó
Magyarországon élni. A programok egy része már 27 éves 
hagyománnyal rendelkezik, ilyen a minden tavasszal megren-
dezésre kerülő majális vagy a szeptemberi szüreti felvonulás.
Vannak olyanok is, amelyeknek a múltja csak pár éves – pél-
dául a Budakalászi városnapok – és vannak egészen friss  kre-
atív ötletek is (pl. a cseresznyefáiról híres Szentistvántelepen
megrendezésére kerülő „Cseresznyefesztivál 2012” vagy Buda-
kalász jelképéről ihletődőtt „Kalászi Kocsi Fesztivál 2013.

A „Budakalászi szüreti felvonulás és mulatság” minden
évben azonos útvonalon, megszokott forgatókönyv szerint zaj-
lik. Külön öröm, ha valamely szervezet vagy vállalkozó előre
jelzi, hogy ő is szívesen vendégül látná a menetet.

A menet ez évben is 14:00 órakor a délelőtti készülődés után
indult el a hintókkal, lovaskocsikkal, lovasokkal, táncosokkal
és a zenészekkel a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ud-
varáról (régi nevén a Faluházból) az első állomás felé, amely a
Szentistván telepi katolikus templom udvara. Itt került sor a
helyiek idei termésének az áldására és az első megvendége-
lésre. A jó hangulatról a zenészek és a táncosok gondoskodtak.

A következő megálló a Simi borozó volt. A borozó minden
évben szívesen látja a menetet. Kicsik és nagyok együtt élvez-
ték a műsort és a lovak közelségét.

A következő állomásnál az Önkormányzat köztisztviselői kí-
nálták mindenféle finomsággal a vendégeket. Rogán László pol-
gármester is itt adta át a kisbírónak jelképesen a város kulcsát.

A társaság tovább haladt a Schieszl Vendéglő és Borház felé,
onnan pedig az Omszk tó partján található Budakalászi mun-
kás Sport Egyesület volt a cél. A menet minden egyes állomás-
nál egyre többen kapcsolódtak be a forgatagba, a hangulat
pedig egyre fokozódott. Kicsik és nagyok várták, hogy mikor
érnek a helyszínre a lovasok.

Utolsó előtti állomás a Country tanya vendéglő, ahol a tán-
cosok az utcán ropták a táncot. Innen már csak egy lépés az esti
záró program helyszíne a Művelődési Ház udvara. A tömeget
visszaérve vacsora és esti mulatság várta. A kora esti hangula-
tot a tehetségkutatón bemutatkozó, de már régóta énekléssel
foglalkozó Weisz Viktor biztosította, este pedig DJ Major Vince
adta a tánc alá valót.

A vacsora finom, a hangulat remek volt. Abban a reményben
zártuk a napot, hogy vasárnap este a tűzgyújtásnál újra talál-
kozunk. És, hogy ne csak a tűz melegítse a lelkünket, 
önkéntesek gondoskodtak róla, hogy legyen forralt bor, zsíros
kenyér, csörögefánk és kellemes zene. A kora őszi hűvös estén
kifejezetten jól esett a tűz melegénél beszélgetni, ismerkedni,
kapcsolódva egy olyan eseménysorozathoz, mely jelképezte az
összefogást, az együvé tartozást, a hitet, az optimizmust, az 
érzést, hogy jó Magyarországon élni.

A nagy sikerre való tekintettel, nálunk a tűz 2014-ben is 
fellobban majd, hitet és erőt sugározva, hogy jó egy közösség
részének lenni, kikapcsolódni, koccintani, beszélgetni és más-
nap az utcán ismerősként üdvözölni mindazokat, akiket eddig
talán nem is ismertünk még és összekacsintva arra gondolni:
„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” Bodó Éva fo
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az ország 300 településén egyidőben fellobbanó Szent Mihály napi tűz
testünket-lelkünket is melegítette

a lenvirág tánca a szüreti felvonulás első állomásán

a rendezvény két napjára  összesen mintegy ezer budakalászi jött el

rogán lászló polgármester átadja a város kulcsát a kisbírónak, 
aki hajnalig hozhat rendeleteket, de azok éjfél után érvényüket vesztik
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A „verseny“-ről, kinek-kinek más és
más jut az eszébe. A horgászversenyt né-
hányan úgy képzelik, hogy a horgászok
versenyt futnak. Ennek azonban leg-
alább három akadálya van, amelyek
közül csak egyet említek, a horgászok
többsége sajnos az idősebb korosztályba
tartozik.

Komolyra fordítva a szót, az Óbuda-
Kalász Horgászegyesület szeptember 21-
én, immáron 36. alkalommal rendezte
meg nyílt szervezésű horgászversenyét,
gyönyörű környezetben, az Omszk-
tavon. Az idő is kedvezett, jó hangulat-
ban telt a verseny, miközben Petrécs
Ferenc horgásztársunk bográcsában főtt
az őzpörkölt. Ennek áradó illata sem
vonta el a versenyzők figyelmét.

Mintegy harminc versenyző különféle
fortélyokkal igyekezett túljárni a halak

eszén. A siker nem maradt el, számos
szép fogással dicsekedhettek versenyző-
ink. Krajcsák Péter 7,22 kilogrammos
teljesítménnyel lett a győztes. Nagy örö-
münkre a Nógrádi testvérek – Milán és
Iván – hatodik helyezést értek el.

Versenyünket megtisztelte a város
polgármestere Rogán László, valamint
Major Ede és Kartner Károly önkor-
mányzati képviselő. Kértük szíves támo-
gatásukat abban, hogy az Omszk-tó és a
Budakalász IV. védjelű tavak hasznosí-
tása során, egyesületünk horgászati le-
hetőségei megmaradjanak.

Egyesületünk mintegy háromszáz
tagja az elmúlt több mint három évtized
alatt a jó gazda gondosságával védte a
tavak vizeit és környezetét. Egyre na-
gyobb gondot fordítunk az egyesületi
élet gazdagítására, a fiatalításra, a fiatal-

ság nevelésére. Fontosnak tartjuk, hogy
egyesületünk részese legyen a város 
társadalmi életének.

Az eredményes versenyt követően az
önkormányzati képviselőkkel együtt
vidám beszélgetés és a horgászkörökben
szokásos dicsekvések közepette, jó étvágy-
gyal elfogyasztottuk az ízletes őzpörköltet.

Szép volt, jó volt! Veletek és mások-
kal jövőre ugyanitt! Lám-lám, a horgá-
szok nem voltak pácban!

Horváth István, 
az egyesület elnöke

dundiból 
bajnokfazon

Több mint
100 kilót nyo-
mott hét eszten-
dővel ezelőtt
Budai Szilvia, aki
most élete első
testépítő világ-
bajnokságára ké-
szül a Buda-
kalászi Sport-

csarnokban. A novemberi viadal
előtt több versenyen is megmérette
magát. Éremmel tért haza a
BodySport Kupáról, első lett a Tisza
Kupán és megnyerte a SuperBody
döntőjét. Szép eredmények egy olyan
hölgytől, akit három kisgyerek vár
otthon és aki mindössze egy eszten-
deje döntötte el, hogy versenyezni is
fog. Baski Sándor edző állította össze
a tervet a felkészüléshez. A tömeg-
növelés, szálkásítás és alakformálás
mellett nagy hangsúlyt kapott a dié-
tás étrend is. Míg a családnak finom
falatokat készít otthon a konyhában,
Szilvia fűszermentes ételeket ehet
csak. Mindez remek példa arra, hogy
sohasem késő elkezdeni mozogni, és
hogy az életmódváltás nem lehetet-
len, távoli fogalom csupán. 
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Két óvoda, 149 kisgyerek, 430 méter
Ezek az őszi óvodás futóverseny legfontosabb paraméterei. A város nagycso-

portos óvodásainak október eleji vetélkedését a tavalyi évhez hasonlóan a 
Szentendrei út melletti mezőn tartották. A fiúk és a lányok külön-külön álltak
rajthoz. Mindenki azért izgult, hogy ő legyen a leggyorsabb és először fusson át

a célvonalon. Az óvóné-
nik mellett a szülők is
buzdították a kicsiket. 

Rogán László polgár-
mester elmondta, hogy a
program mindig nagyon
népszerű, az ovisok nagy
izgalommal várják ezt a
napot. A Nyitnikék
Óvoda 83 kisgyermek-
kel, a Telepi Óvoda 66
óvodásával indult a ve-
télkedésen.  A célba ér-
kezés után nem csak a

leggyorsabbakat várták ajándékok és finom csoki. Az első három helyezett érmet,
pólót, emléklapot és egy ajándékcsomagot is átvehetett Rogán Lászlótól, a 20
leggyorsabb futó teljesítményét pólóval jutalmazták a szervezők.

A lányoknál a Borik taroltak. A Nyitnikék Óvoda nagycsoportosa, Vinczei Bori
nyert, a második és harmadik helyre a telepi ovis Baranyai Bori és Bokory Bori
futott be. A fiúknál szintén a Nyitnikék Ovis Szlávik Rafael bizonyult  leggyor-
sabbnak, de szorosan mögötte a Telepi óvodások, Barkóczi Barnabás és Polonyi
Bence osztoztak a helyezéseken.

Lévai Zsuzsa

a horgász nem a pácban!

Helyreigazítás:
Előző lapszámunkban, a Tour de Kalász eredménytáblájában tévesen közöltük az
ügyességi verseny óvodás kategóriájában a győztes nevét. Az első helyezett tehát:
Olsen Eirik. Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérünk!
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Gyógyszertári 
Ügyelet 

2013. december

Kőhegy Gyógyszertár 
2013. dec. 1. 
vasárnap 16-20 óráig 
pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár  
2013. dec. 8.  
vasárnap 16-20 óráig  
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár 
2013. dec. 15. 
vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

istván Király Gyógyszertár 
2013. dec. 22. 
vasárnap 16-20 óráig 
pomáz, Kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462

Vörösmarty Gyógyszertár 
2013. dec. 24., 25., 26. 
karácsony 08-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

istván Király Gyógyszertár 
2013. dec. 29. 
vasárnap 16-20 óráig 
pomáz, Kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462

A változtatás jogát 
fenntartjuk!
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BudaKalászi 
HírmoNdó

Közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány

megjelenik havonta
3800 példányban

Kiadja a Kaláz Kft., 
2011 Budakalász, 
szentendrei út 24.

Felelős kiadó: 
dr. udvarhelyi istván, 

06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: Koczka Tibor

a szerkesztőség elérhetősége: 
hirmondo.budakalasz@gmail.com; 

Telefon: 06 (26) 303 287

lapbejegyzés száma: 
163/0480/1/2007

Nyomtatás: 
roland Favorit Nyomda,

felelős vezető: Hegedűs Gyula, 
telefon: 06 (20) 421 4010

anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek: október hónapban két kisfiú
és négy kislány született.

Házasságot kötött: négy pár

Volt budakalászi lakosok:
Szeptemberben elhunyt:
Horváth Ferencné szül.: Komáromi Zita 63 éves
Októberben elhunytak:
Borsodi Imre Ferencné szül.:  Cserjési Viktória 79 éves,
Buti Istvánné szül.: Nagy Gizella Mária 65 éves,
Mater Károlyné szül.: Sziráki Erzsébet 60 éves,
Haluk Henrikné szül.: Oppenhauer Etelka 88 éves,
Bognár Mihályné szül.:  Hoschek Margit Erzsébet 73 éves
Burda Nándor Béláné szül.: Pongrácz Mária Márta 71 éves,
Gáspár Zoltánné szül.: Dusd Erzsébet Laura 92 éves

a Budakalászi Hírmondó
legközelebbi

számának lapzártája: 
november 27.

BuDaKaláSz, Ciklámen utcában felújított, 133 m2-es, ötszobás,
kertes, garázsos sorház csendes parkosított környezetben eladó.

Irányár: 38,9 M ft. 06-1-438-3827,  06-309-773-588
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síFElszErElÉsEK
Eladás – KÖlCsÖNzÉs – szErViz

Használt és új sífelszerelések kedvező áron!
Cím: Budakalász, Táncsics m. u. 16.

Tel: 06 20 4 850 740, info@pingvinsport.hu

Sílécek, sícipők, síbotok. nyitva tartás:
Sapkák, zoknik. Telefonos  
Sí- szerszámok, vaxok, korcsolyák.  egyeztetés.
Bukósisakok, szemüvegek. alapján

BuDaKaláSz, 
Ciklámen utcában felújított, 

133 m2-es, ötszobás,
kertes, garázsos sorház 

csendes parkosított 
környezetben eladó. 
Irányár: 38,9 M ft. 

06-1-438-3827,  06-309-773-588

ÉrszűKÜlET 
gyógyítása, 

teljes érrendszer tisztítása 
kardiológus vezetésével

Budapest, III. ker. 
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál

Tel.: 06-1/220-4641
06-20/349-4277
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