
IX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM    2015. NOVEMBER 9.

HÍRMONDÓ
11

BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

       Budakalászi

Változások az egyszerűség 
és gyorsaság érdekében
Interjú Rogán László polgármesterrel

 3. oldal

Több száz résztvevő 
az őszi Tófutáson
Véget ért az idei városi sportszezon

 13. oldal

Tapasztalatból tudom, hogy nem 
könnyű az élsportólók élete
Erdődy Beatrix világbajnoki bronzérmes 
búvárúszó 

 14. oldal



Polgármesteri Hivatal  +36 (26) 340 266
Ügyfélfogadási idők: 
H.: 9-12 és 13-18, Sze.: 8-11 és 13-16

Ingyenes jogi 
tanácsadás

dr. Krepárt Tamás 
szerda: 9-11-ig

SOS

Segélyközpont 112

Rendőrség (107) +36 (26) 502 400

Körze   megbízo  ak +36 (70) 338 5118

Városrendészet +36 (70) 314 61 04

Polgárőrség +36 (30) 621 22 44

Mentők (104)   +36 (26) 319 941, 310 424

Tűzoltók (105) +36 (20) 499 50 14

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

Kalászi Idősek Klubja +36 (26) 341 435

Családsegítő +36 (26) 340 121

SZABADIDŐ

Kalászi Sportcsarnok +36 (26) 540 424

Művelődési Ház +36 (26) 340 468

Könyvtár +36 (26) 401 069

HÁZIORVOSOK

Dr. Török Zsolt +36 (26) 343 364

Dr. Gál Katalin +36 (26) 341 815

Dr. Sulyok András +36 (26) 343 364

Dr. Kiss Edina +36 (26) 341 815

Ügyelet Pomáz +36 (26) 326 211

Ügyelet Szentendre +36 (26) 312 650

GYERMEKORVOSOK  +36 (26) 340 548

VÉDŐNŐK +36 (26) 342 664

FOGÁSZAT

Dr. Veszeli Dóra +36 (20) 427 52 73

Dr. Rénes Nóra +36 (70) 512 87 84

ÁLLATORVOSOK

Dr. Kassay Viktória +36 (30) 383 02 46

Dr. Szalkai László +36 (30) 960 18 46

Ügyelet +36 (30) 662 68 49

SZOLGÁLTATÁS

Budai ú   Posta +36 (26) 340 530

Posta (Auchan) +36 (26) 540 134

Vízművek 
hibabejelentés +36 (26) 310 796

Szemétszállítás, 
hulladékudvar

+36 (22) 350 111
Zöld Bicske K  .

TIGÁZ, 
gázszivárgás

+36 (40) 333 338, 
+36 (80) 300 300

ELMŰ +36 (40) 38 38 38

OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Budai ú   Bölcsőde +36 (26) 340 255
Mályva utcai 
Bölcsőde +36 (70) 387 2587

Nyitnikék Óvoda +36 (26) 340 258

Telepi Óvoda +36 (26) 340 556

Kalász Suli +36 (26) 340 307
Szen  stvántelepi 
Iskola +36 (26) 340 209

Kalász Művésze   
Iskola +36 (26) 343 418

Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372

Közérdekű

Hasznos telefonszámok

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2



INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

A város korábbi vagyonrendeletét 
még 2008-ban fogadta el a Képvise-
lő-testület. Az új rendelet megalkotását 
elsősorban jogszabályi változások indu-
kálták, valamint az az igény, hogy a kor 
elvárásainak, a rugalmasabb működés 
elvének is feleljen meg helyi szabályo-
zásunk. Az önkormányzat könnyebb, 
gördülékenyebb és hatékonyabb műkö-
dése érdekében az új rendelkezés mó-
dosította a polgármester, a bizottságok 
és a Képviselő-testület hatásköreit. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Kép-
viselő-testület által év elején elfogadott 
költségvetési keretek szigorú betartása 
mellett ezentúl 5 millió forintig a pol-
gármester, 25 millió forintos összegha-
tárig pedig a bizottságok dönthetnek 
különböző vagyonjogi kérdésekben. 
Ha például egy önkormányzati ingat-
lan megvásárlására vételi ajánlatok 
érkeznek be, akkor erre nem kell Kép-
viselő-testületi ülést összehívni, hanem 
az említett összeghatárokig a polgár-
mester, illetve a Pénzügyi és Vagyon-
hasznosítási Bizottság választja ki a 
legkedvezőbb ajánlatot. A szigorú sza-
bályozás és beszámolás tehát továbbra 
is megmarad, csak az adminisztrációs 
munka egyszerűsödik, válik könnyebbé. 
Az új vagyonrendelet az Önkormányzati 
ingatlanvagyont is aktualizálta forga-
lomképességi szempontból. 

 A Budakalászi Jóléti Szolgálat 
2015. évi beszámolóját és kérel-
mét is elfogadta a Képviselő-tes-
tület. 

A beszámoló az alapítvány elmúlt 
időszakának tevékenységéről szólt. Az 
alapítványt 1992-ben Dr. Szabó Péter 
pszichiáter a gyógyult pszichiátriai be-
tegek társadalmi beilleszkedésének se-
gítésére hozta létre. A Jóléti Szolgálat 
tevékenysége azóta változott, kiegészült. 
A szervezet, most azt kérte tőlünk, hogy 
támogassuk 7.-8. osztályos budakalászi 
diákok elsősegély oktatását. A kezde-
ményezés célja, hogy vészhelyzetben 
- baleset vagy ájulás során – akár a 
13-14 éves fi atalok is képesek legyenek 
segíteni a váratlan események kezelésé-
ben, ellátásában a szakemberek megér-
kezéséig. Fontos, hogy a fi ataloknak is 

legyen bátorságuk segítséget nyújtani. 
Hazánkban naponta 70 ember hal meg 
hirtelen szívmegállás következtében. Az 
is előfordulhat, hogy 1-2 percen múlik 
a sérült élete, akit így megmenthetünk. 
A mindkét iskolára kiterjedő elsőse-
gély-nyújtási képzést a polgármesteri 
keretből támogattam 360 ezer forinttal.

 A polgármesteri beszámolót is 
elfogadta a testület. Itt a hivatali 
élet átszervezéséről, tervekről és 
célokról is szó esett.  

Év elején neveztünk ki új jegyzőt a 
Polgármesteri Hivatal élére dr. Udvar-
helyi István személyében. Hivatalba 
lépésekor a szervezet teljes korszerűsí-
tését, ügyfélközpontúvá tételét kértük 
tőle. Az új jegyző számos újítást hozott 
a hivatal életébe, sokkal dinamiku-
sabbá, hatékonyabbá tette annak mű-
ködését. Ennek jegyében átszervezte, 
hangsúlyossá tette az ügyfélszolgálatot, 
így a lakosok koordináltan jutnak az 
információhoz és gyorsabban intézhe-
tik hivatali ügyeiket. A korszerűsítés 
tovább folytatódik, a tartalmi átalakí-
tásokkal összhangban hamarosan az 
ügyféltér is modern külsőt ölt majd. A 
Városháza nyitott, modern intézmény-
ként szeretné fogadni a lakosságot. A 
polgármester ugyanúgy elérhető, mint 
eddig. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy sok esetben az adott szakterületek 
köztisztviselőjéhez irányítjuk a hozzám 
fordulókat, ugyanis igazából ők tudnak 
segítséget, felvilágosítást nyújtani pél-
dául egy konkrét, előzményekkel ren-
delkező ügyben. 

Az elmúlt két évben a Járási Hivata-
lok életre hívásával is sokat változott a 
Polgármesteri Hivatal munkája. Több 
igazgatási hatáskör a járási hivatalhoz 
került és a kompetenciák áthelyezése a 
jövő évben is folytatódik, várhatóan az 
anyakönyvi és a kereskedelmi ügyek át-
vételével. A változásokkal kapcsolatban 
kérem, kövessék fi gyelemmel a kom-
munikációs felületeinket, a televíziót, a 
Hírmondó újságot, weboldalunkat és a 
hivatali ügyféltérben kihelyezett infor-
mációkat.

 A képviselők döntöttek a fo-
lyamatban lévő pályázati pro-
jektekről szóló tájékoztató 
elfogadásáról.

 Jelenleg három pályázatunk kivite-
lezése zajlik. A legnagyobb projektünk 
a Berdó csatornázása. Rengeteg kérdést 
kapunk a Berdóban lakóktól, a pályázat 
megvalósulásával kapcsolatban. Ezekre 
azért nehéz válaszolni, mert a pályá-
zat előrehaladását ütemezését nem az 
Önkormányzat, hanem a Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda (NEFPI) végzi, 
mellyel nemrégiben kötöttünk konzor-
ciális megállapodást. A szervezet hajtja 
végre a közbeszerzést és választja ki a ki-
vitelezőt is. Az Önkormányzatnak csak 
konzultációs szerep jut a folyamatban. 

Egy másik – Belügyminisztérium 
által kiírt – pályázaton 30 millió forin-
tot nyertünk a Telepi Óvoda felújításra, 
amihez 10 millió forintos önrészt kell 
biztosítanunk. Ez a projekt jövőre való-
sul meg a nyári szünetben, hogy a gye-
rekek ellátásában ne okozzon gondot az 
építkezés. Az energetikai korszerűsíté-
sen túl szeretnénk változtatni az óvoda 
épületének arculatán is magastető kiala-
kításával. A jelenlegi lapos tetős épület 
ugyanis nem illik az itteni környezetbe. 

Harmadik folyamatban lévő projek-
tünk a középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztését támogató 
pályázat, amelyben Nyitnikék Óvoda 
Pomázi úti két épületének felújítása sze-
repel. Az energetikai fejlesztésre nagy 
valószínűséggel még az idén sor kerül.

2015. október 29.

Megtarto  a rendes októberi testüle   ülését a grémium. Többek közö   a vagyon-
rendelet elfogadásáról is tárgyaltak a városvezetők.

Változások az egyszerűség és gyorsaság érdekében
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Jóleső érzés, hogy Karácsonykor már 
nem csak a saját otthonunkat díszítgetjük, 
hanem ünnepi díszbe öltözik Budakalász 
is. Évről évre egyre több fény gyúl ki a kö-
zépületeken, az advent varázsát közösen is 
átélhetjük városunk meghatározó pontján. 
Évek óta egyre szebb arcát mutatja ilyen-
kor a Faluház is. Elvarázsolt birodalommá 
válik az épület minden szeglete. Nem lesz 
ez másképpen az idén sem. A díszek és a 

sokrétű programokon túl szeretnénk létre-
hozni egy olyan kiállítást, ami újra rólunk 
szól. Mutassuk meg egymásnak, hogy ki-
nek-kinek mit jelentett az ünnep anno. 
Olyan Karácsonyhoz kötődő emléktárgyak 
felajánlását várjuk, melyek segítségével egy 
kiállítás keretén belül bemutathatjuk, hogy 
milyen is volt az év legmeghittebb ünnepe a 
múltban. A tárgyakat a kiállítás után termé-
szetesen mindenkinek visszaadjunk. 

A kiállítás ideje: november 28. – de-
cember 18. Helyszíne a Kós Károly Műve-
lődési Ház és Könyvtár. A felajánlásokat 
az alábbi elérhetőségeken várjuk: Máté 
István: 06 20 9 225 412, Bodó Éva: tel. 06 
20 9 359 348 vagy személyesen a Faluház 
titkárságán napközben 09:00 és 17:00 óra 
között.

Adven   hangulata Kós Károly Művelődési Házban

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

2010 óta a Budakalászi Baráti Kör és a 
Fidesz helyi szervezete kezdeményezése 
által, a budakalászi vállalkozók és a la-
kosság összefogásával, átlagosan, évente 
200 szociálisan rászorult vagy hátrányos 
helyzetű gyermeket sikerül megajándékoz-
nunk, próbálva szebbé tenni a karácsonyt, 

elfeledtetni pár pillanatra a gondokat és 
hitet sugározva, hogy ez nem csak egy al-
kalomra szólt.

Az előző 2 évben a meglepetések mellé 
már élményt is tudtunk ajándékozni, hi-
szen nem házhoz vittük az ajándékokat, 
hanem a Kós Károly Művelődési Házban 
egy műsor keretén belül vendégül is láttuk 
őket és családjaikat. Az örömteli együtt 
kakaózást és az önfeledt ajándékkiosztást 
számos, a helyszínen kisorsolt meglepe-
téssel tudtuk fokozni. (pizzajegy, hidegtál, 
villanyvasút stb.)

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, 
akik eddig támogatták munkánkat vala-
mint ezúton jelezzük szándékunkat, hogy 
a Budakalászi Baráti Kör és a Fidesz helyi 

szervezetei az idén is készülnek meglepe-
téssel.

Várjuk pénzbeli felajánlásaikat az 
alábbi elérhetőségeken!

Bankszámlaszám: Pilisvörösvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet: 
65700079-11215064-00000000

Ercsényi Tiborné / tel: 06 70 330 95 54,
Kaltner Károly / tel.: 06 70 9 84 84 54, 
Máté István / tel.: 06 20 9 225 412,
Tolonics István / tel: 06 70 336 6982

Köszönjük, hogy támogatják törekvésein-
ket!

Budakalászi Baráti Kör 
és a Fidesz helyi szervezete

„Minden gyermeknek legyen karácsonya Budakalászon 2015”

Budakalász Város Önkormány-
zata az elmúlt évek hagyományait 
folytatva a karácsonyi ünnepeket 
megelőzően idén is élelmiszercsoma-
got adományoz a városban élő nyug-
díjasok számára. A korábbi években 
megelégedéssel fogadott, tartós élel-
miszereket (cukor, olaj, rizs, liszt, 
tészta, ételízesítő) tartalmazó csomag 
november végén vehető át személye-
sen az alábbi helyen és napokon.

A csomagok átvételének helye:
Kós Károly Művelődési Ház (Budaka-

lász, Szentendrei út 9.), a tavalyi évhez 
hasonlóan a hátsó parkoló felőli bejáraton 
keresztül – a folyosó előterében. (Parkolási 
lehetőség a hátsó udvaron.)
Az átvétel lehetséges időpontjai:

•     2015. november 23. (hétfő) 
09:00-16:00 óra között

•     2015. november 24. (kedd)  
13.00-18:00 óra között

•     2015. november 25. (szerda) 
09:00-16:00 óra között 

•     2015. november 26. (csütörtök) 
13.00-18:00 óra között

•     2015. november 27. (péntek)  
09:00-14:00 óra között
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 

csomagok átvétele kizárólag a megadott 
időpontokban lehetséges, a kijelölt na-
pokat követően utólag nem áll módunkban 
az átadás.

Az ajándékcsomagra való jogosult-
ságot a személyi igazolvány, a buda-
kalászi állandó lakcímet tartalmazó 
lakcímkártya, és a nyugdíjigazolvány 
együttesen igazolja.

Kérjük tehát a budakalászi állandó la-
kosként városunkban élő nyugdíjasokat, 
hogy SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYUKAT, 
LAKCÍMKÁRTYÁJUKAT és a NYUG-
ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁST 
mindenképpen hozzák magukkal, mert 

a csomagok átvétele CSAK ezek meg-
léte esetén lehetséges. 

Az elmúlt egy év alatt nyugdíjazott pol-
gárokat kérjük, hogy nyugdíjas igazolvá-
nyuk, állandó budakalászi lakóhelyüket 
igazoló lakcímkártyájuk felmutatásával 
jelentkezzenek 2015. november 18-ig a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, hogy 
a jogosultak között regisztrálhassuk őket. 

Azok a nyugdíjas polgáraink, akiknek 
nem áll módjukban a csomag személyes 
átvétele, úgy hozzátartozójuk a szükséges 
okiratok, igazolványok felmutatásával át-
veheti azt.Azok a mozgásukban korlátozott 
nyugdíjas lakosok, akik a csomagok átvé-
telét sem személyesen, sem családtag vagy 
egyéb meghatalmazott közreműködésével 
sem tudják megoldani, kérjük, jelezzék a 
lenti telefonszámon. Számukra december 
hónapban tudjuk a csomagot eljuttatni.

Az ajándékcsomag átvételével kapcso-
latosan további információ kérhető mun-
kaidőben a (26) 343-363  és (26) 340-266 
telefonszámon.

Élelmiszer ajándékcsomag városunk nyugdíjasainak
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Az önálló háztartást vezető 60 
év feletti nyugdíjasok – megkötött 
közszolgáltatási szerződés birtokában 
– a Zöld Bicske Kft. emblémájával el-
látott zsákkal is igénybe vehetik a hul-
ladékszállítást. (26 db. zsák/évre lehet 
szerződni). A zsákokat a jogosultak 
október 1-jétől a Hulladékudvar-
ban vehetik át.

A kerti zöldhulladék elszállítá-
sának utolsó időpontjai november 
14. és november 28. A zöldhulladék 
elszállítása a szolgáltató által küldött 
matricával ellátott zsákban, vagy a 
szolgáltató zöldhulladék gyűjtő zsákjá-
ban történhet. Más zsákban, vagy nem 
megfelelő időben kihelyezett zöld hul-
ladékot nem szállítanak el. A kötegelt 
ágakra, illetve gallyakra is kell matricát 
helyezni. A matrica a hulladékgyűjtő 
udvarban zsákra cserélhető. A zöldhul-
ladékos gyűjtőzsákot a hulladékgyűjtő 
udvarban, valamint a Vas Háztartási 

Boltban (Budakalász, Petőfi  tér 3.) lehet 
megvásárolni.

A következő szelektív hulladék-
szállítás időpontja november 30.

A szelektív hulladékot a szolgáltató 
bármilyen áttetsző zsákban – meny-
nyiségi korlátozás nélkül – elszállítja, 
melyeket csak a szállítási napon reggel 
6 óráig lehet kihelyezni. 

Műanyaghulladéknak minősülnek 
az üdítős és ásványvizes palackok, a kü-
lönböző zsugorfóliák, bevásárló reklám-
táskák, tisztítószerek fl akonjai. Fontos, 
hogy a palackokat, fl akonokat tapossuk 
laposra, így több fér belőlük a zsákba 
és könnyebben tárolhatóak. Figyeljünk 
oda, hogy zsíros, ételmaradékkal illetve 
mérgező anyaggal szennyezett hulladék 
ne kerüljön a szelektív gyűjtőzsákba. 
A zsíros, ételmaradékkal szennyezett 
papír sem hasznosítható újra, annak a 
kommunális hulladékok között van a 
helye.

Idén is sok út kapott új burkolatot 
Budakalászon. A hideg idő beálltáig a 
nagy beruházások mellett kisebb fej-
lesztéseket végeznek a szakemberek. A 
közelmúltban fejezték be a Munkácsy 
utca térkő burkolását és elindultak a 
munkálatok a Kinizsi utcában is. Októ-
berben kezdődött el az egyik legnagyobb 
munkával járó útépítés a városban, a 
Kálvária utca felújítása, kiszélesítése, 
amire 40 millió forintot fordít az Ön-
kormányzat. A megnövekedett forga-
lom miatt mart aszfaltos burkolatot kap 
a Mély utcához hasonlóan a Meredek 
utca is. A tervek között szerepel továbbá 
a Kilátó utca rendbetétele, ahol a mun-
kálatok megkezdésében jelentős szerepe 

van a jó időjárásnak. Amennyiben a tél 
miatt már nem lesz lehetőség a burkolat 
javítására, úgy tavasszal kezdődik meg a 
felújítás. A Felsővár és Gerinc utca ke-
reszteződésében folyamatban van a park 
kialakítása, ami utolsó fázisába érkezett 
a növénytelepítéssel. Megszakítás nél-
kül végzi az Önkormányzat a nem szi-
lárd burkolatú utak kátyúmentesítését, 
amíg az időjárás nem hátráltatja a kivi-
telezést.

A tél közeledtével fontos a csapadék-
víz elvezető árkok takarítása, tisztántar-
tása. A közterületek tisztítását a helyi 
környezet- és természetvédelmi rende-
let szabályozza. Ez tartalmazza a közte-
rületen lévő árkok, nyitott csatornák, 
átereszek tisztántartását, a csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosítását. 
Az ingatlanok előtti árkok takarítása 
az ingatlantulajdonosok feladata. Az 
esős időjárás miatt fontos biztosítani 
a csapadékvíz zavartalan elfolyását, 
ezért az Önkormányzat felhívja a lako-
sok fi gyelmét az árkok tisztántartására. 
A hirtelen lehulló nagymennyiségű 
csapadék elvezetésében gond lehet a 
zöldhulladékkal, hamuval feltöltött víz-
elvezető, ami veszélyt jelenthet az in-
gatlanokra és a pincékbe, alagsorokba 
betörhet a víz. A karbantartási feladat a 
helyi rendeletben is szerepel. Az ingat-
lan használója köteles az ingatlan előtti 
árok karbantartásáról gondoskodni. Az 
önkormányzat indokolt esetben gépi 
munkaerő bevetését biztosítja azok-
nak a tulajdonosoknak, akiknek egyéni 
elbírálás alapján megítéli a segítséget 
– nyilatkozta Hegyvári János, a Város-
fejlesztési Iroda osztályvezetője. A ren-
delet betartása mindannyiunk érdeke. 

Hulladékszállítási tájékoztató

Őszi fejlesztések Csapadékvíz elvezetés

2015. november 28-án, 
szombaton 8 és 14 óra között 

a Hulladékudvarban
(Budakalász, Klinger Henrik utca 
1291/25 hrsz.)

Az akció keretében a háztartások nor-
mál életvitelből származó mennyiségű 
veszélyes hulladékot a Zöld Bicske Kft. 
térítésmentesen veszi át.

Leadható: akkumulátor, szárazelem, 
elektronikai hulladék, étolaj, festékma-
radékok, gyógyszer, növényvédőszer, 
fáradtolaj stb.

A veszélyes hulladék leadása csak az 
akció ideje alatt van lehetőség.

Kérjük Önöket, vigyázzanak Bu-
dakalász tisztaságára!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Veszélyeshulladék-
gyűjtési akció

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 24-én, kedden 17.00 órakor tartja szokásos évi

KÖZMEGHALLGATÁSÁT

a Kós Károly Művelődési Házban (Budakalász, Szentendrei út 9.).
A Közmeghallgatásra az Önkormányzat minden érdeklődőt tisztelettel vár!

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei
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„Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul 
veszi: a világ nem vele kezdődött.” 

Sütő András gondolatai minden 
időben megállják a helyüket, különö-
sen október elsején, amikor az Idősek 
Világnapját ünnepeljük. Szerencsések 
vagyunk, hogy elmondhatjuk: jelenün-
ket szüleink, nagyszüleink, felmenőink 
alapozták meg. Szerencsések vagyunk, 
de meg kell becsülnünk időseinket, hogy 
példát mutassunk utódainknak. Budaka-
lászon is évek óta ünnepséggel tiszteleg-
nek az idősek előtt. Az első ünnepséget 
a Viola Egyesület kezdeményezte 4 évvel 
ezelőtt, az elmúlt évekbenazonban már 
több egyesület és intézmény is bekapcso-
lódott a szervezésbe. A Viola Egyesület, 
a Kós Károly Művelődési Ház és Könyv-
tár, az Önkormányzat, az Egészségklub 
és az Idősek Klubja közös szervezésében 
ezúttal 236 szépkorú budakalászit látott 
vendégül a Faluház. Idén is – a közös 

összefogásnak köszönhetően – finom 
ebéddel és teadélutánnal, zenével és 
tánccal köszöntötték Budakalász szép-
korú lakosait. A rendezvény népszerűsé-
gét jelzi, hogy mára lassan a Művelődési 
Ház nagytermét is kinövi a program. A 
résztvevőket Rogán László polgármes-
ter is köszöntötte. „Ez a harmadik év, 
amikor szeretnénk méltóképpen meg-
emlékezni idős lakosainkról. Budaka-
lászon több mint 2200 nyugdíjas él, az 
önkormányzat igyekszik megszépíteni, 
megkönnyíteni mindenapjaikat. Jelen-
leg az október elsejei idősek világnapi 
rendezvényen köszöntjük Önöket, majd 
novemberben az ünnepi sütés-főzéshez 
szeretnénk ismét hozzájárulni egy aján-
dékcsomaggal és az év végén az Idősek 
Karácsonyával kedveskedünk a budaka-
lászi szépkorúaknak. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy minél többet találkozzunk, 
beszélgessünk az idősebb emberekkel, 
hogy megismerjük életüket.”

Idősek Világnapja – Szeressük az időseket! Idősek fi gyelemfelhívó 
akciója

A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos, 
fi gyelemfelkeltő akciót szervezett az Egész-
ségklubaz Idősek napja alkalmából, a ren-
dőrség együttműködésével. Céljuk az volt, 
hogy a gépkocsivezetők nagyobb fi gyelmet 
fordítsanak az idősek közlekedésére. A fl ash-
mob jellegű megmozduláson a résztvevők a 
Pomázi úton, a szentistvántelepi HÉV meg-
állónál fekvőzebrán haladtak át lassan, meg-
fontoltan, hogy megfi gyelhessék a várakozó 
autósok reakcióját is. A türelmes vezetők ju-
talmat kaptak az „idősektől”. A rendezvény 
szervezője Kormos László elmesélte, hogy 
az ötletet egy klip adta, ahol az idősek lassú 
közlekedésükkel szándékosan bosszantották 
az autósokat. A budakalászi fl ashmob más 
célt szolgált, szerették volna felhívni a fi gyel-
met arra, hogy az idősek nagyobb fi gyelmet, 
több megértést kérnek a közlekedőktől, hogy 
biztonságosan tudjanak részt venni ők is a 
mindennapok rohanó világában. Az autósok 
nem is sejtették, hogy milyen megmozdulás 
részvevői lettek, az apró ajándékokat köszö-
nettel fogadták és átértékelték a hozzáállásu-
kat az idősek közlekedéséhez. A főszervező 
munkáját 3-4 fő segítette, a zebrán áthaladó 
10-12 fős szereplőgárda pedig az Egészség-
klub tagjaiból állt.

Összességében elmondható, hogy több-
ségben vannak azok az autósok, akik fi gyel-
met és elegendő időt fordítanak az idősek 
átkelésére, a türelmetlenebb vezetők pedig 
remélhetőleg a megmozdulás után óvato-
sabbak lesznek. 

Szeptember 11-én közel 130 gyermek-
nek tartottak a Kalász Suli német nyelvta-
nárai hon- és népismereti órát. Feladatlapot 
kellett kitölteni a hallottakról, majd miután 
minden feladványt megoldottak a gyerekek 
a konyhában sütemény várta őket.

Október 2-án adai diákcsoport látoga-
tott a tájházba. Ismereteiket bővíthették a 
svábok betelepülésétől a kitelepítéséről és 
jelenlegi életükről.

Október 15-én a Szalonka utcai óvoda 
Harkály csoportjának óvodásai ismerked-
tek a tájházzal.

Kirándulások
Schornbach: Szeptember 27-re Trendl 

Ferenc ismét találkozót szervezett Schorn-
bach-ba a kitelepített Kalásziaknak. Erre 
a találkozóra a Német Nemzetiségi Egye-
sület is meghívást kapott, így közel százan 
vettek részt a Gasthof zum Lamm-ban ren-
dezett eseményen. Ezt a találkozót mindig 
síros-nevetős napnak hívjuk. Hisz oly jó 
találkozni rokonokkal, barátokkal és együtt 
eltölteni pár órát. Az esti órákban érkeztünk 
meg a backnangi szállodába. Ebbe a városba 
érkeztek 1946-ban a kitelepített Kalásziak, 
akiket itt először barakkokban helyeztek el. 
A következő napon a Bad Friedrichshall-i 

sóbánya történetével ismerkedtünk, néhá-
nyan ezt a napot rokonok és barátok meg-
látogatásával töltötték. Útban Schornbach 
felé a winnendeni és birkmansweileri teme-
tőben koszorúkat és mécseseket helyeztünk 
el elhunyt rokonaink, barátaink sírjainál. A 
Schornbach-i találkozó után a stuttgarti 
sörfesztiválra látogattunk el. Hazafelé, 
28-án Weltenburg és Kelheim utat hajóval 
tettük meg a Dunán. Csodálatosan szép 
sziklákkal övezett dunai szakasz ez, mely 
néhol 18 méter széles és 20 méter mély.

Geresdlak és Györköny: Október 
17-én sváb falunézőben voltunk Geresd-
lakon és Györkönyben. Mindenkinek csak 
ajánlani tudjuk e két csodálatos sváb falu 
megtekintését és közösségének megisme-
rését. Geresdlakon megtekintettük a német 
tájházat, majd a babaház-, kézimunka ház-
kendő- és vállkendő kiállításban gyönyör-
ködtünk. A györkönyi látnivalók után a 300 
pincéből álló pincefalut jártuk be.

Kitüntetés
Trendl Ferenc a március 15-i állami 

kitüntetését a „Magyar Ezüst Érdemke-
reszt”-et az 1956-os magyar forradalom év-
fordulója alkalmából 2015. október 23-án, 
a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézetben 

megtartott ünnepi megemlékezés kereté-
ben kapta meg. A kitüntetést dr. Berényi 
János Stuttgarti Magyar főkonzul adta át. 
Ezen az átadáson Trendl Ferenc felesége és 
két gyermeke is részt vett.

Előzetes
November 27-én pénteken este 18 

órai kezdettel tartjuk a hagyományos ad-
venti traccspartynkat, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! A Kalász Suli diákjai 
adventi műsorral készülnek.

December 20-án este 19 órai kez-
dettel adventi koncert lesz a Kalászi temp-
lomban, ahol többek között fellép a Lustige 
Schwaben kórus is.

Nachrichten / Hírek
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A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya eljárást folytatott J. Tibor 
35 éves budapesti lakos ellen garázdaság 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján 
a férfi  2015. június 14-én az esti órákban 
Budakalászon, a HÉV állomáson obszcén 
szavakat használva, hangosan kiabálva 
ököllel arcon ütötte és többször megrúgta, 
bántalmazta élettársát. A nő a sérelmére el-
követett testi sértés miatt magánindítvány-
nyal nem kívánt élni, azonban a kihívóan 
közösségellenes és erőszakos magatartás 
miatt a férfi t a rendőrök gyanúsítottként 
hallgatták ki. A szentendrei rendőrök a 
J. Tibor ellen folytatott eljárást befejezték 
és az iratokat vádemelési javaslattal meg-
küldték az illetékes ügyészségnek.

Forrás: Szentendrei Rendőrkapitányság

A Szentendrei Rendőrkapitányság il-
letékességi területén megvizsgálta a sú-
lyos, személyi sérüléssel járó balesetek 
okait. A súlyos sérüléssel járó balesetek 
okai között a passzív biztonsági eszközök 
használatának hiánya még mindig nagy-
számban fordul elő, ezért a közlekedők 
biztonsága érdekében az elkövetkezők-
ben a Szentendrei Rendőrkapitányság 
is fokozottabban fogja ellenőrizni a jár-
művezetőket. A kiemelt fi gyelemre la-
kott területen belül, illetve azon kívül is 

számítani lehet. A közúti ellenőrzések 
során nagy hangsúly lesz a passzív biz-
tonsági eszközök – biztonsági öv, gyer-
mekbiztonsági rendszerek és a bukósisak 
– előírásszerű használatának az ellenőr-
zésén. Azon járművezetőkkel szemben, 
akik cselekményükkel megszegik a köz-
úti közlekedés szabályait, a Szentendrei 
Rendőrkapitányság rendőrei – a jogsza-

bályi kereteken belül – szigorúan fognak 
fellépni a közlekedők életének, testi épsé-
gének védelme érdekében.

Budakalászi garázda Felhívás a passzív biztonsági eszközök használatára

Kék hírek

Ezzel a mottóval szervezett Bu-
dakalász szerbiai testvérvárosa 
Ada konferenciát október 2-5. kö-
zött. A rendezvényre Budakalász 
is meghívást kapott, így városunk 
képviseletében 40 fős csoport uta-
zott a Délvidékre. Városunk mellett 
öt közép-kelet-európai települést fo-
gadtak a vendéglátók, így Lövétéről 
(Székelyföld), Nemesnádudvarról 
(Magyarország), Peredről (Szlová-
kia), Slatinaról (Horvátország) és 
Banja Lukaról (Bosznia) érkezett 
még delegáció. A rendezvény ösz-
szesen mintegy 200 fő részvételével 
zajlott. 

A konferencián közösségépítésről, kö-
zösségek fejlesztéséről hallhattak előadást 
a meghívottak Szilágyi Tamás adjunktustól. 
Az előadó egy fi gyelemre méltó grafi kont is 
bemutatott az európai országok aktivitási 
attitűdjéről. A diagram az egyes országok 
lakóit „cselekvő, lázadó, szenvedő” kate-

góriákba sorolta. A tanulmány szerint Ma-
gyarország 70%-os szenvedői arányával a 
sor végén áll a nemzetek aktivitási skálá-
ján. A legnagyobb cselekvői arány pedig 
az észak-európai országokra jellemző. Az 
elhangzott előadás mondanivalóját tovább-
fűzve beszéltek a szerbiai magyar politikai 
élet szereplői is, így Pásztor István a Vaj-
dasági Magyar Szövetség elnöke, valamint 
Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke. A konferencia zárásaként a résztvevő 
városok polgármesterei mutathatták be 
városaikat.

A komoly témájú előadásokat követően 
a meghívott települések és a vendéglátó 
Ada-Mohol művészeti csoportjai léptek fel 
a város színháztermében. Budakalászt a 
Kamp Kapelle fúvószenekar képviselte, nagy 
sikerrel. A fúvószenekar az aradi vértanúk 

emléknapján az ünnepi műsornak is része 
volt. A Damjanich emlékműnél október 
5-én tartott megemlékezésen Rogán László 
városunk polgármestere mondott ünnepi 
beszédet, aki a magyar szabadságharc hőse-
ire emlékezett valamint beszélt a szabadság, 
az európai értékek és kultúra együttes őrzé-
sének, védelmének fontosságáról. 

Gazdag és tartalmas programon vehet-
tek részt a meghívottak, akik a vendéglátó 
családokon keresztül a határon túli vajda-
sági magyarok mindennapi életét is megis-
merhették.

„Testvérvárosok a közösségszervezésért”
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Szinte az egész életemet Szentendrén 
és Budakalászon éltem le. Szüleimmel 
Pomázon laktunk gyermekkoromban, 
a középiskolát Budapesten végeztem. 
Budakalászhoz nagyon szoros kapcso-
lat fűz, 1970-75 között itt kézilabdáz-
tam, Kódics mester csapatában. Együtt 
játszhattam Valentin Sándorral, Kovács 
Miklóssal, Földes Istvánnal, akikkel mi 
is az NBI/B–ben küzdöttünk, akár a 
mai játékosaink. Azt gondolom, hogy ez 
az időszak a budakalászi kézilabdának 
meghatározó szép időszaka volt, én jól 
éreztem magam ebben a légkörben.

 Az életét végig kísérte a sport, 
mert testnevelő tanárként, majd 
hosszú éveken keresztül a szent-
endrei II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola igazgatójaként 
dolgozott.

Az akkor Központi Iskolának ne-
vezett intézménybe hívtak, mint tago-
zatvezető testnevelő tanárt. Egy évvel 
később nagy változás állt be az oktatási 
intézmény életében, amit négy tagin-
tézményre osztottak szét. Ekkor alakult 
meg a mai II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, aminek 25 évig voltam az igaz-
gatója. 1992-ben jött létre Szentend-
rén a Kézilabda Klub, aminek vezetője 
akkor Tóth Lajos volt. A csapat életébe 
12 évvel ezelőtt kapcsolódtam be, segí-
tettem a vezetés munkáját, aztán Tóth 
Lajos visszavonulása után vettem át az 
elnöki posztot.  

 Nagy változás történt 2015 
szeptemberében a csapat életé-
ben, mi volt ez pontosan, milyen 
események előzték meg a döntést?

Azt gondolom, hogy egy magántulaj-
donban álló, 150 versenyzőt foglalkoz-
tató, 7 csapatot versenyeztető klubnak, 
aminek jogilag és szervezetileg felépített, 
tizenkét főből álló vezetősége van közel 

százmilliós költségvetéssel, na gyon fon-
tos a megbízható háttér, amit mi Szent-
endrén nem kaptunk meg. Budakalász 
szívesen fogadott minket, ezért nem 
gondolkoztunk sokat a váltáson. Rogán 
László polgármesternek és a Képvise-
lő-testületnek is nagyon pozitív volt a 
hozzáállása a csapathoz. Úgy gondolom, 
jó döntést hoztunk, hogy Budakalászra 
költöztettük a kézilabda klubunkat. 

Az érzelmi oldala mellett fontos tényező 
volt, hogy a klub működteti öt éve a 
Budakalászi Sportcsarnokot, amit nem-
régiben újítottunk fel. Ennek köszön-
hetően kulturált, színvonalas környezet 
várja a sportolókat és a szurkolókat. 
Bízom benne, hogy el tudjuk érni, eset-
leg túl is szárnyaljuk a ’70-es években 
elért eredményeket és országos hírnevű 
csapatot adhatunk a városnak. 

 A környező településeken is na-
gyon népszerű a kézilabda, kikből 
áll a Szentendre-Cyeb-Budaka-
lász csapata?

A járásban több településen is jelen 
vagyunk. A magasabb korosztályokat 
tekintve sok saját nevelésű játékosunk 
is van, de ahhoz, hogy egy felfelé ívelő 
színvonalat tudjunk hozni, országosan 
elismert együttesekhez hasonlóan kép-
zett, elismert játékosokat is szerződ-
tetünk az eredményesség érdekében. 
Felnőtt csapatunk játékos állományának 
70%-a idegenlégiós, 30%-a környékbeli 
játékos. Az előbb említett arány foko-

zatosan javul, mert az általunk nevelt 
sportolók szívesen jönnek vissza a klu-
bunkba játszani, látva a sikereinket.

 A kézilabdacsapat nem titkolt 
célja az NBI-be való feljutás. Ho-
gyan sikerült az eddigi felkészü-
lés? 

Az elképzelés reális, mert sikerült a 
játékosállományt jól összeállítani, vala-
mint a szakmai vezetést úgy kialakítani, 
hogy biztosítéka legyen a szezonban való 
jó szereplésnek. Két nemzetközi tornán 
és a Fradi Kupán is részt vettünk, jól 
szerepeltünk az NB I-ben játszó csapa-
tok ellen. Azt gondolom, hogy mind a 
felkészülés, mind a játékosok hozzáál-
lása és a felnőtt csapatnál folyó szakmai 
munka magában foglalja a lehetőségét, 
hogy a tabella élén végezzünk, de még 
nem szeretném ezt elkiabálni, hosszú a 
bajnokság. A lényeg, hogy jó úton jár a 
csapat.

 A szezonban eddig lejátszott 
mérkőzésekkel mennyire elége-
dett a szakmai vezetés?  

A tatai mérkőzést leszámítva úgy ját-
szottuk a meccseinket, ahogy eltervez-
tük. Ha szakmailag közelebbről nézzük 
az elért eredményeket, akkor meg kell 
említeni, hogy a védekezésünk megkö-
zelíti a nagyon jót, NB I-es színvonal-
nak felel meg. A középső embereink 
magassága eléri a 2 métert, ami nagyon 
fontos a jó kapusteljesítmény mellett. 
Támadásban hibázunk többet, ezért is 
szorosak a mérkőzéseink, a széleken 
sok ziccert hagyunk ki, annak ellenére, 
hogy fi atal, képzett játékosaink vannak.
Bízom benne, hogy büszke lesz ránk a 
település, ha Budakalász neve többször 
is szerepel majd a sikerek kapcsán az or-
szágos sajtóban az NB I-be feljutásunk 
után.

VM

Vendégünk: Hajdu Gábor elnök, Szentendre Cyeb-Budakalász Kézilabda Klub 

„Úgy gondolom, 
jó döntést hoztunk” 

A Szentendre Cyeb-Budakalász Kézilabda Klub élete Szent-
endrén kezdődö  , de az egyesületnek ma már Budakalász 
ad o  hont. Novemberi számunkban Hajdu Gábort, a kézi-
labda csapat elnökét mutatjuk be az Olvasóknak, aki váro-
sunkhoz való kötődéséről is mesélt.
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Képes helytörténet

Jótékonysági koncerttel tisz-
telgett a Szent István Alapítvány 
a közelmúltban elhunyt Harcsa 
Lajos Budakalász egykori polgár-
mestere, az alapítvány volt elnöke 
és alapítója emléke előtt október 
16-án a Szent Kereszt Felmagasz-
talása Templomban. 

Évről évre a koncertek bevételét az 
alapítvány a fi atal, tehetséges, de ke-
vésbé tehetős diákoknak ajánlja fel, 
amire az ismert ösztöndíjprogramon 
keresztül félévente pályázhatnak a fi a-
talok. Teltház előtt léptek színpadra az 
októberi hangversenyen az előadómű-

vészek, köztük Harcsa Veronika, Harcsa 
Lajos lánya, Gyémánt Bálint és Sződé-
nyi Nagy Enikő. Az emelkedett, ünnepi 
hangulathoz hozzájárult a koncert hely-
színéül szolgáló templom, a közönség 
és Harcsa Veronika jelenléte, aki már 
sokszor segítette művészetével az ala-

pítvány célkitűzését. A jótékonysági 
estek igazi közösségi eseménnyé vál-
tak az alapítvány fennállásának elmúlt 
26 évében. Az októberi emlékkoncerten 
is zsúfolásig megtelt a katolikus temp-
lom. Az est azonban nem ért véget az 
utolsó dallamok elhalkulásával, emlé-
kezés és beszélgetés várta a résztvevő-
ket egy pohár forralt bor és sütemény 
mellett a helyszínen, majd ezt kövezően 
a Schieszl Vendéglőben.

Emlékkoncert 
a tehetséges fi atalok 
támogatásáért A képek beküldőinek kö szönjük az 

aktív hozzájárulást. A beküldött felvételek 
bemutatását az újság novemberi számában 
folytatjuk. Továbbra is várjuk fotóikat a 
hirmondo@budakalasz.hu e-mail címre 
vagy Budakalászi Polgármesteri Hivatal-
ban. A pályázókat városlogós ajándéktár-
gyakkal jutalmazzuk.

Budakalász anno és most

MOST

MOST

MOST

(1980)

(1980)

(1981)

Új fotó: Kovács Andrea

Kálvária  ‒ 
Beküldő: Nagy Endrénéné

Szentistvántelepi Óvoda   ‒
Beküldő: Györgyi Antalné

Sebő borozó   ‒ Schieszl Vendéglő

Beküldő: Nagy Endre
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Kalászi humor – „Fészbuk” 
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Üdv, drága tanácselnök úr, hát hogy 
van ebben a ködös, nyálkás időben? Én 
göthölök pár napja, de magának így 
sincs aggódnivalója, két fulladásroham 
között is azon agyalok, hogy magának 
jobb legyen. Tegnap is az utolsó erőmmel 
támolyogtam ki a konyhába, és össze-
ütöttem egy gyors krumplis tésztát, mert 
attól meg szokott nőni a teszetoszateron 
szintem. Hát, ahogy gyártom a slam-
bucot, eszembe jutott, hogy nemsokára, 
novemberben jön a maguk nagy napja, 
amit úgy szeretnek, tudja, amikor be-
számolnak a köznek, és meghallgatják a 
népet. Tudja, ez a közmeghallgatás, vagy 
mi. Kérem, én mindig becsületesen végig-
nézem az élő közvetítést a tévében, pedig 
piszok unalmas tud ám lenni, szerintem a 
kórházban is ezt vetítik, mikor elfogy az 
altatógáz. Hogy mért unalmas? Először 
is, mindig ugyanazok vannak ott. Például 
maga, ugye. Meg a sok képviselő, akiket a 
hozzám hasonló felvilágosult közpanasz-
kodó legfeljebb fánk formájában szeret. 
Megfi gyeltem például, hogy van ott a 
maga melletti padsorba egy tag, magá-
nak valami nagy jóakarója lehet. Mikor 
az elején maga szépen elmondja, hogy 
na, mostan beszámolok, aztán akinek 
még van kérdése, gyöjjön ki, és beszéljen 
bele a mikrofonba, ez a jóember, a maga 
barátja rögvest jelentkezik, mint a fel-
készült iskolás gyerek a negyedik cében, 
osztán javasolja, hogy halljuk elébb a 
népet, osztán gyöjjön a beszámoló. Ezt a 
részt szerintem nyugodtan bevághatnák 
valamelyik korábbi felvételből is, nem 
kéne mindig megismételni. Hát kérem: 
egyszer elvégeztem egy számadó juhász 
ókájés tanfolyamot, abba is azt tanítot-
ták, hogy mindig elébb van a számadás. 
Azt a részt viszont nagyon bírom, mikor 
maga kiáll a kellő középre, drága taná-
cselnök úr, és elmondja, hogy idén hány 
aszfaltkeverő üzem teljes rakományát 
borították rá a budakalászi utcákra. Meg 
a virágok is szépek, amiket kiraktak az 
idén is tornyokba az utak mentén, kár, 
hogy a forgalom nem lett tőle kevesebb, 
de legalább megnyugszik tőle a lélek. 
Ezt a lélek dolgot egy hipnotizőr tanfo-
lyamon hallottam, és azóta is mindig 
megnézem a tévében az olyan műsoro-
kat, ahol a képernyőn keresztül küldik a 
csíenergiát, hogy mindig fel legyek töltve. 
A környéken azóta hívnak Csiribának, 
mert ha elég töményet fogyasztok, hamar 
transzba esek. Na szóval, miközben ma 
délben nyammogtam a krumplis tésztát, 
rájöttem, hogy magának pont erre a hip-
notikus képességemre van szüksége, hogy 
feldobjuk kissé ezt az unalmas közmeg-
hallgatást. Na mármost, mindig van ugye 
ez az élő tévés tudósítás a tanácsteremből, 

ott ülnek kinn maguk a pódiumon, meg 
jelen van a nép maguk körül, mint valami 
varietéműsorban. Maga, drága tanácsel-
nök úr, szokás szerint levetíti a diafi lmet, 
meg elmondja, hogy senkit se hagyunk az 
út szélén, főleg ha a szegélyt is javítani 
kell az utcában, nehogy elcsapja a mar-
koló. Eddig tiszta sor, innentől szoktak 
jönni az érdekességek, a sok panaszkodás, 
siránkozás, felolvasás. Hát kérem, ezzel 
az avult hagyománnyal teljesen szakítani 
kell. Ilyen műsorral nagy nézettségre ne 
is számítson, csak gondoljon bele, ha egy 
Megasztár így nézne ki, hogy diafi lmet 
néznének közbe, utána meg jön a sírás-rí-
vás, a kutya se nézné az ilyet. Szóval ide 
ütős produkciókat kell találni, különben a 
köz belealszik a saját meghallgatásába. 
Kezdjük mindjárt magával, drága taná-
cselnök úr. Itt van mindjárt a megjelenés. 
Felejtse el az öltönyt meg a nyakkendőt, 
az nem trendi, meg nem haladó. Hát 
nincs magának ilyen modern sztájlisztja? 
Milyen hivatala van magának, drága 
tanácselnök úr, ha nincs ott egy fodrász, 
meg egy sminkes, meg egy öltöztető? Ren-
desen felöltözve soha az életben nem fog 
feltűnést kelteni, mint szpíker! Vannak 
például ezek a jófej halálfejes bézbólsap-
kák, na, egy ilyet csapjon a fejére, de a 
sildje legyen hátul. És a lényeg: dobjon 
be néha pár viccet, hogy például „nagyon 
köszönjük a munkáját annak a kedves la-
kótársunknak, aki még a Felsővár utcai 
közpark átadása előtt megóvta a kiszára-
dástól a kiültetett növényeket oly módon, 
hogy ellopta őket”. De akár előadhat egy 
helyi népszokást leíró ehte budakalászi 
csujjogatóst is, ezzel a szöveggel:

Érik már a levendula, 
Gyula bácsi felindula,
bugylibicska beindula,
el is tűnt a levendula.
Egy szó, mint száz, a maga produkci-

ójával magasra tesszük a lécet. Ezért be 
kell vezetni, hogy csak az adhat elő pa-
naszt, aki valami egyéni produkcióval is 
készült. Például, van egy néni, aki állan-
dóan felolvas valami marha hosszút. Ez 
ugye, piszok unalmas, főleg úgy, hogy 
minden évben ugyanazt a marha hosszút 
olvassa fel. Ez már kérem, a ráolvasás 
minősített esete! Hát drága tanácselnök 
úr, aláteszünk a nénnyének például egy 
egykerekű biciklit,  én meg rája pillantok 
összehúzott szemöldökkel a tévén keresz-
tül, távszugerálom, mer azér a közelébe 
nem megyek, és miközben kerekezik és fel-
olvas, még három karikát dobál felváltva 
a levegőbe. Ezt már én is szívesen meg-
nézem! Csak egy probléma lehet ezzel, 
hogy a közmeghallgatást maguk mindig 
keddre időzítik, amikor meg Bajnokok Li-
gája focimeccs van, és végeztem egy gyors 

kétfős közvélemény kutatást, rákérdeztem 
a Józsinál meg Bélánál, és az jött ki, hogy 
a többségük szívesebben nézi Ronaldo 
bicikli-cseleit, mint hallgatja egy biciklis 
nénnye cseles kérdéseit. De mondok még 
jobbat. Az egyik közmeghallgatáson volt 
egy tag, aki angolul meg németül magya-
rázott, hogy zérgértefraubürgermejszte-
rin, meg hasonlókat külföldiül papírból, 
és alul meg nem írták ki csíkban a tévén a 
fordítást, úgyhogy nem értettem egy kuk-
kot se belőle, csak azt láttam, hogy a kö-
zönség nagyon röhög. Az ilyen jó poénos 
részeknek sokkal nagyobb nyilvánosságot 
kell ám adni! Na szóval, ha most is eljön 
a nyelvtanfolyamos elvtárs, csak felé for-
dítom delejező pillantásom, és fogadjunk, 
elénekli az Internacionálét kínaiul svéd 
akcentussal, fejből! A jelenlévőket pedig 
nem a napirendről kell megszavaztatni, 
drága tanácselnök úr, mer az unalmas, 
hanem inkább arról, hogy melyik felszó-
lalót akarják kiszavazni a közmeghall-
gatásról. Ez az igazi demokrácia, kérem. 
Döntsön a nép! És lehessen még esemes-
ben is szavazni, elvégre modern időket 
élünk, nem kell magunkat fárasztva el-
menni sehova, semmilyen unalmas gyű-
lésre, főleg ha emiatt lemaradnánk egy 
jó meccsről. A minap is olvastam egy 
nagy bajuszú politikus fószerről, aki már 
egészen hatvanezer fotelforradalmárt 
buzdított kattintásra és olyan internetes 
rendszerellenes tömegtüntetést rendezett 
most október 23-án, hogy ihajj. Nahát 
kérem, ezt kell tenni itt is, erre kell biz-
tatni a lakótársakat, hogy nézzék otthon 
a tévében a közmeghallgatást, és aki hosz-
szan beszél a semmiről, arra nyomjanak 
egy rövid szöveges üzit, szavazzák ki a 
csudába, és ezzel kész, az illetőtől rögtön 
el kell venni a mikrofont, aztán csá. Az 
így felszabaduló időben pedig lehet adni 
reklámot, például így: „Terka néni arca 
gyakran kipirul felszólalás közben, ezért ő 
körömvirágkenőcsöt használ. Terka néni 
már tudja a titkot, ismerje meg ön is! Kö-
römvirágkenőcs. Mert megérdemli.” És 
hát a kétering, kérem. Olyan nincs, hogy 
közmeghallgatáson nem osztanak ropit 
meg sört, meg nincs melegszenya és szo-
tyola. És akinek kiszárad a torka? Vagy 
megéhezik, miközben közmeg hallgat? He? 
Az már nem is ember? Drága tanácselnök 
úr, én igazán nem akarok itt fenyegetőzni, 
de ha nem lesz változás, az biztos, hogy 
bejelentem az egész rendezvényt az om-
bucmannak!                                               fbi

SZAVAZZ! 06 20 12345671122
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„10 éve vagyunk együtt, ilyen rég-
óta tanuljuk, mit tehetünk az egész-
ségünkért, vagy, ha ezt lekéstük, 
legalább időben derüljön ki a baj, 
minél kevesebb szövődmény alakul-
jon ki, minél kevésbé legyünk kiszol-
gáltatottak!” (Dr. Gál Katalin) 

A szép és kerek születésnap kiváló al-
kalmat szolgáltatott arra, hogy összegez-
zük az elmúlt évek munkáját, levonjuk a 
tanulságokat és új terveket készítsünk.

Az Egészségklub tagsága hálás az alapí-
tóknak és mindazoknak, akik hozzájárul-
tak ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben a klub 

megerősödve minden budakalászi lakótár-
sunk javára tevékenykedhetett.

Ezúton is szeretnénk kifejezni őszinte 
köszönetünket Budakalász Város polgár-
mesterének és Képviselő-testületének az 
erkölcsi és anyagi támogatásért, amellyel 
rendszeresen hozzásegíti a klubot az alap-
vető szűrővizsgálatok megszervezéséhez és 
lebonyolításához. (A 10 év alatt 7 féle be-
tegségre összesen 63 szűrést szerveztünk, 
ezeken 2543 budakalászi lakótársunk vett 
részt.) Köszönjük a Faluház (Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár) igazgató-
jának és minden munkatársának, hogy 
a házban otthon érezhetjük magunkat. 

Nagyvonalú és baráti segítségük nélkül 
nem lennénk képesek vállalt feladatainkat 
ilyen színvonalon teljesíteni. 

Az Egészségklub a jövőben is vár min-
denkit, aki egészségtudatosan szeretne 
élni, bővítené ilyen irányú ismereteit, 
szívesen mozogna szervezetten és rend-
szeresen, szeretne baráti közösséggel ki-
rándulni, kulturális élményeket átélni vagy 
egyszerűen csak közösséghez tartozni.

Minden hónap első csütörtökén tartjuk 
klubnapunkat a Faluház I. emeleti Díszter-
mében.

Az Egészségklub vezetősége 

Közélet

„Vigyázz a testedre, 
mert ez az egyetlen hely, ahol élhetsz.” 
Tíz éves az Egészségklub

10 éves az Egészségklub 

Tíz éves jubileumi születésnapját ünnepelte a budakalászi Egészségklub a Kós 
Károly Művelődési Házban. A rendezvényen beszédet mondo   Rogán László 
polgármester, Dr. Gál Katalin háziorvos, Garami Lászlóné korábbi és Nagy Edit 
jelenlegi elnök. 

Az Egészségklub ötlete Dr. Gál Katalin 
háziorvos, szakmai vezető nevéhez köthető, 
aki felismerte a település lakosságának 
az egészség megőrzésében, a prevenció-
val kapcsolatos hiányosságait. Az alapító 
kiemelte, hogy évekkel ezelőtt miért volt 
fontos az egészségklub megalapítása: 
„2005 volt az az év, amikor 25 éves házi-
orvosi pályafutásom első és eddig utolsó, 
egészségbiztosító által kiírt prevenciós 
pályázatán vettem részt, amit nem egy 
körzetre, hanem egy településre írtak ki. 
Egyértelmű volt, hogy ezt egyedül nem 
tudom megcsinálni. Ekkor kértem segít-
séget az Önkormányzattól, aminek életem 
egyik nagy találkozását köszönhetem, 
mert megismerhettem Garami Lászlónét, 
Margót, aki rendkívül agilis, jól képzett, 
roppant lelkes szakember, így nagy se-
gítséget jelentett nekem, és jelent ma is, 
amit nagyon köszönök neki. Toboroztuk 
a tagokat, majd összeültünk tizenegyen 
és lefektettünk néhány alapkövet, ami na-
gyon fontos volt ahhoz, hogy elinduljunk 
egy meghatározott irányba. Az egyik ilyen 
a felvilágosító előadások megvalósítása, a 
prevencióra, a szűrések fontosságára való 
fi gyelemfelhívás volt, a másik a politika-
mentesség. Szerintem ennek is köszönhető, 
hogy az elmúlt 10 évben a település min-

den vezetője támogatott minket. Nagyon 
köszönöm Rogán László polgármester 
úrnak, – és itt mondok köszönetet annak 
a másik két polgármesternek is, akik már 

nem lehetnek közöttünk, – illetve a Képvi-
selő-testület bennünket pártoló tagjainak.” 
Rogán László polgármester beszédében 
kiemelte, hogy rendkívül fontosak egy te-
lepülés életében a civil szervezetek, egye-
sületek, kell a civil háttér az Önkormányzat 
munkája mögé. Azt is kifejtette, hogy az 
Egészségklub az egyik legjobban szervezet 
egyesület, akikre mindig lehet számítani 
különféle megmozdulások, események al-
kalmával. Az Egészségklub alapítói nagy 
hangsúlyt fektetnek a megelőzés mellett a 
helyes tájékoztatásra ahhoz, hogy jobb mi-
nőségű életet éljünk. Az Egészségklub nem 
csak előadások szervezésével foglalkozik, 
tagjait sportra, testmozgásra is ösztönzi, 
úgymint a kerékpáros túrákon, kirándulá-

sokon, gyógytornán való részvétel. A tagok 
szerveztek már divatbemutatót, rendez-
nek színdarabot, tánc- és főzőversenyt is. 
Az ember társas lény, ezért fontos, hogy a 
tagok sok időt töltsenek együtt, jól érezzék 
magukat, érdekes  tevékenységeken vegye-
nek részt és új ismeretekkel gyarapítsák 
tudásukat. Az egészségügy számos szakte-
rületére kiterjedő szűréseket mindenkinek 
tanácsos igénybe vennie, mert az egészség 
megóvásánál nincs fontosabb feladata az 
embernek. A születésnap családias hangu-
latban telt. Finom ételek és italok vártak a 
résztvevőkre, miközben élvezhették társaik 
saját maguk koreografált és rendezett előa-
dását. A jubileum alkalmából a klub vezetői 

egy kiadvánnyal is készültek a tagoknak és 
az érdeklődőknek, aminek egyik örökérvé-
nyű mottóján mindenkinek érdemes elgon-
dolkoznia „Vigyázz a testedre, mert ez az 
egyetlen hely, ahol élhetsz.”

„Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! 
A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt 
érezte  k velünk, hogy mi is azzá válhatunk” (Mark Twain)

www.bkegeszsegklub.hu
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1956. szellemisége majd 60 év 
elteltével is ott dobog a szívekben, 
amikor a szabadság hőseinek emléke 
előtt fejezzük ki tiszteletünket. Buda-
kalászon a megemlékezést az Omszk 
parkban az ’56-os emlékműnél tar-
tották, ahol Gaján Vilmos, a Buda-
kalászi Helytörténeti Kör vezetője, a 
Kalászi Textilesek 1956-os Munkás-
tanácsának tagja mondott beszédet 
az egybegyűlteknek.  Az 59 évvel 
ezelőtti események ma is elevenen 
élnek a forradalom élő tanúiban. Az 
ünnepi szónok beszédében saját ’56-
os élményeit idézte fel, ami számára 
Budakalásszal való kapcsolatának 
kezdetét is jelentette. Az 1956. októ-
ber 23-i események nem csak Deb-
recenben és Budapesten izzították 
fel a szabadságra vágyó ifjak szívét, 
hanem a kisebb vidéki településeken, 
így Budakalászon is. Gyorsan terjedt 
a forradalom híre, amire a szovjet 
túlerő napokon belül véres választ 
adott. Fontos, hogy örökké lobogjon 
a szívekben a láng, hogy átadjuk azt 
utódainknak megőrizve ezzel azok-
nak a bátor hazafi aknak az emlékét, 
akik életüket áldozták 1956-ban a 
magyar szabadságért. Az ünnepi be-

szédben elhangzott, hogy 
Budakalászról is többen 
vettek részt a forradalmi 
eseményekben. Zászla-
jukon a követ-
kező jelmondat 
volt olvasható: 
„Petőfi szelle-
mében előre! 
B u d a k a l á s z 
ifjúsága!” Az 
ünnepi műsor-
ban Szalóki B. 
Dániel, Orbán 
János, Kovács 
Anna és Horváth Bokor Rózsa vett 
részt. A megemlékezés végén a város 
vezetősége, a pártok és a civil szerve-
zetek képviselői is elhelyezhették az 
emlékezés virágait a kopjafánál.

Október 6. nemze   gyásznap

Örökké lobogjon a szívekben a láng

Az Iskola utca és a Damjanich utca 
sarkán lévő emléktáblánál az 1848-
49-es szabadságharcban részt vett 
tizenhárom honvédtiszt aradi kivég-
zésre és a hősi halált halt hazafi akra 

emlékeztek a jelenlévők az aradi vér-
tanúk napján, amelyet 2001-ben a 
magyar nemzet gyásznapjává nyil-
vánítottak. A XIX. század derekán, 
Európán végigsöpört egy forradalmi 
hullám, ami október 6-án érte el az 
osztrák birodalom fővárosát, Bécset. 
A harci események első évforduló-
jára időzítette az osztrák uralkodóház 
feje, I. Ferenc József a magyarországi 
forradalmi események megtorlását, a 
miniszterelnök és a honvédtáborno-
kok kivégzését. Azóta a magyar nép 
évről évre némán vagy sírva, mécsest 
gyújtva vagy virággal, magányosan 
vagy közösségben, de megemléke-
zik azokról a hősökről, akik életü-
ket adták a Magyar Szabadságért. A 
megemlékezés végén Rogán László 
polgármester és Benkó Attila, a Kós 
Károly Művelődési Ház és Könyv-
tár intézményvezetője elhelyezték a 
megemlékezés koszorúját a vértanúk 
emlékét őrző tábla alatt. 

Október 6.

Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre, 
Hol megváltott – hősi áron – 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom. 
Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa, 
Hulló levél búcsúcsókja; 
Bánat sír a száraz ágon, 
Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom. 
Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 
Bús szívünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 
Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 
Az aradi tizenhárom. 

(Ady Endre)

Közélet

DÓDDDD
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Több száz résztvevő 
a 25. Tófutáson

A 25. Tófutással zárultak le az idei 
sportesemények Budakalászon. Az 
időjárás barátságosabb arcát mutatta 
a rendezvény kezdetére, bár a részvé-
teli rekord nem dőlt meg, így is több 
százan neveztek minden korosztály-
ból a futóversenyre. A hagyományok-
nak megfelelően ezúttal is két táv 
közül választhattak a résztvevők, az 
1800 méteres táv egy kört jelentett, 
a felkészültebbek ennek kétszeresét 
is teljesíthették. A Tófutás már nem 
csak Budakalászon, hanem a kör-
nyéken is egyre népszerűbb a spor-
tok kedvelői körében. A futóverseny 
résztvevői egyedi tervezésű pólót, a 
kategóriák győztesei értékes díjakat 
is hazavihettek a 25. Tófutásról.

Az eredmények a 22. oldalon ol vas-
hatók.
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Elég későn tanultam meg úszni, el-
múltam már kilenc éves is. A Szentist-
vántelepi Általános Iskola tanulójaként 
kezdtük az úszásoktatást a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola tanmedencéjé-
ben. Hajdu Gábor igazgató úr szárnyai 
alatt kezdődött a karrierem. Később Le-
ányfalun és a budapesti Komjádi uszo-
dában is edzettem. Pályafutásom tíz 
évvel ezelőtt Kaposváron fejeződött be. 

 Egy kicsit térjünk ki bővebben a 
karrieredre. Sikereket elsősorban 
búvárúszásban értél el, de mi in-
dított el téged ezen az úton?

Általános iskolásként nem tartoz-
tam azok közé, akik gyorsan tanulnak, 
így Csentős László oktatónak nem volt 
könnyű dolga velem a Pap-szigeten. Rá-
ment egy egész nyár arra, hogy megta-
nítsa a 33 m-es medencében a hátúszást 
is. Megérte a küzdelem, mert az alapok 
elsajátítása után nagyon gyorsan bein-
dult a pályám. Arany- és ezüstérmeket 
hoztam sorban, korosztályos váloga-
tott voltam. Egy felkérés elutasításával 
uszodát kellett váltanom, ami időköz-
ben korosztályváltást is jelentett. Akkor 
14 éves voltam és lelkileg rossz hatással 
volt rám, hogy felnőttekkel kellett ösz-
szemérnem a tudásomat, hiányzott a 
sikerélmény és ez lehúzta a teljesítmé-
nyemet. A szomszéd medencében edző 
búvárúszók felkeltették az érdeklődé-
semet, hatásukra úgy döntöttem, hogy 
sportágat váltok. Ez nem hozott az éle-
temben nagy változást, ugyanúgy jártam 
edzésekre, ugyanabba az uszodába. 

 Hogyan képzeljük el a búvá-
rúszást, mint sportágat? 

A klasszikus úszástól eltér. Jelentős 
sikereket érnek el benne sportolóink, de 
sajnos nem olimpiai sportág. Az a sza-
kág, amit én űztem, kifejezetten meden-
cére tervezett gyorsasági versenysport, 
ami egyben technikai is, mert egy páros 
uszony van a lábunkon a megméretteté-

sen. Négy helyett két úszásnem van, az 
egyik víz alatti, amit szabad tüdővel és 
palackkal kell teljesíteni, és van egy fel-
színi úszásnem is, amit pipával úszunk.

 Mennyire népszerű ez a sportág 
hazánkban?

Sajnos nem túl sokan ismerik, vidéken 
nagyobb talán a követők tábora, ott job-
ban beépült a köztudatba, mint a fővá-
rosban. Budapesten a többi sportágban 
elért sikerek elterelik a fi gyelmet a búvá-
rúszásról. Mivel vidéken sokkal nagyobb 
a bázis, ezért is kerültem le 2000-ben 
Kaposvárra, ahol teljesen más légkörrel 
találkoztam. Az egyesületekre nagyobb 
fi gyelmet fordít vidéken a városvezetés. 
Egy eredményekben gazdag sportágról 
beszélünk, ami nagyon sok világbajno-
kot, Európa bajnokot és világcsúcstartót 
adott Magyarországnak. Egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a négyévente 
megrendezett világjáték is, amit a nem 
olimpiai sportágak olimpiájának tarta-
nak.

 A magyar sikerekről már be-
széltünk, te milyen eredményeket 
tudhatsz magadénak? 

Sprinter versenyzőként aranyérmet 
nem szereztem, de ezüst- és bronzér-
met nyertem Európa bajnokságon. A 
4x100-as váltóval világbajnoki bron-
zérmet szereztünk. A ’96-os világbaj-
nokságon állhattam először a dobogó 
harmadik fokára, ekkor országos csú-
csot úsztam. Pályafutásomat egy Eu-
rópa bajnoki ezüstéremmel fejeztem be 
2003-ban. Ezt követően kezdődött a le-
vezetés, majd 2005-ben országos bajnoki 
címmel és országos csúccsal búcsúztam 
végleg el a sportolói pályától. 

 Melyik eredményedre vagy a 
legbüszkébb? 

A 2002-es Patras-i világbajnoki 
bronz érmemre vagyok a legbüszkébb. 
Ott úsztam életemben a leggyorsabban 

és a legjobban, nagyon jó formában 
éreztem magam. Görögországot nagyon 
szeretem, onnan hoztam egy Európa baj-
noki egyéni bronzérmet, ami egy kicsit 
nehezebb menet volt 1999-ben. 

 Mi volt az oka, hogy a verseny-
sportot abbahagytad? 

2003-ban sajnos elvesztettem az 
édesanyámat és magamra maradtam, 
háttér és támasz nélkül. Mindannak el-
lenére, hogy a budakalászi Önkormány-
zatnak és a Képviselő-testületnek nagyon 
sokat köszönhetek, mert lehetőségeikhez 
képest segítették a világversenyekre való 
kijutásomat. A versenyzőknek maguknak 
kellett előteremteni az anyagi hátteret. 
Ennek hiánya vezetett a pályafutásom 
befejezéséhez.  

 Sajnálod, hogy így alakult?
A reggeli kelések nem hiányoznak, de 

a mozgás igen. A szülés után sem tudtam 
visszaszerezni a versenysúlyomat. Átvál-
tottam a száraz edzésekre, nem vagyok 
olyan aktív, mint amikor vizes edzéseket 
csináltam, de biciklivel járok dolgozni, 
sokat sétálok a körzetemben védőnőként 
és a gyermekemmel is igyekszem spor-
tolni. Úgy érzem nem bántam meg, a leg-
megfelelőbb pillanatban szálltam ki. 

 Várható, hogy a kisfi ad a nyom-
dokaidba lép?

Hagyom neki, hogy a neki tetsző 
sportágat válassza. A kisfiam sport-
szerető családba érkezett, az édesapja 
NB I-es kosárlabdázó. Tapasztalatból azt 
tudom mondani, hogy nem könnyű az él-
sportolók élete, nem mindenki bírja az itt 
támasztott követelményeket. Azt gondo-
lom, hogy a fi am megtalálja majd a neki 
tetsző sportágat. Hamar megtanul majd 
úszni, most hét éves, jelen állás szerint az 
élsportról ebben a szakágban már lema-
radt, de ha a génjeiben örökölte, bármi 
lehet belőle.

VM

KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Erdődy Beatrix világbajnoki bronzérmes búvárúszó

A védőnő az a személy, aki végig kíséri a folyamatot, amikor egy 
nőből édesanya, a  csecsemőből gyermek, majd i  ú lesz. Keve-
sen tudják, hogy amikor Budakalászon védőnőhöz viszik gyerme-
küket, egy örökös bajnok ad tanácsot, és gondozza a körzetébe 
tartozó családokat. Erdődy Beatrix búvárúszó bajnok elmesélte, 
hogy ismerkede   meg az általa választo   sportággal. 

Tapasztalatból tudom, hogy nem 
könnyű az élsportóló élete
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Budakalászi Kultúrcseppek

Bartók emlékhónap a 
Kós Károly Művelődési Házban

Októberben a magyar népzenei élet egyik 
meghatározó alakjára, Bartók Bélára emlé-
keztek egy rendezvénysorozattal a Kós Ká-
roly Művelődési Házban. A népzenekutató 
szellemi hagyatéka volt az est fő témája ok-
tóber 10-én, az emlékhónap nyitó rendezvé-
nyén, amikor Agócs Gergely néprajzkutató, 
népzenész beszélt Bartók Béla életművének 
a művészetekre, tudományra és az oktatásra 
gyakorolt hatásáról. Az estre további neves 
vendégek is érkeztek: Kővágó Zsuzsa tánc-
történész, Hlavacsek Tihamér zongoramű-
vész és M. Tóth Géza animációs fi lmrendező. 
A mestert, az Eichinger Tibor-Kéri Gábor 
kortárs gitár duó idézte meg Bartók-, Li-
geti- és Kurtág-darabok megszólaltatásával. 
A rendezvény rendkívüli érdeklődés mel-
lett, teltházzal zajlott a Művelődési Házban.

Komolyan készültünk a művészeti-
leg legnagyobb jelentőségű alkalomra, a 
Keszthelyi Országos Kórustalálkozóra, 
amelyen kórusunk Méhes Imre karnagy 
vezetésével szerepelt. Keszthelyen, ez-
úttal 35 hazai énekkar adott hangver-
senyt két napon át, minősítő zsűri előtt.

A Dalünnepre kétféle műsorral lehetett 
jelentkezni: egyházi és/vagy világi kórus-
muzsikával. Mi mindkét műfaj zeneszáma-
iból tanultunk már, de most világi művekkel 
készültünk fel. Énekeltünk vidám és huncut, 
szomorkás, szerelmes és álmodozó, roman-
tikus énekkari műveket és természetesen 
magyar népdalfeldolgozásokat is: Fride-
rici, Hassler, Marenzio, Azzaiolo, Farkas 
Ferenc, Brahms, Mendelssohn és Bárdos 
Lajos kórusműveiből válogatva. A keszthelyi 
Fő téren található Magyarok Nagyasszonya 
Plébániatemplomban léptünk a zsűri elé, 
ahol a visszhang miatt egy kicsit aggódtunk, 

de előnyünkre tudtuk fordítani karnagyunk 
segítségével a nehezítő körülményeket is. A 
fellépéseket pontok alapján értékelte a zsűri, 
50-65 bronz, 66-80 ezüst, 81-90 arany mi-
nősítést jelent, maximálisan 100 pont volt el-
érhető. A 90 pontot elért énekkarok kapnak 
„Arany, dicsérettel” minősítést. Ez a legizgal-
masabb az egészben: ebbe a körbe mindösz-
sze 3 kórus került be, ezek közül mi voltunk a 
másodikak! A szereplésünkre a zsűri a máso-
dik legnagyobb pontszámot adta: 93 pontot, 
így is kiérdemeltük az „Arany, dicsérettel” 
minősítést. A legsikeresebb műsorunk-
ról amatőr felvétel is készült, amely inter-
neten a youtube oldalán tekinthető meg.

 A keszthelyi Dalünnep első napján a 
zsűri előtt lezajlott hangversenyt a temp-
lomban tartották, a második napon a Ba-
laton Múzeumban zajlott a hangverseny. 
A Festetics kastély tükörtermében „kiegé-
szítő” koncerteket hallgathatott a közön-

ség úgy, ahogy az utcákon is sokfelé. Este 
Keszthely központi sétáló utcáján sorakoz-
tunk fel, miután minden kórus sorban elé-
nekelt egy-egy művet, fáklyás menetben a 
Balaton-partra sétáltunk, keresztül-kasul 
a városon. Másnap folytatódott a kóru-
sok „minősítő” szereplése, és a várost két 
napig betöltő koncertsorozat szombat este 
a zsűri eredmény hirdetésével fejeződött be.

Nagyszerű élményekkel feltöltődve 
folytatjuk a közös énekléseket, szer-
dánként 18:00-19:30 óra között a bu-
dakalászi Faluházban, és készülünk 
a jubileumi hangversenyünkre, ame-
lyet fennállásunk 10. évfordulója al-
kalmából hamarosan  megtartunk. 

Minden kedves érdeklődő csatlakoz-
hat a kórusunkhoz és szeretettel várjuk 
a régi és új dalos társakat is. Elsősorban a 
férfi -szólamokba, – az sem baj, ha valaki 
nem tud kottából, vagyis „lapról énekelni”. 

Kincsesné Salca Mária

A Budakalászi Idősklub tagjai ok-
tóber 19-én Leányfalun, a Szent Anna 
templomban jártak. Az Idősklub dol-
gozói meglepetésnek szánták az utazást 
az időseknek, így a programot gondos 
előkészület előzte meg. Zoltán atya, a 
Szent Anna templom plébánosa fogadta 
kis csapatunkat a gyönyörű épületben. 
Időseink nem is sejtettek, miért jöttünk. 
Zoltán atya miután elmesélte a temp-
lom történetet, megáldott bennünket. 
Névre szóló emléklapot kaptunk tőle, 
amit meghatottan fogadtak tagjaink. Ez 
a nap sokáig él majd emlékeink között!

Zelizi Erika, intézményvezető

Arany minősítést kapo   dicsére  el 
a 10 éves Budakalászi kórus

Áldás az IdősklubraBudakalászi néptáncosok 
segítségével dőlt meg 
az Újvidéki Guinness-rekord

A legnagyobb és leghosszabb körtánc vi-
lágrekordját döntötték meg Újvidéken, ahol 
összesen 12 360 néptáncos kólózott népvi-
seletben. Aki nem ismerné a táncformát, a 
kóló egy balkáni tánc, amelyben körben vagy 
sorban állva, összekapaszkodva táncolnak. 
A rendezvényre tizenegy ország 290 egye-
sületéből érkeztek táncosok, városunkat a 
Budakalászi Rozmaring Néptáncegyüttes 
tíz tagja képviselte, Horváthné Vaizer Enikő 
vezetésével. Gyermekkórusok, önkéntesek 
és humanitárius szervezetek összefogásának 
eredményeként született meg a rekord, ami-
kor hat kilométer hosszan táncolták a kólót 
a résztvevők. A rekordállítás szabályait be-
tartva minden résztvevő kapott egy vonal-
kódot, amelynek segítségével a helyszínen 
megszámolták a rekordkísérlet résztvevőit. 
Az eredményeket Londonból igazolta visz-
sza a Guinness-rekordokat ellenőrző bi-
zottság. A Kóló a Guinness-ért elnevezésű 
rendezvény humanitárius jelleggel is bírt: 
a rohamosan terjedő cukorbetegség okozta 
problémára hívták fel a fi gyelmet a szervezők.
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IRODALOM
November 6. péntek 19.00

Budakalászi irodalmi beszélgetések c. sorozat

„
-

ISMERETTERJESZTÉS
November 6. péntek 18.00
Borklub

-

November 12. csütörtök 18.00

November 13. péntek 19.00 

sorozat
„

November 15. vasárnap 12.00-21.00 

November 28. szombat 14.00

November 7. szombat 18.00-22.00
Szerb Folkest

November 14. szombat 21.00-04.00

November 2-30.
 

November 20-22. 

2011 Budakalász, Szentendrei út 9.    www.koskarolymh.hu    +36 30 382 9810    info@koskarolymh.hu

irodalom ismeretterjesztés zene kiállítás tánc alkotóm hely sport egyéb
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November 13. péntek 17.00-19.00

November 28. szombat 17.00-20.00
Nosztalgia klub

EGYÉB
November 7. szombat 8.00-13.00

November 20. péntek 17.00-19.00

November 28. szombat 10.00-13.00

December 4. péntek 16.00

December 8. kedd 18.00 

PROGRAMJAI

November 5. csütörtök 17.00

November 10. kedd 18.00 

November 20. péntek 17.00 

Keressék Facebook elérhet ségeinket: Kós Károly M vel dési Ház és Könyvtár
 VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász
 Könyvbarátn k klubja Budakalász
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Az ünnepek  és játékos megélésük köny-
nyebben segítik a gyermekeknek megérteni 
a néphagyományokat, azzal, hogy aktív 
résztvevői lehetnek mind az előkészületek-
nek, mind a megvalósításnak, felejthetetlen 
élménnyel, tudással lehetnek gazdagabbak. 
Az adventi időszakban a gyerekeket a ka-
rácsony előtti izgalmas eseményekre ké-
szítjük fel. Az óvodai és a családon belüli 
ünnepi előkészületeknek közös célja, hogy 
képessé tegyük a gyerekeket a várakozásra. 
A téli ünnepkör jeles napjaira építve ter-
vezzük meg az ismeretanyagot, a népha-
gyományok felelevenítését, tiszteletben 
tartva a családok vallási nézeteit. Érezzék 
a gyerekek a család, a szeretet, a közös be-
szélgetések fontosságát, hogy miért fontos 
a szülők, nagyszülők tisztelete, szeretete, az 
összetartozás érzése. Váljon természetessé 

érzéseik, gondolataik szabad kifejezése.
Az adventi időszakban már szokásunkká 
vált, hogy november végén szülőkkel, gye-
rekekkel közösen játék- és munkadélutánt 
tartunk. Kellemes oldott hangulatban, 
fi nom meleg teával várjuk az érkező szülő-
ket. A háttérben lágy, karácsonyi zene szól. 
Ekkor szoktuk az adventi koszorúnkat is 
elkészíteni, valamint két-három kreatív 
tevékenység közül választhatnak a gye-
rekek, melyeket közösen készthetnek el a 
szüleikkel. A tevékenységek kiválasztásánál 
fi gyelembe vesszük a gyermekek életkori 
sajátosságait, érdeklődését, és fejlettségi 
szintjét. E tevékenységek során is fejlődik 
értelmi, érzelmi, szociális- és kommuniká-
ciós képességük, erősödik alkotókedvük. 
Az elkészített munka örömet okoz, szoro-
sabbá válik a gyermekek és szülők közötti 

kapcsolat. A szülőkkel közös tevékenységek 
pedig elmélyítik, szorosabbá teszik az óvo-
da-család kapcsolatát. Következő héten, a 
szomszéd csoporttal közösen meggyújtjuk 
az első adventi gyertyát. Közben éneke-
lünk, beszélgetünk: „Mit jelent az a szó, 
hogy advent?” „Kinek mit jelent a szere-
tet?” Mesével zárjuk kis összejövetelünket. 
Az adventi időszakra esik a Mikulás is, me-
lyet nincs gyerek, aki ne várna. „Vajon jön 
a Mikulás?” „Mit fog hozni?” „Virgácsot is 
hoz?” „Nagyot vagy kicsit, vagy csak sok-
sok fi nomságot a puttonyban?” – találgat-
ják ilyenkor.

Pillangó csoport

Óvodai hírek

Gyönyörű az őszi kert az oviban. A szél 
eregeti a sárga leveleket, mint papírsár-
kányt a gyerekek.  Nézzük az ablakon át 
Hangával. Egyszer csak megszólal: – Me-
hettem volna a nagyszüleimhez. De nem 
mentem, mert annyira szeretek oviba 
járni és itt lenni veletek. Megsimogatom 
és viccesen megkérdezem, mert ismerem 
a választ: 

– És aludni is szeretsz az oviban? – 
Huncut, gyönyörű szemei, szigorúan rám 
villannak.

– Tudod, hogy nem szeretek aludni. 

– És otthon este? – kérdezem tőle.

– Otthon se szeretek aludni, de muszáj, 
mert estére elfáradok. De Andris mindig 
előbb elalszik. 

– Mert ő iskolás, és tudja, hogy sokkal 
jobban rögződnek a tanult dolgok, ha al-
szik.

Elmesélem a gyerekeknek Andris tör-
ténetét, aki megkéri az álommanót, hogy 
napokig ne kelljen aludnia. Egész éjjel 
csendben játszik, de pár nap után már 
nincs íze a legfi nomabb falatoknak, nem 
telik öröme a legjobb focimeccsben, nem 
tud örülni barátainak, megbetegszik és egy 
pár nap után már könyörög a kis álom-
manó fi únak, hogy aludni, aludni szeretne. 

(Gerlinder Ortner: Gyógyító mesék)

Andrisnál is felborult a természetes 
szabályozás az aktivitás és a pihenés pe-
riódusai között. Ezért szervezete beteg-
séggel, fáradtsággal, unottsággal reagált. 
A kisgyermekek élményfeldolgozásának 
nagy része alvás alatt történik.  Kisiskolás 
korig nagyon fontos az alvás. Pihentető 
szakaszaiban jelennek meg a feldolgozó 
periódusok, melyek során az agy mélyíti,  
helyére rakja a velünk történt események 
élménytartalmait.  Miután az agy felfrissül, 
újra befogadóvá válik. Ilyenkor pihennek 
meg az élménybeszállítók is, mint a szem, 
a fül. A csend, a meditációs, pihentető 
alvás éltető erő az agynak, pont úgy, mint 
a friss levegő. Megpihen az idegrendszer, 
ami a rengeteg élmény és a mai rohanó 

világban a pergő képek, harcos játékok 
mellett sokkal fontosabb, mint az elmúlt 
korokban.  Dr. Gőbel Orsolya szakpszicho-
lógus azt kéri az óvodapedagógusoktól és 
a szülőktől is, hogy támogassák a kisgye-
rekeket a délutáni alvásban, és higgyenek 
abban, hogy a gyerekeknek szükségük van 
a délutáni alvásra még nagycsoportban is. 
A túlterhelt agy nehezen tanul, nehezen 
fogad be újat, keveri az információkat, tév-
útra tereli az utasításokat. Segítsük még 
nagycsoportban is Álommanó tevékenysé-
gét, mert nem kell már most hozzászoknia 
a kisgyerekeknek az iskolai nem alváshoz. 

Hanga boldogan kiált fel a mese végén: 
– Andrisnak hívták a kisfi út a mesében, 
mint a testvéremet! De Andris szeret 
aludni, én nem szeretek. De most fogok. 
Örülni fogsz? – kérdezi, magához öleli 
a Varázsalvókát és becsukja gyönyörű, 
huncut szemeit, hogy Álommanó beszórja 
álomporral. 

Teca óvó néni (Katica csoport)

Aludjatok gyerekek…
 TELEPI ÓVODA

 NYITNIKÉK ÓVODA

Advent
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FelhívásDiákhírek

Október 6.
2015. október 6-án, az aradi vértanúk em-

léknapján a 6.a és 6.b osztályos tanulók tar-
tottak megemlékezést a kivégzett hősökről. A 
műsort Kovács László tanár úr állította össze 
és a két hatodikos osztályfőnök, Veres Anikó 
és Németh Nikoletta tanárnők segítettek a 
megvalósításban.

A műsor a Kalász Suli felső tagozatosai szá-
mára fontos áttekintést nyújtott az 1848-
49-es szabadságharc hőseiről, és tisztelettel, 
méltó módon sikerült megemlékeznünk tör-
ténelmünknek erről a szomorú napjáról. 

Nyelvművelő napok Adán
Idén október 8-tól 10-ig rendezték meg 

vajdasági testvérvárosunkban, Adán Szarvas 
Gábor tiszteletére a nyelvművelő napokat. Is-
kolánk már hagyományosan vett részt ennek 
keretében a 7. osztályosok számára meghir-
detett játékos nyelvi vetélkedőn. Az idei ver-
senyen Somlói Kinga és Machó Bíborka 7.a 
osztályos tanulók mérték össze tudásukat 
más anyaországi és vajdasági iskolákból ér-

kezett társaikkal. A kétfordulós vetélkedő egy 
írásbeli feladatlappal kezdődött. Utána az ez 

alapján továbbjutott 15 diák folytatta a ver-
senyt a helyi színházterem színpadán. Nagy 
örömünkre Somló Kinga is bekerült a legjob-
bak közé, és ügyesen helyt állt a versenyben. 
Gratulálunk neki!

Főzőverseny
Hagyományos főzőversenyünket az időjá-

rás miatt el kellett napolni, de megérte!

Október 2-án, pénteken gyönyörű nap vir-
radt ránk. Szülők, diákok, tanárok nagy lelke-
sedéssel várták ezt az eseményt, mert nagyon 
jó együtt készülődni, együtt főzni, kötetlenül 
elbeszélgetni munka és falatozás közben. Az 
5.a osztály hamburgert sütött. Jó volt látni az 

ötödikes gyerekeket, ahogy gyúrták a darált 
húst és készítették a húspogácsákat. Az 5. b.-
sek kétféle paprikáskrumplija, kovászos ubor-
kával egyszerűségében volt tökéletes. A 6.a. 
babgulyást főzött. A csipetkekészítő brigádot 
szerintünk Gordon Ramsay is szívesen látná 
egyik Michelin-csillagos éttermében. A 6. b.-
sek is gulyáslevest főztek. Náluk a tiszta és 
rendezett munkavégzés volt a legfeltűnőbb. 
Mintha minden hétvégén együtt főznének, 
mindenki tudja, mi a dolga. Szuper csapat! 
A 7. a osztálynál csilis bab készült tortillába 
csavart grillhús salátával. Finom volt! A 7.b.-
sek tárcsán grilleztek. Mindenki „lopkodta” a 
sült krumplit, amit a húshoz sütöttek. A 8. a 
osztály terítése nagyon látványos volt. Ők is 
hamburgert sütöttek. A tipikus amerikai ételt 
az ötödikeseknél kis zászlócskák díszítették, 
a nyolcadikosoknál minden kék-fehér-piros 
volt és sok-sok csillagot szórtak a terítőre. A 
8.b.-sek teljesen önállóan főztek. Kis nyár-
sakat készítettek, saslikot sütöttek. Köretnek 
volt tzatziki és saláta. Isteni volt! A zsűri tag-
jai a tavaly ballagott DÖK-képviselők – Ivá-
nyi Eszter, Tóth Nikolett, Havacs Péter, Bence 
Bence – voltak. A zsűri elnöke Bajkó Bálint 
tanár úr volt. 

Döntésük alapján 2015-ben a főzőverseny 
eredményei: I. - 6.a, II. - 5.b, III. - 6.b, külön-
díj: - 8.b Gratulálunk mindenkinek! Köszön-
jük a szülőknek, a diákönkormányzatnak és a 
tanároknak a segítséget!

Iskolánk minden évben nagy létszámmal 
indul a Spar Budapest Maraton Fesztiválon. 
Nem volt ez másként idén sem. Nagy futó-
létszámunk miatt rendszeresen kapunk díjat 
a mozgósítási versenyen. A 2015-ös Spar Bu-
dapest Maraton Fesztiválon a telepi iskola a 
2. helyezést kapta meg, s ezért 75.000 Ft-os 
utalványban részesült. Gratulálunk a szer-
vező kollégáknak és minden résztvevőnek!

*

Ebben a tanévben is folytatódnak is-
kolánkban az eddigi jól bevált „Megyés já-
tékok”. Mivel egyre több diák jár hozzánk, 
így a csapatokat már nem csak a megyék 

szerint, hanem Magyarország, Budapest és 
Budakalász névvel is elláttuk. Elsőstől nyol-
cadikosig mindenféle korú diák tartozik egy 
csapatba, s ők egy nagyobb diák vezetésé-
vel a Megyés játékok napján együtt teljesí-
tik az állomások feladatait. A kihívásokat 
egy témakör köré rendezzük. Az októberi 
játékokat a környezettudatosság jegyében 
rendeztük meg, neve ennek megfelelően 
„Minden, ami öko…” volt. Változatos krea-
tív, játékos, rajzos, mozgásos, ismeretbővítő 
feladatok vártak mindenkit az állomásokon. 
Jó hangulatban ért véget ez a nap, az isko-
lánk faliújsága pedig azóta is mutatja, miféle 
alkotások, képek születhetnek akár egyszerű 
műanyag kupakok felhasználásával is. 

*
Október közepén a Budakalászi Jóléti 

Szolgálat Alapítvány Dr. Kulin Sándor kez-
deményezésére elsősegélynyújtó és újra-
élesztési tanfolyamokat tartott iskolánk 
7. és 8. osztályos tanulói részére. Egy-egy 
tanfolyam négy órát tartott. Hazánkban na-
ponta 70 ember hal meg hirtelen szívmeg-

állás következtében. Közülük sokan életben 
maradhatnának, ha azonnali szívmasszázst 
kapnának a a mentőorvos kiérkezéséig. 
Ezért életbevágóan fontos, hogy a budaka-
lászi fi atalok az erre irányuló ismeretekkel 
rendelkezzenek és azokat a gyakorlatban is 
alkalmazni tudják. 

Egy mentőtiszt jelölt (Vörös Márton) és 
két szigorló orvos (Kulin Dániel és And-
rejszki Zsófi a) részvételével szerveztük meg 
ezeket a tanfolyamokat, az Országos Men-
tőszolgálat és a Máltai Szeretetszolgálat esz-
közeinek és oktató anyagainak segítségével; 
a polgármester úr és az iskolák igazgatóinak 
támogató egyetértésével.

Diákjaink aktívan, nagy érdeklődéssel 
fogadták a kapott információkat, s remél-
jük, mindezt, ha szükséges lesz, alkalmazni 
is tudják majd. Köszönjük Dr. Kulin Sándor 
kezdeményezését és az oktatók elhivatott 
munkáját!

 A SZENTISTVÁNTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 KALÁSZ SULI
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A Kárpát-medencében 805-től ural-
kodó keresztény „Abaházi” (Ábrahám, 
Izsák, Sirák, Sámuel) család Sirák-Vata 
ágától származik a borsodi Vatta telepü-
lés neve, ahonnan a felsővattai Wattayak 
származnak. Az oszmán csapatok 1596-
ban elfoglalták Egert és környékét, így a 
Wattayaktól Gáspár a nógrádi Pilinybe 
kényszerült.  1606 után született evangé-
likus családba Gáspár és Török Eötvös 
Katalin gyermekeként. I. Pál Iskoláit va-
lószínűleg Szécsényben végezte, 1633-ban 
Fülekre költözik. 1636-tól Nógrád várme-
gyei esküdt. Buday Bornemisza Bolgár 
Pál és Tholdy Kata lányát, Annát vette 
feleségül. Két gyermekük ismert: II. Pál, 
aki a kecskeméti járás szolgabírájaként 
1679-ben halt meg és János. I. Pál 1644-
ben apósával rövid Habsburg fogságban 
volt. 1661-től örökölte apósától (akinek 
Sára lánya négy férjétől gyermektelen 
maradt) nógrádi, kis-honti, borsodi és 
a bácskai mellé a Pest-Pilis-Solt várme-
gyei birtokokat Dunakeszitől Soroksárig 
(benne a mai Pest többségét) és Pomáztól 

Nagykovácsiig (benne Budakalászt), va-
lamint Kiskőröst és környékét.    

I. Pál Heves-Külső-Szolnok és Pest-Pi-
lis-Solt vármegyéknek is ülnöke 1668-tól, 
utóbbi vármegyében 1682-től helyettes 
alispán. 1670-ben Besztercebányára köl-
tözött. Dunakeszin ispáni központot 
működtetett, és innen irányítatta a vár-
megyei birtokait. Egyik feljegyzése Ka-
lászról: „Anno 1681 die 13 jullyküdötték 
meg az Dunánátvalo két racz falum po-
mázh és kalocz az keszöi faluban lakozó 
Kovácz András és Kovácz Jánostol, még 
marattak adossa hat tallérral, Kovácz 
András öt kezes évre kapi meg hozak, és 
egiébarant az portékatmindmeg hoztak 
megküdöttékairoval a két sajtot az 1680 
esztendönvalot, még erre az 1681 eszten-
dőre valo mind hátra van.” Közigazga-
tási munkájában megkövetelte a magyar 
jogszabályok betartását. Birtokain biz-
tosította a vallásszabadságot és a ma-
gyar törvénykezést. Ő kezdte meg királyi 
engedéllyel birtokainak betelepítését. 
Halálának ideje ismeretlen, de 1701-ben 
néhaiként szerepel. 

Bátonyi Pál

Felsőva  ai Wa  ay I. Pál 

Kalászi Kortárs Tánctalálkozó

Júliusban elhunyt budakalászi lakos:
Kutor Ferencné szül.: Vincze Julianna 87 éves

Még szeptemberben elhunyt 
budakalászi lakosok:
Maris Olivérné szül.: Füll Gizella 93 éves,
Ráb Tivadar 99 éves,
Steiner Józsefné szül.: John Erzsébet 70 éves,
Lázi Jánosné szül.: Popelka Ilona 70 éves,
Simon Lajos 61 éves

Augusztusi  anyakönyvi események
Városunkban, októberben 5 pár kötött házasságot. 
Az ifjú pároknak gratulálunk!  

Budakalász Város Önkormányzata 
nevében Rogán László polgármester, 
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás 
alpolgármester jó egészséget kíván:
95. születésnapja alkalmából Bella Györgyné 
szül.: Szemcsák Borbálának.

Anyakönyvi hírek

Közélet

Októberben elhunyt 
budakalászi lakosok:
Lakits László 83 éves,
Chovanetz Ottóné 
szül.: Örsi Éva 86 éves,
dr. Ferkó Sándorné 
szül.: Wittmann Ágnes 95 éves,
Gorzsás Emilia 63 éves
Ragó Kálmán 72 éves

Októberben tizenkettedik alkalom-
mal rendezték meg a Kalászi Kortárs 
Tánctalálkozót, aminek gyökerei a Duna 
Táncműhelyhez nyúlnak vissza. Az ese-
mény életre hívója a Táncműhely vezetője, 
Juhász Zsolt, aki a Kós Károly Művelődési 
Házzal együttműködve, évről évre több 
társulatot és nagyobb közönséget hív Bu-
dakalászra. A szentendrei kistérségben 
egyedülálló módon vállalja fel a találkozó 
a kortárs táncművek koncentrált bemu-
tatását, szolgálja ki a modern tánc iránti 
közönségigényt.

A fesztivál ars poeticája némiképp 
változott a kezdetek óta: eleinte a prog-
ramba olyan progresszív alkotókat hívtak 
meg a szervezők, akik az alkotás során a 
néptánchoz nyúltak vissza, vagyis speci-
ális tánctechnikaként használták a nép-

táncot, vagy a néptánc 
területe felől érkeztek a 
kortárs tánc berkeibe. Ez 
a törekvés a mai napig megmaradt, de ki-
egészült egy szélesebb körű érdeklődéssel: 
a szervezők ma már általában véve jelen-
tős hagyományra visszatekintő, „tradici-
onális” mozgásformákon alapuló kortárs 
táncelőadásokat hívnak meg a fesztivál 
programjába. Az idei fesztivál a Bartókra 
Hangolva című zenés irodalmi beszélge-
téssel kezdődött, ahol a közönség Agócs 
Gergő néprajzkutatóval és népzenésszel, 
Hlavacsek Tihamér zongoraművésszel, 
Kővágó Zsuzsa tánctörténésszel, valamint 
M. Tóth Géza animációs fi lmrendezővel 
találkozhatott. A  Forte Társulat Horváth 
Csaba rendező-koreográfus által 2005-ben 
alapított formáció, a színészek-táncosok 

alkotta társulat egy Magyarországon ke-
véssé ismert formanyelv létrehozását tűzte 
ki maga elé. A testekkel, hangokkal, tánc-
cal, zenével és szöveggel egy új, homogén 
nyelv megteremtése a céljuk. A társulat 
előadásában az érdeklődők Agota Kristóf: 
A nagy füzet című előadását láthatták. A 
színpadon egymást váltották a társulatok 
a közönség előtt, a Nagyváradi Táncegyüt-
tes két előadást is hozott a találkozóra. 
Délelőtt a gyerekeknek szólt Andersen egy 
örök klasszikusa, a Pomádé király új ru-
hája, nagy sikert aratva a fi atal közönség 
előtt. Este az Elektra című előadást tekint-
hették meg az érdeklődők a Nagyváradi 
Táncegyüttestől. A XII. Kalászi Kortárs 
Tánctalálkozót a Duna Táncműhely Ma-
dárasszony című előadása zárta.
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Viktória Gyógyszertár
2015. november 1.  
vasárnap 8-20 óráig

Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232 

Vörösmarty Gyógyszertár
2015. november 8. 
vasárnap 8-20 óráig

Pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402

István Király Gyógyszertár
2015. november 15. és 22.

vasárnap 8-20 óráig   
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

Kőhegy Gyógyszertár
2015. november 29. 
vasárnap 8-20 óráig

Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240 

Viktória Gyógyszertár
2015. december 6.  

vasárnap 8-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.

Telefon: (26) 340-232 
 

A változtatás jogát fenntartjuk!

Gyógyszertári 
ügyelet
2015. november

Közérdekű

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 
a Fanny Film K  .

Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa Rózsa

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea 

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Tokodi Gábor, U  oné Ochodniczki Vanda, VKC TV

Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea 
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda

marke  ng@szentendre.media.hu • Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat 

(2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.)
Lapbejegyzés száma: 

163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2015. november 24. Megjelenés, terjesztés: 2015. december 14-16.

Pályáza   Felhívás 
lakossági 
riasztórendszer 
kedvezményes 
biztosítására

Budakalász Város Önkormányzata a 
város lakói számára lehetőséget biztosít ri-
asztórendszer kedvezményes kiépítésére.  A 
kivonuló járőrszolgálat biztosításával kiegé-
szített lakásriasztó rendszer  képes eltán-
torítani a tulajdon elleni bűncselekmények 
lehetséges elkövetőit  vagy segíthet az elkö-
vetők eredményes felderítésében és elfogá-
sában.  

A pályázatot lezárt borítékban a Buda-
kalászi Polgármesteri Hivatalban (Petőfi  tér 
1.), vagy e-mailben (info@budakalasz.hu) 
lehet benyújtani. A borítékon vagy a tárgy 
mezőben pedig „Lakossági Riasztórendszer 
Pályázat” jeligét kell feltüntetni.

A részletes pályázatot és a feltételeket 
kérjük, hogy a város honlapján vagy a Buda-
kalászi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán keressék az érdeklődők.
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A hét végén idegenben játszottunk a Pécsi 
VSE vendégeként. A mérkőzésen az első 
perctől a mi akaratunk érvényesült, kisebb 
hibákkal magabiztos győzelmet arattunk.

Az első félidőben gyors, agresszív, pontos 
játékunknak köszönhetően, nagyobb előnyt 
szereztünk magunknak. A második játék-
részben ezt tartani egy kisebb hullámvölgy 
ellenére, amikor megint kapkodóvá, kissé 
pontatlanná vált a játékunk.

A játékfázisokat tekintve a védekezésünk 
és a kapusteljesítményünk ismét kiemelkedő 
volt. Visszarendeződéseink jól sikerültek, 

kevés indításból és lerohanásból származó 
gólokat kaptunk. Támadójátékunk ötletes, 
pontos, gyors volt. De még mindig vannak 
periódusaink, főleg a második játékrész 
közepén, amikor feleslegesen kapkodunk, 
ennek következménye, hogy buta hibákat 
követünk el. Kilenc gólos előnnyel kezdtük 
az utolsó 5 percet és rossz szokásunkat meg-
tartva ismét felelőtlen megoldásokat válasz-
tottunk. 

Összességében azonban uraltuk a mér-
kőzést, értékes győzelmet arattunk, a telje-
sítményért gratulálok a csapatnak.

Értékes győzelmet arato   a férfi  kézilabda csapat!
Pécsi VSE – CYEB Budakalász FKC 20-26

Sport

Játékoskeret: Váczi Dániel (kapus), Koncz 
András (3), Bendó Csaba (2), Doros Ákos 
(1), Dr. Czina József (2), Hadobás Bence, 
Nagy Bence (3), Tóth Ádám (1), Perényi Zol-
tán, Józsa  Máté, Tatai Olivér, Sutka Norbert 
(2), Gúnya Péter (6), Ulicsinyi Péter (kapus), 
Völker Bálint (5), Csuka Balázs (1)

Hajdu Gábor, elnök

ppppppppp

Kör Korcsoport Nem Résztvevő (fő)

1

Óvodás Lány 19
Fiú 12

Alsós Lány 34
Fiú 44

Felsős Lány 19
Fiú 16

Felnő  Nő 39
Férfi 36

2

Alsós Lány 10
Fiú 19

Felsős Lány 12
Fiú 10

Felnő  Nő 21
Férfi 30

Összesen: 321

Kör Korcsoport Nem Helyezés Név

1

Óvodás Lány I. Erdei Júlianna
II. Fekete Boróka
III. Szlávik Dzsesszika

Fiú I. Hamdi Zsolt
II. Imre György
III. Lendhart Bulcsú

Alsós Lány I. Hamdi Zsófi a
II. Vincze Borbála
III. Gödény Boglárka

Fiú I. Bányász Levente
II. Szűcs András

Fiú III. Bozsó Bálint

Kör Korcsoport Nem Helyezés Név

1

Felsős Lány I. Husz   Patricia
II. Tisler Doro  ya
III. Herr Zsófi a

Fiú I. Bakó Gergő
II. Friedrich Máté

Fiú III. Forró Márk
Felnő  Nő I. Horváth Anita

II. Békási Dóra
III. Koroknai Rita

Férfi I. Friedrich József
II. Koroknai Péter

Férfi III. Fellner Ferenc

2

Alsós Lány I. Bu   Kinga
II. Divényi Bernade  
III. Horváth Luca

Fiú I. Marekkel Botond
II. Imre László

Fiú III. Pász   Csanád
Felsős Lány I. Turay Eszter

II. Wild Emma
III. Mészáros Hanna

Fiú I. Csáki A   la
II. Koltai Marcell
III. Imre János

Felnő  Nő I. Gál Krisz  na
II. Kelő Sára
III. Bakonyi Szilvia

Férfi I. Simák Gergő
II. Székely András

Férfi III. Dudás József

ŐSZI TÓFUTÁS EREDMÉNYEK 2015. OKTÓBER 17.   OMSZK PARK

Mindenszentek és Halottak Napja al-
kalmával sokan indultak útnak és keresték 
fel elhunyt szeretteik nyughelyét. Virággal, 
mécsessel emlékeztek meg azokról, akik 
már nem lehetnek köztünk. Budakalászon 
Mindenszentek este a Kálvária dombon 
ökumenikus istentiszteletet is tartottak, 

ahol az elhunyt lelkekért imádkoztak a 
jelenlévők. A város temetői meghosszab-
bított nyitva tartással készültek a meg-
emlékezések alkalmából. November első 
hétvégéjén több ezren látogattak ki a város 
sírkertjeibe.

„Mindazokért, akiket nem lá  unk már régen…”
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„Itt van az ősz, itt van újra” és vele 
együtt a folyamatos nátha, meghűlés, orr-
folyás, köhögés szezonja. A gyerek horkol, 
fáradt, nyűgös, nincs étvágya, mi pedig 
percenként megkérdezzük tőle, hogy nem 
akarja mégis megtanulni kifújni az orrát, 
mert akkor talán a porszívó is kiköltöz-
hetne a hálószobából már végre. Aztán 
jönnek a mindenféle jó tanácsok és prakti-
kák… A tökéletes megoldást én sem tudha-
tom, csak arról szeretnék írni, ami nekünk 
segíteni szokott és bevált, legyen szó akár 
a gyógyulásról, akár a megelőzésről. 
Nem mellékesen helyi vállalkozásról van 

szó, nevezetesen a Kalászi Sóbarlang-ról. 
Akinek kisgyermeke van, talán már talál-
kozott is ezzel az elnevezéssel, hiszen az 
Önkormányzat jóvoltából a helyi bölcső-
dék és óvodák intézményeinek csoportjai 
térítésmentesen vehetik igénybe a szolgál-
tatást. Kisiskolások is megfordultak már 
itt egy-egy óra keretében, köszönhetően a 
tanárok rugalmasságának és az üzemel-
tető nyújtotta kedvező feltételeknek.

A gép által befújt kis mikron nagyságú 
só a levegőben cirkulál, így a lélegzés 
során bejut a szervezetbe és megtapad a 
légzőszerveken, ahol segíti az egészséges 

működést és fokozza a légzőszervek ön-
tisztulását. Az enyhébb felső légúti meg-
betegedések esetében oldja a lerakódott 
váladékot, csökkenti illetve megszünteti 
a gyulladást, fertőtleníti a nyálkahár-
tyát és végül helyreállítja a légzőszervek 
mikrofl óráját. Betegség esetén sem kell 
aggódni, hogy valamit elkapunk, hiszen a 
só fertőtlenítő hatása folyamatos, ráadá-
sul az elhasznált levegőt rendszerességgel 
cserélik.

A kellemes hangulatú helységben 
minden generáció megtalálja a számára 
megfelelő kikapcsolódást. A kicsik rop-
pant élvezik a só „homokozót”, lehet raj-
zolni, olvasni, társasozni is. Kényelmes 
fotelek, kellemes zene és színterápia segíti 
a felnőttek relaxációját. De akinek ez nem 
lenne elég, az eljárhat jógázni vagy átél-
heti a csontrakó mester által nyújtott ál-
dásos Táltos masszázst. 
Nekünk bevált, őszintén ajánlom mások-
nak is! 
Előre is köszönettel, ha leközlik a levele-
met!                                                   Bodó Évi

Olvasói levél

Közélet



Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, lapos tetők 
szigetelését vállalom. Kisebb munkával is ke-
ressen bátran! 06 70/578-1468


