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A tartalomból

Szent István
ünnepe
Budakalászon

Kocsi a körforgalomban. A “budakalászi kocsi” Európa legrégebbi kocsiábrázolása, 1953-ban került elő, a kavicsbányában. Hiteles másolatát helyezték el nemrég a városban. 8. oldal

Két nap alatt a Föld körül. A hagyományos Budakalászi Városnapokat
negyedik alkalommal rendezik meg
Budakalászon. A kétnapos rendezvény számos programmal, előadásokkal és koncertekkel várja a látogatókat.
14. oldal

fotó: Raczko Tímea

Önkéntes “régészek” a Kálváriadombon. A városi önkormányzat felhívására mintegy félszázan jelentkeztek. A civil segítők örömmel vettek
részt a közel ezeréves templom feltárásában.
4-5. oldal

Aranykalász

Húsz év elteltével szerzett a női kajaknégyes 500 méteren olimpiai
aranyérmet Londonban. Az aranyhajó tagjai Szabó Gabriella, Kozák
Danuta, Kovács Katalin és Fazekas
Krisztina voltak. A budakalászi olimpikonnak egy másik számban is
szurkolhattunk. Kovács Kati és
Douchev-Janics Natasa a női kajak
kettesek 500 méterén ezüstérmet
szereztek. A budakalásziak más
sportágban is érdekeltek voltak.
Varga Tamás és társa Hirling Zsolt a
könnyű kétpár evezősök között a
legjobb tizenkettőbe jutottak. Dara
Eszter pedig a 23. helyen végzett női
100 méter gyorson a londoni nyári
játékokon.
Budakalász szeptember 15-én
20 órakor a Városnapok keretében köszönti a sportolókat.

Budakalászi
Hírmondó

Valamit tenni Istenért
Ha nyáron messzi országokban járunk, újra és újra rácsodálkozhatunk az ottani népek templomaira. A házak elpusztultak, talán csak néhány nyoma van annak, hogy ott emberek
laktak. A templom tartós, hiszen szerettek volna Istennek a legértékesebből adni.
A középkori katedrálisok tisztelettel töltenek el. Akik elkezdték építeni, tudták, hogy nem fogják az elkészült épületet
látni, de munkájukkal hozzájárultak egy generációkon átívelő
épület létrehozásához.
A Szentistvántelepi templom is megújulásra szorult. A felújítást indokolta a födém statikai problémája, a palafedés gerendáinak hibái, az elkoszolódott falak és a gazdaságtalan fűtési
rendszer. Az elmúlt évben sikerült:
– új tetőszerkezetet tervezni és építeni
– cseréppel borítani a tetőt
– kicserélni a nyílászárókat
– padlófűtést kialakítani
– gazdabányai kővel lekövezni a templom hajóját
– kifesteni
– új liturgikus teret kialakítani
A felújítás nehéz feladat volt, hiszen a 60-as években nem
épülhetett templom Budapesten, ezért egyedülálló a Szentistvántelepen épült templom. Hasonló stílusú templomot csak külföldön találunk. Magyarországon nincs „társ” templom, ahonnan
„másolni” lehetne a kész műszaki megoldásokat.
Szeretnék köszönetet mondani Szokolay Bélának és Bukta Norbertnek, akik önkéntesen segítették a templom tervezését.
Köszönöm mindenkinek a munkáját. Aki szeretne hozzájárulni
a költségekhez, befizetésével, vagy a 11742087-20074205 számlaszámra
való utalással támogassa a templom felújítását.
Kálmán József atya

fotó: Raczko Tímea

“A templom tartós...”

fotó: Raczko Tímea

Templomszentelés Szentistvántelepen

Ünnep a megújult templom falai között
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„Az államnak a közjót kell szolgálnia!”

Látogatás a Kálvária-dombon
lódva, Erdő Péter arról beszélt, hogy
az állam elsődleges feladata a közjó
szolgálata. – Azért létezik az állam,
hogy az ott élő emberek helyzete
jobb legyen. Mi a közjó? Ehhez el
kell dönteni, hogy mi jó az embernek. Kell egy közös emberkép,
kellenek közös értékek. Szent Ist-

ván annak idején a kereszténységben találta meg azokat az értékeket,
amelyekre egész országát építeni
akarta, és igazolta őt saját kora, igazolták a későbbi évszázadok – mondta
a bíboros. A Kálvária-dombi látogatást követően a Szent István templomban folytatódott az ünnepi program.
R.T.

fotó: Raczko Tímea

Kálmán József budakalászi plébános meghívását elfogadva Budakalászra látogatott az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke, Erdő Péter. A bíboros hivatalosan az 1960-as
években épült, és idén felújított Szent
István Templom újraszentelésére érkezett, előtte azonban rövid látogatást
tett a Kálvária-dombon. Az itt zajló feltárás eredményeiről dr. Tomka Gábor
régész adott tájékoztatást a bíboros
számára, majd Rogán László polgármester a budakalászi kocsi másolatát
adta át az érseknek. Erdő Péter elmondta, reméli, hogy a nagyközönség
is mihamarabb megismerkedhet a hamarosan teljes szépségében napvilágra kerülő Árpád-kori templom maradványaival. A bíboros látogatásakor Rogán László polgármester hangsúlyozta, milyen sokat jelent a városnak és
személyesen neki is, hogy Erdő Péter
elfogadta a meghívásukat – Nagy
megtiszteltetés, nagyon nagy töltekezés, hogy találkozhattam Erdő
Péterrel. Köszönöm József atyának, hogy megszervezte ezt és
meghívta az érsek urat ide, Budakalászra – mondta Rogán László.
Augusztus 20-hoz, az államalapító
Szent István király ünnepéhez kapcso-

fotó: Raczko Tímea

Erdő Péter bíboros a Kálvária-dombra látogatott

Erdő Péter örömmel jött Budakalászra
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Önkéntesek a Kálvária dombon

Közönségnap az ásatáson
Lelkesedésben és tettvágyban nem volt hiány a Kálvária
feltárás augusztus 25-i Közönségnapján. Az Önkormányzat felhívására mintegy negyvenen vettek részt a programban, hogy
önkéntes munkájukkal tevőlegesen is hozzájáruljanak a közel
ezer éves templom feltárásához.
A nyár derekát idéző majdnem negyven fokos hőség nem
riasztotta vissza a résztvevőket. A Kálvária dombi feltárásra korábban bejelentkezetteken túl is érkeztek még segítők. A lelkes
„önkéntes régészek” között a nők többségben voltak ugyan,
de sokak inkább a férfimunkát választották.
A nők és a gyerekek feladata leginkább a feltárás során előkerült leletek, edénydarabok tisztítása, valamint finomabb szerszámmal a falakról a törmelék bontása, takarítása volt.
A jelentkezők között minden korosztály képviseltette magát. Többen magukkal hozták iskolás gyermekeiket is, hogy élővé, kézzelfoghatóvá tegyék számukra a történelmet és bevonják őket is a munkába. A legkisebbek mellett az idősebb generáció is képviseltette magát. A legidősebb résztvevő 70 évesen
vállalkozott a nagy munkára. Fiatalokat maga mögé utasító tettvággyal és munkabírással dolgozta végig szinte megállás nélkül
a napot és vitte talicskán a kitermelt földet a konténerbe. Hogy
a legeknél maradjunk a legtávolabbról, Csepelről érkeztek, a
legnagyobb létszámmal pedig Dr. Krepárt Tamás alpolgármester családja volt jelen. Ők öten jöttek, sőt a szomszéd kislányt
is magukkal hozták.
Eljöttek városunk vezetői is, akik a résztvevőkkel együtt
ástak, lapátoltak, talicskáztak. Budakalász polgármesterének –
aki a közönségnap ötletgazdája – már az öltözékén lehetett
látni, hogy nem a szokásos hivatali munkára készült, amit a ké-

sőbbiekben be is bizonyított. Alpolgármester asszony pedig a
Közönségnapot megelőző este saját kezűleg sütötte a húst a
vendégek számára a sülthúsos zsíros kenyérhez, az ásatáson
pedig maga is lapátot ragadott.
Dr. Tomka Gábor, a feltárást vezető régész, az érkezőket
több turnusban vezette körbe a helyszínen. Szavai nyomán, az
előtűnő templom romjait látva és érezve élővé vált a történelem. Akadtak, akik már hallották a régész korábbi – a feltárásról
tartott – előadását, de ők is sok új ismerethez jutottak, hiszen
túlzás nélkül nap, mint nap bukkannak elő a templom történetét kirajzoló és árnyaló leletek. Az egyik legújabb emlék például
az a XIV. századi tetőcserép, amivel a templom tetőszerkezetét
borították. A kor nagy újdonsága és vívmánya volt ez, hiszen
ebben az időben még a jelentősebb épületeket is jellemzően
fazsindellyel fedték.
Még az eseményről tudósító média képviselői sem tudtak
ellenállni és a kamerát lapátra cserélve kivették a részüket a
munkából.
Dr. Tomka Gábor a nap végén hasznosnak ítélte a programot és a résztvevők hozzájárulását. A segítőknek köszönhetően két konténer földet sikerült kitermelni, és számos leletet
vált vitrinekbe kiállíthatóvá vagy összeállíthatóvá, ez pedig
többnapi előrehaladást jelentett.
A munka végeztével testileg fáradtan ugyan, de az ezer éves
múltat idéző emlékektől feltöltődve és a feltárásban való részvételtől lelkesen térhettek haza az önkéntesek. Évek, évtizedek
múltán pedig, amikorra a templom már híres régészeti és szakrális emlékhellyé válik, elmesélhetik, hogy tevőlegesen is részt
vettek történelmünk e meghatározó emlékének feltárásában.
Az Önkormányzat ezúton is szeretné megköszönni minden egyes résztvevőnek a lelkes és aktív részvételt. A nagy
sikerre való tekintettel pedig terveink szerint október hatodikára újra meghirdeti a Közönségnapot, melyre ismét
nagy szeretettel várja a tettrekész segítőket!
K.A.

Médiamunkások

fotók: Kovács Andrea

Megelevenedik a múlt

Női egyenjogúság
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A régészet napos oldala
Közönségnap az ásatáson
Még a nyár elején a fülembe jutott, hogy a Kálvária-dombon
egy Árpád-kori templom feltárása folyik, ezért felmentem körülnézni. Egészen döbbenetes volt, ahogy kirajzolódtak a templom több száz éves falmaradványai a már feltárt területeken,
az itt-ott kiálló, egyes helyeken szinte falat alkotó emberi csontmaradványok meg egyenesen bizarr látványt nyújtottak. Még
egy laikus számára is nyilvánvalónak tűnt, hogy egészen
egyedülálló lelettel van dolgunk itt, városunk egyik kultikusnak
számító csücskén. Akkor még álltak a keresztek a Kálváriadombon…
Mikor megtudtam, hogy az ásatásra közönségnapot hirdettek, kapva kaptam az alkalmon, hogy én is részt vehessek
ebben a nem mindennapi dologban. Szó szerint dologban,
ugyanis felhívták a jelentkezők figyelmét, hogy szerszámokat,
ásót, lapátot hozzanak magukkal. Mikor felértem, 9 óra körül
egy kisebb csapat már neki is gyürkőzött az ásásnak, egy másik
csoportnak Dr. Tomka Gábor régész, a feltárás vezetője éppen
kezdte bemutatni a helyszínt. Gyorsan hozzájuk csapódtam. A
rövid történeti és helyszíni ismertető után neki is láttunk a
munkának: egy új szelvényt kellett felásni egészen a legfelső
rétegtől kezdve. Körülbelül azon a helyen, ahol a keresztek álltak, melyek most a domb alján lefektetve várakoznak.
Egy átlagos szombat délelőttön azt hiszem nem szívesen
áll ki az ember a tűző napra, amikor kb. 35 fok van, mert akkor
is megizzad, ha egy szalmaszálat nem tesz keresztbe. Talán az
utolsó igen forró nyári napot sikerült kifognunk erre a munkára, de a jó hangulat és a tudat, hogy a kétkezi munkánk által

évszázadok óta a földben szunnyadó kőfalak látnak majd ismét
napvilágot, hogy általuk jobban megismerhessük régmúlt
történelmünk egy szeletét, ez feledtette velünk a tényt, hogy
sűrűn kellett a homlokunkat törölgetni. Ha elfáradtunk az ásásban, megnéztük milyen fogása van a lapátnak. Ha kilapátoltuk
magunkat, beálltunk talicskásnak. Néha árnyékba húzódtunk
egy-egy korty víz vagy egy falat zsíros kenyér erejéig, hogy
aztán újult erővel lássunk ismét munkához.
Mikor az ember meglátogat egy várat, várromot vagy műemléket, próbálja magát beleképzelni az akkori korba, gondolatban visszatér száz, ezer éveket, és óhatatlanul is magával
ragadja a kor és a hely szelleme. Ahogy azon tűnődtem, hogyan is járt-kelt itt a középkor embere, egyszer csak egy pénzérmét fordított ki az ásó a földből. Gyorsan elhessegettem a gondolatot, hogy a felső talajrétegben II. András ezüst dénárjára
akadok, ám megörültem az 1970-ben vert régi kétforintosnak
is. Pont a születési évemben készült, szerencsepénznek tökéletes lesz, annak pedig külön örültem, hogy már 42 évet sikerült
leásnom. Hurrá, megy ez nekem!
Tekintélyes mennyiségű föld kitermelése után kb. három
óra tájban lassacskán szétszéledt a csapat, amikor a hőség már
kezdett mindannyiunk számára elviselhetetlenné válni. Ennek
ellenére nagyon jól éreztem magam, egy élménnyel lettem
gazdagabb. Köszönöm a szervezőknek a lehetőséget és a szép
emléklapot, a résztvevőknek pedig a jó hangulatot és a társaságot. Ha máskor is hirdetnek közönségnapot, én ismét csatasorba állok.
Nagy András

A helyes irány

fotók: Kovács Andrea

Férfimunka

Hetven évesen is lelkesen
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Városi ünnepség, városi díjak
Államalapításunk ünnepén számos kitüntető díjat és elismerést vehettek át az arra érdemes budakalászi polgárok a város vezetőitől. A Budakalász Díszpolgára cím mellett Budakalászért Emlékérmeket, valamint Budakalász Sportjáért díjat kaptak a kitüntetettek.

Budakalász Díszpolgára

Budakalászért
Emlékérem
A Budakalászért Emlékérmet idén
Garami Lászlóné az Egészségklub korábbi vezetője kapta, a
díjat lánya Villám Zsuzsanna vette át. Margó néni hirtelen jött betegsége miatt nem vehetett részt
az ünnepségen, így telefonon értük őt utol. A díjjal kapcsolatban
elmondta:
– Amikor az ember dolgozik, nem
azért teszi, mert azért valamit várna.
Én sem azért tettem a dolgom. Ha jött
egy lehetőség, ki kellett használnom.
Ebben nagyon sokat segítettek a klub
tagjai, mindig volt, voltak, akik mellém
álltak a munkában. A díj, és hogy gondoltak rám, nagyon jól esett, jó érzéssel tölt el. Különösképp ebben a helyzetben – mondta Margó néni.
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fotó: Raczko Tímea

fotó: Raczko Tímea

A Budakalász Díszpolgára kitüntetést idén Balogh Gábornak adta át Rogán László polgármester és Major
Ede, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke.
– Nem számítottam a kitüntetésre, természetesen nagyon örülök. Amikor sportpályafutásomat befejeztem, nem voltam
tudatában, milyen szép eredményeket sikerült elérnem és nagyon jó érzés volt hallani, amikor a köszöntés során
mindezt egyben felolvasták. Jó érzés az is, hogy a budakalászi sportéletet a segítségem révén is sikerült felvirágoztatni,
és több embernek tudtunk örömet okozni a sport
által. Ezt nagyon jó volt végighallgatni, megható
volt nagyon. Boldog vagyok. Budakalászt tizenkét
éve második otthonomnak mondhatom, bár még
nem élek itt, de van egy telkem, ott fogok építkezni.
2001-ben kezdtünk el azon gondolkozni, hogy egy
sportcsarnokot, egy olyan sportolási lehetőséget
biztosítsunk az emberek számára, ami jó lehet,
hasznos lehet. Akkor mi ezt még, – ha mondhatom
így – vállalkozói oldalról gondoltuk át, és sikerült
egy ilyen gyönyörű sportcsarnokot létrehozni,
amire méltán lehet büszke mindenki. Az volt a hab
a tortán, amikor 2006-ban az Európa Bajnokságot
itt, Budakalászon rendezte az Öttusa Szövetség.
Az, hogy ezen a hazai rendezésű Európa bajnokságon nyerni is tudtam, szintén nagyon sokat jeBudakalász új díszpolgára
lent. Kell ennél több kötődés?

Garami Lászlóné, Margó néni nevében a Budakalászért
Emlékérmet lánya, Villám Zsuzsanna vette át
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fotó: Raczko Tímea

Városi ünnepség, városi díjak

Budakalász
Sportjáért
A Budakalász Sportjáért
díjat idén Horváth Antal
kapta. – Nem számítottam rá,
noha Tolonics István barátom
mondta, hogy jelölnek a díjra.
Állítólag már tavaly is jelöltek,
idén megkaptam. Nagyon örülök neki!. Nekem egész életemet
a sport határozza meg. 1968-ban
kerültem ide, és nem költöznék
el innen sehová! Itt vannak a
barátaim, a szerbek, a svábok.
Rettentő sok kis közösség kialakult, szerintem fantasztikus
hely Budakalász – mondta Horváth Antal.

Az idei másik Budakalászért Emlékérmet a Lipták
Vas- és vegyesbolt vezetői,
Lipták Lajos és felesége
kapták.
– Olyan törzsvásárlói réteg
alakult ki nálunk, amely még
több embert hoz, hiszen a
vásárlóink elmondják egymásnak, hogy jó a közeg a boltban, jól érzik magukat. Mindez
nagyon jól esik, és megpróbáljuk, ha nem is fokozni, de
legalábbis szinten tartani.
Ahogy a feleségem is említette,
nagy meglepetés volt a díj. Ez
igazi elismerés, sokszor elgondolkodom, hogy megérdemeltük-e – mondta Lipták Lajos.
fotó: Raczko Tímea

Budakalászért Emlékérmet vehetett át a Lipták házaspár

Budakalászért
Emlékérem

A Budakalász Sportjáért díjat Horváth Antal kapta

A városi díjak átadása után Kálmán József atya hirdette ki azoknak a nevét, akik a Szent István Alapítványhoz benyújtott pályázatuk alapján ösztöndíjat kapnak. Az ünnepség végén került sor a Szent István szobor koszorúzására. R.T.

www.budakalasz.hu
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Budakalászi kocsi a körforgalomban
fotó: Raczko Tímea

Érdekes szobor fogadja egy ideje a Budakalászra érkezőket.
Bizonyára sokan tudják, hogy a 1950-es években itt találták Európa egyik legrégebbi kocsi ábrázolását, mely egy badeni temető sírjából került elő. E lelet felnagyított, hiteles mása kapott
helyet a körforgalomban. – Sokat gondolkodtunk azon, hogy
vajon mit lehet tenni ebbe a körforgalomba, ami Budakalászt is jelképezi. Azt gondoltuk, hogy a Kalászi kocsi lenne a legmegfelelőbb arra, hogy ide elhelyezzük. További
terveink között szerepel, egy tájékoztató tábla kihelyezése
azok számára, akik nem tudnák, ez a szobor mit szimbolizálhat – mondta Rogán László polgármester. A különleges és
egyedi köztéri alkotás Martonvásár közelében készült. Az országban
összesen egy-két cég foglalkozik ilyen speciális köztéri szobrok
készítésével. Az alkotás több mint 300 kilogramm, beton és cement
keverékéből készült. Rogán László elmondta, nemcsak a körforgalom szépült meg, egyre több a városban a virágos színfolt, és az ünnephez kapcsolódva különösen szép látványt nyújt a város. R.T.

Múlt és jelen

Hat új első osztály indul a város iskoláiban
Beszélgetés Ercsényi Tiborné alpolgármesterrel

fotó: Raczko Tímea

– Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy mindkét oktatási intézményben három első osztály induljon.
Minek köszönhető ez?
– Nagyon-nagy örömmel fogadtuk a hírt, és szeretném megköszönni a két iskolában dolgozó kollégáknak a sok-sok
munkát, amivel elértük azt, hogy gyakorlatilag a budakalászi gyerekek mind Budakalászra iratkoztak első osztályba.
Volt olyan év, hogy két osztálynyi gyereket vittek el, elsősorban Budapestre, illetve a környező településekre, Szentendrére. Szerintem ez egy nagyon nagy eredmény. Ebben azért a kollégák hosszú évek óta tartó munkája van. Jó kapcsolatot ápoltak az óvodákkal, rendszeresen meghívták a kicsiket ismerkedni,
játékdélutánokat tartottak, a leendő tanító nénik vezetésével nyílt órákat, napokat szerveztek. Úgy érzem, hogy ez a
munka meghozta gyümölcsét, másrészt
nagyon nagy elismerés számunkra is,
hogy a szülőknek van bizalmuk Budakalász iránt. Felénk ez talán azt is jelzi,
hogy látják, itt jó helyen, biztonságban
vannak a gyermekeik.
– A több gyermek elhelyezése megoldott a két iskolában?
– Mint tudjuk, a Szent István Telepi iskolában nagyon kevés a hely, úgyhogy ott
nem kis logisztikai feladat lesz az igazgató úrnak megoldani, hogy hol fér el
még ennyi gyerek. Látható, hogy az iskola bővítését – én ezt körülbelül tíz éve
mondom – már rég meg kellett volna
tenni. De a lényeg, hogy az idei évi eredmények önmagukért beszélnek. Ha odafigyelünk, és megfelelő kapcsolatot tartunk, akár az iskolákkal, akár a szülőkkel,
Becsengettek
akkor a gyerekeket idehozzák.
R.T.
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A Szentistvántelepi Általános Iskola hírei
Augusztus 22-én ismét festhettünk - KÖSZÖNJÜK!

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülő, diák, kolléga segítségét, aki az
augusztus 22.-ére meghirdetett festésen
idejét, energiáját nem sajnálva mártogatta egész nap az ecseteket, hogy a
"lapos tetős" épület kis lakóit is egy megújult, csodaszép "otthon" várja a 2012/
2013-as tanévben. Ez a nap olyan szívet
melengető volt a számunkra, hogy amikor a nap végén már csak az iskola bezárása maradt hátra, Kristóf bácsi könynyeivel küszködve csak annyit mondott:
"El sem tudom hinni, hogy egy olyan iskolának
lehetek az igazgatója, melynek szülői, tanári
közössége rendszeresen ilyen csodában részesít."
Tanévkezdés a Szentistvántelepi
Általános Iskolában
2012. szeptember 3-án 385 tanuló köztük
három első osztályban 74 elsős kisdiák
kezdi meg az új tanévet a Szentistvántelepi Iskolában. A tanévkezdésre az iskola alaposan felkészült. Az udvari épület homlokzatának felújítása közösségi
összefogással történt meg. A főépület új
bejárati ajtókat kapott, három tanteremben és az irodában az elhasználódott
padlóburkolatot cseréltük ki. A harmadik
első osztálynak a villaépületben, a
könyvtárszoba átalakításával alakítottunk ki tantermet. Javítottuk a tetőszigetelést, a vízelvezetést, a csempeburkolatokat. A Szentistvántelepi Iskola Diáksport Egyesületének támogatásával az
udvaron új sportpályákat festettünk fel,
az új pingpongasztal lapzárta után érkezik. Részben társadalmi munkában
kútról táplált öntözőrendszert telepítettünk a villaudvarra, hogy életben tartsuk
a zöld felületet, csökkentsük a szálló por
mennyiségét és olcsóbban jussunk vízhez a kerti növények öntözéséhez.
És útjára indultak a kupakok...
A gyerekek kezdeményezésre kupakgyűjtésbe kezdett az iskola apraja-nagyja.
Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy mihamarabb megörvendeztethessük diákjainkat egy kültéri pingpongasztallal. A
kupakkal teli zsákok csak gyűltek, csak
gyűltek, mígnem újabb segítségnek köszönhetően eljutottak a tinnyei műanyagfeldolgozóba. A segítség ezúttal
egy ponyvás utánfutó formájában érkezett, melyet a budakalászi Szöllős utánfutó kölcsönző teljesen ingyen bocsátott
rendelkezésünkre. Ezúton is köszönjük
segítségüket! Így minden akadály elhárult, hogy a beígért pingpongasztalt beNémeth Rita, pedagógus
szerezhessük.

www.budakalasz.hu

Nagy fába vágtuk a fejszét,
avagy a Telepi Óvodásokért Alapítvány tervei
Hol volt, hol nem... Volt egyszer egy Zöldmező, ahol manók és tündérek éltek.
Zöldmezőt nem véletlenül nevezték így, hiszen amerre a szem ellátott minden
csupa zöld volt: a fák, a bokrok, a fű. A mezei virágok olyan pompásan nyíltak,
olyan jól érezték magukat ezen a tájon, hogy mindenki örömet talált bennük, aki
rájuk nézett. Esőtündér is nagyon szeretett Zöldmezőn pihenni és valahányszor
arra járt, mindig alaposan megöntözte a vidéket. A langyos, bőséges esőt a fű úgy
hálálta meg, hogy még szebben, még zöldebben, még ragyogóbban növekedett.
Zöldmezőn élt Pitti és Patti a két tündérgyerek. Kedvenc játszóhelyük Füvesdomb
volt, ahol Esőtündér a leggyakrabban megfordult, ezért a fű olyan magasra nőtt,
hogy Pitti és Patti nem is látszott ki belőle, amikor ott bújócskáztak. Játék közben, ha
megszomjaztak a füvekről lecsepegő esővizet itták és a virágok nektárját eszegették.
Történt egy nap, hogy a két tündérke óvodába ment. Igen ám, de az óvoda nem
Zöldmezőn volt, hanem Kopárréten. Amikor Pitti és Patti odaért, látták ám, hogy
gyönyörű, hatalmas udvar van, sok, sok érdekes játék, sok kedves ember veszi őket
körül, aminek nagyon örültek.
Ám az udvar, jaj, jaj! A nyári melegtől a fű kiégett, a hársfák levelei megsárgulva, szárazan zörögve hullottak a földre, mintha már beköszöntött volna az ősz. A homok
peregve hullott ki kis kezeik közül, a száraz föld pedig úgy porzott lábuk alatt, hogy
szaladgálni sem lehetett.
Szomorú volt a két tündér. Hiszen olyan jó lett volna, ha zöldben játszhatnak!
Amikor délután hazamentek mindezt elmesélték a szüleiknek. A tündérszülők gondolkodtak, törték a fejüket hogyan segíthetnének Pittinek, Pattinak és a többi tündércsemetének. Tündérpapának hirtelen jó ötlete támadt!
– Szóljunk Ásómesternek, a vakondnak! Ő a föld alatt él és sokszor mesélte, hogy időnként vizet talál az alagutak ásása közben! Hátha tud nekünk segíteni! Kérjük meg őt, hogy fúrjon az óvoda udvarán egy kutat!
Az ötlet mindenkinek nagyon tetszett. El is mentek Ásómesterhez, aki örömmel teljesítette a tündérek kérését.
Amikor meglett a kút, bőségesen megöntözték az óvoda udvarát! A vizes homokból
Pitti és Patti „finom” sütiket készített Ásómesternek, gyönyörű homokpalotát is építettek neki, hogyha arra jár, legyen hol megpihennie.
Megöntözték a hársfákat, akik boldogan fogadták a gondoskodást. A fű is újra zöldellt és itt is akkorára nőtt, mint Zöldmezőn : a tündérgyerekek ki sem látszottak
belőle. A por eltűnt, így vidáman szaladgálhattak, kergetőzhettek a pillangókkal,
akik ismét jól érezték magukat az óvoda udvarán. Visszatértek a katicák, a gyíkok,
a bodobácsok, hiszen nem kellett többé szomjazniuk.
Pitti és Patti, meg a többi tündéróvodás azóta minden nap még nagyobb örömmel
játszik az udvaron, hiszen a kút vize mindig mindenkinek így, vagy úgy boldogságot
szerez. Ezt a lehetőséget szeretnénk a gyerekeknek biztosítani. A kút nagy segítséget jelentene abban, hogy erősítsük zöld óvoda hírnevünket. Bodolainé Sipos Éva, óvodapedagógus
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ZENE-ZÓNA: Jubileum a Kalász Művészeti Iskolában
Fennállásának 15 éves évfordulóját ünnepelte idén a KKÁMK Kalász Művészeti Iskola. Az eseménynek a
Faluház Bálterme adott otthont.
A délután négy órakor kezdődő –
négy, egymást követő koncertprogram
köré rendeződő – műsort iskolánk fúvószenekarának, a Kamp János Kapellének közönségfogadó számai előzték
meg, a Faluház kávéházi részét elfoglalva. Az első koncert fellépői között
jelenlegi diákjainkat (a program sorrendjében: Pásztor Adrienn, Winkler
Réka, Szabó Bence, Gyuricza Karola,
M. Tóth Eszter, Szilágyi Sára, Krasznai
Zsófia, Katona Lili, Somlói Kinga Anna,
Kereszturi Bálint), volt diákjainkat (M.
Tóth Anna, Szedmák Eszter, Soós Zsófia), tanárainkat (Soós Gabriella, Rák
Béla, Méhes Imre), szülőinket, családi
műsorszámot (Kereszturi Zoltán, a teljes
Gyimóthy-család), és a Budakalászi
Énekkar tagjait hallhatta a közönség.
A nyitó számot követte Csabai Adrien
zenetörténész, iskolánk tanárának,
nemcsak adatokban gazdag, de szívet
is érintő visszaemlékezése.
A második hangverseny sem szűkölködött sokszínűségben. Jelenlegi diákjaink (megint csak a fellépés sorrendjét követve: Szedmák Eszter – ezúttal
mint csembalista, Katona Lili, Schlosser Ilona, Csanda Renáta, Juhász László, Bouchelaghem Sarah, Gyuricza Karola, Rozenberszki Zsófia), volt növendékeink (Takács Benedek, Józsa Bojána, Binda Balázs), tanáraink (Vedresné Gyermán Júlia, Vass Henrietta, Mihályi András, volt tanárunk Sohonyai
Károly, Reikort Ildikó, Menyhárt Mária, Soós Gabriella) produkciói szintén
nagy sikert arattak népes hallgatóságunk körében.
A koncertek közti szünetekben üzemelt a szülők által felajánlott, pompás
házi finomságokat áruló büfé. Hálával
gondolunk mindenkire!
A harmadik hangverseny kezdetére
már jócskán elmúlt este 7 óra. Ekkorra
már – gondolván a kicsik fáradékonyságára – inkább az idősebb korosztály
kapott helyet a műsorban. Jelenlegi
növendékeink közül (Tim Márton,
Rácz Ambrus, Szikora Balázs, Szabó
Bence, Kincses Dániel). Volt diákjaink
ismét ragyogó műsorszámokkal kép-
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viseltették magukat (Rácz Márta, Rácz
Miklós, Rontó Róbert, Kerekes Pál), a
szülői részvétel pedig egyenesen elképesztően magas színvonalú produkciókkal lepte meg a jórészt szintén
szülőtársakból álló közönséget (a
Hausmusik Consort tagjai közül: Szabó
Zsuzsanna, Török Zsuzsanna, Schanda Katalin, valamint fellépett a Wettstein-család, továbbá Szikora Zoltán is
erősítette iskolánk jazz-formációjának
műsorszámát.) Tanáraink szintén aktívan képviselték iskolánkat ezen a
hangversenyen is (Soós Gabriella,
Herczegh László, Szász Szabolcs), valamint meghívott diák és felnőtt fellépők (Remete Marcell, Soós Csaba) is
részt vettek a különféle együttesek
programjában. A szünetek lehetőséget
teremtettek arra is, hogy iskolánk jótékonysági shopjában vásárolhassanak
az érdeklődők.
Az utolsó hangverseny már késő este
kezdődött. Az iskola tanári karának
például sikerült meglepnie a 15. jubileumi év iskolavezetését is (Eredics

Gábort és Hermeszné Uracs Mónikát)
egy titokban megtanult és remekül sikerült énekszámmal, valamint saját készítésű ajándékokkal. (A más irányú
elfoglaltsága miatt jelen lenni nem
tudó, de iskolánkat hosszú éveken át
áldozatos munkával vezető Spáthné
Faragó Évát ezokból a tanévzáró ünnepélyen köszöntöttük.) Ez a koncert
már kevés számú, de hosszabb időtartamú számot vonultatott fel például
együtteseink produkcióival (Népdalkör, Tamburazenekar), volt növendékünk (Kiss Borbála) és tanáraink
(Papp Ágnes, Németh András) részvételével. Az est fénypontja Binder
Károly és Borbély Mihály kettősének
fergeteges jazz improvizációja volt.
A délután folyamán és a még napokig
látogatható tematikus tárlat anyaga 18
paravánoldalon és egy tárlóban kapott
helyet.
Művészeti Iskolánk 15 év alatt, támogatóinak köszönhetően elismertséget szerzett, töretlen hitben,
szeretetben.
H. Kürtösi Mónika

Döbröntei izgalmak

A Szentistvántelepi Iskola természetkutató táborának beszámolója

Kedves Kiránduló!
Döbrönte egy csodálatos levegőjű, hangulatú bakonyi falu. 1
km-re van Gannán a híres, neves
Eszterházy Mauzóleum. Ha esetleg túrázni lenne kedved meglátogathatod Döbrönte sűrű, sötét, mély vadonját ahol a bátorságpróba keretében jól ránk
ijesztettek Döbrönte kedves
lakosai. Túraútvonalakon el lehet jutni Magyarpolányba, ahol
megrendezik minden évben pünkösdkor a passiójátékot. Ha útközben megszomjazol, megkóstolhatod a Szentkút éltetően
finom vizét. Szállást a Szarvasházban találsz, ami kifejezetten
otthonos. Fölötte van a vár, erről
a várról nevezték el e Szarvaskő
csárdát. Forróság ellen ajánljuk
a Bittva-patak hűsítő vizét.

Gyémántversek a vízręl
Víz
Szép, tiszta.
Csörgedezik, csorog, folyik.
Csermely, patak, folyó, tenger.
Mos, éltet, esik.
Kék, csillogó.
Duna.
Folyó
Éltetę, csillogó
csibeg, csobog, zúg.
Halak, Rákok, emberek, élet
hullámzik, bugyog, folyik

u.i.: Ha félsz a birkanyájtól,
akkor ne gyere ide!

Gyönyörħ, Nedves
Patak

www.budakalasz.hu
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BÖLCSŐDÉS LESZEK

KONFIRMÁCIÓ 2012-BEN
Szeptemberben újra elindítjuk felnőtt- és ifjúsági
konfirmációi tanfolyamunkat. Felnőtt testvéreink
számára kedd esténként szervezzük meg a felkészítő oktatást, az ifjak felkészítése az istentiszteletet követően folyik majd. Érdeklődni és
jelentkezni a lelkipásztornál lehet.
GYÜLEKEZETI ALMASZÜRET
Közös almaszüretet szervezünk, ahol a családok
együtt szedhetik le a télire szükséges almát maguknak, de szedünk azoknak az idős, rászoruló
testvéreknek, akik maguk már nem tudnak bekapcsolódni a szüretelésbe. A délelőtti munka
közös étkezéssel zárul. A leszedett almából 2530 kg-os csomagokat juttatunk el rászoruló testvéreinknek. A szolgálat felelőse: Pócsik István
presbiter
KAPCSOLAT – BALATONŐSZÖD
Október elején szeretnénk vendégül látni balatonőszödi testvéreinket, akikkel előző év őszén
a Balatonnál találkoztunk. A találkozó felelőse:
Széll Attila presbiter

Szeretetteljes, családias bölcsődei légkört teremtettünk, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint
fejlesztjük, neveljük. Mindezt jól szervezett tevékenységgel a mindennapi
élet feltételeivel és eszközeivel biztosítják a kisgyermeknevelőink.
SZERETNÉNK LÉTREHOZNI A „BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDÉSEKÉRT” ALAPÍTVÁNYT, melynek megalapításához nem
áll rendelkezésünkre elegendő tőke,
EHHEZ KÉRJÜK AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉT! Az alapítvány célja a bölcsődei
tevékenységek támogatása:
- az oktatás–nevelés fejlesztése, tárgyi
eszközök korszerűsítése
- az udvari játékok fejlesztése, javítása
- logikai és készségfejlesztő játékok vásárlása
- könyvek és segédanyagok vásárlása
- a bölcsőde épületének, udvarának,
kertjének és közvetlen környezetének
megóvása, karbantartása, bővítése.
Adományaikat megtehetik a IV. Budakalászi Városnapokon vagy a bölcsődében,
Budakalászi Bölcsőde, 2011 Budakalász, Budai út 10.
Segítségüket előre is köszönjük!
A BÖLCSŐDE DOLGOZÓI

Elkezdődött a 2012/13-as tanév. Gyermekeink augusztusi csendeshetének záró szolgálata idén
egybe esett a tanévnyitó istentisztelettel. Szeptember másodika a hittan bizonyítványok és a
jelentkezési lapok leadásának határideje is volt.
Az iskolai hittanoktatást terveink szerint szeptember második felében kezdjük el. Ne feledjük
idei szolgálatunk alapigéjét:

A Budakalászi Evangéliumi
Közösség hírei

„…Krisztust, mint Urat szenteljétek meg a szívetekben,
és legyetek mindig készen megfelelni mindenkinek, aki
számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” Péter első levele 3:15
Imádkozzunk:
-A konfirmált fiatalokért,
- A nyári szolgálatok résztvevőiért, szolgálóiért,
- Pedagógusokért és gyermekeinkért,
- Az örömhír terjedéséért Budakalászon, és
- Krisztushoz megtérő életekért.

Állandó programjaink: Vasárnapi Istentisztelet: Minden vasárnap 10.00 órai
kezdettel. LIFE (program 14 és 20 év közötti fiataloknak: péntekenként 18.00 órakor (változhat az időpont, kérem érdeklődni a megadott elérhetőségen szíveskedjék). Cím: Budakalász, Budai út
55. Kiss Péter lelkipásztor, tel.:
+36208868752; kish.peter@gmail.
com; http://iebek.hu/

ElADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI
TELKEK BUDAKALÁSZON
Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján
ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI a tulajdonát képező alábbi tehermentes, forgalomképes, lakóház építésére alkalmas
telkeket:üzlethelyiség. A helyiség megosztható, irodának is alkalmas.
CÍM; HELYRAJZI SZÁM
Budakalász, Sugár utca;
3026/7 hrsz.
Budakalász, Sekrestyés utca;
4121/21 hrsz.

MèVELÉSI ÁG

TERÜLET

Kert, gazdasági
épülettel

970 m

Beépítetlen terület

970 m

2

2

KÖZMèVEK
Víz, villany az
utcában található
Gáz a telken
bevezetve, a többi
közmý az utcában
található

BRUTTÓ
ELADÁSI ÁR*

15.000.000,-

21.000.000,-

Az ingatlanokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítás vagy a megtekintésre vonatkozó időpont egyeztetés személyesen a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájában Orosz György gazdasági vezetőtől kérhető ügyfélfogadási időben
(H: 13-18; SZ: 8-11, 13-16; P: 8-11), valamint telefonon a 26 340-266/131, ill. a 06 70 459-0635 számokon.
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ÜNNEPI BESZÉD - 2012. AUGUSZTUS 19. - Szentistvántelep
A globalizáció korában élünk, és itt Szentistvántelepen a keresztény Magyarország nagy ünnepén szentelte fel a
város újjáépített templomát Erdő Péter bíboros úr. Államalapító királyunk, Szent István ünnepén történt a templom
megáldása.
Ennek nagy jelentősége van, mert korunkban a negatív erők működnek, és ez ellen nincs más fegyverünk, csak
a Gondviselés, a Jóisten segítsége, s ehhez a saját erőnk.
Hazánkban nagy gond a népességfogyás, és a régi keresztény magyar családmodell lehet példa és egyfajta segítség
ebben az embertelen harcban.
A vallás értelmet és magyarázatot adott az emberiség számára a teremtésre, és adott az Atyaisten személyében
egy ősi apa-képet. Az emberiség lelkében mindig is élt a vágy az apa-kép iránt. Minden ország történelmében
vannak apa-figurák. Gondoljunk akár az orosz népmesék cár-atyuskájára, de megtaláljuk ezt saját történelmünkben
is. V. István Árpád-házi királyunk, IV. Béla fia, s egyben Kún László édesapja így emlékezett meg apjáról: „ a mi
legkedvesebb, fényes emlékezetű király apánk”.
Mindezek biztosítottak az emberiség számára egy magasrendű erkölcsi tanítást, mely biztonságot nyújtott. Erre
a biztonságérzésre mindig szükség volt. És ez igazában minden világvallásra igaz.
A francia forradalom egyesek szerint elhozta a felvilágosodást, azonban valójában akkor kezdődött az apa-képtől
való megfosztás, a sacralis tartalmaktól való eltávolodás.
Minden ateista ideologia, így a kommunista ideologia csak folytatta ezt, megfosztotta ettől az isten-képtől az emberiséget.
Ők is tudták azonban, hogy apa-képre szükség van, és ők is hoztak apa-képeket. Gondoljunk csak Sztálinra, Leninre,
Rákosira. Vagy akár Kádár Jánosra. És ne feledjük a világban egyre terjedő kóros szektákat, melyekben a vezetők
akár önös érdekből még öngyilkosságra is ösztönöznek. Ezek igazában ál-apák.
Hamis ideológiával hazugsággal emberek millióit lehet félre vezetni. Tudnunk kell ezért, fel kell ismernünk, hogy
ezek ál-apák voltak, s ilyenek ma is léteznek. Ebben az identitásvesztett világban a bizonytalan embereket hamis
ideologiájukkal az ál-apák képesek a kevés biztonságérzetüktől is megfosztani. Látszólag megkínálják őket biztonságérzettel, valójában azonban még a maradék kevés identitásuktól is megfosztják őket, és ez által szinte rabszolgákká válnak. Már a Bibliában is megjelenik a kettős apa-kép, vagy másképpen nevezve a kettős apa-archetypus.
Jézus a János Evangéliumában így jellemezte az ördög-atyát: „ az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott
meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság
atyja.”
Ezek az ideologiák az ősi családmodellt képesek szétrombolni. Hogy ne az igazi apa legyen a példakép, hanem
azok, akiket ezek az ál-apák nyújtanak. Tudjuk jól, hogyan vált annak a kornak építészete is a család ellen, alattomosan. A panelházakba apró konyhákat terveztek, hogy a család a nagy asztal körül ne tudjon együtt lenni, ne
legyenek hosszú beszélgetések, melyek identitás erősítő alkalmak.
Ma is hasonló jelenségnek vagyunk tanúi. Most a fogyasztás, a pénz az úr. Ennek célja, hogy az emberek a globalizáció urainak rabszolgáivá váljanak, csak fogyasszanak. A mindennapi élet harcaiban a nők elférfiasodnak, a
férfiak elnőiesednek, sexuális identitászavar alakulhat ki.
A személyes identitás egyik legfontosabb tényezője a családi háttér.
Erre szolgáltat számunkra példát a nagy király Szent István és hitvese Boldog Gizella királyné az ő segítőtársa és
Szent Imre herceg. Ez kell lebegjen szemünk előtt a mai Magyarországon. Ifjúságunk számára legyen példa ez az
ősi, általuk nyújtott keresztény családmodell, hogy a népességfogyás megforduljon. Ehhez kérjük az Atya és a
Nagyboldogasszony segítségét. Én hívő keresztényként személy szerint hiszek ebben, bízom hazánk boldogabb
jövőjében.
Kosza Ida MD PhD
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fotók: Raczko Tímea
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Cserkésztábor Tündérországban – Mátra 2012

Együtt a "tündértábor" valamennyi lakója
A tavalyi (egyébként jól sikerült) tábor óta igencsak főtt a szentistvántelepi
cserkészvezetők feje. Az akkori kb. 120
fős csapat taglétszáma ugyanis 150 főre
duzzadt mintegy fél év alatt. A koordináció ez idáig is óriási kihívást jelentett, de
nyilvánvaló volt, hogy ennyi emberre
szinte lehetetlen tábort szervezni. Legalábbis az eddigi keretek közt.
A tábort emiatt átfogó átalakítások
előzték meg. Megtörtént az ún. rajosítás,
valamint egy újfajta felelősségstruktúra
került bevezetésre, amely még inkább figyelembe vette a cserkészet hagyományait. Az idei 2012-es tábor ilyenformán
nekünk, cserkészvezetőknek, komoly kihívást jelentett; nagyon kíváncsiak voltunk, hogy vajon beválik-e az a számtalan újítás, amit bevezettünk.
Így történhetett, hát hogy Mátraalján,
falu szélén, Bodonynak szép legelőjén, végül két altábor épült, amelyekben a kisebb
és nagyobb őrsök külön táboroztak...
Amikor megérkeztünk tehát a lágyasi
legelőre, nagy meglepetés várt bennünket, előtáborozókat. A tábor területén
nem volt szúnyog, nem volt darázs, ellenben az eszményi szépségű, hatalmas,
virágos rét, a kicsiny erdei tavacska és

egy csörgedező patak mellett a Kékestető méltóságteljes orma koronázta a tájat. Igazi kis Tündérországba csöppentünk. És nem is csak képletesen értve,
hiszen az idei tábor kerete éppen János
vitéz történetének folytatását mutatta be
sok, nagyszabású, ötletes jeleneten keresztül, és hol másutt, mint szép Tündérországban.
Négy napos előkészítő munka (előtábor) után megérkeztek a falu idősebb lakói, majd berendezkedtek Felső-Tündérországba (nagy altábor), ezt követően pedig Alsó-Tündérország (a kis altábor) is felépült.
A következő napon a táborlakók játékosan átismételték a cserkész praktikákat és tudnivalókat. Majd, az esti meseerdő csodálatos jelenetei sok mindenre
választ adtak ugyan, de nyitva hagyták a
dilemmát, hogy vajon Petőfi idealizált
János vitéze jó ember volt-e valójában...
Az őrsi portyák a csodálatos szépségű Mátrában minden bizonnyal nagy élményt nyújtottak mindenkinek. Azután,
sikeres helytállásunk eredményeképpen, következett az ünnepélyes fogadalomtétel, amely a legkisebbek számára
fontos állomás volt a cserkésszé válás

útján. Valamint ez jelentette számukra a
táborzárást is. Az ún. szülői napról csak
azért nem írok, mert, aki lejött, s megnézte táborunkat, külső szemlélőként
nyilván jobban tudna róla mesélni...
A tábor második felében sor került a
lelki napra, fordított napra, az akadályversenyre, a számháborúra, a kereskedőjátékra, a vezetőcserére és számtalan
egyéb programra. Végül pedig a példátlanul hatalmas tábortűz, az addigi hangulatnak megfelelően, euforikus befejezést
biztosított a tábornak. Ezt az eufóriát talán most is valamennyien őrizzük még a
szívünkben, azt hiszem.
És van még valami, amit meg tudok
fogalmazni. Hálás vagyok mindenkinek,
aki részt vett a tábor szervezésében és
lebonyolításában, hiszen nem kis munka
hárult a vezetőkre (kb. 35 fő), akik a tábordíj kifizetése mellett is hónapokon át
készültek munkacsoportjainkban a táborra. Köszönet továbbá az önkormányzat anyagi támogatásáért, amelyet nonprofit alapítványunk a táborra tudott fordítani.
Kívánom, hogy jövőre is legyen a
tábor hasonlóképpen sikeres, mint idén!
Jó munkát!
Makk János

KIADÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK
BUDAKALÁSZON
• Budakalász központi részén a Szentendrei út 3. és a Szentendrei út 24. sz. alatt, jól megközelíthető frekventált helyen,
kerítéssel körbe vett, régi gyárterületeken műhelynek, irodának, raktárnak, garázsnak alkalmas helyiségek bérelhetők.
Autóval a 11-es út és az M0 autópálya 2 perc alatt elérhető. A főbejárat a Lenfonó HÉV megálló közelében található.
A gyárterületek teljes egésze autóval bejárható, nagy számú parkolóhellyel rendelkeznek.
• Budakalász központjában, a Budai út 32. sz. alatt 200 m2-es utcai bejáratú, egykori mozi épület kiadó, mely kiválóan
alkalmas üzlethelyiségnek, irodának.
• Budakalász központjában, a Budai út 26. sz. alatt kiadó egy 100 m2-es, utcai bejáratú, nagy kirakati portállal rendelkező
üzlethelyiség. A helyiség megosztható, irodának is alkalmas.
Az ingatlanokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítás vagy a megtekintésre vonatkozó időpont egyeztetés személyesen a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájában Orosz György gazdasági vezetőtől kérhető ügyfélfogadási időben
(H: 13-18; SZ: 8-11, 13-16; P: 8-11), valamint telefonon a 26 340-266/131, ill. a 06 70 459-0635 számokon.
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Bányásznapi ünnepségek Lövétén
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete szervezésében augusztus 2-6. között Lövétén, testvértelepülésünkön
jártunk.Vendéglátóink bányásznapi ünnepséget rendeztek, nemzetközi fúvóstalálkozóval együtt.
Budakalászról hatvanan utaztunk. Városunk vezetői és a Kamp Kapelle Fúvószenekar tagjai is velünk tartottak.
Augusztus 2-án, a késő esti órákban érkeztünk Lövétére, ahol szívélyes fogadtatásban volt részünk. A falu vezetői a
művelődési házban kedves meglepetéssel várták a vendégeket, akik fáradtan, kimerülten érkeztek. A frissítő és néhány
sütemény elfogyasztása után mindenki megismerhette vendéglátóit, akik az itt töltött négy nap alatt rendkívüli szeretetettel fogadták a kalásziakat.
Másnap egy hosszabb kirándulást tettünk Kézdivásárhely, Csíkszereda érintésével. Szombaton meglátogathattuk Székelyudvarhelyen a városházát, és ott a Szent István termet, mely nagy élményt jelentett. A délutánt a strandon töltöttük.
Vasárnap reggel a felavattuk a Bányász-emlékművet,
majd a fúvósok kíséretében megkezdődött a fellépések sora a Gerő Kertben. Az idő nem volt kíméletes velünk, mert
a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot. Ilyen forróság Lővétén talán még nem is volt. A műsor ideje alatt a hőmérséklet, de a hangulat is egyre emelkedett. Jöttek a fúvósok
sorban, végül a Kamp Kapelle Fúvószenekarunk, akik óriási
sikert aratva tette emlékezetessé ezt a napot.
Hétfőn a reggeli órákban eljött a búcsú pillanata, és mint
mindig, most is csak annyit tudunk mondani: Köszönjük és
várunk benneteket testvéreink!
Testvértalálkozó Lővétén
Weitzinger Zsuzsa elnök Budakalászi Tetvérkapcsolatok Egyesülete
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Hívogató
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szeptembertől újra várja régi és új látogatóit. Bár nevünk megváltozott, de szellemiségünkben őrizni kívánjuk hagyományainkat, sikeres és Önök által is szeretett programjainkat.
Így ismét szerveztünk Nosztalgia Klubot, amelynek híre már több településre eljutott, ismét lesz Aprók
Tánca, kézműves foglalkozással egybekötve, megemlékezünk a Zene Világnapjáról, lesz Tarsolyos Találkozó,

Kortárs Tánctalálkozó. Új színfoltként
szeretnénk bemutatni a Budakalászon
élő alkotóművészeket, e tárgyban sorozatot tervezünk.
Kérünk mindenkit, aki kedvet érez ahhoz, hogy írásait, verseit nyilvánosság

Kós Károly Mévelådési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendre út 9. sz.
Szeptember havi programjai
Október elízetes programismertetí
Szeptember 14-15.
Szeptember 16. 17:00

IV. Város Napok
Kalászi Búcsú, Német Nemzetiségi
Önkormányzat Ünnepe

Szeptember 11.
Szeptember 13.
Szeptember 20.
Szeptember 21.

16:00
18:00
16:00
17:00

Szeptember 24.

18:00

Szeptember 25.

10:00

Szeptember 24.
Szeptember 26.

10:00
18:00

Royal Balett Beiratkozás
Weldance Beiratkozás
Nosztalgia Klub – Zseton Együttes
Aprók Tánca – Kézmýves foglalkozás: íszi kép
készítés magokból, terményekbíl
Kásai Anna költíní önálló estje: „Budakalász,
fel magasba!” címmel Budakalászon élí
alkotómývészek, versírók a sorozatban az elsí
mývész bemutatkozása
Budai Bábszínház:”Nagy utazás” címý
elíadása óvodások, kisiskolások részére a
barátságról és a becsületríl
Szemészeti szýrés
Dr. Kosza Ida „A magyar lelkiállapotról” címý
elíadás sorozatának elsí része

Szeptember 29.
Szeptember 30.

14:00
18:00

Október 01.
Október 03.

16:00
17:00

Idísek Világnapja
Kalászi Kertész Klub – Tervezés, vetésforgó
Dr. Gyírffy Sándor „Élet igenlí kertészet”
címý elíadás sorozata

Október 06.
Október 06.
Október 07.
Október 11-13.
Október 18.
Október 19.
Október 20.

12:00
17:00
13:00
16:00
17:00
16:00

Október 23.

17:00

Október 29.

18:00

Tarsolyos Találkozó
Megemlékezés az Aradi Vértanúkról
Mellrák elleni séta – MRL Klub
Kortárs Tánctalálkozó
Nosztalgia Klub – Zseton Együttes
Aprók Tánca – Kézmýves foglalkozás
Hájas Ferenc képzímývész kiállítás
megnyitója
’56-os Megemlékezés az Omszk parti
Kopjafánál
Kásai Anna költíní önálló estje felnítteknek
„Lelkem étke” címmel

Szüreti Felvonulás
Zenei Világnapi Koncert „Musicallel a Világ
Nap” körül

Októberi elåzetes

Októberben folytatódik Dr. Kosza Ida elíadás sorozata:
„Globalizáció, apátlan társadalmak” címmel.

www.budakalasz.hu

előtt is bemutassa, keressen fel minket.
Első bemutatkozóként Kásai Anna költőnőt ismerhetjük meg, aki több
oldaláról mutatkozik be, versel, meséket ír minden korosztálynak, színdarabot ír és rendez.
Útjára indítjuk a régóta tervezett és
hiánypótló Kalász Kertészeti Klubot.
Vezetőjének Dr. Győrffy Sándor bácsit nyertük meg, aki több évtizedes
gyakorlattal és fiatalos lendülettel tanítja az „Életigenlő kertészet” fortélyait. Havi rendszerességgel az éppen
aktuális kertészeti munkák mellett szóba kerül a kertépítés, növényültetés
tervezés, vetésforgó alkalmazás, növénytársítás. A megtermelt kiskerti növényekből készített ételek kóstolása is
a programban szerepel.
Induló sorozatunkban Dr. Kosza
Ida tárja elénk “A magyar lelkiállapot,
Globalizáció- apátlan társadalmak, Trianoni lelkiállapot, Szex vagy gender”
témaköreiben válságba jutott társadalmunk életét, helyzetét. Megoldást keresve és ajánlva kiemeli a hit és a
család szerepét, fontosságát.
A továbbiakban is örömmel hívjuk
a kisebbeket gyermekelőadásainkra,
amelyekre bérletes rendszert dolgozunk ki. Az első előadás a Budai Bábszínház Nagy utazás c. bemutatója
lesz, amely a barátságról, a becsületről
és egymás önzetlen segítéséről szól.
Folytatódik a tavasszal elkezdődött
„Lét szeminárium” összejövetel. A gyermek korosztály részére pedig Avatar
klubot szervezünk.
Újra indítjuk az Ifjúsági Sakkszakkört, amely igen sikeresen működött
hosszú éveken keresztül.
Terveink között szerepel Tolcsvayklub indítása az ősz folyamán.
Állandó programjainkra a napokban lehet beiratkozni. Kérjük, kísérjék
figyelemmel honlapunkat és hirdetményeinket!
Szívből reméljük, hogy változatos,
színes programjaink között mindenki
megtalálja a kedvére valót!
Monostori Bea
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Ami a szívedet nyomja…
Gyerekversek ihlette koreográfiát is láthat a közönség a 9. Kalászi Kortárs Tánctalálkozón
Jövőre kerek évfordulót ünnepelhet a 2003 óta Budakalászon tartott mozgásművészeti fesztivál és

Eltáncolt versek
megálmodója, Juhász Zsolt, a Duna
Táncműhely alapítója és koreográfusa.
– A Tánctalálkozó kezdetektől fogva
a néptánc elemeit aktívan felhasználó
mozgás- és kortárs táncszínházi produkciókat mutatta be a közönségnek. Így lesz

ez idén ősszel is, bár a mostani rendezvény, először a programsorozat
történetében tematikus képet mutat, lévén, hogy elsősorban a gyerekközönséget célozza meg – mondta
el Juhász Zsolt.
„Nagyon fontos hogy a gyerekek lelkét megérintsük s a színház iránt fogékonnyá tegyük
őket.
Éppen ezért
idén lesz moderátor is, hogy a
diákok könnyebben meg tudják
fejteni az adott előadás kódjait. A kortárs
szó hallatán még mindig furcsán néznek
az emberek, pedig nagyon izgalmas
előadások születnek e fogalom jegyében.
Én egyébként a fesztiválra mindig kimondottan közönségbarát előadásokat szoktam hozni, éppen azért, hogy

minél többen értsék és szeressék meg
ezeket a produkciókat.”
A tervek szerint az ifjúsági közönséget a Közép-Európa Táncszínház
fogja megszólítani, a Shakespeare
mesék alapján készített előadásukkal.
A beavató színházi program a Faluházban legalább olyan érdekesnek ígérkezik, mint a Forte társulat mesejátéka.
Utóbbit a szervezők a 6-66 éves korosztálynak szánják… A házigazda
Duna Táncműhely idén az „Ami a szívedet nyomja” című, kortárs gyerekversek alapján készült bemutatóval
várja a közönséget. Idén először külföldi együttes is érkezik. A cseh Pro art
társulat Kreutzer szonátája zárja majd
a fesztiváli bemutatók sorát. Ugyancsak újdonság, hogy koncerteket is
hallhatnak majd a vendégek. A Faluház kávézójában a Szűkített kvartett
formáció valamint Szokolay Balázs és
Bot Miklós duója lép fel.
Minden csoda három napig tart,
ám a Kortárs Táncfesztivál négy napon át, október 11-14. várja a közönséget Budakalászon!

AUTÓMENTES NAP
kerékpáros túra- és ügyességi verseny
2012. szeptember 22-én szombaton Budakalászon

a lezárt József Attila út – Szentendrei út – Mező u. közötti szakaszon!
9 órától: Az óvodások és kisiskolások részére ügyességi versenyen
(műanyag motorral és biciklivel), aszfalt rajzversenyen (téma: az autómentes közlekedés)
vehetnek részt a lezárt József Attila utcában.
10 órakor: Nevezés a Tour de Kalászra a József Attila úton a Country Étterem melletti szakaszon.

Rajt: 11 órakor
Várunk minden AMATŐR (nem sportegyesületi!) kerékpárost, fiút és lányt, gyermeket és felnőttet, szülőt és nagyszülőt, akik teljesíteni tudják a kb. 12 km-es távot (14 év alattiakat
szülői/felnőtt felügyelettel!). Rajtszámot és útvonaltérképet a helyszínen kapnak az indulók.
Bukósisak viselése mindenkinek ajánlott, orvosi vizsgálat a verseny előtt nincs, mindenki saját
felelősségére versenyez!

„Tourázz” velünk!

Minden érdeklődőt szeretettel vár: Budakalász Város Önkormányzata
Felhívjuk Lakótársaink figyelmét, hogy ezen a napon a József Attila út a Szentendrei úttól a Mező-Kántor utcáig 8-15-ig teljes
szélességben, valamint a Szentendrei út az OMV benkinkútig terjedő szakaszon 11-11.30-ig félpályás szélességben LEZÁRJÁK!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot ír ki Budakalász város belterületén fekvő, az
önkormányzat tulajdonában lévő a
Budai út 43. szám alatt található nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. Műszaki leírás:
• A helyiség hasznos alapterülete: 31 m2
• A helyiség jelenlegi funkciójában kereskedelmi és vendéglátó tevékenység
végzésére alkalmas, amely funkció megváltoztatható
• Összközműves
A helyiség rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban van. Előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.
A helyiségbérleti díj irányára:
39.585,- Ft/hó.
A szerződés aláírásakor 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése szükséges, amelynek legkisebb
összege 100.000,- Ft.
A pályázatot kiíró szerv: Budakalász Város
Önkormányzat, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseket a 06 (26) 340-266 /130 mellék telefonszámon lehet feltenni, a pályázat
be-adásának határnapjáig.
A pályázati ajánlatok
benyújtásának helye és módja:
A pályázati anyagokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Budakalász, Budai út
43.. szám alatti ingatlan” jelige feltüntetésével három példányban (egy eredeti és
két másolat), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján, a kiíró
címén kell benyújtani úgy, hogy a pályázati ajánlat az ajánlattétel idejének
lejárta előtt a kiíróhoz megérkezzék.
Az ajánlattétel kötelező tartalmi elemei:
• az ajánlattevő adatai (név, lakcím),
• az ajánlott bérleti díj összege,
• a bérlet általa kért időtartama,
• nyilatkozat csatolása arról, hogy a hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja,
a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint igazolást arról, hogy köztartozása nincs (helyi adó, illeték,

közüzemi díj tartozása, vagy hátraléka).
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. szeptember 27. 16.00
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.
szeptember 28. A pályázat győztese az a
pályázó, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot adja. Az ajánlattevő az
ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázatát. A
kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati
eljárást minden indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Értékvédelmi pályázat
"Budakalász Város Önkormányzata
felhívja a helyi védett épületek tulajdonosainak figyelmét, hogy a helyi
védett épületekre vonatkozó értékvédelmi pályázat beadási határideje
2012. szeptember 30. A pályázati felhívás Budakalász honlapján, a
www.budakalasz.hu lapon található,
a pályázatok/egyéb pályázati lehetőségek címszó alatt."

Képviselő-testületi döntések
Közétkeztetési díjak módosulása
A Képviselő-testület 2012. augusztus 16-ai
rendkívüli ülésén döntött a közétkeztetés
közbeszerzési eljárásának lezárásáról és az
eljárás nyertesének a SODEXO Magyarország Kft.-t hirdette ki. A szolgáltató által
megadott új árak magasabbak ugyan, mint
a jelenlegiek, de ezek a díjak az öt évvel korábbi árszintet tükrözik. Az előző szerződés
ugyanis öt éves ártartást tartalmazott, így a
szolgáltató most a piaci árakhoz igazította
díjait. 2012. szeptember 1-jétől a táblázatban
közölt közétkeztetési díjak lépnek életbe.:

József Attila utca északi járdájának
felújítása
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy saját költségén felújítja a József Attila utca északi
jár-da szakaszát (Szentendrei u.–Óbuda u.
kö-zött) mintegy 800 m hosszúságban. A
felújítás költsége az előzetes árajánlatok
alapján 6 millió forint.
Ezzel egy időben az önkormányzat jogfenntartással él a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé a költségek megtérítésére
érdekében.

Igénybe vevåk
Általános iskolákban ellátottak (tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvodákban ellátottak (tízórai, ebéd, uzsonna)
Bölcsídében ellátottak ( reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Gondozási Központban (Idísek Klubja) ellátottak (ebéd)
Házhoz szállított ebéd

Budakalászi

Hírmondó

Nettó ár (Ft)
285
242
270
340
340

Bruttó ár (Ft)
362
308
343
432
432

Zenetanári álláshelyek bővítése
Beigazolódott az önkormányzat korábbi
döntése, amely a zeneoktatási tevékenység
növendékekhez közelebb vitelét célozta.
Az Alapfokú Művészeti Iskola (zeneiskola)
átszervezésének köszönhetően a tavalyi
190 jelentkezővel szemben az idén negyedével több, összesen 238 fő jelentkezett az
intézménybe. Az Önkormányzat ígéretéhez híven biztosítja a megnövekedett tanulói létszámhoz igazított zenepedagógusi álláshelyek finanszírozását. Ennek megfelelően a Kalász Suli egységeként működő
Alapfokú Művészeti Iskola álláshelyeinek
számát 2012. szeptember 3. napjával 3,11
zenetanári álláshellyel megemeli (13,25-ről
16,36-ra) és biztosítja az ennek finanszírozásához szükséges 1.905.720 Ft-ot.

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
Nyomdai előkészítés: Rovás Nyomda Kft. Pomáz; Felelős vezető: Elsik Gábor
Nyomda: Roland Favorit Nyomda, Felelős vezető: Hegedűs Gyula, telefon: 06 (20) 421 4010

www.budakalasz.hu
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A Megyeri híd átadásával nemcsak a forgalom növekedett, de ezzel összefüggésben a bűncselekmények
száma is. Éppen ezért a város saját rendőrőrs létrehozását
tervezi. Mányai Zoltán képviselő elmondta, ezen igényüket az Országos Rendőr-főkapitányságon is támogatják.
– A kormányprogrammal is egybecseng ez a javaslatunk, ugyanis idén háromezerrel több rendőr teljesít szolgálatot, mint 2010-ben. Itt Budakalászon
is szükség van több rendőrre, ehhez pedig egy saját rendőrőrsre, amely a jelenlegi elképzelések
szerint egyelőre a pomázi őrs alőrseként működne
– mondta Mányai Zoltán. Hozzátette, legalább tíz rendőr
teljesítene szolgálatot a városban, szemben a jelenlegi
kettővel. Az őrs helye is megvan már, a Polgármesteri Hivatal egyik épületrészében kapna helyet.
R.T.

fotó: Raczko Tímea

Rendőrőrs lesz Budakalászon

Több rendőrre van szükség

„Más országban élünk, de egy nemzet vagyunk!”
Ez volt táborunk jelmondata. A Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány
2012. június 23-30-ig szervezett tábort
Tihanyban a határon túli magyar és a
budakalászi gyermekeknek. Voltak
olyan határon túli testvéreink, akik
először voltak Magyarországon. Hálásan köszönték, hogy itt lehettek, élményben gazdag programokon vehettek részt és testvéri szeretet volt részük. A szobákban különböző településről érkező gyerekeket szállásoltunk
el, hogy jobban megismerjék egymást,
barátságok szövődjenek. Az egy hét
elteltével címeket, e-mail címeket, telefonszámokat cseréltek a gyerekek, így
segítségükkel a szülők is fel tudják
venni egymással a kapcsolatot. Gyerekeinkben összerakjuk azt, amit a
diktátummal szétdaraboltak. 33 gyermek táborozott, 3 csoportba osztottuk
őket és minden csoport járt minden
helyszínen, ugyanis a táborzárás során az összeállított kérdések mindenkihez szóltak. Programjaink során
megnéztük Nagyvázsonyban a Kinizsi-várat, Örvényesen a Vízimalmot,
ahol az idegenvezető sok érdekes történetet mesélt, Balatonudvardiban pedig azt a temetőt, ahol szív alakú síremlékek vannak. A veszprémi barangolás is sok szép élménnyel gazdagított bennünket. A hét dombra épült
Veszprém, a királynék városa történelmi, építészeti emlékei a honfog-
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lalás koráig nyúlnak vissza. Veszprém
nevezetessége a Kittenberger Állatkert, ahol különleges, ritka állatfajok is
találhatók. Volt, aki életében először
volt Állatkertben. Tihanyban misén
voltunk az Apátsági Templomban, az
altemplomban megnéztük I. András
király sírját. A Tihany környéki kirándulások során ellátogattunk a Barátlakásokhoz, és a Ciprián forráshoz. A
Balaton legnagyobb vitorlásával utaztunk Tihanyból Balatonfüredre és vissza.
Füreden megnéztük a Jókai Emlékházat, a Tagore sétányt, az Ivócsarnokot és fagyizással zárult a kirándulás.
A Szabadidő Parkból lokomotívval
utaztunk a táborhelyig zuhogó esőben, egyébként ez az egyetlen esős
napunk volt. Ezen a napon nem, de a
többi napon fürdés volt a Balatonban,
délelőtt és délután is.
Mind a négy település résztvevői
bemutatkoztak, bemutatták egymásnak településük nevezetességeit, érdekességeit. Volt irodalom-történelem
„óra”, népi ének, néptánc tanulás,
táncház. Szabadidőben zsugorka készítés, tollaslabda, ping-pong, foci. A
táborzárás napján kapták meg a határon túli gyerekek azt az Irodalmi
Olvasókönyvet, amellyel a Romankovics-házaspár ajándékozta meg
őket. Ez az Olvasókönyv sok szép magyar népmesét, mondát, mondókát,

verset tartalmaz, ezzel ösztökéli a gyerekeket az olvasásra. A meleg ételt
mindennap Balatonfüredről szállították, sokat és nagyon finomakat kaptunk. A táborzárásra bogrács gulyást
főztünk vacsorára. Június 30-án továbbutazó határon túli testvéreinknek
meleg ételt biztosítottunk.
Hálás köszönet az önzetlen segítségért: annak a névtelen adakozónak,
aki 600 ezer Ft-tal hozzájárult a táborozás sikeres lebonyolításához; Deutsch Józsefnek és feleségének Ildikónak, akik rendkívül sokat segítettek a
szervezésben, a kivitelezésben; a Tihanyi Szent Erzsébet Alapítványnak,
amelynek vezetője a Deutsch házaspár, a táborhely és a szállás az ő adományuk; a Budakalászért Közalapítványnak, amely 200 ezer Ft-tal támogatta a táborozást; a Romankovicsházaspárnak az Irodalmi Olvasókönyvekért; Németh Lászlónénak, Hildának, aki minden nap finom meglepetéssel várta a táborba hazatérő csoportokat; HUFI-nak, aki virslivel ajándékozott meg bennünket; a Hárompék
Kft.-nek, akitől kenyér adományt kaptunk; és mindazoknak, akik hozzájárultak a táborozás sikeres lebonyolításához.
Áldás kísér mindnyájunkat
az úton!
Dr Szigeti Ferencné, kuratóriumi elnök
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Szépkorúak köszöntése
EGÉSZSÉGKLUB
a
Budakalászi Alapszervezete
AZ EGÉSZSÉGES BUDAKALÁSZÉRT

MEGHÍVÓ

Az Egészségklub szeretettel meghívja a budakalászi lakosokat
– akinek fontos az egészsége –
a szeptember havi orvosi előadására, melynek témája:
„Budakalászi szívügyeink!”
a szív- és érrendszeri szűrések
eredményei. Előadó:

Dr. Szelid Zsolt
kardiológiai szakorvos
Időpont:

2012. szeptember 27.
csütörtök 18:00
Helyszín:
KKÁMK Faluház, Szentendrei út 9.
Az előadáson a részvétel díjmentes!
Ingyenes vérnyomásmérés!

Augusztus 9-én Jurinka Istvánt 90. születésnapja alkalmából otthonában
köszöntötte Ercsényi Tiborné alpolgármester és Tolonics István képviselő. Gratulálunk!

Anyakönyvi hírek

Születések: 2012. augusztus hónapban 4 kisfiú és 6 kislány született Budakalászon.
Házasságok: 11 pár kötött házasságot augusztusban városunkban.
Haláleset: Giszbühl Mihályné, élt 73 évet.

FELHÍVÁS BIO KERTBARÁT EGYESÜLET
LÉTREHOZÁSÁRA
Tudomásomra jutott, hogy Budakalászon a kertbarátoknak nincs fóruma, ezért támadt az a
gondolatom, hogy a lakosság támogatásával, aktív részvételével Bio Kertbarát Egyesület szervezését javasolom.
Ez az egyesület fórumot biztosítana tagjainak, hogy beszámoljanak sikereikről, gondjaikról, de együtt gondolkodjanak a megoldásokról. Gyakorlatban bizonyítsuk, érdemes vetni, mert lesz mit aratni! További információ:
Király László, Telefon: +36 20 2145 528

Meghívó

A Viola Egyesület autóbuszos kirándulást
szervez, úti cél Siklós, Villány. A program:
Siklós város nevezetességeinek megtekintése, ebéd, borkóstolás Villányban. A kirándulás időpontja: 2012. SZEPTEMBER 22. (SZOMBAT).
Indulás: reggel 7 órakor, a Faluház parkolójából, érkezés:
az esti órákban, a Faluház parkolójába. A kirándulás költsége: 5.000,- Ft, mely az idegenvezető díját, a belépőjegyeket, az ebéd árát valamint a busz költségét tartalmazza. Jelentkezés és befizetés: 2012. szeptember 10-ig
Kiss Jánosné Marikánál (06-30-847-9224).
Mindenkit szeretettel várunk!
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Szezonkezdés

Kell egy csapat...
Kedves olvasóink!
Előző beszámolónkban tájékoztattuk
Önöket a Budakalászi Munkás Sportegyesület terveiről, elképzeléseiről. Nos,
azóta elindult a bajnokság az utánpótlás
és a felnőtt csapat számára. A kisebbek
csak később kapcsolódnak be a küzdelmekbe, hisz sokan még nyaralnak. Az
U13-U15-ös gyerekek a Balatonon vettek
részt edzőtáborban, ahol nagyon jó hangulatban, és hasznos, kemény edzésekkel töltöttek egy hetet. Cifferi Tamás vezetőedző sokat foglalkozott a gyerekekkel, persze a szórakozás, a fürdés sem
maradt el. Néhány szülő is segített
abban, hogy minden rendben működjön. Nehéz feladat vár a srácokra, hiszen
az U15-ös korosztályt elvitte a Szentend-

rei Dunakanyar szakosztálya, így kisebbeknek kell
helyt állniuk az idősebbek
bajnokságában. Szerencsére a létszám nem csökkent,
jöttek új kalászi srácok, s
szerintem a szívük – mint
minden budakalászi lakosnak – kis városunk dicsőségéért fog dobogni. Az ovisok is elkezdték az edzéseket. Páling Zsolt és
Nagy Robi minden tudására és türelmére szükség van, hogy a
kicsik megszeressék a sportot és
megértsék jelentőségét.
Az U11-es lurkókat Kosznovszky Gábor irányítja. Új segítő
tréner érkezett, Laskai Tamás
a kalászi öregfiúk remek középpályása segíti az edzők munkáját.
A felnőtt csapat irányítását Aranyos Imre, a Vasas volt balhátvédje és válogatott játékosa
irányítja. Az U19-et pedig a már
oly sokszor dicsért Pintér Sándor vezeti. Az öregfiúk összefogója Szávai Károly, csupaszív játékos. Nagyon nagy szerepe van a műfüves pályának, hiszen a kicsik ott ed-

zenek, sőt kézilabdázóink is igénybe
veszik a létesítményt, mert így nem kell
bérelni külön csarnokot. Számítunk a
következő pályázati lehetőségre. Itt kérném a kalászi vállalkozókat, hogy társasági adójuk 70%-ával támogassák az
egyesületet. Nagy szükségünk volna rá,
hogy tovább szépítsük a létesítményt.
Igaz, az önkormányzat mindent megtesz
azért, hogy jól működjön a klub, de a
segítségre mégis nagy szükség van.
Sokba kerül az utaztatás, a szerelések, a létesítmény karbantartása. Ám
mindenki tudja, ez egy nagy család,

...és kell az utánpótlás is!
a mi gyermekeink, unokáink, kalászi
lurkók.
Sárosi Tibor, BMSE elnök

A felnőtt csapat és az utánpótlás csapat sorsolása a következő:

Az utánpótláscsapat mérkőzései a felnőtt mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek. A kicsik játéknapjai még nincsenek eldöntve.
Amint megtudjuk, rögtön közöljük a kedves olvasóinkkal.
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Olimpiai totó
Az olimpiai totót kitöltőknek köszönjük
a helyes megfejtéseket! A Kramó Cukrászat által felajánlott tortát Dr. Koroknai László, a Royal Fitt Szalon bérletét Soltész Ivett nyerte. A nyeremény
átvételére feljogosító kupont a Szentendrei Médiaközpontban vehetik át.
(2000 Szentendre, Kovács László u. 18/B)

Megjelent a Szentistvántelep történetét feldolgozó Szentistvántelepi
trilógia című könyvsorozat harmadik kötete.
A könyv 1.000 forintos
áron vásárolható meg.

A következő lapzárta
időpontja:
2012. szeptember 28.

Gyógyszertári Ügyelet 2012. október
Kőhegy Gyógyszertár 2012. október 7. vasárnap 16-20 óráig, Pomáz, Jankovics Gy. u 2
Telefon: (26) 326-240 – Viktória Gyógyszertár 2012. október 14. vasárnap 16-20 óráig, Budakalász, Kőbányai út 3. Telefon: (26)340-232 – Vörösmarty Gyógyszertár 2012. október
21. vasárnap 16-20 óráig, Pomáz, Vörösmarty út 18-20. Telefon: 06-26-326-402 – István
Király Gyógyszertár 2012. október 23. kedd 8-20 óráig, Pomáz, Kossuth L. u. 21/A, telefon:
(26) 325-462 – István Király Gyógyszertár 2012. október 28. vasárnap 16-20 óráig, Pomáz,
Kossuth L. u.. 21/A Telefon: (26) 325-462.
hirdetések

Érszűkület
gyógyítása teljes
érrendszer tisztítása
kardiológus
vezetésével.

Bp., III. ker.
Szépvölgyi úti
HÉV-megállónál.
tel.: 06-1-220-4641
06-20-349-4247

ELADÓ 3,5 m3 hasított TŰZIFA szállítással együtt, Budapest
egész területe, és 60 km vonzáskörzetében. Tölgy-Bükk:
46 000,- Akác: 52 000,- Tel: 06309329095

www.budakalasz.hu

Megvételre keresek
régi szocialista motorkerékpárokat,
alkatrészeket, ezekhez leírásokat,
(Pannónia, MZ, ETZ, Simson, stb...).
1950 előtti kerékpárokat, ezekhez
alkatrészeket, leírásokat,
megegyezés szerinti áron!
06309509383,
E-mail:
csekabau@invitel.hu
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