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A tartalomból

A dinamikus város. „A legfontosabb számomra az, hogy eredményeinket közösen értük el!” Az
elmúlt év eseményeit értékelte Budakalász polgármestere.
4. oldal

Időközi választás Új önkormányzati képviselőt választottak a budakalásziak a város 1-es számú egyéni
választókerületében. Az öt jelölt
közül az itt élők Máté Istvánnak szavaztak bizalmat.
6. oldal

Új alapokon

Advent Budakalászon. A hagyományteremtés jegyében szervezett
közös gyertyagyújtást a város önkormányzata a Trianon emlékműnél. Az advent hétvégéin ünnepi
programok várják itt a látogatókat.
16. oldal

Valamennyi kedves olvasójának kellemes
ünnepeket kíván a Budakalászi Hírmondó
szerkesztősége!
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Budakalász, a dinamikus város
Interjú Rogán László polgármesterrel
Fotó: Raczkó Tímea

is egyre magasabban állnak,
valamint a postával szemközti parkot is nemrég adtuk
át a lakosságnak. Pezsgés
van a városban még így télen
is, nem csak tavasszal, amikor mindenki a megújulás
hangulatában él. De nem
csak építkezések zajlanak a
városban, hanem a közösségi életet meghatározó és
összetartó rendezvények is
folyamatosak egész évben.
Ha csak a most aktuálisakat
tekintjük: a Trianon emlékműnél Betlehemet állítottunk és karácsonyi díszbe
öltöztettük a park ezen részét. Ádvent első hétvégéjén
ünnepséget tartottunk, ahol
nagy érdeklődés mellett óvodások adtak egy kedves műsort, József
atya pedig meggyújtotta az első adventi
gyertyát. A karácsonyi várakozás hátralévő három hétvégéjén is nagy szeretettel várjuk itt a budakalásziakat.
Javában zajlik emellett az Idősek Karácsonya rendezvényünk szervezése, ahol
idősebb lakótársaink karácsonyához
szeretnénk hozzájárulni egy kis műsorral és vendéglátással. Itt szeretném
megköszönni a budakalászi cégek hozzájárulásait, felajánlásait az ünnepségéhez. Bár csak az év végi
november-decemberi
eseményeket
idéztem, de ebből is jól látható, hogy él
és lüktet a város. Ezek a dolgok dinamikát adnak egy településnek, ezért választottuk ezt a címet.

Számvetés – félidőben
Előző beszélgetésünknek- amelyet most folytatunk- a Félidőben
címet adtuk, hiszen megjelent egy
kiadvány Budakalász a dinamikus
város címmel. Miért éppen ezt a
címet kapta a tájékoztató?
A múltkori beszélgetésünk idején
még nyomdában készült ez a nívós kiadvány, melyet azóta minden budakalászi háztartásba eljuttattunk. Az elmúlt
két év eredményeit foglaljuk össze
benne. Aki most körbetekint a városban, láthatja, hogy nagyon sok helyen
folyik egy időben munka: a Kálvárián
végezzük a téli állagmegóvásokat, és
egy ideiglenes lépcsőt is kialakítottunk
itt, a József Attila utcai járda is most készült el, az Egészségügyi Központ falai

Sok pozitív visszajelzést is kaptunk a
kiadványról a budakalásziaktól. Nagyon
hasznosnak és tartalmasnak tartják ezt
az összefoglalást, hiszen a hétköznapokban gyorsan továbbsiklunk egy–egy újításon, így összefoglalva azonban
mindenkinek alkalma nyílik az áttekintésre, a saját életét érintő területeken
túlmenően is.
Két év eredményeit tartalmazza
az összefoglaló. Mit tart a legfontosabbnak?
A legfontosabb számomra az, hogy az
eredményeket közös munkával értük el.
Ebben a füzetben nem csak a Fidesz
frakció eredményeit taglaljuk, hanem az
egész Önkormányzat munkáját, ez a
város kiadványa. A kiadvány bevezetőjében írtam is, hogy büszke vagyok arra,
hogy a testületi döntések 90 százaléka
egyhangúan történik és hogy talán a
hangnem és a stílus is megváltozott a városban. Fontos, hogy végre el tudtuk
kezdeni építeni az orvosi rendelőnket,
hogy elkészülhettek hosszú évek várakozása után a forgalombiztonsági beruházások. Az hogy félidőben vagyunk,
számvetésre adhat okot, de a munkát
természetesen nem fejeztük be. Jövőre
például 800 méter hosszan szeretnénk a
Budai úti járdát megépíteni, befejezni a
Szegfű utcai járda elmaradt részét, és elképzelhető, hogy még a Berdó csatornázását is el tudjuk kezdeni. Parképítéseket
is szeretnénk folytatni, valamint tovább
fejleszteni a Kálváriát. A közelmúltban
országos hír volt, hogy Miskolc-Tapolcán középkori templomot találtak. A budakalászi ennél sokkal jelentősebb

Testületi döntések
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott ülésének
közérdeklődésre számot tartó döntései.

Kálvária feltárás téliesítése

Minden gyermeknek legyen karácsonya

A Kálvária-dombi középkori templom régészeti feltárása
2012. november elején befejeződött. A téli időjárás romboló
hatásának kivédése érdekében fontos feladat az eddig feltárt
mintegy 350 m2 területet elfoglaló romok téliesítése és állagmegóvása. A képviselő-testület e célra 1,5 millió forint
költség biztosítását szavazta meg.
Az állagmegóvásra egy budakalászi vállalkozó további
700.000 forint értékben kőlapokat ajánlott fel. A felajánlást
a város ezúton is köszöni.

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a tulajdonában lévő Budai út 26. alatt található jelenleg üresen álló helyiséget ingyenesen átadja a
Budakalászi Baráti Kör, a Fidesz és a Viola egyesületek szervezésében zajló „Minden gyermeknek legyen karácsonya” elnevezésű karitatív akció lebonyolítására.
A képviselő-testület összes rendelete megtekinthető a
város honlapján a www.budakalasz.hu-n az Önkormányzat
menüpont alatt.
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régészeti értéket képvisel és méretében
is nagyobb, ezért azon is fogunk dolgozni, hogy ezt az kincset mások is megismerjék.
A kiadványban is olvashatunk
arról, hogy Budakalász gazdálkodása stabil az elmúlt két esztendőben is. Ha a kistérség településeinek helyzetét vizsgáljuk,
akkor ez valóban fontos eredmény
lehet.
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy
cégeink esetében a pazarló gazdálkodást
megszüntessük, és ezáltal jelentős plusz
bevételre tettünk szert. Mi nem estünk
abba a hibába, hogy a városunkat eladósítsuk. Nem vágtunk bele olyan beruházásokba, amik esetlegesen a város
gazdálkodását felboríthatták volna. Hitelek helyett saját forrásainkat, pályázati
pénzeket és céges felajánlásokat használunk fel beruházásainknál. Mindezek
mellett jól haladtunk: épül az új Egészségügyi Központ, megújult összesen 12
útszakasz, városunk főútjai, több járda,
az óvodaparkoló, feltártuk a Kálváriadombi középkori templomot, parkokat
építettünk, zöld területeket szépítettünk,
ovi-foci pályát hoztunk léte, épületeket
újítottunk fel (a Telepi Iskolát, a Szent-

istvántelepi Templomot, a BMSE öltözőt, és a tóparti illemhelyet), az év során
összesen 20 városi rendezvényt szerveztünk, támogattuk az időseket, az iskolás
és óvodás gyerekeket, számos alapítványt, a rendőrség munkáját és még sorolhatnám – ez pedig nem kevés munka
úgy, hogy mellette stabilitásunkat megőriztük.
Álmok pedig továbbra is vannak, hiszen készen áll a bölcsőde
terve is. Mennyire érinti Budakalász gazdálkodását, hogy az állam
bejelentette, átvállalja az önkormányzatok adósságának egy részét?
Természetesen ez a döntés Budakalásznak is fontos, de olyan óriási jelentőséggel nem bír számunkra. Ha a
törlesztő részleteinket nézzük, évente 56 millió forint könnyebbséget jelent
majd ez a városnak, de nincs olyan hatása mint például Pomáz vagy Szentendre esetében, ahol több milliárdnyi
tartozással rendelkeznek. Budakalászon
számításaink szerint 120 és 180 millió
forint közötti összegről van szó. Annyiban viszont bízom benne, hogy érint
minket ez a rendelkezés, hogy az eddig
szigorúan gazdálkodó önkormányzato-

kat jutalmazni szeretné az állam. Már
tettem lépéseket az államtitkár úr felé,
hogy a bölcsőde pályázatunkat esetlegesen pozitívan bírálják el.
Talán minta lehet az is, hogy az
Egészségügyi Központ saját forrásból épül fel.
Ez mindenképpen unikum a környéken, de talán országos szinten is. Olyan
értéke lesz ez az intézmény a városnak,
amire mindannyian büszkék lehetünk.
November közepén elhelyeztük az épület alapkövét. Örömmel tapasztaltam,
hogy közel kétszázan voltak kíváncsiak
az ünnepségre. Rendkívül nagy a várakozás, sokan érdeklődnek a beruházás
iránt. Az építkezés jelenlegi fázisában
nagyon látványos a haladás. Bízom
benne, hogy december végére tető alatt
lesz a ház, aztán kezdődhetnek a belső
munkálatok. Az alapkövet most ideiglenes helyre tettük, a végleges helye a ház
falában lesz, a készülő parkra nézve. Van
tehát tennivalónk a jövő esztendőben is
bőven… Addig azonban jut még egy kis
csend, egy kis nyugalom is az ünnepek
alatt.
Ezúton szeretnék Budakalász valamennyi polgárának békés, szép karácsonyt és meghitt ünnepeket kívánni!

„Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...”
(Ady Endre)

Áldott, békés és meghitt
karácsonyi ünnepeket kívánok
minden kedves olvasónak!
Rogán László
polgármester

www.budakalasz.hu
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Időközi választás Budakalászon

Eskütétel
Új önkormányzati képviselőt választottak a budakalásziak a város 1-es számú egyéni választókerületében a szeptemberben új munkaköre miatt lemondott fideszes Mányai
Zoltán helyére. Mányai Zoltán jelenleg a kormányzati internetes kommunikációért felelős helyettes államtitkár és
a kormany.hu főszerkesztője.
Helyére öt jelölt pályázott: Márton András (MSZP),
Máté István (Budakalászi Baráti Kör), Nógrádi Zoltán (Budakalászért Védegylet), Pál Béla (Jobbik) és Szigeti Ferencné (Budakalászi Nemzeti Fórum).
A december 2-án megtartott választáson a budakalásziak Máté Istvánnak szavaztak bizalmat, aki - mint
mondta- örömmel lát neki feladatoknak.
„Hat éve élek Kalászon és két éve vagyok a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság külsős tagja. Ez elég idő volt
ahhoz, hogy megszeressem a várost, megismerjem az aktuális problémákat, nagyon sok barátra tegyek szert, de kevés
volt ahhoz, hogy egy egész körzetnyi lakosságot átfogóan

„Mégis, kinek a széke?”
Széljegyzet egy nyilatkozathoz
A képviselő-testület novemberi ülésén Nógrádi Zoltán, a Budakalászért
Védegylet képviselője a napirend előtti
hozzászólásában nyilatkozatot tett, hogy
amennyiben az őt jelölő szervezet megvonná tőle a bizalmat, vagy ő valamilyen
okból kilépne a szervezetből, természetesen lemondana mandátumáról, mert
azt nem egyéni körzetben szerezte,
hanem listán. Tehát a hely a jelölő szervezetét illeti, és nem a személyét.
Sokan kérdezik, hogy mi is volt ez?
Elégedetlenek vagyunk vele? Vagy ki
akar lépni?
NEM! Teljesen elégedettek vagyunk
a tevékenységével és ő is jól érzi magát
a Budakalászért Védegyletben.
Akkor tisztázzuk, miről is szólt a
nyilatkozata valójában!
Ez a néhány mondat nem róla,
hanem a képviselői, emberi felelősségről
és egy elvárt magatartásformáról szólt.
Ugyanis a hírek szerint vagy féltucat-
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megismerjek. Lakossági fórumokat, közösségépítő megmozdulásokat szerveztünk, nagyon sok emberrel próbáltam személyesen felvenni a kapcsolatot. Folyamatosan
nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, de hogy tényleg
ennyien mellém állnak, nem reméltem. Tekintettel, hogy
közeleg az év vége, jelen pillanatban a budakalászi szociálisan rászorult gyermekek megajándékozásának szervezése
zajlik. Felesketésem után azonban sorra veszem azokat a
feladatokat, amelyek a programomban megfogalmazódtak.
Ezekből már van olyan, ami realizálódott, így például elkészült a József Attila utcai járda , a Gátőr utca lehajtó részének aszfaltozása, kátyúzása is. Van olyan terület is, ahol
már elkezdődtek a tárgyalások, többek között a Tanító utcai
lakópark közbeeső utcájának tulajdonjogi rendezése. Az
összes további feladat megoldása folyamatosan aktuális
téma lesz, mint ahogyan az is, hogy minél több családot
megismerjek, feltérképezzem a problémákat! Várom a személyes megkereséseket és ezúton is köszönöm mindenkinek, aki esélyt szavazott nekem!”
Az időközi választáson a körzet névjegyzékében
szereplő 1177 választópolgár közül 398-an adták le
voksukat a jelöltek valamelyikére.
Márton István, a Magyar Szocialista Párt jelöltje 52,
Máté István, a Budakalászi Kör jelöltje 204,
Nógrádi Zoltán, a Budakalászért Védegylet jelöltje 43,
Pál Béla, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje 37,
Dr. Szigeti Ferencné, a Budakalászi Nemzeti Fórum jelöltje
60 érvényes szavazatot kapott.

nyian kiléptek a Budakalászi Nemzeti
Fórumból. Régi és mostani képviselők
egyaránt. Így most igen furcsa képet
mutat Budakalász képviselőtestülete. A
választások után immár ismét 11 fős testületben 6 fő a Budakalászi Baráti Kör és
a Fidesz szövetségéhez tartozik. Két fő a
Budakalászért Védegyletet képviseli és
három (???) a Budakalászi Nemzeti Fórumot. A kérdőjel arra vonatkozik, hogy
mennyi is a három? Ugyanis ketten –
Krunity Péter és Németh Antal – kiléptek a szervezetből. Krunity Péter egyéni
jelöltként jutott be, nála a szervezettől
való eltávolodás csak részlegesen veti fel
a „kit is képvisel?” kérdést. Németh
Antal azonban listán jutott be, amikor
Parlagi Endre átadta neki a helyét. Most,
kilépve az őt delegáló szervezetből, a kialakult jogszokás szerint vissza kellene
adnia helyét a Fórumnak, de hiába szólították fel, ezt nem tette meg. Továbbra
is marad a széken. Egy olyan helyet birtokol, mely nem illeti meg őt, ugyanis
nem ő szerezte a mandátumot, hanem a
jelölő szervezet. Egykori egyesülete csak
felszólíthatja a távozásra, de kikénysze-

ríteni nem tudja. Ilyen jogi kötelezettség
nincs. Csak szokás, és elvárt magatartás.
Ezek után joggal merül fel a kérdés:
Kit is képvisel ezután Németh úr?
Nógrádi Zoltán azért tette ezt a nyilatkozatot, hogy mindenki számára
egyértelmű legyen, ő tudja, hogy kit képvisel. És tudja, mi lenne a dolga, ha megváltozna a státusza. Ő tudja!
dr. Hantos István
Budakalászért Védegylet
Kívánunk mindenkinek békés,
boldog Karácsonyt és Új Esztendőt!

Köszönet!
Tisztelt Lakótársaim!
A Budakalászi Baloldal nevében
tisztelettel megköszönöm azon
Lakótársaimnak a fáradozást,
akik éltek december 2-án
a demokrácia adta jogaikkal,
és elmentek szavazni az 1-es választókörzetben, és külön köszönet azoknak,
akik a Baloldal jelöltjére szavaztak!
Tisztelettel:
Márton András volt jelölt

www.budakalasz.hu

Változó civil világ
Első Civil Fórum a Művelődési Házban
Nagy érdeklődés kísérte november 15-én a Kós Károly
Művelődési Ház első civil fórumát. Mintegy félszáz civil
szervezet és vállalkozás vett részt a találkozón.
Rogán László polgármester köszöntőjében elmondta,
hogy napjainkban mennyire fontos a közös gondolkodás
egy településen, egyre nagyobb szükség van az egyes szervezetek összefogására, egymás támogatására, ezért is örült,
hogy ilyen sokan elfogadták a művelődési ház meghívását.
Benkó Attila, a művelődési ház intézményvezetője örült
a nagyszámú érdeklődésnek, elmondta, hogy az összejövetelt hagyományteremtő céllal hívta életre a művelődési ház,
szeretné még inkább szorosabbra fűzni az együttműködést
a civilekkel és a vállalkozókkal, hiszen számos nagy rendezvény van Budakalászon, amelyen elengedhetetlen az
összefogás, a közös cselekvés. A művelődési ház szeretne a
bázisa lenni, otthont adni ezeknek a civil kezdeményezéseknek, és arra törekszik, hogy a különböző pályázatokon
a civil szervezetekkel közös pályamunka beadásával induljon a művelődési ház
A szakelőadók közül elsőként Dr. Bóna Balázs, a Pest
megyei Civil Információs Centrum vezetője beszélt arról,
hogy az újonnan megalakult civil információs centrum milyen módon tud segítséget nyújtani az egyesületeknek, alapítványoknak. Beszámolt néhány jogszabályi változásról,
amely a szervezeteket érinti, továbbá elmondta, hogy kiírtak néhány pályázatot, amelyen forráshoz juthatnak a szervezetek, de viszonylag rövid idő áll rendelkezésére a
civileknek a pályázat elkészítésére.
A tanácskozás további részében Homolka Éva, a Magnet Magyar Közösségi Bank Békásmegyeri Fiók igazgatója
prezentációjában díjmentes számlavetetésről, kedvezményes finanszírozásról beszélt (Szféra-Mentor hitel).
A MagNet Magyar Közösségi Bank a magyarországi kereskedelmi bankok versenyében
„Az év társadalmilag felelős bankja” és „Az év lakossági
hitelterméke” kategóriában is első helyet szerzett 2012ben.
Az est hátralévő részében Dr Wettstein András, a
Szentistván Telepi Cserkész Alapítvány elnöke mutatta be
a szentistvántelepi HÉV megállónál tervezett közpark,
cserkészgrund terveit, ugyanis az Ökotárs által kiírt ZÖLDÖVEZET pályázat első fordulóján az alapítvány ötletpályázata sikeresen túljutott. Szent István kertje tervét Zajacz
Vera kert-tájépítész mutatta be a jelenlévőknek. Ha minden jól megy, 2013 márciusától kezdődhet a park építése.
A Civil Fórumot Máté István, a Budakalászi Baráti Kör
képviselője zárta felhívásával. A Baráti Kör idén is gyűjtést
szervez a rászoruló családoknak, ehhez helyiséget kaptak
az önkormányzattól. Kérte, hogy mindenki csatlakozzon a
jótékonysági akcióhoz.
A tanácskozás végén baráti beszélgetésekkel zárult az
első civil fórum Budakalászon.
Benkó Attila

A közigazgatás
átalakításának hírei
2013. január 1. napjával országosan megalakulnak a járási
hivatalok. Feladatkörükbe tartozik majd a települési jegyző
által eddig ellátott számos államigazgatási feladat. Ilyenek például a gyermekvédelmi- és gyámügyek, az egyes szociális- és
igazgatási ügyek.
Budakalász a 2018/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet szerint a szentendrei járáshoz tartozik, amelynek székhelye
Szentendre.
A járási hivatalon belül szakigazgatási szervként működik
a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség is.
Az építéshatósági hatáskör 2013. január 1-jétől a járásszékhely település jegyzőjéhez kerül. A budakalászi építéshatósági
feladatokat Szentendre Város Jegyzője fogja ellátni.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről
és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Kormányrendelet értelmében Budakalász Építésügyi Szolgáltatási Pontként a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat látja el:
a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának,
digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón
való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása,
d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi
igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá
e) települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési
feladatok.
A további változásokról folyamatosan tájékoztatást adunk
az Önkormányzat honlapján.

Karácsonyi élelmiszercsomag
nyugdíjasoknak...
Felkérjük azokat a budakalászi állandó lakcímmel rendelkező, nyugdíjas lakosainkat, akik még nem jutottak hozzá az
Önkormányzat által adományozott, idei, tartós élelmiszereket
tartalmazó egységcsomagjához, hogy legkésőbb 2012. december 21-én, pénteken 11.00 óráig érvényes lakcímkártyájukkal
és nyugdíjszelvényükkel keressék fel a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben Szendi Erikát, a Hivatal munkatársát, akinél regisztrálhatnak. Ebben az esetben, ott és akkor
kapják meg az egységcsomagot. A csomagra minden budakalászi állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjas jogosult a készlet erejéig, függetlenül a nyugdíjjogosultság típusától
(öregségi-, rokkantnyugdíj, stb.)
Üdvözlettel: Budakalász Város Önkormányzata

www.budakalasz.hu
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A Kalász Suli hírei
Versenyek, eredmények

Szebb és melegebb lett!

Gömbös Marcell, a Kalász Suli 6. osztályos tanulója a
december 4-én a Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában az idén nyolcadik alkalommal megrendezett
német két tanítási nyelvű és nemzetiségi általános iskolák felső
tagozatának a német vers- és prózamondó országos versenyén,
az ország 30 iskolájából érkezett tanulók közül a próza kategóriában 2. helyezést ért el!
December 2-án a Kalászi Mikulás sakkversenyen az első helyet 5 fordulóból 5 győzelemmel Reviczki Roland (3.b) nyerte
meg. Demeter Levente (4.a) korcsoportja 4. helyét 4 győzelemmel, míg Benczédi Balázs (3.b) a 6. helyet szerezte meg 3,5 ponttal. Az elsős-másodikos korcsoportban 4. helyezett lett Laskai
Botond (1b), Vági Martin (2.b) pedig a 7. helyet szerezte meg.

Felújítások, díszítések
Ezúton is szeretnénk megköszönni Petrusz Károly szíves
felajánlását, mellyel iskolánkban az 1.b osztályban lévő radiátorok cseréjét megoldották. Nagy segítség volt számunkra, s a
kicsik is örülhetnek a finom melegnek.
November 3-án megszépült a 4.a osztály tanterme. Nógrádi
Anikó tanító néni és a szülők közösen festették ki az osztálytermet. Köszönjük!
November 24-én, a KIK tagjai, tanárok és szülők közösen
festették ki a felsős épület földszinti folyosóját. A festéket a
KIK-től kapta (Kalászi Ifjúsági Klub) az iskola. A részvételt és
a segítséget nagyon köszönjük a KIK-nek, és az önkéntes segítőknek.
Külön köszönet a Szülői Munkaközösség tagjainak, akik advent első vasárnapjára immár hagyományosan ismét ünnepi
díszbe öltöztették iskolánkat!

A zeneiskola hírei
Az ősz folyamán zenészpalántáink több versenyen mutathatták be tehetségüket.
Gömbös Marcell, Kispálné Hoppál Hajnalka növendéke Budaörsön az Országos Klarinétverseny területi válogatóján muzikális játékkal képviselte iskolánkat, ezzel a harmadik
legmagasabb pontszámot érte el. Zongorakísérője Dankovics
Valéria volt.
Papp Ágnes tanárnő tanítványai, Tóth Enikő Sára Kiemelt
Nívódíjat valamint Halmai Réka és Kún Hanga Nívódíjat nyertek az etyeki VII. Fülemüle Népzenei Találkozón.
A biatorbágyi III. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyen
II. korcsoportban Gyuricza Karola (tanára: Dankovics Valéria)
Dícsérő Oklevelet, Somlói Kinga Anna (tanára: H. Kürtösi Mónika) III. helyezést; IV. korcsoportban Rozenberszki Zsófia (tanára: Dankovics Valéria) III. helyezést ért el. Drobilits Kinga
Zsófia (tanára: Hermeszné Uracs Mónika) szintén figyelemreméltó műsorral képviselte iskolánkat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk Adventi tanári hangversenyünkre, melyet 2012. december 21-én, pénteken
18 órakor rendezünk a Faluház Báltermében.
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Hagyományok, kultúra
Alsós németes tanulóink az idei évben is színvonalas műsort adtak elő a Faluházban a német nemzetiségi adventi
„traccspartin”. Az első dal a Wir sagen euch an den lieben Advent, a második a Tragt in die Welt nun ein Licht volt. A szólót Berky Bianka énekelte, a Leise rieselt der Schnee című dalt
adta elő.
November 2. hetében a 2.b osztály projektnapot rendezett,
ahol 24 gyermek tartott kiselőadásokat az ő általa választott
témakörből az osztálytársak, valamint a számos megjelent
szülő előtt.
November
12-én
ismét megrendeztük a
hagyományos Mártonnapi rendezvényünket.
A tornateremben hallgatták a gyerekek és a
szülők a 3.-és 4. osztályosok műsorát. A 4.asok
Barbara
néni
vezetésével Márton legendáját
jelenítették
meg német nyelven, Megérkeztek a Márton nap „főszereplői”
majd a 3.a osztályosok verssel és két szép Márton-napi énekkel készültek. A színvonalas műsor után a lelkes sereg lampionokkal a templomhoz vonult. A templomkertben a gyerekek
kedves játékban vettek részt: aki ki tudta rakni Márton nevét
a megtalált betűkből, az finom édességet kapott. Ezután viszszatértünk az iskolába, és vidáman falatoztunk a szülők által
hozott sütikből, amit forró teával öblítettünk le. A szomorkás
idő ellenére is egy kellemes estét tölthettünk együtt.
Iskolánk diákjai 2012. november 21-én ellátogattak a Hadtörténeti Múzeumba. A rövid buszos kiránduláson több mint
40 felsős diák vett részt. A „Piavétól a Donig – a Dontól a Dunáig” című tárlatot tekintettük meg, amely a magyar hadtörténet 1918 és 1948 közötti időszakát mutatja be. A Múzeum
meglátogatása mellett rövid sétát tettünk a Budai várban. A
vár kínálta közismert látványosságok mellett, mint a Mátyástemplom, a Sándor-palota, a Királyi Palota vagy a Halászbástya, gyönyörködtünk a városra nyíló kilátásban is.
További hírek, információk a www.kalaszsuli.hu-n!

www.budakalasz.hu

A Telepi Iskola hírei
Utcai futófesztivál

Tófutás

Október 7-én (vasárnap) futófesztivál
volt Budapesten. Több mint 130-an neveztünk a versenybe, futottunk Maratonkát (3,5 km) és Minimaratont (7 km) is.
A főszponzor felajánlásával idén is
mozgósításra hívták az iskolákat. 900
ezer Ft értékben vásárlási utalvánnyal
díjaztak 6 budapesti, 3 agglomerációs és
3 vidéki iskolát. Az agglomerációs iskolák közül a 2. helyezést értük el, így
75.000 Ft-ot kapott iskolánk.
Az EPCA MINIMARATON (7 km)
KUPÁN az I – III. helyezett iskolát díjazták, nyereményük 1-1 darab bruttó
250.000 Ft értékű laptop.
Az iskolák közötti végső sorrendet az
alábbiak szerint számolták ki:
1. A kollektíven nevezett iskolák 1
pontot kaptak minden, a Minimaratonon célba érő futó után.
2. Minden iskolánál a két leggyorsabb
fiú és a két leggyorsabb lány átlag befutó
idejét kiszámolva alakult ki egy sorrend
az iskolák között. Itt a pontszámot az
eseményen induló iskolák létszáma határozta meg.
3. A célba érők létszáma után kapott
pontszámot összeadták az átlag befutó
idő alapján kapott pontszámmal, és ez
adta ki az iskolák közötti végső sorrendet, az nyert, aki a két pontszám összesítése alapján a legtöbb pontot gyűjtötte.
Az egyik 250.000,- Ft értékű laptopot
mi nyertük! KÖSZÖNJÜK mindenkinek,
aki ezen a csodálatos vasárnapon velünk
futott!

Október 20-án szép számmal jelentünk meg a városi Tófutáson. Ez a városi
rendezvény azért is különösen fontos nekünk, mert részét képezi az iskolánkban
egész évben zajló Suli kupának Mi is az a
suli kupa? A Suli kupa bajnokság, mely
több sportágban és ügyességi feladatokban ad lehetőséget egész tanév folyamán
a tanulóknak a versenyzésre. Felöleli a
községi rendezvényeket, az utcai futóversenyeket, az osztályok egymás elleni
mérkőzéseit labdarúgásban, kosár- és
röplabdában. Ezeken a tanulók 90%-a
vesz részt. A versenysorozat a sportnappal (ügyességi feladatok több állomáson)
zárul. A tanulók a versenyek után pontokat kapnak, amelyeket mindig előre
meghatározunk. A pontszám függ a verseny távjától és nehézségétől. Plusz pontokat lehet kapni, ha a tanulóval fut a
családja, hozzátartozója. Ez személyenként, családtagonként 10 pontot jelent.
Így ezek a hétvégi versenyek családi
programokká válhatnak. A mozgás
öröme mellett a Tófutáson részt vevő tanulóink és családtagjaik pontot gyűjtenek a gyerekeknek a Sulikupára is.

Kupakokért pingpong asztalt
A gyerekek kezdeményezésre kupakgyűjtésbe kezdett az iskola aprajanagyja. Tettük ezt azzal a szándékkal,
hogy mihamarabb megörvendeztethessük diákjainkat egy kültéri pingpong
asztallal. 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! A gyerekek már
birtokba is vehették az új pingpong
asztalt.

www.budakalasz.hu

A Szentistvántelepi iskola évek óta
ÖKO iskola is. Reményeink szerint hamarosan megpályázhatjuk az Örökös
Öko iskola címet. A „Változzunk a klímával!” program sok ponton kapcsolódik az Öko iskola tevékenységeihez,
programjához is.
Ezért nagy örömmel adtunk helyet és
lehetőséget, a „Változzunk a klímával"
hálózatban résztvevő magyar iskolák találkozójának 2012. október 19-én. Az ország több pontjáról érkeztek kollégák
(Mátészalkáról, Pusztaszabolcsról és
számos budapesti iskolából). A vendégek között üdvözölhettük a szentendrei
székhelyű REC iroda munkatársait, akik
a nemzetközi kapcsolattartást, és a magyar iskolák munkáját koordinálják. A
jó hangulatú találkozón a Telepi iskola is
bemutatkozott egy kis filmmel és Kovács
Kristóf Áron igazgató úr ismertette az iskolában folyó ilyen irányú munkát. A
többi iskola is elmondta, képekkel illusztrálta, hol tart a projektmunkában.
Sok ötletet kaptunk egymástól és a délutánt konkrét elképzelésekkel zártuk a
továbbiakat illetően.
Juhász Margit
tanárnő

Változzunk a klímával!
A Szentistvántelepi Általános Iskola
az elmúlt tanévben csatlakozott a "Changing with the Climate" ("Változzunk a
klímával!") elnevezésű nemzetközi hálózathoz, melynek tagjai magyar, román,
olasz, angol, francia, spanyol (katalán)
iskolák tanárai, diákjai.
A program célja, hogy a Földön végbemenő klímaváltozással szembesítse a
diákokat. Közösen vizsgálják ennek
okait, következményeit. Céljuk: tevékenyen vegyenek részt a folyamat lassításában. A cél nem idealisztikus. A
gyerekek vizsgálódásaik során hamar rájönnek, hogy ha sok ember csak egy-egy
apró lépést tesz, az eredmény kézzel fogható. Alapvető célkitűzése a programnak
a szemléletformálás. A nemzetközi hálózatépítés célja pedig annak felismertetése közös projektek elvégeztetése során,
hogy a bolygón végbemenő változások
nem ismerik az országhatárokat, mindnyájan ugyanazokkal a problémákkal
kell szembenéznünk, tehát közösen kell
tennünk ellene.

Az örökbefogadott
területünkön jártunk
Az erdei iskola hét keretében
kirándulásunk a Nagykevélyre
kirándultunk az osztállyal. és
három kísérő tanárral. Az iskolától indultunk felszabadult állapotban, hiszen nem kellett
tanulni. Az út elején megkaptuk a
térképet, ezzel kellett tájékozódnunk. Az első elágazásnál már
hasznát is vettük. A zöld jelzéseket követve, felértünk egy tisztásra, melyen fadarabok voltak.
Közös erővel a fákat és rőzséket
egy helyre pakoltuk egy édes kiscica társaságában. Mikor ezzel
kész lettünk, a tanárokkal együtt,
játszottunk egy számháborút,
majd kissé fáradtan elindultunk
hazafelé.
Petró Rebeka 7.a.
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A tóparton 10 zsák szemetet gyűjtöttek össze az „egészségklubosok”
Novemberben ismét meghirdette hagyományos, veszélyeshulladék-gyűjtési akcióját a Budakalászi Polgármesteri
Hivatal. A szervezők reggel 8 órától várták a városlakókat a
volt Lenfonógyár területén lévő Hulladékudvarban. A budakalásziak hozhattak használt sütőolajat, autógumit, festéket,
elemeket, de a szelektíven gyűjtött papír vagy műanyag palackokat is ingyen vették át a szakemberek. Az akcióknak köszönhetően évről-évre egyre kevesebb az illegális szemétlerakó hely a városban. Nyolc tonna összegyűjtött hulladékot
a szervezők ezúttal is szétválogatták. Egy részét megsemmisítik, nagyobb hányadát azonban újrahasznosítják majd.
A hulladékgyűjtési akcióhoz hasonlóan sikeresnek bizonyult az idén először ősszel is megtartott Várostakarítási
Nap. Az önkormányzat – ezen a kissé hűvös novemberi
napon – mindenkit várt, aki tenni szeretett volna a város
tisztaságáért. Számítottak a környezetvédelmet szem előtt
tartó civil szervezetekre, aktivistákra, egyesületekre és cégekre is. A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesztyűt in-

gyenesen kapták a résztvevők. Pártai Lucia, mint helyi lakos,
szintén részt vett a takarításban a Duna parti részen, ahol
Major Ede képviselővel közösen segédkeztek a kerékpárút
melletti fák és bokrok metszésében. Az önkormányzat gépekkel segítette a munkát. A tervek között szerepel, hogy a
Gátőr utca végén lévő lejárót – amely sokszor járhatatlan az
eső miatt – még a tél beállta előtt leaszfaltozzák. A környék
lakói nagyon várták, hogy megtisztuljon ez a terület, de számítanak arra, hogy végleges megoldás is születik az ügyben,
hiszen itt mindig sok a zöldhulladék. A Duna mellett futó
kerékpárutat a tűzoltók tisztították meg speciális eszközeikkel. Az akció résztvevőinek száma – minhogy a takarítás
Fotók: Kovács Andrea

Sikeres városszépítő
programok

Környezettudatos családi program
munkanapra esett – a vártnál ugyan kevesebb volt, ám
ennek ellenére szépen megtisztult Budakalász. A munka végeztével – a hagyományokhoz híven – minden várostakarítót megvendégelt az önkormányzat, jóízű, bográcsban főtt
gulyáslevessel. Legközelebb jövő tavasszal várják a városért
tenni akarók jelentkezését Budakalászon.
2012 őszi várostakarításon résztvevők:
Budakalászi Baráti kör, Önkéntes Tűzoltók, Óbuda-kalász
Horgász Egyesület, Szegély, Meredek utcai lakók, Viola egyesület, Gyümölcs utcai lakók, Egészség klub, Grimm Mátyás
Fürj u., Vidra SE, Dunaparti lakók.

A vártnál majdnem két héttel korábban készült el a József
Attila út északi oldali járdája. A korábban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában készült út és járda felújítási projekt nem tartalmazta az északi oldali szakasz felújítását, ezt oldotta meg az önkormányzat saját költségvetésből.
- Kihagyták a tervezésből ezt a járdát, mert úgy ítélték meg,
hogy jó állapotú. Ahogy telt az idő, kiderült, hogy ez nem így
van és a járda állapota eléggé leromlott. Jön a tél, a járda balesetveszélyes is volt, és esztétikailag sem jeleskedett, így mindenképpen szerettük volna ezt a problémát megoldani –
mondta Kaltner Károly képviselő. Szemben a déli oldallal itt
nem aszfaltoztak, hanem úgynevezett „viacoloros” megoldást
választottak. – Azért választottuk ezt a megoldást, mert ez egy
visszabontható, praktikusan használható, 6 cm vastag burkolat. Autót is bír a gyalogosforgalmat is maximálisan ki tudja
elégíteni. Ha egy fagyökér kinő a kerítés alatt és megemeli a
viacolort, akkor visszabontjuk, kivágjuk a gyökeret és visszapakoljuk. Ezt sajnos az aszfaltnál nem lehet elvégezni – tette
hozzá Máté István képviselő.
RT
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Fotó: Kovács Andrea

Elkészült a járda

Már az északi oldal is jól járható

www.budakalasz.hu

Sok titkot rejt még a Kálvária domb
Interjú a feltárást vezető régésszel dr. Tomka Gáborral
Lehet, hogy már az őskorban is használták szakrális helyként a Kálvária dombot? Mire utalhat a feltárt családi kripta és
egy középkori plébániatemplomoknál nagyobb, díszesebb
templomra utaló lelet együttes? Dr. Tomka Gábor régész adott
választ az egyre sokasodó kérdésekre.
Novemberben volt egy éve, hogy megkezdődtek az
ásatások. Milyen eredményre jutottak eddig?
Idén eljutottunk oda, hogy a templom és a mellette lévő kápolna teljes területe, a késő középkori szintekig mindenhol fel
van tárva. Hozzá lehet kezdeni a romkert kialakításához. Ne
ijedjen meg senki, aki most a Kálvária dombra felmegy, hiszen
a kitermelt törmelék és föld elszállítása miatt munkagépek is
jártak a területen. Ezeknek a nyoma sajnos még látszik a terepen, de a tervek szerint mindez el fog tűnni a tavaszra. A kereszteket ideiglenesen el kellett bontanunk, hiszen azok
akadályozták volna a feltárást. Visszahelyezésükre jövő húsvétig sor kerül.
Hogy értékeli, mekkora jelentősége van a feltárt
lelet együttesnek?
Ez egy nagyon érdekes templom. Minden nagyobb faluban
volt a középkorban falusi plébánia templom. Ezek közül a
miénk sok szempontból kiemelkedik. Egyrészt a méretei által,
hiszen nagyobb, mint egy átlagos falusi plébánia templom.
Másrészt az itt előkerült leletek minősége is magasabb szintre
enged következtetni. Ahogy említettem, figurális faragványok
is előkerültek, cseréppel volt fedve a templom, színes festett
üvegablakai voltak, téglapadlója volt, több mellékoltár is volt.
Mellette volt egy temetőkápolna, a család egy kriptába temetkezett, amelyiknek vörös márvány fedlapja volt, és ezen kívül
is több ilyen vörös márvány fedlapos sír volt a templomban.
Mindez azt mutatja, hogy ez ugyan nem volt egy kolostor
templom, de kifejezetten jól felszerelt plébániatemplom lehetett. Aránylag sok minden meg is maradt belőle, ahhoz képest,
hogy semmi nem látszott a föld felszínén, amikor elkezdődött
az ásatás. Az oltárok maradványai ritka, hogy ilyen jó állapotban megmaradjanak.

Lehet erről, valamiféle bizonyosságot szerezni?
Hogyan lehet ezt a teóriát bizonyítani?
A kőfaragványokat tovább kellene elemezni és kiértékelni.
Még nagyon az elején tartunk. Feltártunk egy családi kriptát,
bár szerintem ez ennek a családnak egy későbbi ágára utalhat,
hiszen inkább a 14. illetve 15. században használhatták ezt a
kriptát, véleményem szerint. Az a helyzet, hogy a templom teljes feltárása nem történt meg, itt mélyebben még vannak olyan
rétegek, amikhez nem nyúltunk hozzá, itt van egy korábbi templom is, amelyiknek csak sejtjük a helyét. Ha esetleg még mód
nyílik a szentélyben további kutatásra, ott is van egy érdekes sír,
amely a főoltár előtt helyezkedik el, van rajta egy sírkő maradvány. Ha a szentélyben tovább tudunk kutatni, akkor többet és
pontosabbat tudunk mondani a templom történetéről is.
Sok izgalmas kérdést rejt még a Kálvária domb…
A terület korábbi történetéről sem tudunk túl sokat, arról
sem, hogy a római korban vajon volt-e itt valami, vagy pedig a
követek csak utólag hurcolták ide. Úgy tűnik, hogy még korábban, már az őskorban is használták ezt a területet, talán
bronzkori szórványcserepeink is vannak. Az egész domb egy
nagyon jó stratégiai ponton van. Nagyon messzire el lehet
onnan látni, kiváló kilátó pont, alatta folyik egy patak. Nem
véletlen, hogy már az őskortól fogva ezt használták. Még nagyon sok kérdés van itt. Meglátjuk, hogy a jövőben milyen lehetőségek nyílnak még arra, hogy ezekre a kérdésekre választ
tudjunk adni.
Raczko Tímea

Fotó: Kovács Andrea

Mire lehet mindebből következtetni?
Pillanatnyilag úgy látom, hogy Budakalász középkori történetében jelentős szerepet töltött be a Kalászi család, akik ősi
birtokosok voltak. Közöttük tűnik fel, talán közülük való egy
bizonyos Sándor nevű úriember, aki Margit királylány szentté

avatási perében tanúskodik. Ugyanis egy osztrák rabló lovag
elkapta őt , évekig nem engedte haza és váltságdíjat követelt.
Kifizette a váltságdíjat, de a rabló akkor sem engedte haza.
Aztán mikor elkezdett Margithoz imádkozni, akkor aztán szerencsés módon megölték ezt a rabló lovagot és az özvegy hazaengedte. Ez egy olyan csoda volt, amit feljegyeztek ebben a
szentté avatási perben. Ha ez a Sándor tényleg a Kalásziak
közül való, ahogy ezt például Győrffy György valószínűsíti,
akkor könnyen lehet, hogy az ő személyéhez köthető ennek a
templomnak a 13. századi kiépítése. Ugye nem beszéltem erről,
de a templom nagy kiépítése a 13. század második felére tehető. Ugyanis ez a birtokos a királlyal, illetve a királyi családdal bizalmi kapcsolatban lehetett, hiszen azt vallja, hogy ő a
király szicíliai követe volt. Mint ilyen, a belső körökben mozgó
ember, valószínűleg módja és lehetősége nyílt arra, hogy egy
jobb minőségű templomot hozzon létre a családi birtokán.

Ilyen most…

www.budakalasz.hu

…és ilyen lehet majd a Kálvária-domb
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Új alap

Elhelyezték az Egészségü

Számukra épül

Ünnepélyes keretek között helyezték el a városban a budakalászi Egészségügyi Központ alapkövét.
A teljes egészében önerőből épülő, akadálymentesített intézmény falainál Rogán László köszöntötte a mintegy kétszáz
érdeklődőt. A polgármester beszédében felidézte a központ
létrejöttéhez vezető döntéseket, azt hogy a város a létesítmény építését hitel felvétele nélkül, teljes mértékben saját
költségből fedezi. Az építéshez szükséges forrást a kábeltévé
hálózat eladásából teremtette meg a település. Az elavult kábeltévés szolgáltatás elvárásoknak megfelelő, piacképes és
korszerű szintre hozatala hatalmas anyagi ráfordítással járt
volna az Önkormányzat számára, ezért elkerülhetetlenné vált
az eladása. Óriási sikernek tekinthető, hogy a 100 millió forintra értékelt üzletrészt 238 millió forintért sikerült értékesíteni. A polgármester szólt a közeljövőben zajló
munkálatokról is, a tervek szerint a beruházás segítségével
nem csak egy új, korszerű Egészségügyi Központ épül fel, de
megszépül a létesítmény környezete, valamint a környező
utcák is. Rogán László elmondta, hogy az új egészségügyi
centrumot várhatóan 2013 tavaszán adják át.
Ünnepi beszédében Dr. Gál Katalin háziorvos betekintést
adott Budakalász egészségügyi történelmébe, egészen az
1920-as évektől napjainkig. Szakemberként azokról a ked-

Önerőből épül meg

Sorukra várnak…
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Ünnepélyes pillanatok

www.budakalasz.hu
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vező változásokról is beszélt, amelyeket az új központ létrejötte, valamint az egészségügyi szolgáltatások színvonalának
emelkedése jelent majd a városlakók számára. A kétszintes
épületben a háziorvosi rendeléseken kívül a jövőben fogászati
kezelések és laborvizsgálatok is elérhetők lesznek.
Végül a doktornő megköszönte a képviselő testületnek a
létesítmény létrehozása ügyében tett lépéseit és munkáját.
A köszöntők után a város polgármestere egy „időkapszulát” helyezett el az intézmény épülő falainál. A kapszulába az
Egészségügyi Központ létesítéséről szóló képviselő-testületi
döntés, a testület névsora, az épület tervdokumentációja, a
Budakalászi Hírmondó legfrissebb száma, a képviselő testület kétéves munkáját bemutató 2012-es novemberi kiadvány,
valamint fémpénzek kerültek. Végül Homor István projektvezető segítségével a fémkapszulára helyezték a díszkövet. Az
alapkövet a Budakalászi Kőbánya, az alapkövön szereplő feliratot és annak elkészítését pedig Wieszt József kőfaragó vállalkozó ajánlotta fel a város és a létesítmény javára.

Sokan eljöttek az ünnepségre

A hivatalos események után, az önkormányzat megvendégelte a résztvevőket az Egészségház épülő falainál.
Ördöghné Vilman Melinda

Friss pogácsa várta az érdeklődőket

Fotók: Kovács Andrea

-

Emelkednek a falak

www.budakalasz.hu
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Szűrővizsgálat Budakalászon
Budakalászon 2011 tavaszán komplex lakossági szűrővizsgálatot indítottak a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának orvosai, melyre minden 20. életévét
betöltött budakalászi lakos jelentkezhet.

ból 2 felnőtt túlsúllyal küzd, míg 70-80 éves korra a vizsgált
lakosság kb 85%-a mondható elhízottnak.

A vizsgálatot a Magyar Kardiológusok Társasága, a TÁRKI
és a Budakalászi Önkormányzat támogatja. A felmérés az
alábbi fő lépésekből áll:
● kérdőíves egészségfelmérés
● testmagasság, testsúly, haskörfogat mérés
● vérnyomás mérése négy végtagon, alső végtagi érszűkület vizsgálat (boka-kar index)
● 12-elvezetéses EKG
● nyaki verőér (carotis duplex) vizsgálat
● szívultrahang vizsgálat
● vérvétel (laborvizsgálat – többek között vércukor, koleszterinszint meghatározás)
Ezekből a vizsgálatokból és mérésekből egy áttekintő képet
lehet kapni az vizsgált személy egészségügyi állapotáról. Ennek
eredményeképpen a vizsgálóknak lehetősége nyílik új összefüggések, betegségek, vagy az azokat megelőző állapotok felismerésére, és olyan általános megfigyeléseket tehetnek,
melyeket akár nemzetközi szinten fel lehet használni a megelőzés terén. A résztvevők számára postai úton pedig egy Öszszefoglaló Orvosi Vélemény kerül kiküldésre, ami tartalmaz
minden fontosabb adatot és következtetést, illetve magába foglal egy rizikóbecslést, ami azt mutatja meg, hogy az adott személynek mekkora esélye van arra, hogy valamilyen szív- és
érrendszert érintő megbetegedés alakuljon ki nála az elkövetkező 10 évben.
Eddig mintegy 1724 fő vett részt a felmérésben, mely a a teljes 20 év feletti lakosság kb. egynegyede. A résztvevők átlag
életkora: 55 év volt, az életkor megoszlását vizsgálva megfigyelhető, hogy legnagyobb számban az 50-60 éves korosztály
vesz részt a vizsgálatban, ők azok akik leginkább érdeklődnek
az egészségük felől. A férfiak részaránya 40%, tehát a nők nagyobb hajlandóságot mutatnak a részvételre, mint a férfiak.
Érdekes megfigyelés, hogy ezzel ellentétben a dohányzás
valamelyest gyakoribb a férfiak körében (19%), mint a nők között (14%), ráadásul a férfiak átlagosan kétszer annyi cigarettát szívnak, mint a nők. A dohányzók aránya a 20-30 év
közöttiekben a legmagasabb mind a két nemben, kb. minden
3. fiatal felnőtt dohányzik rendszeresen. Érdekes megfigyelés,
hogy a nők esetében 30-40 éves kor között hírtelen felére csökkent a dohányzók aránya, ami a gyermekvállalással mutathat
összefüggést. Sajnálatos viszont, hogy 40-50 éves korukra a
nők újra ugyanolyan arányban cigarettáznak, mint a férfiak. A
kor előrehaldtával folyamatosan csökken a dohányosok
aránya. A magyar lakosság másik jellemző szív- és érrendszeri
rizikófaktora az elhízás, ami a dohányzási szokásoktól függetlenül gyakoribb a férfiakban mint a nőkben, és míg a 20-30
éves korosztályban csupán minden 3. személyt érint (ami már
önmagában sajnos magas arány), addig 40-50 éves korra 3-
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A fent említett szív és érrendszeri rizikó becslésére használt
módszer többek között az említett rizikófaktorokat is figyelembe veszi. Ennek a kockázatnak a meghatározására az orvosi gyakorlatban hosszú ideje a Framingham pontrendszert
alkalmazzák. Ennek alapját az 1948-ban indult Framingham
(Massachusetts, USA) kisváros felnőtt lakosának kardiovaszkuláris felmérése adja, amely alapvető adatokat szolgáltatott a
szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és az érelmeszesedés gyakoriságáról, okairól és megelőzési lehetőségeiről.
A budakalászon folyó vizsgálat ehhez hasonlóan, ám a
Közép-európai, magyar lakosságra jellemző adatokat fog szolgáltatni hosszú távon, mivel a tervek szerint 5 évente utánkövetnék a résztvevőket, és folyamatosan figyelnék az egészségi
állapot változásait.
A vizsgálatba való jelentkezés folyamatosan történik, az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
● Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-205-196 (H-P:
8-16 óra között),
● emailben a jelentkezes@budakalasz-vizsgalat.hu
címen, vagy
● személyesen a vizsgálat helyén a Budai út 31. szám alatt,
a vizsgálat idejében (H-K-Sz: 12 és 18 óra között).

www.budakalasz.hu

Látogatás Borvárosban
A Kalászi Idősek Klubjának tagjai ez év októberében az idén
átadott Borvárost látogatták meg Budafokon. Elkísérte kis csapatunkat Rogán László polgármester és Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony is. Most is Békési Imre tulajdonos
meghívásának tettünk eleget. Igen tartalmas és látványos volt
a pincerendszer bemutatása. Időseinknek a panoptikum tetszett a legjobban. A Budafoki Borváros a Záborszky Pincészetben található. Itt Magyarország 22 borvidéke kapott helyet.
Sétánk után a Borkatakomba étteremben, fenséges környezetben fogyasztottuk el nagyon ízletes, három fogásos vacsoránkat.
Természetesen a cigánymuzsika sem maradhatott el. E tartalmas este után feltöltődve
tértünk haza. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Békési úrnak önzetlenségéért és
nagyvonalúságáért.

Borvárosi bordalok

Zelizi Erika,
intézményvezető, Kalászi
Idősek Klubja

Eredményhirdetés
A novemberi képviselő-testületi ülés keretében adta át
Rogán László polgármester, és Ferenczyné Fetter Beatrix környezetvédelmi referens a Szép kert gondozott környezet pályázat idei évi díjait. Ebben az évben összesen három pályázat
érkezett. Családi ház és környezete kategóriában Weitzinger Imréné és férje, Intézmények és környezetük kategóriában a Szentistvántelepi Általános Iskola, szolgáltató intézményként pedig
a Duna parti Lupa Csárda tulajdonosai vettek részt az idei évi
versenyben. Az önkormányzat elismerő oklevéllel és emléktáblával köszönte meg a részvételt. – Idén sajnos kevesebb jelentkező akadt, erre a szerintem többre hivatott pályázatra. Fontos,
hogy a budakalászi polgárainknak meg tudjuk mutatni milyen
felelősségteljesen gondolkodó, a környezetünkért tenni akaró
polgárok élnek ebben a városban – mondta az eredményhirdetés alkalmával Rogán László. Szép kert gondozott környezet
pályázat legközelebb jövő tavasszal lesz.
RT

Hozzászólás
az október 13-14.-i riporthoz,
a német újság olvasói levelek rovatából, okt. 22.
(„Az EU nem csak az Euro-övezet”)
Köszönet a csodálatos Európa- eszméért
Köszönet az olasz, spanyol, portugál, török vendégmunkás-családoknak.
Az EU-nak ítélt béke-Nobel-díj kommentárjában megemlítik, hogy Németország és Franciaország lett a közösség
motorja, és hogy az EU sok szempontból messze túlnyúlik az
Euro-zónán.
Mint a Kahl-i társegyesület elnöke — a közösség szócsöveként — az idős aktivistákkal, az egyesület felelőseivel
együtt,– valamint az általános iskolával és középiskolával,
pedagógusokkal, családokkal és egyesületekkel,-- a társ és
testvérvárosokkal – (Franciaországban: Villefontaine, Magyarországon: Budakalász) közösen megállapíthatjuk, hogy
itt kezdetektől valami összenő, ami évszázadokon át soha
nem tartozott össze.
Mindezen intézményekkel és az EU társulási eszmét képviselő személyekkel együtt, országszerte és nem csak Kahlam Mainban mondhatjuk együtt mindnyájan büszkén: „ Mi
is kitüntetettek vagyunk „
De még több köszönet és elismerés illeti az „ EU eszméért „ a családokat, akik gyermekeket, ifjakat és felnőtteket
fogadtak be a testvérvárosokból, valamint mindazokat, akik
ezeket az akciókat megszervezték, és szabadságukat arra áldozták, hogy önzetlenül befogadják a vendégmunkások családjait Olaszországból, Spanyolországból, Portugáliából,
Törökországból. A vendéglátók számára a vendégmunkás
családok közelebb hozták kultúrájukat, étkezési szokásaikat
és egy csodálatos másik világot — nemcsak Európából —
akár csak baby-szitterként, vagy nyelvet tanuló diákként jöttek is hozzánk.
És köszönet illeti mindazokat is, akik Közép-Európában
az 1992-97 között tartó Balkán-háború alatt a Szarajevóból
a menekülteket és gyermekeket támogatták. És a Kfor csapatoknak is, akik most a Koszovóba való rendezett visszatérésükről gondoskodnak.
Köszönet a gyűjtő akciók szervezőinek és felelőseinek,
akik a keleti blokk rászorulóinak és az árváknak adományaikkal segítenek.
És végül. Az utóbbi évtizedekben a kereszténység csodálatos módon kivette részét az európai békeeszme növekedésében; egy pápa az akkor még kommunista Lengyelországból és egy pápa Németországból.
Kívánatos lenne újra és újra „kitűnő morálról” hallhatni
Európa felől.
Ezért — nemcsak a politikus hölgyeknek és uraknak --, de
mindenkinek, akik segítettek abban, hogy részesei legyünk
ennek a megtisztelő kitüntetésnek: „Isten fizessen meg”
Gerold Stickler; Schubertstrasse 6. Kahl am Main
(Fordította: Kulin Ilona)

Oklevél és emléklap járt a nyerteseknek

www.budakalasz.hu

Megjegyzés: Gerold Stickler a Kahl am Main és Budakalász közti testvérkapcsolat elindítója, Budakalász kitüntetettje.
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Konferencia
a zeneoktatás
megújításáról
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti
Iskolák Szövetségének szervezésében zenepedagógiai konferenciát tartottak november 14-én a budakalászi Kós Károly
Művelődési Házban. A találkozón szó
volt a zeneoktatásnak az átalakuló köznevelési rendszerben betöltött szerepéről, és lehetséges módszertani újításokról is. Az ország egész területéről
nagy számban érkeztek pedagógusok a
konferenciára, bizonyítva ezzel a téma
fontosságát. Telt ház előtt, a megnyitó
beszédet Rogán László, Budakalász polgármestere, a rendezvény fővédnöke tartotta, aki beszédében a köz- és a
művészetoktatás szorosabb együttműködését hangsúlyozta: „ A zeneoktatás
megújításának lehetősége a köznevelés
átalakuló rendszerében különös aktualitással bír városunk életében is. Az oktatási tevékenység állami irányítás alá
vétele kapcsán ugyanis, az idei tanévben,
városunkban is átszerveztük, megújítottuk a zeneoktatást. Tettük mindezt a zeneoktatás hosszú távú jövőjének
biztosítása, a zenét tanulók, illetve a tanulni vágyó gyermekek érdekében. Regionálisan elismert, jó hírű, városunk
életében rendkívül fontos szerepet betöltő zeneoktatási intézményünk jövőjét
óvva, képviselő testületünk úgy határozott, hogy a zeneiskolát, a nemzetiségi
nyelvet oktató Kalász Suli Általános Iskolával közös igazgatású intézménnyé
integrálja. ” Az átszervezésnek köszönhetően már az idei tanévben, az előző
évekhez képest negyedével többen iratkoztak be a zeneiskolába. A megnyitó

után következő plenáris ülésen Ember
Csaba, az MZMSZ elnöke összefoglalta a
zeneiskolákat is nagyban érintő, 2013.
január 1-jétől életbe lépő változásokat.
Így a művészetoktatási intézmények állami fenntartásba történő átkerülését és
a tankerületek létrejöttét. Megnyugtatásképpen elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a tanárok és a növendékek mindebből keveset érzékeljenek.
Bokor György, a Kalászi Suli és AMI
megbízott intézményegység vezetője kitért a tanítást érintő szakmódszertani
kérdésekre és egyúttal ösztönözte a zenetanárokat, hogy minden változás elle-

A Lenvirág szirmai...
Sok szeretettel köszöntöm a Lenvirág
együttes nagytáborát: a régi és jelenlegi
táncosokat, zenészeket, s a kedves művésztanárokat.
Köszöntöm a benneteket segítő, támogató lelkes szülőket is! Jó érzés látni,
tudni, hogy az eltelt 40 év alatt folyamatos, szép hagyományápoló tevékenység
történt itt Budakalászon.
Kívánom, hogy a táncolás, éneklés,
zenélés kiapadhatatlan örömforrás legyen számotokra a továbbiakban is! A
hagyományok ápolása, bemutatása nemesítse lelketeket, tegye tartalmasabbá,
örömtelibbé hétköznapjaitokat, ünnepeinket, erősítse bennetek az egymáshoz
kötődés élményét.
Köszönöm a korábbi és a jelenlegi
Művészeti Vezetőknek a szívvel-lélekkel
végzett gyönyörű hagyományápolást, a
mozgáskultúrátok magas szintre juttatását is.
Azt üzenem egyenként mindannyiótoknak kedves Művésztanárok hivatás-

Kigyúltak a fények
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nére is a gyermekekkel való mindennapi
munkába fektessék a legtöbb energiát. A
konferencia három szekcióülésen folytatódott a következő témákban: Együttműködés a közismereti és a művészeti
iskolák között, Az ének-zenei és a zeneiskolai oktatás-nevelés kapcsolódási
pontjai, A művészetoktatás jelenének és
jövőjének tartalmi kérdései.
Végül ismét plenáris ülésen foglalták
össze a szekcióülések vitáinak eredményeit. A találkozót gálaműsor zárta,
amelyen a Dunakanyar zeneiskoláinak
növendékei léptek fel.
Nagy Judit

Negyvenedik születésnapját ünnepli a Lenvirág
tudatotok és önbizalmatok erősítéséhez,
hogy Váci Mihály szavai csengjenek fületekben, szívetekben: „S ha nyár se lesz
tőled, s a táj se zöldebb, – kutakká gyűjt
a mély: – soká isznak belőled!”
Tisztelettel, sok szeretettel:
Szabó Ferencné
Erzsi tanító néni

A hagyományteremtés jegyében szervezett közös gyertyagyújtást a város önkormányzata a Trianon emlékműnél

www.budakalasz.hu

„Őseink nyomában” és a „Kalászi kocsi”
Szeptember végén a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelentős
anyagi támogatásával Németországban jártunk, ahol részt vettünk szeptember 30-án Schornbach-ban a
kitelepített kalásziak találkozóján.
Trendl Ferenccel szerveztük az ötnapos buszkirándulást. Odafelé megálltunk Ausztriában, a Duna melletti
Dürstein várnál, majd folytattuk
utunkat a németországi Backnangba, ahová a kitelepítéskor lágerekben helyezték el a kalásziakat.
Másnap a Rajnai hajóúton megcsodálhattuk ezt a vidéket. Útközben Trendl Feri volt az idegenvezetőnk, akitől nemcsak történelmi
ismertetést kaptunk, saját kitelepített sváb élettörténetét is elmesélte.
A szombati nap kinek-kinek
saját lehetőségei és igényei szerinti
programokkal telt el: rokonlátogatással, a Backnangban berendezett
bácsalmási múzeum látogatásával,
illetve este szórakozás a stuttgarti
Oktoberfesten.
Vasárnap Schornbachban volt a
kitelepített svábokkal találkozó, egy
hangulatos étteremben. Itt találkozhattak azok a Németországban
élő budakalásziak, akik talán egész
évben nem látják egymást. Velünk
együtt közel százan voltunk ezen a
sírós-nevetős szép napon. Hétfőn
hazafelé megtekintettük Ausztriában a gyönyörű hegyek között fekvő
Hallstatt városát.
Wágner Lászlóné
A továbbiakban Trendl Ferenc
értékes levelét ajánlom figyelmükbe:

Kiállítás Baden-Württemberg német
szövetségi tagállam fennállásának
60. évfordulóján Ulmban
A II. világháború után a győztes hatalmak saját megszállási övezeteikben új területi egységeket létesítettek. Délnyugaton ezek Észak-Württemberg/ÉszakBaden (amerikai zóna), Württemberg és
Baden (mindkettő francia zóna) voltak. A
Német Szövetségi Köztársaság megalakulása (1949) után felmerült a gondolat,
hogy e három, történelmi háttér nélkül
létesült tartományt egy közös szövetségi
tagállammá kellene egyesíteni. Az 1952
elején megtartott népszavazás eredményeként még 1952-ben megalakult az új
„Baden-Württemberg”, mely idén fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. A törökök kiűzése után a történelmi
Magyarország központi, tehát Dunához
közeli területén letelepülő németek nagy
része a mai Baden-Württemberg területéről származott. Gyülekező és hajóra
szálló helyük Ulm volt. Az orosz front elől
menekülő, a háború után kitelepített,
majd a később különösen a Bánátból legálisan áttelepülő németek zöme ugyancsak Baden-Württembergben talált új
otthont. Ez a kétszeres kötődés vezetett a
már az 1920-as években ismert „Donauschwaben” = „dunai sváb” elnevezés
népszerűsítéséhez. E tények ismeretében
Baden-Württemberg már 1954-ben átvette a dunai svábok, majd 1998-ban a
bánáti svábok patronálását. A tübingeni
egyetem mellett megalakult az „Institut
für Donauschwäbische Geschichte und
Landeskunde”, Ulmban pedig a Donauschwäbisches Zentralmuseum. Mindkét
intézmény kapcsolatban van az itt letelepült újpolgárok szülőföldi egyesületeivel.
Így született meg az ötlet, hogy a dunai
svábok felajánlott ajándékokkal köszöntsék Baden-Württemberget a 60. születés-

napján. E célból felkérték az egyesületeket a szülőföldjükről elhozott, de már itt
is készült tárgyak, képek, írások, történetek beküldésére. A kiállításra alkalmas
ajándékok az ulmi múzeumban október
18-tól 3 hónapig lesznek kiállítva. A többi,
főleg írásbeli anyagot a tübingeni egyetem 11 hallgatója dolgozza majd fel egy 3
szemesztert átfogó projektben.
Múlt év augusztusában Trendl Ferenc
is kapott egy felhívást. Ő a kalászi kocsit,
több kalászi kiadványt és saját írásokat,
több DVD-t küldött be. A kocsit egy kísérő szöveggel állították ki.
A kiállítást október 18-án az ulmi múzeumhoz közeli rendezvényteremben nyitották meg,ünnepélyes keretek között,
zenekísérettel. A múzeum igazgatója, a
belügyi államtitkár, majd a tübingeni Intézet igazgatójának beszédei után két, a
projekten résztvevő egyetemista lány számolt be munkájáról. A múzeumba átérve
fogadás várt a vendégekre, ezt követte a
kiállított ajándékok megtekintése.
A kiállításra minden beküldő meghívót
kapott, így Trendl Ferenc is, feleségével
együtt. A kiállításra készült egy 528 oldalas
katalógus, minden beküldő kapott egy ingyenes példányt. A 93 beküldő szülőhelyei
a mai Románia, Szerbia, Magyarország és
Horvátország települései. Magyarországról 12 beküldő volt a következő helyekről:
Bikács, Budakalász, Budakeszi, BudapestPesthidegkút, Elek, Kisdorog, Mezőfalva,
Nemesnádudvar, Soroksár, Törökbálint,
Vértesacsa, Zsámbék.
A katalógusban minden helység 4 oldalon van jelen. A közölt szövegeket a beküldő helységével megbízott egyetemista
fogalmazta, a beküldött anyagok tanulmányozása és egy azt követő személyes
vagy telefoninterjú után. Trendl Ferenc
telefoninterjúja 3 órás volt. Első benyomás alapján csak ritkán fordul elő egy beküldő sorainak közvetlen idézése.

Közlemény
A gyászoló család ezúton mond köszönetet mindazoknak,
akik együttérzésüket fejezték ki Parlagi Endre, korábbi polgármester halála miatt. Budakalász Város Önkormányzatának pénzbeni felajánlását köszönjük, azonban Parlagi Endre
végakaratát teljesítve, a támogatást nem kívánjuk igénybe
venni. Kérjük az Önkormányzatot, hogy a felajánlott összeggel támogassa a budakalászi rászorulókat a Budakalászi
Szent Erzsébet Alapítvány az Elesettek és Rászorulók Alapítványán keresztül.

A Képviselő-testület 325/2012.(XI.29.) KT határozata értelmében Parlagi Endre saját halottá nyilvánítása ügyében
hozott korábbi 286/2012.(X.25.) Kt. határozatát nem módosítja, a temetési hozzájárulás kifizetését az özvegy számára számlák ellenében, a számlákon szereplő összeg
erejéig továbbra is biztosítja, melyet ezt követően az özvegy
szándékénak illetve az elhunyt végakaratának megfelelően
használhat fel.
Tekintettel arra, hogy a temetési költségek megtérítése nem
támogatás, hanem hozzájárulás.

Köszönettel: a gyászoló család

www.budakalasz.hu
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Az Önök adományai által tavaly, mi már megtapasztaltuk
mennyire jó adni, kérjük, támogassanak minket idén is!
Fogjunk össze, hogy minél több nélkülöző gyereknek tudjuk
boldogabbá tenni a szeretet ünnepét.
Pénzbeli és tárgyi adományaikat (tartós élelmiszer, ruhanemű, játék, könyv) az alábbi elérhetőségekre várjuk:

Minden gyermeknek
legyen karácsonya!
2011 karácsonyán a Budakalászi Baráti Kör, a Fidesz és a
Fidelitas kezdeményezése által, helyi vállalkozók és a lakosság
összefogásával, közel 150 szociálisan rászorult vagy hátrányos
helyzetű gyermeket sikerült megajándékoznunk, próbálva
szebbé tenni a karácsonyt, elfeledtetni pár pillanatra a gondokat és hitet sugározva, hogy ez nem csak egy alkalomra szólt.
Örömünkre szolgál, hogy ebben az évben a fent említett
kezdeményezéshez újabb szervezet csatlakozott.
A Viola Egyesület három éve azzal a céllal alakult, hogy segítse az időseket, a nagycsaládosokat és a hátrányos helyzetűeket.
Az idei karácsonyra egyesült erővel készülünk arra, hogy
Budakalászon egy gyermek se maradjon ajándék és mosoly
nélkül. Az ünnepek közeledtével sokakban felmerül a kérdés,
hogy szívesen segítene, de nem tudja, hogyan tegye. Mi ebben
szeretnénk közreműködni!

Budakalászi Baráti Kör
Kapcsolattartó: Tolonics István – 06 70 336 6982
Fidesz és a Fidelitas
Kapcsolattartók: Kaltner Károly – 06 70 984 8454
Ercsényi Tiborné - 06-70-330-9554
Bankszámlaszám: OTP – 11742087 - 20021788
Viola Egyesület
Kapcsolattartók: Dajka Lászlóné – 06 26 341 100
Kiss Jánosné – 06 30 847 9224
Bankszámlaszám: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
- 65700079-11210911
Adjunk mosolyt karácsonyra!
Támogatásaikat előre is köszönjük!
Békés adventi készülődést kíván a
Budakalászi Baráti Kör,
a Fidesz és a Fidelitas helyi szervezete
valamint a Viola Egyesület

Megnyitott az adománybolt Budakalászon
gyűltek az adományok, a Fő térhez közeli,
Plüssjátékok , kisautók, és társasjáforgalmas helyiség nagy előrelépést jelent. tékok is gyűlnek Budakalászon a Budai
Nem egy eldugott helyen vagyunk az Omszk
út 26 szám alatt, ahol idén először
tó partján, a BMSE ált kis öltözőjében. Megnyílt adománybolt. Az önkormányzat
kaptuk ezt a ki nem adott önkormányzati hebiztosította helyiség ablakain nagy fellyiséget, így könnyebben belénk botlanak az
irat hirdeti, ide várják az adományokat
emberek, még többen részt tudnak venni az
egészen december közepéig. A tavaly a
akcióban. - mondta Tolonics István a BudaBudakalászi Baráti Kör által indított
kalászi Baráti Kör elnöke. Bodó Éva, az akció
akcióhoz idén a Viola Egyesület is
ötletgazdája elmondta, bár rövid az idő
csatlakozott. A résztvevők mindanySzentestéig, és talán emiatt sokan nem állnak
nyian az összefogás, a segítő szándék
neki a kinőtt ruhák és régi játékok kiválogafontosságát hangsúlyozzák. - Három
Sok örömet szereznek majd
tásának, de bízik benne, hogy jövőre még töbfelnőtt gyermekek van már, két és fél
kis unokám, tudom, hogy egy gyermek, egy család számára a ben tudnak majd részt venni az adománygyűjtésben.
Karácsony a legszebb ünnep. Ilyenkor, mint ahogy a három ki- Hozzátette, sok pozitív visszajelzés érkezik, sokan szeretnének
rályok elmentek a Jézuskához és ajándékot vittek neki, ez tu- segíteni: „Volt bent egy hölgy, aki elmondta, egyedül neveli két
lajdonképpen arról szól, hogy a gyerekek kapjanak valamit. gyermekét, nagy öröm volt, amikor tavaly kapott tőlünk ajánNagyon elszomorító az, hogy esetleg van olyan apróság, aki dékot, és idén ő is mindenképpen szeretne segíteni. Fel is
nem kap ajándékot. – mondta Ercsényi Tiborné, Budakalász ajánlotta, hogy azokat a játékokat, amiket az ő gyermekei már
alpolgármestere. Hozzátette, minden résztvevő abban segít, kinőttek, szívesen hozná be ide. Úgy érzem, hogy ennél naamiben a legjobb. Van, aki a csomagolásban, van, aki a gyűj- gyobb visszacsatolás és ennél nagyobb öröm nekünk nem kell.
tésben és van, aki abban, hogy minél több emberhez jusson el Ebben minden benne van.” A budakalászi Fő térhez közeli
a karácsonyi adománygyűjtés híre. – Talpalunk, személyesen adományboltba ruhaneműket, tartós élelmiszereket, játékokat
visszük ki a szórólapokat, e-mail-eket küldünk. A felajánlott lehet felajánlani a rászoruló családok részére. Az adománybolt
ruhákat kimostuk, kivasaltuk és behoztuk ide az adomány- minden nap délután négy és hét óra között tart nyitva. Amenyboltba. Van egy adománykönyvünk, itt tartjuk a boltban, és azt nyiben pénzadománnyal támogatnák a kezdeményezést, a
szeretnénk, ha az adományozók beleírnánk véleményüket, ta- fenti cikkben olvasható számlaszámok valamelyikén tehetik
pasztalataikat. - mondta Varga Katalin a Viola egyesület veze- meg.
R.T.
tője. Egy évvel ezelőtt, a BMSE sporttelepén egy raktárban
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Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendre út 9.
December havi programok – januári előzetes

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája:
január 4.
www.budakalasz.hu
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A budakalászi vívóegyesület hazai
és nemzetközi sikerei

Vigyázz, kész, rajt!
Megkezdődött a Budakalászi Sportcsarnok korszerűsítése

A Szolnoki Vidék Bajnokság országos versenyen
tőrvívásban első helyezést ért el a Fénylakk Budakalászi Vívósport Egyesület női tőrcsapata, Kis Bernadett, Orosházi Csilla és Patócs Réka. A 2011. január
elején alakult sportegyesület egyre több trófeát szerez a hazai és a nemzetközi veterán versenyeken,
ahol városunk hírnevét is erősítik. A november 3-án
és 4-én megrendezett szolnoki megmérettetésen kilenc versenyző indult budakalászi színekben. A Bojti
Dániel, Dobszay Tamás, Örsi Dániel és Sághy Ervin
összetételben versenyző budakalászi férfi tőrcsapat
harmadik helyezést ért el. Az egyesület versenyzői
egyéniben is előkelő helyezéseket értek el, a női tőrözők között Patócs Réka például a harmadik, bronzérmes lett. (A Vidék Bajnokság eredményei
megtekinthetőek a www.bvivas.hu oldalon.)
A hazai siker után, november 11-én Prágában, a
nemzetközi veterán versenyen álltak a pástra a budakalásziak. A 30 és 40 év közötti korosztályban
Sághy Ervin tőrben és párbajtőrben egyaránt elvitte
az aranyérmet, miután az esélyesnek tartott Ivanco
Alexandr cseh versenyzőt legyőzte. Az 50 és 60 év közöttiek párbajtőr versenyében Dr. Onódy Péter a harmadik helyezett, míg Vadász László a 60 felettiek
között a negyedik lett. (Az eredmények elérhetőek a
www.sermuj.cz honlapon.) Az október 17. és 21. között az ausztriai Kremsben megrendezett veterán világbajnokságon két budakalászi versenyző, Dr.
Onódy Péter 16., Szelei István 26. helyezést ért el.

A legfelső fokon!
A Fénylakk Budakalászi Vívósport Egyesület tagjai arra törekednek, hogy minél több hazai és külföldi
rangos versenyen megmérettessék magukat. Az
eredményeket a csapat annak is köszönheti, hogy az
MTK vívótermében edzenek a versenyzőik. A vívóegyesületet vállalkozók működtetik, fő támogatója a
városban működő Fénylakk Kft., a versenyzők utazását egy kisbusszal segítette a Budapest belvárosi
Zsákbamacska étterem. A budakalászi vívók fontosnak tartják az utánpótlás kinevelését a városi gyerekek bevonásával, ehhez azonban egyelőre hiányzik a
helyi infrastruktúra. A csapat arra törekszik, hogy
Budakalász színeiben a legeredményesebb sportegyesület legyen.
Sághy Ervin,egyesületi elnök
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Szentendrei cég pályázta meg és nyerte el-17 évre- a Sportcsarnok
üzemeltetésének lehetőségét. A közeli és távolabbi jövőben számos változás történik majd a centrumban, ígéri a Szentendrei Kézilabda Klub
által létrehozott Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. ügyvezetője,
Hajdu Gábor.
– Alapvető célunk az, hogy
megteremtsük a Dunakanyar
ezen részén a kézilabdázás hátterét, működésének feltételeit.
Azt szeretnénk, ha a gyerekek
jó helyen, jó körülmények között tudnának edzeni, mérkőzéseket tartani.
Már elkezdtük a csarnokban
a felújításokat, ami egyelőre
Korszerűbb és szebb lesz
tűzoltás, hiszen most csak egy
10-14 milliós felújításra futja. A munkát jövőre folytatjuk. Három évet
adtunk magunknak arra, hogy a beruházásra elnyert 170 millió forintból olyan állapotba hozzuk a csarnokot, hogy akár nemzetközi mérkőzéseket is lehessen rendezni benne.
Első lépésként a műszaki gárdánk átnézte az épületet. Sajnos számos olyan dolog nem működött jól, ami alapfeltétel lenne. Így például
az elszívó-berendezés, vagy a hőmérséklet szabályozás. Ezeket a kollégák már helyreállították, ami kettős előnnyel is jár. Egyrészt egészen
más a vendégek komfortérzése, másrészt ez komoly megtakarításra ad
lehetőséget. Rengeteget tudunk így spórolni az áramon és a gázon is.
Két öltözőt még ebben az évben teljesen felújítunk, a hozzá kapcsolódó
szauna-rendszert ugyancsak.
Jövőre további lényeges átalakításokat tervezünk, így a csarnok nézőterének bővítését és a padozat korszerűsítését is. Az öltözőket szeretnénk áthelyezni a csarnok másik oldalára, hogy a nézőket és a
játékosokat el tudjuk egymástól választani. A vendéglátás területén is
szeretnénk előrelépni, hiszen jelenleg csak egy kis büfé van.
A közelben néhány éve uszoda építésébe fogtak, ám nem fejezték be.
Mi lesz a torzó sorsa?
– Néhány éve a környéken valóban nekikezdtek egy uszoda építésnek –engedély nélkül- és a torzó azóta is ott látható. Sajnos jelenleg
nincs annyi tőkénk, hogy ezt a torzót uszodaként befejezzük. Vannak elképzelések, hogy szórakoztató centrumot kellene kialakítani a csarnok
mellett- a torzó, illetve a jelenlegi vasbetonszerkezet megszüntetésévelés egy tájba illő ifjúsági szórakoztató központot csinálni. Erre volt jelentkezőnk, ám később elállt az egyezségtől. Remélem hogy találunk
majd olyan partnert, aki ebben társunk lesz a következő években. Addig
is, a csarnokban helyet adunk a budakalászi kézilabdának, az edzéseknek, mérkőzéseknek. Szentendrei NB-1-es mérkőzéseinket is szeretnénk tavasszal áthozni ide. A ritmikus sportgimnasztika továbbra is
otthon van nálunk, de a kispályás focitól a röplabdán át a karatéig számos sportágat be tudunk és be is szeretnénk fogadni.
Programszervezők segítségét is kértük, hogy minél több érdekes eseménnyel várhassuk a közönséget. Legutóbb nálunk tartotta országos
bajnokságát a Magyar Látványtánc Szövetség. A versenyre több mint
ezren voltak kíváncsiak.
Ám nem felejtkezünk el a budakalászi gyerekekről sem. A város iskoláinak diákjai délelőttönként ingyen használhatják a sportcentrumot.
DNK

www.budakalasz.hu

Karácsonyi totó
1. Mit ünneplünk Karácsonykor?
A, Keresztelő Szent János születését
B, Jézus születését
C,Szűz Mária születését
2. Kik látogatták meg a kisdedet?
A, három királyok
B, három katona
C, három kereskedő
3. A régi Magyarországon mi került a
hagyományos, böjti karácsonyi asztalra?
A, alma, dió, méz és fokhagyma, vajas
bableves hús nélkül, végül mákos guba
B, alma, mogyoró, fánk,
C, kocsonya, disznótoros
4. Melyik a legismertebb karácsonyi
szokás?
A, busójárás
B, locsolkodás
C, betlehemezés
5. Mikortól - meddig tart a karácsonyi
ünnepkör?
A, adventtől vízkeresztig,
B, december 24-től Szilveszterig
C, adventtől Szilveszterig
6. Ki állíthatta az első „magyar” karácsonyfát a XIX. században?
A, József nádor
B, Veszprémi püspökség
C, Brunszvik Teréz
7. Melyik az a karácsonyfadísz, amely
csak Magyarországon kerül fel az ünnepi ruhába öltöztetett fára?
A, habkarika
B, szalmadíszek
C, szaloncukor
8. Az egyik legrégebbinek tartott karácsonyi dalban, a „Kis karácsony” kezdetűben mi ragyog a fán?
A, alma
B, csillagszóró
C, gyertya
9. Kik voltak a kisded szülei?
A, Szűz Mária és Szent József
B, Szent Erzsébet és Assisi Szent Ferenc

C, nem ismerjük a szüleit
9. Hol született a Megváltó?
A, Júdeában
B, Betlehemben
C, Jeruzsálemben
10. Melyik költőnk írta a „Kis karácsonyi ének” című verset?
A, Arany János
B, József Attila
C, Ady Endre
11. Hogy hívták a három magas rangú
látogatót, akik ajándékot hoztak a kisdednek?
A, Gáspár, Menyhért, Boldizsár
B, Sándor, József, Benedek
C. Tas, Huba, Töhötöm
12. Melyik napon mutatnak be éjféli
szentmisét?
A, december 1-én
b, december 24-én
c, december 31-én
13. Miért diós és mákos bejgli kerül a
karácsonyi asztalra?
A, Mert télen is könnyen beszerezhető
volt a dió és a mák is
B, Egy félreértés miatt
C, A diót a rontás ellen kell enni, a mák
bőséget hoz a házhoz
+1. Milyen ajándékot hoztak a kis Jézusnak tisztelői?
A, aranyat, tömjént, mirhát
B, aranyat, ruhát, ételt
C, tömjént, ételt, takarót

Kedves Olvasóink!
Karácsony közeledtével ismét játékra
hívjuk Önöket. A helyes megfejtők
közül két szerencsést sorsolunk ki,
egyikőjük egy 10 alkalmas fitness bérletet nyer, a Royal Fitt Szalon jóvoltából. Másik nyertesünk egy finom tortát
kap a Kramó Cukrászatnak köszönhetően. A megfejtéseket a hirmondo.budakalasz@gmail.com email címre
várjuk. Szerencsés megfejtőink nevét
következő lapszámunkban közöljük.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:

Szunyogh Lászlóné

Az elmúlt hónapban Budakalászon

szül.: Vay Erzsébet, 78 éves

három kislány és három kisfiú szü-

Boros Tihamér Edmund, 89 éves

letett.

Tősér József, 74 éves

Házasságkötés:
A városban novemberben egy pár
kötött házasságot.
Elhunytak:
Otcenás Jánosné szül.: Wenczel Erzsébet, 85 éves

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Közérdekű tájékoztató időszaki kiadvány
Megjelenik havonta 3800 példányban
Kiadja a Kaláz Kft., 2011 Budakalász, Szentendrei út 24.
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István, 06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: Koczka Tibor
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com;
Telefon: 06 (26) 303 287
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007
Nyomtatás: Roland Favorit Nyomda,
felelős vezető: Hegedűs Gyula, telefon: 06 (20) 421 4010

www.budakalasz.hu

Hohl Ádámné szül.: Pap Karolina,
88 éves

Grabócz Miklós Józsefné
szül.: Kovács Apollónia, 86 éves
Taró Lajosné szül.: Szabó Julianna,
55 éves
Ertl Emil Mátyásné, 75 éves
Gézárt István József, 64 éves
Tóth Vilmosné
szül.: Sztansits Jusztina, 87 éves
Halmi Gábor István, 75 éves
Gadics Rudolf, 83 éves
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Karácsonyi Hópihécske
Hatalmas felhők gyülekeztek az égen,
karácsony reggelén. Az egyik felhő szélén ott ült Hópihécske. A társai vígan játszottak a nagy felhő biztonságában, míg
szüleik tervezgették, hogy ki, milyen sorrendben száll ki a felhőből.
Hópihécske nagyon kíváncsi volt,
szerette volna megnézni milyen a karácsony a Földön, még sosem látott
ilyet.
Csodálkozva nézte, hogy az
emberek sütnek-főznek, fenyőfát
cipelnek, ki kézben, ki autóval.
Vidám gyerekek ugrándoztak a
kiválasztott fák körül a sárban. Mert bizony sár volt, nagy sár!
A nagy sürgés-forgásban észrevette,
hogy egy kisfiú szomorúan áll az egyik
ház ablakánál. Hópihécske találgatta Vajon miért szomorú Miki? – mert így
hívták a kisfiút, Miki.
Az ő anyukája is készített ünnepi kalácsot, az ő apukája is hozta a fenyőfát,
mi lehet a baj? Bár Hópihécske azt sem
értette, miért viszik az emberek a fenyőket a házakba. Ő még ilyet nem látott.
Repült is a kis kíváncsi a szüleihez.
– Édesanyám! Édesapám! Miért viszik az emberek azokat a fákat a házakba? Mi történik ma a Földön?
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– Drága, kicsi Hópihécském! – feleli
édesanyja – nagy dologra készülnek ma
az emberek, a Karácsonyra, a szeretet
ünnepére. Ilyenkor mindenki megpróbál
egy kicsit jobb lenni, elnézőbb a másik
emberrel. Megtölti a levegőt valami izgatott várakozás, aztán amint besötétedik, a Földet körülöleli a szeretet, a
béke. A régen látott rokonok hazatérnek, találkoznak. Egy nagy
asztal körül együtt ül a ház népe
az ünnepi vacsoránál. Szól a szép
karácsonyi ének a karácsonyfánál,
ami körül ajándékok sorakoznak a
gyerekek nagy örömére. Míg végül megszólal a harang, mindenki az éjféli misére siet a templomba, hogy hálát adjon.
Ez történik ma, kicsi Hópihécském.
– Bizony! – feleli édesapja – Ezért ma
mi is együtt leszünk és csak napok múlva
érkezünk meg a földre.
– És Miki? Miki miért szomorú? –
kérdezi kíváncsian Hópihécske.
– Tudod, Miki emlékszik a tavalyi karácsonyra, akkor gyönyörű, fehér volt a
táj, ahogy esett a hó és mindent beborított a milliónyi hópihe, amilyen te is
vagy kis Hópihécske.
– Én? Rám vár az a kisfiú? Nélkülem
ilyen szomorú?!

Ezekkel a gondolatokkal a kis buksijában tért vissza Hópihécske a felhő szélére, hogy tovább szemléje a készülődést
a szeretet ünnepére.
Ámulva nézte a sok szép csillogó karácsonyfadíszt, áhítattal hallgatta a karácsonyi énekeket, s közben őt is
megérintette a karácsonyi csoda. Ahogy
ott merengett észre sem vette, hogy teljesen a felhő peremén van, és hopp, már
szállt is a levegőben.
– Édesanyám! Édesapám! Testvérkéim! – kiáltotta vidáman.
Szülei és testvérkéi nem akarták magára hagyni, ezért gyorsan utána ugrottak. Együtt ereszkedtek vidáman,
kacagva a föld felé. Hópihécske érkezett
először Mikiék házának ablakába, majd
jött a többi hópehely is. A kisfiú boldogan szaladt az ablakoz:
– Nézzétek! Esik a hó! Esik a hó! Igazi
Karácsony van!
Percek alatt mindent beborított a csillogó, fehér hó. Karácsony estére a Föld
is felöltötte ünnepi ruháját.
Hópihécske, a kíváncsi kis hópehely
így varázsolt igazi, fehér karácsonyt a
Földre.
„ Fehér karácsonyt, kívánok Neked,
és hozzá boldog ünnepeket!”
Ördöghné Vilman Melinda

www.budakalasz.hu

Gyógyszertári Ügyelet 2013. január
Viktória Gyógyszertár
2013. január 6. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26)340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2013. január 13. vasárnap16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326 402
István Király Gyógyszertár
2013. január 20. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
Kőhegy Gyógyszertár
2013. január 27. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
RENDKÍVÜLI NYITVA TARTÁS
2012. DECEMBER 24-25-26. KARÁCSONY
Viktória Gyógyszertár 2012. dec.24-25-26. 08–20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3. Telefon: (26) 340-232

www.budakalasz.hu
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APRÓHIRDETÉSEK
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
Szentendre vonzáskörzetében praktizáló háziorvos – fel-

nőtt szakápolói végzettségű – ápolónőt keres napi 4 órás
gondozónővéri munkakörbe.
Feltétel: vérvételi gyakorlat, alapfokú, felhasználói szintű
számítógép-ismeret.
Szakmai önéletrajzot a tomelaga@gmail.com email címre
várjuk.
Keresek Budakalászon, HÉV közelben, jó állapotú, kb. 100
nm-es családi házat. Az ajánlatokat naponta 17 óra után,
a 30/ 269-8984-es telefonszámon várom!

SÍFELSZERELÉSEK
ELADÁS – KÖLCSÖNZÉS – SZERVIZ
Használt és új sífelszerelések kedvező áron!
Cím: Budakalász,
Táncsics M. u. 16.
Tel: 06 20 4 850 740,
info@pingvinsport.hu
• Sílécek, sícipők, síbotok.
• Szemüvegek, sapkák, kesztyűk.
• Sí- szerszámok, vaxok, korcsolyák.
• Síbox bérelhető.
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Nyitva tartás:
H-P: 17-20-ig
Sz: 9-14-ig
(Egyéb időpontban
telefonos egyeztetés alapján.)

www.budakalasz.hu

