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A tartalomból

Időközi választás. Az 1. számú
egyéni választókerület új önkormányzati képviselőjét december
2-án választhatják meg Budakalász lakói.
5. oldal

Alapkőletétel. A budakalász Egészségház alapkövét november 19-én
délután helyezik el a városban. Az
ünnepélyes eseményre a város valamennyi lakóját örömmel várja az
önkormányzat.
10. oldal

Kalászra befutott az ősz! Gyerekek és felnőttek százai vettek
részt a hagyományos sportrendezvényeken, az ovisok mezei
versenyén és a Tófutáson.
23. oldal

BUDAKALÁSZ POLGÁRAINAK LAPJA

2012.
október 23.

Tájékoztató az időközi önkormányzati
képviselőválasztásról
Tisztelt Választópolgár!

Az 1. számú egyéni választókerület képviselője önkormányzati képviselői mandátumáról lemondott.
A választási eljárásról szóló törvény rendelkezése értelmében a mandátum megüresedésétől számított
4 hónapon belülre ki kell tűzni az időközi választást. Budakalász Város Helyi Választási Bizottsága az 1. számú
egyéni választókerületben az időközi önkormányzati képviselőválasztást
2012. december 2. napjára tűzte ki.
A jelölés és választás rendszere
Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen
lehet. Képviselőjelölt az lehet, akit az 1.
számú egyéni választókerületben lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
A szavazáskor ön kizárólag egyéni jelöltre szavazhat. Csak egy jelölt választható.

Ajánlószelvény
Ha ön élni kíván ajánlási jogával,
akkor ezt úgy teheti meg, hogy a megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti,
saját kezűleg aláírja, majd azt átadja a
támogatni kívánt jelöltnek vagy megbízottjának. Az ajánlás nem vonható viszsza. A választásra egyéni jelöltet ajánlani
2012. november 2-án 16.00 óráig lehet.
Egy választópolgár csak egy jelöltet
ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször
ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

A szavazás helye
Ön az értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat, melynek címe az
alábbi: Budakalász, Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár.
Amennyiben mozgásában akadályozva van, úgy a szavazást megelőzően a
jegyzőtől a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet
mozgó urnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgó urnával.

Hogyan szavazhat, mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a
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személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi okmányok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz régi típusú személyi igazolvány);
b) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét
követően kiállított kártya formátumú vezetői engedély
Szavazni csak személyesen, reggel
06.00 órától 19.00 óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni a személyazonosságát és lakcímét.
Ezután megkapja az ön jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, amelyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell
igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében
használja a szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt neve
melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába
kell dobni.
Ha elrontja a szavazólap kitöltését, és
ezt még a szavazólap urnába dobása
előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a
rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Választási kampány
A választási kampány 2012. december 2. napján, vasárnap 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2012. december 2.
napján, vasárnap 00.00 órától 19.00
óráig tilos, ezért sem a szavazóhelyiségben, sem annak előterében nem lehet
olyan tárgy, jelkép, jelvény, dekoráció,
amely a választópolgárokat befolyásolná
döntésükben. Az Országos Választási Bizottság állásfoglalása szerint a választási
bizottságok és a választási irodák tagjai a

kampánycsend időszakában pártszimbólumokat nem használhatnak, nem
osztogathatnak, azokat ruházatukon
nem viselhetik. Tilos továbbá pártszimbólumok használata, pártokhoz köthető
egyenruha viselése a választási szervek
hivatalos helyiségeiben, így különösen a
szavazóhelyiségekben.

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az időközi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatban
bármilyen kérdése merül fel, kérem, forduljon a Választási Információs Szolgálathoz (VISZ): 06(26)340-514.
Az időközi választással kapcsolatos
részletes információk
a www.budakalasz.hu
honlapon elérhetők.

Helyi Választási Iroda
Az időközi választás kizárólag az 1.
számú egyéni választókerületben,
az alábbi utcákban lakó választópolgárokat érinti:
Ártér utca
Csapás utca
Csárda utca
Dévér utca
Duna sétány
Gátőr utca
Gyöngyvirág utca
Harcsa utca
Hargita utca
Jankovics Gyula
utca
József Attila utca
Kanonok utca
Kántor utca
Káplán utca
Kedves utca
Kertész utca

Kórház utca
Lupa sziget
Lupaszigeti utca
Márna utca
Márton Áron utca
Mező utca
Napsugár utca
Platán sor
Ponty utca
Sekrestyés utca
Süllő utca
Tanító utca
Tó utca
Töltés utca
Tulipán utca
Víztorony utca
Wesselényi utca

www.budakalász.hu

Emlékét kegyelettel megőrizzük
Fotó: Szabó Zoltán

2012. október 22-én, hosszan
tartó betegség után 68 éves
korában elhunyt Budakalász
korábbi polgármestere, Parlagi
Endre.
Parlagi Endre 22 éve jelentős
szerepet töltött be Budakalász közéletében.

Szoboravató
Fotó: Raczkó Tímea

1990-1994 között önkormányzati képviselőként dolgozott
a településért, 1992-1994 között alpolgármesterként, 19982002 között ismét önkormányzati képviselőként tevékenykedett. 2000-2002 között ismét alpolgármesteri feladatokat
látott el, 2006-2010 között Budakalász polgármestereként
irányította a várost, az önkormányzati munkát.
Polgármestersége alatt kapta meg Budakalász a városi
rangot, megépült a Szalonka utcai Óvoda, a Trianon emlékmű, valamint a Klebelsberg Kuno szobor is. Két alapítványt - a Lenvirág Alapítvány, a Szent Erzsébet Alapítvány alapított, és egy ösztöndíjat hozott létre a lövétei magyar diákok tanulmányainak támogatására. Lövéte Község a határon túli magyarság és a település közéletében végzett
tevékenységéért Lövéte Díszpolgárává avatta őt. Az Ő kezdeményezésére kötött Budakalász Város Önkormányzat
testvérvárosi szerződést a vajdasági Ada községgel.
Polgármesternek és közjogi méltóságnak szóló tisztelet
mellett Budakalász Város Önkormányzata Parlagi Endrét
saját halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Budakalász Város Önkormányzat

Búcsúzni fáj …
Mély megrendüléssel fogadta a
város SZABÓ FERENC halálhírét,
aki hosszú, méltósággal és türelemmel viselt gyógyíthatatlan betegségében 2012. október 10-én,
életének 75. évében otthonában, szerettei körében hunyt el.
Családja, hozzátartozói, ismerősei
2012. október 18-án 15 órakor kísérték utolsó útjára a budakalászi Római Katolikus Temetőben.
A város vezetése és polgárai nevében Rogán László polgármester búcsúzott Feri bácsitól, aki évtizedekig élt Budakalászon, és a nyugdíjas éveiben hosszú évekig tevékenykedett a
városért.
27 évig a Szentendre Járási, majd a Városi Tanácsnál osztályvezetőként, majd ezt követően egészen nyugdíjazásáig Budapesten, a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozott.
Budakalász közéletében 2004-től, nyugdíjas éveiben vált
aktívvá. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban
betöltött szakmai, közművelődési szakértőként több évig vég-

www.budakalász.hu

A Szalonka utcai óvoda
zett tevékenységén túl, Budakalász helytörténeti kiadványainak szerkesztésében is lelkesen közreműködött. Az ő munkája
eredményeként jelent meg 2006-ban (számos más tanulmány
és monográfia mellett) a „Kalászi svábok krónikásai” című
könyv, amelynek szerkesztését és megjelentetését szívügyének
tekintette.
„Kedves Feri bácsi!
Szomorúan, fájó szívvel búcsúzunk Tőled, búcsúzik a
város, amelynek több éven át hűséges szolgálója voltál.
Példát adtál hivatásszeretetből, áldozatos kötelességteljesítésből, becsületes emberi magatartásból, szeretetteljes családi életedből. Halk beszédeddel, egyenes tartásoddal
önkéntelenül is tiszteletet keltettél az emberekben. Sugárzott
belőled a mértéktartás, önfegyelem és kiegyensúlyozottság.
A bánat, amelyet távozásod okozott, még sokáig fog fájni.
Nemcsak mi érezzük így, hanem gyermekeid, unokáid, akik
életed folytatását jelentik.
A város önkormányzata és polgárai nevében szeretettel
búcsúzunk Tőled, emléked örökké szívünkben őrizzük.
Isten Veled, nyugodj békében Feri bácsi!”
Budakalász Város Önkormányzat
(Részlet a búcsúbeszédből)
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Évvégi tervek – tevékeny hétköznapok

Folytassuk akkor a szomorú
hírek után egy pozitív fejleménynyel. Többszöri pályáztatás után
sikerült üzemeltetőt találni a
Sportcsarnoknak.
A legutóbbi kiírásra több pályázat is
érkezett, szerintem egyik sem volt rossz,
de a legjobbat választottuk ki. A nyertes
cég nemcsak a csarnok és a parkoló
rendbetételét vállalta, hanem az uszodatorzóval kapcsolatban is tettek le elénk
fejlesztési koncepciót. Nem uszoda készül majd itt, hanem közösségi teret, kalandparkszerű kialakítást tervez az
üzemeltető.
Azt minden látogató tapasztalhatta, hogy az öltözők és a vizesblokkok nagyon rossz állapotban
vannak. Születik erre most megoldás? Milyen felújításokat vállalt a
nyertes cég?
Átfogó felújítást tervez a létesítmény
bérlője: komplett sportpadló cserétől
kezdve a fűtési rendszer felújításán túl az
öltözők korszerűsítéséig. Ezen kívül
NBI-es kézilabda mérkőzések lebonyolítására is alkalmassá teszik a küzdőteret és a lelátót.
A csarnokot a városi intézmények
és sportegyesületek is használják.
Továbbra is biztosítva lesz a lehetőség, hogy itt sportolhassanak?
Az intézményeink és iskoláink kapcsán nem lesz változás, hiszen már a pá-

4

Döntött a testület a Sportcsarnok jövőjéről is
lyázatot is úgy írtuk ki, hogy vállalnia
kell az üzemeltetőnek 530 órányi térítésmentes használatot. Ezt az önkormányzat kompenzálja majd, azaz
ennyivel kevesebb lesz a vállalkozó bérleti díja. Az egyesületeknek viszont ki
kell majd fizetni a csarnok használatát,
ebben az üzemeltetővel egyezhetnek
meg.
Az időjósok szerint hamarosan
tényleg hidegre fordul majd az idő.
Mi lesz a Kálvária dombbal a téli
időszakban?
Nem hagyjuk magára a Kálváriát
télen sem. Heteken belül véget ér a feltárás, már csak két-három tanúfalat kell
elbontani. Nemsokára a vízelvezetés is
megoldódik, és elkezdődik az állagmegóvás. Az idei esztendőben azt szeretnénk, ha 30-40 cm kőborítást kapnának
a falak vízzáró rétegként, hogy az idei
fagy ne rongálja a leleteket. Még idén
szeretnénk lealapoztatni a Kálvária-keresztek helyét. Amennyiben az időjárás
engedi, még ez évben vissza is kerülnek
a keresztek a helyükre restaurálás után.
Ellenkező esetben 2013 tavaszára fejeződik be ez a munka. A jövő esztendőben
szeretnénk a területet rendezni, parkosítani, látogathatóvá tenni. Későbbi tervünk pedig a Kálváriára felvezető
lépcsők megépítése.
Az időjárás az Egészségház építését is befolyásolhatja. Hogyan áll
most a projekt?
Az alapozás legvégső fázisába került:
novemberre tervezünk egy ünnepélyes

alapkő-letételt. Ha az időjárás nem lesz
túlságosan zord, akkor a ház december
közepéig még tető alá is kerülhet. A jövő
esztendőben pedig kezdődhetnek a belső
munkák. Várhatóan 2013. április végére
fejeződik be az építés.
Tél elején minden esztendőben
támogatást ad az önkormányzat a
városban élő nyugdíjasoknak.
Idén is lesz krumpli- és hagymaadomány?
Az idén krumpli és hagyma adományozás nem lesz, ugyanis az elmúlt években sokat panaszkodtak a zöldségek
minőségére. Ezért idén változtatunk a
támogatás formáján, és ezúttal a korábbinál nagyobb értékben tartós élelmiszert osztunk majd ki: például lisztet,
olajat, cukrot, száraztésztát. Durván
2400 csomagot viszünk majd házhoz
november hónapban, ez több mint 8
millió forintjába kerül az önkormányzatnak.

Építkezés
Elkezdődött a József Attila utca
északi járdájának felújítása. A 6 millió
forintos beruházást az önkormányzat
saját forrásból végzi el. Ugyanakkor a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrtnél jogfenntartással él a költségek megtérítését illetően.

Fotó: Kovács Andrea

A mai beszélgetésünket egy szomorú hírrel kell kezdenünk, hiszen október 22-én, 68 évesen
elhunyt Budakalász korábbi polgármestere, Parlagi Endre. Az önkormányzat legutóbbi ülésén
kifejezte, hogy polgármesternek és
közjogi méltóságnak kijáró tisztelet mellett saját halottjának tekinti.
Hosszan tartó súlyos betegség után
elhunyt a polgármester úr. A képviselőtestület októberi ülésén egy perces néma
felállással adózott emlékének, és saját
halottjának nyilvánította Parlagi Endrét.
A közelmúltban elvesztettük Szabó Ferenc volt külsős bizottsági tagunkat is,
aki nehezen viselt, hosszan tartó betegség után ment el közülünk. Emléküket
kegyelettel megőrizzük.

Fotó: Tokodi Gábor

Interjú Rogán László polgármesterrel

Készül a járda

www.budakalász.hu

(V)észkijárat
Adósság. Ha ezt a szót kimondják, mindannyiunknak
eszébe jut valami a saját kis életünkből. Egy kifizetetlen autóhitel. Egy eszméletlenül elszállt, egykor frankónak hitt
frankos lakáshitel-törlesztés. De vannak áttételes adósságok
is, például az államadósság, ami miatt sok adót fizetünk, és
keveset keresünk. Az államadósság rákos áttétje a Nemzetközi Valutaalap is, amely kórokozó létére egész országokat
akar kemoterápiázni. Be velük a sugár alá, és kész, és ha a
dózis halálos, hát így jártak. Majd küldenek részvéttáviratot,
és elszámolják irodai költségnek.
Magyarból is legalább kétféle van manapság az adósság
kapcsán. Az egyik típus, amelyik az adósságot okozta, a pénzt
felvette és elherdálta. Állami megrendeléseken, vagy a kilencvenes évek zavaros privatizációja során milliárdossá hízott nagytőkéseket, megélhetési rettegőket, levitézlett, fáradt
és fárasztó politikusokat takar ez a típus. Akinél csak a jövő
biztos, a múlt állandóan változik. Ezt a típust két éve elküldték melegebb éghajlatra, amit szó szerint is vett, és elment
nyaralni, most meg újra itt van, és október 23. alkalmából a
mártírok emlékezetének öregbítése helyett sületlenségeket
hadovál, és a magyar ember feledékenységére bazírozva két
év múlva esedékes visszatérésével riogat.
A másik típus az adósság kapcsán az, akinek az adósság
súlyos csapdahelyzetét meg kell oldania, ez pedig a magyar
kormány. Akinek itt hagytak több ezermilliárd forintnyi kifizetetlen számlát. Aki partnerséget ígért az országnak, és akit
most nemzetközinek álcázott parazita szervezetek megpróbálnak arra erőszakolni, hogy a sokszorosan kivérzett magyar átlagpolgárral fizettesse ki a balliberális cehet. Mert
majd akkor jól megutálják, és elzavarják, hiszen az adósságtermelő milliárdosok ligája önerőből még erre is képtelen.
Egy évvel ezelőtt a végtörlesztés lehetősége családok tízezreit mentette meg a tönkremeneteltől azzal, hogy az elszállt

hiteleket fix árfolyamon engedte megfizetni. A kormány által
biztosított lehetőség egyértelmű üzenet is volt: azt, hogy a
végletekig megraboljanak a bankok, nem engedjük meg, de a
hiteledet vissza kell fizetned. Az adósságból való kitörés lehetőségét kínálja most a magyar kormány az önkormányzatoknak is, amikor arról határozott: adósságuk jó részét
átvállalja. Ötezer lakosig teljesen, a többiekét pedig negyven
százalékban. Az október végi döntés után beszélgettem egy
régi barátommal, polgármester egy háromezres borsodi faluban. Kérdésemre, hogy mit jelent az adósság kormányzat
általi átvállalása a falujának, azt felelte: a túlélést és az újjászületést. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése előtt épp
azt számolgatta, hogy a jelenlegi bevételeivel még kihúz kábé
négy hónapot, aztán jövő februárban csődöt jelenthet a faluja. Pedig nem működési hitele van, hanem fejlesztési, amiből iskolát, meg óvodát építettek. Ebben a helyzetben a
további reménytelen adósságszolgálat helyett immár azzal
foglalkozhat, hogy az így megmaradó pénzen építhet járdát,
utakat, éghet az utcán a lámpa. Rengeteg város, falu van,
most már szerencsére csak volt ugyanebben a szorító csapdában. Budakalásztól a miniszterelnök bejelentése alapján
legalább 120 millió forintot fog átvállalni az állam. Itt is pályázati önerőre, fejlesztésekre kellett a hitel, a pénz ott van az
óvodába, az utakba beépülve. Persze a budai kutyavásárhoz
hasonlóan ez a kormányzati mentőöv egyszeri lehetőség,
ennek megfelelően a települések a jövőben csak úgy vehetnek
fel hitelt, ha ahhoz megkapják az állam hozzájárulását. Átalakítják az önkormányzatok által ellátandó feladatok körét
is, és annyi pénzt adnak a településeknek, amennyiből az
adott feladatot el tudják látni. Ezekkel a korrekt lépésekkel
pedig kivédhető az újbóli eladósodás.
Ma Magyarországon külön kasztot alkotnak a hivatásos
demokrácia- és szabadságféltők. Az igazi szabadság sajna
nem az, hogy füves cigit lehessen szívni nyíltan, vagy hogy
éjjel-nappal hallgathatjuk a Klubrádiót. Szabad akkor vagy,
ha nincs adósságod.
UIG

Alapkőletétel
Végéhez közelednek az Egészségház alapozási munkálatai,
november elején pedig kezdődik a falazás. Az Egészségház ünnepélyes alapkőletételére 2012. november 19-én 15.00
órakor kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár
Budakalász Város Önkormányzata.

Ilyen lesz az új központ

www.budakalász.hu
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Fűrész kontra szégyentábla –
óriásplakát-háború Budakalászon
Megkérdeztük a telek tulajdonosát, Krunity Péter képviselőt,
aki elmondta, tud az érvényben lévő építéshatósági eljárási engedélyeztetési kötelezettségről, ám álláspontja szerint ezt nem neki,
hanem a táblákat kihelyező cégnek kellett volna intéznie. – Tény
és való, hogy a helyi építési szabályzat szerint engedélykötelesek
ezek a táblák. A céggel kötött szerződésben az szerepel, hogy az
összes jogi dolgot nekik kell intézni. Utólagos információm az,
hogy a társaság állítólag nem kért erre építési engedélyt, ezek szerint engem félretájékoztattak. A műszaki osztály illetékes kollégájával én ezt megbeszéltem, úgyhogy, ha az önkormányzat
bármilyen jogorvoslatot kíván, az mindenképpen a tábla tulajdonosára vonatkozik – mondta Krunity Péter. Kaltner Károly megjegyezte, többször is beszélt az egyébként vele egy bizottságban
dolgozó képviselő társával, és bízik benne, mihamarabb pont kerül
az ügy végére. A szégyentábla tehát kikerült, az önkormányzat
pedig augusztus végén hozott határozata értelmében tájékoztatásul elküldi az erről készült fotót a hirdető cégeknek.
RT

Fotó: Raczkó Tímea

Szégyentábla tájékoztatja a budakalászi járókelőket arról,
hogy a Lenfonó HÉV megállónál szabálytalanul helyeztek el
óriásplakátokat. A településen érvényben lévő szabályok értelmében az ilyen nagyméretű táblák kihelyezését előzetesen
engedélyeztetni kell. Még ha ezt meg is tette volna a szóban
forgó cég, a hatalmas plakátok akkor sem kerülhettek volna ki,
mivel Budakalászon csak ennél kisebb táblák elhelyezésére van
lehetőség. – Bízom benne, hogy a renitenskedő telektulajdonos előbb utóbb ráeszmél arra, hogy tulajdonképpen szabálysértést követ el, ugyan ezt már tudnia kell, hiszen több hónapja
folyik ellene eljárás. Nagyon remélem, hogy nem húzódik évekig ez az ügy – mondta a szégyentábla ötletgazdája, Kaltner
Károly önkormányzati képviselő.
Az óriásplakát eltávolítása akár évekig tarthat. Első lépésként
a helyi építéshatóság nyáron kötelezte a céget a bontásra. Ezt követően a bíróság léphet tovább, ám a rendelkezések csak évek
múlva kötelezik a tábla kihelyezőjét a reklámfelület eltávolítására. 2008 októberében már volt példa erre. Akkor a 11-es út
mentén elhelyezett reklámtáblákat az önkormányzat rendelete
alapján távolították el. A megrendelő lopás miatt tett feljelentést, végül a fővárosi ítélőtábla elsőfokú bírósági ítélete alapján
elutasította a feljelentő keresetét. – Az előző képviselő-testület
is nagyon keményen érvényt szerzett az illegális táblák kihelyezéséről szóló rendeletnek. Bizony volt, ahol le is fűrészelték a táblákat. Sajnos, ha nem ilyen drasztikus módszert választunk,
hanem normális jogi úton próbáljuk rendezni a dolgokat, akkor
egy-egy ilyen táblának az eltávolítása akár két, három évbe is telhet – mondta Ercsényi Tiborné alpolgármester.

Táblaháború Kalászon

Testületi döntések
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kommunális hulladék
Budakalász Nagyközség Önkormányzat 2007-ben, a Sau2012. október 25-én megtartott ülésének közérdeklőbermacher-Bicske Kft.-vel kötött kommunális hulladék bedésre számot tartó döntései.
Állattartási rendelet
A képviselő-testület elfogadta az állattartás szabályozásáról szóló új rendeletet. Ennek megfelelően az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó
védőtávolságok az alábbiak:
Nagy haszonállat tartására szolgáló létesítmény esetén:
lakóépülettől 10 m, ásott, fúrt kúttól 15 m.
Közepes haszonállat tartására szolgáló létesítmény esetén: lakóépülettől 6 m, ásott, fúrt kúttól 15 m.
Kis haszonállat tartására szolgáló létesítmény esetén: lakóépülettől 6 m, ásott, fúrt kúttól 10 m.
Trágyatároló kialakítása: lakóépülettől 10 m, ásott, fúrt
kúttól 15 m
Az állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat
közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz, ha nincs tömör kerítés a kettő között. Ilyenkor a kerítéstől számítva legalább 1 méteres sávot szabadon kell hagyni, amit
sövénnyel kell beültetni.
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gyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről
szóló szolgáltatási szerződése 2012. december 31-én hatályát
veszti. A képviselő-testület ezért közbeszerzési eljárást ír ki a
szolgáltatás ellátására a jelenlegi műszaki tartalom megőrzése
mellett a legkedvezőbb díjszabás elérése érdekében.

Kiemelkedő sporttevékenység
A Pest megyében kiemelkedő sporteredményeket elért
sportolók, edzők, csapatok elismerésére, a Pest Megyi Közgyűlés által létrehozott díjak közül, Budakalász képviselő-testülete a „Pest megye legjobb utánpótláskorú női sportolója”
díjra 2012. évben Fekete Bozsana strandkézilabdázó sportolót terjeszti fel.

Beszámolók elfogadása
A képviselő–testület elfogadta a Jóléti Szolgálat Alapítvány
és a Kalászi Idősek Klubja 2012. évi beszámolóját.
A képviselő–testület összes rendelete megtekinthető a város honlapján
a www.budakalasz.hu-n az Önkormányzat menüpont alatt.

www.budakalász.hu

Tájékoztató a csatorna érdekeltségi hozzájárulás
mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendeletről
A csatorna közműfejlesztési hozzájárás
(kmfh) megfizetéséről szóló rendelet alkalmazásakor több olyan probléma is
felmerült, ami a jelenlegi szabályozás felülvizsgálatát indokolta.
Az elmúlt években a település egyes részein önerős csatornaépítési beruházás
valósult meg, mely esetben az önkormányzatnak – közvetlenül – többlet költsége a csatorna építéssel kapcsolatban
nem keletkezett. Ebben az esetben a
meglévő teljes rendszerhez történő csatlakozás díja egységesen 100.000 Ftban került megállapításra, szemben a
korábbi több százezer forintos díjjal.
Jelentősen megnövekedett az újabb bekötési egység keletkezése okán az egy
telken belüli rákötési igények száma.
Eddig ebben az esetben is az adott területre vonatkozó közműfejlesztési hozzájárulás teljes összegét kellett megfizetni,
a mostani szabályozás ezt az összeget a
felére csökkentette.
Természetesen annak, aki nem tudja a
közműfejlesztési hozzájárulást egyöszszegben megfizetni, továbbra is megmaradt a részletfizetési lehetőség.
Budakalászon az alább csatorna közműfejlesztési díjak kerültek megállapításra:
Magánszemélyek esetén:
Budakalász egyéb területein egységesen
390.000 Ft
Klenity II. területen
712.415 Ft
Klenity I/A területen
584.875 Ft
Az önkormányzat mint a csatorna közmű
tulajdonosa a budakalászi Prekoberdo II
területrész Erdőhát utca Klisovác utca
által határolt, ez elmúlt években belterületbe vont részén található ingatlanok
esetében a meglévő csatornahálózat rákötésére csak azzal a feltétellel járul
hozzá, ha a tulajdonosok vállalják, hogy
az önkormányzatnak fizetendő közműfejlesztési hozzájáruláson felül, a létrehozandó csatorna társulat által
megállapított hozzájárulás összege és a
jelenlegi közműfejlesztési hozzájárulás
összege közti különbséget a megalakulás alatt lévő társulásnak befizetik.

Amennyiben a közterületen létesítendő
vezetékről magánerős beruházás keretén belül más közterületi számozott ingatlan ellátására is sor kerül, akár telken
és kerten keresztül történő átvezetés formájában is, úgy az érdekelt köteles a területre érvényes közműfejlesztési
hozzájárulás megfizetni. Ha az új bekötés az érdekelt ingatlan fejlesztése miatt
szükséges, az érdekeltségi hozzájárulás
mértéke a mindenkor hatályos érdekeltségi hozzájárulás mértékének az 50 %a azzal a feltétellel, hogy a bekötéssel
járó költségek az érdekeltet terhelik.
A közműfejlesztési hozzájárulás részletfizetésre kizárólag magánszemélyek esetén – kérelemre – történhet, melynek
időtartama 5 év (60 hónap). A törlesztő
részlet összege:
a) Általánosan 8.100 Ft/hó
b) Klenity II. területen 15.500 Ft/hó
c) Klenity I/A. területen 12.700 Ft/hó
Jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság esetén
747.948 Ft+áfa/érdekeltségi egység.
Abban az esetben
• ha a közműfejlesztés önerős beruházással valósul meg
• és ennek következtében a meglévő
csatorna hálózatot
• vagy, a szennyvízbefogadására illetve
továbbítására vonatkozóan nem kell bővíteni, fejleszteni,
úgy a beruházásban résztvevők részére a
közműfejlesztési támogatás összege
egységesen 100.000 Ft/ érdekeltségi
egység azzal a feltétellel, hogy amennyiben a meglévő gerinchálózat bárminemű
bővítésére az újonnan bekötésre kerülő
csatorna miatt kerül sor, úgy annak működtetésre vonatkozó többletköltségeit
arányosan el kell osztani a bővítéssel
érintett felhasználók között és mely öszszeggel a 100. 000 Ft-os kedvezményes
összeget meg kell emelni.
A csatornabekötéssel kapcsolatban
ügyet intézni, vagy felvilágosítást kérni
továbbra is a Polgármesteri Hivatal Gazdasági irodájában az adó- és vagyonhasznosítási osztály munkatársainál,
illetve a Budakalászi Közmű Üzemeltető
Kft.-nél lehet ügyfélfogadási időben.

Építésügy – Tájékoztató
Tisztelt budakalászi Lakosok, Építtetők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
2013. január 2-tól
az I. fokú építéshatósági feladatok
(pl.: építési-, használatbavételi engedély,
bejelentés ügyek) Budakalász Város
Önkormányzat jegyzőjének hatásköréből
átkerülnek Szentendre Város Önkormányzat
jegyzőjének hatáskörébe.
Budakalász Város Polgármesteri Hivatalában a Főépítészi és a Városfejlesztési Iroda továbbra is helyben marad.
A Főépítészi Iroda Építészeti Tervtanácsának szakvéleményét településképi és építészeti kérdésekben az I. fokú
építéshatóság az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezután
is figyelembe veszi.
A Főépítészi Iroda ennek okán, 2013. január 2-át követően építtetők és tervezők részére személyes és elektronikus kapcsolattartási lehetőséget biztosít, valamint továbbra
is segítséget nyújt:
- Tervezést megelőzően: az érintett ingatlan beépíthetőségének kérdéseiben
- Építési engedély benyújtását megelőzően: személyes
tervegyeztetés keretében településképi szempontból fontos tervezési kérdésekben, mert a Budakalász területén
megvalósuló építkezések előzetes főépítészi vélemény vagy
tervtanács kötelesek
Az egységes budakalászi településkép megőrzése érdekében a jövőben is bízunk megtisztelő együttműködésükben. Javasoljuk, hogy építési szándék esetén előzetesen
keressék fel a Főépítészi Irodát.
Főépítész ügyfélfogadási ideje:
Szerda
13.00 – 15.00
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
13.00 – 18.00
Szerda
8.00 – 11.00; 13.00 – 16.00
Péntek:
8.00 – 11.00

Orosz György
gazdasági irodavezető

Turi Attila
Budakalász Város főépítésze

TÁJÉKOZTATÓ
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 11-én
a Kós Károly Művelődési Házban
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.
További információ a www.budakalasz.hu portálon olvasható.
www.budakalász.hu
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Október 6
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsúcsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Hősökre
emlékezett
Budakalász
Az aradi vértanúk tetteit a Damjanich
domborműnél idézték fel a résztvevők

Ady Endre
Az ünnepi műsorban a Szentistvántelepi Általános Iskola diákjai szerepeltek

SZENT ISTVÁN
KERTJE – 2. rész
Helyzetjelentés október 25-én:
Tervezgető gyülések, valamint önkéntes tervezői csapat jött össze több alkalommal 2012 októberében, hogy
megálmodja, milyen legyen Szent István
kertje Budakalászon. A MOL által támogatott Ökotárs Alapítány által kiírt
Zöldövezet pályázat első fordulóján sikerrel túljutott a Szentistvánetelepi
Cserkész Alapítvány ötletpályázata: varázsoljunk közparkot közös tervezéssel
és közös, kétkezi munkával a helyi önkormányzattal, a helyi iskolával és minél
több helyi civil szervezettel és lakossal
összefogva! A közös tervezés ideje most
van: ősszel és télen, a pályázat II. fordulójára, január 7-ig kell benyújtani a pályázati anyagot. A pályázati támogatás
60% -át Kárpát-medencében őshonos
fák és cserjék telepítésére kell fordítani.
Pályázati projektünk 4 fő elemből áll: 1.
az új telepi cserkész grund és környezete,
2. egyszerű szabadtéri pihenők padok-
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kal, asztalokkal 3. őshonos fák, cserjék
ültetése, 4. kicsiny vizes élőhely kialakítása a jelenleg is nádassal borított, mélyen fekvő területen.
Az elmúlt hetekben több alkalommal
találkozott az önkéntes tervezői csapat,
mely az alábbi résztvevőkből állt: polgármester úr, helyi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Környezetvédelmi
Osztályainak vezetői, a Telepi Suli igazgatója, igazgató-helyettese és testnevelője, valamint biológia, kémia és dráma
tanárai, könyvtár vezetője, szülők képviselői, helyi fiatalok, valamint a helyi
Egészségklub vezetői, cserkészcsapat fiatal vezetői, helyi iskola diákjai , a „grundosok” képviselői,
valamint helyi
lakosok, környezetvédő aktivisták.
A tervezgető gyülések folytatódnak,
melyre minden aktív lakost várunk 2012
november 13-án és 27-én keddi napokon
a Telepi Suli emeletén az 5.a osztályba.
A tervek és ötletek további módosításait
ekkor fogjuk egyeztetni, legyünk jelen
minél többen! Helyi cégek, vállalkozók
anyagi vagy munkafelajánlásait örömmel fogadjuk, s bízunk abban, hogy 2013
március elejétől minél többen ragadha-

tunk ásót és kapát, hogy örökbe fogadjunk egy fát vagy cserjét, hogy az utánunk jővő generációk tagjai is örömmel
élvezhessék Szent István kertjének „gyümölcseit” Budakalászon.
A tsovábbi javaslatokat várjuk
e-mail-en: wett.andras@gmail.com, ill.
a 06-30-305-7305 telefonszámon.
Az összefogás erejében és eredményességében bízva kíván cserkész köszöntéssel Jó Munkát!
Dr. Wettstein András
Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány kuratóriumi elnöke
ÚJDONSÁG A CSERKÉSZHÁZBAN:
MINI TEREM HOKI (Floor ball) pálya
2x6 db ütővel, fűtött, faburkolatú 90 m2es tornateremben vizesblokkal, öltözővel! Már 2x3 fő is játszhatja e beltéri
sportot életkortól függetlenül, melyet
nemcsak cserkészeknek, hanem mindenkinek örömmel ajánlunk! A terem
bérelhető 2000 Ft/ óra áron, mely bevételeket a Cserkészház fenntartására és
fejlesztésére fordítunk. Teremfoglalás
Konrád Andrásnál: 06-20-220-3541
vagy konrad.andris@gmail.com címen.

www.budakalász.hu

Budakalász Város Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
2013. évre meghirdeti

a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
illetve akik:
a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázati kiírás és a pályázattal kapcsolatos további információ 2012. október 26-tól az alábbi linken érhető el:
www.budakalasz.hu/palyazatok/Bursa2013
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes! A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatot Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) kell benyújtani.

A pályázat elektronikus rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 2012. november 23.
Budakalász Város Önkormányzata

www.budakalász.hu

9

Ismét óriási érdeklődés
a Kálvária dombi templom feltárásán
Változatok talicskára
A tervet készítette:
Szczuka Atilla építész

Team munka - Rogán László
polgármester és Tolonics István
képviselő talicskajavítás közben

A templom rekonstrukciós látványrajza

Nincs üres járat

Fotók: Kovács Andrea

Nógrádi Zoltán képviselő munkában

Újra nagy érdeklődés kísérte a Kálvária-dombon zajló régészeti feltárás október 6-án – immár másodjára – szervezett
Közönségnapját. A jó hangulatban zajló régészeti munkálatok
híre szélesebb körökbe is eljutott, így ez alkalommal összesen
mintegy százan segítették munkájukkal az ásatást. A sok új önkéntes mellett a feltárás első közönségnapjának résztvevői
szinte mind újra bejelentkeztek. A budakalászi civil lakosságon túl a városvezetők, illetve több önkormányzati képviselő
is részt vett a munkában.
A gyerekek számára helyszíni rajzversenyt hirdettek a szervezők. A pályamunkák november 1-jétől két hónapon keresztül a Kós Károly Művelődési Ház emeleti folyosóján
tekinthetők meg.
Az ásatási munkálatok ez évben befejeződnek, a jövő évi tervekben pedig a terület látogathatóvá tétele, rendezése, parkosítása, illetve a keresztek visszahelyezése szerepel. Az
önkormányzat későbbi szándéka pedig a feljutást megkönnyítő
felvezető lépcsők megépítése, valamint távolabbi elképzelésként a rendelkezésre álló források függvényében a templom
torony rekonstrukciója.
Kovács Andrea

Nők és gyerekek is kiveszik a részüket a munkából
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Dr. Tomka Gábor, vezető régész a talicskát is irányítja

www.budakalász.hu

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendre út 9.
November havi programok – decemberi előzetes
NOVEMBERI PROGRAMOK

December 5. 17:30

November 7. 17:30

December 6. 16:00

November 9. 17:00
November 11. 10:00
November 14. 09:00
November 15. 16:00
November 15. 18:00
November 21. 18:00
November 22. 13:00
November 23. 17:00

November 23. 18:00
November 23. 18:00
November 24. 18:00
November 26. 18:00
November 27. 18:00
November 27. 18:00
November 28. 17:00

November 30. 17:00
November 30. 18:00

Kertész Kör - Életigenlő kertészet - Dr. Györffy Sándor
előadássorozata
Aprók Tánca – Márton Napi népi szokások, lampion
készítés. Belépő: 500 Ft
Ifjúsági Bajnoki Sakkverseny
Hol tart a művészeti oktatás? – konferencia
Nosztalgia Klub – Közreműködik: Zseton Együttes Belépő: 500 Ft
Változó civil világ – Civil Fórum
Trianoni lelkiállapot
Dr. Kosza Ida előadás-sorozata
MRL Egészség Klub szűrőnap
Gyertyagyújtástól karácsonyig – adventi kézműves
foglalkozás: gyertyamártás, öntés, díszítés
Belépő: 500 Ft
Fotó- és Videó Klub évértékelő kiállítás-megnyitója
Borklub Merlot – A bársonyos csoda
Horgászbál – az Óbuda-Kalász Horgász Egyesület rendezvénye. Szervező: Horváth István
„A paripák sorakoznak” Kásai Anna önálló estje
(gyermekversek, találós kérdések)
Találkozás – író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel,
a találkozó végén dedikál
IV. Béla és a pálosok titka – „Magyarország maradványainak színe-virága” – Varga Tibor előadása
Fellegajtó nyitogató – Kubínyi Tamás előadása
„Nekünk magyaroknak megadatott az Ég megnyitásának kegyelme, ezért vagyunk a Jóisten népe, ami fokozott felelősséget és kötelezettséget jelent más
népekkel szemben…” (Álmos Király Akadémia)
Belépés ingyenes
Gyertyagyújtástól karácsonyig – adventi kézműves foglalkozás: adventi koszorú készítés. Belépő: 500 Ft/koszorú
Traccsparty – a Német Nemzetiségi Önkormányzat
rendezvénye

December 7. 17:00
December 8.
December 9.
December 11.
December 11.
December 12.

16:00
10:00
17:00
17:00
18:00

December 13. 16:00
December 14. 17:00
December 14.
December 15
December 17.
December 18.
December 21.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

December 27-28-29.
December 28. 18:00

Kertész Kör - Életigenlő kertészet - Dr. Györffy Sándor
előadássorozata
Nosztalgia Klub évzáró party– Zseton Együttes Belépő: 500 Ft
Gyertyagyújtástól karácsonyig – adventi kézműves
foglalkozás: mézeskalács készítése Belépő: 500 Ft
Zumba Party
Ifjúsági Bajnoki Sakkverseny
Közmeghallgatás
Álmos Király Akadémia: Kubínyi Tamás előadása
Sex vagy gender
Dr. Kosza Ida előadás-sorozata
MRL Egészségklub karácsonya
Aprók Tánca – Gyertyagyújtástól karácsonyig – adventi kézműves foglalkozás. Belépő: 500 Ft
Borklub – Sauvignon blanc – Az elegancia példája
Lenvirág Karácsonyi Gálaműsora
Budakalászi Betlehemes – Kásai Anna mesejátéka
Szent Margit – Varga Tibor előadása
Városi Karácsony és Karácsonyi koncert – fellépnek a
zeneiskola tanárai és növendékei
VII. Szent Korona Konferencia
Tolcsvay-est

DECEMBERI ELŐZETES
December 1. 16:00
December 4. 19:00
December 5-6.

Szent István Alapítvány alapítványi koncertje
Best of L’art pour L’art Belépő: 1500,- Ft
Házhoz megy a Mikulás – igénylés a 26 340 468-as
telefonszámon

„Kősziklából vizet fakasztani”
Dr. Varga Tibor jogtörténész háromrészes előadássorozata
IV. Béláról
November 27., 18 óra „Magyarország maradványainak
színe-virága...” IV. Béla és a pálosok titka
December 18., 18 óra „...Béla király leánya, felméne mennyországba..." Szent Margit titka

www.budakalász.hu
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Október 23. emlékez ete
KEDVES BUDAKALÁSZI BARÁTAIM!
Október 23. méltó ünnepe a Szabadság Napjának.
Annak a szabadságnak, amelyet sokszor véres küzdelmek
által vívott ki a magyar nép. Ünnepeljük a hazugság és a félelem legyőzését is. Szerte a világban összegyűlnek a magyarok, és emlékeznek. Újra átélik az akkori eseményeket,
megerősítik a közösségüket, nemzeti összetartozásukat.
Magyarország 1956-ban örök szimbóluma lett az elnyomással szembeni küzdelemnek. 56 évvel ezelőtt egy őszi
napon az egész világot megrengette a magyar emberek kiállása. A kommunista zsarnokok elleni felkeléssel ismét
megmutatták azt, hogy nem tűrik, ha kívülről, külföldi csatlósok által akarják irányítani, szolgaságban tartani. Akkor
azt üzente a magyar nép, hogy nem kérünk az idegenek parancsolásából, mi magunkat akarjuk vezetni.
Az idegen érdekek ma nem tankokkal, lőfegyverekkel támadnak, hanem alattomos gazdasági-pénzügyi eszközökkel zsarolnak. Ha pedig ellenállunk, akkor megkeresik az
árulókat, akik hajlandóak elvtelenül kiszolgálni őket. Ma is
látszik pár kilométerrel arrébb, hogy ismét vannak vállalkozók az árulásra, ismét szövetkeznek azok az erők, amelyek a bankok, a multinacionális cégek érdekei alapján
szeretnék befolyás alá vetni hazánkat.
1956 üzenete azért is fontos számunkra, mert jelzi, hogy
folyamatosan küzdenünk kell saját szabadságunkért, az ország gazdasági függetlenségéért.
Ma a kommunista diktatúra, valamint a rendszerváltás
után, a szocialista kormányok által felhalmozott államadósság leküzdéséért kell dolgoznunk. Az adósrabszolgaság intézménye sajnos ma is létezik, csak magasabb
szinten, mára teljes országokat, népeket taszítanak bele.
Pénzügyi eszközökkel kormányokat buktatnak meg.
1956 az az iránytű, amely most is vezet bennünket. Azt

jelzi, hogy Magyarország nem engedhet, ki kell állnunk, és
ismét megüzenni a világnak, hogy szabadon fogunk élni, 56
szellemében. Hinnünk kell a nemzet erejében, hiszen szakmunkások, tanárok, vállalkozók, a földjeiket művelő vidéki
emberek közös érdeke az, hogy boldogulásukat itthon találják meg, egy olyan országban, ahol az elvégzett munka
gyümölcsét le lehet aratni, mert annak értékét nem a bankok viszik el külföldre.
1956 egy olyan széleskörű társadalmi összefogást mutatott fel, amelyre mindig szüksége volt és van a hazának.
Sokféle ember egy célért küzdött, amelyért akár az életüket
is hajlandóak voltak föláldozni.
Amikor az emberek szabadsága a tét, akkor nincs jobbvagy baloldal. A zsarnokság ugyanis nem válogat. Ha leigáz
egy népet, akkor az árulókon kívül mindenki megszenvedi
azt. Így volt ez 56-ban is, amikor az emberek nem a politikai értékrendjükkel, személyes szimpátiájukkal, társadalmi
osztályukkal foglalkoztak, hanem képesek voltak arra, hogy
sérelmeiket félre téve összefogjanak a zsarnokság ellen,
mert győzni csak így lehetett. Erős és összetartó magyarsággal, dolgozni akaró emberekkel fent lehet tartani egy
gazdaságilag stabil és független országot. Meg tudjuk őrizni
az önrendelkezés szabadságát, megszabadítjuk hazánkat a
ránk rakott nyomasztó terhektől. Gyermekeink egy olyan
országot kapnak, amely lelkileg megújult, önmagával kibékült, tenni akaró emberek sokaságából áll. A kitartó közös
munka, az összetartás meghozza a gyümölcsét. Ahogy 56ban sikerült, úgy most is így lesz hosszú távon is.
Budakalásznak azt az utat kell járnia, amely összeköti
azt a sok nemzetiséget, társadalmi réteget, amely alkotja.
Bízva, hogy tetterősen, 1956 szellemiségét szem előtt tartva,
a munka értékére alapozva településünk ezt az irányt viszi
tovább.
Mányai Zoltán

Az emlékezők az Omszk parki Kojafánál gyűltek össze
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Mányai Zoltán, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára

A megemlékezésen Tolcsvay Béla ének-mondó is fellépett

Fotók: Raczkó Tímea

Ünnepi köszöntőt
mond Szügyi István

„Szirmok, virágok...

www.budakalász.hu

...koszorúk”
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A Kalász Suli hírei
Főzőverseny
Idén szeptemberben ismét megrendeztük a már hagyományossá vált főzőversenyünket. A „versenyen” minden
felsős osztály megmutathatta főzőtudományát. A változatos ételeket a tanulók
–némi szülői segítséggel – maguk készítették el. Az ételkülönlegességeket egy
lelkes, kitartó zsűri értékelte.

Ada 2012
„Egy lángot adok, ápold, add tovább
És én gondozom híven…”
Reményik Sándor, az erdélyi magyar
irodalom kiemelkedő alakja írt így Öröktűz című versében, s ennek a gondolatnak a jegyében ápolják anyanyelvünket
a vajdasági Adán működő Szarvas Gábor
Nyelvművelő Egyesület tagjai.
Idén is hagyományosan rendezték
meg programjaikat október 11-től 13-ig.
A középiskolások számára beszédversennyel indult a háromnapos sorozat,
majd az általános iskolások alsó és felső
tagozatosai számára a játékos nyelvi ve-

télkedők következtek, zárásképp pedig a
felnőtt érdeklődők hallgathatták meg a
tudományos tanácskozás előadóit.
Iskolánk már hagyományosan vett
részt két hetedik osztályos tanulóval a
versenyen. Csoma Petra és Völgyes
Viktor 7. a osztályosok mérték össze
tudásukat határon túli társaikkal jó eredménnyel.
A rendezvénysorozat záró napján koszorúzással róttuk le tiszteletünket
Szarvas Gábor szobra előtt, majd a helyi
könyvtár írástörténeti kiállításának
megnyitóján vettünk részt. A befejező
tudományos előadások témája is figyelemre méltó volt, hisz a beszéd- és szövegértés problémáit járták körül a
vajdasági és anyaországi előadók.
Tartalmas és hasznos két napot tölthettünk el Budakalász testvérvárosában,
élvezve a helyi közösség vendégszeretetét. Diákjaink pedig a versenytapasztalatok megszerzése mellett meggyőződhettek arról, hogy a magyar nyelv
használata, mely számunkra oly természetes, az a határainkon túl létkérdés,
ezért gondozzák azt oly nagy ragaszkodással.
Szabó Anikó

Október 6.
Az idei évben is megemlékeztünk - iskolai keretek között, bensőséges hangulatban - az 1849. október 6-án kivégzett
mártírokról.

Október 23.
Hagyományainkhoz híven idén is az
Omszk parkban álló Kopjafánál gyűltek
össze az alsós diákok, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalomról.
8. osztályos diákok az iskola tornatermében mutatták be ünnepi műsorukat a felsősöknek.

Állatsimogató
Mint az utóbbi években minden alkalommal, így az idei évben is megtartottuk az állatsimogató napot. Ezen a
napon számos kisállat látható, megsimogatható iskolánkban. Sőt, sok érdekes újdonság is megtudható a gyerekek
kis kedvenceiről.

A Telepi Iskola hírei
Utcai futófesztivál
2012. 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
ezer 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
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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 ezer Ft értékű laptopot
mi nyertük!!! A serleget és a laptopot
Lord Sebastian Coe adta át iskolánk
igazgatójának és A leggyorsabb 7 km-t
lefutó diákunknak, Györfi Patriknak.
KÖSZÖNJÜK mindenkinek, aki ezen a
csodálatos vasárnapon velünk futott!

Matekverseny
A Bolyai Matematikaversenyen idén
20 csapat vett részt az iskolánkból, ebből
8 alsós és 12 felsős. A körzeti forduló

idén is a Veres Péter Gimnáziumban került megrendezésre, október 12-én. A 3.
évfolyamból 5 csapat indult, ebből a
Deák Ferenc, Kovács Gábor, Szontagh
Bálint, Pál Szabolcs négyes 8. helyezést
ért el. Felkészítő tanáruk Harmati Anci
néni volt. A másik 4 csapat a 44., 50., 73.
és 91. helyen végzett. Felkészítő tanító
nénijük Harmati Anci néni és Holczapfel
Kriszti néni volt. A 4. évfolyamon 3 csapat indult, a 24., 52. és 57. helyen végeztek. Felkészítő tanító nénijük Író Zsuzsa
néni és Varga Edit néni voltak.
Az ötödik évfolyamról négy csapat indult idén. (A 96 csapatból a 40., 42, 61.
és 74. helyezést értek el iskolánk csapatai.) A hatodik évfolyamon a gyerekek a
98 csapatból 43., 73., 84., 91. és 98. helyezést értek el. Három hetedik évfolyamos csapat is indult. Nagyon örülünk,
hogy a 7. b-s lányok – Kovács Éva, Mészáros Sára és Vas Bernadett – a 47 csapat közül a 11. helyezést érték el.
Felkészítő tanáraik Inhaizer Erika néni
és Mózer Gabi néni voltak.

www.budakalász.hu

A legkisebbek hírei
Mezei futóverseny

Aprók nagy futása
A város nagycsoportos óvodásainak október 12-én rendezték meg a hagyományos
mezei futóversenyt. Az idei
évben valóban mezei futás
volt, hiszen új helyszínen, a
Szentendrei út melletti mezőn
futottak a gyerekek.
Az első három helyezett
érmet, az első húsz helyezett
pólót nyert. Minden résztvevő
kapott emléklapot, csokit és
vizet a 430 méteres táv teljesítése után. A futás előtti bemelegítést Benedek Ferenc
öttusázó tartotta, aki nagypapaként látogatott ki a versenyre.

A Nyitnikék Óvodából a lányok közül: Handi Zsófia első,
Szecsődi Szonja második lett.
Pólót nyert ezen kívül: Tóth
Orsolya, Prohászka Ágnes,
Dávid Anna, Vincze Borbála,
Farkas Tünde, Mészáros Míra,
Dézsi Anna, Riprecht Kinga,
Stringovics Anna, Nógrádi
Sára, Pálinkás Kinga, Lenti
Barnabás, Hegyi Botond, Gergely Ákos, Bányász Levente,
Nagy Márton, Deák Márton,
Szűcs Gábor, Farkas András.
Minden résztvevőnek gratulálunk! Tavasszal újra találkozunk!
Bagoly csoport,
Nyitnikék Óvoda

Szüreti mulatság
Igazán szép őszi napot rendeltek nekünk Gabi néniék szeptember utolsó péntekén, a Nyitnikék Óvoda szüreti mulatságára! A fiúk már napok óta a próbatételekről beszéltek. Ki az
erejét, ki a gyorsaságát mutatta volna meg a legszívesebben.
Egyikük sem csalatkozott, mert volt ott homokkal teli hordó
gurítása, célba dobás, ügyeskedés összekötött lábakkal. A kézműveskedni vágyók kezeiből madárijesztők, karkötők kerültek
ki, dolgozhattak krepp papírral, termésekkel. Ha valaki nagyon
belefeledkezett az alkotásba, azt a kikiáltó Miklós bácsi dobpergéssel, kurjantással figyelmeztette:„Hangolnak a zenészek!
Ideje táncolni!” A mulatság varázsát fokozta az is, hogy sok iskolás gyermek tért vissza a régi óvodájába, nagyok és kicsik
együtt játszottak, vigadoztak. Musttól színes bajszokat, mosolygós arcokat lehetett látni mindenütt.
Köszönjük óvó nénik! Az idei szüret is fergeteges volt!
Köszönet a szülőknek is, mert egyre többen jöttek gyalog
vagy kerékpárral, hogy ne akadályozzák a Pomázi út forgalmát.
Skoda Bernadett
Maci csoport, Nyitnikék Óvoda

www.budakalász.hu

Őszi Jeles Napok – Manó
csoportos szemmel
Az ősz beköszöntével nagyon vártuk már különleges ünnepeinket. A Zene Világnapjára egy kedves nagypapa rengeteg
hangszert küldött nekünk, hogy ismerkedhessük ezekkel. Volt
közöttük hegedű, balalajka, mandolin, citera, ukulele, doromb,
furulya, harmonika, és még érdekes afrikai hangszer is. A Manócskák kézbe foghatták és ki próbálhatták a hangszereket. Az
volt ám csak a koncert, amit mi csináltunk! Mehetnénk egyenesen Brémába muzsikusnak!
A következő hetet teljes egészében az állatoknak szenteltük. Már
előre rengeteg képet,
könyvet és még szőrmeállatokat is gyűjtöttünk.
A tanyalátogatás volt a
legnagyobb élmény, hiszen élőben láthattunk
Világnapi kézmosás
háziállatokat: kacsát,
libát, nyuszit, tyúkot, kecskét, lovat. A Manócskák gyűjtöttek
előre rengeteg száraz kenyeret, almát, káposztát. Mikor odaértünk, etettük az állatokat. „Kecskére bíztuk azonnal a káposztát”, aminek nagy sikere volt. Aztán „háp, háp, háp, jöttek
a kacsák”. Hű de éhes volt ez a társaság is!
Egy új jeles napunk idén a Kézmosás Világnapja, melyet egy
kedves bábjátékkal indítottunk. Ebből kiderült, hogy Peti
miért lett beteg, és Panni miért nem. Sokféle vicces dolgot játszottunk utána a kezünkkel, festékbe mártottuk, tapintós játékokat játszottunk, kiraktuk együtt a „Kézmosós” puzzle-t stb,
pancsoltunk a vizezős asztalunkkal. Azt tapasztaltam, hogy
ebéd előtt minden manócska sokkal lelkesebben, és alaposabban mosott kezet, mint korábban.

Barátságok kötődtek
És most a Manócskákkal „Olimpiára” készülünk. Az óvodai
Napocska Olimpiára. A gyorsak, ügyesek, erősek, azaz a középsős Manó csoportosok sok-sok érmet nyerhetnek, szurkolni
is lehet, mindenki jót mozoghat, természetesen a meglepetés
és az ajándék sem marad el. Hajrá Manócskák!
Varga Babett óvónő, Manó csoport, Telepi Óvoda
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SZÓRÓLAPOK ÉS HIRDETÉSI
ÚJSÁGOK TÖMKELEGE
A POSTALÁDÁKBAN…
ÉS MI KÖZE VAN MINDENNEK EGY KÖNYVHÖZ ÉS EGY
KISGYEREKHEZ?
Bevallom, a legtöbbet én is kidobom, kivéve ezt az újságot.
Most mégis arra buzdítok mindenkit, hogy ha meglátja borítékunkat, tartsa meg, nyissa ki, és olvassa
el.
Van ugyanis valaki Budakalászon,
akinek nem mindegy, kidobja, vagy kinyitja. Ő egy kisgyerek. Hogy kicsoda Ő,
és miért olyan különleges, a mi – postai
úton küldött – borítékunkból kiderül.
Egy biztos, égető szüksége van arra,
hogy összefogjunk érte.
Semmit sem kérünk csak úgy, szeretnénk valami igazán hasznosat adni a támogatásért cserében.
2012 elején megjelent egy különleges
könyv, a Vállalkozók Évkönyve. Ebben
13 jó nevű tanácsadó, tréner írta meg,
mit tehet egy kis- vagy középvállalkozás
vezetőjének ahhoz, hogy 2012-ben könynyebben boldoguljon az üzleti életben.
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Bár 2012-nek lassan vége, a könyvben
foglaltak éppúgy hasznosak 2013-ban is.
Ha Önnek vállalkozása, üzlete van,
vagy esetleg rokona, barátja, ismerőse
jár hasonló cipőben, ne habozzon. Biztos
vagyok benne, hogy találnak legalább
egy olyan gondolatot a könyvben, amely
– ha megvalósítják - , bőségesen
visszahozza a könyvbe fektetett
összeget.
Mekkora ez az összeg? Ön anynyit ad érte, amennyit szeretne (vagy
amennyit pénztárcája megenged. Az öszszegről természetesen számlát adunk. A
könyv megvásárlásával azt a bizonyos
kisgyermeket támogatja, akit a levélben
ismerhet meg. Az összegyűjtött pénz átadására méltó alkalmat teremtve Rogán
László polgármester urat kérjük fel.
Köszönjük szépen a támogatását!
A könyvről itt olvashat részletesebben:
http://www.vallalkozokevkonyve.hu
Ha kérdése, kérése van, esetleg már
most szeretné megvásárolni a könyvet,
forduljon bizalommal Vomberg Krisztina kolléganőnkhöz: kriszti@paga.hu
vagy 06-20/349-6906.
A könyv szerkesztői, kiadói

Közérdekű telefonszámok
ELMŰ
Szentendre(fiókiroda)
2000 Szentendre, Dunakorzó 21/a
H.: 12:00-20:00, K-Sze.: 8:00-16:00
Hibabejelentés: 06/40/38-39-40
Telefonos ügyfélszolgálat: 06/40/38-38-38
TIGÁZ
Ügyfélszolgálat: 06/40/333-338
Gázszivárgás jelentése: 06/80/300-300
DMRV
Telefonszám: 06/26/501-650
Fax: 06/26/310-816
H.: 8.00-20:00,K-cs:7:00-13:00
Hibabejelentés: 06/26/501-660
*
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Sürgős esetben az alábbi elérhetőségen
kaphat segítséget:
06/30/662-8649

www.budakalász.hu

Várostakarítás

Veszélyeshulladék-gyűjtési akció
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akcióra

2012. november 10-én,
szombati napon 8 és 13 óra között
kerül sor a Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz. alatti

Hulladékudvarban.
(a volt Lenfonógyár területén)
2012. november 10-én szombaton

Tisztelt budakalászi Polgárok, Civilszervezetek,
Vállalkozók!
A tavaszi sikereken felbuzdulva, ősszel is megrendezésre kerül
a Várostakarítási Nap.
Budakalász Város Önkormányzata
2012. november 10-re (szombatra)
a lakosság, szervezetek és cégek számára
őszi nagytakarítási akciót szervez.
Szeretettel vár minden olyan Lakót, aki úgy érzi, hogy van
még mit tenni a város tisztaságáért. Számítunk továbbá
a környezetvédelmet szem előtt tartó civil szervezetekre,
aktivistákra, egyesületekre és cégekre, akik hisznek
a természet értékeiben és szeretetében, a környezetvédelem
fontosságában!
Egyszóval szeretettel látunk MINDENKIT, akinek nem mindegy,
hogy hogyan, milyen környezetben él!
A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesztyűt
a szervezők ingyenesen biztosítanak, ezért előzetes
jelentkezés szükséges!
A jelentkezéseket Fetterné Ferenczy Beatrix
környezetvédelmi referens várja (megjelölve a helyszínt,
a munkakezdési időpontot, a résztvevők létszámát,
a kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát) legkésőbb
2012. november 8-ig a 343-362/117
vagy a 06 70 9849-833 telefonszámon, vagy
a ferenczy.beatrix@budakalasz.hu e-mailre

Budakalász Város Önkormányzata

A HÁZTARÁSOKNÁL KELETKEZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOKAT
TÉRÍTÉSMENTESEN VESSZÜK ÁT:
akkumulátor, szárazelem, elektronikai hulladék, étolaj,
festékmaradékok, gyógyszer, növényvédőszer, fáradtolaj,
gumiabroncs stb.
Az akció keretében csak a háztartásoknál a normál
életvitelből származó veszélyes hulladékok kerülnek átvételre.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy csak a fenti helyen
és időben veszik át a veszélyes hulladékokat.

Kérjük Önöket, vigyázzanak Budakalász tisztaságára!
Polgármesteri Hivatal

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingyenes
évi 1 alkalommal történő zöldhulladék elszállítását a szolgáltató nem
tudja biztosítani, ezért a zöldhulladék elszállítása kizárólag zöld feliratos
zsákokkal történik. Más színű zsákban kihelyezett zöld hulladékok nem
kerülnek elszállításra.
Az utolsó zöldhulladék-szállítás időpontja november 15.
Továbbra is a már megszokott, kijelölt árusítóhelyeken – amennyiben
szükséges– vásárolható zöldhulladékos zsák.
Ingatlanaink és közvetlen környezetünk tisztasága mindannyiunk
közös érdeke!

Budakalász Polgármesteri Hivatal

A Budakalászi HÍrmondó legközelebbi számának lapzártája:
december 6.

www.budakalász.hu
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Viola Egyesület

Budakalászi Baráti Kör

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!

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

Karácsonyi előzetes
Hagyományteremtés reményében ez évben először,
közös gyertyagyújtást szervez
Budakalász Város Önkormányzata,
a négy adventi hétvégén.

A Trianoni emlékműnél elhelyezett
adventi koszorú körül,
december 1, 8, 15, 22-én szombat
délutánonként várjuk Önöket,
és kedves gyermekeiket ünnepi műsorral,
karácsonyt idéző hangulattal.
Az első két szombaton az óvodások adnak műsort,
míg a másik két
hétvégén, az iskolások gondoskodnak
a karácsonyvárás meghittebbé tételéről.
A hagyományokhoz híven idén
is megrendezzük az
„Idősek Karácsonya” ünnepséget.
Az eseményre a Kalászi
Sportcsarnokban kerül sor
december 14-én pénteken, 15-órától.
A meghívót minden érintett postai úton kapja meg.
Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!
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Bemutatkozik
a Budakalászi
Festőkör
Rövid koncert előzte meg a Budakalászi Festőkör legújabb
tárlatának megnyitóját. A dallamok után Külüs László, az
egyesület vezetője köszöntötte a vendégeket és az alkotókat. A
festőkör 2010 óta működik a Művelődési Házban. – Bejöttem
két éve ide, mint frissen diplomázott festő, hogy szeretnék a
szülővárosomban egy kiállítást rendezni. Kaptak az alkalmon
az itt dolgozó kollégák, és felvetették a képzőművész kör ötletét, mondván, nem árt, ha városnak van egy ilyen irányú kulturális programja – mondta Külüs László. A mostani már a
második kiállítás, a kör alkotó tagjainak munkáját mutatja be.
Benkó Attila, a Művelődési Ház vezetője elmondta, szeretné,
ha idővel egy kisebbfajta művésztelep alakulhatna ki: „Itt a
Művelődési Házban minden szegmensnek jelen kell lenni, festészet, színjátszás, irodalom, gasztronómia, zene. Szeretnénk
egy mini művésztelepet létrehozni, jó példa erre ez a mostani
kiállítás.”
A munka személyre
szabottan zajlik a résztvevők érdeklődéséhez, felkészültségéhez mérten.
Tóth Tímea épp felvételi
előtt állt idén, és bár ezúttal nem sikerült, de elszántan kézül a következő
alkalomra. Mint mondta,
sokat segített neki Külüs
László, és a jó hangulatban zajló alkalmak: „LaciNézd de szép!
val, a vezetővel már

Külüs László fotó-festőkör vezető
régebben ismerjük egymást, és felajánlotta, hogy segít a felkészülésben a Képzőművészeti Egyetem felvételijére. Így kötöttem itt ki. Nagyon kellemes, barátságos a környezet, többnyire
egykorú lányok vagyunk, jó ide jönni.”
Az elmúlt egy év alkotásai kaptak most helyet a Művelődési
Ház folyosóján. Külüs László elmondta, elsősorban abban tud
segíteni az alapvető technikai tudás elmélyítésén túl, hogy a
résztvevők saját útjának megtalálásában irányt mutasson.
A Budakalászi Festőkör új kiállítását novemberben még
megtekinthetik az érdeklődők a Művelődési Házban.
R.T.
Tisztelt Budakalászi Polgárok!
Kérjük, hogy a „BUDAKALÁSZ EGY NAPJA” Fotódokumentációs Nap keretében
október 23-án Budakalászon készült képeiket a buved2005@gmail.com címre
juttassák el, vagy jelentkezzenek a 06/20-779-4824-es telefonszámon
a személyes egyeztetéshez!
„A mát a jövőnek, a pillanatot az öröknek!" Várjuk képeiket!
Dr. Hantos István
Budakalászért Védegylet

Musicallel a VilágNap körül
A Zeneiskola jelenlegi
és korábbi magánének
szakos növendékei,
tanáraik és a meghívott
vendégek együtt
köszöntötték
a Zene világnapját.
A fellépők világhírű
musicalek részleteit
adták elő.

Valahol Európában...
Budakalászon

www.budakalász.hu
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„Nem maradhat a bú otthon senkinél!”
Huszonhatodik alkalommal vonult
végig vidám szüreti menet a városon. A
Budakalászi Baráti Kör elnöke, Tolonics
István Tücsök nevű lovával számos lovastárs kíséretében, a felvonulás zenészei és táncosai platós kocsin, míg az
önkéntes tűzoltók gépjárműfecskendőkön szelték át Budakalászt. Az állomásokon táncra perdültek a Lenvirágosok is,
és az érdeklődőket finom falatokkal is
megvendégelték. Ezen a napon mindig a
kisbíró veheti át a hatalmat. Rogán
László a Polgármesteri Hivatalnál ünnepélyesen átadta a város kulcsait, ám mosolyogva hozzátette, a hozott rendeletek
éjfélkor úgyis hatályukat vesztik. Kiss
Miklós vállalja évek óta magára a kisbíró

Fotó: Bodó Éva

Hagyományőrző szüreti mulatság Budakalászon

Műsort ad a Lenvirág

AZ EGÉSZSÉGÉRT, A MELLRÁK ELLEN
Figyelemfelkeltő városi sétát szerveztek Budakalászon
Az Egészségklub rendezvényére, október 7-én várták az érdeklődőket a Kós Károly Művelődési Házban. Megnyitó beszédében Rogán László polgármester hangsúlyozta a mellrák
elleni küzdelem fontosságát, melynek már jelképévé vált a rózsaszín kitűző, amit minden részvevő a regisztrációnál megkapott. A megnyitót követően prof. dr. Simon Tamás, a
Magyar Rákellenes Liga elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A
professzor úr kötelességének tartja, hogy egy évben egyszer valamennyi alapszervezethez eljusson. A professzor köszöntőjében kiemelte, hogy a mellrák tipikus női betegség, amit - ha
idejében diagnosztizálnak – meg lehet gyógyítani. Az elnök úr
beszédét követően dr. Dömötöri Zsuzsanna radiológus, klinikai főorvos mindenre kiterjedő előadásában képekkel, adatokkal támasztotta alá a mellrák korai stádiumban való
gyógyításának lehetőségét. A főorvos asszony hangsúlyozta a
rendszeres önvizsgálat és a szűréseken való megjelenés fontosságát is. Mint mondta, egyértelmű megelőzés nincs, de életmódbeli változással, egészséges táplálkozással, mozgással,
bizonyos hormonkészítmények mellőzésével jelentősen csökkenthetjük a mellrák kialakulásának kockázatát.
A szimpózium után valamennyi résztvevő – rózsaszín lufival a kezében – elindult a figyelemfelkeltő városi sétára. A Trianon emlékműnél a több mint 100 lufit a levegőbe engedték.
A főszervező, Lontainé Hegymegi Erzsébet elégedett volt a
csaknem egész napos rendezvény sikerével: „Ez a mai nap az
összefogás jegyében zajlott. Fontos, hogy odafigyeljünk másokra, ezáltal a mi lelkünk is gazdagodik. Sok betegséget megelőzhetünk, ha kellő tudás birtokában vagyunk, és ez a
rendezvény hozzásegített ehhez.” A már hét éve működő
Egészségklub rendszeresen szervez programokat, a megelőzés
jegyében. A következő rendezvény november 22-én lesz a Művelődési Házban, amikor is szűrőnapot tartanak.
Nagy Judit
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szerepét, rögtön meg is hozta első rendeleteit: „Az első rendelkezésem, hogy
meg fogom tiltani a pofozást, és aki vét
a törvény ellen, azt fölpofoztatom. Másodszor: ma nem ihat senki alkoholmentes italt, csak alkoholos ital
fogyasztható ezen a napon. Harmadszor:
mindenkinek kötelező ma jól érezni
magát, nem maradhat a bú otthon senkinél.” A menet a nap végén a Faluházhoz érkezett vissza, ahol szüreti
mulatságra vártak minden budakalászit.
Aki megéhezett, nem maradt finom falatok nélkül, ugyanis a székelykáposzta
mellett megkóstolhatta a pincepörköltet
tarhonyával és kanalazhatott a hamis
gulyáslevesből is.
HD

„ELŐDEINK NYUGHELYÉN SARJAD
A MI REMÉNYSÉGÜNK!”
Idén is Budakalászon, a Kós Károly Művelődési Házban
szervezték meg október 6-án, a Tarsolyosok XVIII. Országos
Találkozóját. A megnyitó beszédet a főszervező, Nyers Csaba
tartotta, akinek több könyve jelent már meg az ősi gabonaételek készítéséről. A találkozóra – immár hagyományosan – ilyen
alapanyagból készült ételeket főzött, eredeti honfoglalás kori
üstben. Alátámasztva azt, hogy vissza kell hozni a gabonák tiszteletét mindennapjainkba, például a kölesét, ami erősíti a hajat,
jót tesz a bőrnek és a körömnek is. Valamennyi résztvevő megkóstolhatta a medvehagymás, zöldséges köleskását, vadfűszeres pulykatokánnyal. Ezt követte az édesség: biotermelésű,
tönkölybúza darájából készült mézes gömböc. Bár nagy sikert
arattak a különleges étkek is, a résztvevők elsősorban a találkozón hallható előadások miatt érkeztek Budakalászra.
A sort Mónus József távlövő világbajnok és Posta Pál íjász
DVD filmje nyitotta meg. Ezt követte dr. Bencze István előadása, aki lóháton többször bejárta Ázsiát. Ő szervezte Budapesten az „Aranykincsek Ázsiából” című szkíta kiállítást is.
Dr. Papp Lajos, világhírű szívsebész a „MAG népének küldetéséről” beszélt. Gyönyörű szimbólum a mag – hangsúlyozta
előadásában a professzor –, hiszen a sziklára szórt mag nem
csírázik ki, de őrzi a titkot. Ilyen szerepe van a magyarságnak
is, amely a több évszázados idegen uralom ellenére a mai napig
őrzi nyelvét, népművészetét.
Dr. Salamon András, a svájci Hun-völgy különös történetéről beszélt. Majd a szünet után következett Jásdi Kiss Imre
őstörténet-kutató előadása a jelzőhegyekről és alagutakról,
amelyek behálózzák hazánkat. Az előadássorozatot Tóth Ferenc agrármérnök növényekről szóló bemutatója zárta.
Nagy Judit

www.budakalász.hu

BUDAKALÁSZI REFORMÁTUS
EGYHÁZ

27.
29.
30.

18 óra
18 óra
18 óra

imaközösségek
bibliaóra
ifjúsági óra Jak 5:1-6

SZOLGÁLATOK RENDJE 2012. NOVEMBER
nap/óra
2.
4.

szolgálat
18 óra
9 óra

Alapige/téma
ifjúsági óra
istentisztelet,
szeretetvendégség
2Móz 19:1-5

6.
8.
9
18
11.

18 óra
18 óra
18 óra

felnőtt konfirmáció
Bibliaóra 1Thessz 2
ifjúsági óra Jak 3:13-

9 óra

13.
15.
16.
18.

18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
15 óra

istentisztelet
2Móz 20:1-3
imaközösségek
bibliaóra 1Thessz 3
ifjúsági óra Jak 4:1-10

ISKOLAI HITOKTATÁS RENDJE
Kalász Suli: 1-2.o. hétfő 13 óra
3-4.o.
csütörtök 13 óra
Szentistvántelep:

20.
22.
27.
23.
17
25.

18 óra
18 óra
18 óra
9 óra

istentisztelet
presbiteri gyűlés
2Móz 20:4-6
felnőtt konfirmáció
bibliaóra- hitvallásunk
úrnap
ifjúsági óra Jak 4:11istentisztelet
úrvacsora
családi kör 2Móz 20:7

1-2.o.
3.4.o.

kedd 14 óra
kedd 15 óra

Óvodai hittan foglalkozásra szeretettel várjuk a
jelentkezéseket.
MINI IFI CSOPORT
Felsős gyermekeinket ifjúsági órára várjuk péntekenként 16 órától. A szolgálat alkalmával
közös igetanulmányozásra, beszélgetésre,
éneklésre, imádságra kerül sor.
Lelkészi hivatal rendje: kedd 9-12 óra
csütörtök 16-18 óra
Címünk: 2011 Budakalász, Kereszt u. 7
www.refbudakalasz.hu,
email:budakalasz@ref.hu
Tel.: +36304110387

Anyakönyvi hírek

Gyógyszertári Ügyelet
2012. december
Kőhegy Gyógyszertár
2012. dec. 2. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2012. dec. 9. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2012. dec. 16. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326 402
István Király Gyógyszertár
2012. dec.23. vasárnap 16-20óráig
Pomáz, Kossuth L. u.. 21/A
Telefon: (26) 325-462
Viktória Gyógyszertár
2012. dec. 24-25-26. Karácsony
8-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26)340-232
Kőhegy Gyógyszertár
2012. dec. 30. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

MEGHÍVÓ
adventi keresztállításra

Újszülöttek:
Október 25-ig 2 fiú és 2 lány született
*
Házasságkötés:
A városban októberben négy pár kötött házasságot
*

Szeretettel hívunk és várunk minden jóérzésű embert!
Helye: Budakalász, Sport út-Tanító út kereszteződés, a Tó Parton
Időpont: 2012. november 25., vasárnap délután 2 óra
Beszédet mond: Ifj. Hegedűs Loránt a nemzet lelkésze
Vers : Erdei József előadóművész
Ének-zene: Madaras Zsolt

Jobbik Budakalászi Szervezete

„Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.”
Victor Hugo

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Halálesetek:
Horváth György - 51 éves, Bajna Rezső - 84 éves
Szabó Ferenc - 74 éves, Kozák Gyula Andrásné - 58 éves,
Ézsiás Sándor - 82 éves, Parlagi Endre - 68 éves, Fábián
László - 78 éves
*
Szépkorúak köszöntése:
Budakalász Város Önkormányzata nevében Tarcsi Károlynak 90. születésnapja alkalmából jó erőt és egészséget kívánt Rogán László polgármester.

www.budakalász.hu

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
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„Az út maga a cél”

Sporteredmények
BUDAKALÁSZI MSE FUTBALL
Pest megye I. o. felnőtt
Eredmények:
09. 29.
Budakalászi MSE – Törökbálinti TC
10. 07.
Veresegyház VKS – Budakalászi MSE
10. 13.
Budakalászi MSE – Hévízgyörki SC
10. 20.
Halásztelek FC - Budakalászi MSE
Soron következő mérkőzések:
11. 04.
Tárnok-Bolha KSK - Budakalászi MSE
11. 10.
Budakalászi MSE – Gödöllői Sport Klub
11. 18.
Újlengyel DSE - Budakalászi MSE
11. 24.
Budakalászi MSE – Gyömrői SE

Kalászi ironmen
Nyár közepén, július 28-án, Nagyatádon rendezték meg a
XXII. Hosszútávú Triatlont, más néven az Ironmen-t. Az országos bajnokságon Lőrincz Gergely képviselte Budakalászt.
Az Ironman olyan bicikliverseny, ahol 3,8 kilométeres úszással melegítenek be (majdnem egy Balaton-átúszás), majd az
egyéni, 180 kilométeres kerékpározás (majdnem egy Balatonkör), végeztével futnak egy „keveset”, 42,2 kilométert a versenyzők.
A hosszútávú triatlonra való felkészülés lényege, mondta el
a fiatal versenyző, hogy a sportoló megtalálja azt a tempót,
amivel mindegyik sportágban teljesíteni tudja a távot, a legrövidebb időn belül.
„Idén 23 évesen teljesítettem az első triatlon versenyem, ami
az Ironman volt. Főleg azért tértem át a biciklizésről, mert már
nem találtam elég motivációt benne, túlságosan monotonná
vált. A triatlon sokkal változatosabb, amikor már eleged lenne az
egyik sportágból, mert már sokat csináltad, akkor jön a másik,
és már el is van feledve az előzővel kapcsolatos probléma.
Az Amatőr Kerékpáros Bajnokság sorozatban összetettben
egy első és három harmadik helyezést szerzett Lőrincz Gergely.
Azt is megtudtuk, hogy a budakalászi sportoló példaképe Sárfalvi Béla egykori öttusázó, aki hetven év fölött is irigylésre
méltó kondícióval bír, és lenyűgöző az edzéshez való hozzáállása. A fiatal triatlon versenyző azt tanulta példaképétől, hogy
nem szabad feladni, kísérletezni kell, a gyenge pontokon is
lehet javítani. A sport maga következetességre, minél tökéletesebb időbeosztásra, a kitartás eredményességébe vetett
hitbe, valamint a saját korlátainak legyőzésére tanította Gergelyt.
Arra, hogy az utolsó percekben mire szokott gondolni, csak
röviden válaszolt. „A rajtvonal előtt már semmire. A verseny
előtti napon szokott jönni az a gondolat, hogy már nem lehet
kiszállni és nincs visszaút, ha bevállaltad, akkor menni kell. A
verseny közben szokott még előjönni az a gondolat, hogy lehet,
hogy jövőre ezen a versenyen nem fogok indulni.”
Lőrincz Gergely hosszú távú céljait is elárulta.
„Jövőre fejezem be az egyetemi éveket, amit úgy érzem, illene megünnepelni egy nagyatádi indulással. Távoli cél lehetne
a TTT-be (Tízen Túliak Társasága) való bekerülés.”
Ördöghné Vilman Melinda
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Pest megye U19
Eredmények:
09. 29.
Budakalászi MSE – Törteli KSK
10. 07.
Veresegyház VKS – Budakalászi MSE
10. 13.
Budakalászi MSE – Hévízgyörki SC
10. 20.
Halásztelek FC - Budakalászi MSE
Soron következő mérkőzések:
11. 04.
Tárnok-Bolha KSK - Budakalászi MSE
11. 10.
Budakalászi MSE – Fóti SE
11. 18.
Újlengyel DSE - Budakalászi MSE
11. 24.
Budakalászi MSE – Gyömrői SE

BUDAKALÁSZI MSE KÉZILABDA
NBII Észak női felnőtt
Eredmények:
09. 29.
Kinizsi TTK - Budakalászi MSE
10. 14.
Budakalászi MSE – Postás SE
10. 21.
Gödi SE - Budakalászi MSE
Soron következő mérkőzések:
11. 11.
Budakalászi MSE – Tatai AC
11. 18.
Pestszentimrei SK - Budakalászi MSE
11. 24.
Balassagyarmat – Budakalászi MSE
12. 02.
Budakalászi MSE – Budakalászi SC
Pest megye férfi felnőtt B csoport
Eredmények:
09. 07.
Aranyszarvas SE - Budakalászi MSE
09. 16.
Örkény KC – Budakalászi MSE
09. 23.
Budakalászi MSE – Szigetszentmiklósi KSK II.
09. 30.
Budakalászi MSE – Százhalombatta DKSK
Soron következő mérkőzések:
11. 11.
Budakalászi MSE – Aranyszarvas SE
11. 18.
Budakalászi MSE – Örkény KC

1:2
2:1
2:3
1:0
13:30
13:30
13:00
13:00

6:0
3:2
1:2
2:3
11:30
11:30
11:00
11:00

39:20
25:27
37:20
11:45
10:00
18:00
11:45

30:25
32:26
25:22
21:28
13:30
10:00

BUDAKALÁSZI SPORT KLUB
NBII Észak női felnőtt
Eredmények:
09. 30.
Tatabányai SC - Budakalászi SC
10. 13.
Kinizsi TTK – Budakalászi SC
10. 21.
Budakalászi SC – Tatai AC
Soron következő mérkőzések:
11. 11.
Budakalászi SC– Gödi SE
11. 18.
Budakalászi SC– Balassagyarmat
11. 24.
Dorogi ESE – Budakalászi SC
NBII Észak-Nyugat férfi felnőtt
Eredmények:
09. 22.
Csömör - Budakalászi SC
09. 30.
Budakalászi SC – SBS Eger
10. 07.
Budakalászi SC – Dunakeszi Kinizsi SE
10. 14.
Hevesi SE – Budakalászi SC
10. 21.
Budakalászi SC – Pilisvörösvár KSK
Soron következő mérkőzések:
11. 11.
Salgótarjáni Strandépítők - Budakalászi SC
11. 18.
Budakalászi SC– Füzesabony SC
11. 24.
Gyömrő VSK – Budakalászi SC
12. 02.
Budakalászi SC – Mogyoród KSK

28:24
24:27
30:29
17:00
17:00
11:45

30:24
27:32
18:24
24:18
30:31
15:00
14:00
18:00
17:00

www.budakalász.hu

Érmek és eredmények
A Budakalász MSE Labdarúgó Szakosztálya már régóta a
budakalászi sportélet szerves része, míg az egyesületen belül a
kézilabda csak 2007 óta működik. A Kézilabda Szakosztály női
és férfi csapattal is rendelkezik, mindkettőn belül több korosztállyal.
A férfi mezőnyben az egyesület a Pest Megyei Bajnokságban indul felnőtt, illetve 1999-es korosztállyal. Az 1997-es korosztályos fiú csapatunk a Budapest Bajnokságban indul.
A tavalyi évben női felnőtt csapatunk megnyerte a Pest Megyei Bajnokságot, így jogot szerzett arra, hogy a 2012/2013-as
szezonban az NB. II- es bajnokságban induljon. Női ifjúsági
csapatunk 3. helyen végzett a Pest megyei utánpótlás bajnokságban. Az idei évtől a felnőtt csapatnak köszönhetően az ifjúsági csapat is az NB II. Északi csoportjában indul.
A fent említett csapataink mellett továbbra is nagy hangsúlyt
fektetünk a fiatalok képzésére. A helyi és környékbeli általános
iskolákkal együttműködve az alsós korosztálytól kezdve, az alapoktól indulva oktatjuk a kézilabdára fiataljainkat.

Rekordszámú induló
az őszi Tófutáson
Az időjárás ismét kegyes volt a sportolni vágyókhoz és a
szervezőkhöz október 20-án, az őszi Tófutás napján. Az 1800
és a 3700 m-es távot 547 induló teljesítette. Az eseményen
Rogán László polgármester szólt a Tófutás hagyományairól, s arról is, hogy évről évre egyre több embert sikerül megmozgatni ezzel a kezdeményezéssel. Az őszi futás az
egyik leglátogatottabb és legnépszerűbb sportrendezvény a városban. Az Omszk-tó körüli futásra egy, illetve kétkörös versenyre lehetett nevezni,korosztály és nemek szerint. A
napsütéses időben ezúttal is bemelegítéssel kezdődött a program, amelyet Fekete Bozsana kézilabdázó tartott a több mint
500 résztvevőnek. Ezt követően az indulók felsorakoztak a
rajtvonalhoz, és a képzeletbeli startpisztoly indítása után elrajtolt a mezőny. Induláskor még mindenkinek mosoly ült az
arcán, a célba már kicsit fáradt, de nagyon elégedett versenyzők futottak be. Az eredmények összesítése után, kategóriánként az első három helyezettnek Rogán László polgármester
adta át az érmeket és ajándékokat. A verseny lebonyolítását a
budakalászi polgárőrök, az óvodák, iskolák pedagógusai és önkéntesek is segítették.

Mert kell egy csapat

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk
mind játékosnak, mind szurkolónak!

www.budakalász.hu

Fotó: Árva Tibor

A csapatok edzései a Budakalászi Sportcsarnokban
keddenként és csütörtökönként vannak,
16:00-17:00 az általános iskolások fiú-leány,
17:00-18:30 fiú és leány serdülő-ifjúsági,
18:30-20:00 női felnőtt, valamint
csütörtökönként 20:00-tól a felnőtt férfiak edzenek.
A csapat életéről, és mérkőzéseiről tájékozódni
a www.bmsehandball.com-on, illetve
a http://www.facebook.com/BmseKezilabda oldalon lehet.
Vigyázz, kész, rajt!
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APRÓHIRDETÉSEK
ELADÓ Somogyaszalón (3 szoba összkomfortos) családi ház 3000 nm-es telken. Az ingatlanhoz KOCSMA és ÉLELMISZERBOLT tartozik, (jelenleg nem
működik) Budakalász, vagy környéki ház – lakáscsere kisebbre is
értékegyeztetéssel érdekel. Tavaszi költözéssel. Irányár 26 M Ft
Érd.: 06 30 263-9247

Egy kaloda tűzifa eladó 15 000 Ft-ért. Ez az ár a kedvező ár! 06 20/3848-257
Megvételre keresek régi szocialista motorkerékpárokat, alkatrészeket, ezekhez leírásokat ( Pannónia, Mz, Etz, Simson, stb.). 1950 előtti kerékpárokat,
ezekhez alkatrészeket, leírásokat, megegyezés szerinti áron! 06-30-9509383, e-mail: csekabau@invitel.hu
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www.budakalász.hu

