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BUDAKALÁSZ POLGÁRAINAK LAPJA

Városnapok
olimpikonokkal
és sztárokkal

„Nem hagyom magára Budakalászt!” A Miniszterelnökség internetes kormányzati kommunikációjáért
felelős helyettes államtitkárként dolgozik szeptember elsejétől Mányai
Zoltán. Az új feladat miatt, a közelmúltban lemondott posztjáról a budakalászi önkormányzati képviselő.
5. oldal

Szégyentáblával harcolnak. Közel
tíz évvel ezelőtt döntött arról Budakalász ökormányzata, hogy óriásplakátoknak nincs helye sem a közutak
mentén, sem a magántelkeken. Az
utóbbi egy-két évben azonban újra elszaporodtak a városképet romboló
hirdető táblák.
6. oldal

Budakalász „vizes” olimpikonjai. A
Duna menti település három olimpikonnal is büszkélkedhet. Kovács Katalin kajakozó, Dara Eszter úszó és Varga
Tamás evezős is a város lakója. A sportolókat a Városnapok alkalmával köszöntötték a budakalásziak. 22. oldal

Radics Gigi és Király Viktor is fellépett a budakalászi Városnapokon.
A koncertek, gyerekműsorok, tánc- és sportbemutatók mellett a közönség részese lehetett a budakalászi olimpikonok köszöntésének is.

Zöldhulladék-égetés rendje
Tisztelt Budakalászi Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy a közterületek rendjéről szóló 12/2004. (IV.
30.) önkormányzati rendelet a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete értelmében:
(1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme
érdekében a kerti zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell,
amennyiben ez nem lehetséges, a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti zöldhulladék égetése március
15-e és április 15-e között, illetve október 15-e és november 15-e között pénteki napokon lehetséges, az év egyéb időszakában kerti hulladék égetése tilos.

EGÉSZSÉGKLUB Budakalász
Októberi programok
FILMMÚZEUM Hétfőnként Agárdi Margóval, érdeklődni a 20/253-7306-os
telefonszámon.
VÍZITORNA Időpontok: kedd, szerda, péntek
A szabadhelyek kitöltésével kapcsolatos információt Ollárné Kati (341-332)
csoportvezetőnél lehet kapni.
SZÁRAZFÖLDI TORNA – PAPPNÉ ERZSIKÉVEL:
Hétfői tornák: 7,45-kor és 8,30-kor indulnak.
Bővebb felvilágosítást Tál Icus (+36/30-952-0816) csoportvezetőnél lehet
kapni. A csütörtöki tornaórák: 7,45-kor, 8,30-kor és 9,15-kor kezdődnek.
Csoportvezető: Ollárné Kati (341-332).
3-1-2 meridiántorna minden pénteken 830-930-ig,
„ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN!”
a 3-1-2 meridián gyakorlatokkal.
Ingyenes ÖNGYÓGYÍTÓ TORNA. Nem csak klubtagok részére!
Vezeti: Lontainé Erzsébet (+36/30-735-0672)
Október 10. szerda: Kirándulás – a programszervezés alatt.
Érdeklődni lehet Kecskés Évától a +36/70-254-29-os telefonszámon.
Október 11. csütörtök 17 óra: Ötórai tea – Péntek Zsuzsával
Október 24. szerda: Múzeumlátogatás – szervezés alatt.
Érdeklődni lehet Kecskés Évától a +36/70-254-29-os telefonszámon.
Október 25. csütörtök 18 óra: Orvosi előadás – Az életmentő technikák bemutatása, gyakorlása.
A rendezvényeink helyszíne a Faluház.
Új tagfelvétel és tagdíj befizetés a klubnapokon.
A programokról bővebb információt kérhet, Lontainé Erzsébettől a +36/30-7350672-es telefonszámon.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott növényi hulladék a tűzvédelmi
előírások szigorú betartása mellett, csak nagykorú cselekvőképes személy felügyeletével, száraz állapotban égethető el.
(3) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az
égetés. Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes
szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Tilos a növényi hulladék égetése
hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény
működési ideje alatt.”

Szeretettel várunk programjainkra!
az Egészségklub vezetősége

Budakalászi lakosoknak
SZÍV és ÉRRENDSZERI orvosi szűrővizsgálat!
A vizsgálat helye: Budakalász, Budai út 31.
Ideje: minden héten hétfőn, kedden, szerdán délután, előzetesen egyeztetett
időpont alapján. Folyamatosan lehet bejelentkezni a 06-80-205-196–os ingyen
hívható telefonszámon! Éljenek a lehetőséggel a saját egészségük érdekében!

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)
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
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www.budakalász.hu

„Tartjuk a terveket!”
Mielőtt rátérünk a szeptemberi
testületi ülések napirendjeire, fontos beszélnünk arról, hogy hamarosan ismét időközi választás lesz
Budakalászon. Novotny László
után Mányai Zoltán képviselő is lemondott a posztjáról. Mikorra várható a választás kiírása?
A képviselőtársunknak örömteli esemény az életében, hogy a miniszterelnök
úr az internetes kormányzati kommunikációért felelős helyettes államtitkárnak
nevezte ki szeptember közepén. Mivel a
Miniszterelnökségi Hivatalon belül látja
el ezt a posztot, összeférhetetlen lett az
önkormányzati képviselőségével, ezért
Budakalászon december elején időközi
választást kell tartani. Meglepetésként ért
minket a hír, de örülünk, hogy Budakalászról megfelelő embert találtak a feladatra. Remélem az előzőhöz hasonlóan
nyugodt kampány zajlik majd. Zoltánnak
sok sikert kívánok a munkájához, és kértük, hogy a továbbiakban is segítse a várost.
A rendkívüli testületi ülésen
több pénzügyi kérdés is a testület
elé kerül, így a költségvetés módosítása és az első féléves gazdálkodás
is. Elégedettek lehetnek az eredményekkel?
Az első félévében nem lehet okunk panaszra. Az önkormányzat könyvvizsgálója
a bizottsági ülésen elmondta, hogy a bevételeink időarányosan a tervezettnek
megfelelően teljesültek. Ez a beszámoló
azonban még nem tartalmazza az október
közepén zajló adófeltöltési időszakot,
amit figyelembe véve 30-40 milliós többletet eredményezhet év végén például a
helyi iparűzési adót tekintve. A kiadásaink túlteljesültek, ami azt jelenti, hogy az
év második felében már nem növekednek
szignifikánsan. Nincs okunk szégyenkezni, tartjuk a terveket.
Még a pénzügyeknél maradva – a
testület elé került az iskolák finanszírozása 2013. január 1-jétől.
Miről kellett döntenie a grémiumnak?
Az állam 2013. január 1-jétől külön választja az iskolák fenntartói és működtetői szerepkörét. A fenntartás alatt az
iskolák szakmai működését kell érteni,
amelyet az állam finanszíroz, ellenőriz és
értékel. Ez alatt a pedagógusok számának
meghatározását és bérének fizetését, az
indítható osztály és csoport számok, osz-
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Fotó: Tokodi Gábor

Interjú Rogán László polgármesterrel

Sok még a tennivaló
tálylétszámok meghatározását, a tantárgyfelosztás elfogadását, az igazgatók
kinevezését kell érteni. Minden olyat, ami
a nevelő-oktató munka szakmai részét jelenti. Az önkormányzat feladata a működésnek biztosítása, az ingó és ingatlan
vagyon működtetésének finanszírozása.
Ez jelenti az épületek karbantartását,
rezsi költségének a finanszírozását, az oktatást segítő eszközök biztosítását, beleértve a technikai személyzet (kb. 20 fő)
bérének fizetését is. Budakalászon a két
általános iskolát és a zeneiskolát érinti ez
a változás.
A Képviselő-testületnek meg kell vizsgálnia, hogy a működtetés milyen terheket jelent majd, az önkormányzat
teherbíró képessége mit bír el a jövő
évben. A köznevelési törvény lehetőséget
ad arra, hogy a működés (dologi kiadások, felújítások, rezsi költség, kisebb beruházások) finanszírozását átadjuk az
államnak.
Ennek megfontolására azért van szükség, mert a már megjelent költségvetési
törvényi szabályozások negatívan érintik
a várost a következő évben. A személyi jövedelemadó helyben maradó része eddig
8 százalék volt, ez jövőre teljes egészében
az államhoz kerül. Ez éves szinten több
mint 230 millió forint bevételkiesést jelent Budakalász életében. A gépjárműadónak a 60 százaléka szintén elkerül
tőlünk, és az utolsó információink szerint
a helyi iparűzési adó 25 százaléka sem az
önkormányzathoz folyik majd be. Az iskolák finanszírozása pedig évi 250 millió
forintba kerülne, amit az állami bevételek
nélkül hosszútávon biztosan nem tudjuk
kigazdálkodni. Így a működtetés egy-két

év után nem finanszírozható. Miért mondok egy-két évet? Mert néhány évre még
vannak kötvényeink és részvényeink, de
ha ezeket eladjuk, feléljük a jövőnket, s
mi lesz azután?! Felelősen gazdálkodva,
ennek próbálunk elébe menni, s szeretnénk olyan megoldást találni, hogy ne
kelljen más helyi adókat kivetni a lakosság terhére. Tisztában vagyunk azzal,
hogy a lakosság teherbíró képessége is
egyre csökken.
Ezért illúzióink nincsenek, meg kell
próbálnunk azt a lehetősséget megvizsgálni, hogy az iskolák új értelemben vett
működési finanszírozásáról lemondunk
és átadjuk az államnak. Az is előfordulhat, hogy az állam nem veszi át a működtetést, vagy a működés átvételét
hozzájárulás fizetéséhez köti. Ebben az
esetben nyolc napon belül dönthet még
az önkormányzat arról, hogy inkább vállalja a működtetés finanszírozását.
Az iskolák új értelemben vett fenntartásába és annak finanszírozásába nincs
beleszólásunk. Azt is látni kell, hogy nincs
szó tulajdonjog átadásról, az mindenképpen marad a városnál, csak az ingó, ingatlan vagyon működtetői feladatainak
átruházása a tét. A végső döntést októberben hozza meg a Képviselő-testület,
szeptemberben a működtetői szándékról
nyilatkozott.
A Szentistvántelepi Iskola Alapítványa és a Szentistvántelepi Plébánia támogatásáról is döntöttek a
szeptemberi ülésen. Milyen formában segítik a két szervezetet?
A város önkormányzata a tavalyi és az
idei évben könyvek kiadását finanszírozta. A Szentistvántelepi Egyházközség,
a Szentistvántelepi Általános Iskola és
Szentistvántelep történetét feldolgozó trilógia augusztus 20-ra készült el. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az
utóbbi kötet bevétele folyik csak be a városhoz. Az egyházközségről és az iskoláról szóló könyvek értékesítéséből származó összeget pedig az Önkormányzat
támogatásként ajánlja fel, melyet a telepi
templom felújítására, az iskola esetében
pedig alapítványi célokra használnak
majd fel az adományozottak.
Az idei évben szinte nem volt
olyan képviselő-testületi ülés, ahol
a Sportcsarnok hasznosításáról ne
esett volna szó. Most ismét megpályáztatják az előző kiírások eredménytelensége után.
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Folytatás a 4. oldalon
Folytatás a 3. oldalról
Ez az eset lassan végtelen történetnek
tűnik, de keressük a legjobb megoldást.
Nem azért dolgozunk ezzel a kérdéssel
ennyit, mert nincs rá elképzelésünk. Véleményem szerint ez lesz az utolsó kiírás,
mert ha ez sem lesz sikeres, akkor azt
mondtuk, hogy el kell gondolkodni, hogy
az önkormányzat működtesse tovább.
Igaz ez esetben a fejlesztések elmaradnak
és csak alaphangú fejlesztésre lesz lehetőségünk. Mindenképpen szakmai befektetőre van szükség, aki küllemében,
szerkezetében és műszaki tartalmában
megújítja a sportcsarnokot, valamint
olyan fejlesztéseket tud végrehajtani, ami
hosszú távon meghatározza a létesítmény
jövőjét. Vissza kell hozni a sportcsarnokba
az embereket, és ezt csak akkor lehet, ha
fejlesztések történnek. A pályázati kiírás
megtörtént, ismét várjuk az érdeklődőket.
Az útfelújításoktól és a sebességlassító eszközöktől a forgalom mérséklését várták sokan a budakalászi
utakon. Hogyan vizsgázik az új forgalmi rend? Miért lesz szükség a
lámpák szinkronizálására?
A kereszteződésben három kamerát
helyezett el a kivitelező, ami figyeli a forgalmat. Az elmúlt hónapok tapasztalatait
összegezve szeretnénk úgy beállítani a
lámpákat, hogy a lehetőség szerint minél
jobban megfeleljen a közlekedőknek. Az
autók száma nem csökkent, de a forgalom
rendezettebbé vált, és talán ezzel együtt
egy kicsit lassabbá is. Azt kell mondanom,
hogy már az idősebb emberek és a kisgyerekkel közlekedők is biztonságosan át tudnak menni a csomópontban. Most
ráadásul nincs is olyan nagy gyalogosforgalom a postánál, hiszen a rendelő nincs
is a helyén. A nagytömegű autó egyébként
nem a budakalászi vezetők létéből fakad,
hanem az átmenő forgalomból. Mi megragadunk minden lehetőséget és adminisztratív intézkedést, hogy a Pomáz felől
érkezők esetében megakadályozzuk, hogy
átmenjenek a városon. Számukra ott
lenne a Dobogókői út, amit viszont kevesebben használnak. Az önkormányzathoz
pedig érkeznek ezzel párhuzamosan a felháborodott levelet, hogy nem tudnak átmenni Budakalászon. Sokan a réten,
úttalan utakon próbálják meg kikerülni a
torlódást. Meg kell érteni, hogy a biztonságunk érdekében készült a HÉV-nél a
csomópont. Ahogyan éppen ezért készül
el majd a József Attila utca északi járdája
is, amelynek munkálatai néhány héten
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Testületi döntések
Tanévkezdés

Sportcsarnok üzemeltetése

A testületi ülésen az intézményvezetők beszámoltak a nyári szünetben történt változásokról, az intézmény
átszervezéseket követő átadás-átvételekről, a tanév, nevelési, gondozási év indításának előkészítéséről, feladatairól, a
gondozói, az oktató-nevelő munka megkezdéséről.

A Szentendrei Kézilabda Clubbal kötendő, a Sportcsarnok üzemeltetésére és
bérletére vonatkozó szerződéskötés elmaradását követően a Képviselő-testület új pályázat kiírását határozta el. A
részletes kiírás a város honlapjáról tölthető le.

Második igazgató-helyettesi
munkakör az iskolákban
A köznevelést érintő új jogszabályi
változások és a januári fenntartó váltás
következtében megnövekedett feladatok
ellátása érdekében a Szentistvántelepi és
a Kalász Suli Általános Iskola intézményvezetői második igazgató-helyettes
alkalmazásának engedélyezését kérték a
most még fenntartó önkormányzattól.
A Képviselő-testület a második igazgatóhelyettesi álláshely betöltéséhez
hozzájárult. Az új álláshely az intézményeknél létszám- és bérnövekedést nem
eredményezett, hiszen egy alkalmazásban álló pedagógus kinevezésével és a
bérek átcsoportosításával megoldható a
bővítés.

Nyári napközi
A tanítási évet követően, a 12 hétig
tartó nyári szünet kényszerű megoldást
tesz szükségessé a szülők számára, a
gyermekeik nyári elhelyezésére. Az önkormányzat a szülőknek kívánt segítséget nyújtani a nyári szünidő teljes
időtartama alatt szervezett napközis táborral. A nyári napközi megszervezésére
és lebonyolítására az önkormányzat a 8
hétre 3.000.000 Ft-ot biztosított. A jelentkező diákok száma magasabb volt,
mint az előző évben. A Kalász Suliból 52
gyermek, míg a Szentistvántelepi Iskolából 38 gyermek igényelte a nyári napközis foglalkozást, volt olyan hét, amikor
2 csoportot szervezése is szükséges volt.
Az Önkormányzat családokat támogató
kezdeményezése és szerepvállalása,
tehát mindenképpen hasznosnak mondható. A testületi ülésen a táborról szóló
beszámoló is elfogadásra került.

Pályázati lehetőségek
A Képviselő-testület elfogadta a nyár
folyamán kiírt pályázati lehetőségek öszszefoglalását. A város honlapján valamint a Polgármesteri Hivatal előtti
hirdetőtáblán elérhető a magánszemélyek és a gazdasági társaságok számára
kiírt aktuális pályázati felhívások összefoglaló táblázata.
Kérjük, tanulmányozzák és éljenek az
esetleges lehetőségekkel!

Köszönet
Tisztelt Polgármester Úr!
Engedje meg, hogy a nyilvánosság
előtt köszönetemet fejezzem ki családom minden tagja, a még idehaza
élő és a háború után kitelepített nagy
létszámú rokonságunk nevében is!
Jó érzéssel és hálás szívvel vettük tudomásul, hogy az Ön lelkiismeretes
intézkedése és közreműködése hozzájárult ahhoz, hogy édesapám,
néhai Wichofszki József neve, aki
1944 októberben fogságba esett, és
eltűnt, végre felkerült a II. világháborúban elesettek emléktáblájára.
Polgármester Úr! Kívánunk Önnek a
további munkájához sok sikert és jó
egészséget.
Tisztelettel:
özv. Neumann Károlyné
sz: Wichofszki Anna,
Stekler Sándor

www.budakalász.hu

„Nem hagyom magára Budakalászt!”
A Miniszterelnökség internetes kormányzati kommunikációjáért felelős helyettes államtitkárként dolgozik szeptember elsejétől Mányai Zoltán. Az új feladat miatt a közelmúltban lemondott posztjáról a budakalászi önkormányzati
képviselő.
Korábbi feladatai hogyan készítették fel erre a mostani pozícióra?
Tíz éve foglalkozom aktívan kommunikációval. Annak idején a Fidesz sajtóosztályán kezdtem, ahol hat és fél éven
át dolgoztam. 2010-ben kértek fel a Belügyminisztérium sajtófőnökének, ami
egészen speciális munkaterület volt és
számos nehéz feladattal is járt. Többek
között a borsodi árvizek és a kolontári
iszapkatasztrófa kommunikációját kellett elősegítenem. Ez év júniusában kaptam felkérést erre az új feladatra a
Miniszterelnökségtől. Nem volt könnyű
határozni, mert nagyon megszerettem a
belügyminisztériumi területet, de a
felém megnyilvánuló bizalom végül eldöntötte a kérdést, és igent mondtam a
felkérésre.
Szeptember elsejével kezdte a
munkát, melyek voltak az első lépések?
A Miniszterelnökség egyértelművé
tette, hogy az internetes kommunikációt
önálló területnek tekinti, mégpedig egy
nagyon fajsúlyos területnek. Ma már létezik egy olyan generáció, amelynek az elsődleges hírforrást a Facebook, a Youtube
vagy a Twitter jelenti. Az a cél, hogy a kormányzati munkát, a terveket és a már
elért eredményeket bemutassuk az adott
csatornákon keresztül is, azok nyelvezetével, de természetesen megtartva a kormány tekintélyét. A lehetőségek között a
Twitter a legérdekesebb, ahol mindössze
140 karakterben gondolkozhatunk, de
megoldjuk, és lesz, akihez ez az egyetlen
mondat fog eljutni. Ám azzal az egy mondattal is kap – még ha egyszerűsített
képet is – a kormányzati munkáról. A
másik két oldal már részletesebb beszámolókra, erősebb vizuális megjelenésre
ad lehetőséget. Akik pedig ennél mélyebben szeretnének valamit tanulmányozni,
azok előtt ott áll a kormány.hu. oldal.
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Számos változást ígér a kommunikációban
Amely oldal alapos megújulását
is tervezi…
Igen, valóban szükség van arra, hogy
a jelenleginél egyszerűbben igazodjanak
el a látogatók ezen az oldalon. Ez rendkívül sok informatikai munkát jelent, de
a kollégáim már dolgoznak azon, hogy
könnyebben lehessen elérni a dokumentumokat.
A honlap ugyan alapvetően jó, mégis
kicsit át szeretnénk szabni. Jóval erőteljesebb vizuális megjelenítésben gondolkozunk a képek terén is, de ami nagyobb
lehetőséget hordoz, az a video. A kormányzati döntéseket videointerjúk formájában is szeretnénk bemutatni. Ha
valaki most felmegy a honlapra, már
látja, hogy ez a munka megkezdődött.
Gyakorlatilag mindezzel azt szeretnénk,
hogy közvetlen hírforrássá váljon a kormány.hu. Ne csak a napi információk,
sajtótájékoztatók legyenek rajta – amiket a többi hírportál is átvesz –, hanem
exkluzív információk is.

A videofilmek segítségével aztán
olyan területeteket is szeretnénk bemutatni, amelyek idáig nem voltak reflektorfényben. A rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítás óriási erőfeszítéseket tesz, szeretném ha az emberek
tudnák, mekkora munka zajlik itt a hétköznapokban is.
Befolyásolta a döntését, hogy
helyettes államtitkárként le kell
mondania egy másik feladatkörről?
Számomra az új pozíció árnyoldala,
de ugyanakkor jogszabályi kötelezettség
is, hogy le kell mondanom Budakalászon
a képviselői mandátumomról. Nekem a
város és az itt végzett munka is nagyon
fontos, mégis úgy érzem, nem hagyom
magára Budakalászt ebben a pozícióban
sem. Kormányzati tisztviselőként is itt
lakom, ebben a közösségben élek, és
ezért a közösségért továbbra is tenni
fogok!
DNK
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Járható járda készül
munkát, ám ez az akkori szerződésből kimaradt. A város
önkormányzata azonban még
nem tett le arról, hogy ezt a
pénzt behajtsa a társaságtól.
– A NIF halogat. Mi jeleztük többször a problémát. Én
is tárgyaltam ez ügyben a cég
képviselőjével, csakúgy mint
a polgármester és az alpolgármesterek. Egyelőre még
nincs konkrét eredmény, kivárnak – mondta Kaltner Ká-

roly. A képviselő hangsúlyozta, az önkormányzat feltett szándéka, hogy a járda
záros határidőn belül elkészüljön. A tervek szerint nemcsak a járda lesz kész
október-novemberben, de
növényeket is fognak ültetni.
Az egykori sövényt helyszűke
miatt már nem lehet pótolni,
így hasonlóan a déli oldalhoz,
ide is levendulatöveket ültetnek majd.
RT

Befejeződött a József Attila utca felújítása. Az autósoknak így szabad az út, ám a
gyalogosoknak még nem,
ugyanis az északi oldali járda
sok helyen járhatatlan. Az önkormányzat idei évi költségvetéséből igyekszik még a tél
beállta előtt befejezni ezt a
szakaszt is. – Hatmillió forintot különítettünk el erre a
célra és ebbe a keretbe bele is

kell férnünk, mert több pénzünk erre nincsen – mondta
Rogán László polgármester.
Hamarosan sor kerül a pályázati kiírásra, akkor derül ki,
milyen módon történik a felújítása. Az, hogy térkő- vagy
aszfaltburkolatot kap az érintett szakasz, még nem dőlt el.
Az eredeti tervek szerint a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végezte volna ezt a

Fotók: Raczkó Tímea

Rogán László Máté István műszaki felelőssel beszélget a helyszínen

Az északi járdaszakasz teljes egészében megújul

Szégyentáblával harcolnak Budakalászon
az óriásplakátok ellen
Fotó: Raczkó Tímea

Közel tíz évvel ezelőtt döntött arról Budakalász Város Önkormányzata, hogy óriásplakátoknak nincs helye sem a közutak mentén, sem a magántelkeken. Az utóbbi egy-két évben
azonban újra elszaporodtak a városképet romboló hirdetőtáblák. – Budakalász területén tilos óriásplakátokat elhelyezni, ez
a szabály körülbelül tíz éve van érvényben. Az előző képviselőtestület is nagyon keményen érvényt szerzett e döntés elfogadtatásának, volt, ahol le is fűrészelték a táblákat. 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 telik. Kaltner Károly képviselőtársunknak volt az az ötlete, hogy ezek elé a táblák elé helyezzünk ki egy kis tájékoztató jellegű úgynevezett
szégyentáblát. Ezzel tudatjuk, hogy mindegyik esetében már
elindult a jogi eljárás – mondta a Ercsényi Tiborné alpolgármester. Az úgynevezett szégyentábla ötletgazdájának elsődle- Táblaháború
ges célja a figyelemfelhívás volt. – Azt szeretnénk, hogy ne
terjedjenek az ilyen jellegű hirdetések, mivel egy ilyen tábla eltávolítás nagyon hosszú folyamat, sokszor évekbe is telik – mondta Kaltner Károly képviselő. Ercsényi Tiborné hozzátette, bíznak abban, hogy ezzel a megoldással sikerül csírájában elfojtani a kialakuló trendet. Az évente egy-kétszázezer forint hasznot
hozó táblák csak egy-két magántulajdonú háznál jelentek meg, az önkormányzatnak pedig évekbe kerül, mire lekerülnek onnan.
Az egyik legnagyobb ilyen tábla a Lenfonó HÉV-megállónál található. Az eljárás hónapokkal ezelőtt megindult, még nem tudni,
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Épül
az egészségház
A szakemberek a szükséges fúrási munkálatokat végzik,
ezekben a napokban készül ugyanis az intézmény talapzata.
– A talaj szerkezete nagyon változó, elég laza. Emiatt némileg módosítanunk kellett a terveket. Végül sikerült megtalálni azt az alapozási megoldást, ami mind gazdaságilag
mind műszakilag a legmegfelelőbb. Ez az úgynevezett
mikro cölöpözési eljárás. A szakemberek mintegy nyolc
méter mélyre fognak lefúrni és keskeny oszlopokat helyeznek el a földben, helyi betonozással. Ez fogja tulajdonképpen az épület vázszerkezetét megtartani –mondta el Homor
István műszaki tanácsadó. Ez a folyamat alig két hetet vesz
igénybe. A következő lépés: a falazás előtt egy betonacélvázat is elhelyeznek. A tervek szerint jövő év tavaszán várható az orvosi rendelők visszaköltözése. Amíg a Klisovác
utcai új egészségház meg nem épül, addig a rendelések a
Művelődési Központban és a Polgármesteri Hivatalban
folynak tovább.
RT

Elkészültek az alapozással

Auchan támogatás a Kálvária-dombi feltáráshoz

Kéményseprő tájékoztató

Az Önkormányzat tárgyalásainak eredményeképpen a budakalászi Auchan áruház 7 millió
forintos támogatással járul hozzá a Kálvária-dombi középkori
templom régészeti feltárásához. A támogatás felét, 3,5 millió
forintot már rendelkezésre is bocsájtották. Köszönjük az áruház társadalmi szerepvállalását, a történelmi, kulturális és
szakrális emlékhelyünk kialakításában való részvételt!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező kéményseprői-ipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat, a település közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft.
alkalmazottai látják el. A munkálatokat Budakalászon 2012.
november 20. és december 31. között végzik majd a társaság
munkatársai, akik névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
Budakalász Város Önkormányzata

Bölcsődei alapítvány

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Az elmúlt hónapban Budakalászon 2 kisfiú és 5 kislány született.

Alapítvány létrehozását tervezi a város bölcsődéjének új vezetője. – Szeretnénk ilyen módon is segíteni az udvari játékok
és a bent használt
eszközök fejlesztését,
cseréjét.
Emellett
szeretnénk az épület
felújításában is részt
venni. A legfontosabb
a tetőszerkezet és az
egyik csoportszoba
aljzatának felújítása
lenne – mondta el
Kromholczné Hideg
Marietta. Az alapítvány elindításához
szükséges összeg fele
már megvan. Amenynyiben
Olvasóink Az alapítvány kezdeményezője
szívesen hozzájárulnának a bölcsődei alapítvány létrehozásához, adományaikat az
intézményben ajánlhatják fel.
RT

www.budakalász.hu

Házasságkötés: A városban szeptemberben 12 pár kötött házasságot.
Szendrődi Katalin és Nagy Tibor szeptember 1-jén, Szentiványi Dorottya
Mária és Wettstein Dániel szeptember 7-én kötött házasságot.
Halálesetek: Sallos Dánielné – 86 éves, Tóth László József – 66 éves, Szurofcsik Sándor – 69 éves, Kerekes Mihály Attila – 57 éves, Zsigmond Istvánné – 84 éves, dr. F. Nagy Béla – 87 éves, Róna Amália – 81 éves, Kis
Károly – 60 éves
Szépkorúak köszöntése:
Szeptember 11-én Jámbori Gyulánét
90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Rogán László polgármester.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budakalász Város Önkormányzata és a Kaláz Kft. pályázatot ír ki a tulajdonukat
képező KALÁSZI SPORTCSARNOK, valamint az Omszk Parkban lévő

uszoda-torzó és parkoló
BÉRLŐI-MŰKÖDTETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
A részletes pályázat letölthető a város web oldalán a www.budakalasz.hu-n.
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Mesés tanévkezdés
Hetvenheten vannak a Kalász Suli elsősei

Zeneoktatás fúzió után
A Kalász Suli rajztermében ezen az őszön diákok énekelnek... A multifunkcionális terem hétfőn, szerdán és csütörtökön énekóráknak ad helyet, a fennmaradó napokon rajznak,
a tanórák végeztével pedig a szolfézsé és a zenetörténeté a főszerep. Nem ez az egyetlen olyan terem, amely az eddiginél
több feladatot lát el. Völgyes József iskolaigazgató elmondta,
alig egy hete kezdődött meg a zeneiskolai képzés a Kalász Suliban, így még nem megy minden zökkenőmentesen. – A Kalász Suli egyébként is egy meglehetősen sok délutáni
foglalkozással rendelkező iskola, hiszen az összes alsó tagozatos osztályunk egyben saját, önálló napközis csoporttal is rendelkezik. A leghamarabb szabaduló alsó tagozatos osztályok is
csak délután négy óra után végeznek, de sokan csak öt óra
után. Ez az egyik problémánk. Mivel német nemzetiségi nyelv-

A kisdiákok elhelyezése nem volt könnyű feladat, így az egykori könyvtárat tanteremmé alakították, majd a régi könyvtárnak új helyet kerestek az iskolában. A választás a gazdasági
iroda helyére esett, amely így felköltözött a második emeletre.
Az a helyiség volt korábban a kötelezően kijelölt dohányzó,
amely megszűnt a törvény változása után. Völgyes József igazgató a még elhelyezésre váró könyvári könyvek között arról is
mesélt, hogy mekkora munka zajlott egész nyáron a háttérben
ahhoz, hogy az oktatás zökkenőmentesen megindulhasson
szeptembertől. A könyvtár berendezéseit egytől egyig az iskola karbantartója gyártotta, vagy épp a szülők segítettek, ahol
tudtak. Az első osztályosok a nagy munkából semmit sem érzékeltek, hiszen őket már egy teljesen felújított tanterem várta.
Völgyes József elmondta, az ergonomikusan kialakított székekre és asztalokra ingyen tudott szert tenni egy alapítvány
segítségével. A szervezet eredetileg Erdélybe szánta a Németországban kiselejtezett bútorokat, ám az odaszállítást már nem
tudták megoldani, így azok a Kalász Suliba kerülhettek.
A háromosztálynyi elsős az idei évtől már nemcsak a német
nemzetiségi oktatás előnyeit élvezheti, hanem a helyben történő zeneoktatást is.

Völgyes József igazgató épp azt mutatja, meddig tartott
a gazdasági iroda fala
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Fotók: Raczkó Tímea

Vidáman indul a tanév

Énekóra a rajzteremben
oktatás is folyik, így a felső tagozatosoknak több óraszámuk
van, mint egy átlagos iskolában. Éppen ezért nemcsak hatodik, hanem hetedik-nyolcadik óra is előfordul. Nagy kötéltánc folyik, hogy ezzel párhuzamosan meg tudjuk oldani
nemcsak a szolfézs, hanem bizonyos hangszeres órák lebonyolítását is. Ez egy nagyon nagy mutatvány – mondta Völgyes József igazgató.
A két iskola fúziója azonban szükségszerű következménye
volt a közoktatás állami feladattá minősítésének, mondta el
Ercsényi Tiborné alpolgármester. – Zeneiskola a térségben
szinte mindenhol van. Tartottunk attól, hogy mi lesz a miénkkel, ha esetleg egy komolyabb racionalizálás indul ezen a területen. Úgy gondoltuk, hogy a Zeneiskola és a Kalász Suli
fúziója egy olyan többcélú oktatási intézményt tud létrehozni,
amelyben nemcsak általános iskolai, de német nemzetiségi és
alapfokú művészeti oktatás is zajlik. Így az iskola jövője hosszú
távon biztos lehet. Persze ez nem jelenti azt, hogy az összes
hangszeres óra is az iskolában zajlana, ezt nem is lehetne megoldani, azok továbbra is maradtak a Zeneiskola épületében. –
A zeneiskolai oktatás közel száz gyermeket érint. A Zeneiskola
fenntartása, a pedagógusok bérének fizetése eddig az önkormányzat feladata volt. Ez még az idei tanévben sem változik,

www.budakalász.hu

csak az új köznevelési törvény januári életbe lépésével módosul majd. – Januártól részben az állam fogja átvenni az oktatás finanszírozását. A pedagógusok bérét az államkincstár
fedezi majd, míg az épületek fenntartása vagy például a technikai dolgozók kifizetése az önkormányzat dolga lesz. Ilyen
módon az épületek tulajdonjoga megmaradt az önkormányzatok kezében, ami számunkra nagyon kedvező, hiszen sok
pénzt költöttünk ezekre az épületekre, nem örültünk volna, ha
állami tulajdonba kerülnek. Az pedig, hogy a pedagógusok
bérét az állam finanszírozza, az önkormányzatok számára költségcsökkentést jelent – fejtette ki Ercsényi Tiborné. Az alpolgármester hozzátette, attól nem kell tartani, hogy az állami

kézbe kerülést követően létszámleépítés következne be. A Zeneiskola fenntartása eddig évi 39 millió forintjába került az
önkormányzatnak, 12 millió forintot az állam finanszírozott,
valamint 6-7 millió forint folyt be az alapítványi támogatásból,
illetve a tandíjból.
A mostani átszervezés mindkét budakalászi általános iskola
számára sok plusz feladatot jelent. A Kalász Suliban névváltozással is járt a fúzió, mostantól Kalász Suli Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven működik tovább az iskola. A feladatok mellett már eredmények is vannak,
hiszen a korábbi évekhez képest a zeneoktatás idén közel ötvennel több gyermekhez jut el.
Raczkó Tímea

A Kalász Suli hírei
A nyáron a következőkkel készültünk a tanév indítására:
• Egészségügyi meszelés a vizesblokkokban és a konyhán,
ebédlőben;
• Az új elsős tanterem és a könyvtár kialakítása;

Évnyitó a Kalász Suliban

• Gazdasági iroda költöztetése a második
emeletre;
• 6 tanterem és 2 iroda meszelése;
• Linóleumcsere egy tanteremben;
• Ereszcsatornák javítása; Világítás korszerűsítése (1.c,
könyvtár);
• Az udvar bejárati részénél a kockakövek egy részének újra
rakása, kipótlása (szülői társadalmi munka);
• Régi padok felújítása (szülői társadalmi munka);
• Az 1.C osztály bútorzatának megszerzése (ingyenesen, Caritas támogatásból);
• Könyvtárba szekrénysor építése (anyagokat a Kalászi Iskoláért Alapítvány vásárolta, a szekrényeket Horváth László
karbantartó építette).
A tanévet az első tanítási nap előtt, szeptember 2-án (vasárnap) nyitottuk meg tanévnyitó ünnepséggel és az új elsősök fogadásával.
A Kalász Suliban szeptember 21-én bemutatkoztak a diákönkormányzati képviselők, a diákpolgármester-jelöltek a Diákparlament előtt elmondták kortes beszédüket. Szeptember
28-án letették esküjüket a megválasztott diákönkormányzat
képviselői, valamint Oláh Dániel, az új diákpolgármester.
Az eskü szövegét Rogán László polgármester úr olvasta fel.
Gratulálunk megválasztásukhoz, és eredményes munkát kívánunk!

A Szentistvántelepi Általános Iskola hírei
A 2012/13-as tanévet 72 kis elsőssel kezdhettünk meg, így az idei tanévben 3 első osztállyal büszkélkedhetünk. 17 osztályban 384 tanulóval folyik szeptember eleje óta a lázas munka. Szinte el sem kezdtük a tanévet, máris egy versenyen vettek részt
diákjaink. Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulója tiszteletére Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Móricz Zsigmond Általános Iskola Szépolvasó találkozót hirdetett szeptember 7-re. Ezen a találkozón Író Zsuzsa néni 4.A osztályos tanítványa, Lendvai Péter 1. helyezést ért el.
A tanulás mellett kiemelkedően fontos szerepet tölt be iskolánk életében a sport, az egészséges életmódra nevelés. Hisszük
és valljuk, hogy mozgás nélkül a gyerekeknek a tanulással is jobban meg kell küzdeniük. Az 1. és 5. évfolyamokon bevezettük
a mindennapos testnevelést, ami nem kis feladatot rótt ránk. A testnevelés órákon túl számos lehetőséget kínálunk délutánonként a gyermekeknek a mozgásra: hetente kétszer van kosárlabda, úszás, alsós és felsős gyógytestnevelés, gyerektorna, ugrókötél. Nemcsak az iskolai sportrendezvényeken, de a városi sporteseményeken is részt veszünk. Az idei tanév első ilyen sokakat
megmozgató rendezvénye volt a Tour de Kalász, amelyen nemcsak iskolánk tanulói, de szülik is igen szép számmal neveztek.
Ezúton köszönjük a rendezésben részt vállaló kollégák és szülők munkáját is!

www.budakalász.hu
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A legkisebbek hírei
Családi sportnap
Immár 20 éve, hogy a Telepi Óvodában szeptember utolsó
szombatján megrendezzük a Családi sportnapot. A programokért Kompaktor Jánosné, Marika néni volt a felelős, aki időt
nem sajnálva vetette bele magát a szervezésbe, hogy ez a nap
mindenki számára izgalmas és felejthetetlen élménnyé váljon.
Mivel új munkatárs vagyok, eddig még nem vettem részt ilyen
rendezvényen, így várakozással tekintettem erre a napra.
Vajon mit is jelent a családi sportnap? Az alábbiakban erre
a kérdésre szeretnék válaszolni.
A program 9 órakor kezdődött, akik ekkor érkeztek, elsőkként próbálhatták ki az ugráló várat, ill. az arcfestést. Fél 10kor közös zenés bemelegítőt tartott Roni néni. Az együttes
torna kiváló alapul szolgált a jó hangulat megteremtésére. Ezután a családok csaknem 20 féle ügyességi játék közül választhattak. Volt többek között: ugróvár, homokvárépítés,
tricikli verseny, festés, zsákban ugrás, kapura rúgás, gyöngyfűzés, csörgőlabdázás, ugráló kötelezés… stb. A bejáratnál kapott pecsétgyűjtő lapra egy-egy ügyességi játék után jutalmul
pecsétet kaphattak a családok.

Lendületben a felnőttek is
A sportnapból nem maradhatott el a meglepetés sem. A
gyerekek és az óvoda dolgozói egy közös tánccal örvendeztették meg a résztvevő szülőket, rokonokat és barátokat. A tánc
végén minden csoport 1-1 lufit röpített a magasba. A gyerekek
még jó darabig követték szemükkel a lufijuk útját, majd a napocska pénzeket elköltve teli pocakkal indult mindenki a maga
otthonába.
Csodaszép napunk volt és jó volt látni, hogy mindenki mosollyal az arcán hagyta el az óvodát. Reméljük, hogy a sportnapunkon résztvevők szép élményekkel gazdagodtak és
sikerült a családok napjába egy kis örömöt csempészni.
Lovas Katalin óvodapedagógus
Telepi Óvoda, Nyuszi csoport

Játékra várva
Én is játékot vezettem, de volt néhány percem, amikor éppen
nem volt nálam egyetlen család sem, és volt egy szemernyi időm
körbenézni és megörökíteni magam számára a pillanatot.
Ha ebből egy képet szeretnék ábrázolni, valami ilyesmit láthatnának a képemen: szikrázó napfény (annak ellenére, hogy
esőt jósoltak erre a napra), lelkes gyerekek, kezükben a pecsétfüzetükkel és arcukon mosollyal szaladnak, hogy mindent
ki tudjanak próbálni, közben szüleik igyekeznek utolérni gyermeküket. De a képemen szerepel még sok-sok csodálatos kolléga, akik vagy arcot festenek, vagy hangosan bátorítják a
családokat/gyermekeket vagy éppen vidáman kiosztják a megérdemelt pecséteket. De itt-ott finom süteményeket majszoló
családokat is látok, akik együtt kuporodnak le egy padra és
hallgatják gyermekük élménybeszámolóját.
Nem véletlenül szerepel a képemen a sütemény, hiszen idén
is volt a büfében minden, mi szem-szájnak ingere. A szülők és a
kedves nagymamák jóvoltából finomabbnál finomabb sütemények közül lehetett válogatni azoknak, akik váltottak napocskapénzt. Fontos megemlíteni, hogy az idei sportnap bevételét egy
nemes célra szeretnénk fordítani, mégpedig egy kútra (fúrt
kútra, gyermekbiztos gépészeti kialakítással), hogy udvarunk,
homokozóink, fáink a nyári időszakban locsolhatóak legyenek.
Óvodánk és a Telepi Óvodásokért Alapítvány nevében ezúton is szeretnénk megköszönni családjainknak, vendégeinknek, támogatóinknak a felajánlásaikat és a belépőjegy ill.
napocskapénz megvásárlásával nyújtott támogatásaikat.
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Új év kezdődött
a Szalonka Oviban
Már napokkal szeptember elseje előtt mindnyájan készültünk a gyerekek fogadására. Díszítettük a termeket, készítettük a jeleket az új gyerekek részére, és elkezdtük a
családlátogatásokat. Igyekeztünk minden gyereket felkeresni
otthonában és a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni. Örömmel tapasztaltuk, hogy mind a gyerekek, mind a
szülők készülnek, és alig várják az ovit.
Végre elérkezett a várva várt nap! Hétfőn reggel egymás
után érkeztek a gyerekek szüleikkel. Volt, aki egy kicsit szomorkodott, de a legtöbben örömmel jöttek, hogy ismét együtt
lehetnek barátaikkal, új játékokkal ismerkedjenek, ismereteket gyűjtsenek, és sok élménnyel gazdagodjanak.
Az új gyerekek szülei maradhattak az oviban. Hosszú évek
óta a beszoktatás a szülőkkel közösen történik. Ahhoz, hogy a
gyerekek minél zökkenőmentesebben beilleszkedjenek, szükség van a család támogatására.
A gyerekek boldogan vették birtokukba a babaszobát, az autópályát, minden régi és új játékot, kipróbáltak minden játékszert. Örültek egymásnak és nekünk, felnőtteknek is.
Megismerkedtek az ovival, a csoportokkal, a csoport tagjaival,
a kis WC-vel, az öltözőkkel, egymással és a felnőttekkel. Volt,
aki sírt, és voltak, akik már itt is aludtak. Mivel csoportunk vegyes csoport, a nagyok is segítették a kicsik beilleszkedésében.
Mindannyian úgy érezzük, hogy minden feltétel adott egy
eredményes nevelési év megkezdéséhez.
NAPSUGÁR CSOPORT

www.budakalász.hu

Szent István kertje Budakalászon
GONDOLKODJ GLOBÁLISAN, CSELEKEDJ LOKÁLISAN!
grund igen sok fiatalt fog a helyszínre
vonzani, akikkel együtt kialakítva e közparkot fokozatosan ismertetjük meg az
elültetésre kerülő őshonos fafajtákat és
cserjéket, melynek gyümölcseit majd
közvetlenül is élvezhetik sportolás után.
Az első megbeszélésre, közös tervezésre hívunk minden érdeklődő és környezetéért tenni kívánó helyi lakost
életkortól függetlenül, valamint a helyi
civil szervezetek és intézmények képviselőit 2012. október 11. csütörtökön, du.
5 órára a Szentistvántelepi HÉV-megállóhoz helyszíni terepszemlére, majd további megbeszélésre a telepi iskolába kb.
fél 7-ig.
Bármely ötletet, javaslatot addig is
köszönettel fogadunk az alábbi elérhetőségeken:

Kertépítő ötletekre várnak
A budakalászi Szegfű utcai cserkészgrundot az önkormányzat áthelyezte a
Szentistvántelepi HÉV megállónál a
sínek mellett a Széchenyi utca és Zrínyi
utca által határolt területre. A grund kerítései felépültek, füvesítése folyamatban van. Közösségi összefogással
szeretnénk a grund környezetét szebbé,
otthonosabbá tenni és egy sokak számára örömet, felüdülést adó természeti
környezetet, szabadon használható közparkot, „Szent István kertjét” létrehozni.
Ehhez jó lehetőségként kínálkozik a
MOL által támogatott, az Ökotárs Alapítvány által kiirt „Zöldövezet” pályázat,
melyhez a Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány pályázatot nyújtott be. Az I.
fordulón sikeresen túljutottunk, jó esélylyel pályázhatunk a II. fordulóra.
Pályázati projektünk lényege, hogy
széles társadalmi összefogással közösen
kell megtervezni, hogyan lesz kialakítva
e közpark, milyen növényeket ültetünk,
milyen szabadtéri padokat, asztalokat és
egyéb, akár sportolásra is alkalmas egyszerű kültéri eszközöket telepítünk.
A projekt lényege az összefogás, a
közös tervezés és megvalósítás, valamint
az önkéntes munka. A pályázati összeg
kizárólag a Kárpát medencében őshonos
növények beszerzésére, valamint anyagköltségekre fordítható. Itt csak a helyi
közösség tud szellemileg, lelkileg gyarapodni e pályázati projekt megvalósításával, melynek gyümölcseit reményeink
szerint még az elkövetkező generációk is
élvezni fogják.

www.budakalász.hu

A projekt tehát 4 részből áll: 1. Cserkészgrund: elkerített 22x43m füves focipálya 2. Közpark jellegű közösségi
pihenő egyszerű padokkal, asztalokkal,
3. Vizes élőhely a meglévő nádas megőrzésével, egyszerű tanösvény kialakításával 4. A közpark egész területén
„Tündérkert” kialakítása a Kárpát medencében őshonos, kevés gondozást
igénylő, de mégis zamatos termést hozó
cserjékkel, gyümölcsfákkal. A Cserkész-

wett.andras@gmail.com,
vagy 30 305 7 305 számon,
Cserkészköszöntéssel kíván
jó munkát:
Dr. Wettstein András,
a Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány kuratóriumi elnöke

MEGHÍVÓ TÁBORVETITÉSRE
Az 1111. sz.
Szent István Cserkészcsapat
idei nyári táboráról filmvetítéssel
egybekötött beszámolót tart
2012. október 26-án, pénteken 18 órakor
a szentistvántelepi templomban.
Minden táborozót, családtagokat
és érdeklődőket szeretettel hívunk,
nemcsak cserkészeket!
A belépés díjtalan.
A vetítés során felelevenítjük
János vitéz híres kalandjait,
melyeket a 130 táborozóval közösen
élt át a Mátra rengetegében
és annak egy eldugott, gyönyörű,
hatalmas legelőjének szélén.
A tábori film DVD-n a vetítés végén
megvásárolható.
Érdemes eljönni, mindenkit várunk!

Takách Gáspár
táborvezető
János vitéz a Mátrában
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Városnapok

Sokan jöttek el a városnapi rendezvényekre

A legszebb pillangó

Játékpark szélmalommal
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Vidám vattacukrozás

www.budakalász.hu

Budakalászon
Idegen tájakra repítették
a közönséget az idei fellépők
Két nap alatt járhatták be a Földet a Budakalászi
Városnapok vendégei. A különféle nemzetek
kultúrájában tett utazásra több százan
vállalkoztak. A szervezők színes programokkal
és finom ételekkel is várták a látogatókat.
A koncertek, gyerekműsorok, tánc- és sportbemutatók mellett a közönség részese lehetett
a budakalászi olimpikonok köszöntésének is.
A Föld körüli sétát látványos tűzijáték zárta.

Weisz Viktor a közönséget filmezi

www.budakalász.hu

Olimpikonok köszöntése
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Civil fórum, kézműves piac,
gasztro-fesztivál
Szeptembertől Benkó Attila igazgatja a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményét. Az új vezető elmondta,
számos változást tervez a következő hónapokban.

Milyen újdonságokat találunk
majd a programkínálatban?
Jelenleg 32 állandó programunk van,
amelyek az ifjabb és az idősebb korosztályokhoz szólnak. Olykor nehéz ezeket
összeegyeztetni, de a termek átgondoltabb és rugalmasabb használatával sikerülhet. Idén lesz még hat kiállításunk és
a meglévők mellett bekapcsolódtunk új
kulturális eseményekbe is, az idei munkaterven felül. Elkezdtük a klub-programok szervezését is, ebbe szeretnénk a
könyvtárat és a kávézót is bekapcsolni.
Klubfoglalkozásokat minden művészeti
ágban tervezünk, saját csoportjaink mellett másoknak is lehetőséget kínálunk
erre, akár a festészet, színjátszás, zene
vagy gasztronómia területén. Új klubprogramokat is indítunk jövőre, így
például a Tolcsvay tanyát. Ezeken a találkozókon a Tolcsvay Trió lesz a
házigazda, s mindig egy vendégművésszel adnak majd műsort. Szeretnénk
művészeti-gasztronómiai fesztivált szervezni, és nagy tervünk egy kézműves

Fotó: Raczkó Tímea

Ötéves ciklust kezdünk meg, rövid,
közép és hosszú távú célokkal. Fontos,
hogy megfelelő háttér legyen a működtetéshez, így az első lépés a csapatépítés
volt, hiszen pályázat útján három új kollégánk is lesz a házban. Dolgozunk egy, az
eddiginél hatékonyabb működési rend
kialakításán és közben a programszervezés és a jövő év tervezése is elkezdődött.

Régi értékek – új programok
piac indítása is, amelyre szombatonként
a hátsó parkolóba a helyi és kistérségi
termelők jönnének el.
Korábban említette, hogy a civilekkel és a fiatalabb korosztállyal is
szorosabb együttműködést szeretne.
Milyen tervei vannak ezen a téren?
A városban számos civil egyesület
van, valóban szeretnénk velük eredményesebben
együttműködni. Ennek
jegyében rendezzük meg novemberben
az első Civil Fórumot, amelyre valamennyi érintett egyesületet meghívjuk.
A fórumon a civil központokról és forrásteremtésről is lesz szó, emellett egy

közös eseménynaptár kialakítását is tervezzük, hogy ne oltsuk ki egymás programjait.
Egy ifjúsági klubot is szeretnénk,
ahová a 12-30 éves korosztályt igyekszünk majd becsalogatni. Nem csak
szervezett programokra, de akár egy jó
beszélgetésre vagy egy csocsó mérkőzésre is! Segítségüket is kérjük, például
a művelődési ház logójának megtervezésében. A pályázatot éppen most írtuk ki.
Új honlapunk is készül már, de addig is
a ház facebook oldalán minden érdeklődő naprakész információkat talál a tervekről és változásokról.
DNK

Budakalászon élsz? Szeretsz kézzel vagy számítógéppel rajzolni?
Ha kreatív vagy, ismered a település hagyományait, és érzel magadban tehetséget, hogy részt vegyél egy logó pályázaton, akkor várjuk
jelentkezésedet!
MEGÚJUL A FALUHÁZ! A KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÁLYÁZATOT ÍR KI AZ INTÉZMÉNY ÚJ LOGÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE.
Fontos, hogy az új arculat
• illeszkedjen a 16 éves múlttal rendelkező Faluház szellemiségéhez
• legyen modern és fiatalos, de hagyományőrző is egyben
A pályázat beadásának határideje: 2012. november 10. Eredményhirdetés: november 15-én.
A legjobb terv készítője fél évig ingyenesen látogathatja a művelődési ház valamennyi rendezvényét.
További információ: Mikola Margit közművelődési és kommunikációs munkatárs
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9., Tel.: 06-26/340-468, Mobil 06-20/9715-399
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Tanuljunk angolul!
A Városi Könyvtár egy újfajta lehetőségnek ad teret azon iskolás gyermekek részére, akik az angol nyelvvel szeretnének
megismerkedni.
A foglalkozásokra heti 2 alkalommal kerül sor. Az elsőt
2012. október 15-én tartjuk 16,30 órai kezdettel. A nagy érdeklődésre való tekintettel előzetes bejelentkezés szükséges.
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2011 Budakalász Szentendrei út 9. • 26/401-069
Szülőknek, Gyerekeknek és minden Érdeklődőnek!
Amint lassan ,,felnövök” (remélem, teljesen sosem fogok), egyre
inkább csodálom a gyerekeket, tiszta, őszinte, érdeklődő világukat.
Egy napon az jutott eszembe, hogy álmodjunk közösen egy világot,
ahol angolul beszélgetünk, (aki még nem tud, annak segítünk!), énekelünk és játszunk a hét egy délutánján. Szándékosan nem használom a ,,tanulás" szót, hiszen az sokszor gátlásokat, szorongást válthat
ki. Ebben a klubban élvezni szeretnénk az együttlétet, vidáman,
ugyanakkor fejlesztve a nyelvi készségeket.
Bizony már hosszú évek tapasztalata áll mögöttem, mely évek
nagy részét (20 évet) az angol nyelvoktatás területén töltöttem az
ELTE Bölcsészettudományi Karán. Mostanában csendes óráimban
szívesen fordítok is.
Ösztöndíjjal tanultam Cambridge-ben és Londonban.
Nagy, nagy örömmel foglalkozok gyerekekkel! Úgy veszem észre
Ők is szeretnek velem lenni. Életem kulcsszava: szeretet.
Erre a foglalkozásra különösen azokat az érdeklődő, tehetséges
gyerekeket várom, akiknek szülei nem engedhetnek meg másfajta
„különórát”. Természetesen az ajtóm mindenki előtt nyitva áll.
Balogh Éva

„Budakalász, fel, magasba!”
Az őszi-téli hónapokban Kásai
Anna költő bemutatkozó estjei
várják a Művelődési Ház látogatóit. Az első, „Budakalász, fel,
magasba!” címet viselő előadás
nagy sikert aratott szeptemberben.
A közönség legközelebb
október 29-én, 18 órakor találkozhat a költővel, Felnőtt
mesék, gondolatok: „Lelkem
étke” című előadásán. Ezt követően november 26-án, Gyermek
versek, találós kérdések: „A paripák sorakoznak!, majd december
17-én Kalászi Betlehemes címmel
tart önálló esteket Kásai Anna.
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BUDAKALÁSZ
Oly jó érzés, hogy lágy karjaid közt élhetek
és páratlan szépségedben gyönyörködhetek.
Magaslataidról tekintélyed megszédít,
ha golgotádra nézek, a hála elnémít.
A két fényes sínpár, mi átszeli lényedet,
köldökzsinórként szállít munkát s szeretetet.
Hazafelé üde leheletedre vágyom,
e gyógyírtől egyből elszáll a fáradtságom.
A távoli nagy hegyeket büszkén mutatod,
ahonnan a szél hoz hívogató illatot.
Tavad tükre biztat, hogy eleget pihenjünk,
a mosolyát meglátva tudjuk, mi kell nekünk.
A Dunában lábad már régóta áztatod,
ettől mindig friss vagy és ezt tovább is adod,
hogy aki csak idejön felerősödhessen,
s a tetteiben hozzád méltóvá lehessen.
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Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendre út 9.
Október havi programok – novemberi előzetes programismertető
Október 1. 15:00

Idősek Világnapja a VIOLA Egyesület szervezésében. Fellép a Zseton Együttes
Október 2. 9:00
Pályaválasztási Tanácsadás – a Dunakanyar-Pilis Kistérség középfokú iskoláinak bemutatkozása
Október 2. 09:00 Gyermek szemészeti szűrés
Október 3. 16:30
Zenefészek
Október 3. 17:30
Kertész Klub – Tervezés, vetésforgó – Dr. Györffy Sándor „Élet igenlő kertészet” című előadássorozata
Október 5. 10:00
Aradi Vértanúk tiszteletére megemlékezés a Damjanich
domborműnél
Október 5. 19:00
Folk Feszt és Táncház a Szerb kultúra hónapja keretében Fellépnek: Tabán Táncegyüttes, Opanke Táncegyüttes, Ruzmarin Táncegyüttes, Bánát Táncegyüttes, Veseli
Santovcani Táncegyüttes, Pontest-Mostovi Táncegyüttes
Október 6. 12:00
Tarsolyos Találkozó
Október 7. 13:00
Mellrák elleni séta – MRL Klub rendezvénye
Október 11-13.
9. Kalászi Kortárs Tánctalálkozó
Október 11. 15:00
FORTE TÁRSULAT : Koto és Kaori
Október 12. 17:00
DUNA TÁNCMŰHELY: Ami a szívedet nyomja
18:00
Kiállítás megnyitó
19:00
TRANZDANZ: Jövőtánc
20:00
SZŰKÍTETT KVARTETT koncert
Október 13. 14:00 – 17:00 KONFERENCIA: Fókuszban a gyermek és ifjúsági
táncelőadások
18:00
KÖZÉP-EURÓPA TÁNCSZÍNHÁZ: Shakespeare-mesék
19:00
TRANZDANZ: Jövőtánc
21:00
ROHONCZ FOLKMŰHELY koncert
Október 14. 19:00
PROART (CZ): Kreutzer-szonáta
Október 17. 16:00
Október 17. 18:00
Október 18. 16:00
Október 19. 17:00

Budakalászi Festőkör kiállításmegnyitója, vezeti Külüs
László
„Globalizáció, apátlan társadalmak” címmel Dr. Kosza
Ida előadás sorozata
Nosztalgia Klub – Zseton Együttes
Aprók Tánca Kézműves foglalkozás, őszi termékekből
bábok készítése

Október 19. 18:00
Október 20. 16:00
Október 20. 16:00
Október 23. 17:30

Október 25. 10:00

Október 27. 9:00
Október 29. 18:00

Borklub Chardonnay - a világ sikerbora
Hájas Ferenc képzőművész kiállításának megnyitója
Nemzeti délután – megemlékezés az ’56-os forradalomról
’56-os Forradalom tiszteletére Ünnepi Megemlékezés
az Omszk parkban a Kopjafáná.l Ünnepi műsor: „Szép
szerelmem Magyarország” címmel Tolcsvay Béla énekmondó előadása
Budai Bábszínház A NAGY UTAZÁS címmel élő-bábos
meseelőadása óvodásoknak és kisiskolásoknak a barátságról és a becsületről
Gyermekrajz pályázat díj-kiosztó a Tiara Kft. szervezésében
„Lelkem étke” Kásai Anna költőnő önálló estje felnőtteknek

NOVEMBERI ELŐZETES
November 7. 17:30
November 9. 17:00
November 11. 10:00
November 15. 16:00
November 15. 18:00
November 21. 18:00
November 22. 13:00
November 23. 18:00
November 23. 18:00
November 24. 19:00
November 25. 10:00
November 26. 18:00
November 30. 18:00

Kertész Klub Életigenlő kertészet - Dr. Györffy Sándor
előadássorozata
Aprók Tánca – Márton Napi népi szokások, lampion készítés
Bajnoki Sakkverseny
Nosztalgia Klub – Zseton Együttes
Változó civil világ – Civil Fórum
Trianoni lelkiállapot – Dr. Kosza Ida előadás sorozata
MRL Egészség Klub szűrőnap
Fotó- és Videó Klub évértékelő kiállítás megnyitója
Borklub Merlot – A bársonyos csoda
Horgászbál Óbuda-Halász-Horgász Egyesület
rendezvénye
Sakkbajnokság
„A paripák sorakoznak” Kásai Anna önálló estje (gyermekversek, találós kérdések)
Traccsparty a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye

Minden nap eszünk, iszunk, alszunk, mosakszunk, de miért nem foglalkozunk a lelkünkkel
is legalább ugyanennyit?
Világunkban erkölcsi, anyagi és természeti válság uralkodik. Ez múltbeli cselekedeteink eredménye. Változásra van szükség, ami nem egy újabb külső címke segítségével, újabb „izmus”-ként szökkenhet szárba, hiszen hiába változik meg a bor
címkéje, azzal a tartalom ugyanaz marad… Hanem egyénileg kell megtanulnunk kezelni az érzelmeinket, és a kényszeres
gondolkodást, ami megterheli vegetatív idegrendszerünket. Ez a kulcsa annak, hogy együtt hozzunk létre egy új, nyitott, szeretettel teli világot. Összefogásra van szükségünk, hiszen egységben az erő. Márciusban kezdtünk el összegyűlni minden
héten Budakalászon a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol beszélgetünk az önismeretről és a különféle megoldásokról, aztán közös gyakorlatozást, meditációt gyakorlunk, majd együtt éneklünk. Megkeressük a problémákra a megoldást az önismeret égisze alatt. Erre rengeteg lehetőség van. Disszertációmat ennek egyesítéséről írtam (lásd Egyesítő
Pszichológia), ahol megfér egymás mellett többféle megoldás is és, ahol nemcsak beszélünk a gondokról, hanem gyakorlati
megoldást is találunk annak orvoslására. Bárkit szeretettel látunk csütörtök esténként a budakalászi művelődési házban,
mellyel kapcsolatosan itt talál a kedves olvasó további információt és csak ezen a módon tud jelentkezni, illetve részt venni
a programon, ha ezen a linken regisztrál, ugyanis korlátozott a helyek száma: www.keresztesattila.hu/esemeny
Köszönjük a megértést, és szeretettel látunk bárkit csütörtök esténként.
Keresztes Attila (Egyesítő Pszichológia)

www.budakalász.hu
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Kalásziak Ligete

Tisztelt Budakalásziak!
A Budakalászért Védegylet idén is meghirdeti a

BUDAKALÁSZ EGY NAPJA
fotódokumentációs napot.
Azt szeretnénk, hogy
2012. október 23-án, aki
teheti, induljon el fényképezőgépével, és fotózzon le minél több
eseményt, városrészletet, esetleg személyeket.
Célunk, hogy megragadjuk és állandóvá tegyük
a mulandót.
Az összegyűjtött képekből az évek során egy
olyan archívum jöhetne
létre, mely dokumentálná a település életét,
annak változásait. A képekből az ősz végén kiállítást rendeznénk.

Tisztelt Budakalásziak!
A Budakalászért Védegylet a tavalyi esztendőben a tó mellett egy hársfa ültetésével megkezdte az Omsz parkban a Kalásziak Ligetének létrehozását. Idén tavasszal folytattuk, és már
három fácska várja, hogy újabbak csatlakozzanak hozzájuk.
Itt az ősz, a faültetések időszaka. Azt szeretnénk, hogy ez a
kezdeményezés ne csak a Védegylet ügye legyen. Jó lenne, ha
más szervezetek, magánszemélyek is bekapcsolódnának a
Liget kialakításába.
Kérjük, hogy a megkezdett vonalba és hársfát ültessenek!
Így lesz egységes a tópart. Nem kell egyeztetni, regisztrálni,
csak ültetni. Mi folytatjuk. De ha többen lennénk, hamarabb
lenne sétányunk, ligetünk. Jó ültetést!
dr. Hantos István
a Budakalászért Védegylet elnöke

További részleteketa www.budakalaszertvedegylet.hu
honlapon találhatnak.
Kapják el a pillanatot és küldjék el nekünk!
dr. Hantos István
a Budakalászért Védegylet elnöke

Meghívó

Nemzeti délután
6/56
Emlékezzünk együtt az 1956-os
forradalomra!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
budakalászi szervezete
szeretettel hív és vár mindenkit,
2012. október 20-án 18-tól 20 óráig
a budakalászi Faluházba (Zöld szoba),
hogy megemlékezzünk
az 1956-os
forradalomra.
Előadást tart :
Murányi Levente
56-os elítélt, a Jobbik MM
országgyűlési képviselője
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Villányban járt a Viola
Szeptember 22-én kora reggel 46 budakalászi nyugdíjas gyülekezett izgatottan a Faluház előtt. Innen indult a buszunk 7 órakor Siklósra. A hosszú 3 és 1/2 órás utazást megszakítottuk, letértünk Máriagyűd-re. A Siklóshoz tartozó Máriagyűd a Dél-Dunántúl
legismertebb katolikus zarándokhelye. A kéttornyú templomot II. Géza király építette 1147ben.
A rövid kitérő után sietnünk kellett, mert várt minket az idegenvezető a siklósi vár kapujában. Két órás sétánk alatt megismerkedtünk a vár történelmével, bejártuk minden szegletét. Kis csapatunk kissé fáradtan, éhesen érkezett az előre lefoglalt étteremhez, ahol
tangóharmonika hangjaira szálltunk le a buszról.
A kitűnő ebéd alatt kicsit megpihentünk, majd folytattuk utunkat Villányba. Villány a
magyar bortermelés egyik fellegvára. Borospincék sora hívogatja a látogatókat egy kis kóstolóra. Sajnos nekünk csak másfél óránk maradt a borok megismerésére, mert későre járt,
indulnuk kellett.Hazafelé az úton a társaság halkan beszélgetett. Tervezték a következő kirándulás helyszínét.

Varga Gáborné Viola Egyesület elnöke

A Budakalászi Hírmondó
legközelebbi számának lapzártája: október 25.
www.budakalász.hu

www.budakalász.hu

19

Budakalász „vizes” olimpikonjai
A Duna menti település három olimpikonnal is büszkélkedhet. Kovács Katalin kajakozó, Dara Eszter úszó és Varga Tamás evezős is Budakalász lakója.

Budakalász olimpikonjai: Dara Eszter, Varga Tamás és Kovács Katalin

KOVÁCS KATALIN háromszoros olimpiai bajnok,
harmincegyszeres világbajnok, huszonhétszeres
Európa-bajnok kajakozónő
Nagy büszkeséggel és örömmel tölti el Budakalász lakóit,
hogy Kovács Kati Magyarország egyik, ha nem a legsikeresebb sportolója 10 évvel ezelőtt a várost választotta nyugalmat és biztonságot adó lakhelyéül. Ide tér haza minden
alkalommal sűrű évközi programja alatt pihenni és feltöltődni. Sportéletútja és eredményei alapján négy évvel ezelőtt
2008-ban Budakalász képviselőtestülete Kovács Katalint,
mint a város legsikeresebb lakóját, a település legrangosabb
elismerésével díjazta, és számára a Budakalász díszpolgára
címet adományozta.
Kati sportpályafutása 1987-ben, 11 éves korában kezdődött. Felsorolni is nehéz lenne azóta elért összes eddig eredményét. Világ- és európa bajnokságokon valamint a négy
olimpián ezidáig egy hiján 100, összesen 99 érmet szerzett.
Ebből olimpián háromszor, világbajnokságon harmincegyszer, európa bajnokságokon pedig 27-szer került aranyérem
a nyakába. 1997 óta, azaz 15 éve minden világ- és európabajnokságon valamint az olimpiákon minden alkalommal a dobogón állt. És nem csak egy alkaommal! A szegedi,
legsikeresebb VB-jén mind a 6 induló számában elsőként ért
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célba! A 2010-es VB-n megszerezte 28. világbajnoki címét, és
ezzel minden idők legeredményesebb női kajakosa lett. Sportversenyeken szerzett számtalan érme, helyezése mellett számos díj és elismerés birtokosa: 10 alkalommal az év
kajakozónője, három alkalommal az év sportolója, a Magyar
Köztársasági Érdemrend, tiszti és középkeresztjének valamint a Budapestért Díj és a Príma Díj birtokosa. A XXX.
Nyári olimpiai Játékokon, Londonban is nagy öröm és büszkeség volt neki szurkolni, hiszen mindkét induló számában
érmet szerzett. Négyesben arannyal, kettesben pedig ezüsttel
örvendeztette meg szurkolóit.

VARGA TAMÁS olimpikon, világ
és európabajnok evezős
Születése óta Budakalászon él. Sportpályafutását édesapja
nyomdokait követve a kézilabdázással kezdte. Egy barátja invitálására ismerkedett meg az evezéssel. 15 éves korában már
egyre több időt töltött a hobbyként induló sportággal és egyre
komolyabb célokat tűzött ki maga elé, 1995-től pedig versenyszerűen foglalkozik az evezőssporttal. A sikerre sem kellett sokat várni 1996-ban megnyerte első országos bajnoki
címét. A 2000-es év hozta meg számára a várva várt célt, bekerült a Sydney olimpiai keretbe. Az ezt követő világkupákon

www.budakalász.hu

2 arany, 4 ezüst és 3 bronzérmet szerzett. 2003-tól párostársat választott és Hirling Zsolttal versenyzett kétpárevezősben,
ami nagyon jó választásnak bizonyult, hiszen rögtön a második helyen zárták a világkupa sorozatot. Kijutottak az Athén-i
olimpiára is, ahol a sikeres ötödik helyen értek célba. A sikerek az olimpiát követően is folytatódtak és 2005-ben a gifui
VB-n első helyet szerzett evezős társával. A 2007-es poznani
Európa Bajnokságon magabiztosan nyertek majd a 2008-as
EB is sikeresen szerepelve bronzérmet szereztek. Tamás 2003
és 2009 között hét alkalommal egymás után, minden évben
elnyerte az év magyar evezőse címet. A 2008-as pekingi olimpia 14. helyét követően, a 2009-es vb-n könnyűsúlyú világbajnok volt, 2010-ben a bostoni vb-n országos csúccsal
ezüstérmes lett. A londoni olimpiára Hirling Zsolttal készült,
ahol az összesítésben az elismerésre méltó 11. helyen végeztek.

DARA ESZTER olimpikon, Európa-bajnok úszónő
Eszter családjának életútja Budakalászról indult, majd Budapest, Szentendre után újra Budakalászra tért vissza és ma
is innen jár reggelente uszodába. A sportolást hat éves korá-

Nyugdíjasok karácsonyi ajándékozása
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az idei karácsonyi ünnepek előtt is gondol a város nyugdíjasaira. Az idén– a már hagyománnyá váló burgonya-vöröshagyma termény adományok helyett, azzal egyenértékű
– tartós élelmiszer csomagot (pl.: liszt, kristálycukor, száraz tészta…) kapnak a település nyugdíjasai. Az élelmiszerek házhoz szállítására az előző években bevált gyakorlat
szerint november hónapban kerül sor, amelynek ütemezéséről, a Hírmondó újságban, a város honlapján és hirdetmények útján kapnak tájékoztatást a nyugdíjasok.

Szentistvántelepi trilógia 3. kötete
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával megjelent a Szentistvántelep történetét
feldolgozó kiadvány sorozat 3. kötete „Szentistvántelep
története” címmel, amelyet a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán lehet megvásárolni 1000 Ft/db áron
minden hétköznap 8-12 és 13-16 óra között (pénteken 14
óráig).
Az első kötet a „Szentistvántelepi plébánia története” a
Római Katolikus Plébánián, a második „Szentistvántelepi
iskola története” című kötet az iskolában érhetőek el.
A kiadványok a szerkesztők nagyon gondos és lelkes
munkájának eredményeként segítenek felidézni illetve
megismerni Budakalász településrészének történetét,
amelyek egyformán tartalmaznak fényképeket, iratokat,
visszaemlékezéseket a régmúltból és a jelenből. Érdemes
elolvasni!
Budakalász Város Önkormányzat

www.budakalász.hu

ban kezdte és 9 évesen már versenyúszó vált belőle. Tehetsége igen korán megmutatkozott. 13 évesen a 2003-as Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon aranyérmes lett. Ekkor
kezdte szárnyait bontogatni. Szó szerint, hiszen választott fő
úszásneme a pillangó lett. Pillangóként szárnyal folyamatosan előre a siker felé vezető – nem mindig sima úton… Sikerei 2006-ban az ifjúsági Európa-bajnokságon folytatódtak,
ahol 100 m pillangón első helyezést ért el, 200 és 400 vegyesen egyaránt bronzérmet szerzett valamint tagja volt az ezüstérmes vegyes váltónak. A 2008-as pekingi olimpiára új
országos csúcsot megúszva utazott és a 4X200-as gyorsváltóban negyedmagával szerezte meg az értékes pontszerző 6.
helyezést. Ugyanebben az évben a rijekai rövid pályás úszó
EB-n 100 méteres pillangóúszásban bronzérmet nyert, újabb
országos csúccsal. Kiváló eredményei elismeréseként 2008ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjét is. A
hazai helyszínű és szervezésű 2010-es úszó-Európabajnokságon, váltóban egy ezüstérmet és egy 4. helyezést
szerzett. 2011-ben vállműtétjét követően kezdte el a londoni
olimpiai felkészülést. Az olimpián a 4 × 100 méteres gyorsváltóval 15., 100 méter gyorson pedig egyéni csúccsal ez alkalommal 23. helyezést ért el.

Gyógyszertári Ügyelet 2012. november
Kőhegy Gyógyszertár
2012. nov. 1. csütörtök 08-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2. Telefon: (26) 326-240
Kőhegy Gyógyszertár
2012. nov. 4. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2. Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2012. nov. 11. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3. Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2012. nov. 18. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20. Telefon: (26) 326-402
István Király Gyógyszertár
2012. nov. 25. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A. Telefon: (26) 325-462

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
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TOUR DE KALÁSZ
Több mint 400 rajtszámot osztottak ki az idei Tour de Kalászon. A szeptember 22-én, szombaton megrendezett eseménnyel az „Európai Autómentes Naphoz” csatlakozott a
város.
A rendezvény reggel kilenc órakor kezdődött a Kós Károly
Művelődési Ház udvarán, ahová a legkisebbeket várták a szervezők. A szép számmal megjelent óvodás és kisiskolás ügyességi és aszfaltrajz versenyen vehetett részt. A legkisebbek
műanyag motorral, a nagyobbak kerékpárral teljesítették a bójákkal, billenős padokkal nehezített pályát. Természetesen
minden résztvevő kis ajándékkal távozhatott, de a kategóriánként első három helyezett külön jutalmat is kapott.
„ A mosolygós arcokat látva, úgy gondolom, hogy nagyon
jól érzik magukat a gyerekek. A mi óvodánkból kb. 20-25-en
vannak jelen. Ennek azért is örülök különösen, mert intézményünkben nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatos és
egészséges életre való felkészítést.” – mondta Kernreiter Péterné, a Nyitnikék Óvoda vezetője.

Győztesek
Értékes ajándékokat nyerhettek még azok a bátor, vállalkozó kedvű gyerekek, akik a Szentendrei Rendőrkapitányságnak köszönhetően kipróbálták elméleti tudásukat is. Egy
fiatalok számára, a kerékpáros közlekedés szabályairól összeállított KRESZ-teszten mérhették fel tudásukat a részvevők.

Több mint 400 versenyző állt rajthoz
Kategória
Ügyességi verseny

Nem
Óvodás

Lány
Fiú
Lány
Fiú

Kisiskolás
Tour de Kalász

Részt vevő (fő)

Óvodás
Alsós

12
18
10
14

Lány-Fiú
Lány
Fiú
Lány
Fiú
Nő
Férfi
Nők és Férfiak

Felsős
14-50 év
között
50 év fölött

Kisiskolás

Összesen:

15
23
46
33
64
68
78
18
399

Fiú (3-4.o.)
Tour de Kalász

Ovis

Lány - Fiú

Alsós

Lány
Fiú

Felsős
Kategória

Nem

Helyezés, név

Lány-Fiú

I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.

Leány (1-2.o.)
Fiú (1-2.o.)

Lány
Fiú

Ügyességi verseny

Óvodás

Kisiskolás
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Leány (1-2.o.)

Hegyi Botond
Nagy Boglárka
Drucza Dávid
Hidasi Hanna
Kiszler Gábor
Békási Balázs
Béncze Zoltán
Farkas Botond
Hegyi Bálint
Olsen Emma
Horváth Olivia

14-50 év
között

Nő
Férfi

50 év fölötti

Nők és férfiak

III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

Drucza Dorottya
Takács Botond
Józsa Ádám
Pászti Botond
Olsen Dániel
Pap Roland
Bakonyi Laura
Schieszl Hanna
Kovács Bálint
Olsen Eirik
Gyuricza Karola
Husek Fanni
Machó Bibor
Forgó Márk
Friedrich Máté
Olsen Dániel
Horváth Flóra
Hoffmann Flóra
Bucsánszki Andrea
Jobbágy Gergely
Báder Balázs
Lukács Vilmos
Stumpfel Gulyás Erzsébet
Horváth Eszter
Koroknai Rita
Kis György
Kegyes Kristóf
Berkes Marcell
Kegyes Gábor
Tóth László
Straub Tamás

www.budakalász.hu

„Nem a győzelem, a részvétel a fontos”
Tankó Annamária, a Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti helyszínelője szerint
jók a tapasztalatok, a gyerekek általában tisztában vannak a
rájuk vonatkozó szabályokkal. A fiatalok kipróbálhatták azt a
furcsa szemüveget, ami teljesen összezavarja a látást. Imitálva,
milyen, ha valaki részegen ül volán mögé.
A 9. alkalommal megrendezett főesemény helyszínén, a kerékpáros túraversenyen, már tíz órától gyülekeztek a részvevők. Az időjárás teljesen optimális volt, kívánni sem lehetett
volna jobbat. - mondta Pártai Lucia, aki rendszeres szereplője
a budakalászi eseményeknek, igaz nem, mint résztvevő,
hanem mint műsorközlő. – „ Ugyan engem most azzal bízott
meg az önkormányzat, hogy próbáljam a hitet tartani az emberekben és buzdítsam őket, hogy milyen jó közösségben sportolni, de nagyon nagy élmény a számomra, a ragyogó arcokat
látni és ez visszahat rám is. Igaz én nem indulok most a versenyen, de az életemben fontos szerepe van a sportnak, minden
másnap kerékpározom, nyáron evezek, télen síelek. Úgy gondolom, hogy itt Budakalász térségében nagyon jó a levegő, az
uralkodó észak-nyugati áramlás miatt. Tehát ez adott az egészséges élethez. Már csak az egészséges táplálkozást és a rendszeres mozgást kell megoldanunk. „

Az indulók között volt a polgármester is. Rogán László elmondta, hogy számára nem a győzelem, hanem a részvétel a
fontos, hiszen a városvezetés egyik fő célja, a mozgásra nevelés valamint felhívni a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára. A polgármester annak külön örült, hogy a környékbeli
településekről is érkeztek kerékpárosok a versenyre.
Az idei Tour de Kalász megrendezése is hosszas előkészületet igényelt. Mint azt Villám Zsuzsannától, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetőjétől megtudtuk több mint ötven
önkéntes, polgárőr, rendőr, mentős felügyeli, hogy minden a
lehető legnagyobb biztonságban történjen. Ennek érdekében a
Szentendrei úton félpályás lezárás volt. A mezőny egy negyed
részben közúton, három negyed részben kerékpárúton haladt.
Valószínűleg az alapos előkészítésnek és a részvevők odafigyelésének köszönhetően minden a legnagyobb rendben volt,
szerencsére baleset sem történt.
A biciklisek több kategóriában is nevezhettek: volt óvodás,
alsó tagozatos fiú-lány, felső tagozatos fiú-lány, felnőtt és szenior kategória is. A legfiatalabb induló 4, a legidősebb 66 éves
volt.
Délelőtt tizenegy órakor rajtolt el a mezőny és alig negyedóra elteltével már meg is érkeztek az első bringások. Az eredményhirdetésre fél 1-kor került sor. Minden kategória első hat
helyezettje léphetett a dobogóra.
Aki részt vett az idei Tour de Kalászon, nem bánta meg. A
remek szervezésnek és nem utolsósorban a kegyes időjárásnak
köszönhetően jó hangulatú szombat délelőttöt tölthetett el itt
néző és versenyző egyaránt.
Nagy Judit

Ügyességi verseny
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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! 06-30-950-9383, e-mail: csekabau@invitel.hu
•
Eladó 3, 5 m3 hasított tűzifa szállítással együtt, Budapest egész területe, és 60
km vonzáskörzetében. Tölgy-Bükk: 46 000.- Akác: 52 000.- Tel: 06-30-9329095.
•
Budakalászon 18/36 nm, jó állapotú üzlethelyiségek kiadók. Saját és ügyfélparkolás; mellette ABC, húsbolt üzletek, ill. óvoda.
Alkalmasak: iroda, cégközpont, székhely, ill. bármely szolgáltatás, raktárhasznosításra (25 000/50 000 Ft+ áfa). Tel: 06-20-530-8867.
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