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A tartalomból

Sikertörténet az idősügy. A város
legutóbbi közgyűlésén ismét a Kalá-
szi Idősek Klubjának jelenlegi veze-
tője kapott bizalmat a képviselőktől.
Zelizi Erika a következő öt évben is a
városi szervezetekkel szoros együtt-
működésben folytatná munkáját az
időskorúak érdekében.

Strandsportpálya mindenki-
nek. Befejeződött a Cserkészház ud-
varán található sportpálya bővítése. A
terület mára nemcsak nagyobb és
jobban felszerelt de környezete is
megszépült, valamint  energiatakaré-
kos reflektorokat is elhelyeztek a pá-
lyán. A munka legnagyobb hányadát
önkéntesek végezték.

Hagyomány és érték
ÁllamalapítÁsunk ünnepére készül BudakalÁsz

Hamarosan becsengetnek. Bu-
dakalászon tavaly hat új első osztály
kezdte a tanévet, idén is sok a jelent-
kező. A gyerekek elhelyezését azon-
ban nem egyszerű megoldani. A
Kalász Suliban könnyebb a helyzet a
rendelkezésre álló szaktantermek
miatt, Szentistvántelepen azonban
szükségmegoldásra kényszerültek.
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pályázat a hatékonyabb működésért
Budakalász  képviselő-testülete május 30-ai ülésén úgy

döntött, hogy indulni kíván az „ÁROP-3.A.2-2013-Szerve-
zetfejlesztés a közép-magyarországi régióban levő önkor-
mányzatok számára" című pályázaton. A dokumentáció
megírására, hiánytalan összeállítására és benyújtására az
ülésen  a Vanessia Magyarország Kft-t választotta a testü-
let. A megbízási szerződés aláírása  megtörtént, a cég az
anyagot összeállította, jelenleg az utolsó egyeztetés folyik,
a pályázatot augusztusban adja be a város. A projekt folya-
mán a Polgármesteri Hivatalban áttekintik  a működésé-
nek azon elemeit, amelyek esetében a megváltozott
önkormányzati feladatellátás miatt szükséges a változtatás,
illetve a feladatok hatékonyabb ellátása. A tervezett fel-
adatok megvalósításával létrejön egy hatékony és gazdasá-
gosan működő önkormányzati struktúra.

VérVétel

Budakalászon a vérvétel augusztus 1-jétől 
az egészségházban zajlik változatlan időpontban

kedden és csütörtökön 7-től 8:30-ig. 
a vérvételhez az orvos által előjegyzett 

időpont szükséges.

gyógyszertári ügyelet
2013. szeptember

István király Gyógyszertár
2013. szept. 1.

vasárnap 16-20 óráig 
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

Telefon: (26) 325-462

kőhegy Gyógyszertár 
2013. szept. 8. 

vasárnap 16-20 óráig 
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.

Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár  
2013. szept. 15.  

vasárnap 16-20 óráig  
Budakalász, Kőbányai út 3.

Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. szept. 22. 

vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20. 

Telefon: 06-26-326 402 

István király Gyógyszertár
2013. szept. 29. 

vasárnap 16-20 óráig 
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

Telefon: (26) 325-462

A változtatás jogát fenntartjuk!

kIadÓ HelYIséG az eGészséGHÁzBan

Budakalász Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a klisovác utca 6.
sz. alatti, Budakalász Város tulajdonában lévő, új építésű eGészséGHÁz-ban
található 1 db emeleti helyiség óradíjas bérletére vonatkozóan. a 28 m2 alapte-
rületű helyiség meghirdetett bérleti díja 2 000 Ft/óra.

Az EGÉSZSÉGHÁZ Buda-
kalász Város központjában
helyezkedik el, közelében ta-
lálható posta, bölcsőde, is-
kola a Polgármesteri Hivatal,
valamint különböző üzletek. 
A mintegy nettó 700 m2

alapterületű kétszintes, aka-
dálymentesített épületben 
4 háziorvos, 2 gyermekorvos, 2 fogszakorvos, a városi védőnői szolgálat és egy
vérvételi helyiség kerül elhelyezésre. 

az intézmény mind gépjárművel, mind gyalogosan/tömegközlekedéssel jól
megközelíthető. Az épület Budakalász Lenfonó HéV megállótól mintegy 200
méterre található. A gépjárművel érkezők parkolását pedig az utca patakparti 
oldalának teljes hosszában kialakított új parkolóhelyek segítik majd.
a pályázati kiírás részletei Budakalász Város honlapján, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg.
További információ: a 26-340-266/131-es telefonszámon.
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Előző beszélgetésünkkor is el-
hangzott, hogy nyáron, a szabadsá-
gok hónapjaiban sem áll meg az élet
a városban. Mi minden történt az el-
múlt egy hónapban?

Folyamatosan építkezünk és szépítjük
a várost. Elkészült Budakalász új büszke-
sége, a kis tér a Kőbányai utca sarkán a
Millenniumi keréknél. A kátyúzást már jú-
lius utolsó hetében elkezdték a munkások.
Az Egészségház előtti rész is teljesen elké-
szült, már az utolsó növényeket is beültet-
ték, és folyamatos a beköltözés. A vérvétel
augusztus 1-től az új épületben van és a
fogorvosok is ott rendelnek már. Augusz-
tus a 10-ei hétvégén átköltöznek a gyerek-
orvosok és a védőnők, és a hónap utolsó
hétvégéjén pedig a háziorvosok is. Szep-
tember 1-től így már mindenki az új Egész-
ségházban keresse a gyógyulást. Örömhír
számunkra, hogy az intézmény helyiségeit
is sikerült kiadni, a büfét alakítása már
folyamatban van. A Szentendrei Rendelő-
intézet vezetőjével, Dr. Pázmány Anna-
máriával kötött megállapodás szerint
szeptember 1-től elindul a reumatológiai
és a pszichiátriai szakrendelés. Létrehoz-
tunk a Kaláz Kft.-vel közösen a gondnok-
ságot a ház karbantartási munkáit és
takarítását az önkormányzat és az orvosok
együtt állják majd, ahogyan eddig is. 

Folyamatos a városban a locsolás, a vi-
rágok, parkok karbantartása, ami ebben a
nagy melegben komoly feladat. Van olyan
nap amikor kétszer is locsolnak a köz-
munkásaink, a kistraktor szinte éjjel-nap-
pal megy. 

Az árvíz levonulása után az egész
térségben kellemetlenséget okozott
a szúnyoginvázió. Budakalászon si-
került-e úrrá lenni a helyzeten?

Az árvíz után valóban áldatlan állapo-
tok voltak, főleg a Duna parton. Tettem is
fel egy olyan képet az internetre, ahol egy
barátom lábán mintegy kétszáz szúnyog
van. Rengeteg volt a visszamaradt víz, így
hiába tettünk bármit, nem érezték az em-
berek, hogy gondoskodunk róluk. Mos-
tanra a helyzet normalizálódott. Az utolsó
irtás után, ami július végén volt, a város
belső részein szinte nincsen szúnyog. A
Duna parton sajnos még jelen vannak, de
elviselhető a számuk. A szombati szúnyo-
girtás volt a negyedik repülős és a harma-

dik meleg ködös hat héten belül. Meg-
szűntek a visszajelzések is a lakosság ré-
széről. Hogy lesz-e még szúnyogirtás, azt
majd a szakértők eldöntik. A mostani szá-
raz időjárás nem kedvez a vérszívók sza-
porodásának. 

A bölcsőde beruházással kapcso-
latban van-e előrelépés? kiírták-e
már a közbeszerzést az építkezés-
hez?

Még nem tudtuk kiírni a közbeszerzést,
körülbelül egy hónapos csúszásban va-
gyunk, mert a kiviteli és az engedélyes ter-
vek között különbségek voltak, bizonyos
összeférhetetlen állapot. Voltak pontok,
amiket át kellett tervezni, hogy a pályázati
kiírásban megjelenteknek megfelelhessen.
A 37 millió forintos előleget megkaptuk,
ezt egy külön számlán el is különítettük. A
következő héten megtörténik a tervek sze-
rint a közbeszerzés kiírása, a közmunká-
saink arrébb teszik a játékokat a Mályva
utcai óvoda udvarán és kerítéssel lekerít-
jük az építkezésben érintett területet. Sze-
rintem tartani lehet a tavaszi átadást és a
jövő őszi nyitást, ebben nem hátráltat
minket ez a csúszás. 

Erdő péter hamarosan ismét Bu-
dakalászra jön. Mi a látogatás  célja?

Szeptember 26-án jön a bíboros úr a
városunkba, többnapos vizitáció lesz ez. A
regnáló érseknek időnként körbe kell jár-
nia a hozzá tartozó településeket. József
atyával beszélgetve elmondta, hogy ezek a
vizitációk több száz évre visszamenően da-
tálhatók. Ilyenkor felmérik az egész egy-
házközség vagyonát, a kehelytől a

miseruhákon át a könyvekig, mindent. Ez
pedig szerepelni fog a Historia Domusban.
Mire a bíboros úr érkezik, addigra szeret-
nénk, hogyha a Kálvária-domb rendben
lenne. Az egyházfő egyszer már látta az
ásatásokat tavaly, mire újra jön, addigra
szeretnénk a parkosítást is befejezni.
Nemsokára kezdi a kivitelező vállalkozó a
tereprendezést és a zöld felület kialakítá-
sát. Ezt a munkát felajánlásként kaptuk, a
burkolást pedig a város fizeti. A kivitelezés
2-3 hétig tart majd. Jövőre még egy biz-
tonsági mellvédet szeretnénk építeni. 

Augusztusban lehet számítani a
Berdó csatornázási pályázat ered-
ményére. Van-e már valamilyen in-
formáció erről?

Még nem érkezett hivatalos eredmény,
de nagyon bizakodóak vagyunk. A kollé-
gáim a hivatalban készítik elő a beruhá-
zást, már a lakossági kiértesítések is
megtörténtek. Minden érintettet levélben
tájékoztattunk arról, hogy mikor és mi
várható, mikortól lesz elérhető a hivatal-
ban a kivitelező cég munkatársa. Bízom
benne, hogy idén ősszel megtörténik a
szerződéskötés. December 31-ig ugyanis
ha nincsen aláírt szerződésünk, akkor el-
veszik az unió által biztosított pénz. A pro-
jekt végső elszámolása 2015 nyárjának
közepe. A kivitelezés időtartama a terve-
zők szerint is 3-4 hónap, így akár jövő
nyárra el is készülhet. Mire azonban idáig
eljutunk, át kell vészelnünk egy nehezebb,
kaotikus, időszakot. Fel kell túrni az utcá-
kat, meg kell szervezni a forgalmat, kezelni
kell az egyéni sértettségeket. Tudomásul
kell venni, hogy egy beruházás sokszor
porral, kosszal és lemondásokkal jár, de
enélkül nem megy. Utána az utakat kell
helyreállítani, de ez sem lesz egyszerű, hi-
szen hegyvidéki utcákról van szó, így a víz-
elvezetést is meg kell oldani. A
mérnököknek ki kell találniuk, hogy ho-
gyan lehet a nagy felhőszakadások vizét is
biztonságosan elvezetni. A legvégén pedig
szilárd burkolattal kell ellátni az utcákat,
mert látjuk, hogy a mart aszfaltos techno-
lógia nem megfelelő, ezt ugyanis elmossa a
víz. Ez egy komplex beruházás lesz. 

2013. augusztus 5.

Városszépítő nyáridő
Interjú rogán lászló polgármesterrel
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Tájékoztatás szelektív és
zöld hulladék szállításról! 
Felhívjuk a budakalászi lakosok figyelmét, hogy a Budaka-

lászi Hírmondó 7. évfolyam 7. számában „Hulladékszállítás”
címmel megjelent cikkben félreérthetően került feltüntetésre
a kerti zöldhulladék szállítására vonatkozó tudnivaló. Ezért tá-
jékoztatjuk  Önöket, hogy a kerti zöldhulladék szállítása kizá-
rólag a szolgáltató által erre a célra biztosított „AVE Tatabánya
Zrt.” felirattal ellátott  zsákban történik. Ismételten felhívjuk
figyelmüket, hogy a zsákokat a szállítási napon reggel 7 óráig
kérjük kihelyezni. A szállítási nap minden második hét szom-
batja, legközelebbi augusztus 24. A más zsákban, vagy később
kihelyezett zöld hulladékot a szolgáltató nem szállítja el.

A szelektív hulladékok (papír, műanyag) szállítása továbbra
is minden hónap utolsó hétfőjén történik.

A nem az előírásoknak megfelelően kihelyezett hulladékos
zsákokat a tulajdonosnak a közterületről haladéktalanul vissza
kell szállítani az ingatlanra.   

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Az ági TrAFik kÖSzÖni A TáMogATáST!

Szeretnék köszönetet mondani jómagam és Harcsa
Ágnes nevében minden budakalászi polgárnak, és a város
vezetőinek, akik támogatták, hogy üzletünk megkapja a
Nemzeti Dohánybolt minősítést! Ezúton tájékoztatunk
mindenkit, hogy 2013. július 17-vel, 2013. december 31-ig
az ÁGI tarfik ideiglenes engedélyt kapott dohány-termékek
forgalmazására.

Tisztelttel köszönjük a bizalmukat és támogatásukat!

Kosznovszky Gábor üzlettulajdonos

Felhívás valamennyi földhasználó
számára

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a föld-
használati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következté-
ben valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: já-
rási földhivatalnál) regisztrált földhasználó 

köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azo-

nosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a

statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján
2013. szeptember 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz

be kell nyújtani a 2013. január 1-ét megelőzően már re-
gisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó föld-
használati azonosító adatközlési adatlapot. 

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap besze-
rezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhiva-
tal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a
földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese,
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél.

FElHÍVáS
ElMŰ Hálózati kft. felkéri az ellátási területén lévő

ingatlanok tulajdonosait, kezelőit a településeken a
szabadvezeték- hálózatok biztonsági övezetét sértő
fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, galy-
lyazásának elvégzésére.

Amennyiben az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni
az ELMŰ felkérésének, és a gallyazá

st saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése
előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az
ELMŰ Hálózati Kft.-t.

Tele centrum (helyi tarifával hívható telefonszám): 
06-40-38-38-38   -   1/5 menüpont 

Vezetékek biztonsági övezetének terjedelme:
• Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a veze-

téktől mért 1 méteres távolság
• Középfeszültségű (1-35 kV-os) hálózat esetén: a szélső ve-

zetőtől oldalirányban mért 5-5 méter, illetőleg 2,5-2,5 méter a
vezeték azon szakaszán, amely a szabvány belterületre vonat-
kozó előírásainak megtartásával létesült.

• Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén a nyugalom-
ban lévő szélső fázisvezetők függőleges vetületétől számított 
13 - 13 m -es távolság.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmen-
tesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért
az ELMŰ felelősséget nem vállal.

Ha az ingatlan tulajdonosa a szükséges gallyazást nem végzi
el a jogszabályok biztosítják azt a jogot az ELMŰ Hálózati Kft.
részére hogy a munkálatokat elvégezze, elvégeztesse. A mun-
kálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) tűrni kö-
teles.
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Hamarosan 
kezdődik az iskola 

– interjú dala nagy katalinnal, a szentendrei járási
tankerület vezetőjével

A szeptemberben induló
tanévtől kezdve egy új tan-
tárgy is felkerül az órarendre.
Az erkölcstant valamint a hit-
és erkölcstant az 1. és az 5. év-
folyamokon vezetik be
először. Mit fognak pontosan
a gyerekek tanulni ezeken az
órákon?

Erre a Nemzeti Alaptanterv illetve a kerettanterv pontos
választ ad. A mindennapi életben használt erkölcsi szabályok
azok, amiket az erkölcstan keretében tanulni fognak, tehát
azokat a magatartásformákat, normákat tudatosítják és teszik
majd magukévá, amelyek elengedhetetlenek a társadalom mű-
ködéséhez. A hit- és erkölcstan oktatásnál pedig ez kiegészül
az egyházi hitélet programjával, a vallásfilozófiával és a val-
lással kapcsolatos kérdésekkel. A szülők már jelentkeztek a
tantárgyakra, az első osztályosoknál a beiratkozáskor kellett
dönteni, az ötödikesek esetében pedig május volt a határidő.

Melyik oktatási formát választották többen?
Erkölcstan oktatásra a tanulók 40 százaléka jelentkezett, a

hit- és erkölcstant pedig 60% választotta.
kik fogják tanítani ezeket a tantárgyakat?
Az erkölcstan órákat első osztályban a tanítónénik tartják

majd, felső tagozatban pedig vagy ilyen szakos pedagógus –
amiből egyelőre nagyon kevés van – illetve nyáron volt egy 60
órás akkreditált tanfolyam, ahol a jelentkező pedagógusok
megkapták a szükséges tudást, ami a tantárgy oktatásához
szükséges. A hit- és erkölcstan oktatást pedig a NAT-ban és a
köznevelési törvényben meghatározott feltételek mellett a fe-
lekezetek biztosítják. Minden iskolában szükség volt ilyen kép-
zésre. Jellemzően a nagyobb iskolákból többen jelentkeztek az
oktatásra. 

Az első osztályosokat is érinti tehát az új tantárgy
bevezetése, de pontosan hány kisgyermek kezdi meg
az iskolát? Volt-e a térségi intézményekben elegendő
férőhely?

Elég volt a férőhely, minden gyermeket fel tudtunk venni,
bár a szentendrei járás területén kifejezetten sok a gyerek,
ezért több településen plusz első osztályokat kellett indítani.
Budakalászon 140 első osztályos iratkozott be a következő tan-
évre, ez azt jelenti, hogy mind a két budakalászi iskolában 3-
3 első osztály fog indulni. Ehhez újabb tantermekre volt
szükség, Budakalász  önkormányzata biztosítja ezeket. Mind-
két iskolában átalakításra van szükség. Az engedélyeket az ön-
kormányzat saját hatáskörben intézi, hiszen az épületeknek ő
a tulajdonosa. Szerencsére jó az együttműködés.

Mi a helyzet azokkal, akik nem a körzetükhöz tar-
tozó iskolába szerettek volna beiratkozni?

Ebben az esetben, ha még volt az adott intézményben férő-
hely, akkor fel tudták venni a gyermeket. De előfordult olyan
is a térségben, hogy az iskola gyorsan elérte a maximális osz-
tálylétszámokat a saját körzetbe tartozó jelentkezőkkel is. A

körzethatárokat a Kormányhivatal szabta meg egyeztetve a te-
lepülések jegyzőivel.

jellemző lesz-e a tendencia a következő évekre is -
a demográfiai adatokat tekintve – hogy a sok gyer-
mek miatt újabb osztályok indítására lesz szükség?

Igen, folyamatosan még néhány évig biztosan jelentkezni
fog ez a probléma. Budakalász mellett a 2013/2014-es tanév-
ben plusz osztályok indulnak Szentendrén és Szigetmonosto-
ron is.

Huszár Diána

Elsősök kalászon
A tavalyi év során is hat új első

osztály kezdte meg a tanévet, idén
is sok a jelentkező. Ám meg kell
oldani a gyermekek elhelyezését
is. Ercsényi Tiborné alpolgármes-
ter asszony elmondta, a Kalász Su-
liban könnyebb a helyzet a
szaktantermek miatt,  Szentist-
vántelepen azonban szükség-
megoldásra kényszerültek.

Összesen hat új osztály indul a város két általános
iskolájában. Hogyan tudták megoldani a gyerekek el-
helyezését?

Nagyon sok olyan település van, ahol elnéptelenednek az is-
kolák, mert máshova viszik a gyerekeket. Nálunk szerencsére
ilyen nincs, de a helyzet az, hogy a Szentistvántelepi Általános
Iskolát már régen kinőttük, és úgy tűnik, hogy már a Kalász
Suli is kezd szűkös lenni. Itt viszonylag egyszerű volt a helyzet
megoldása, hiszen itt vannak szaktantermek. Az informatika
terem áthelyezésével meg lehetett oldani a plusz egy tanterem
kérdését. A Szentistvántelepi iskolában már nagyon szűkös a
hely. Én huszonhárom éve jöttem Budakalászra dolgozni, és a
telepi iskola már akkor is kicsi volt. Akkor száznyolcvan gyer-
mek járt ide, most több mint négyszáz. Az utóbbi  tíz évben
sokat küzdöttünk az iskola bővítéséért, de sajnálatos módon,
amikor lett volna a lehetőség a bővítésre, akkor nem sikerült,
most az utóbbi három évben pedig a központi  régióra egyál-
talán nem volt kiírva semmilyen iskolabővítési lehetőség. Ezért
kénytelenek voltunk egy szükségmegoldást alkalmazni. Az
igazgatói irodát, az igazgató helyettes, és az iskolatitkári iro-
dát összenyitva egy kisebb tantermet  alakítottunk ki. Már volt
erre példa ’97 körül. Az igazgató és a titkárság pedig ideigle-
nesen egy fűthető, felújított konténerbe költözik erre a tanévre.

Hogyan lesz mód a Szentistvántelepi iskola bővíté-
sére? 

Már felvettük a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ vezetőjével és ő is úgy látta, hogy valóban prob-
lémás a gyermekek elhelyezése. Megnéztük a statisztikai
adatokat, és úgy látjuk, hogy Budakalászon az elkövetkező
években nem fog csökkenni a gyermeklétszám.  Remélhetőleg
meg  tudjuk majd oldani ezt a szükséghelyzetet. Már megin-
dultak a tárgyalások ebben a témában és reméljük, hogy az
egyeztetések sikeresek is lesznek. Ezzel a mostani  megoldás-
sal egy, esetleg két évet ki lehet bírni, de sokkal többet nem.

RT
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Egyre szépül 
a kálvária

Augusztus végére burkolatot kap a Kálvária dombi temp-
lom, ám a park kialakítására egyelőre még várni kell. - A tervek
elkészültek, a teljes dokumentáció  rendelkezésünkre áll-
mondta el Krepárt Tamás alpolgármester. – Azt remélem, hogy
a költségek vonatkozásában egy-két héten belül már konkré-
tumokról beszélhetünk. Az a vállalkozás, amely hárommillió
forint értékben itt munkákat végez – a költségvetést elfogadva
– reményeim szerint az első két ütemet meg tudja valósítani.
Ennek értelmében a Kálvária domb feletti területen a nemes
fák megtartása mellett a nem értékes növényzet, vadhajtások
eltávolítását követően egy ligetes, jobban használható területet
alakítanánk ki. Emellett természetesen új növényzet telepítése
is történne. Körülbelül tizenhat-tizennyolc fa és bokrok kerül-
nek majd ide. Lépcsőzetes kialakítással szeretnénk  a terep-
rendezést elvégezni. A tervek szerint ez egy leülős, pihenős
rész, amely a későbbiekben egy szabadtéri színpad  nézőtéri
része lehetne. Ezen túlmenően gyalogos sétány kialakítását tar-
talmazza a terv. Ez részben a Golgota utca felőli gyalogos köz-
lekedést biztosítaná, másrészt a terület körbejárhatóságát is –
mondta Krepárt Tamás. 

Számos elképzelés merült fel a feltárt templom kapcsán. Szó
volt a torony helyén épülő kilátóról is. Krepárt Tamás hangsú-
lyozta, amennyiben további anyagi forrás áll majd rendelke-
zésre, újra megvitatják ezeket az elképzeléseket is.  

RT

A Budakalászi 
Szent Erzsébet 

Alapítvány közhasznúsági 
beszámolója 

a 2012-es évről

Az Alapítvány a 2011-ben tevékenységi körében kibőví-
tett alapító okiratban foglaltak szerint működik. A számvi-
teli törvénynek megfelelően elkészült 2012. évi közhasznú
egyszerűsített beszámolót a kuratórium egyhangúan elfo-
gadta.

Az Alapítvány pénzeszköze 
2013. 01.01. 1.020.320 Ft   

Bevételek:
Budakalászért Közalapítványtól 200.000 Ft
Budakalász Önkormányzattól 100.000 Ft    
Adományok 765.000 Ft       
Banki kamat 59.000 Ft 
Bevétel összesen: 1.124.000 Ft     

kiadások:
Tihanyi táborozásra 903.000 Ft   
Budakalászi és beregszászi cserkészek 
tábor. tám. 111.000 Ft    
Tűzifa vásárlásra (14 család) 248.100 Ft     
Gáz-, villanyszámla fizetés támogatásra  79.000 Ft    
Ügyviteli költségek 91.100 Ft 
Természetbeni adomány Gyertyánligetre 33.530 Ft   
Bankköltség 25.285 Ft 
Egyéb működési költség 31.985 Ft 
Kiadás összesen: 1.523.000 Ft 
Egyenleg -399.000 Ft

A fenti összegek meglétével az Alapítvány az alábbi köz-
hasznú feladatokat látta el: 

- rossz szociális körülmények között élő budakalászi
gyermekek támogatása, táboroztatása,  

- határon túli (Lövéte, Mohol, Gyertyánliget) magyar
gyermekek táboroztatása,  

- idősek és nehéz anyagi helyzetben lévő családok téli tü-
zelőjének támogatása, megvásárlása.

Az Alapítvány a továbbiakban is az alapító okiratban le-
fektetett tevékenységeknek megfelelően működik.

Budakalász, 2013. június 17.

Dr. Szigeti Ferencné
az Alapítvány elnöke
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Családsegítők 
Budakalászon

Bognár Judit, a kistérségi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti szolgálat vezetője egy évtizede vezeti már
ezt az intézményt. 

A családsegítés 1990 óta működik Szentendrén, a központi
telephelyen. Akkor még a Nevelési Tanácsadó keretein belül
dolgoztunk. 1998 óta működik a gyermekjóléti szolgálat. In-
tegráltan, 2003 óta társulás formájában látják el az önkor-
mányzatok ezeket a feladatokat. Egy-egy kistelepülés a
normatívájából nem tudná megoldani amit kell, ám összefo-
gással, közösen, egy intézményt fenntartva hatékonyabb a
munkájuk, hiszen a törvény is előírja, hogy valamennyi tele-
pülésen azonos feltételeket kell biztosítani. Az érintettek las-
sanként csatlakoztak  a társuláshoz, jelenleg tíz társult
települést látunk el. 

Budakalászon mióta dolgoznak?
Budakalász a második legnagyobb település, több mint tí-

zezer lakossal. 2008-ban a képviselő testület úgy döntött, hogy
akkor lép be a társulásba, ha a lakosság a hét öt napján folya-
matosan ellátást kap. Így itt egy saját telepirodát működte-
tünk, ahol 9 és17 óra között tartunk ügyfélfogadást. 

Milyen feladatokat látnak el Budakalászon?
Mivel ez egy integrált intézmény, két nagy csoportra oszt-

hatjuk a feladatokat. A családsegítés a szociális törvény alap-
ján működik, a gyermekvédelmi törvény alapján pedig a
gyermekjóléti szolgáltatás. Ezek önálló szakmai egységek. A
családsegítés szakmai vezetését én látom el, Rokolyáné Né-
meth Judit pedig a gyermekjóléti szolgálat szakmai ellátásá-
ért felel. A két törvényben vannak átfedések, így a hatékonyság
miatt a két szolgálat is kiegészíti egymást. Nagyon-nagy terü-
letet fedünk le. A családsegítésnél többek között információ-
nyújtás, ügyintézés, tanácsadás zajlik. A gyermekjóléti
szolgálat esetében az iskolai mulasztások, a szülői elhanyago-
lás, bántalmazások, a válás, kapcsolatügyelet és sok egyéb
dolog tartozik a feladataink közé. Budakalászon a családsegí-
tés egyik fő profilja a munkanélküliek segítése az álláskere-
sésben. 

A városban hány családdal van kapcsolatuk?
Mióta átvettük a szolgáltatást, megháromszorozódott az el-

látottak száma a településen. Ez a jó PR munkánknak köszön-
hető. Rengeteget szórólapoztunk, reklámoztunk. Hamar
elterjedt szájhagyomány útján is a tevékenységünk. 

Hogyan történik az adományozás? Elsősorban
mire van szüksége a rászorulóknak?

Egyre több családnak fogynak el a tartalékai. Lehet, hogy
számszerűen nem emelkedett olyan súlyos mértékben az anya-
gilag hátrányos helyzetűek aránya, mint az ország más terüle-
tein, de mélyült a probléma, nagyobbak a hátralékok. Ezért
nagy szükség van az adományokra. Nagy kereslet van a ház-
tartási gépek iránt, mert ezek, ha elromlanak, nem tudják pó-
tolni őket a nehéz anyagi körülmények között élők. De jelenleg
elsősorban ruhaneműt kapunk. Réfi Teréz beindította az Ado-

mányok Napját Bu-
dakalászon. Min-
den hónap utolsó
péntekén várjuk a
rászorulókat  telep-
helyünkön, ahol
gyermek- és fel-
nőttruhák közül vá-
logathatnak. Ez az
akciónk egyre nép-
szerűbb a lakosság
körében. Budakalász kiemelkedik az adományozás terén.
Helyhiány miatt bútor adományokat nem tudunk fogadni, de
ilyen esetben vállaljuk a közvetítő szerepét az adományozó és
a rászoruló között. Legtöbbször még az ingyenes szállítást is
sikerül megoldanunk. 

A legközelebbi ruhaosztásra augusztus 30-án, 9 és 13 óra
között várják a rászorulókat a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Budakalászi Területi Irodájába, a Táncsics Mihály
utca 19. szám alatt.

Nagy Judit

Bérlők az Egészségházban
– közért a Tavirózsa büfé

helyén
Az új Egészségház átadásával több helyiséget kínált le-

endő bérlők számára az önkormányzat. Leghamarabb a
büfé üzemeltetőjét sikerült megtalálni. – A többi helyiségre
is folyamatos volt a jelentkezés. Orvosi körökben elterjedt,
hogy új Egészségház épült Budakalászon. Kifejezetten
egészségügyben dolgozó orvosi vállalkozók kerestek helyi-
séget. Elég komoly érdeklődés volt, így valamennyi helyisé-
get sikerült már bérbeadnunk – mondta el Orosz György
irodavezető.  Kiadott helyiségekben  tanácsadó szolgáltatás
működik majd a testi-, lelki, szellemi egészség kialakítására,
megőrzésére, de lesz mentálhigienés és reumatológiai szak-
rendelés is. Az emeleten kozmetika, gyógytorna és gyógy-
masszázs kap helyet.

Ugyancsak aktuális kérdés az Omszk tó partján lévő 
Tavirózsa épületének sorsa. A tavalyi év folyamán számos
panasz érkezett a lakóparkban élőktől a túl hangos zene
miatt, ezért az önkormányzat úgy döntött, nem üzemelhet
ilyen jellegű intézményként tovább. A Tavirózsából várha-
tóan közért lesz majd. A bérleti jogot öt évre kapta meg az
abc üzemeltetője, ami további öt évre hosszabbítható.   RT



8 www.budakalasz.hu

kék Hírek 

A Budakalászi
rendőrség és a
Városrendészet

Hírei
2013. június 7-én 6:30 órakor lakos-

sági bejelentést követően két személyt
fogott el a Budakalászi Rendőrség, akik
kis értékű élelmiszerlopást követtek el. 
A két személy igazoltatása során megál-
lapítást nyert, hogy ellenük országos kö-
rözést rendeltek el. A két személy
fejenként 50 000 Ft pénzbírságot kapott
a helyszínen. Ezt követően a rendőrség
előállította őket a szentendrei rendőrka-
pitányság épületében.

2013. július 6-án 16 órakor a budaka-
lászi bevásárlóközpont területén lévő
mozgássérült parkolóhelyen álló gép-
jármű vezetőjével szemben a budakalá-
szi városrendészet intézkedést
kezdeményezett. Az átadott iratok, ok-
iratok összehasonlítását követően meg-
alapozottá vált, hogy az intézkedés alá
vont személy, hivatalos okirattal való
visszaélés szabálysértését követte el. Az
intézkedő városrendész kapcsolatba lé-
pett a Szentendrei Rendőrkapitányság
ügyeletesével. A közlekedésrendészet ki-
érkező munkatársai pedig a szabálysér-
tővel szemben az eljárást lefolytatták. A
szabálysértő így 50 000  Ft-os pénzbír-
ságot kapott a helyszínen.

2013. július 7-én az Omszk park terü-
letén két kóbor eb befogására került sor.
Az ebek tulajdonosával szemben, a 
budakalászi városrendészet munkatársai
intézkedést kezdeményeztek.

Az idén bőséges volt a szentist-
vántelpi cseresznyefákon a ter-
més, ezért aztán a nyár elején
négyszáz forintos cseresznyén jár-
tunk a ragadós járdákon. persze,
ez nem mindig volt így…

A hatvanas években ugyan még isme-
retlen fogalom volt a munkanélküliség ¬
sőt kötelező volt dolgozni ¬ , azonban a
fizetésből általában nem lehetett egy csa-
ládot eltartani. Ezért aztán mindenki
megpróbálta kiegészíteni a keresetét, s
így volt ez Szentistvántelepen is. 

Az egyik ilyen kereseti forrás volt a
Zrínyi utca mögötti termőterület, ame-
lyet a Pomázi Termelőszövetkezet beve-
tett kukoricával, s a harmadáért kiadta
a környékbelieknek művelésre. Sok te-
lepi család jegyeztetett tavasszal kuko-
ricaföldet, amelyet legalább kétszer meg
kellett kapálni, majd ősszel a termést le-
törni. A kukoricát felszállították a TSz-
központba, ott lemérték, majd a
harmadát traktorral a föld megművelő-
jéhez vitték. 

A kukoricát nem adták el, mert a leg-
több telepi háznál állatokat tartottak,
csirkét, kacsát, nyulat, disznót, sőt te-
henet is néhány helyen. Kellett is, mert
telepen nem volt húsbolt, sőt Kalászon
is hetente csak egyszer-kétszer lehetett
a húst kapni. Ezért aztán anyám pénte-
ken mindig korán kelt, bement Kalászra
húsért, s hosszú sorbaállás után mindig
azt vett, amit kapott, válogatni nem le-
hetett. Aztán nyáron, amikor hazahozta
a húst, a tartalékvödörbe tette, s leen-
gedte a kútba, hogy ne romoljon meg,
mert hűtőszekrényt azokban az években
csak az amerikai filmekben láttunk.

Az emberek nem a sült galambra,
vagy segélyre vártak, hanem felmásztak

azért a cseresznyefára. Hogy az akkori
mentalitást, munkához való hozzáállást
bemutassam, leíróm Bányaiék boldogu-
lásnak rövid történetét.

Bányai Mihály csinos feleségével − a
nagyobb fiúk megbámulták őt − s lá-
nyával, Mártával az ötvenes évek végén
költözött a Petőfi Sándor utcába, ahol a
17. szám alatti telken egy takaros egy
szoba, konyhás kis házat építettek. Bá-
nyai bácsi bádogosként Pesten dolgo-
zott, s a munka után oldalkocsis
motorkerékpárjával járt maszekolni, az
épülő házakra csatornát felszerelni. 

Egy nyári délelőtt, anyám megle-
pődve vette észre, hogy a szemközti sa-
roktelken Bányaiék és a segédjük szedi
a cseresznyét, méghozzá felesben. Tehát
a leszedett gyümölcsöt elvitték eladni, s
a tulajdonossal a pénzt megfelezték. Ma
már ilyen elképzelhetetlen, a három-
négyszáz forintos gyümölcs ott rohad
meg a fákon − tisztelet a kivételnek.

Persze a hatvanas években nemcsak
Bányaiék szedtek cseresznyét, hanem
sok telepi család. A gyümölcsöt pedig
kosarakban behordtuk a Lehel piacra.
Soha sem felejtem el azokat a kora nyári
hajnalokat, amikor kosarakat cipelő,
vagy talicskát toló emberek vonultak az
utcákon a HÉV-megállóhoz, s az öt órás
szerelvénnyel szállítottuk a cseresznyét
az Árpád-hídig, majd onnét villamossal.
Sokszor segítettem a cipelésben anyám-
nak, s fél nyolcra már hazaértünk, s me-
hettem az iskolába. Ha jó volt a termés,
akkor a cseresznye árából vettük meg a
téli tüzelőt, negyven-ötven mázsa fát.

(Részlet a Szentisvántelep története
című, 2012-ben megjelent könyvből)

Salánki Miklós

A sült galambért felmásztunk 
a cseresznyefára

Sörös Csaba – őrsparancsnok



Milyen volt a balatoni nyaralás?
ugye jól tudom, hogy nemrégen
érkeztek vissza a magyar tenger
partjáról?

Nagyon-nagyon jól sikerült a nyara-
lás, tökéletes időnk volt. Az üdülő, ahol
az otthon lakóival időztünk, egy őspark-
ban áll, saját partszakasza is van. Aki
akart, fürdött, aki inkább hűsölni szere-
tett volna, sétált a parkban. 

Mióta hagyomány  az idősek
otthonának lakói számára ez a ba-
latoni látogatás?

Most már negyedszerre voltunk,
hálás köszönetünk  Polgármester úrnak,
mert  minden évben lehetővé teszi ne-
künk, hogy erre a két-három napra el
tudjunk szakadni Budakalászról. 

A nyaralás után milyen progra-
mokat terveznek?

Következő programunk új teraszunk-
hoz kapcsolódik, az önkormányzat
ugyanis felújíttatja a kertünket. Már na-
gyon várjuk, hogy birtokba vegyük és
egy nagy bográcsozással ünnepeljük
meg! Vannak tervek természetesen őszre
is.  Az Idősek Klubjának valamennyi bu-

dakalászi intézménnyel nagyon jó  kap-
csolata van, ők is segítenek a szervezés-
ben. Szeretném, hogy élénkebbé váljon
az idősek és gyerekek közötti kapcsolat.
Már meg is beszéltem az egyik óvoda ve-
zetőjével, hogy szeptembertől látogatjuk
a Vasút sori óvodát időseinkkel és az
óvodások is átjönnek hozzánk. Nagyon
fontos dolognak tartom, hogy a gyerekek
lássanak olyan idős embert, aki nehezen
mozog, mert kerekes székkel vagy bottal
jár, nagyot hall, vagy rosszul lát, mert
lehet, hogy a családban nincs ilyen. Idő-
seink mesélni fognak a gyerekeknek, ját-
szanak majd velük és ez boldogsággal
tölti el őket. 

A legutóbbi képviselő-testületi
ülésen Önt választották újra a ka-
lászi idősek klubja élére. Mennyi
időre szól a kinevezés? 

Újabb öt évre kaptam bizalmat és
ennek nagyon örülök. Nekem ez az
életem, és  boldog vagyok, hogy amit el-
kezdtem, azt  folytathatom! 

Miért ezt a hivatást választotta?
1977-ben kezdtem el dolgozni csecse-

mőotthonban, majd bölcsődében, amit

’90-ben bezártak. Egyik napról a má-
sikra kerültem az idősek klubjába.
Nehéz volt a váltás, de nagyon megsze-
rettem, és  már nem is tudnék mást csi-
nálni. Ebben a hivatásban nagyfokú
empátiás készségre van szükség  az idő-
sek iránt és a munkatársak iránt is. Min-
denképpen szeretném hangsúlyozni,
hogy olyan munkatársi közösséget sike-
rült összehoznunk itt négy év alatt, ami
szerintem példaértékű. Ez a klub azért is
ennyire sikeres, mert ilyen gondozónői
gárdával tudok dolgozni. Úgy gondolom,
hogy Budakalászon az idősügy most már
sikertörténetté vált.                              RT
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„Az idősügy sikertörténet Budakalászon”
Beszélgetés zelizi erikával, a kalászi Idősek klubjának régi-új intézményvezetőjével

Elismerés az árvízi védekezésért
Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-

gatóság vezetője július 20-án elismeréseket adott át a dunai
árvízi védekezésben résztvevőknek. A budapesti ünnepség ke-
retében 17 tűzoltó vehetett át Bátorságért érdemérmet és em-
léklapot kaptak a 4 árvízben érintett megye védelmi
bizottságainak vezetői, köztük Tarnai Richárd, Pest megye
kormánymegbízottja is.

A sikeres árvízi védekezésnek az előrejelzés, a felkészülés, a
szervezettség és a társadalmi összefogás volt a kulcsa – jelen-

tette ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veze-
tője. Bakondi György altábornagy ünnepi beszédében hangsú-
lyozta, hogy a kormány, amely július 19-én hivatalosan is
megszűntnek nyilvánította a vészhelyzetet, biztosította a meg-
felelő jogi és szervezeti hátteret a sikeres védekezéshez. A fő-
igazgató kiemelte azt a példátlan társadalmi összefogást,
amelynek során százezrek vettek részt önkéntesként a véde-
kezésben az ország árvíz által megkímélt területeiről, sőt a ha-
táron túlról is.

Az ünnepségen 17 tűzoltó vehetett át Bátorságért érdemér-
met, emléklapot kaptak a megyei védelmi bizottságok vezetői,
illetve a főigazgató csapatzászlókat és zászlószalagokat ado-
mányozott a védekezésben példamutató munkát végző megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok és önkéntes megyei mentő-
szervezetek számára.

Tarnai Richárd az esemény kapcsán hangsúlyozta, a Duna-
kanyarban – mint ahogy az árvízzel sújtott más országrészek-
ben is – a katasztrófavédők áldozatos munkája mellett a
sikeres védekezéshez hozzájárult a példaértékű társadalmi ösz-
szefogás is.        (Forrás: MTI, Pest Megyei Kormányhivatal)

Pest megye  kormánybiztosának köszönhető, hogy Buda-
kalász is sikeresen védekezhetett az árvíz ellen.  Tarnai Ri-
chárd volt ugyanis, aki a városvezetők javaslatát elfogadva
engedélyt adott a Barát-patak medrének eltorlaszolására, így
segítve a város ár elleni küzdelmét. 
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kalÁsz sulI ÁltalÁnos Iskola 
és alapFokú műVészetI Iskola

…És ismét Szőce…
Hagyományainkhoz híven, ezen a nyáron is megrendeztük

őrségi kézműves táborunkat Szőcén. Iskolánk 32 tanulója uta-
zott ebbe a mesebeli kis faluba, hogy elsajátítson néhány népi
mesterséget. Bár a hosszú utazás igen kimerítő volt, nagy se-
gítséget jelentett, hogy csomagjaink szülői segítséggel érkeztek
a táborba. A napi két foglalkozás után, minden este szórakoz-
tató programokon vehettünk részt, unatkozni nem volt időnk.
Nemezeltünk, fazekaskodtunk, mézes bábot készítettünk. A
nagy melegben, a tábor területén folyó patakban hűsítettük
magunkat.  Jövőre visszatérünk!

Iványi Annamária és Palásti Erika

Diákhírek

szentIstVÁntelepI 
ÁltalÁnos Iskola

megyés játékok 3. fordulója
A Megyés Játékok 3. fordulóját az

Omszk-tó partjára terveztük. A téma: a
víz és a Föld volt. A gyerekeknek 10 állo-
máson kellett számot adniuk a tudásuk-
ról, rátermettségükről. Megyénként
indultak a gyerekek az iskolából, s már a
tóig érve is kellett néhány állomás fel-
adatát megoldaniuk. Nagyon izgalmas
volt a nap, a gyerekek, sőt a segítő szü-
lők is nagy örömmel vetették bele magu-
kat a különböző nehézségű próbák
teljesítésébe. Fáradtan, de élményekkel,
új ismeretekkel gazdagabban térhettünk
vissza az iskolába.

A víz kémiai vizsgálatától kezdve a
szelektív szemétgyűjtésen át a kavicsból
épült vízrajzig sokféle feladatban mutat-
ták meg tudásukat. Voltak logikai kész-
séget igénylő és matematikát felhasználó
állomások is. A megyék tagjai énekeltek,
térképet használva elrejtett csomagokat
kerestek. Az elméleti feladatmegoldások
sikeresek voltak, de a több kilométeres
gyaloglásban eléggé elfáradtak. Úgy lát-
szik, az állóképességükön még javítani
kell. A következő fordulóban a testmoz-
gásé volt a főszerep. Az iskola osztályai-
ban és udvarán elhelyezett állomásokon
a tanulók családtagjaikkal vettek részt,
így az egészségre nevelés mellett jelen-
tős közösség fejlesztő szerepe volt ennek
a programnak. A testnevelő tanárok vál-
tozatos, sokféle testrészt megmozgató,

többféle képességet igénylő feladatsort
állítottak össze. A gyerekek élvezték,
hogy szüleikkel együtt vehettek részt egy
iskolai eseményen, s a családok egymás-
sal kellemesen elbeszélgettek. Úgy lát-
szott, mindenki jól érezte magát.

Hlatki Éva

piliscsévi kirándulás 
Pluhár Zsófia  2.a osztályos tanulónk

így emlékezik vissza:Egy kalandparkba
mentünk, ami Piliscséven volt. Busszal
mentünk. Nagyon jó játékok voltak. Le-
hetett: kisvasutazni, hintázni, csúsz-
dázni, labirintusozni. Mi először a titok
szobába mentünk be, ahol egy bácsi be-
szélt a fizikáról, és csak utána próbál-
hattuk ki a játékokat. Egy kicsi játék
után agyagból kis virágot csináltunk. Az-
után megnéztük a kecskét, a lovat és a
szamarat, meg a növényeket. A kecskét
meg lehetett etetni. Mielőtt fölszálltunk
volna a buszra, mindenki sütött magá-
nak egy kürtőskalácsot. Délután min-
denki fáradtan ült fel a buszra. Én
nagyon jól éreztem magam. Remélem
jövőre is eljövünk ide.

év végi kirándulások
A nyári szünet közeledtével minden

osztály kirándulni megy, a nagyobbak
akár egy hetes erdei iskolába, a kisebbek
kellemes egy-egy napos programokra.
Az első évfolyam három osztálya is így
tett, s május végén a Gyadai Tanös-

vényre, június elején az Fővárosi Állat-
és Növénykertbe látogatott. A tanítók
külön buszos kirándulást szerveztek, így
gyorsabb volt az utazás.

A Gyadai Tanösvény Váchoz közel, a
Naszály északi lábánál helyezkedik el.
Megérkezésünkkor rögtön nagy élményt
nyújtott a komposzt WC, sokan még
nem láttak ilyet. Ez illeszkedik a termé-
szetes környezetbe, sem építése, sem
használata nem szennyezi az erdőt. Az
időjárás pont jó volt, se túl meleg, se túl
hideg, így egy kis sorban állás után már
indulhattunk is. Több csoportra oszolva
követtük szakképzett túravezetőinket.
Meredeken kaptatott fel az ösvény, de ez
csak rövid ideig tartott. Pár száz méter
után egy kis pihenőt tartottunk, ahol
mindenki új erdei nevet választott ma-
gának. Olyat, mely egy állat vagy növény
neve, de kezdőbetűje egyezik a kereszt-
név kezdőbetűjével, például Eper Eszter.
Felérve megvizsgáltuk, s jól az eszünkbe
véstük néhány fa kérgének küllemét:
bükk, cseresznye, gyertyán. Ezt az újon-
nan szerzett tudást egy játékban hasz-
náltuk fel. Párokba rendeződve
bekötöttük a pár egyik tagjának szemét,
s a másik tanuló odavezette csukott
szemű társát egy fához. Tapogatással
kellett megállapítani annak tulajdonsá-
gait: érdességét, vastagságát, kanyargós-
ságát, mohosságát. Ezt követte a csere.
Végül nyitott szemmel megpróbáltuk
megtalálni, melyik fánál jártunk, s majd-
nem mindenkinek sikerült is. Időszakos
patakmeder vízmosásain átívelő hida-
kon vitt tovább utunk. Egy leomlott
hegyoldalt nem borított termőtalaj,
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megismertük hogyan néz ki a homokkő
és a mészkő. Később egy csodaszép rétre
értünk, itt tartottuk a tízórai szünetet.
Sok növény nevét elmondta vezetőnk az
erdőben és a réten is, csak győzzük meg-
jegyezni! A virágok közé már gubacsok-
kal megtömött zsebbel érkeztünk, de
nem fogyott el a gyerekek gyűjtő kedve.
Ötletes módon itt nem lehetett hatalmas
csokrokat gyűjteni, csak egy-egy szirmot
vagy levéldarabot ragasztottunk egy kis
papírra, ebből a végén kicsi, de mutatós
kép kerekedett. Lápos, mocsaras terüle-
ten haladtunk tovább, főleg fűz és nyár-
fával találkoztunk. A talajszintből
kiemelt cölöp úton jártunk. Láttunk vízi
mentát, sásféléket, fekete nadálytőt. Ké-
sőbb elértük a területet tápláló patakot
is. Utolsó állomásunk az Óriások Pihe-
nője volt, ahol a nagy rönkökön ülve
már épp készültünk újabb falatozáshoz
látni, de rögvest eleredt az eső. Felkere-
kedtünk, gyors iramban haladtunk kiin-
dulópontunk felé. A gyerekek ekkor sem
keseredtek el, ugyanúgy élvezték ezt a
részt is, mint a korábbi útszakaszokat.
Nagy lapuleveleket szedtek, s azok alatt
nevetgélve baktattak a szitáló esőben.
Ebédre már vissza is értünk az iskolába,
s napközis játékkal pihenték ki a gya-
loglást.        

Másik kirándulásunk a közeli Buda-
pesten volt. A legtöbb gyerek már járt
óvodájával vagy családjával valamelyik
állatkertben, de ezt nem lehet megunni.
Olyan sok a látnivaló, hogy minden nem
is fért időnkbe, pedig csak egy rövid pi-
henőt tartottunk, folyamatosan sétál-
tunk egyik érdekes állattól a másikig, s
nem győztük út közben olvasni a nö-
vényfajokat jelző táblákat. Fő érdekes-
ség a nemrég született kicsi elefánt és
zsiráf volt. Láttunk egy másfél hónapos
kiscsikót is. Több állatnak született a kö-
zelmúltban kicsinye: oroszlánoknak,
flamingóknak, indiai antilopnak, vom-
batnak. Jártunk még vízilovaknál, orr-
szarvúnál, néztünk halakat, teknősöket,
medvéket, többféle majmot, gyíkokat,
skorpiót, különböző rovarokat, szuriká-
tákat, sokféle madár fajt. Igyekeztünk,
hogy le ne késsük a Fóka-mókát. Két
fóka akrobatikus mozdulatokkal úszott,
csúszott, ugrott a három idomár kérése
szerint. Jutalmul mindig halat kaptak.
Megvicceltük a gyerekeket: ezentúl
piros pont helyett ők is ilyesmire szá-
míthatnak. Meg is beszéltük, hogy 5
piros pont egy kis hal, 10 az már egy
nagy! Elhaladtunk a vad kutyák, tevék

mellet is. Ezek a kétpúpú állatok egész
közel jöttek, érdeklődve szaglásztak
minket. Meg is lehetett simogatni őket,
akár csak a paraszt udvarban kis bocit.
Errefele libák, kakasok pihentek kifutó-
ikban, mellettük egy teli kukoricagóré
áll. Nehéz volt tovább indulni a sok he-
lyes nyuszi és régi földműves szerszám
mellől.

Gyorsan repült az idő, indulnunk kel-
lett a kijárathoz. Itt még búcsúzáskép-
pen beálltunk egy csoportképhez, ezt
rögtön meg is kaptuk, egész jól sikerült,
ahogy az egész délelőtt. Egy órakor már
megérkeztünk az iskolába, s ebéd után
a gyerekek lerajzolták a legjobban tetsző
állatot. A lányok kedvence az elefánt
bébi és a kis zsiráf volt, a fiúk sokan
fókát, skorpiót varázsoltak ügyesen a
papírra. Néhányan még a fogalmazás-
hoz is kedvet kaptak:

„Gyada egy nagyon szép hely, ahol
rengeteg állat és növény van. Rengeteg
kirándulást lehet szervezni. A tanösvény
két részből áll. Növények közt: gubacs,
kamilla, nefelejcs, pitypang és ilyenek.
Állatok közt: nyest, mókus.” Hábit
Bence és Szalai Vince 1.c

„Az állatkertben láttuk, hogy piros
seggű páviánok verekedtek, azok hímek
voltak.” Höltz Marci 1.c.

„Az állatkertben iszonyú jó volt, tele
állatokkal és csúszómászókkal.. Én
Nemes Dávid Roland vagyok a Szentist-
vántelepi Általános Iskolából. Egyéb-
ként pedig néhány állatnál volt ilyen kis

alagút és volt ott hiéna, fóka, tigris, zsi-
ráf, tehén, kígyó, mangalica, nyuszi.”
Nemes Dávid 1.c 

Hlatki Éva

Jutalomjárat
A 2013-as iskolai jutalomjárat ere-

detileg a Visegrádi bob pályához ment
volna. Sajnos az Dunai árvíz közbeszólt,
ezért az új úti cél meglepetés volt.

Először a cserkészházhoz mentünk,
ahol számháborúztunk, mindenki na-
gyon élvezte. Miután végeztünk elindul-
tunk a Babilon centerbe, a Belvárosba.
Sok érdekes dolgot és furcsaságot lát-
tam. Amit a legjobban élveztem az a bu-
borékos része volt. Itt lehetett
buborékokat fújni, magamra húzni, be-
lebújni. Úgy láttam, hogy a kisebbeknek
is ez tetszett a legjobban, nagyon csil-
logó szemmel bámulták a hatalmas bu-
borékokat.

A második részében fizikai játékokat
próbálgattuk. Mágnesekkel és erőhatá-
sokkal találkoztunk.

A harmadik részében utaztunk az
időben és visszamentünk az ókori
Egyiptomba, részt vettünk két szertar-
táson és megismerhettük az isteneiket.

Hamar eltelt az idő, mindenki na-
gyon élvezte, biztos vagyok benne,hogy
mindenkinek maradandó emlék volt a
kirándulás.

Fenyvesi Bettina 8.b
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TOUR DE KALÁSZ
Kerékpáros túra- és ügyességi verseny, az európai autómentes napon

2013. szeptember 22-én vasárnap
Budakalászon.

Nevezés: 9 órakor • Rajt: 10 órakor 

Várunk minden AMATŐR (nem sportegyesületi!) kerékpárost, 
fiút és lányt, gyermeket és felnőttet, szülőt és nagyszülőt, akik teljesíteni tud-

ják a kb. 13 km-es távot.
(14 év alattiakat szülői/felnőtt felügyelettel!)

9 órától: az óvodások és kisiskolások részére
•  ügyességi verseny (műanyag motorral és biciklivel) 
•aszfalt rajzverseny(téma: az autómentes közlekedés)

„Tourázz” velünk!
Minden érdeklődőt szeretettel vár: 

Budakalász Város Polgármesteri Hivatala
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„Amiért 
a harang szól”
emlékezés a nándorfehérvári diadalra 

Kerékpáros zarándoklattal, dobkoncerttel, kézműves fog-
lalkozásokkal, történelmi előadásokkal és harci bemutatóval
emlékeztek idén is a nándorfehérvári diadalra Budakalászon.
A nándorfehérvári csata a magyar–török háború egyik jelen-
tős eseménye volt. 1456 júliusában a keresztények Szilágyi Mi-
hály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár várát II.
Mehmed török szultán több mint tízszeres túlerőben levő ost-
romló seregével szemben, majd július 22-én, Hunyadi János
vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket.  A
déli harangszó az egész keresztény világban azóta is a nán-
dorfehérvári diadalra emlékeztet.

Az évforduló tiszteletére tartott budakalászi hagyomá-
nyőrző találkozón a Szent Korona Szabadegyetem szervezésé-
ben zajlottak előadások. Elsőként Zsolnai Gábor beszélt a
Fekete seregről, majd Hidán Csaba tartott előadást a Hunyadi

János kori hadviselésről és fegyverzetről, végül Varga Tibor a
nándorfehérvári diadal fontosságáról és  aktualitásáról be-
szélt.  

A szervezők este hét órára várták az „Amiért a harang szól”
kerékpáros zarándoklat több mint hatvan résztvevőjét. A hosz-
szú útról érkezőket dobkoncert fogadta a Művelődési Ház ud-
varán.  Az est a Historica zenekar koncertjével ért véget.   

RT

jazz Szérummal
gyógyítanak

Nagyszámú közönség előtt adott koncertet az idén tavasszal
alakult Jazz Szérum zenekar. Vezetője, Török Péter, a koncert
előtt mesélt az együttes születéséről: „Az ötlet úgy jött, hogy
van egy másik felállásunk az Ice Cream Blues Band, ahol nagy
nevekkel zenélek együtt. Főképp bluest játszunk, de én min-
dig szerettem ezt a jazz rockos változatot, már a hatvanas évek
végén is kacsingattam e felé a zene felé. „ A csapat tagjait Török
Péter kereste meg, mindenki igent mondott a felkérésre. A Jazz
Szérum legfiatalabb tagja Bartók Máté, aki csak névrokonság-
ban áll a nagy múltú zeneszerzővel. A zenekar tagja még Varga
József szólógitáros, Juhász János dobos és Magi Krisztián bil-
lentyűs. A műsor összeállítása Török Péter feladata. - Kiválo-
gattam körülbelül negyven számot, ebből hoztuk össze azt a
repertoárt, amivel elkezdünk majd turnézni. Nehéz dolog  sok
jó számból válogatni, de reméljük, hogy a közönségnek tetszeni
fog a koncert – tette hozzá Török Péter. 

RT
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jártak-e a nagy tavaszi várostakarítás óta a bánya-
tavak környékén? Az egyesület tagjai  minden évben
több alkalommal is összegyűjtik a hulladékot a tavak
körül, de a tapasztalat szerint nem sokáig tart a rend.
Most mi a helyzet?

Egyelőre viszonylag rend van, de nem is tudom megmon-
dani,  mennyi szemét gyűlt össze tavasszal, függetlenül attól,
hogy mi késő ősszel, novemberben rendet csinálunk az egész
tórendszer környékén. Ennek ellenére az emberek idehordják
a hulladékot, és igénytelenek a környezetükre. 

Sikerült-e már felszámolni  illegális hulladékle-
rakó helyeket?

A múltkor- akaratom ellenére- följelentettem egy embert,
akit sikerült elkapni és úgy látom, hogy ennek egy kicsit híre is
ment. A Tó utca környéke azóta  mintha jobban rendben
lenne.  Hozzáteszem, ez lehet, hogy csak átmeneti.

nemcsak szemétszedéssel foglalkoznak. Az Egye-
sület kezelésében van az omszk tavi horgászat. Volt-
e már idén haltelepítés?

Idán már háromszor telepítettünk, összesen harminc mázsa
háromnyaras pontyot az Omszk tóba. A tervünk az, hogy leg-
alább még harminc-negyven mázsát telepítünk.

Sokan járnak horgászni?
Örvendetesen nő a horgászok száma, annak ellenére, hogy

a hátsó tavakat jobban szerették, de mivel az Omszk tavat te-
lepítjük intenzíven, így szépen átszoknak az emberek. A ven-

déghorgászok száma a tavalyinak
már most több mint kétszerese.
Pozitív tendencia, hogy egyre több
fiatal jelenik meg. Sajnos elörege-
dőben van a horgász társadalom,
hetven év körüli, vagy annál idő-
sebb  a horgászaink többsége. 

Van arra valamilyen ter-
vük, hogy hogyan tudnák
megszólítani a fiatalokat?

Van egy ifjúsági felelősünk, aki-
nek többek között ez is a feladata. Szoktunk olyan alkalmakat
rendezni, amikor meghívjuk a fiatalokat és bemutatjuk, vagy
segítünk nekik közelebbről is megismerkedni a horgászat alap-
jaival. Idén a szokásos horgászversenyünkön a fiataloknak
külön kategóriát fogunk hirdetni. Természetesen különlege-
sen díjazzuk is őket. Ebből következően  úgy gondolom, hogy
majd egyre többen kedvet kapnak ehhez a gyönyörű sporthoz. 

Aki horgászni szeretne, hol vehet jegyet? Mikor
van nyitva a halőrház? 

A halőrház állandó ügyeletet tart napközben, de a Budai úti
horgászboltban is lehet napijegyet vásárolni. Egy friss hír,
hogy napokon belül már online is lehet jegyet váltani. Szom-
baton  van lehetőség éjszakai horgászatra, ekkor  állandóan
jelen van egy ügyeletes kolléga a halőrházban. 

RT

utánpótlás kerestetik!
Idén ősszel is lesz verseny,  hamarosan online is válthatnak napijegyet a budakalászi horgászok, év végéig
pedig további haltelepítések  várhatóak. Horváth Istvánnal az Óbuda-kalász Horgász egyesület vezetőjével
beszélgettünk.
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közlekedés
Megnő a reakcióidő, tompulnak a reflexek és a gyalogosok

is bágyadtabban közlekednek. A kánikula hatására  szerveze-
tünkben különféle rendellenességek léphetnek fel. A fejfájás, a
rosszullét, a szédülés, a szapora szívverés, esetleg eszmélet-
vesztés vészjelzés lehet. A hőségben gyakoribbak a balesetek
is, amelyeknek köze lehet a hirtelen jött kánikulához is, hő-
ségben ugyanis veszélyesebb közlekedni – hívja fel a figyelmet
a rendőrség. A járművezetők ilyenkor kevésbé koncentrálnak,
figyelmetlenebbek, türelmetlenebbek, hajlamosabbak az ag-
resszív, durva szabálysértésekre is, megnő a reakcióidő, tom-

pulnak a reflexek, így sokkal nagyobb figyelmet követel a jár-
művezetés. A szakemberek ezért azt kérik az autósoktól, ve-
zessenek kipihenten, álljanak meg többször felfrissülni,
fogyasszanak elég folyadékot, és a gépkocsiban midig legyen
kellő mennyiségű hűtött ásványvíz vagy üdítő. A nyári hőség-
ben egyébként a gyalogosokra is jellemző a bágyadt közleke-
dés, sokszor nem néznek körül, mielőtt lelépnének az úttestre,
így erre is érdemes figyelni.

Forrás: MR/MTI

A hőség hatása 
a szervezetre

Az emberi test tömegének kb. 50-70 %- a víz, kortól, nem-
től, egészségi állapottól, környezeti körülményektől függően.
A verejtékezés segít a test működése során termelődött hő le-
adásában. A bőrön keresztül hő távozik, ám ez a folyamat csak
addig működik hatékonyan, amíg a külső hőmérséklet ala-
csony és a légmozgás a bőr felett erőteljes. Hőségben a hőlea-
dás hatékony módja a párologtatás. Ilyenkor fokozódik a
verejtékezés, a teljes verejtékmennyiség általában nem is tud
elpárologni, egy része folyékony formában távozik a bőrről. A
verejtékezés a nagymértékű folyadék- és ezzel együtt elektro-
litvesztés miatt növeli a kiszáradás létrejöttének kockázatát,
fáradékonyabbak leszünk és izomgörcsök is előfordulhatnak. 

nyár-HőSÉg-riAdó
az elmúlt hetek afrikai forrósága után a kánikula ugyan alábbhagyott kissé-ám a nyárnak koránt sincs

még vége. a forróságot sokan viselik rosszul-aminek számos oka lehet.
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Mit fogyasszunk 
a hőségben? 

• A cukros, hűs italok ellátják a szervezetet energiával, de
energia és a folyadék pótlására nem a legmegfelelőbbek. Kis
mennyiségben fogyaszthatjuk őket rendszeresen, ám ne velük
csillapítsuk  szomjunkat.

• Helyettük fogyasszunk inkább gyümölcsleveket frissen
vagy dobozos formában - ízlés szerint akár hígítva is. Ne fe-
ledjük: az energiaitalok és a kávé a folyadékpótlásra teljesen
alkalmatlanok!

• Ha sok folyadékot veszítünk (például ha hőségben spor-
tolunk) jótékony hatásúak lehetnek a sportitalok, mert szén-
hidrátot, vizet és elektrolitokat tartalmaznak.  

• Egészséges emberek illetve szabadidő-sportolók számára
naponta és edzés alatt is  remek szomjoltó a víz és az ásvány-
víz, ha a mozgás időtartalma nem haladja meg az egy órát.

• Az arab országokban nagyon népszerűek a forró teák.
Ezek az italok – egy-két csésze erejéig - fokozhatják verejté-
kezést, így átmenetileg úgy érezhetjük, hogy lehűtik a szerve-
zetet, de a legjobb, ha szobahőmérsékletű, vagy annál
valamivel hidegebb italt fogyasztunk, mert a jéghideg és a
forró italok is megterhelhetik a szervezetet.  

Mire figyeljünk?
Az ajánlott folyadékfogyasztás egészséges embereknek napi

2-3 liter, ami az aktivitástól és környezeti tényezőktől függően
lehet ennél több is. Az egészséges életmódot követő emberek
étrendjében a tiszta víz különösen fontos szerepet tölt be: ez
lehet csapvíz, tiszta, friss forrásvíz, vagy rendszeresen válto-
gatott fajtájú ásványvíz is. Hőségben tehát a nap folyamán
többször, kisebb adagokban, minden étkezéshez és étkezések
között is fogyasszunk nem túl hűs vagy forró folyadékot, pl:
vizet, ásványvizet, friss gyümölcs és zöldségleveket, higított
gyümölcsleveket - szomjúságérzet szerint. Kerüljük az alko-
holos italok fogyasztását, mert növelik a folyadékveszteséget,
hasznos összetevőket pedig csak minimális mennyiségben tar-
talmaznak.

Forrás: 
Wellness Cafe

Hűsítő italok
Limonádé és szörp

Aligha találnánk látványosabb és egyszerűbb nyári italt,
mint a limonádé, vagy éppen a szörp Egyiket sem kell túl tö-
ményre csinálni, hiszen az agyoncukrozott italok a forróság-
ban egyáltalán nem mondhatóak frissítőnek. Szörp készítése
során természetesen a hígítás arányának megfelelően tudunk
változtatni a töménységen, míg a limonádé esetében a hozzá-
adott cukor mennyisége az, ami befolyásolja a végeredményt.
Utóbbi esetén érdemes barnacukorra, vagy mézre váltani az
egészségesebb finomság érdekében. A limonádéba mindig fa-
csarjunk friss citromot. A kancsóban kínált frissítőt spékeljük
meg jéggel és mentalevelekkel, hogy még gusztusosabb legyen
a végeredmény.

Gyümölcsös frissítő

Ha már a szörpöknél és limonádéknál járunk, meg kell em-
lítenünk egy szintén végtelenül könnyen elkészíthető frissítőt.
Ezt is érdemes kancsóban vagy éppen egy bólétálban kínálni,
hiszen lényegében az, csak éppen alkoholmentes.

6 dl frissen facsart gyümölcsléhez (lehet vegyesen is) önt-
sünk hozzá 0,5 dl szörpöt, majd engedjük fel az egészet 1 liter
gyömbérrel. 

Ízlés szerint kockázzunk, vagy szórjunk bele gyümölcsöket
(ananász, narancs, citrom, eper, cseresznye stb.), majd díszít-
sük fel az egészet jéggel és mentalevéllel, citromfűvel.

Forrás: www.men.hu
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Lassan elkezdődik a 2013-2014-es bajnokság, amelyre csa-
pataink is edzenek már. 

Ezen a bajnoki éven a BMSE labdarúgó szakosztálya kilenc
korosztállyal  képviselteti magát:  U7, U9, U11, U13, U14, U15,
U21, felnőtt,és öregfiúk. A megyében alig van település, amely
ennyi korosztályt „állít ki”. Szerencsére edzőink felkészültsége,
a csodálatos környezet, és nem utolsósorban az odafigyelés a
fiatal generációra idevonzza a srácokat. Mindig tisztaság, rend
várja a sportolókat. Az edzési lehetőség is bővült, hiszen elké-
szült a második füves pálya a társasági nyereségadó törvény
segítségével. Szerencsésen pályáztunk és sikerült annyi pénzt
összegyűjteni, hogy az álom megvalósuljon. Közel százötven
sportoló látogatja a létesítményt, zömmel kalászi fiatalok. A
kisebbek a Bozsik tornán mérik össze tudásukat, a nagyobbak
már komoly bajnokságban szerepelnek. Minden nap olyan a
létesítmény mint egy nyüzsgő hangyaboly.  Öröm nézni a gye-
rekek edzéseit, játékukat, fejlődésüket. Néha a szülők is beáll-
nak focizni , s mint egy nagy, boldog család, felszabadultan
kergetik a labdát. A bajnokság más, ott már komolyabb munka
folyik, hiszen az igazi sportoló mindig győztesen szeretné el-
hagyni a küzdőteret. A felnőtt korosztálynak augusztus 17-én
indul a verseny, míg a fiatalok szeptemberben kezdik meg a
küzdelmeket. 

Szerencsére a helyi kisvállalkozók sokat segítenek  csapa-
tainknak. Egy kis uzsonna, a felújításhoz  festék,  eszközök a
karbantartáshoz. Ezúttal is köszönet minden segítségért!

Ma egyre kevesebb az olyan grund, ahol a fiatalok tudná-
nak focizni, játszani, így számtalanszor találkozom kalászi srá-
cokkal  akik csak szórakozásból rugdossák a labdát. Nem
zavarjuk le őket a pályáról, csak arra kérjük, vigyázzanak rá és

ne szemeteljenek. Tulajdonképpen a BMSE egy tömegsportot
képvisel, és minél több fiatalt tud megmozgatni, annál büsz-
kébbek lehetünk.

Az elnökség mindent megtesz a zavartalan működésért,
sokat dolgozik azon, hogy a létesítmény szépüljön. Természe-
tesen az önkormányzat, a képviselő-testület, és a város pol-
gármestere is pozitívan áll mindehhez, ahogyan tehetik,
támogatják az egyesületet. Reméljük az ez évi hazai  mérkőzé-
sekre sokan  kilátogatnak majd, hiszen a bajnokság  átszerve-
zése miatt a környékbeli csapatokkal fogunk játszani. A
sorsolást majd közöljük, és mind a kézilabda, mind a labda-
rúgó mérkőzésekről pontos tájékoztatást adunk. 

Sárosi Tibor 
elnök, BMSE 

indul a szezon
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Örömmel adjuk hírül, hogy befejeztük a Cserkészház udva-
rán található sportpálya bővítését  mind méretében, mind
funkcióit tekintve. A fejlesztés legfontosabb eleme volt – egy
későbbi lehetséges műjégpályához-  a szükséges elektromos
áram bevezetése. Bővítettük a  pálya alapterületét, így az ere-
deti 330 nm-es pálya 512 nm nagyságú (16x32 m) lett. 
A későbbiekben megvalósítható jégpálya funkcióhoz elenged-
hetetlenül fontos volt a pálya teljes területén teherbíró alapot
létrehozni. Ehhez jelentős földmunkára volt szükség, majd da-
rált betonnal feltöltés, behengerelés, murvaborítás és tömörí-
tés, szintezés következett. A teljes pályán geotextilt fektettünk.
Erre került a homokborítás, 40 cm vastagságban, részben a
már meglévő eredeti pályáról, részben az árvízi védekezésből
megmaradt „felesleges” 120 m3  nem szennyezett homok kész-
letből, melyet az önkormányzat térítésmentesen bocsátott
rendelkezésünkre,  ezúton is köszönetet mondunk érte. A
megnagyobbodott pálya két oldalán a meglévő fapalánk bőví-
tésére, javítására, festésére volt szükség, valamint újabb villa-
nyoszlopok felállítása után új, energiatakarékos (LED-es)
reflektorokat kellett kihelyeznünk. Ezt követte a tereprende-
zés, majd a homokkal borított pálya visszarendezése a nyári
szezon sportjaira: strandröplabda számára háló felhelyezése
és a pálya kijelölése, valamint szabvány méretű strand kézi-
labda és -foci számára kézilabda kapuk felállítása. Ezt követte
a pálya körül 7 m magas labdafogó háló kifeszítése. Mindezek
mobilisak, így a téli szezonban elbonthatóak és a jég számára
előkészített pályán a korcsolyapálya felépíthető a következő
téli hideg beköszöntével.  

A teljes fejlesztés során fontos szempont volt, hogy amit
lehet, önkénteseink segítségével, társadalmi munkával való-
sítsunk meg. A szakmai irányítást cserkészcsapatunk tagjai-

nak szülei végezték önkéntesen, cserkészcsapatunk fiataljait
ők irányították. Külön köszönet ezért Gazda Gézának és Nágel
Istvánnak. Köszönet a nem cserkész segítőknek az önkéntes
munkákért, az igen kedvezményes villanyszerelési munkáért
Rudolf Jánosnak és a PVV-BITECH Kft-nek, továbbá  a Tunel
Mélyépítő Kft -nek a térítésmentesen  rendelkezésünkre bo-
csátott úthengerért. Az anyagi hátteret a Szentistvántelepi
Cserkész Alapítvány biztosította részben saját, valamint  pá-
lyázati forrásból, melyet az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatott a Nemzeti
Család-és Szociálpolitikai Intézet közremüködésével. 

A megújult sportpálya a kapcsolódó öltözőkkel, vizes blok-
kokkal kiválóan alkalmas szabadidős sportolásra helyi közös-
ségek, baráti társaságok, valamint sportegyesületek és iskolák
számára is. Kivilágított, szabvány méretű strandröplabda és
kézilabda, valamint strandfoci pálya is rendelkezésre áll akár
szabadtéri testnevelés órák számára is. A padlóborítású 90
négyzetméteres tornaterem 3 asztallal ping- pongozásra, va-
lamint terem hoki (floorball) számára és egyéb sportok szá-
mára is használható. A Cserkészház termei és kertje baráti
találkozók, bográcsozások, céges és családi rendezvények, szü-
letésnapi bulik számára is alkalmas, melyekhez teakonyha és
minden felszerelés (bogrács, sörpadok, asztalok, stb.) rendel-
kezésre állnak. Bérleti díjakkal a fenntartási és fejlesztési költ-
ségeket próbáljuk fedezni non profit alapon.

További információ: www.cserkeszek.hu honlapon, Kon-
rád Andrásnál (20-220-3541, konrad.andris@gmail.com), va-
lamint  Dr Wettstein András (tel.: 30-305-7305, e-mail:
wett.andras@gmail.com) kuratóriumi elnöknél.

Dr. Wettstein Andás 

Cserkész strandsportpálya 
– nem csak cserkészeknek
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mese

Csámpi
Csámpit a kis szürke csacsit mamája beíratta az Erdőszél

Iskolába. Csámpi nem nagyon örült ennek. Szívesebben sza-
ladgált a réten, kergetőzve a pillangókkal, de azért másnap reg-
gel engedelmesen elkocogott az iskolába. Nyúl Gyula, a tanító
bácsi már várta. Megmutatta a helyét, Tapsika, a kis nyuszi-
lány mellett. Sok ismerőssel találkozott, Ürge Marcit, Sün
Samut, Pocok Palit ismerte már a rétről. Szorgalmasan elbal-
lagott reggelente a többiekkel, de míg tavasszal Tapsika vígan
számolta a madarak fészkeiben a tojásokat, Sün Samu köny-
veket olvasott, Pocok Peti le tudta rajzolni a kukoricát, Csámpi
semmit sem jegyzett meg. Még a saját lábait sem tudta meg-
számolni, az írásról és az olvasásról pedig jobb, ha nem is be-
szélünk. Társai mindig kinevették. Szünetekben sem szívesen
játszottak vele. A bújócskázáshoz túl nagy volt, a fogócskához
meg túl ügyetlen. Egyszer úgy rálépett Ürge Marci lábára, hogy
el kellett vinni Uhu doktorhoz, hogy sínbe tegye. Ráadásul
olyan hangosan iá-zott, hogy megrémítette a többieket. Sze-
gény Csámpi nagyon szomorú volt, de a mamája nem tudott
rajta segíteni. Egyik délelőtt tanítás közben nagy károgásra let-
tek figyelmesek. 

– Kár! Kár! Kár, hogy Nyuszi mama kocsija elakadt! – ká-
rogott Sebestyén a varjú.

Nyúl Gyula tanító bácsival kiszaladtak a gyerekek is az is-
kola elé. Hát látják, hogy Nyuszi Mama kocsija tele káposztá-
val, megakadt egy gödörben. Nosza odaszaladtak az
állatcsemeték. Ürge Pali húzta, a többiek meg tolták. Csak
Csámpi nem mert közelebb menni, félt, hogy megint galibát
csinál. Amikor látta, hogy nem boldogulnak, közelebb me-
részkedett és halkan megszólalt:

– Én is megpróbálhatom? 
– Persze! – mondta Nyúl Gyula tanító bácsi, hisz te vagy a

legerősebb. 
Csámpi óvatosan megfogta a kötelet és kihúzta a taligát a

gödörből. A tanító bácsi megdicsérte, a többiek meg éljenezni
kezdtek. Csámpi nagyon büszke volt magára. Attól a naptól
kezdve szívesen járt iskolába. Az állatgyerekek pedig nem ne-
vették ki, hanem segítettek neki. Tapsikától számolni, Samu-
tól olvasni, Palitól pedig rajzolni tanult. A szünetekben vígan
húzta a többieket Nyuszi Mama szekerén.

ÖVM
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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

Anyakönyvi hírek

Budakalászi újszülöttek:
2013. július hónapban
4 kisfiú és 2 kislány született.

Házasságot kötött:
tíz pár

Volt budakalászi lakosok:

júniusban elhunytak:
Flusznik Elemér  60 éves,
Csikós Szilárdné 
szül. Mirkovics Mária  85 éves,
Rácz Lajosné 
szül. Bartha Erzsébet  59 éves,
Demes Imréné 
szül.: Bessenyei Irén 91 éves,
Zona János 84 éves

júliusban elhunytak:
Elekes Ágnes 
szül.: Tolnay Ágnes 78 éves,
Dzsudzsák Gyula 79 éves,
Péter Alajos 74 éves

Szépkorú lakótársaink:
90. születésnapja alkalmából jó erőt
és egészséget kíván Rogán László pol-
gármester:
Hunyadi Károlyné 
szül.: Stekbauer Magdolnának,
Czinege Lajosné 
szül.: Urbán Katalinnak, valamint
Garamvölgyi Istvánné 
szül.: Varga Annának.

Budakalászi evangéliumi közösség 
(Budakalász, Budai út 55.)

Elérhetőség:
Kiss Péter lelkipásztor +36-20-886-8752
kish.peter@gmail.com 
Honlap: http://iebek.hu/

Állandó programjaink: 
Vasárnapi Istentisztelet: 
Minden vasárnap 10.00 órai kezdettel.

BUDAKALÁSZ, 
Ciklámen utcában felújított, 
133 m2-es, ötszobás, kertes, 

garázsos sorház csendes 
parkosított környezetben eladó. 

Irányár: 
38,9 M Ft.

telefon: 06-1-438-3827,  
06-309-773-588.

Játékok napja

a dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 
szolgálat szervezésében az alábbi 
időpontokban 10 és 14 óra között

Leányfalu 2013. augusztus 7.
Budakalász 2013. augusztus 14.
Pilisszentlászló 2013. augusztus 21.
Szentendre 2013. augusztus 21.

A rendezvények való részvétel ingyenes!
Minden gyereket szeretettel várunk családjával 
egy közös játékra a plakátokon meghirdetett 
helyszíneken!

a Budakalászi Hírmondó legközelebbi
számának lapzártája: szeptember 4.

közérdekű 
telefonszámok

elmű szentendre
(fiókiroda) 

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:
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



24 www.budakalasz.hu

Megvételre keresek 
Simson S 50- 51,  ETZ 250-251-es 

típusokat, papír nem számít, 
ezekhez gyári új  DDR-es 
alkatrészeket. 1950 előtti 

kerékpárokat, 
ezekhez alkatrészeket, leírásokat,

megegyezés szerinti áron! 
Régi zománctáblákat (hirdetési 

és utcatáblák), régi olajokat 
(Castrol, Arol, Shell stb.) 

régi magyar lemezárugyár által 
készített gyerekjátékokat.

E-mail: csekabau@invitel.hu 
telefon: 06-30-950-9383

Budakalászon,
Szent István-telepen 
55 m2-es faház, 

(a bontás és szállítás költsége 
is a vevőt terheli)

300 000 Ft-ért eladó.
Tel: 06-20/9-936-746

Kalász pékség
Budakalászon 

a város szívében, a főtéren
3 óránként friss, helybensütött 

pékáru és számos péksütemény
nyitás augusztus 24-én!

a nYItÁs napJÁn akCIÓ: 
12 óráig minden termék féláron

nyitva: 
minden nap 

6-21-ig, 
vasárnap 

7-20 ig

Céges és lakossági hirdetések felvétele:

Horváth Rudolf
marketing@szentendre.media.hu 


