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VII. évfolyam 6. szám

A tartalomból

Elkészült.
A Budakalászi Egészségház ünnepélyes átadására várja a városlakókat
az önkormányzat. Az új centrum
avatása június 28-án, 13 órakor kezdődik.
13. oldal

Vendégünk: a Maestro.
Életéről,munkájáról, Oscar díjra jelölt kisfilmjéről is mesélt lapunknak
M. Tóth Géza, Budakalászon élő Balázs Béla-díjas animációs rendező és
producer.
18. oldal

Idén is sikeres volt.
A város egyik legrégebbi sportrendezvényén, a Kevély-futáson ez
évben is sokan vettek részt. A futók
után családi túrázók is nekivágtak a
távnak.
22. oldal
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Árhullám a Dunán

Digitális átállás Budakalászon
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Mi a helyzet Budakalásszal?

ver központból érkeznek a televíziók
adásai, akár egy IP tévé előfizetésnél,
ezért lehet visszatekerni is például,
vagy visszanézni műsorokat) a csatornák / csatorna kiosztások egy központi
állomásról érkeznek, így jelen pillanatban ugyanaz a kínálat van a legtöbb helyen az országban (legyen az a UPC
vagy a T-Kábel hálózata), nincsenek
helyi változatok egyelőre, de a kapott
információk alapján a UPC és a TKábel is a specifikációkon dolgozik, hiszen mindenhol igény lenne erre.
Jelenleg ezért nem lehetséges, hogy a
digitális csomagba bekerüljön helyileg
a VKC Televízió, de természetesen várható, hogy a digitális csomagokat majd
lehet változtatni, helyi specifikációkat
belevinni.
A földfelszíni digitális átállás jövőjéről. Az országos földfelszíni digitális
átállás után ugyanúgy várható a helyi
/ területi földfelszíni digitális átállás is.
Leegyszerűsítve a jövőben ez azt eredményezheti, hogy kábeltévé előfizetés
nélkül is nézhető majd DVB-T vevővel
akár a helyi televízió is, vagy aki az
adott helyi adótornyon rajta van,
annak a csatornának a helyi körzetben
vehető majd az adása. Ez a megoldás
mindenben egyezik majd az országos
átállással, csak itt adott területekre
(„X” km sugarú kör) vonatkozik csak.
Konkrét időpontról egyelőre nem lehet
beszélni, de a nagyobb térségi és helyi
televíziók kapcsán már elindult a folyamat.
Összegezve. A budakalászi
helyi, VkC Televízió a T-kábel
analóg kábelhálózatán fogható. A
VkC csatorna a digitális kábel
csomagban egyelőre műszaki
okok miatt nem tud helyet kapni,
de az a digitális előfizetők számára továbbra is elérhető. (A
VkC csatotrnát nem a set top box
távirányítójával, hanem a televízó távirányítójával kell keresi.)
A VkC Televízió adásainak
szélesebb körű elérésének érdekében viszont hamarosan újraindul a www.vkctv.hu weboldal,
ahol a budakalászi helyi tv aktuális heti adásai teljes hosszában
megtekinthetőek lesznek.

fotó: Raczko Dániel

Számos téves információ hangzott
el a közelmúltban a digitális átállás, illetve a digitális átállás és a budakalászi
T-Kábel kábelhálózattal kapcsolatban(amelyen a helyi VKC Televízió is
fogható). Elöljáróban: A földfelszíni
digitális átállás és a kábeltévés digitális előfizetés két külön műsorszórási
forma, ilyen szinten nincsenek kapcsolatban, a kábeltévés előfizetőket
nem befolyásolja semmiben a földfelszíni digitális átállás. Egy dologban
természetesen egyezik a digitális kábeltévé előfizetés a digitális földfelszíni sugárzással, az pedig a digitális
műsortovábbítás, illetve az adott digitális szabványok, fájl típusok (SD:
mpg2 HD: mp4, mpg4) vagyis az adás
előállításának műszaki része, paraméterezése.
Már pár hónapja mást sem lehet
hallani a közmédiából, mint a földfelszíni digitális átállás időpontját és a
hozzá szükséges technikai információkat. Bár a reklámfilmekben is elhangzik, de talán nem túl kiemelten,
ez kizárólag a földfelszíni sugárzással
kapcsolatos átállás. Mit jelent ez?
Egyrészt korszerűbb műsorközlési
forma, amely műszaki fejlesztéssel
több csatorna sugárzását teszi lehetővé, másrészt mára Európai Uniós
kötelezettség is, ami azonban csak
azokat érinti országos szinten közvetlenül, akik eddig előfizetési díj nélkül, szoba- vagy tetőantennával
tévéztek, és kizárólag az M1, a TV2
és/vagy az RTL Klub adásait tudták
fogni. Ők szociális alapon támogatást
is kérhetnek a digitális átállás kapcsán. Mivel sok helyen felmerült ez a
probléma, már a hivatalos weboldalon, a www.digitalisatallas.hu-n is egy
kezdő kérdés fogadja az érdeklődőket,
amely alapján gyorsabb információhoz juthatnak, attól függően, hogy miként jut el hozzájuk a televíziók adása.
Közvetve természetesen minden Magyarországon élő lakost érint a digitális átállás jelen (országos) és jövőbeli
(helyi) lépcsőfokai, de ma elsősorban
csak akkor, ha netán szolgáltatási formát váltana, tehát kábeltelevízió helyett például a pár csatornás
MindigTV-re vált valaki.

Akiknek kábeltévé előfizetésük van,
jelen esetben nem kell tenniük semmit
a földfelszíni digitális átállás kapcsán,
ugyanis náluk direkt összeköttetésen,
azaz kábelhálózaton keresztül jut el az
adás az adott kábeltévé szolgáltatótól.
Így Budakalászon a T-Kábel előfizetéssel rendelkezőknek sem lesz teendőjük. Talán az zavarhat meg Budakalászon és helyi szinten többeket,
hogy a kábeltévé hálózatok is az utóbbi
2-3 évben korszerűsödnek és az analóg
előfizetések mellett/helyett ott is megjelentek a digitális előfizetések.
Amikor Budakalász értékesítette
helyi kábelhálózatát, az csak analóg
módon működött. Az analóg műsorközvetítés általában helyi szinten egy
fejállomásról működik, amely csatornák jele eljut az adott fejállomásig, azokat lehet nézni az adott hálózaton. A
T-Kábel a vásárlás után digitális előfizetést is ajánlott, mint mindenhol, ahol
jelen vannak az országban. A digitális
előfizetésnél az analóg előfizetés is él,
ha csak az adott előfizető nem mondja
azt, hogy a régi kábelezést megszünteti,
"kihúzatja". A digitális kábeltévé előfizetésnél a tv mellé kerül egy set-top box
eszköz, az csatlakozik a tévékészülékhez, a digitális műsorformánál a settop box-on válthatunk csatornát, nem
közvetlenül a televízión keresztül.
Ezek értelmében ha valaki digitális kábel előfizetésre is váltott,
maradt az analóg műsor is (ha
másként nem döntött), a digitális
csatornák a set-top boxon keresztül érhetőek el, az analóg csatornák pedig közvetlenül a tévén
keresztül, ahogy eddig is. A digitális és az analóg kábeltévé előfizetés között különbség, hogy a digitális
előfizetésnél a költséghatékonyabb működés és műszaki okok miatt (egy szer-

Gerzsenyi Krisztián

www.budakalasz.hu

A budakalászi gyerekek Budakalászon fognak tanulni
A képviselő-testület 17
napirendi pontot tárgyalt
a májusi ülésén. Mindjárt
az elején két önkormányzati tulajdonú cég beszámolóját is elfogadták.
Milyen 2012-es esztendőt
zárt a Budakalászi közmű
Üzemeltető és a kaláz
kft?
A Közmű Üzemeltető Kft. a tavalyi
évben körülbelül 10 millió forint nyereséget ért el, emellett pedig a cégnek van
eredménytartaléka. Amikor Kroó József
átvette a cég irányítását, akkor 100 millió forint felett volt a kintlévőség öszszege. Az azóta tett intézkedések
hatására a lakosság körében 70 millióra,
az intézmények esetében pedig 10 millióra csökkent az adósság. Ehhez a 80
millió forinthoz is szeretnénk hozzájutni, ezért egy behajtó cég felel majd.
Kroó József a szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. élén szerzett tapasztalatai azt
mutatják, hogy akár a kintlévőségek 80
százaléka is rendezhető ilyen módon. Mi
már az 50-60 százalékos sikernek is
örülnénk.
A Kaláz Kft. is beszámolt ebben a hónapban. Itt egy kicsit más a helyzet. Rengeteg feladatot adunk át a cég számára,
de a finanszírozás nem mindig megoldott, ezért nagyon a penge élén táncol a
Kft. Vannak elképzeléseink arról, hogy
jövőre hogyan lehetne a Kaláz Kft.-nek
olyan plusz munkákat adni, amivel bevételt is tudnak termelni. Felmerült az
is, hogy az új egészségház működtetését
átadnánk, illetve, hogy a városfenntartás
is a cég hatásköre lenne, így pedig pályázatokkal tudnák megtámogatni a működést.
személyi kérdésekről is kellett
döntenie a képviselőknek, éppen
az imént említett közmű Üzemeltető kft. miatt. kroó józsef
igazgató ugyanis lemondott a tisztségéről. ki került a helyére?
Kroó József igazgató úr más egyéb elfoglaltságaira hivatkozva kérte, hogy
mentsük fel a tisztségéből. A testület ezt
meg is tette, így ő május 31-i hatállyal
már nem tölti be a Budakalászi Közmű
Üzemeltető Kft. igazgatói posztját. A
képviselő-testület májusi ülésén Tóth Tibort választotta a cég igazgatójává, aki
korábban a felügyelő bizottság tagja volt.

www.budakalasz.hu

Interjú Rogán László polgármesterrel
Azt azért tudni kell, hogy a
közműtörvény változása miatt
a cég sorsa eléggé behatárolt,
legalábbis a szennyvíz-szolgáltatást tekintve. Budakalász
nem tudja teljesíteni azokat a
kötelezettségeket, amiket a
törvény előír. Be kell majd tagozódnunk valamilyen nagyobb szolgáltatóhoz, és
akkor ez az üzletág meg is szűnik. Az
igazgató úr megbízatása valószínűleg
nem lesz hosszú, majd a lehetőségeinktől függ. Tóth Tibor a bizottság külsős
tagja volt, és összeférhetetlenség miatt
új személyt kellett a helyére választanunk. A posztot Kovarenszki Máté tölti
be majd a jövőben. A felügyelőbizottságban pedig Máté István veszi át Tóth
Tibor helyét.
Budakalász kinőtte az iskoláit.
szeptembertől ismét 3-3 első osztály indul mind a két intézményben,
ehhez azonban már kevés a tanterem. Hogyan tudják minden gyerek
számára biztosítani a helyet?
Az oktatásügy országos átalakulása
miatt mindkét iskola fenntartását és
működtetését átadtuk az államnak. Az
intézmények működére azonban így is
mintegy 80-90 milliót fordít a város éves
szinten. Örömmel vettük, hogy a budakalászi gyerekek egyre többen vannak,
bár tudjuk azt is, hogy sokan trükköznek
az állandó lakcím átjelentésével, hogy
ide vegyék fel a gyermekeiket iskolába.
Akkor is, ha egyébként életvitelszerűen
nem itt élnek. Már gondolkodunk ennek
a problémának a megoldásán.
Kialakult egy olyan helyzet, hogy
mindkét iskolában meg kellett teremtenünk egy harmadik első osztály indításának lehetőségét. A 24 tantermes
Kalász Suli esetében egy kicsit egyszerűbb a helyzet, itt mintegy 900 ezer forintból el lehet végezni a szükséges
átalakításokat. A Szentistvántelepi Általános Iskola esetében azonban jelenleg
nincsen több tanterem. Az volt a legkézenfekvőbb megoldást, hogy az igazgatói
iroda és titkárság egy légtérbe lesz
nyitva, így egy kisebb létszámú osztálynak helyet lehet biztosítani. A kiszoruló
irodákat azonban valahol szintén el kell
helyezni. Ennek megoldása az lesz, hogy
a hamarosan megépülő Egészségháznál
lévő konténert fogjuk felhasználni, ami

a város tulajdona. Ezt fel kell újítani, leburkolni, és utána itt kap helyet az igazgató úr és a titkársága. Ezekre a
munkákra 3 millió forint keretösszeget
különítettünk el.
Az átalakítások a 2013/2014-es tanévre jelentenek megoldást, ennél komolyabb lépésekre lesz szükség jövőre. Az
iskolák új fenntartójának – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak –
a megoldási javaslata az volt, hogy az
első osztályos gyerekeinket más település iskolájába vigyük át. Ezt mi nem
vállaltuk. A budakalászi gyerekek Budakalászon fognak tanulni.
Az iskolák átalakításánál egy
jóval nagyobb összeget kell majd
kifizetnie az önkormányzatnak, lezárult ugyanis a kalász Film Bt. és
a város között zajló per. Mekkora
pénzről van szó?
2006-ban az akkori polgármester felmondta a Kalász Film Bt. szerződését,
amit a televízió nem tartott jogosnak.
Azóta húzódott a jogi procedúra. A másodfokú bíróság döntése kimondta, hogy
nem volt jogszerű a szerződés megszakítása, ezért nekünk most a kamatokkal,
jogi- és perköltségekkel együtt közel 30
millió forintot kellene kifizetnünk. Ezt az
adósságot az előző testület hozta még
magával, mutogatni nem szeretnék senkire, mert akkor sosem gyógyulnak be a
sebek. Kifizetjük a pénzt. A Budakalászi
Közmű Üzemeltető Kft. eredménytartaléka és a nyeresége ad erre fedezetet.
Egy érdekes napirend is szerepelt a májusi ülés pontjai között.
Az önkormányzat állásfoglalást
készített a trafikpályázat eredményéről. Miért volt fontos ez?
A kormányzati döntéssel összhangban szeretnénk, ha a budakalászi vállalkozók lehetőséget kapnának nagyobb
számban arra, hogy amivel régóta foglalkoznak, azt továbbvihessék. Még januárban írtam egy nyilatkozatot a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Kft.-nek, amiben a pályázót támogatásomról biztosítottam. Ezt a levelet a
képviselő-testületi ülésen fel is olvastam.
A mostani állásfoglalás politikai oldalaktól teljesen független. Azt gondolom,
hogy a kormány szándéka is az, hogy
akik itt élnek, azok itt találják meg a számításaikat.
2013. május 31.
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Testületi döntések

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 30-án megtartott ülésének
közérdeklődésre számot tartó döntései.

Beszámolók elfogadása

Budakalászi közmű Üzemeltető kft.
A Képviselő-testület elfogadta a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2012. évi beszámolóját. A társaság működése a vonatkozó törvényeknek megfelelően rendezett. A tartós
hátralékkal rendelkezők kinnlevőségének kezelésére házon
belüli „behajtása” helyett az erre szakosodott külső cég igénybevételére tettek lépéseket. Ügyfélszolgálati rendet 2012-évtől
tovább bővítették a hétfői napon este 20-óráig. A társaság
kedvezőbb szerződést kötött az elektromos energiaszolgáltatásra vonatkozólag az MVM Zrt.-vel így a nagymértékben
csökkentették a kiadásokat. A szervezet gazdálkodása változatlanul az előző évvel azonosan nyereséges.

kaláz kft.
A gazdasági társaság 2012. évre vonatkozó beszámolóját a
Képviselő-testület elfogadta. A beszámoló többek között részletezi a bánya-rekultivációs feladatok végrehajtását, a céges
közművagyon önkormányzatnak történő átadására vonatkozó
tényeket, a Bészkü-telep önkormányzathoz kerülését lehetővé
tevő körülményeket, valamint a sportcsarnok bérleményként
történő hasznosításával kapcsolatos lépéseket.

Közbeszerzési terv módosítása

A bölcsődeépítéssel kapcsolatosan új tételként merült fel a
kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás. A törvény előírásával összhangban, a közbeszerzési terv ennek megfelelő kiegészítését
fogadta el a Képviselő-testület.

Budakalász Város
2012 évi vagyoni-pénzügyi helyzete

Budakalász Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 2013.
május 30-án fogadta el.
Az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi helyzete az előző évekhez hasonlóan stabilnak minősíthető. A költségvetés 2012-ben
a város üzemeltetését, az intézmények működését, a kötelező,
az önként vállalt és az államigazgatási feladatok ellátását biztosította, emellett jelentős beruházások és felújítások is megvalósultak, illetve kezdődtek el, valamint az önkormányzatnak
sikerült az adósságállományát is csökkenteni.
A 2012. évi költségvetés a saját bevételekből, az átvett
pénzeszközökből, az átengedett bevételekből, a központi költségvetés támogatásából, a kölcsönök visszatérüléséből és az
előző évi pénzmaradványból finanszírozható volt. A tervezett
69.213 eFt hosszú lejáratú hitelt nem kellett igénybe venni. A
költségvetés működési célra hitelt nem tartalmazott és nem is
kellett igénybe venni.
A kötelezettségek állománya az előző évhez viszonyítva
132.783 eFt-tal csökkent, amelyhez hozzá-járult a deviza alapú
hitelek előző évhez viszonyított kedvezőbb árfolyama is.
Az önkormányzat adósságállományát és a további évek
adósságszolgálatát kedvezően érinti, hogy 2013. évben a Ma-

4

„Kalász Média” Pályázat

A Képviselő-testület nyilvános pályázatot írt ki Budakalász
médiumainak együttes előállítására és üzemeltetésére. A benyújtási határidőig egy pályázat érkezett, amely a kiírt formai szempontoknak megfelelt. A pályázat értékelésére
létrehozott munkacsoport a Fanny Film Kft. benyújtott pályázatát elfogadásra javasolta, amelyet az OKSB támogatott.
A Képviselő-testület a média feladatok ellátásával 2013. július 1. napjától egy éves határozott időtartamra a Fanny Film
Kft. bízta meg.

Személyi változások

A Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. ügyvezetője Kroó József 2013. május 22-én felmentését kérte. A képviselő-testület a feladat ellátásával Tóth Tibort bízta meg. Az új
ügyvezető korábban a társaság felügyelő bizottságának elnöki feladatait látta el, valamint a Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság munkáját segítette
külső tagként.

Városi Díjak

A Képviselő-testület döntött a városi díjak odaítéléséről is. A díjakat Rogán László polgármester ünnepélyes keretek között a
június 3-i Pedagógusnapon, a június 25-i Semmelweis napon,
illetve az augusztus 20-i Államalapítási ünnepen adja át.
A Képviselő-testület összes rendelete megtekinthető a
város honlapján a www.budakalasz.hu weboldalon az Önkormányzat menüpont alatt.

gyar Állam a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 72. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzati adósságkonszolidáció keretében a város adósságának 50 %-át, 224.590 eFt-ot átvállalja.
A költségvetés végrehajtásából adódóan 196.688 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány képződött.
Az önkormányzatnál a 2012. évben jelentős vagyonnövekedés volt tapasztalható, amelyet alátá-maszt, hogy a befektetett
eszközök állománya az előző évhez képest 294.431 eFt-tal nőtt.
Az önkormányzat pillanatnyi fizetőképességét kifejező, a
pénzeszközök és a rövid lejáratú kötele-zettségek arányából
képzett likviditási gyorsráta értéke 1,93, amely az előző évben
0,40 volt. A likviditási gyorsráta értéke jónak minősíthető.
Az önkormányzat eladósodottságát kifejező, a kötelezettségek és az összes forrás arányaként képzett mutató az előző évi
8,42%-ról 6,73%-ra csökkent. Az eladósodottsági mutató még
nem tartalmazza a Magyar Állam által átvállalt, 2013. évben
realizálódó adósságkonszolidáció hatását.
Az önkormányzat könyvvizsgálója a jelentésében megállapította, hogy a beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelel
és a beszámolót elfogadásra javasolja.
Szita László
könyvvizsgáló

Kaltner Kátoly

a Pénzügyi Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

www.budakalasz.hu

ELADÓ TELKEK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján
ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI a tulajdonát képező alábbi tehermentes,
forgalomképes, lakóház építésére alkalmas telkeket:
SZALONKA UTCA:
Budakalász Ürömi-dombján a Szalonka utcában 3 db új parcellázású sík felületű építési telek eladó. A közművek az utcában találhatók. Az ingatlanok, új
építésű családi házak, óvoda mellett fekszenek, csendes, kulturált környezetben. Budakalász központja 5 perces sétával elérhető.

TELKEK PARAMÉTEREI:
Térmértékek:
299/104 hrsz: 910 m2
Irányár: 20.000.000 Ft
299/105 hrsz: 700 m2
15.400.000 Ft
299/106 hrsz: 774 m2
17.000.000 Ft
Beépítettség:
max. 25 %
Beépítési mód:
oldalhatáron álló
Építménymagasság: max. 5,5 m

Az önkormányzat
állásfoglalása trafikpályázat ügyben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete sajnálattal veszi tudomásul, hogy több, régóta dohánytermékek
értékesítésével is foglalkozó budakalászi vállalkozó nem nyert
jogosultságot ezen termékek forgalmazására a későbbiekben.
Ennek okán Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt.-t, hogy – a kormány javaslatával összhangban – bővítse ki
a nyertesek körét, megadva a lehetőséget ezzel a helyi vállalkozók számára, hogy a megélhetésük forrásául eddig
végzett tevékenységüket tovább folytathassák. A Képviselőtestület 9 igen egyhangú szavazattal felkéri a Polgármestert,
hogy ezt a határozatot tegye közzé a sajtóban.

SUGÁR UTCA:
Budakalászon, a Sugár utcában, szép környezetben 970 m2-es gondozott,
gyümölcsfákkal, bokrokkal beültetett, 16 m2-es gazdasági épülettel rendelkező,
lakóház építésére alkalmas panorámás telek eladó. Villany a telken belül, víz a
Sugár utcában található.
Irányár: 15.000.000 Ft
TELEK PARAMÉTEREI:
Beépítettség:
max. 20 %
Beépítési mód:
szabadon álló
Építménymagasság:
max. 5,5 m

KIADÓ HELYISÉG AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános pályázatot ír ki a Klisovác utca 6. sz. alatti, Budakalász Város tulajdonában lévő újonnan épült EGÉSZSÉGHÁZ-ban található 1 db földszinti, és 1 db emeleti helyiség bérletére.

A földszinti 16 m2-es helyiség minimális bérleti díja
6000 Ft/m2/hó.
Az emeleti helyiség bérleti
díja min. 2000 Ft/óra.

Az EGÉSZSÉGHÁZ Budakalász Város központjában
helyezkedik el, közelében található posta, bölcsőde, iskola a Polgármesteri Hivatal, valamint különböző üzletek.
A mintegy nettó 700 m2 alapterületű kétszintes, akadálymentesített 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 Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg.
További információ: a 26-340-266/131-es telefonszámon.

www.budakalasz.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot ír ki
Budakalász város
belterületén fekvő, Vasút sor 88., Magyar u. 6/1.
és Magyar u. 69. szám alatt található önkormányzati lakások bérbeadására.
A pályázati felhívás részletesen megtalálható
a www.budakalasz.hu/pályázatok/vagyonhasznosítási pályázatok
menüpont alatt, valamint
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
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fotók: Medveczki Tamás

Mobilgátak Budakalász szomszédságában

A mobil árvízvédelmi fal Szentendre belvárosában

Magyarország egyelőre egyetlen mobil árvízvédelmi falát –
vagy ahogyan a köznyelv hívja, a mobilgátat – ez év októberében
adják majd át Szentendrén. Az uniós forrásból épülő beruházás
során 333 méter hosszan épül ki a Duna menti országokban már
használt technológia, de összesen 2,5 kilométer hosszan újul
meg a belvárost védő gát. A projekt 100%-os Európai Uniós támogatással valósul meg, mintegy 1,3 milliárd forintból.
A mobil árvízvédelmi gát szakaszán hat méternyi mélységben készült résfal, aminek a tetejére építették ki a mobil gátat
befogadó szerkezetet. Árvíz idején ezekre az elemekre helyezik rá a mobil falat tartó oszlopokat, közéjük pedig a vízzáró
lamellákat. A fal magassága 180 cm, ez az eddigi legmagasabb
árvíz szintje fölött van közel egy méterrel.
Az építés során nagy pontossággal mérték ki az elemek helyét, ezt a munkát az IBS, a mobil árvízvédelmi falat szállító cég
egyik német mérnöke ellenőrizte, ugyanis az építőipari szabványokhoz képest mindössze 2 milliméter elhelyezésbeli és maximum 1 fok szögbeli eltérés lehetett az egyes elemek beépítésénél.
A geodéziai mérések tűréshatáron belüli eredményeket hoztak.
A szerkezet felépítése roppant egyszerű, a márciusban tartott nyílt napon sokan sikerrel próbálták ki összerakását. Teljes hosszában először áprilisban láthatták a városlakók a mobil
árvízvédelmi falat, amelyet áradás esetén körülbelül 4 óra alatt
tudnak összeállítani. A mobil gát elemeit egy kifejezetten erre
a célra épített tároló csarnokban őrzik. A szakszerű összeszerelést a Városi Szolgáltató Zrt. munkatársai és önkéntesek végzik majd, de a tűzoltók is megkapták a kétnapos kiképzést.
Az elmúlt hetekben komoly terhelési vizsgálatoknak vetették alá a mobil árvízvédelmi falat. A gödöllői Szent István
Egyetem Gépészmérnöki Kara több tonnás nyomóerővel tesztelte a talplemezek és fejgerenda megfelelő építését. A mobil
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árvízvédelmi fal szinte teljes egészében elkészült, a kivitelezés
tereprendezéssel és a földgát rendbetételével folytatódik. A beruházásnak őszre kell elkészülnie.
A szentendrei példát követné a tervek szerint Budapest III.
kerülete, ahol a római part védelmét szeretnék mobil árvízvédelmi fallal megoldani. Ahogyan korábban Szentendrén, úgy
itt is sokan szólaltak fel az új gát ellen. Szakmai vitákat váltott
ki a tervezet, sokan pedig a tervezett fakivágások ellen tiltakoznak. A III. kerületi önkormányzat egy februári határozatával támogatta a Római-parti védművel kapcsolatos
állásfoglalást. „Erre a döntésre már régóta várt a kerületi és a
Római-parthoz kötődő lakosság. Sokan, hosszú évek óta küzdöttek azért, hogy mindez megvalósuljon az önkormányzattól
a helyi civil szervezeteken át a partszakaszért elkötelezett magánszemélyekig. Számos kezdeményezés, aláírásgyűjtés és
más támogató akció indult a helyi szervezetek és sok ezer olyan
polgár részvételével, akik őszintén szeretik a Római-partot” –
olvasható a kerületi honlapon.
Május elején egy újabb technikai megoldás is felmerült. Vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a Római-partot mobilgát helyett a magyar fejlesztésű, úgynevezett sátorgáttal védenék. A
magyar szabadalom fejlesztője, Sápi Péter szerint a gátat bárhol, bármilyen talajon fel lehet állítani, anélkül, hogy tereprendezésre vagy természetkárosító beavatkozásra szükség lenne. A
háromszög alakú, vízzel töltött, fóliával bevont fémszerkezet felállítása a fejlesztő szerint egy 100 méteres szakaszon 2 ember 2
órai munkáját igényli speciális tudás és eszközök nélkül.
Lapzártánkkal egy időben érkezett az ár Budakalászra.
A dunai árhullám elleni védekezésről lapunk következő
számban olvashatnak majd.

www.budakalasz.hu

HELY – TÖRTÉNET – HELYTÖRTÉNET

Megtalálták Budakalász ősi szakrális
központját – I. rész

A Kálvária-domb a Kálvária utca aljából,
oldalában régi pincékkel

Bár az első nyomok már 1977-ben felszínre kerültek, mégis 34 évet kellett
várni a budakalászi Kálvária-domb platójának átfogó feltárására. Lehetett sejteni, hogy valami rejtőzik a föld alatt, de
a dr. Tomka Gábor régész vezette ásatás
eredménye mégis meglepetést okozott.
A hely és a leletek jelentőségéről, valamint a romok hasznosításával kapcsolatos elképzelésekről a város főépítésze,
Turi Attila beszélt Garai Péternek.
A nyugati civilizáció embereiben –
éljenek bárhol a világon – ősi, természetes vágy él, hogy megismerjék szűkebb lakóhelyük múltját, az előttük élt
nemzedékek sorsát, különösen akkor,
ha a történet rejtélyekkel, fehér foltokkal teli. Így volt ez Budakalász (régi
nevén Káloz, Kalaz) homályba vesző
középkori históriájával és elfeledett, ősi
templomával kapcsolatban is.
Budakalász központjában emelkedik a
Kálvária-domb, amely morfológiája és a
hozzá kapcsolódó legendák révén különleges helyet foglal el a település szövetében
és a történelmi emlékezetben egyaránt. A
löszből felépülő sajátos terepalakulat ÉNY-i oldalába vájt - mára részben beomlott - évszázados pincék sora is állandó
táptalajt adott az emberi kíváncsiság számára. 2011-ig a svábok által 1856-ban állított Kálvária három, fehérre meszelt
kőkeresztje jelölte meg – messziről is jól
láthatóan – a dombtetőt, emlékeztetve a
hely korábbi kitüntetett szerepére.
1977 áprilisában a dombtetőn faülte-

www.budakalasz.hu

tés közben több csontváz került elő, értékes ötvösművészeti leletekkel (II. András korabeli pecsétgyűrű és ezüstdénár).
A település múltját évek óta kutató Kátai
Ferenc kezdeményezésére dr. Tettamanti Sarolta régész a plató északnyugati részén egy hétig szondázó
ásatásokat végzett, amelynek során egy
épület és egy támpillér mészkőből rakott
alapfalai kerültek elő. A régészeti jelentésbe – és a később megjelent Magyarország Régészeti Topográfia 7. kötetébe
– csupán egy templom melléképületét
azonosító és a területen további maradványokat feltételező megállapítás kerülhetett be. A kutatás folytatására nem
nyílt lehetőség, így a Kálvária-domb még
évtizedekig őrizte tovább a titkát.
A Kálvária-domb ügye a közelmúltban kapott újra lendületet, a területet jól
ismerő és ahhoz kötődő dr. Krepárt
Tamás alpolgármester kezdeményezésére. Az önkormányzatnak sikerült támogatást szereznie a városban jelenlévő
cégektől, így ennek segítségével – a területet borító bozót kiirtása után – 2011.

A patkóíves kápolna feltárása

rétegének elhordása után egy tökéletesen keletelt, egyhajós középkori templom alapfalai bontakoztak ki, amelynek
mérete jóval nagyobb volt a vártnál. A
nagyméretű, egyenes záródású, sarkain
támpillérekkel megerősített szentélyhez
egy téglalap alakú hajó csatlakozik; az
épület 11,5 méteres szélessége és 23,5
méteres teljes hosszúsága az Árpád-kori
falusi templomok között jelentősnek
számít.
Az ásatások tanúsága alapján a nyugati oldal középtengelyében emelkedett
a 4 x 4,2 m befoglaló méretű torony,
amelynek két sarkát támpillér támasztotta meg. A bejárat a déli oldal középső
részén nyílt. A mészkőből rakott falak
legnagyobb feltárt magassága 1,5 m;
több helyen faragott elemek, profilozott
nyíláskeret- és boltozat-töredékek, valamint a külső oldalon végigfutó lábazati
párkány maradványai is előkerültek.
A napjainkig épen maradt, ebből az
időszakból származó hazai emlékeket
(Domonkosfa, Egregy, Nagybörzsöny,
Velemér) és a jellemző arányrendszereket analógiaként felhasználva rekonstruálható a templom tömege. Szczuka
Attila építész távlati képei, tömegvázlatai alapján jól érzékelhetőek a dombtetőn állt épület tekintélyes méretei,
amellyel valósággal uralta környezetét.
A kutatások fényében valószínűsíthető, hogy a hajó fa fedélszékkel és hódfarkú cserépfedéssel rendelkezett, a
karzat és a szentély boltozatos volt. A
templomhoz északról egy patkóíves
szentélyű – többször átépített – kegyúri
kápolna csatlakozott, a délnyugati sarkon pedig egy csontház (osszárium)
alapfalait tárták fel. Utóbbiban szentelt
földdel kevert csontok sokaságát találták
meg, így minden bizonnyal máshonnan
helyezték át ide maradványokat, valószínűleg a 17. században – talán a templom
körüli régebbi temetőből, amelyet egyes
források szerint a 18. században szüntettek meg. A középkori csontkamra maradványaira az északkeleti részen, az
oldalkápolna és a templom szentélye közötti területen találtak rá, ahol többségében koponyák és végtagcsontok
kerültek elő.
Garai Péter (folytatjuk)

fotó: Kassai-Szoó Dominika

fotó: Garai Péter

Megjelent: 2013. április 29-én
az epiteszforum.hu portálon
http://epiteszforum.hu/megtalaltakbudakalasz-osi-szakralis-kozpontjat

november 2-án megindulhatott a feltárás, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, dr. Tomka Gábor régész
vezetésével, a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának felügyelete alatt. A Pető
Zsuzsanna, Halász Ágoston régész és
Andics Bernadett rajzoló közreműködésével végzett munkák második, hosszabb
szakasza 2012. májusa és novembere között zajlott.
A felszínre került maradványok
hamar igazolták a korábbi feltevéseket.
Az első kutatóárkokat a terület délnyugati részében ásták, végül a plató felső
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Hazahúzó Budakalászon

Dokumentumfilm készült városunk jelenkori életéről.
A film a Hazahúzó című turisztikai műsor epizódjaként
május 15-én az ATV-n és az Echo TV-n került adásba, majd
ezt követően felkerült mindkét csatorna web oldalára.
A műsor interneten a következő címen tekinthető meg:
www.echotv.hu/haza-huzo-2013-05-15

kötelező az adatszolgáltatás
a kutyatulajdonosoknak!

Ismételten felhívjuk a Tisztelt kutyatulajdonosok és ebtartók
figyelmét, hogy a városban tartott ebek adatairól 2013. június 30ig nyilatkozni kell, az önkormányzat honlapjáról (www.budakalasz.hu)letölthető, vagy a Városháza bejárati előterében található
gyűjtőláda mellé kihelyezett nyomtatvány kitöltésével.
Mindkét esetben a kitöltött és aláírt nyomtatványt a Városháza
bejárati előterében található gyűjtőládába lehet elhelyezni. Az
adatszolgáltatás természetesen postai úton is teljesíthető.
Kérem tisztelt lakótársainkat,
hogy határidőben tegyenek eleget
adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Ha a kitöltéssel kapcsolatban
kérdésük van, érdeklődjenek Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi előadójánál, félfogadási
időben az alábbi telefonszámok
valamelyikén: 06-26-340-266/
132 mellék, 06-70-984-9833.
Az adatszolgáltatás nem teljesítése a jogszabály szerint bírságot
von maga után, amely elkerülése
mindannyiunk közös érdeke.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Védekezzünk az allergén
gyomok ellen!

A hatékony védekezés alapja a
gyomnövények felismerése, különös
tekintettel a parlagfűre, melynek pollenje az egyik legerősebb ismert allergén. Ezért a növényvédelmi
törvény értelmében szigorúbb szabályok vonatkoznak azokra, akiknek a
területe parlagfűvel vagy más allergén gyommal is fertőzött.
E gyomnövény júliustól október
végéig virágzik. Irtása leghatásosabb
tavaszi megjelenésétől kezdve, korai gyomlálással (gyökérrel
együtt történő kihúzással), illetve tömegesebb előfordulása esetén
a virágzás előtt végzett rendszeres kaszálással. További szaporodását a feltört, elhanyagolt területek füvesítésével lehet meggátolni.
A növényvédelmi törvény szerint a parlagfű elleni védekezést
június 30-ig végre kell hajtani és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ez az időpont a szankciómentes önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja.
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően köteles hatósági eljárást kezdeni azokkal a földhasználókkal
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket teljesíteni.
Budakalász Nagyközség Önkormányzatának a közterületek
rendjéről szóló 12/2004.(IV.30.) sz. rendelete alapján az ingatlan
tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan, az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti terület gondozásáról, gyommentesítéséről.
A növényvédelmi bírság mértékét a 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet szabályozza. A kiszabható bírság összege külterületen és belterületen a gyomos ingatlan nagyságától függően,
15.000,- forinttól 5 millió forintig terjedhet.
Kérjük a lakosság együttműködő segítségét, hogy a gyomnövények és a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket önként –hatósági felszólítás nélkül is – teljesítsék, az udvarokban, kertekben,
egyéb földterületeken folyamatosan gondoskodjanak a gyommentesítésről!
Felhívjuk továbbá a külterületi ingatlanok, szántóföldek tulajdonosait, hogy a gyommentesítésről ők se feledkezzenek meg!
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

NYÁRI NAPKÖZIS ELLÁTÁS AZ ISKOLAI SZÜNIDŐBEN

Budakalász Város Önkormányzat a 2013. június 17-tól
2013. augusztus 30-ig tartó nyári szünet idejére az előző évhez
hasonlóan az általános iskolás gyermekek részére napközbeni
ellátást szervez. Jelentkezni minden esetben az általános iskolában lehet, a jelentkezési lap kitöltésével és az étkezési
díjak befizetésével. Jelentkezési határidő az étkezési térítési
díjak befizetésének napja.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: június 27.
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BUDAKALÁSZI BÖLCSI
Gyermeknap a Budakalászi
Bölcsődében

„Hurrá gyermeknap!
Kiabáljátok magasra!
S örömeiteket, még az ég is hallja...
Teljen napotok vidámsággal, kacajjal,
Másnap reggel, felébredtek,
egy boldogabb Arccal!” – Pisch Ferenc

A hagyománynak megfelelően az
idén is megtartottuk a gyermeknapot.
Május 17-én délután felhőtlen játék, boldog gyerekzsivaj töltötte be a bölcsőde
udvarát. A Kölyökidő Alapítvány arcfestéssel és ugrálóvárral járult hozzá a jó
hangulathoz.
A gyerekeket színes program várta:
gyöngyből láncot, karkötőt fűztek, gyurmáztak, horgásztak. Most is kedvencük
volt az ugrálóvár és a csúszda. Persze
népszerű volt az arcfestés és a kézműves
foglalkozás is. A sok játék, izgalmas
együttlét a szülőkkel, testvérekkel, a kis
csoporttársakkal rendhagyó, vidám ünneppé varázsolta a gyermeknapot. A játékban és munkában elfáradt kicsiknek
és nagyoknak a bölcsőde által felajánlott
finom libazsíros kenyér, a gyümölcstea,
a szülők által hozott finomságok, üdítők
enyhítették az éhségét, a szomjúságát. A
nap végén, haza indulás előtt, ajándékkal leptük meg a bölcsődés gyermekeket,
amelynek mindenki nagyon örült!
A nap végére a sok kis mosolygós
arcot látva éreztük, hogy nem volt hiábavaló az a sok szervezőmunka. Sikerült
ezt a délutánt is emlékezetessé tenni!
Szeretném megköszönni a bölcsőde
dolgozóinak a szervező munkát és a szülők támogatását!
Krompholczné Hideg Marietta
bölcsődevezető
Nyári nyitvatartási rend:
Budakalász Önkormányzat
Bölcsődéje a nyári időszakban
június 1 - 26. között tart zárva.
Telepi ovi nyári szünet:
július 22-től augusztus 20-ig,
21-én már nyitva
(24-e szombat, munkanap).
Szalonka ovi nyári szünet:
június 24-től július 19-ig.

www.budakalasz.hu

TELEPI ÓVODA
Apák napja itt és ott

A Cica csoportos játszódélután
A Cica csoportos gyerekek jó kedvvel
várták a délutánt, játékra készen. Ma
nem a vers, vagy az ajándék volt a hangsúlyos, hanem a közös játék, apa és gyermeke között.
Két bátor csapat állt össze: egyik az
apukák, másik az óvodások csapata, és a
fiatalok bevettek engem is. És meg kell,
hogy mondjam igazán kiegyenlítettre sikeredett, mert bár az apukák nem hagyták magukat (ezért külön dicséret
nekik), a fiatalok minden lövésbe vetődtek, mindent kivédtek. Bogi nagy gólt
lőtt, gyorsan körbetekintve, felismerve
az üres folyosót a kapuig. A nem játszók
szurkoltak a mászókáról, így muszáj volt
a győztes gólig játszani, amit Eirik lőtt az
utolsó pillanatban, mert már majdnem
ránk zárták az óvodát (úgy belemelegedtünk!) Jövőre is, ugyanígy, ugyanitt!
Bakos Gergely (Gergő bácsi)
Cica csoport

A Közlekedési Múzeumban is jártunk

Apák napja a nyuszi csoportban
Elérkezett a mi napunk is! Mármint
az Apáké! Mióta az én kiscsoportosom
tudja, hogy lesz egy nap, amikor én is
vele leszek az oviban, minden reggel
ezzel köszöntünk el egymástól: Na, Apa
ma jössz velem? És igen, MA végre, itt a
várva-várt APÁK Napja!
Örömteli készülődés után, megérkeztünk az óvodába, ahol sok másik apuka
társaságában láthattuk, miként zajlik az
élet a csoportban. Reggeli után Kalandra
fel! – irány a szentendrei Közlekedési
Múzeum. Ott aztán ment mindenki, kimerre látott, és amerre a gyerkőce futott.
Jó volt látni a sok vidám arcot, élvezni a jó hangulatot… köszönjük!
Dávid apukája,
Nyuszi csoport

Polgármester bácsinál jártunk

A Katica csoport az Önkormányzatnál

Ma nagyon érdekes kiránduláson voltunk a Katica csoporttal. Először meglátogattuk a Sváb-házat, ahol Pityu bácsi
rengeteg érdekes dolgot mesélt nekünk.
A gyerekeknek nagyon tetszett a babakocsi, és az ágy alatt tartott bili. A fiúk
boldogan próbálták ki a tangóharmonikát, a lányok pedig csodálattal nézték a
régi, fodros, virágos ruhákat a szekrényben. Mikor mindent megnéztünk, elindultunk az Önkormányzathoz, hiszen
Laci bácsi már várt minket. Zalán már
tavaly óta nagyon sokat foglalkozott a
Polgármester bácsival. Névtáblát készített, leveleket írt neki, sőt magát is kinevezte Polgármester Laci bácsinak. A fiúk
is vele tartottak és nagyon sokat emlegették őt. Így nagyon készültek a találkozásra.
Mikor eljött a nagy találkozás, a lelkes, kérdezgetős, nagyhangú fiúk hirtelen csöndesek, megilletődöttek lettek.
De Polgármester bácsi hamar feloldotta
a hangulatot, vidáman, viccesen, rutinosan beszélgetett velük. Sütemény is került elő, egy autó a vitrinből, és a végén
ajándék baseball sapkák. Nálunk, ha
ajándék kerül az asztalra a kis Katicák
első kérdése, vihetek a testvéremnek is?
És igen, vihettek, így volt, aki 3 sapkával
a fején indult el visszafelé az esőben. Nagyon jól éreztük magunkat, és mivel nagyon érdekes színfolt voltunk az
Önkormányzatnál, mindenki örömmel
látott minket. Megköszöntük a vendéglátást, cserébe mi is meghívtuk vendégségbe a Polgármester bácsit, és az
Önkormányzat dolgozóit június 7-ére,
gyereknapra az óvodába.
Ványik Teca
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KALÁSZ SULI

Tavaszi sakkeredmények

2013. április 26-án került megrendezésre immáron ötödik
alkalommal a Kalász Suli Általános Iskola és a Budakalászi
Német Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat szervezésében a Német Nemzetiségi Nap.
A rendezvényt a Kamp János Kapelle nyitotta meg. A muzsika után a szervezők szeretettel köszöntötték a vendégeket,
ismertették a programot és kihírdettek számos németversenyen elért eredményt. Az alsó tagozatosok versekkel, mondókákkal, énekekkel, tánccal és zenével szórakoztatták a
közönséget. Az ő produkcióik között a német szavalóverseny
résztvevőitől (Gömbös Marcell, Hegyi Csenge és Hegyi Kincső) hallhattunk prózákat, verseket.A felső tagozatosok közül
az 5.A osztály tanulói a Hófehérke című Grimm mese rövidített változatát, míg az 5. B németesei Aesop rövid meséit adták
elő. Zárásként a 6. A és B tanulói Stephen Janetzko ÄgyptenTanz című dalát adták elő tánc kíséretében.
A produkciók után az összes fellépő egy pár ropogós virslit
kapott, amit jóízűen a Kós Károly Művelődési Ház kertjében
fogyasztott el. Reméljük jövőre is folytatódik ez a nagyszerű
rendezvénysorozat!

Iskolánk tanulói egyre jobb sakkeredményeket érnek el.
Márciusban részt vettünk a Korcsoportos Országos Elődöntőn, melyen játékosonként 90-90 perc állt rendelkezésre. A
nagy küzdelmekben Demeter Levente (4.a), Reviczki Roland
(3.b) és Ruprecht Réka (3. a) vett részt. Réka bejutott az Országos Döntőbe az ország tíz legjobbja közé.
Ők hárman részt vettek több megyei verseny is, melyekről
rendszeresen érmekkel jöttek haza.
Rendeztünk tavasszal két Budakalász bajnokságot, melyeken az iskola tanulói közül többen részt vettek és ügyesen szerepeltek: Laskai Botond, Kiss Csongor, Kiss Gergely, Krucsay
András, Király Csaba, Benczédi Balázs, Fehér Hunor. Az első
kupát Reviczki Roland, míg a másodikat Demeter Levente rakhatta ki otthon a vitrinbe.
Benczédi Balázs az első Kalász Kupán 2. helyezést ért el a 34. osztályosok között, míg Laskai Botond mindkét versenyen
ezüst és bronzérmet vihetett haza.
További eredmény, hogy elmehettünk Szombathelyre, ahol
a Sakk Diákolimpia Csapat Országos Döntőjét rendezték április 26-28-ig. Erre a versenyre minden megyéből egy iskola,
Budapestről 4, míg Pest megyéből idén 3 indulhatott. Iskolánk csapata végig a középmezőnyben szerepelt, az utolsó fordulóban még akár a hatodik helyig is eljuthatott volna, de ez a
bravúr még várat magára, így a 26 csapatból a 18. helyezettek
lettünk. A csapat tagjai: Demeter Levente, Reviczki Roland és
Ruprecht Réka. Levezetésképpen május 18-án részt vettünk
hármójukkal a Rapid Országos Egyéni Bajnokságon, melyen
szintén az ország legügyesebbjei vettek részt. Szép játszmák
után Réka megszerezte a 9. helyet, míg a másik két fiú az 58
indulóból a középmezőnyben végzett, ami szintén jó eredmény
a legjobbakkal szemben.
További feladatok várnak még Ruprecht Rékára és Reviczki
Rolandra, hiszen mindketten bejutottak a Diákolimpia Egyéni
Országos Döntőjébe, amin megyénként egy, míg Pest megyéből csak ketten indulhatnak.
Réka még külön készül a Korcsoportos Országos Döntőre,
mely 9 fordulós körmérkőzésből áll és naponta egy meccset
kell játszania. További hasonlóan szép eredményeket!
Sármási Péter sakkedző

Ötödik alkalommal rendezték meg a német nemzetiségi napot

Ruprecht Réka, Demeter Levente, Reviczki Roland és a csapat edzője,
Sármási Péter

Fontos nyári események
– időpontok

Ballagás: június 15. 10.00
Tanévzáró: június 21. 18.00
Tanévnyitó: szeptember 1. 17.00
Ebédbefizetés szeptember hónapra:
augusztus 21. 07.30 – 11.00-ig
augusztus 22. 14.00 – 18.00-ig
pótbefizetés: augusztus 26. 07.00 – 11.00-ig

További információkért kérjük látogassák meg honlapunkat:
www.kalaszsuli.hu
illetve kövessék figyelemmel az iskola utcai ablakain
elhelyezett hirdetményeinket.

német nemzetiségi nap
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Ízzel, színnel, jókedvvel
Májusi majális Budakalászon

A hűvös idő sem szegte kedvét a Gyermeknap jegyében tartott majális látogatóinak. Az Omszki-tó partján a Budakalászi Baráti Kör és a Kós Károly Művelődési Ház közösen rendezte meg a kétnapos találkozót. A program szombaton a Futakalásszal indult, ahol több kategóriában álltak célhoz a versenyzők. Majd a szabad evezés és a különféle
sportbemutatók után kezdődött a Fából vaskarika verseny, ahová saját készítésű vízi járművekkel nevezhettek az érdeklődők. Végül három tutaj állt célhoz és a vízi akadálypályát teljesítve a Vidra SE hajója győzött. Délután a Kaláka
együttes és Weisz Viktor szórakoztatta a jelenlévőket. Vasárnap főzőversenyen mutathatták meg tudásukat a vállalkozó
kedvűek. Mindkét napon kézműves foglalkozások, tombola, táncház, lovaglás, mesejáték, vásárosok és természetesen
vidámpark várta a gyermekeket.

12

www.budakalasz.hu

www.budakalasz.hu

13

Összejöttek a magiszterek

Akár „éghetnénk” is – nem „takaréklángon” – tettvágytól fűtve, s mindenütt,
mindenkor, mindenbe belebeszélve, de
valószínű, az nem lenne jó „senkinek”.
Képviselőknek, a Hivatalnak, de valljuk
be őszintén a lakosságnak sem. Hisz
tudjuk, mindenkinek az „üléspontja” –
esetünkben az, hogy hol lakik – határozza meg az álláspontját, azaz a közös
dolgainkban mindig kissé előrébb helyezzük egyéni kívánságainkat, mondjuk
ki bátran: érdekeinket.
Nos, a Magisztrátus – hozzávetőlegesen 30 fős létszámmal – sincs „más fából
faragva”, s ha mindenki csak egy kicsit is
másként akarna tenni városáért, utcájáért, lakókörzetéért, micsoda zűrzavar
alakulhatna ki ebből. Ha viszont olykorolykor összeülünk, s a már „sínen” lévő
ügyeinket megismerjük, még mindig
hozzátehetjük az utolsó simításokat segítő észrevételeinket, s persze – ki-ki a
szakmájának, hozzáértésének megfelelően – mindenki elmondhatja, hogy
éppen „mi fáj”, vagy, hogy hol, s miképp
kéne ezért, vagy azért lobbyzni, némi
előnyre szert tenni az ország, a járás, a
környék más „versenyzőivel” szemben.
Tehát, ha ritkábban is, de összejövünk, s jelentem a személyes tapasztalat
okán is, nem csüggedünk, és „osztjuk az
észt”, segítünk – kérdéseinkkel, ötleteinkkel, szakértelmünkkel – a döntéshozóknak a „nép” nézőpontjából.
Ezúttal „rendhagyó baráti találkozóra”
gyűltünk egybe, egyrészt mert így senki
sem érzi „kötelező, kipipálandó” feladatnak az együttlétet, másrészt egy ilyen
„majális” módot ad egy kis „pogácsa és
némi oldószer” elfogyasztására is. Akkor
pedig csak jó ötletek születhetnek…
Nem voltunk sokan, amolyan „határozatképességet” meghaladó részvétellel, de megismertünk szinte minden
aktualitást.
Az Egészségház kész. A javítási munkálatok folynak, s természetesen a külső
rendbetétel, s a környék helyreállítása is.
Lesz szépen kialakított tér, parkoló a járművel érkezőknek, s az út sem lesz a jelenlegihez hasonlóan kátyúkkal teli.
Mindez elkészül június 20-ig, aztán műszaki átvétel, költözések, s a hó utolsó
péntekjének délutánján AVATÁS.
Ettől kezdve a „szokásos” orvosi rendelésen túlmenően, helyben működhet a
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reumatológia, egy mentálhigiéniás szakorvos, és a labor igénybevételéért sem
kell a jövőben a Napvirágba menni. Kért,
és kapott lehetőséget egy bőrgyógyász,
kozmetológus rendelést, valamint – heti
néhány órában – immunológusszolgáltatást biztosító szakorvos is. Még van egy
kis hely, s várhatóan tovább bővülhet a
rászorultakat segítő „kiszolgálás”.

Kilátás a Kálváriadombról

Polgármesterünk nem tért ki a kellemetlennek látszó kérdések elől sem. Firtatgattuk ugyanis, hová lettek a fák a
patak túloldaláról. Nos, gondos szakértői vizsgálatokat követően, kivágtak 7,
jelentősen elöregedett fát, melyek közül
néhány egy viharosabb napon már a
környező épületeket is fenyegette, s helyettük ültettek 25 fiatal csemetét, amelyek – közrefogva az ott is kialakítandó
parkolót –, remélhetőleg hosszú életűek
lesznek, s múlasztják a hiányérzetét
azoknak is, akik rosszalották a cserét. A
mókusok – jelentem, láttam – pár száz
méterrel arrébb költöztek, amíg újra elfoglalhatják itteni megszokott helyüket.
Az Egészségház oldalán további 40 fa,
évelők, egynyáriak „települnek”, s így rö-

Átadás előtt az Egészségház

videsen egy „virágváros” fogadja majd az
ide érkezőket.
S mégegy ígéret: épül egy újabb kis
híd a patak felett, amelynek „anyagát” a
május elején megnyílt OBI, munkálatait
pedig az önkormányzat biztosítja. S
lehet, hogy már az avatás napján is „rövidúton” mehetünk a rendelőből a patikába?

fotók: Kollár Ernő

pislákolunk

A magiszterek hasonló érdeklődéssel
hallgatták a városvezető tájékoztatását a
Kálvária rekonstrukcióról is. Még az
idén elkészülnek a tervezett munkálatokkal, s a kialakított „aréna” máris brainstorming (ötletroham) „áldozatává”
vált. Lehet, hogy rövidesen híres nyári
kamara-színháza lesz Budakalásznak?
S akkor a „maradékról” csak címszavakban: együttgondolkoztunk a különböző környékbeli – Szentendre, Római
part – mobilgátak megépítését követő
budakalászi, szükséges lépésekről. A bányatavak „egybenyitásáról”, ahol a legeredményesebb hazai sportág, a
kajak-kenu találhatna jelentős, új otthonra. Megismertük a „nem a miénk
már, de mégis” problémákat a két általános iskolában. Az érdekelteket megnyugtatnánk, minden gyereknek lesz
hová leülnie az első tanítási naptól
kezdve, ha az iskola igazgatója „kijjebb”
is szorul az épületből. Kezdődik a bölcsőde építése… És így tovább, és így tovább…
Egyszóval, működget a Magisztrátus,
s ha a település vezetői jól dolgoznak –
tapasztalatunk ez volt! –, akkor a jól sikerült találkozás végén, elégedetten állunk fel az asztaltól: lesz miről beszélni
(írni?!) a szomszédoknak, Budakalász
egyre növekvő számú lakosának.
Hárshegyi János

www.budakalasz.hu

KÉK HÍREK

rendőrségi hírek

Sörös Csaba őrsparancsnok

Lassan egy hónapja, hogy hivatalosan is átadták a budakalászi rendőrőrsöt a Szentistvántelepi HÉV megállóban. Az esemény kapcsán Sörös Csaba őrsparancsnokkal beszélgettünk,
aki elmondta,a fokozottabb rendőri jelenlétnek már van hatása. A parancsnok hozzátette, az előző évhez képest az első
negyedévet elemezve némi javulás már tapasztalható a bűnesetek arányáét tekintve. Azonban sok esetben a túlzott bizalom teszi lehetővé a bűncselekmények elkövetését,
– Látunk olyan eseteket, amikor úgy követik el a bűncselekményeket, hogy becsapják a lakókat vagy elvonják a
figyelmüket. Vannak olyan bűnelkövetők, akik kifejezetten
időskorúakat szemelnek ki. Valamilyen címszóval bekéredzkednek, és sok esetben a hiszékeny idős emberek nem feltételezik, hogy nem a gázművektől, vagy az Elműtől, vagy épp
a családsegítőtől jött az idegen. Mindenképpen azt kérném a
lakosságtól, legyen mindenkiben egy egészséges bizalmatlanság. Kérjék el az idegenek igazolványát, több szolgáltatónál kötelező a formaruha, erre is figyeljenek oda. Amennyiben bármi
gyanús merül fel, ne engedjék be a lakásba – mondta Sörös
Csaba. De nemcsak otthonunkban kell fenntartással kezelni a
bejutni kívánó idegeneket. Számos panasz érkezett az elmúlt
időszakban a vendéglátó egységekből is. Sok esetben a gyakorlat az, hogy az eladók, személyzet figyelmét elterelve lopnak
a bűnelkövetők. Hamarosan pedig beköszönt a nyár, a strandidő. Budakalászon mindig aktuális kérdés ilyenkor az Omszk
tó és a bányatavak helyzete. A rendőrség már készül. A bányatavaknál a bejutást megakadályozó föld kerítéseket emelt a kitermelést végző vállalkozó, az Omszk tó partján pedig a
kiemelt időszakokban a városrendészet munkatársai lesznek
kint. Az új rendőrőrs létrejöttével aktívabb kommunikációra
is számíthat a város lakossága, ezentúl rendszeresen beszámolunk a rendőrségi hírekről, és számos közérdekű felhívást is
közzé teszünk majd.
RT

www.budakalasz.hu

Munkában a polgárőrök

Budakalászon a kilencvenes évek végén alakult meg a polgárőrség. A jelenleg huszonegy fővel működő önkéntes alakulat tagjai szabadidejükben látják el szolgálatukat. Halász Jenő,
a polgárőrség vezetője elmondta, örülnének, ha csatlakoznának hozzájuk elhivatott önkéntesek, mert elkél a segítség. Az
önkormányzati rendezvények állandó biztosításán kívül rendszeres őrjáratokat szerveznek, és a 24 órában hívható telefonszámon fogadják a lakossági bejelentéseket. – Az elmúlt egy
évben a polgárőrség létszáma nem változott, bár szerettük
volna. Ennek egyik oka talán, hogy a mostani gazdasági helyzetben az emberek nem érnek rá társadalmi tevékenységet végezni, mert a polgárőrség nem fizetett alkalmazottakkal
működik, hanem mindenki a szabadidejében vállalja az önkéntes munkát. A polgárőrség elsődlegesen nem bűnüldöző
szerv – mint nagyon sokan gondolják –, hanem bűnmegelőző
szereppel bír.
Bakos Tamás már 1997 óta elhivatott tagja az önkéntes alakulatnak, fontos számára, hogy ne csak saját közvetlen környezetéért, hanem a városban élők biztonságáért is tehessen
valamit. – Budakalászon nőttem fel, itt élek, és úgy gondolom,
hogy minden budakalászi lakosnak, ha lenne egy kis ideje,
tudna tenni Budakalászért.
A polgárőri szolgálat minimuma havi három alkalom. Egyegy szolgálat mindig a felszerelés felvételével kezdődik, majd
indul a járőrözés. Halász Jenő elmondta, az utóbbi időben a
legtöbb lakossági bejelentést kisgyermekes családoktól kapták.
Előfordul ugyanis, hogy tinédzserek játékokat tesznek tönkre,
vagy dohányzással, vízipipázással zavarják a kisgyerekeket. A
legtöbb észrevétel a bevásárlóközpont melletti játszótérről érkezett, de sok hívást kaptak a Kőbányai úti játszótér miatt is.
Ilyenkor a polgárőrök kimennek a helyszínre, s amennyiben
bűncselekményt észlelnek, visszatartó jogkörük van, azaz a
rendőr megérkezéséig ott tarthatják a bűnelkövetőt.
Ahhoz, hogy valaki a polgárőrséghez csatlakozhasson, néhány alapvető kritériumnak kell megfelelnie. Magyar állampolgárnak kell lennie, büntetlen előéletűnek, és természetesen
elhivatottság is szükséges ehhez a munkához. A jelentkezőnek
mindemellett részt kell vennie egy oktatáson, majd le kell tennie egy alapismereti vizsgát.
Halász Jenő hozzátette, kérik a Kalászon élőket, értesítsék
a polgárőrséget, ha bármilyen gyanús, szokatlan eseményt
észlelnek. Akkor is bátran telefonálhatnak, ha nem tudják,
hogy észrevételükkel kihez is kellene fordulni, a polgárőrség
ugyanis ilyenkor is útbaigazítást ad, a 24 órában hívható
06-30-621-2244-es telefonszámon.
RT

A polgárőrség száma:
06-30-621-2244

15

Vendégünk: dr. M. Tóth Géza

„...mindig az egészet akartam”
M. Tóth Géza Budakalászon élő, Balázs Béla-díjas animációs rendező, producer,
a KEDD Animációs Stúdió alapítója és vezetője.

Rendezőként főleg rövidfilmeket (pl. Ikarosz, Maestro, Ergo,
Mama) összművészeti kísérleteket (pl. XYZ, A csodálatos mandarin, A kékszakállú herceg vára), és televíziós animációs sorozatokat (pl. VIVA csatornaazonosítók, Modern Képmesék, Bogyó
és Babóca) készített. Alkotásai több mint 200 nemzetközi filmfesztiválon szerepeltek sikerrel, és közel 100 díjat nyertek, köztük az Amerikai Filmakadémia jelölését a Legjobb Animációs
Rövidfilm Oscar-díjára (Maestro, 2007). A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára. 1994 és 2010 között a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, vendégtanárként Londonban (a Royal
College of Arton), Tallinnban, az indiai Ahmadábádban és a
Baden-Württembergi Filmakadémián dolgozott. Több médiapedagógiai és -elméleti tárgyú szakcikk, könyv, könyvfejezet
szerzője és szerkesztője. Művészeti DLA és neveléstudományi
PhD fokozattal rendelkezik. Habilitált egyetemi tanár. Mindig
közvetlen, segítőkész ember volt, akit a hirtelen jött nemzetközi
és hazai siker sem változtatott meg. Ma is a család a legfontosabb számára.

Mikor tudatosult benned, hogy a filmkészítés lesz az
utad?
Tulajdonképpen ez soha nem volt tudatos döntés a részemről.
Ugyanis olyan közegből érkeztem, ami felvértezett nagyon sok
mindenre. Veszprémi, főleg természettudományos műveltségű
családban nevelkedtem. Mindig érdekelt, - mint ahogy a család
többi tagját is - a különböző művészeti ágak befogadása, művelése. Főleg zenél a család nagy része, ezen belül is a vonós kamarazene, amit talán az átlagnál magasabb szinten űznek a
rokonaim. Most pünkösdkor édesanyám 70. születésnapjára 18an jöttünk össze és mindenki hozta magával a hangszerét is. A
kérdésre visszakanyarodva, talán a sikeres felvételi az Iparművészeti Egyetemre, amivel párhuzamosan biológus szakra is felvettek az ELTE-re. Nehéz volt akkor döntenem, de végül az
Iparművészetit választottam. De, hogy ebből az építészetből,
hogy lett animáció, nem tudom. Igazából mindegy is. Én nagyon
jól érezném magam építészként is. A budakalászi házunk átépítését is én terveztem. És azt hiszem biológusként, gyógyszerészként is megállnám a helyem.

Hogy lehetséges ez? Mi kell ahhoz, hogy egymástól
ilyen távol eső pályákon is jól érezd magad?
Ezt a fajta szellemi szabadságot egészen biztos, hogy otthonról hozom. Édesapám orvosként a Veszprém Megyei Vérellátó
Központ és a Megyei Kórház igazgatója is volt, és amikor nyugdíjba vonult zenetörténettel kezdett el foglalkozni és számtalan
könyvet publikált. Emellett, nagyon sokat segít az is, hogy már
20 éve tanítok. Nagy szellemi szabadságot igényel az, hogy minden hallgatónak más a személyes útja. Szerintem egy tanárnak az
a feladata – főleg a művészeti felsőoktatásban –, hogy ne az én
kérdéseimet, elképzeléseimet gyömöszöljem a tanításba, hanem
megpróbáljak segíteni, hogy egy-egy hallgató a saját útján menjen tovább.
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Vendégünk volt a Maestro

Talán ennek a szellemi szabadságnak köszönhető az
a bátorság, hogy annak idején, fiatal művészként önálló, saját stúdiót hoztál létre?
Ez is véletlen volt. Nem akartam semmi rész dolgot, mindig az
egészet akartam. Annál kisebbre nem vágytam, mint hogy megértsem az egész világot. Most már tudom, hogy ez egy lehetetlen
vállalkozás. A Kedd Stúdió tényleg egy nagyon sikeres alkotóműhely lett. Nagyon sok izgalmas produkciót készítettünk már.
Több szakmai elismerést, több mint száz nemzetközi fesztiváldíjat szereztek a Kedd Stúdió produkciói. Jelenleg 15 állandó
munkatárs és majdnem 120 alkotótárs dolgozik együtt. A Kedd
Stúdió önmagától lett 2002-ben. Csináltam a dolgom, és egyszer
csak azt vettem észre, hogy kialakult mögöttem egy műhely.

nem is akartál csatlakozni egy már meglévő műhelyhez?
Nem. De nem hiszem, hogy ez önzőség lett volna vagy gőg.
Ahhoz, hogy csatlakozzam alkotóként egy profi műhelyhez, találnom kellett volna ilyet. Akkoriban a hazai nagy animációs stúdiók nem tűntek igazán profinak. Nem rendelkeztek azzal a
szabadságfokkal és azzal a jól szervezettséggel egyszerre, ami
nekem vonzó lett volna. Talán ha egy generációval előbb születek,
akkor a Pannónia Filmstúdióba szívesen betagozódtam volna.

Hogyan érintett amikor 2007-ben a Maestro című
rövidfilmedet oscar-díjra jelölték?
Szerencsésen. Gondolhatja bárki, hogy egy ilyen indokolatlanul nagy presztízsű elismerés nagyszerű dolog. Ugyanakkor
egyáltalán nem veszélytelen. Borzasztóan meg lehet torzulni
benne, ha az emberben nincs megfelelő lelki stabilitás, helyes
önértékelés. Ebből a szempontból én szerencsés vagyok. Helyén
tudom kezelni, hogy ez mennyit jelent szakmailag és érzelmileg.
Nagy Judit

www.budakalasz.hu

szederinda nyárköszöntő Fesztivál
2013. június 30.
szeretettel várunk minden helyi
és környékbeli családot ingyenes
programjainkra 10-13 óráig:

10:00 Majorka Színház: A kékfestőinas
11:00 Táncház, a Göncöl Néptáncegyüttes és Csiky Gergely vezetésével, élő zenével

A Szederinda Aprók Háza 2010. októberétől színesíti a város és a kis lakói
életét. Már harmadik éve két csoportban
látunk el bölcsődés és óvodáskorú gyerekeket, zömében budakalászi családok
járnak kis közösségünkbe. Szakembereink, munkatársaink szeretetteljes, türelmes, odafigyelő gondoskodással, igényes
foglalkozásokkal, színes programokkal
gazdagítják a hozzánk járó gyerekek
életét dekoratív, igényes, szép környezetben. A nagy sikerű közösségi rendezvényeink visszhangja és sikere, és
többek kérésére szeretnénk a város és a
környék családjainak is megmutatni magunkat, szemléletünket, partnereinket,
és azt a Világot, ahol a gyerekek jól érzik
magukat.

11:00-12:00 Nemezelés: kézműves csodák készítése a Szederinda
Aprók Háza munkatársaival
Aprók Tánca: Körtvélyesi
Anna néptáncpedagógussal

• KIRAKODÓ VÁSÁR:
Milimári, Schieszl termékek
• UGRÁLÓVÁR • NÉPI JÁTÉKOK •
SÜTIVÁSÁR
• PÓNI LOVAGLÁS

Támogatóink:
Schieszl Vendéglő és Borház, Milimári,
Rosco Sport

I. kalászi kocsi Fesztivál

fotó: Raczko Tímea

A legkisebbek autós légvárban, a nagyobbak elektromos
golfautóban élhették át az autózás élményét a május elsejei,
első Kalászi Kocsi Fesztiválon. A Művelődési Ház udvarán felsorakoztatott versenyautók bepillantást engedtek az autóversenyzés világába. A fesztiválon számos sportlegenda vett részt.

Meseautó

www.budakalasz.hu

A belépés díjtalan

– A program még az utolsó pillanatokban is bővült, a Ford T
modell is befutott, és egy tűzpiros Ferrari is érkezett, mondta
el Benkó Attila, főszervező. – Talán akik a Magnum sorozatot
nézték, azoknak ismerős volt ez az autó. Nagyon sok gyermekprogram is volt, a gyepen egy hatalmas „Verdás” ugráló
várat helyeztünk el. Kialakítottunk egy tanpályát, ahol elektromos autóval próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek, de
volt egy gyönyörű tűzoltó autó is.

A kiállított, többségében rally autók a környékről érkeztek.
Mellettük egy igazi kuriózum, az a kalocsai mintás ruha is látható volt, melyet Jenson Button viselt a Brazil nagydíjon.
–Ebben az overallban állt a pódiumon. Az interneten bukkantam rá a pályázatra, és a Forma 1-et nézve láttam, hogy különleges, egyedi ruhákat hordanak a McLaren versenyzői, így
én is nekiálltam, és a megadott minták helyett kalocsai mintát
alkalmaztam. Több ötletem volt. Gondolkodtam a jászsági
hímzésen, gondolkodtam a piros, fehér, zöld színben, a címerben, de a Rubik-kocka színeiben is – mondta Kalmár István, az overall tervezője.
Kalászi Kocsi Fesztivált a tervek szerint mostantól minden
évben megrendezik.
RT

19

Anyakönyvi hírek

Budakalászi újszülöttek:
Május hónapban 3 kisfiú és 1 kislány született.

Házasságkötések:
Budakalászon márciusban 6 pár kötött házasságot.
Volt budakalász lakosok:

Márciusban elhunyt:
Soós Lászlóné szül.: Kalcsevics Irén 87 éves

Áprilisban elhunytak:
Szűcs Zsigmond Lajosné szül. Szőllősi Éva
Magdolna 92 éves,
Dancs Sándorné szül.: Csévi Anna 95 éves,

Májusban elhunytak:
Heingl Gyuláné szül. Bajor Mária 90 éves,
Széll Mihály 56 éves,
Szelényi Istvánné szül.: Lantos Katalin
Erzsébet 76 éves,

szépkorú lakótársunk:
Május 7-én Csimár Károlyné szül.: Lix
Hedviget 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Ercsényi Tiborné alpolgármester és Tolonics István képviselő.

Hedvig néni Budakalászon született és a
Lenfonó gyárban dolgozott nyugdíjáig. A férjét is ott ismerte meg. Házasságukból 1
leányuk született. Napjait 2 unoka és 4 dédunoka teszi boldoggá. Hedvig néni a mai
napig jó egészségnek örvend.

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.
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MEgHÍVÓ

közösségi park átadóra
2013. június 13.
csütörtök 18 órára

Örömmel adjuk hírül, hogy a Szent
István kertje projekt a befejezéséhez közeledik. A közösségi parképítési munkák
legfontosabb szakaszai elkészültek.
Május 6-án 10 fiatal végzett egész napos
önkéntes munkát, valamint a hónap
során a helyi „grundos” fiatalok is többször segítettek. Így a Fogadótér faapríték borításának jelentős része elkészült.
Május 25-én cserkészcsapatunk 13 őrsének tagjai a Kárpát-medencében őshonos 13 db gyümölcsfát ültettek el,
valamint aszfalt játékokat festettek fel.
Ezen kívül csapatunk fiatal felnőtt vezetői szakember segítségével felállítottak
egy szabadtéri tornapályát, melyet reméljük majd sok kalászi fiatal fog használni.
Az eddigi sok önkéntes segítőt nehéz
mind felsorolni. Legutóbbi Hírmondóban az önkormányzat mellett cégeket,
intézményeket és civil szervezeteket soroltuk fel. Ezúttal a magánszemélyeknek
mondunk köszönetet: Takácsné Zajacz
Verának az önkéntes kertészeti tervezői
munkán túl a kitartó szervezésért, növénybeszerzések intézéséért, Dévai Ferencnek a szemetesládák famunkáiért és
számos segítségért, Orbán Vince szabadtéri tornapálya munkáinak szervezéséért, Urbán Tibornak a grundosok
szervezéséért és ágyás szegélykészítés,
mulcs borítás,stb.munkákért, valamint
ezekben segítő Koszó Károlynak és
grundosoknak. Valamint: Harsányi
László térítésmentes szemetes láda készítés és szinterezés, növények szállitása,
Zajacz István, Vadler Zoltán, Barna Béla
növények szállítása, Papp Gábor dunai
kis halak telepítése, Orosz Péter 3 db,
Vasvári József és a garázsbrigád 1db
eperfa adomány és ültetés, Baló József
térítésmentes szinterezés, Takács Áron
festék adomány, továbbá növények adományozása: Dömötör Katalin, Kincsesné Salca Mária, Molnár Kata, Pászti
család, Boros János és sokan mások,
köztük, akik névtelenül adakoztak.
Az elmúlt 3 hónapban több százan
(cserkészek, iskolások, szülők, stb.) segítettek a növények ültetésében, tereprendezésben, kültéri elemek: padok,
tornapálya, szemetesek elkészítésében.
Köszönet minden önkéntes segítőnek! A

továbbiakban is fontos, hogy közös
munkával gondozzuk, szépítsük e közösségi parkot, melyhez minden segítséget örömmel fogadunk. Terveink szerint
a parkban a fák neve mellett feltüntetjük, hogy ki melyik fát ültette. Aki ellátogat az ünnepélyes megnyitóra, majd
rövid séta keretében elolvashatja ezeket
a táblákat.
MEGHÍVÓ

Szent István kertje
ünnepélyes átadására örömmel
hívunk mindenkit
2013. június 13-án csütörtökön
18 órára a szentistvántelepi
HÉV-megállónál található
grundhoz. A park bemutatása után
játékos növényismereti TOTO
vetélkedésre hívunk mindenkit
egy rövid parkséta keretében.
Fiatalokat és idősebbeket egyaránt
hívjuk, örüljünk együtt
Budakalász újabb zöldövezeti
pontjának!
Dr Wettstein András
Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány kuratóriumi elnök
30/305 7305
wett.andras @gmail.com

Munkában az önkéntesek

A kicsik sem pihentek

www.budakalasz.hu

vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u 2.
Telefon: (26) 326-240

gyógyszertári ügyelet
2013. július
István Király Gyógyszertár
2013. július 7 .
vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
Kőhegy Gyógyszertár
2013. július 14.

Viktória Gyógyszertár
2013. július 21.
vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. július 28.
vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326 402
A változtatás jogát fenntartjuk!

Ajándék a kalászi
Idősek klubjának

Intézményünk ismét bővült egy kényelmes fotellel, amit Lipták Lajos és felesége Zsuzsika adományozott időseink
számára. Ezzel az újdonsággal nagy örömöt szereztek ellátottainknak.
Ezúton is nagyon szépen megköszönjük nagylelkűségüket!
A Kalászi Idősek Klubja ellátottai és
dolgozói nevében:
Zelizi Erika intézményvezető

www.budakalasz.hu

Az Egészségklub júniusi programjai

Állandó programok:
Hétfő: Filmmúzeum (Agárdi
Margó, tel.: 06-202-537-306
Szerda, péntek: Vízitorna a Napvirág Idősek Otthonában (Lazanyi Edit, tel.: 06-704-560-605)
Hétfő: Szárazföldi gyógytorna a
Faluházban (Tál Ilona, tel.: 06309-520-816)
Csütörtök: Szárazföldi gyógytorna a Faluházban (Bíró Anna,
tel.: 06-304-679-873)
Péntek: Élj 100 évet egészségesen! 3-1-2 meridián torna a Faluházban (Lontainé Hegymegi
Erzsébet, tel.: 06-307-350-672)
Szombat: 1 -1,5 órás séta 8 órai
indulással a Lenfonó Hév megállótól (Németh Ferenc és Erzsi,
tel.: 06-309-248-922)
Páratlan hét kedd: kb.2-3 óra időtartamú kirándulás, városnézés
Budakalászon (Kemecsei Edit,
tel.:06 70 5130287)

Tavaszi szűrőnap

Meggyógyulni jó, de még jobb, ha
meg sem betegszünk. Akár ez is lehetne
a Magyar Rákellenes Liga budakalászi
szervezetének mottója. Az Egészségklub
ugyanis minden évben két alkalommal
szűrőnapot szervez, ahol ingyenes
vizsgálatokkal várják a résztvevőket.
A májusi rendezvényen többnyire a középkorú és az idősebb korosztály tagjai
vettek részt, de fiatal arcokat is lehetett
látni a Művelődési Házban. Volt olyan
résztvevő, aki fontosnak tartotta, hogy
egy évben egyszer felmérje egészségügyi
állapotát, de akadt olyan is, akit negatív
családi tapasztalatok sarkalltak arra,
hogy rendszeresen figyelje teste működését.
A hagyományos szűrővizsgálatok –
így a vércukor- és koleszterinszint, valamint testzsírszázalék mérés mellett – ezúttal új vizsgálatokkal is várták az
egészségükre odafigyelőket. Különösen
a dohányosok és az allergiás betegek
számára volt érdekes az ingyenes pulmonológiai szűrés. A légzésfunkció vizsgálat során ugyanis képet kaphattak
tüdejük állapotáról. Fájdalommentes látásvizsgálat és polineuropátiai rendelés
is zajlott a tavaszi szűrőnapon. A hely-

Aktuális programok:
Június 6. 16 óra: Klubnap
Stréhli Gitta és Rátkai Éva
szervezésében
Június 12. Fóti kirándulás (Kecskés Éva, tel.: 06-702-542-906 vagy
341-358)
Június 20. 15 órától a tornacsoportok évzárója, „bogrács
piknik” a Faluház udvarán. Hozzájárulás 500.-Ft/fő. Jelentkezés
és befizetés a tornacsoportok vezetőinél, valamint a klubnapon, június 13-ig! A meghívás minden
klubtagnak és párjának szól!
Június 27. csütörtök 18 óra:
A szájüregi betegségek és azok
szűrése – orvosi előadás
A nyári szünet (július – augusztus)
utáni első klubnap: szeptember 5.
17 óra.

Összeállította:
Tál Ilona

színeken valamennyi résztvevő eredményét rögzítették, így mindenki a mért értékekkel tud majd háziorvosához
fordulni.
A rendezvényen táplálkozási tanácsokkal is várták az érdeklődőket. A tájékoztatásban segítő diétás nővért sokan
felkeresték, de most először egy helyi
zöldséges is tartott előadást az egészséges táplálékokról. Szó volt a gluténmentes élelmiszerekről és a teljes kiőrlésű
pékárukról is.
Budakalászon számos mozgásszervi
betegségben szenvedő él, a szervezők
ezért a testmozgást is szerették volna
népszerűsíteni. Az érintettek gyógytornásztól kaphattak tanácsokat a helyszínen.
HD
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Gyakorlat egy...

...diadal öt keréken!

Budakalász legújabb Európa-bajnoka

A 19 éves Wettstein Gergely Európa bajnok lett az egykerekűs „Flat” kategóriában Budakalászról. A 2013-as Európa bajnokság az "Eurocycle" Svájcban, a Langenthal nevezetű városban került megrendezésre (2013. május 9–12.). Közel 700 versenyző mérhette össze erejét egymásal a különböző kategóriákban a legmagasabb szinten. Ennek eredményeként több
világrekord is született. Gergely volt az egyetlen magyar a sok svéd, francia, osztrák, svájci, olasz és német egykerekűs között.
Az ifjú egykerekűs már több mint 6 éve űzi ezt a sportot és már többször vett részt nemzetközi versenyeken. Az EUC (Extreme
Unicycle Championship) versenysorozatban is kiváló eredményeket ért el. A következő megmérettetés, amit tervez, az nem
más, mint a 2014-es világbajnokság „Unicon 17” néven. Erre azonban még támogatást, szponzorokat keres. Bővebb információ az egykerekűs Európa bajnokságról: http://www.eurocycle2013.ch/

szép időben rajtoltak
Népszerű volt a hagyományos Kevély futás

A májusban szokatlan, rekkenő hőség ellenére hosszú sorok
kígyóztak május első napján a Kőbányai úton. A futók és a családi túrázók regisztrációs asztalánál a Budai útig ért a jelentkezők sora. Közülük sokan már évtizedek óta járnak futni.
A helyszínre kilátogatott Rogán László polgármester is.
– Tavaly kicsit megijedtünk, mert esett az eső és kevesebben
voltak. Most pedig attól féltem, hogy a közelmúltban szervezett Tófutás – ahol rekordszámú, mintegy hétszáz résztvevő
volt jelen – miatt talán kicsit elfáradtak az emberek és nem
jönnek el annyian. Szerencsére nagyon sokan érkeztek most is.
Volt aki gyalog, sokan kerékpárral vágtak neki. A Kevély futás
régi hagyománya a városnak, amelyet továbbra is szeretnénk
megtartani, ahogyan a Tour de Kalászt és a város többi sportrendezvényét is. Öröm nekem is, hogy a mostani programra
ilyen sokan eljöttek.
A verseny bemelegítéssel indult, Fekete Palkó készítette fel
a versenyzőket. Először a futók rajtoltak majd őket követték a
családi túrázók.
RT
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Idén is sokan jöttek el a Kevély futásra

Vigyázz, kész, rajt!

www.budakalasz.hu

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány

Megjelenik havonta
3800 példányban
Kiadja a Kaláz Kft., 2011 Budakalász,
Szentendrei út 24.
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István,
06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: Koczka Tibor
A szerkesztőség elérhetősége:
hirmondo.budakalasz@gmail.com;
Telefon: 06 (26) 303 287

Lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
Nyomtatás: Roland Favorit Nyomda,
felelős vezető: Hegedűs Gyula,
telefon: 06 (20) 421 4010

www.budakalasz.hu
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Bogyóka ÁLLATELEDEL ÉS TAKARMÁNYBOLT
Kínálatunkból:
• táp
• termény
• állateledel
• díszállatok
• kutya-, macskaeledel
• fagyasztott hús (nem emberi
táplálék)

Budakalász (volt Lenfonó területén)
Nyitva: H-P 8.30–18.00, Sz 8.00–13.00
Telefon: 06 20 318 9036
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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

www.budakalasz.hu

