2013.
március

Vii. évfolyam 3. szám

A tartalomból

Állami adósságátvállalás.
Budakalásztól 224 millió forintot
vállalt át az állam. A tárgyalások 40
százalékról, a minimumról indultak,
végül sikerült feltornázni 50 százalékra az összeget.
3-4. oldal

Égszínkék mezőben arany csík.
Budakalászon is kitűzték a Városháza homlokzatára a székely zászlót.
Ezzel a város is csatlakozott azokhoz
az önkormányzatokhoz, amelyek
szolidaritásukat fejezik ki az Erdélyben élő magyarság felé.
6. oldal

Életet menthet!
Közel két éve kezdődtek meg a budakalászi szív és érrendszeri vizsgálatok. A vizsgálati program indítását
2010-ben dr. Bodor Elek szívsebész
professzor kezdeményezte.
8. oldal

BudAkAlÁsz polgÁrAinAk lApjA

1848.
március 15.

ApróhirdEtÉsEk
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
06-30-950-9383.
Eladó társasházi lakás. Budakalász Ciklámen utcában felújított, ötszobás garázsos sorházi lakás eladó. Irányár 38,9 M Ft. Tel:
06-30-9773-588, 06-1-438-3827
Budakalász, pomáz, szentendre városokban 3000 m2 feletti, belterületi, építési
telket keresek, megvásárlásra, jó infrastruktúrával! Metykó Zsuzsa, tel: 06-20-208-9844,

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

Pomáz Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

pályázat az Egészségügyi
központban található
helyiségek bérleti jogára

A Budakalász Város Önkormányzat a tulajdonát képező újonnan megépült Budakalászi Egészségügyi Központban (Budakalász, Klisovác utca 6.) a földszinten
található 2 db 18 m2 es 1 db 16 m2 es helyiség, míg az
emeleten található 1 db 18.2 m2 es és 1 db 28,7 m2 –es
helyiség bérleti jogára pályázatot hirdet. A részletes pályázati kiírás Budakalász Város honlapján (budakalasz.hu), valamint a Polgármesteri Hivatalban
kifüggesztett hirdetőtáblán olvasható. A sikeres pályázó
a bérleményt az épület átadását követően 2013. júniusjúlius hónapban veheti igénybe.
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gyógyszertári
Ügyelet
2013. április

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. április 07.
Vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326 402
István Király Gyógyszertár
2013. április 14.
vasárnap16-20 óráig

Kőhegy Gyógyszertár
2013. április 21.
vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2
Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár
2013. április 28.
vasárnap 16-20 óráig
Budakalász Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. május 01.
szerda 08-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326 402

A Budakalászi Hírmondó
legközelebbi számának lapzártája: március 25.

www.budakalasz.hu

Felelősségteljesen gazdálkodtunk!
Interjú Rogán László polgármesterrel

Csökken a város kamattörlesztése
Mielőtt a februári testületi ülés
napirendjeire rátérnénk, nem mehetünk el amellett, hogy lezárultak
az állami adósságátvállalásról
szóló tárgyalások. Budakalász
adósságát mekkora mértékben
vállalta át a kormányzat?
Az egyik szemem sír a másik nevet
most, hiszen az adósságunk 500 millió
forint körüli volt, ami nem olyan túl
nagy jelentőségű. Ha az elődeink is kicsivel több beruházást, kockázatot vállaltak volna, akkor sokkal nagyobb
adósságot vettek volna át tőlünk. Mindig
felelősségteljesen gazdálkodtunk, így
most 224 millió forintot vállalt át az
állam. A tárgyalások 40 százalékról, a
minimumról indultak, végül sikerült feltornázni 50 százalékra az összeget. Jövőre fog az eredmény igazán látszani,
mert éves szinten az adósságszolgálatunknak a kamattörlesztése 14 millió forint körüli összegre fog csökkenni, a
mostani 31 millióról. Csekély összeg
ahhoz képest, hogy Szentendre vagy
Pomáz esetében milliárdokról beszélhetünk, de ők jóval mélyebbről is indulnak.

tíz százalék emelés mégis eredmény, az idei évi költségvetést
mennyiben változtatja ez meg?
A költségvetést 40 százalékkal számoltuk ki, mert tudtuk, hogy az biztos.
Mivel az adósságszolgálat csak az év második felétől valósul meg, ezért a 40 és
az 50 százalék közötti összeg, amit törlesztésre fizetni kell, nem túl jelentős.

www.budakalasz.hu

Erre az esztendőre durván 2 millió 300
ezer forintot jelent. Most ennyi pénzt tudunk másra fordítani.
Forrásra pedig mindig szükség van,
elég, ha csak arra gondolunk, hogy bölcsőde építésébe fog a város.
A közelmúltban voltak kint éppen a
pályázatot kiíró szervtől és bejárták a területet. Pótlásokat kértek még tőlünk,
de hamarosan elhárulhat minden akadály a támogató szerződés aláírása elől.
Az ütemterv a következő: támogatási
megállapodás, közbeszerzés, szerződéskötés, szerződéskötési moratórium, és
ha minden sikerül, akkor júliusban kezdődhet meg fizikálisan is a munka. Az
önrészt hitelből fedezi majd az önkormányzat és mivel EU-s pályázatról van
szó, ezért nem igényel külön kormányzati döntést. Az új törvény alapján
ugyanis, ha egy önkormányzat nem EUs pénzt használ fel, akkor szüksége van
állami hozzájárulásra.

Az Egészségházról minden hónapban beszélünk, így ne hagyjuk
ki most sem. hogyan áll az építkezés és a területre tervezett útfelújítások előkészítése?
A ház kivitelezése rendben folyik, április 20-ig fejeződik be az építés, akkor
kezdődik a műszaki átadás és átvétel.
Most megint kevésbé látványos szakaszba ért az építkezés, a belső munkák
folynak: vakolás, gépészet, nyílászárók
behelyezése, faborítások. Hamarosan kiírjuk a közbeszerzési pályázatot az út,

parkoló, járda, kishíd kivitelezésére. Ha
rendben zajlik minden, április közepére
lehet nyertest hirdetni, a kivitelezés egy
hónap, így május közepére, mire a ház
műszaki átadása lezárul, addigra elkészülhetnek a munkák.

Mekkora az érdeklődés az
egészségház iránt? Az önkormányzat korábban a honlapján felhívást
tett közzé helységek bérlésére.
A pályázatot még csak most fogjuk
kiírni, de érdeklődés már eddig is volt.
Érdeklődött pszichológus, masszőr, fülorr gégész, allergológus és büfé üzemeltető is. Remélem pályázni is fognak
sokan és bérelni is. Ezáltal lesz a háznak
bevétele is, amit az intézmény állagmegóvására fogunk fordítani. Azt szeretnénk elérni, hogy a ház a saját felújítási
költségeit megtermelje. Már a múltkor is
hangsúlyoztam, hogy szeretnénk idehozni olyan az OEP által finanszírozott
ellátásokat, amiknek nem nagy az eszközigénye: nőgyógyászati, reumatológiai, pszichiátriai rendelést. Így a
házban elérhető lesz privát és OEP által
finanszírozott ellátás is.

ha már beszéltünk a pályázatokról, rá is térhetünk a testületi
ülés napirendjeire. A parkok, játszóterek, közterületek rendben
tartására ír ki pályázatot most az
önkormányzat.
Ezt minden évben kiírjuk, idén májusban jár majd le a szerződésünk. Mindig igyekszünk egy kicsit fejleszteni,
persze ezek nem óriási beruházások, de
a városképet mindenképpen javítják.
Barátságosabbá, otthonosabbá teszik
Budakalászt. Idén nagyon szeretnénk
elvégezni a József Attila utcán az északi
járda felújítása után a virágosítást, a milleniumi keréknél szeretnénk parkot kialakítani, az Egészségháznál lévőt pedig
felújítjuk a munkák után, és idén is kerülnek virágok a villanyoszlopokra. Budakalász a legtisztább a környéken, és
mire eljön a tavasz kicsit megújulunk
majd. A közterület felügyelet dolgozói és
a közmunkások megtisztítják a tél nyomaitól a várost, lemossák a táblákat és
közlekedési tükröket.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

Még egy rövid ideig maradjunk
a pályázatoknál. A tavaly adott támogatások felhasználásáról kaptak beszámolót a képviselők a
testületi ülésen. Mi a tapasztalat, a
pályázók mennyire gazdálkodtak
felelősen?
A beszámolási kötelezettségét egy kivételével mindenki teljesítette. Tavaly is
már kevesebb összeget tudtunk támogatásokra szánni, és így lesz idén is. A tapasztalat az, hogy mindenki szívén viseli,
hogy a kapott pénzről elszámoljanak. A
költségvetésünknek valóban nagy erénye
az, hogy megmaradtak a pályázati lehetőségek is. A cafetériát megtartottuk,
ahogy az egyesületek, egyházak és nyug-

díjasok támogatását is. Tudom, hogy
sokkal több is lehetne ez a pénz, de számos település még ennyit sem tud adni
az egyesületeinek.

Budakalász honlapján már megjelentek az iskolai körzethatárok,
tavasszal jönnek a nyílt napok és a
beiratkozás. sok kisgyerekre számítanak a két iskolában?
Igen, sok beíratkozó kisgyerekre számítunk ismét. Ez öröm, de ugyanakkor
gond is. Az utolsó információim alapján
168 kisgyerek lesz iskolás korú idén. Ez
3-3 osztály jelent mind a két iskolában.
A Kalász Suliban átszervezésekkel és átcsoportosításokkal meg lehet oldani, de
Szentistvántelepen semmi lehetőség
nincs erre. Kértem a Klebelsberg Intéz-

Lobogózzuk fel Budakalászt!

ményfenntartó Központ szentendrei járási tankerületi igazgatóját, Dala Nagy
Katalint, hogy tolmácsolja a központnak
Budakalász kérését, mivel ellátatlan gyerek nem maradhat. Elkezdődött a tervezés, hogy milyen megoldást tudunk
ideiglenesen kitalálni, még mobil tanterem is szóba került. Azt kértem Katalintól, és azt fogom kérni levélben
Hoffmann Rózsa államtitkár asszonytól
is, hogy ha van erre vonatkozó pályázat,
akkor a város élni szeretne vele. A Szentistvántelepi Iskolát mindenképpen bővíteni kell, ehhez az önrészt is állni
tudjuk. Ha idén ennyi gyermek van, akkora valószínűleg ennyi lesz jövőre is.
Annak azonban nagyon örülünk, hogy a
szülők nem viszik el Budakalászról a
gyerekeket.

Budakalász Város Önkormányzat a város szebbé tétele és
a lakosok nemzeti érzésének erősítése érdekében nemzeti
zászlót adományoz a település lakói számára.
A címeres 60x90 cm méretű nemzeti zászló március 18.
és április 30. között vehető át a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán hétköznap 8-16 óra között. Belterületi ingatlanonként egy darab zászló átvételéhez feltétlenül szükséges a lakcímkártya bemutatása.
Az Önkormányzat kéri a lakosokat, hogy városunk ünnepélyesebbé tétele érdekében valamennyi nemzeti és városi ünnep idején a zászlókat az ingatlanokra kitűzni
szíveskedjenek!

segítség budakalászi
nyugdíjasoknak

• Ha nehéz körülmények között él.
• Ha egészségi állapota miatt nem tudja ellátni önmagát.
• Ha egyedül él és senki nem nyitja Önre az ajtót.
A kalászi idősek klubja szakképzett házi gondozónői a
következő szolgáltatásokkal tudnak a segítségére lenni:
- bevásárlás,
- orvoshoz kísérés, gyógyszer felíratás és kiváltás,
- hivatalos ügyek intézése (posta, közgyógyellátási igazolvány
igénylés stb.),
- higiénés feltételek biztosítása, egészség védelme,
- napi fürdésben való segítségnyújtás,
- segítség az idő tartalmas eltöltésében, szellemi frissesség megőrzésében (felolvasás, rejtvényfejtés, kártyajáték),
- segítség az emberi kapcsolatok megtartásában, újraélesztésében,
- segítő beszélgetés
használja ki Ön is a lehetőséget és keresse az kalászi idősek klubját!

Érdeklődni lehet: Zelizi Erika intézményvezetőnél
Kalászi Idősek Klubja, 2011 Budakalász,
Táncsics Mihály utca 19. Tel: 06 26/ 341-435
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pályázatok a város
fejlesztésére

Az idei esztendőben több pályázat segítségével szeretne újabb fejlesztésekbe
kezdeni Budakalász. Mint azt a város alpolgármestere, Ercsényi Tiborné elmondta,
ezek
közül
az
egyik
legfontosabb beruházás a Berdó városrészen végzett csatornázás lenne. „Jól állunk, hiszen végre minden szükséges
engedély megvan. Ezek beszerzése nagyon hosszadalmas folyamat volt, hiszen
a csatornázási művektől kellett megkapnunk egy befogadó nyilatkozatot, amit
több évig nem voltak hajlandók megadni. Tavaly júniusban végre aztán megkaptuk, a vízjogi engedély pedig ősszel
érkezett meg. Most az eredeti terveket,
amelyek két-három éve készen vannak
már, módosítani kell. Ez történik most.
Amikor ez is megvan, akkor beadjuk a
pályázatot. A Berdó hegyes területen
van, jelenleg az utak nagyon sok problémát okoznak, de amíg nincs csatorna,
addig nem érdemes elkészíteni a szilárd

www.budakalasz.hu

Fejlesztések-közös erővel

burkolatú utat sem. A pályázat beadása
után kezdődik az igazi nagy munka,
ebben a város vezetése és a műszaki csoport is teljes gőzzel részt vesz. Természetesen mindenkire számítunk, mert
egy ilyen nagyságrendű fejlesztés csak
együtt sikerülhet!
Az önkormányzat tervei között emellett a Mályva utcai óvoda korszerűsítése
is szerepel. Pályázatot az intézmény
külső hőszigetelésére és a fűtés korszerűsítésére ad be a város, mondta el az alpolgármester asszony.
„A város új bölcsődéje emellett a 70es években készült épület mellett lesz
majd. Az óvoda pedig nagyon is meg-

érett a változásra. Szeretnénk színesebbé barátságosabbá tenni, akár a lapostetővel is érdemes lenne kezdeni
valamit, hogy modernebb formát kapjon
az épület. A fűtést korszerűsíteni kell, az
elavult gázkazánt is fel kell újítani. Megújuló energia alkalmazására vagy enélküli fűtéskorszerűsítésre pályázunk
majd. Jelenleg ezen dolgoznak nagy
erőkkel a hivatal munkatársai, hiszen ha
jövőre megépül a bölcsőde, szeretnénk,
ha a mellette álló óvoda is korszerűbb
lenne formájában és műszaki működésében egyaránt.
Ercsényi Tiborné egy, a hulladékszállítással kapcsolatos változásról is beszámolt.
„Négyen pályáztak erre a feladatra,mi
úgy véljük, a legkedvezőbb ajánlatot választottuk. Ezt az is mutatja, hogy a 120
literes kukák ürítési díja 20%-kal, a 60
litereseké pedig több mint 10%-kal csökkent. A kalásziaknak érdemes gyorsan
megkötni az erről szóló – kötelező –
szerződést. Aki még nem tette meg, a hivatalban, postai úton vagy akár az internet segítségével is megteheti ezt!”
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Égszínkék mezőben arany csík

Budakalászon is elhelyezték a lobogót

négy zászló lobog a Városházán

Budakalászon is kitűzték a Városháza homlokzatára a székely zászlót. Ezzel a város is csatlakozott azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek szolidaritásukat fejezik ki az
Erdélyben élő magyarság felé.
A székely zászló a Székely Nemzeti Tanács hivatalos lobogója: égszínkék mezőben arany csíkkal, amelyen a székely
szimbólumok, a Nap és a Hold látható. Ennek a jelképnek a
használatát tiltották meg Romániában. Németh Zsolt parlamenti államtitkár ezután indította el kezdeményezését, hogy
az országban minél több helyen tűzzék ki a székely zászlót. A
lobogókat Budapesten, a XXII. kerületben vehették át a településvezetők.
Szabolcs Attila, a kerület polgármestere, az ünnepélyes átadón arról beszélt, hogy az akció nem a román állam ellen irá-

nyul. Szerinte a környező országokban élő honfitársainknak
joga van ahhoz, hogy hagyományaikat szabadon ápolhassák.
Közel harminc polgármester vette át személyesen a székely
zászlót a fővárosban. A legtöbb településen már ki is helyezték a lobogókat. A képviselőtestület egyhangú igen döntéssel
támogatta, hogy Budakalászon is jelen legyen a székelység jelképe. Rogán László polgármester elmondta, felemelő érzés
volt, hogy ilyen összefogás jött létre. Budakalász számára azért
is fontos volt a kezdeményezéshez való csatlakozás, hiszen a
Székelyföld közepén fekszik egyik testvérvárosa, Lövéte. Február közepe óta az Európai Unió, Magyarország és Budakalász
zászlaja mellett a székely lobogó is díszíti a Városháza homlokzatát.

TISZTELT ÉpÍTTETőK, ÉpÍTKEZNI VÁGyÓK!
2013 év eleje sok változást hozott az építésügyben.

A központosítás következtében az építéshatóság elkerült Budakalászról Szentendrére.

A központosítás ellenére, Budakalászon
helyben maradtak a településkép védelmét
szolgáló feladatkörök, melynek keretében
két új, ingyenes eljárás került bevezetésre:
– építési engedély köteles tevékenység esetén az ún. településképi véleményezési eljárásra
– nem építési engedély köteles tevékenység
pl. kerítés építés, lábakon álló kerti építmény
esetén településképi bejelentési eljárásra
kell benyújtani a terveket Budakalász Városfejlesztési Osztályára.

Kérjük Önöket, hogy előzetesen tájékozódjanak és forduljanak bizalommal kérdéseikkel
Budakalász
Városfejlesztési
Osztályához, mert így tudjuk segíteni
ügymenetüket, továbbá kísérjék figyelemmel a Hírmondó következő számait is, mert
példákon keresztül részletesen beszámolunk az új helyi eljárásokról.
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Elérhetőségek ügyfélfogadási időben:

Tervegyeztetés:
Turi Attila, főépítész
Ügyfélfogadási idő:
Szerda: 13.00-15.00

Egyéb, építésüggyel kapcsolatos
kérdés:
Kassai-Szoó Dominika főépítészi referens
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
13.00-18.00
Szerda: 08.00-11.00 és 13.00-16.00
Telefon: 26/340 266,
102-es mellék
E-mail:
kassai.szoo.dominika@budakalasz.hu

Ügyfélfogadás helye:
Budakalász Város Polgármesteri Hivatala,
Városfejlesztési Osztály
Budakalász, Petőfi tér 1.
Főépület, földszint: 1/a szoba
Budakalászi
Polgármesteri Hivatal

Új célkitűzések

A Budakalászi Duna-partért Egyesület 2013 februárjában
megtartott közgyűlésén kijelölte azokat a célokat, amiket rövidtávon szeretne megvalósítani.
Ezen célok:
1. Vezetékes ivóvízzel nem rendelkező telkek bekötése a
hálózatba
2. Zöldhulladék elhelyezés megoldása
3. Tömegközlekedési helyzet javítása
4. Esetleges HÉSZ módosításhoz javaslatok
5. Földútjaink állapotának javítása.
A tavasz közeledtével mindnyájunkat foglalkoztató kérdés,
hogy számíthatunk-e az idén nagyobb árvízre. Leginkább a
tavaszi olvadás idején és különösen három tényező együttes fennállásakor ez bármely évben bekövetkezhet.
1. Hirtelen erőteljes olvadás a Duna felső vízgyűjtőjén az Alpokban.
2. Ezzel egy időben az Alpokra zúduló nagy eső.
3. Az erős olvadás és nagy eső mellé még enyhe levegőjű
nagy szél is társul.
Az Alpok hóban tárolt vízkészlete rekord közeli szinten van.
Szerencsés esetben sikerülhet elkerülnünk egy nagyobb árhullám levonulását. Fontos lenne a nagy olvadás, nagy eső,
nagy szél hármast megúszni.
Oldalunk címe: www.bkdunapartert.hu
E-mail: info@bkdunapartert.hu

www.budakalasz.hu

szent istván kertje
Közösségi parképítés Budakalászon

Örömmel adjuk hírül, hogy a MOL
által támogatott, az Ökotárs Alapítvány
által kiirt ZÖLDÖVEZET pályázaton alapítványunk a Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány a „Szent István kertje”
projekttel sikeresen pályázott a szentistvántelepi HÉV megálló mellett létrehozandó közpark közösségi megvalósítására (fa- és cserje ültetés, padok, szabadtéri tornapálya készítés, stb). A sikeres pályázást segítette az önkormányzat,
a szentistvántelepi iskola pedagógusai, a
grundosok, helyi lakosok, valamint cserkészcsapatunk fiataljainak együttmüködésével megvalósult több hónapon át
tartó közösségi tervezés 2012 szeptemberétől. A meglévő parképítési terv – közösségi álmok szerinti – módosítását
Takácsné Zajacz Vera kert-és tájépítészmérnök önkéntes munkával készítette
el. A pályázatírásban Papp Gábor segített. Köszönet kitartó, lelkes munkájukért. A pályázati forrás (825 ezer Ft)
kizárólag a növények beszerzésére,
anyagköltségre fordítható, a sikeres
megvalósításhoz nagyon sok önkéntes
munka szükséges civil oldalról, valamint
az önkormányzat további hatékony fejlesztési munkái.

Ezúton is széles összefogásra hívjuk a
környezetükért tenni hajlandó budakalászi lakosokat, fiatalokat, idősebbeket,
iskolásokat, pedagógusokat, civil szervezetek, közösségek és intézmények tagjait, helyi vállalkozókat, valamint
cserkészcsapatunk tagjait és családtagjaikat.
Egyeztető megbeszéléseket fogunk
tartani a szentistvántelepi iskolában az
akcióterv összeállításához minden segítőt hívunk 2013. március 7. és 21. csütörtökön 17órától 19 óráig, valamint a
helyszínen az első tereprendezési és ültetési akciónapon: 2013. március 23-án
szombaton reggel 9 órától 17 óráig (taligát, kerti szerszámokat, vödröt aki tud
hozzon).
A pályázati forrás nem fedezi a tervezett összes kiadást, igy az alábbiakhoz
kérjük önkéntes segítők jelentkezését:
– növények beszerzése, szállítása,
utánfutó biztosítása
– tereprendezés géppel, kézzel
– faültetés, bokorültetés,
– egyéb kétkezi munkák: padkészítés,
kerti szemetes készítés, kerti tornapálya
összeszerelés, betonozás
– alábbi anyagokra volna szüksé-

günk: akáckarók, faapríték (mulch) ill.
egyéb burkolat kerti ösvényhez, termőföld, trágya, fűmag, kerti szerszámok, taligák,vödrök, locsolótömlő, szórófej,
sóder, cement, munkagépbe üzemanyag
– közösségi akciókhoz élelmezésben
segítség: étel-ital, (bogrács)főzés
– anyagi támogatás átutalható: Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány számára számlaszám: 11703006-20063315
OTP, közleményben kérjük feltüntetni:
„Szent István kertje”, valamint ADÓ 1%
fogadására is jogosult alapítványunk,
melynek adószáma: 18672844-1-13
Bármely segítséget, felajánlást köszönettel fogadunk az alábbi elérhetőségeken:
– Takácsné Zajacz Vera: 20-3445158, zajacz.vera@t-online.hu,
– Szentistvántelepi Iskola Titkárság:
26/340209 igazgato@telepi.sulinet.hu
Bízunk abban, hogy a közös, önkéntes munka meghozza gyümölcsét Budakalász felnövekvő generációi számára, és
egy nagyszerű természet közeli, új közösségi tér jöhet létre. Vegyünk minél
többen részt ennek megalkotásában.
Mindehhez cserkészköszöntéssel kíván
Jó Munkát:
Dr. Wettstein András
Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány kuratóriumi elnök
06-30-305-7305
wett.andras@gmail.com

tereprendezés a kálvária dombon

azonban a távlati tervek között szerepel. Az
Kivágták a fákat és bokrokat, lépcsőt
egyre forgalmasabb Berdó dűlő egyik útja
építettek. A Kálvária domb parkosítási
is felújításra, szélesítésre szorul, azonban
munkálatai ez év végére elkészülnek.
a Kálvária út, hasonlóan a Felsővár úthoz,
Mint ismert Dr. Tomka Gábor régész és
véglegesen csak akkor készíthető el, ha a
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester kezcsatorna pályázat befejeződött. A csatordeményezése nyomán, 2011 novemberénapályázatot még nem írták ki, de az anyag
ben indultak el a feltárási munkálatok
szinte teljesen készen áll. Szó volt arról,
egy feltételezett templom után kutatva.
hogy egy kilátó is épülne a Kálvária
Mára már a szentély kivételével a tempdombra, a torony helyére, a tervet nem velom romjai teljesen kirajzolódnak, és már
tették el, de egyelőre anyagi forrás hiány
csak a park kialakítása van hátra.
miatt elnapolták a kérdést. Dr. Krepárt
– Húsvétig szeretnénk a kereszteket
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester
Tamás még hozzátette, ebben a ciklusban a
helyreállítani, a Római Katolikus egyházpark kialakítása befejeződik. – A racionáliközség vállalta a felújításukat. Az alapozási
munkákat a tavalyi év során elvégeztük és a helyreállítás az ön- san vállalható és belátható beruházások az idei év folyamán
kormányzat költsége lesz. Már tavaly megvásároltuk a temp- befejeződnek, és talán a ciklus utolsó évében egy olyan előkélombelsőhöz, illetve a keresztek előtti tér kialakításához szítő, tervezési munka kezdődhet meg, amely a következő öt
szükséges térkő burkolatot. Ezeknek az impregnálása történik évben történő fejlesztéseket készíti elő. Reméljük, hogy tudunk
meg heteken belül. A tavalyi év folyamán kötöttünk egy szer- haladni, de már a mostani állapot is olyan lesz, ami megtekinződést egy kalászi érdekeltségű céggel, akik vállalták, hogy tésre érdemes.
A Kálvária domb kertészeti munkálatai azonnal megindulhárom millió forint értékű kertészeti munkálatokat fognak elvégezni – mondta dr. Krepárt Tamás alpolgármester. A Kál- nak, amint az időjárás kedvezőbbrefordul, és még Húsvétig a
vária domb kérdéséhez kapcsolódik a Kálvária út, és a keresztek is visszakerülnek helyükre.
RT
környező önkormányzati telkek kérdése, ezek rendezése még

www.budakalasz.hu
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Az egészséges
Budakalászért

Budakalász legnagyobb létszámú civilszervezete, a
2005-ben alapított Egészségklub 2013. február 14-én
tartotta vezetőség- és küldöttválasztó közgyűlését. A
közgyűlésen a 238 tagból 156 fő jelent meg, akik elnöknek dr.
Ollár Györgynét, vezetőségi tagnak dr. Kecskés Istvánnét és
Rakics Istvánnét választották. A kibővített vezetőség tagja lett
Kormos László és Tál Ilona.
Az Egészségklub továbbra is kiemelt feladatának tartja a
testi és lelki egészség megőrzését, a betegségek megelőzését,
az egészségtudatos magatartás kialakítását.
Ezért változatlanul folytatjuk:
• az orvosi előadások, orvos-beteg találkozók szervezését. Ezek
segítenek elsajátítani a fontosabb egészségügyi ismereteket,
a bevált egészségmegőrző módszereket. Az előadások időpontja minden hónap 4. csütörtökén 18 óra. Helyszín a Faluház (Szentendrei út 9.).

Életet menthet!

Közel két éve kezdődtek meg
a budakalászi szív és érrendszeri
vizsgálatok

A vizsgálati program indítását 2010ben dr. Bodor Elek szívsebész professzor
kezdeményezte. Indítványához csatlakoztak a Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika munkatársai, akik úgy
vélték, egy komplex szűrővizsgálat indítása egyedülálló tudományos vizsgálatra
is lehetőséget adhat – mondta el dr. Szelíd Zsolt kardiológus.
Egy amerikai kisvárosban, Framinghamben, 1951-ben indult el egy szűrővizsgálati program ami a napjainkban is
tart. Ott már a negyedik generációt vizsgálják. Ezekből a kutatásokból derült ki

Tisztelt Budakalászi Lakosok!

TÉRÍTÉSMENTES SZÍVÉS ÉRRENDSZERI
SZűRőVIZSGÁLAT.
Ingyenesen hívható szám:
06-80-205-196.
A vizsgálat helye és ideje:
Budakalász, Budai út 31.
minden hétfőn, keddene, szerdán délután,
előzetesen egyeztetett időpontban.
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• A tavaszi és őszi szűrőnap rendezését Budakalász egész lakossága számára.
• Az együttműködést a várossal és a civil szervezetekkel. Felvilágosító anyagokkal, szűrésekkel részt veszünk a város és
más civil szervezet programjain.
• A prevenciós és korrekciós gyógytorna, a mozgáslehetőség
biztosítását. Tagjaink többsége már megtapasztalta a mozgás testre, lélekre gyakorolt pozitív hatását, ezért továbbra is
működtetjük vízi-, szárazföldi és meridián torna csoportjainkat, szervezzük közös sétáinkat.
• Kulturális programok szervezését: klubnap (minden hónap
1. csütörtök 17 óra), ötórai tea (minden hónap 2. csütörtök
17 óra), mozi-, színházlátogatás, kirándulások.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki szeretne egy
egészségtudatos, jó hangulatú közösséghez tartozni. Tájékozódni és jelentkezni lehet a Faluházban tartott klubnapokon.

Az Egészségklub ezúton is köszöni szakmai vezetője, dr. Gál
Katalin családorvos és lemondott vezetője, Lontainé Hegymegi
Erzsébet áldozatos munkáját!
-ek-

például az is, hogy a magas vérnyomás
és a koleszterinszint összefüggésben áll
a szív és érrendszeri halálozással. Budakalászon 2011 tavaszán kezdődtek el a
vizsgálatok, a helyi önkormányzat és az
Egészségklub aktív támogatásával.

Miként történik a vizsgálat?
A szűrésekre az állandó lakcímmel
rendelkező, húsz évesnél idősebb budakalászi lakosokat várjuk. Bejelentkezni
két telefonszámon, a is lehet. A jelentkezők először egy kérdőívet töltenek ki,
majd EKG, vérvétel, szív és nyaki ultrahang, végül vérnyomásmérés következik. A vizsgálat mindössze 45 percig tart.
Az eredményekből egy rizikóbecslés készül, amit a háziorvoshoz vihet a páciens. Az orvos természetesen további
vizsgálatokat is javasolhat szükség esetén. A vizsgálatokat hétfőn és szerdán,
déltől fél 6-ig végezzük.
A kezdetek óta mekkora az érdeklődés a lehetőség iránt?
Eddig közel kétezren kerestek fel bennünket. A kollégák tapasztalatai szerint
az ünnepek idején csökkent a részvételi
kedv, ám a tavasz közeledtével, úgy
tűnik élénkül a forgalom. Mindenesetre
hetente két nap elég arra, hogy a jelentkezőket megvizsgáljuk. Ez a szűrőprogram egyébként rendkívül költséges
dolog. Sajnos jelenleg Közép-Magyarországon nem létezik pályázati lehetőség
ilyen lakossági szűrővizsgálatra, ezért a
szükséges összeget a Klinika gazdálkodja
ki. Ez nem könnyű dolog, de ennek elle-

nére elszántan végezzük a munkát, mivel
rendkívül fontosnak tartjuk az adatgyűjtést. Jelenleg ugyanis nincsenek mért
adatok a magyarországi szívrendellenességekről. A készülő statisztikák becsült
számokat mutatnak, amelyek alapján
hazánkat a magas rizikójú kategóriába
sorolják, Romániával vagy Bulgáriával
együtt. Valószínűleg igaza van a statisztikának – de mért adatok, amelyek ezt a
besorolást hitelesen alátámasztják- nincsenek. Mi ezzel a programmal hosszú
távra tervezünk. A jelentkezőket ötévente szeretnénk újra megvizsgálni. Budakalásznak jelenleg nyolcezer, húsz
évnél idősebb polgára van. Ha az érintettek harmadát meg tudnánk vizsgálni,
aztán rendszeresen újra és újra, az már
nagyon jó lenne!

A hosszabb távú célok mellett a
jelen is fontos. Úgy tudom, sokan a
vizsgálatnak köszönhetik, hogy
időben kezelést kaphatnak!
Valóban sikerült kiszűrni a jelentkezők közül azokat, akiknek rendkívül
magas volt a vérnyomásuk, de a kollégák találtak szívritmuszavarral élő pácienseket is, akiket – a háziorvosokhoz
irányítva – az agyembólia veszélyétől sikerülhet megmenteni. Nekünk ez a vizsgálat tudományos szempontból rendkívül fontos, ugyanakkor hisszük, hogy
ezzel a kalásziaknak is olyan lehetőséget
adunk, amellyel megóvhatják vagy viszszaszerezhetik egészségüket. Ezért is
buzdítom arra a budakalásziakat, hogy
jelentkezzenek a vizsgálatra!!!
DNK

www.budakalasz.hu

KALÁSZI SULI

Szép Magyar Beszéd

2013. február 1-jén került sor a Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd
országos verseny területi fordulójára.
Az iskolai fordulót már decemberben
megtartottuk, itt dőlt el, hogy iskolánkat
a területi versenyen Mikusik Borbála
(5.b), Iványi Eszter (6.a), Kormosói
Henrietta (8.b) és Kőrösi Beáta (8.b)
képviseli.
A pomázi Sashegyi Sándor Általános
Iskolában megrendezett területi fordulón a 7.-8. osztályosok kategóriájában tanulóink megosztott harmadik helyezést
értek el.
Az 5.-6. osztályosok között Mikusik
Bori különdíjas lett.
Mindhárman könyvjutalmat kaptak.
Gratulálunk tanítványainknak, büszkék vagyunk rájuk!

Sakk Diákolimpia

Február 9-én rendezték meg Fóton a
Pest megyei Sakk Diákolimpiát, melyre
a megyei iskolákból jöttek el a küzdeni
vágyó versenyzők. A verseny érdekessége, hogy idén először az első kettő juthat tovább az országos döntőbe.
Sakkozó olimpikonok

Iskolánk sikere, hogy az I. korcsoportos lányoknál mindenkit legyőzve a 3. a
osztályos Ruprecht Réka lett az első, míg
a fiúknál 33 indulóból Reviczki Roland
3. b osztályos tanuló lett 7 játékból 6
győzelemmel a 2. helyezett, így mindketten továbbjutottak Pest megyéből. Ez
óriási siker, hiszen a játékosok többsége
ezen a szinten már naponta akár több
órát is sakkozik.
Gratulálunk!
Sármási Péter sakkedző,
a gyerekek felkészítője

www.budakalasz.hu

Diákhírek

Területi német versés prózamondóverseny
– Visegrád 2013.

Február 15-én 13 Kalász Sulis diák indult útnak, hogy német verseikkel, meséikkel a területi versenyen is
megmutassák, mire képesek. HároméVersben, prózában is tehetségesek

5-6. osztályosok: 1 .helyezett megosztva
Gömbös Marcell 6.b (felkészítő tanára:
Giay Anikó) Hegyi Csenge 5.b (felkészítő
tanára: Szilágyiné Dér Barbara)
7-8. osztályosok: 3. helyezett Utto
Bertalan 7.a (felkészítő tanára: Bajkó
Bálint)
A megyei versenyre az 1. és 2. helyezettek jutottak tovább, gratulálunk és
drukkolunk nekik!

Busójárás a Kalász Suliban!

2013. február 8-án rendeztük iskolánkban a hagyományos farsangi mulatságot és a busójárást. Délelőtt az alsósok
mulattak jelmezben, illetve játszottak
többek között székfoglalót, de volt tánc,
palacsintaevő verseny és sok egyéb játék
is. 13 órára meghívtuk az óvodásokat is,
akik a leendő elsős tanító nénikkel kézműveskedtek, fejdíszeket készítettek.
A busójáráson az egész iskola részt
vett, alsósok, felsősök, tanárok és persze
a kis, illetve már nagy óvodások szüleikkel. Az iskola udvarán tűzbe dobtuk a
kisze bábokat és mindenféle rossz tulajdonságot, amelyeket elkerülni igyekszünk majd a jövőben. A közösen
elfogyasztott zsíros kenyér mindenkinek
jól esett, hát még a forró tea, hiszen a télbúcsúztatás napján nem volt éppen
meleg.
Rendezvényünk a felsősök műsorával
folytatódott. A fellépők zöme komikus,
vagy zenés-táncos számokkal szerepelt.
Az egy órás műsor után következett a
buli. A gyerekek egészen nyolcig bulizhattak, táncolhattak.

vente más-más település rendezi meg a
környék németül tanuló iskolásainak a
területi versenyt, idén Visegrádon volt a
sor. Nagy volt az izgalom a buszban,
mindenki az esélyeket latolgatta. A visegrádiak német néptánccsoportjának
látványos előadása után, némi falatozást
közbeiktatva hamarosan kezdődött a
verseny. Voltak, akik már sokadszorra, mások első alkalommal álltak
a zsűri és versenytársaik elé. Iskolánkat alaposan felkészült tanulók képviselték, az őket kísérő szülőknek,
tanáraiknak öröm volt őket hallgatni.
Végül az eredmények is nagyon szépek lettek!
1-2. osztályosok: 2. helyezett
Schuster Dominic 1.c (felkészítő tanára: dr
Bokoriné Rayman
Katalin)
3-4. osztályosok: 1. helyezett
megosztva Gömbös Hanna 4.a
(felkészítő tanára:
Szilágyiné
Dér
Barbara), Hegyi
Kincső 3.a (felkészítő tanára: BotzTűzbe dobták a kiszebábokat
heim György)
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Diákhírek

Koszorúzás a német származású kitelepítettek emlékművénél

Megemlékezés a budakalászi
svábok kitelepítéséről

Február 22-én, pénteken iskolánk diákjai megemlékeztek a budakalászi svábok kitelepítéséről. 1946-ban ezen a
napon telepítették ki Budakalász német
származású lakosait.
Több mint ezer embert ültettek ezen a
napon vonatra, és indítottak útnak Németország felé. Ez az akkori lakosság
harmada volt. A távozók csak 40-50 kilónyi csomagot vihettek magukkal, házukat, itt maradt javaikat elveszítették.
A közép- és kelet-európai németségnek
a nácik második világháborús bűnei
miatt, mintegy kollektív büntetésként
kellett elhagyni otthonaikat. A legtöbb
távozónak nem volt köze sem a háborús
bűnökhöz, sem a nácik szervezeteihez,
az SS-hez, vagy a Volksbund-hoz.
Megemlékezésünket hagyományosan
az alsó-kalászi HÉV-megállóban álló
emlékmű mellett szoktuk tartani ott,
ahonnan útnak indították a kitelepítetteket. Sajnos idén ezt a zord időjárás
nem tette ezt lehetővé így a 7. a osztályosok műsorát a tornateremben hallgattuk meg. A műsor elején a Német
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője,
Wagner Katalin olvasott fel néhány részletet korabeli visszaemlékezésekből. A
műsor végén, a rossz idővel dacolva, koszorút helyeztünk el az emlékműnél.
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Szülők-nevelők bálja

Február 9-én a Faluházban került
megrendezésre a Szülők – nevelők bálja.
Már negyedik alkalommal fogtak össze a
SzMK tagjai, és szervezték meg ezt a
nagyszerű „bulit”. Ez az alkalom is bizonyította, hogy szülők és nevelők a mindennapi munka után, az iskola falain
kívül is jó kapcsolatot tartanak fenn. Az
este első felében színvonalas program oldotta a hangulatot. Fellépett a Kalász
Néptáncegyüttes, Julcsi zumba csoportja, a Kalász Suli Zeneiskolás tanárai

(Hermeszné Uracs Mónika, Bokor
György, Szász Szabolcs, Somogyi Lili),
valamint Nádas György humorista. A
talpalávalót DJ Iván szolgáltatta egészen
hajnalig.
Szponzoraink, a tombolatárgyak felajánlói, akik nélkül a bál nem jöhetett
volna létre:
Húsbolt Petőfi tér; Krepárt cukrászda; Vasbolt; Optikalász; L & L Hidegkonyha; Viktória Gyógyszertár;
Fekete és Krunity Papírbolt; Husek
Gyöngyi; Berdo Gyümölcs Kft; Scheszl
Vendéglő és Borház; Virágsziget; Vona
Izabella; Szélpál István Húsbolt; Hajszabó Fodrászat; BigBen Teaház, Herkules Patika, Optic World; Ochodniczki
lányok; Metro Áruház; Igazgyöngy Szépségszalon; Kaltner család; Party Point;
Loriol Szépségszalon; Bakk Edit Oriflame; Heim Sütöde Bt; Valódi Étkek
Boltja; Ruhajavító Magonyi Adrienn;
Stevanovic Iván, Európai Nyelvek Stúdiója; Baraté Annamari; Erste Lakástakarék Zrt; Rotburger Sörfőzde Pilisvörösvár; Urbán Mónika; Györváriné
Siklósi Mónika; Pacific Óceán Kft;
Party Pizza & Lángos; Arany Somlyó
Lovarda Fót; Böszörményi Ágnes; Kalászfotó-Fujifilm; és utoljára, de nem
utolsónak: a SZÜLŐK.
Ezúton is köszönet a szülőknek a
szervezésért, a kellemes estéért.
Jövőre veletek ugyanott!
További hírek, információk
a www.kalaszsuli.hu-n

Kedves Szülők és leendő Elsősök!

A Kalász Suli tantestülete és diákjai szeretettel várják
az érdeklődőket iskolánk nyílt napjára.
időpontja: március 21. csütörtök
8 órától két-két bemutató komplex foglalkozást tart a két leendő első
osztályos tanítónő: Hernádiné Budai Ibolya
és Nógrádi Anikó.
Rövid szünet után lehetőség lesz
nemzetiségi német óra megtekintésére is.
A foglalkozások után konzultációs lehetőséget biztosítunk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Völgyes József
igazgató

www.budakalasz.hu

Diákhírek

„KALANDOZÁS AZ ISKOLÁBAN”

Ezzel a címmel tartottak iskolábacsalogató programot a leendő elsősöknek a Szentistvántelepi Általános Iskolában. Az
iskola vezetősége szeretné megkönnyíteni az óvodából iskolába való átállást, ezért több rendezvénnyel várják a leendő kisiskolásokat. Az első találkozás, egy teadélután keretében még
novemberben volt, ahol közvetlen és kötetlen beszélgetésen
vehettek részt a szülők. Feltehették kérdéseiket az iskolaérettségről, az óvoda és iskola közötti átmenetről az igazgatónak, a
tanító néniknek, az iskolapszichológusnak, a logopédusnak, a
fejlesztő pedagógusnak és a szociálpedagógusnak is. A február
eleji program viszont már kifejezetten a leendő elsősöknek
szólt. Nem volt túl nehéz dolga a szervezőknek, hiszen tavaly
is megrendezték az iskolacsalogató programot az iskolában,
melynek nagyon jó visszhangja volt. Németh Rita igazgatóhelyettes elmondta, nagyon-nagy volt az érdeklődés a program
iránt. A gyerekeket kis csoportokba osztották, így járták végig
a 12 állomást, ahol egy-egy játékos, mozgásos feladatot kellett
megoldaniuk, melynek során a gyerekek összeismerkedhettek
a leendő tanítónénikkel is. Juhász Margit, szeptember óta tanít
itt, korábban egy budapesti lakótelepi iskolában dolgozott és
mint elmondta óriási a különbség a két intézmény között. Itt
jóval nyugadtabbak a gyerekek és a szülők is jobban odafigyelnek csemetéikre. Nála a pénzcsinálással ismerkedhettek a
kicsik. „Előrenyomtatott kis kartonokból kellett a gyerekeknek
kivágni a pénztallérokat, amiket kis tarisznyájukban magukkal is vihettek. Nagyon talpraesett, nyitott, érdeklődő gyerekek jöttek.” A programon megjelent szülők többsége már nem
csak tájékozódási szándékkal jött, hanem konkrétan tudja,
hogy ebbe az iskolába szeretné iratni gyermekét. Turenszky
Éva részt vett már a szülői értekezleten is. Őt főleg az iskola
családias hangulata fogta meg. „Nagyon fontosnak tarom a pedagógus személyiségét is, hogy kellően empatikus legyen, de
természetesen az iskola hagyományai, szemlélete is számít.
Szeretném, hogy ilyen légkörbe kerüljön a gyermekem.” A le-

Vár a Telepi suli!
endő kis elsősöknek nagyon tetszettek a játékos-mozgásos feladatok. Egy állomás éppen az igazgatói irodában volt, ahová
kicsit azért megszeppenve léptek be a gyerekek, de az igazgató
úr kedvessége hamar feledtette velük az izgalmat. Kovács Kristóf Áron nagyon örült annak, hogy ilyen sokan eljöttek erre a
programra. „Tavaly volt az első év, hogy elsőben három osztályt indítottunk. Úgy veszem észre, hogy idén is lesz annyi jelentkező, mint az előző évben. A fenntartó most már az állam,
vagyis a Klebersberg Intézményfenntartó Központ. Most velük
kell majd egyeztetnünk az induló elsős osztályok számáról.”
A fenntartóváltás miatt jelenleg még sok a bizonytalanság a
Szentistvántelepi Iskola életében is. A beiratkozás konkrét dátumát majd az új fenntartó jelöli ki, melyről idejében tájékoztatni fogják a szülőket. Felvételi nincs, először a lakóterület
szerint idetartozó gyerekeket veszik fel az iskolába. Február
15-én idegen nyelvi bemutatót és foglalkozást is tartottak a pedagógusok, hiszen ebben az iskolában a gyermekek már az első
osztályban tanulhatnak angol, vagy német nyelvet.
Nagy Judit

A legkisebbek hírei

FARSANGI MULATSÁG
A BUDAKALÁSZI
BöLCSőDÉBEN

Jelmezben

Farsang van, farsang van!
Járjuk a táncot gyorsabban.
Förgeteges ez a bál,
Még a ház is muzsikál.

Farsangkor a földi élet örömeit, a bőséget és a tél végét ünnepeljük. A vízkereszttől hamvazószerdáig (húsvét előtti
40. napig) tartó időszak a bálok, farsangi
mulatságok, jelmezes felvonulások ideje.
2013. február 8-án ismét farsangi mulatságot rendeztünk a gyerekek és a szü-

www.budakalasz.hu

lők részvételével. Hetekkel előtte készülődtünk erre a vidám napra. Türelmetlenül vártuk a farsangi bál napját, a

csoportszobákat girlandokkal,
álarcokkal és lufikkal díszítettük. Sok szép és ötletes jelmezbe öltözött gyermek ropta
a táncot, majd a megterített
asztaloknál, a szülőktől kapott
sok finomság közül lehetett
falatozni és a konyhás Teri
néni által sütött fánk, szintén
hozzájárult a farsangi hangulathoz.
A hangulatos délelőttöt kicsik és nagyok egyformán élvezték, kicsit feltöltődött
mindenki, sok szép emlékkel,
fogunk visszagondolni erre a napra.
A bölcsőde dolgozói
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jubileumi meseelőadás

Tizedik alaklommal várták a közönséget mesebemutatóval a Telepi
óvoda pedagógusai.

Kedves
Színészeim!

Már nagyon várom a csütörtököt,
pénteket. Várom a gyerekek csillogó szemét, a tapsot, a nevetést, a táncolást, és
persze a Ti csillogó szemeiteket. Már
2004 óta nézzük egymás csillogó szemét, nevetünk egymás bakijain, tanítjuk
egymást táncolni, viccelődünk a jeleneteken és együtt várjuk a tapsot, és a gyerekek rajongását, amivel a mese után
körbeugrálnak minket.
Ez a 10. mese, amit előadunk, és tudnotok kell, hogy egyre profibbak, egyre
ügyesebbek, egyre lazábbak vagytok.
Szuper dolog, hogy a szürke hétköznapokból kibújva egy másik szakmában
próbálhatjuk ki magunkat. Tudom, nagyon fárasztó és nehéz az utolsó hét, de
örüljünk, hogy tele vitalitással, erővel, fiatalos lendülettel, gyermekek iránti szeretettel, egészséggel bír az egész dolgozói
kar, és teljes erőbedobással áll az utolsó
hét előtt is.
Persze fontos tudnotok, hogy rengetegen segítik, ezt a lelkesedést. Hiszen, a
szülőknek ugyanolyan fontos a mese,
mint a gyerekeknek. Ők is várják.
Ki aludt az ágyacskámban?
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Törpös törpék

Bizonyítja, ezt az is, hogy Gelencsér
Máté Anyukája az egyik próba előtt egy
tálca nagyon finom süteménnyel lepett
meg minket. A titkot, hogy mit sütött
bele, el sem árulta, pedig azt a próbát
végig nevettük. Aztán Farkas Emese
Szülei leptek meg minket két tálca fantasztikus süteménnyel, meg is beszéltük,
ezentúl mindennap próbálunk. – És az
előadásra, hogy mindennap tudjunk varázsolni, Mészáros Janka Anyukája, és
Joó Réka Apukája egy-egy nap elmegy és
elhozza a varázslathoz szükséges dolgokat. Aztán még nem beszéltünk a köl-

Hófehérke a színpadon

csönkapott kellékekről. Szathmári
Rebeka mindennap hoz valami kütyüt,
ami kellhet a meséhez, és tényleg, kettőt
kölcsön is kértünk Tőle. De, ott van
Egyedi Lázár a farsangi mulatság kis szakácsa, akinek rögtön lecsaptunk a fakanalára. Természetesen kölcsönadta. – És
még sorolhatnám Bakos Regina Apukáját, aki kivágott egy erdőt nekünk, vagy
Szekula Flóri Apukáját, aki a varázsláshoz szükséges kémcsöveket adta kölcsön. És ezek csak apró dolgok kedves
színészeim, de azt mutatja, hogy milyen
sokan állnak mögöttünk, és milyen
sokan részesei a mi sikerünknek. Utoljára hagytam,de nem utolsó sorban,

Szűcs-Nyiraty Dorka szüleit, hiszen ők
évek óta készítik a jegyeket és a plakátokat, DVD borítókat, és Sárosi Maja
Apukáját, akinek a DVD felvételt köszönhetjük.
És nem csak a szülők segítenek, a polgármester úr is szereti a mesét (mindig
megnézi az előadásunkat), és idén
anyagi támogatást is biztosított.
És, ha elkezdeném sorolni a Faluház
dolgozóit, a családtagjainkat, régi óvodásainkat, és barátokat, akkor rengeteg
levélen keresztül, csak köszönhetnénk,
hogy mellettünk állnak, és támogatnak
minket. Így, hát mindig muszáj szupernek lennünk, és fáradtságot elfelejtve,
odatennünk magunkat.
És tudom, hogy mindenki nagyon
ügyes lesz a szerepében, hiszen nem véletlenül kapta ezt a szerepet. Mindenki
nagyon jó a szerepében, és mindent belead. Az jó, ha izgultok, mert a pozitív
stressz megvéd a betegségektől és maximálisabb teljesítményre késztet. Reméljük, Mindenkit!
Én már nagyon várom, és az új színészeinknek üzenem, ha most izgulnak, az
semmi, majd akkor, ha meglátják azt a
rengeteg embert. Na, jó, csak vicceltem.
Mi is túléljük 9. éve, a lámpaláz nem is
olyan vészes.
Ha izgultok, gondoljatok a gyerekek
csillogó szemére, mert én már nem csak
a mesét látom egyben, hanem a gyerekek
rajongását, amivel utána rátok néznek,
rátok mosolyognak, és átölelnek Benneteket. A legszebb érzés. Ezért mindig
megéri!
Egy Törpölelést küldök Nektek!
(U.i.: Nagyon megérte! Most volt a
nyilvános főpróbánk! Fantasztikusak
voltak a gyerekek, szülők, családtagok és
ismeretlenek. Azok a szemek! Azok a dicséretek! Hogy MI milyen jók voltunk! A
törperő legyen velünk pénteken is!)
A rendezőtök:
Ványikné Kubinszki Terézia
Katica csoport, Telepi Óvoda
A mese végén
minden jóra
fordul

www.budakalasz.hu
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gesta hungarorum

Jankovics Marcell Kossuth-díjas grafikusművész
kiállítása Budakalászon

Egy még meg nem jelent könyv illusztrációiból nyílt kiállítás február közepén a Művelődési Házban. A Gesta Hungarorum című könyvet 1925-ben Sebestyén Gyula néprajztudós
írta, témája a magyarok elő és őstörténete, a világ teremtéséA magyarok történelme a míves grafikákon

Jankovics Marcell a közönség előtt

től Trianonig. A nagy eposz öt kötetben fért el. Ehhez készített
Jankovics Marcell Kossuth-díjas grafikus illusztrációkat. – Az
én feladatom az volt, hogy nagyjából tízoldalanként készítsek
egy-egy képet, a munka rettenetes élvezet volt – mondta a
megnyitón Jankovics Marcell. Csak részben történelem, főleg
mítosz, monda, hagyományápolás. A rím nélküli alexandrinusokban írt költeményhez készült illusztrációk a sumérokat,
szkítákat, kínaiakat, mint a magyarok őseit ábrázolják. A kronológiai sorrendben felsorakoztatott képeken a kezdeti elvontabb képi témákat hiteles magyar történelemi események,

alakok ábrázolása követi. A nagyszabású könyvet kiegészítendő Jankovics Marcell a történethez igazodva, annak szellemében készítette el képeit, melyek nagyon erőteljesek,
mozgalmasak, élettel teliek. Figyelemre méltó a munkák
míves, aprólékos, régi kort idéző kivitelezése, mely hosszas,
komoly alkotómunka eredménye. A képek hangulata régi kódexek, vaskos történelmi könyvek cikornyás lapjait juttatja
eszünkbe, melyek elkészítése értékteremtőnek számított a
maga korában. Jankovics Marcell rajzai minden szempontból
kivételesnek mondhatók a történelmi könyvillusztrációk világában, ahol komplex világot alkot szó és kép. A Művelődési
Ház kávézójában kiállított képek négyesével csoportosítottak,
egy kivételével. Az utolsó, mely egyedül szerepel, Trianonhoz
készült. – Sajátos értelmezésemben Magyarországot a Csodaszarvas jeleníti meg. Ezt marcangolják azon államok címerállatai, melyek területet kaptak. Az osztrák, a szerb és a román
sas, valamint a cseh oroszlán. – tette hozzá Jankovics Marcell.
A könyv egyelőre anyagi okok miatt nem jelent meg. A kiállítás márciusban még megtekinthető a Kós Károly Művelődési
Ház kávézójában.
RT

’A szent korona virágai’

Mátyás király koronázása, a Fekete Sereg és a király pálosokkal való kapcsolata volt a fő témája a Szent Korona Országért Alapítvány legutóbbi előadásának, február 23-án. Varga Tibor, az alapítvány elnöke szerint máskor történt a koronázás, mint
ahogy azt ma az oktatják, és ami általános
„Múlt nélkül nincs jelen”
elfogadott.
„Nem tanítják megfelelően a történelmünket és ha az embernek nincs igaz
múltja, nincs igaz jelene sem. Rögtön itt
van Mátyás koronázásának napja, amiről
nagyon tévesen azt hiszik, hogy nagypénteken történt meg. Holott az összes magyar forrása elmondja, Turóczitól,
Verbőczyig, hogy nagycsütörtökön volt a
koronázás. Nem mindegy, hogy nagypéntekre vagy nagycsütörtökre rakjuk, mert
aki nagypénteken koronázza magát, a
megváltót gyalázza, aki pedig nagycsütörtökön, az pedig a szeretetet akarja visszaállítani, hiszen ez a szeretet napja.”
Az alapítvány legközelebb egy hónap
múlva, március 30-án tart előadást a
Művelődési Házban.
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tolcsvay tanya Budakalászon

Az 1980-as évek elején Pomázon működött a Tolcsvay
Tanya, majd
hosszú kihagyás után tavaly decemberben indult újra
Budakalászon.
Ezeken az alkalmakon a
Tolcsvay Trió zenél, Tolcsvay
Béla pedig mesél az ősi magyar szokásokról. A zeneszerző, zenész szinte
küldetésének érzi, hogy
terjessze, kutassa a hagyományokat. De emellett sok más
dologgal is foglalkozik. „Azt
hittem, hogy majd a ha nyugdíjas leszek, akkor az unokáimmal ülök a nagy diófa alatt.
Azért erre is van példa, de
sokat járom az országot. Most
éppen túl vagyok egy színházi
bemutatón. Huszonhét előadást ért meg a békéscsabai
Jókai Színházban, a Kőszívű
ember fiai, amihez én írtam a
muzsikát és részt is veszek
benne, mint énekmondó.
Március 15-én, Aradon fogjuk
játszani ezt a darabot és reméljük, hogy a nyár folyamán

Zenél a névadó

több szabadtéri színpadon is
vendégeskedünk majd. Ez az
utolsó munkám, de közben
egyfolytában töröm a fejem új
dolgokon. Május elsején például Biatorbágyon fogunk
vendégszerepelni. Nem a
munka ünnepe alkalmából,
hanem vissza állítjuk az eredetit, a világ Győzedelmes Királynőjének, Szűz Máriának a
napját.”
A Tolcsvay Tanya egyik
vendége a Kós Károly Műve-

„Itt a farsang, áll a bál...”

lődési Házban legutóbb
Nyers Csaba Károly volt, aki
régi jó barátja Tolcsvay Bélának. Igazából egy könyv,
Huszka József: A magyar turáni ornamentika története
ismertette őket össze. Nyers
Csaba hat évig dolgozott
Ausztriában szakácskén,t elsősorban azért,hogy ezt a
könyvet újra ki tudja adni.
Emellett fontosnak tartja,
hogy az ősi magyar tárgyi emlékeket is életre keltse. Ezért

készíti a veretes öveket,
nyakláncokat, tarsolyokat,
amit a rendezvény másik vendége Papadimitriu Athina is
szívesen visel. A szinésznő
közel tizenöt éve rendszeresen lép fel Tolcsvay Béla rendezvényein. „Hozzám azért
áll közel valószínüleg Tolcsvay Béla üzenete, mert én,
mint itt született görög megtanultam azt,hogy a hagyomány, a gyökerek, az ősök, a
kultúra mennyire fontos. Egy
krétai embertől hallottam,
hogy egy nép hagyomány nélkül olyan, mint a gyermek
anya nélkül. Tényleg nagyon
fontosnak tartom itt Magyarországon is a hagyományokat
továbbvinni, ápolni.” A színésznő éppen ezért olyan dalokból, versekből álló műsort
állított össze a Tolcsvay
Tanya estéjére.amely, mint
mondja, kicsit mindenkit ráébreszt arra, hogy nagyon
szép hely ahol élünk és magyarnak lenni büszkeség. A
legközelebbi Tolcsvay Tanya
március 3. szombatján lesz
Budakalászon.
Nagy Judit

olyan folyamatot indítunk el bennük, hogy később, tizenéves
korukban is kedvelik majd a népzenét. Szeretni kell a gyerekeket, ez egy alap. Ugyanis ők pontosan érzik, hogy ki hogyan
viszonyul hozzájuk. Azt hiszem, hogy ez az amivel sikeresek
tudunk lenni. A másik, hogy nem, mint előadó kell megjelenni,
hanem mint játszótárs.” A Kolompos Együttessel rendezték
meg idén Budakalászon a maskarás bálok időszakában a farsangot, gyerekeknek, szülőknek, hozzátartozóiknak egyaránt.
Vízkereszttől Húshagyó keddig tartó mulatságra: farsangi szokásokra, játékokra, táncos összejövetelekre, valamint ügyességi vetélkedőkre invitálták a szervezők az érdeklődőket.
Nagy Judit

Húzzák a talpalávalót
A Kolompos Együttes koncertjére eljött a méhecske, a nindzsa és a hableány is, sok-sok társával együtt. A Kolompos
1988-ban alakult, tagjai autentikus magyar népzenét játszanak. 1989-ben elnyerték a Népművészet Ifjú Mestere címet.
1990-től kezdték megismertetni a népzene, a néptánc és a népszokások alapjait a gyerekekkel, szórakoztató formában. Nagy
Zoltán, zenekarvezető elmondta, nagyon örül annak, hogy a
céljaik megvalósulni látszanak. „Elsősorban a legkisebbekkel,
óvodásokkal, kisiskolásokkal szeretnénk megszerettetni a hagyományainkat, a zenét, a táncot. Bízunk benne, hogy egy

www.budakalasz.hu

A Kolompos Együttessel farsangolt Budakalász
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szöszölő kör tésztamánia,

Több új program indult idén a Kós
Károly Művelődési Házban. Többek
között a Dunakanyar Kapuja Alkotóműhely keretében minden hónap
első szombatján várja a látogatókat a
Szöszölő, ahol a nemezelés technikáját tanulhatják meg az érdeklődők. Az
első foglalkozáson Kerekes Pálma nemezkészítő az alapokkal ismertette
meg a résztvevőket, de a tanfolyam

A nemezelés első lépései

tematikája szerint fokozatosan vezeti
be a nemezkészítés titkaiba a jelenlévőket. Készülnek majd ékszerek,
tokok, szütyők, tarisznyák, táskák,
kalapok, cipők, játékok is. A maga készítette nemezcsodákat mindenki hazaviheti majd. Hosszú út vezetett a
„szőrszál hasogatásig”, tizenöt éve talált rá Pálma az egyik legősibb mesterségre, a nemezelésre. A nemezt
már honfoglaló őseink is használták,
a sztyeppék nomád népei hamar rájöttek, hogy a birka gyapjából nagyon
jó textil alapanyag készíthető. A nemezről az első kínai feljegyzések a Kr.
előtti IV-III. sz.-ból származnak. A kínaiak a nomádok által lakott területeket "Nemezországnak" hívták. A
kínaiakhoz ugyan eljutottak nemeztárgyak, de ők maguk nem készítettek nemezt. A mongolok azonban
mesterei voltak ennek. A nagy utazók
részletesen beszámoltak a mongol birodalomban látott nemezsátrakról,
használati tárgyakról. A nemez még a
XIX. sz-ban is élő anyag volt. A mindennapi élet szerves része, a palotáktól
a
jurtákig
mindenhol
megtalálható.
A nemezelés napjainkban már
külön szakma. A gyapjúhoz vízre és
szappanra, valamint sok-sok gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy nemeztárgyakat tudjunk készíteni.
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avagy amit a tésztáról tudni lehet…

mint a csörögetészta, vagyis liszt és
annyi tojássárgája, hogy lágy rétestészta
keménységű legyen, és egy kis tejszínnel
dúsították. A schneeballt sütőben készítették, bő olajban, úgy, mint mi a csöröge tésztát. Porcukorba forgatva
gyönyörű szép hólabdák készültek belőle. Ma is szívesen eszik a budakalászi

Finom...

A csöröge összes változatát megismerhette, aki részt vett a Művelődési
Házban tartott Tésztamánián. A foglalkozás vezetője, Fehér Ilona mutatta be a
fánkok különböző változatait. Mint
mondta, a régiek a lisztből, tojásból, tejszínből álló csöröge tésztának termékenység
varázsló
szerepet
is
tulajdonítottak. „Nemrég találkoztam a
szomszédasszonnyal, aki Dunabogdányban nőtt fel és elmondta, hogy a lánya
születésénél még schneeball-t kapott a
gyerekágyas kismama, ami nem egyéb,

Tisztelt Kutyatulajdonosok
és Kutyatartók!

Az Önkormányzat ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében az állatok védelméről
szóló törvény alapján ebösszeírást köteles végezni.
A ebtulajdonost, ebtartót terhelő adatszolgáltatás megkönynyítése érdekében az önkormányzat
honlapjáról (www.budakalasz.hu) letölthető nyomtatvány kitöltésével lehet az
adatszolgáltatást teljesíteni.
Azon állampolgárok, akiknek nem áll
rendelkezésre internet hozzáférés, az önkormányzat Hírmondó című újságjában
megküldött nyomtatvány kitöltésével is
elvégezhetik a kutyáik adatainak bejelentését.
Mindkét esetben a kitöltött és aláírt
nyomtatványt a Városháza bejárati előterében található gyűjtőládába lehet elhelyezni, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton leadni. Az adatszolgáltatás természetesen
postai úton is teljesíthető.
Az adatszolgáltatás határideje
2013. június 30. napja.
Kérem tisztelt lakótársainkat, hogy
határidőben tegyenek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Ha a kitöltéssel kapcsolatban kérdésük van,
érdeklődjenek Polgármesteri Hivatal
környezetvédelmi előadójánál, félfoga-

...még finomabb.

svábok, de kevesen tudják, hogy ennek
is termékenységvarázsló forrása van.”
Fehér Ilona a csörögefánk és a schneeball mellett a herőke és az őrségi rózsafánk készítéséről is beszélt. Tésztamánia
a Művelődési Házban legközelebb egy
hónap múlva lesz.
RT
dási időben az alábbi telefonszámok
valamelyikén: 06-26-340-266/ 132 mellék, 06-70-984-9833.
Az adatszolgáltatás nem teljesítése a jogszabály szerint
szankciót von maga után, amely
elkerülése mindannyiunk közös
érdeke.
Ismételten tájékoztatjuk a
Tisztelt kutyatulajdonosokat és
ebtartókat, hogy 2013. január 1-jétől a
négy hónaposnál idősebb ebek csak
elektronikus chippel megjelölve tarthatóak.
A chipezésnek a felelős állattartás kialakítása a célja mely lehetővé teszi a kutyák azonosítását, megkönnyíti nyilvántartásukat, követhetőbb lesz a hazai ebállomány, könnyebb lesz az elveszett, ellopott állatok nyomára bukkanni, így
csökkenhet a kóbor kutyák száma is.
A korábban megjelölt, de az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat
tartója köteles az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Az eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása,
vagy az állat elpusztulása esetén az állattartó az adatváltozást 8 napon belül köteles állatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.
Kérjük a Tisztelt Kutyatulajdonosokat, hogy az ebtartás szabályait szíveskedjenek betartani.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

www.budakalasz.hu

BudAkAlÁszi
rEForMÁtus
EgYhÁz

SZOLGÁLATOK RENDJE 2013. MÁRCIUS HÓ
nap/óra
01. 18:00
03. 9 óra

05. 18:00
07. 18:00
08. 18:00
10. 9:00

12. 18:00
14. 18:00
15. 18:00
17. 9:00
19. 18:00
21. 18:00
22. 18:00
24. 9.00
márc. 26ápr. 1.

szolgálat
Alapige/téma
ifjúsági óra
istentisztelet,
szeretetvendégség
egyházközségi
2 Móz 20:13
közgyűlés

imaközösségek
bibliaóra
Lk 3:10-14
ifjúsági óra
istentisztelet
énektanulás
2 Móz 20:14
felnőtt konfirmáció
bibliaóra
Lk 3:15-18
ifjúsági óra
istentisztelet
2 Móz 20:14
imaközösségek
bibliaóra
Káté 29 úrnap
ifjúsági óra
istentisztelet,
úrvacsora,
presbiteri gyűlés Júdás 3
ünnepi szolgálatok
2013 húsvét

ÜNNEpI SZOLGÁLATOK 2013. HÚSVÉT
márc. 26. kedd 18:30
imaközösség (Kereszt u.7.)

gyülekezeti terem

márc. 27. szerda 18 óra
gyülekezeti terem
úrvacsorai előkészítő
Kol 2:1-7
„…nagy küzdelmem van értetek…”
márc. 28. csütörtök 18 óra
úrvacsorai előkészítő
„Teljesség Krisztusban”

gyülekezeti terem
Kol 2:8-15

márc. 29. péntek 18 óra
- templom
istentisztelet, úrvacsora
Kolossé 2:16-23
„Ha tehát Krisztussal meghaltatok…”

márc. 31. Úrnap 9 óra
- templom
istentisztelet, úrvacsora
Kolossé 3:1-4
„Ha feltámadtatok Krisztussal…”
ápr 1. hétfő 9 óra
istentisztelet, úrvacsora
Kolossé 3:6-11
„Amivel le kell számolni”

- templom

BudAkAlÁszi
EVAngÉliuMi
kÖzÖssÉg
(Budakalász, Budai út 55.)

Köszönettel és üdvözlettel:
Kiss Péter, lelkipásztor

Elérhetőség: Kiss Péter lelkipásztor
+36208868752
kish.peter@gmail.com
Honlap: http://iebek.hu/
Állandó programjaink:
Vasárnapi Istentisztelet: Minden vasárnap 10.00
órai kezdettel.
LIFE (program 14 és 20 év közötti
fiataloknak: péntekenként 18.00 órakor

www.budakalasz.hu

Anyakönyvi hírek

Budakalászi újszülöttek:
Februárban hat kisfiú és három kislány született.

házasságkötések:
Budakalászon februárban két pár kötött házasságot.

Elhunytak:
Tóth Béla György 65 éves, Kürti Sándorné szül.: Szakál Mária 79 éves, Gábor Tibor Józsefné
szül.: Kőrösi Ilona 76 éves, Pakodi Jenőné szül.: Jégvári Olga 88 éves, Koch Antalné szül.: Pucher Gizella Terézia 95 éves, Sperődi Margareta szül. Orbán Margareta 85 éves, Buják-Simon
Katalin szül.: Simon Katalin 56 éves, Ádám János 63 éves, Fésűs László 59 éves

szépkorúak:
Február 21-én Balogh
Imrét 90. születésnapja
alkalmából otthonában
köszöntötte Ercsényi
Tiborné alpolgármester.
Balogh Imre Nagykerekiben született 1923.
02. 20-án. 1964-ben
költözött Budakalászra
feleségével.
Három
gyermekük, hat unokájuk, két dédunokájuk
született. 1983-ban felesége meghalt. 1986-ban
új házasságot kötött, jelenleg feleségével és
családjával él együtt. Nyugdíjas éveiben a Református templom és Parókia építésében tevékenyen részt vett.

Fodor Eszternek 90. születésnapja, Dancs Sándorné szül.: Csévi Annának, Vajda Lajosné szül.:
Ferencz Annának, Merő Lászlóné szül.: Bellon Herminának és Förstner Albertné szül.: Nászodi
Margitnak 95. születésnapja alkalmából jó erőt és egészséget kíván Rogán László polgármester!
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Kikelet
Az első tavaszi napsugár vidáman cirógatta meg a még fagyos földet. A hideg
tél után már minden teremtmény vágyott az éltető melegre.
A talaj mélyén egyszer csak megindult az élet. A Hóvirághagymák érezték,
hogy most ismét eljött az Ő idejük. Mint
a tavasz hírnökei, a világ tudtára kell adniuk, hogy éled a természet, itt a KIKELET!
Az egyik Hóvirághagymácska azonban nem nagyon akart éledezni. Álmosan próbálta a földtakarót visszahúzni
ágyacskájára. Testvérkéi és barátai már
mind felébredtek téli álmukból. Kibújtak
a földből, élvezték a madarak dalolását,
a melegedő tavaszi napot.
Hóvirág Hajnalkát édesanyja is szólongatta:
– Drága Virágom, ébredj! Nőnöd,
erősödnöd kell, hogy szép virággá válhass! Téged is vár a feladat, hogy elmondhasd, vége a télnek!
Édesanyja szavaira a kis lusta Hajnalka durcásan húzott a fejére még egy
adag földet.
– De, én nem akarok kibújni! Olyan
kicsi és álmos vagyok! Úgy sem vesz
engem észre senki… Még a végén rámlépnek!
– Kis álmos Virágom! – mosolygott
édesanyja. – Éppen azért kell kibújnod,
hogy megnőj! A napfény, az eső, a tavaszi szél a barátaink, segítenek nekünk a
növekedésben. Ha hallanád, hogy meny-
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nyi mindent mesélnek nekünk! Ők nem
alszanak téli álmot, járják a világot. Nagyon sokféle teremtményt ismernek.
A kis Hajnalka nem hagyta magát, a
föld rejtett zugában maradt.
Társai a finom melegben már szépen
növekedésnek indultak, bújócskát játszottak a napsugarakkal, hallgatták Szélúrfit, aki olyan messzi tájakról mesélt,
ahol soha nincs tél,
mindig meleg
nyár van. Csodálkozva figyelték
az
érdekes állatokról szóló
történeteket.
Hol egy nagy

afrikai félős elefántról, hol egy Ausztráliában élő ugri-bugri kengururól, hol
pedig a hideg déli sarkon élő pingvin
családról szólt a mese.
A kis hóvirágocska nagyon figyelt a
föld alatt, hallotta a nevetést, a beszélgetéseket, de érteni nem sokat értett belőlük. Talán maga sem vette észre, de
földtakarója egyre vékonyabb lett, ahogy
fejecskéjét egyre följebb emelte, hogy ő
is hallhassa a történeteket. Meglepődve
vette észre a felhőtakarója alól kibújó tavaszi napot, a madarakat, Szélúrfit, a bogarakat, s hogy rajta kívül már felébredt
téli álmából a természet.
Édesanyja csendben figyelte, milyen
szépen fejlődik az ő kis lusta Hajnalkája.
Teltek múltak a napok, gyűltek a vidám
percek, melegedett az idő. A még hűvös
éjszakákon Szélúrfi gondoskodott levéltakaróról, hogy védje a nyiladozó kis teremtményeket. Egy szép meleg reggelen
a tavaszi szél búcsúzni jött a kikelet hírnökeihez, mert tovább kell állnia, hogy
máshová is elvigye a tavasz illatát. Lefújta a levéltakarót a kis virágokról, gyönyörű hóvirágok bújtak elő. A legszebb a
kis lusta Hajnalka volt. Szélúrfi még
fújni is elfelejtett a nagy csodálkozásban,
amikor meglátta. Végül így szólt:
– Indulnom kell, hogy meleget vigyek máshová is. Nem felejtelek el titeket! Jövőre ismét találkozunk! Az idei
tavaszról a mesét mindenhol rólad mondom, kis álomszuszék hóvirág!
Te vagy a legszebb hírnöke a kikeletnek!
Vilman Melinda

www.budakalasz.hu

Tavaszi totó
1. honnan ered a március hónap elnevezése?
A, a névadó Marcos Antonius római politikus , hadvezér
B, a névadó Maco Polo velencei kereskedő, utazó, író
C, a latin Martius hónapnévből, ami annyit tesz
Mars (isten) hava

2. A Föld déli féltekéjén
melyek a tavaszi hónapok?
A, március, április, május
B, június, július, augusztus
C, szeptember, október, november

3. Mi március hónap
régi magyar neve?
A, Böjtmás hava
B, Farsang hava
C, Húsvét hava

4. kik hozzák zsákban
a meleget?
A, Gáspár, Menyhért, Boldizsár
B, Sándor, József, Benedek
C, Tas, Huba, Töhötöm

www.budakalasz.hu

5. Mely csillagjegyekhez tartoznak a március
hónapban születettek?
A, Kos, Bika
B, Halak, Vízöntő,
C, Halak, Kos

6. Mi a tavasz első virága?
A, hóvirág
B, ibolya
C, aranyeső

7. Mikortól meddig tart
a Farsang?
A, Újévtől – Vízkeresztig
B, Vízkereszttől – Nagypéntekig
C, Vízkereszttől – Hamvazószerdáig

8. Melyik ruhadarabról
kapta a nevét egyik leghíresebb farsangi ételünk, a fánk?
A, kalap
B, szalag,
C, kötény

9. hogyan nevezik hagyományos népi nyelven a farsang
csúcspontját?

A, farsang hegye
B, farsang feje
C, farsang farka

10. ki volt az 1848-as
magyar kormány miniszterelnöke?
A, Batthyány Lajos
B, Kossuth Lajos
C, Deák Ferenc

11. Melyik két hazai rangos elismerést adják át
március 15-én?
A, József Attila – díjat és a
Kossuth – díjat
B, Aranyzsiráf – díjat és a
Jászai Mari – díjat
C, Nemzet Színésze – díjat
és a Kossuth – díjat

12. Az 1848. március 15én kinyomtatott 12
pontnak mi volt az alcíme?
A, Panem et circenses
B, Bort, búzát, békességet
C, Legyen béke, szabadság
és egyetértés
13. Mire emlékezünk
húsvét vasárnap?

A, Az utolsó vacsorára
B, Jézus keresztre feszítésére
C, Jézus feltámadására

+1. Melyik ünneppel
zárul a húsvéti ünnepkör?
A, Nagyszombat
B, Húsvét
C, Pünkösd
Kedves Olvasóink!

Ismét játékra hívjuk Önöket. A helyes megfejtők
közül két szerencsést sorsolunk ki, egyikőjük egy 10
alkalmas fitness bérletet
nyer, a Royal Fitt Szalon
jóvoltából. Másik szerencsés nyertesünk egy finom
tortát nyer a Kramó Cukrászatnak köszönhetően.
A megfejtéseket a hirmondo.budakalasz@gmail.
com email címre várjuk.
Szerencsés megfejtőink
nevét a következő lapszámunkban közöljük.
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BsC kézilabda nBii
csapatainak 2013 tavaszi
bajnoki mérkőzései

Hazai mérkőzések helyszíne: Budakalászi Sportcsarnok (2011 Budakalász,
Omszk park. 1.)

minket mert hiszem, hogy mi megteszszük a mi teendőnket a sportág és településünk hírnevének öregbítéséért.
Szeretettel várunk minden drukkert és
érdeklődőt.
Hajrá Budakalász, hajrá BSC!

Legyenek részesei a sikernek látogassatok meg minket rendezvényeinken, és
lehetőségeitek szerint támogassatok

Lakatos Zoltán
BSC Elnök
06-70-450-0115

Mozgalmas programok!

i. Budakalászi utánpótlás
kézilabda torna

Az egész napos kézilabda tornára
már kora reggel gyülekeztek a résztvevő csapatok. Minden együttes 4 mérkőzést játszott a nap folyamán, ami
nem kis megterhelést jelentett a lányok
számára. De mindenki örömmel jött
erre a tornára, hiszen a felkészülési
időszakban fontos, hogy mérkőzéseket
is játsszanak a csapatok. Mervald Zsuzsanna, a torna szervezője elmondta, azért volt 2x15 perc egy mérkőzés, hogy fizikailag bírják a lányok. "Én azt gondolom, hogy nagyon
fárasztó nap volt, de teher alatt nő a pálma, azt szokták mondani, úgyhogy a 12-13 éves korosztálynak egy-egy ilyen napot ki kell bírni." Budakalászon egyébként szeptemberben indult az utánpótlás serdülő
lány kézilabdacsapat. Így ősszel még nem voltak olyan szinten a játékosok, hogy induljanak a bajnokságban. Ezért a szakvezetők úgy tervezték a felkészítésüket, hogy februárban már megméressék őket egy
tornán, ahová ugyanolyan játékerőt képviselő csapatokat hívnak meg.
Eredetileg hat csapatosra tervezték a versenyt, de olyan nagy volt az érdeklődés, hogy végül nyolc csapattal rendezték meg az I. Budakalászi
Utánpótlás Kézilabda Tornát. A döntőt a Szentendre NKSE és a zuglói Postás Se csapata játszotta. Végig magabiztosan vezetettek a szentendrei lányok, így meg is nyerték a tornát. Második helyen a Postás Se
végzett, a harmadik pedig Csömör csapata lett. A budakalászi lányok
hetedikek lettek a tornán, de edzőjük mégis elégedett teljesítményükkel, hiszen csak szeptember óta játszanak együtt a fiatalok. A Budakalász SC edzői, szervezői szeretnék, ha minden évben meg tudnák
rendezni ezt a tornát. Valamennyi résztvevő csapat jelezte, hogy szí
vesen jönnek jövőre is.
Nagy Judit
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Szeretettel várja a sportolni
vágyó kedves vendégeket
megújult aerobic termünk.
Csoportos óráinkat gyakorlott,
jól képzett oktatók tartják.
Hétfőnként 16:30-17:30: ZUMBA
Szerdánként 18:00-19:00:
alakformáló torna
péntekenként 18:00-19:00:
TRX

www.budakalasz.hu

www.budakalasz.hu
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www.budakalasz.hu

