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A tartalomból

Szent István ünnepén. A hagyomá-
nyokhoz híven szentmisével vette kez-
detét az augusztus 20-i ünnepség
Budakalászon. A rendezvényen bemu-
tatták a résztvevőknek a templom új ke-
resztjét valamint ezen a napon vehették
át az arra érdemesek a város által alapí-
tott kitüntetéseket is.               10. oldal

A legjobbak legjobbika. Idén két
újabb éremmel gazdagította kollekci-
óját Fekete Bozsana. A nyár közepén
a dániai Randersben a házigazdákat
egyetlen góllal legyőzve az EB arany-
nak örülhetett, pár héttel később
pedig a kolumbiai világjátékokon
ezüstérmet szereztek a magyar lá-
nyok. Itt Bozsanát választották meg a
legértékesebb játékosnak és a legjobb
jobbszélsőnek is. 20. oldal fot
ó: 
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Becsöngettek!
Tanévkezdés. Budakalász mindkét
iskolájában három első osztály indul
ezen az őszön is. A városban nyáron
sikerült megteremteni a feltételeket
az új osztályok indításához, ám ha jö-
vőre is ilyen sok kisdiák kezdi a tan-
évet, új osztálytermet kell építeni a
Szentistvántelepi Iskolában. 5. oldal
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Szűrés
A nyári szünet után ismét 

szív- és érrendszeri szűrés 
Budakalászon!

A  nyári leállást követően  ismét lehetőség
van a budakalásziak számára a térítésmentes
szív- és érrendszeri szűrővizsgálatok igénybevé-
telére.

A 2011-ben indított szűrést tudományos cél-
lal kezdeményezték a szervező egészségügyi in-
tézmények. A szakmai szervezetek abban a
kivételes helyzetben részesítették Budakalász la-
kóit, hogy a tudományos felmérés helyszínéül te-
lepülésünket választották, így az itt élők
ingyenesen, helyben, kulturált körülmények kö-
zött, várakozás nélkül hozzájuthatnak egy több
tízezer forintos egészségügyi állapotfelméréshez.

Kérjük, hogy aki még nem élt a lehetőséggel
feltétlenül használja azt ki azt, hiszen a szűré-
sekkel számos komolyabb egészségügyi prob-
léma is megelőzhető, akár fiatal 20-30-40 éves
korban is! Kérjük tehát a szülőket, nagyszülőket,
hogy a családban, rokonságban, baráti, ismeret-
ségi körben bírják rá a fiatalokat a jelentkezésre.

Használjuk ki tehát a településünkön rendel-
kezésre álló ingyenes vizsgálati lehetőséget és te-
gyünk együtt az egészségesebb Budakalászért,
minden egyes lakosáért és a sikeres tudományos
kutatásért!

Az alábbi tájékoztató részletes információt
nyújt a vizsgálat céljáról,  menetéről, az elérhe-
tőségekről és a bejelentkezés módjáról.

Mit vizsgálnak?
A szív- és érrendszeri betegségek a fejlett tár-

sadalmakban, így hazánkban is vezetik a megbe-
tegedési és halálozási statisztikákat. A
megbetegedésekből adódó halálozás az utóbbi
években csökkenést mutat, amelynek elsődleges
okai a pontos rizikóbecslés és a megelőzési stra-
tégiák bevezetése. A Semmelweis Egyetem Kar-
diológiai Központja, a Magyar Kardiológusok
Társasága, a TÁRKI és a Budakalászi Önkor-
mányzat a városban részletes kardiovaszkuláris
felmérést indított, melynek célja a kardiovasz-
kuláris morbiditás (megbetegedés) és mortalitás
(halálozás) elemzése társadalmi, gazdasági vala-
mint kulturális kontextusban. Ezek az elemzések
adják majd az alapokat a következő évek, évtize-
dek során végrehajtandó teendők meghatározá-
sához, melyek vonatkoznak mind az életmód
megváltoztatására, mind pedig a szükséges or-
vosi beavatkozások szervezett elvégzésére

Kik vehetnek részt?
Budakalász város a Közép-Magyarország ré-

gióban, a Szentendrei kistérségben fekszik.
2001-ben a népszámlálási lakónépesség lélek-
száma 9.476 volt, ebből a 20 éves életkor feletti
lakosság létszáma kb. 8.000 fő.

Budakalász minden lakosának részvételére
számítunk!

Miből áll a vizsgálat?
•   kérdőíves egészségfelmérés
•   testmagasság, testsúly, haskörfogat mérés
•   vérnyomás mérése négy végtagon (boka-kar

index)
•   12-elvezetéses EKG
•   nyaki verőér (carotis duplex) vizsgálat
•   szívultrahang vizsgálat
•   vénás vérvétel (vérből rizikómarker meghatá-

rozás, illetve mintagyűjtés későbbi vizsgála-
tokra)

Miért jó részt venni?
A Budakalász Epidemiológiai Vizsgálat (BEV)

szűrési eredményeiről minden résztvevő lakos
egy Összefoglaló Orvosi Véleményt kap kézhez,
melyen megtalálhatóak a fontosabb klinikai pa-
raméterek, számított rizikótényezők, illetve azok
magyarázatai közérthető formában. A vizsgá-
latba bevont személyeket a felmérés ideje alatt
különböző alvizsgálatokba tervezzük bevonni,
melyek egy adott rizikócsoport pontosabb elem-
zését teszik lehetővé.

Hogy halad a vizsgálat?
2112 fő / 26%

Hogy lehet bejelentkezni?
A vizsgálatra ingyenesen hívható zöld számun-
kon tud időpontot kérni.

06-80-205-196
Mi a vizsgálat menete?

Jelenleg minden héten hétfőn, kedden
és szerdán 12 és 17 óra közötti időpontban
vizsgálunk. A vizsgált személyek telefonos idő-
pont egyeztetést követően, előjegyzés szerint ke-
resik fel a budakalászi vizsgálóhelységet. Első
lépésben egy kérdőíves vizsgálat (Health Inter-
view Survey) történik képzett kérdezőbiztos se-
gítségével. A kérdőív tartalmát a hazánkban is
elvégzett európai egészségfelmérési kérdőív
(ELEF 2009) alapján adaptáltunk vizsgálatunk-
hoz. Ezt követően a betegek orvosi vizsgálatra
kerülnek (Health Examination Survey), melyet
a Kardiológiai Központ orvosai végeznek. Fizi-
kális és eszközös betegvizsgálat mellett vérvétel
is történik, amiből egyrészt labordiagnosztika
készül, másrészt a minták biobankban kerülnek
eltárolásra. Minden adat és minta egyedi azono-
sítóval ellátva, kódoltan kerül tárolásra.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

gyógyszertári ügyelet
2013. október

Kőhegy Gyógyszertár 
2013. okt. 6. vasárnap 

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

Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár  
2013. okt. 13. vasárnap 

16-20 óráig  
Budakalász, Kőbányai út 3.

Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. okt. 20. vasárnap 

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

Telefon: 06-26-326-402 

István Király Gyógyszertár
2013. okt. 23. szerda 

08-20 óráig 
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

Telefon: (26) 325-462

István Király Gyógyszertár
2013. okt. 27. vasárnap

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

Telefon: (26) 325-462

A változtatás jogát
fenntartjuk!

Budakalász 
közösségi oldala:

facebook.com/budakalasz
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Véget ért a nyár, és még mielőtt
belefognánk az előttünk álló idő-
szak tárgyalásába, kérem értékelje
az elmúlt hónapokat. Milyen fon-
tos eseményeket, lépéseket lehet
kiemelni?

Mozgalmas nyár van a hátunk mö-
gött. Júniusban átadtuk az orvosi rende-
lőt és szeptember 1-jével  beköltözött az
összes orvos is. Még szokni kell a helyet,
hiszen egy teljesen új épületről van szó.
Túl vagyunk egy nagy rekonstrukción is,
ami szintén ezen a területen zajlott. A
Kőbányai út parkolóját teljesen rendbe
hoztuk és megújult teljes hosszában a
Klisovác utca is. Ezek mellett a város
fenntartását a nyári időszak alatt is vinni
kellett, a száraz nyár miatt minden nap
locsoltuk a virágokat, rendben tartottuk
a közterületeket. A kátyúzások befeje-
ződtek, igaz az árvíz miatt pár hét csú-
szással kezdődtek a munkák. Vártuk a
szeptembert és az iskolakezdést. Ez azért
fontos, mert a nyáron meg kellett terem-
teni a feltételeket mindkét iskolában a
harmadik első osztály beindításához. A
Kalász Suliban könnyebb volt a helyzet,
mert ott a tanterem rendelkezésre állt.
Itt a Szentistvántelepi iskolához képest
egy kisebb átalakításra volt csak szükség,
ami így is 1 millió forinttal támogattunk.
A Szentistvántelepi Iskolánál azonban
egy konténer-iroda felállításával tudtuk
megoldani a helyzetet, ami az igazgatói
szobának és a titkárságnak ad helyet. A
két helyiség, ahonnan az irodák kiköl-
töztek, összenyitva adnak helyet egy tan-

teremnek.  A Szentistvántelepi Iskolánál
ez így mintegy 3 millió forintos költséget
jelentett. Az átalakításoknak köszönhe-
tően mindkét iskola fogadni tudta első-
seit. Az önkormányzat nem fenntartója
és működtetője ugyan az intézmények-
nek, de tulajdonosai vagyunk, így az ál-
lagmegóvásra különösen figyelünk és
természetesen elsődleges célunk, hogy
minden budakalászi kisgyermeknek
helyben biztosítsuk az oktatását. A jövő
esztendőre megoldást kell találnunk a
Szentistvántelepi Általános Iskolában,
mert ez volt az utolsó lehetőség az osztá-
lyok bővítésére. Ha jövőre is ennyi gyer-
mek iratkozik be, akkor már fizikailag
nem lesz megoldható az elhelyezésük,
csak akkor, ha plusz tantermet tudunk
építeni az iskola valamelyik részén.

Ha már az oktatás és nevelés té-
makörében járunk, ne hagyjuk ki a
bölcsőde ügyét sem. Hogyan áll a
kivitelezés?

Azokat a cégeket, akiket szeretnénk
erre a munkára meghívni, kiértesítettük
már a múlt hét folyamán. Egyszerűsített
meghívásos közbeszerzési eljárásban öt
cég adja be ajánlatát. Bízunk benne,
hogy szeptemberben a papírmunka  -
tehát a közbeszerzés és a szerződéskötés
– lezajlik, és akkor október elején indul-
hat a munka. A terveinkhez képest kicsit
csúsztunk, mert a kiviteli tervek és az en-
gedélyes tervek között voltak eltérések.
A bölcsőde építési szabályok ugyanis na-
gyon szigorúak. A szigorú szabályok

írják elő a speciális eszközök, anyagok
beépítését is, így egy átlagos épülethez
képest magasabb építési költségekkel
kell kalkulálnunk. Az Egészségházhoz
képest viszont egy kisebb és egyszerűbb
épületről van szó, így a jövő tavaszi át-
adásnak semmi akadálya nem lehet.
Jövő nyáron az épület berendezése is
megtörténhet, és így a célt tartani tud-
juk, tehát 2014 szeptemberében már a
Mályva utcai új épületben kezdődhet a
nevelési év a bölcsődés kisgyermekek
számára. Az épület negyven gyermek el-
látását tudja majd maximálisan biztosí-
tani. 

A folyamatban lévő ügyek közé
tartozik a kálvária domb parkosí-
tása is. Itt hogy áll a munka?

Az a szerencsénk, hogy vannak a vá-
rosban olyan polgárok, cégek, akik ön-
zetlenül támogatják ezt a – az
országosan is nagy jelentőségű régészeti
feltárást. Tavaly az Auchan ajánlott fel 7
milliós támogatást a feltárásra, az idén
pedig egy magánszemély 300 ezer forin-
tot, valamint egy cég több millió forint
értékű munkát. Ez a cég kivitelezte töb-
bek között a felcsúti arborétumot is.
Szeptember elejétől tehát itt folytatódik,
zajlik városunk másik nagy beruházása.
A terület és a táj megtervezésére egy el-
ismert kerttervezőt kértünk fel. Azt kér-
tük tőle, hogy úgy tervezze meg a
területet, hogy ne legyen drasztikus bea-
vatkozás a természetbe. Az ott élő em-
bereknek vegyesek az érzelmei. Vannak,
akik tartanak az átalakítástól. A város
többségének viszont szimpatikus a régé-
szeti park kialakításának a terve, az or-
szágosan is egyedülálló régészeti
emlékünk rendezett, parkosított, eszté-
tikus környezetbe helyezése. A jövő ta-
vaszra befejeződő kertészeti és
területrendezési munkálatokat követően
pedig egy közös ünnepséget, egy átadást
tervezünk, ahol remélhetőleg a most bi-
zonytalanokat is sikerül meggyőznünk
arról, hogy környezetük sokkal szebbé,
tisztábbá rendezettebbé vált, amiről a to-
vábbiakban is gondoskodunk. A Kálvá-
ria régészeti park így egy kulturális,
szakrális központtá, a város lelkévé vál-
hat.

2013. szeptember

Mozgalmas nyár után tevékeny ősz
Interjú Rogán László polgármesterrel
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Tájékoztató 
az orvosi rendelésekkel kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
2013. szeptember 1-től minden orvos az
új Egészségházban (Budakalász, Klisovác
utca 6.) rendel és a védőnői tanácsadás is
az új épületben zajlik. A háziorvosok ren-

delése az épület főbejárata felől közelíthető meg. A
fogorvosok az épület ugyanezen részében az emeleten
találhatóak. A vérvétel kedden és csütörtökön szintén
az emeleten zajlik. A gyermekorvosi rendelés és a vé-
dőnők külön bejárattal az épület másik szárnyában fo-
gadják a gyermekeket és szüleiket. Az orvosok
változatlan időben fogadják a betegeiket, a védőnők
pedig a kismamákat, és a korábbival megegyező tele-
fonszámokon érhetők el. 

Az OEP által finanszírozott szakrendelések – a re-
umatológia és a mentálhigiénés rendelés – várhatóan
szeptember folyamán indul majd.

A kiadott helyiségekben belgyógyászat, testi-leki
egészség kialakítását célzó tanácsadó szolgáltatás, koz-
metika, gyógytorna és gyógymasszázs kap helyet. A
felsorolt magánrendelések szintén szeptember folya-
mán kezdik a vendégek, betegek fogadását.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

A védőoltásokkal 
kapcsolatos 

alaptalan félelmekről
A 21. század embere számára talán már fe-

ledésbe merült, hogy a védőoltások beveze-
tése forradalmi módon változtatta meg az
életkilátásokat, csökkentette a gyermekha-
landóságot és növelte a születéskor várható
élettartamot. Magyarországon a több évtizede
működő, évente felülvizsgált és aktualizált vé-

dőoltási rendszernek köszönhetően számos, korábban halálos betegség
(járványos gyermekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más betegségek (ka-
nyaró, torokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel ala-
csonyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert alkalmazó
országokban. A védőoltások gyakran saját sikereik áldozatává válnak, hi-
szen mind a lakosság, mind az orvosok tudatából fokozatosan kikopik az
adott betegséggel szembeni félelem. Gyakran ennek helyét a védőoltá-
sok mellékhatásaival kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.

A mai modern védőoltások biztonságosak és beadásuk összehason-
líthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel jár, mint magának a betegség-
nek az átvészelése. Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran
több tízezer emberen vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a gyár-
tóktól független hatóságok felelnek, a követelmények rendkívül szigo-
rúak. Hazánkban az aktuális védőoltási rendet szakmai bizottság állítja
össze a rendelkezésre álló valamennyi klinikai vizsgálati eredmény, va-
lamint az aktuális járványügyi helyzet figyelembe vételével. Egy-egy ku-
tatás eredményéből nem szabad messzemenő következtetéseket
levonni, az eredmények összehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.

Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető betegségek kö-
vetkezményeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban támadott,
úgynevezett Engerix-B védőoltás a Hepatitis B vírus fertőzés megelő-
zésére szolgál, amely világszerte az egyik legelterjedtebb betegség.  A
világon 350 millióra becsülik a fertőzöttek számát és évente egymillió
ember hal meg a fertőzés következtében. A klinikai kép a tünetmentes
fertőzéstől – az esetek kétharmadánál jellemző - a májgyulladáson át a
májrákig  terjed. A tünetmentes fertőzés és a heveny májgyulladás ál-
talában gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában
krónikussá válik. A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig tartó
enyhe betegség, 10-30%-ban májcirrózisba torkollik, amely rákos be-
tegséggé alakulhat. A vírust a vér és testnedvek, nyál, ondó, hüvelyvá-
ladék terjesztik. Gyakran szexuális úton terjed, de mivel küzdősportok
során szerzett sérülések, közös borotva, fogkefe, törülköző használata,
tetoválás, akupunktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a fertőzést,
nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A vírust
100%-os biztonsággal kiirtó gyógyszer nem létezik, ezért különösen je-
lentős, hogy a védőoltással 95-100%-os védettség szerezhető.

A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések előfordulá-
sának emelkedésével járhat együtt, mely egyaránt káros az egyén és a
társadalom számára is. A fentiek miatt Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelős-
ségteljes szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, higgyenek
a tudományos és megalapozott tényeknek, valamint kellő kritikával ol-
vassanak minden védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.

Összeállította: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Járványügyi Osztály

VéRVéteL
Budakalászon a vérvétel augusztus 1-jétől 
az egészségházban zajlik változatlan idő-

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

időpont szükséges.
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Tanévkezdés az
ökumenikusokkal 

– 40 hívással egy iskolatáska
megtelik

Néhány hét múlva becsöngetnek, de a beiskolázás
öröme mellett ez nagy anyagi terhet is jelent sok család
számára. Több tízezer forintba is kerülhet a tanévkezdés,
és akkor még csak egy iskolás kisdiákról beszélünk a csa-
ládban.

A hipermarketek olcsó kínálata és a legszuperebb mi-
nőségi termékek közt széles skálán mozognak az árak.
Azonban számos olyan család van, akiknek nincs lehető-
ségük válogatni a tanszerek széles skáláján, hiszen még a
legegyszerűbb eszközök megvásárlása is hatalmas teher
a szülőknek. Azonban hogy legyen fogalmunk, mennyibe
is kerülhet a tanévkezdés, egy rövid áttekintés következik
az alap felszerelések árairól.

Óriási különbségek lehetnek az iskolakezdéshez szük-
séges eszközök között, például 12db-os ceruzakészlet van
már 600 forintért, de 2800 forintért is. Ugyanolyan szí-
neket tartalmazó vízfesték készletet is árulnak 800 forin-
tért, de 3500-ért is van. Iskolatáskát ugyan már 3999
forintért is lehet kapni, de szakemberek szerint érdemes
egyszer többet áldozni egy táskára, mert az időtállóbb.  Az
elsősök komplett felszerelésébe a füzeten, ceruzán, festé-
ken kívül még rengeteg apróság elvárt (radír, hegyező,
tempera, rajzlapok). Ezeknél szintén több ezer forint kü-
lönbség van, dizájntól és márkától függően. 

Az alap tankönyvcsomag iskolától függően egy elsős-
nek 6700 forinttól 12 ezer forintig mozog, és ezen felül
szükség van tornazsákra, iskolatáskára és egyéb kellé-
kekre. A rendszeres tornaórák miatt a tornazsák mellett
több garnitúra tesicuccot is használ a gyerek, ezen belül a
cipők terén a határ a csillagos ég. 

A márkás, csillámpónis füzetnek vagy a menő fut-
ballklubos tolltartóknak bizony nehéz ellenállni, így a
költséghatékonyság érdekében hasznos lehet a szülőknek
egyedül lebonyolítani a bevásárlást. Ha így cselekszünk,
és mindenből a legolcsóbbat vesszük, akkor is 30 ezer fo-
rint körül áll meg a tanévkezdés. Minden harmadik gye-
rek szüleinek nemhogy megterhelő, hanem lehetetlen ezt
az összeget évente kifizetni, ráadásul sok esetben nem egy
iskolás van a családban. 

Elsősorban ezeken a családokon szeretne segíteni idén
is a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, azzal a céllal,
hogy 1000 iskolatáskát töltenek meg tanszercsomaggal,
ceruzákkal, füzetekkel, és a szükséges kiegészítőkkel. A
1353-as adományvonal hívásával mindenki hozzájárulhat
az iskolakezdéshez, és 40 hívás ára már elegendő egy
táska megtöltéséhez.

Becsöngettek 
a város iskoláiban

Augusztus második felében a tankönyvek már megérkez-
tek, de még szinte kivétel nélkül minden tanteremben felújítási
munkálatok zajlottak. Van ahol elég volt egy tisztasági festés,
de van ahol új padokra, székekre volt szükség. – Bizony kel-
lett  nyáron felújítást végezni, hiszen örömteli dolog, hogy
ebben a tanévben is három első osztály indul a Kalász Suliban.
Ez összesen 76 tanulót jelent. Egy 26 és két 25 fős első osztályt,
és mivel csak két kilépő osztályunk volt, varázsolnunk kellett
egy új első osztályos tantermet – mondta Völgyes József, a Ka-
lász Suli Általános Iskola igazgatója. A elsősök osztálytermét
természetesen be is kellett rendezni. A felújításhoz, átalakí-
táshoz szükséges 1 millió forintnyi összeget az önkormányzat-
tól, a bútorzatot pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtól kapták. Idén  minden új elsős elhelyezését sikerült
megoldani  mind a Kalász Suliban, mind pedig a Szentistván-
telepi Általános Iskolában. A köznevelési államtitkárság tájé-
koztatása szerint a tanévet megkezdő 1 364 400 diák többsége,
773 800 tanuló általános iskolában, míg 216 200 gimnázium-
ban, 244 200 szakközépiskolában, 130 200 pedig szakiskolá-
ban folytatja tanulmányait az előzetes becslések szerint. Az
általános iskolákban 120 ezer, a gimnáziumokban 41 600, a
szakközépiskolákban 39 ezer, a szakiskolákban pedig 38 700
az első évfolyamra beiratkozottak száma.

RT
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konténer irodában
az igazgatóság

A tanévnyitót megelőző héten nagy munka
zajlott a Szentistvántelepi Általános Iskolában is.
Festékes vödrök a folyósón, és elrendezésre váró
padok jelezték, hogy még sok a teendő  iskola-
kezdésig. A tavalyi évben először fordult elő a két
iskola történetében, hogy mindkét intézményben
három-három első osztály indult, és idén sem
volt ez másképp. Míg a Kalász Suliban viszony-
lag egyszerűen meg lehetett oldani a plusz egy
osztálynyi gyermek elhelyezését, addig Szentist-
vántelepen okozott némi fejtörést a kérdés. – A
tavalyinál is több, több mint száz gyermek je-
lentkezett  iskolánkba, végül két 28, és egy 27 fős
létszámmal indítjuk az első osztályainkat. A
három első osztály az udvari épületben kapott
helyet. A kint lévő negyedik osztály pedig átköl-
tözött  főépületünkbe, így az udvari épületünket
teljes egészében az elsősök vehetik birtokukba.
Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, egy újabb tan-
termet kellett kialakítanunk, ezt Budakalász  ön-
kormányzata finanszírozta, és az átalakítás
költsége 3 millió forintot tett ki. Az iskola titkár-
sága és az igazgatói iroda adta át  a helyét, így az
emeleten sikerült a plusz termet kialakítani. Az
iroda pedig ideiglenesen az udvarra, egy fűthető
konténerbe költözött. 

A nagy közös iskolafestés óta Szentistvántele-
pen minden nyáron sok szülő vesz részt a közös-
ségi munkában. Ezúttal az ideiglenes, konténer
irodát festették ki augusztus végén szülői segít-
séggel. RT

Kalász Suli

Megkezdődött a tanév
Szeptember 1-jén, vasárnap délután ismét becsöngettek a Kalász Suli-

ban. Gyönyörű napos időben nyithattuk meg az új tanévet, bár a nap ereje
már az őszt mutatta. Az udvar tele volt a lelkes elsősök, alsósok, és a már ki-
csit kevésbé lelkes felsősök zsivajával. A tanévnyitót Dala Nagy Katalinnak,
a szentendrei tankerület igazgatójának beszéde nyitotta meg, melyben meg-
említette az idei év fontos változásait, melyek az oktatás szinte minden te-
rületét érintették, és egyben bejelentette az örömhírt, hogy Völgyes József
igazgató úr újabb öt évre megkapta igazgatói kinevezését. Idén ismét három
első osztályt indíthattunk, így három kedves produkciót hallgathattunk meg
a picik előadásában.  A zeneiskola két tehetséges diákja tekerő muzsikával
örvendeztetett meg minket. Völgyes József igazgató úr beszéde, és a ha-
gyományos „harangos” becsöngetés jelezte, hogy immár a tanév hivatalosan
is elkezdődött. Sok kérdéssel, sok megoldandó feladattal, de várakozással
nézünk elébe. Minden gyereknek, szülőnek, kollégának boldog új tanévet
kívánunk!

Diákhírek
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telepi Ovi

Első nap 
(Az ifjak útra keltek)
A Katica, a Mackó és a Zsiráf, a három jóbarát elhatározta, hogy

együtt indulnak el azon a kalandos úton, amin a Telepi Óvoda kiscso-
portosait karöltve terelgetik napokon, heteken, hónapokon, éveken ke-
resztül egészen az iskola kapuja felé vezető útig.

Az út kalandokkal, izgalmakkal teli, sokszor vicces, boldog, kacagós
és bizony néha pityergős is. Hétfő reggel megérkeztek a kiscsoportokba
a legkisebb ugrifülesek. Ki vidáman, ki pityeregve, ki boldogan szaladt
a csoportszobába, ki félősen Anyukája, Apukája kezét szorongatta.

Az óvó nénik és a dadus nénik már izgatottan várták a gyerekeket,
akik kipirult, ugyanakkor kíváncsi arccal léptek be a csoportszobák aj-
taján. Volt, aki hamar birtokba vette a szobát, kipróbált szinte minden
játékot, izgatottan, egyiket a másik után, arcán boldog, elégedett mo-
sollyal: „Jó helyen vagyok!”. Mert itt minden olyan új és érdekes… és
mennyi játék… és mennyi kisgyerek!

Volt, aki a biztonságot jelentő Anya, Apa háta mögül először csak kí-
váncsian kukucskált a világra, de leginkább az óvó nénikre, a dadus né-
nikre és a csoporttársakra. Elő-elő bújt, aztán gyorsan vissza és onnan
mosolygott a többiekre, szemlélte kíváncsian a játékokat, nézett körbe
csodálattal a csodaszépen díszített csoportszobákon. Aztán győzött a kí-
váncsiság!

Volt, aki könnyes szemekkel sírta Anyának, hogy „haza akarok
menni”. De az óvó nénik és a dadus nénik kedves, melengető, bátorító
szavai végül őt is meggyőzték, hogy talán nem is olyan rossz hely ez az
ovi. És bizony ide holnap is érdemes lesz eljönni!

Először a csoportszobákban játszottunk. A kislányokat a babakonyha,
babaszoba csábító sokszínűsége vette le a lábáról, a kisfiúkat az autók,
a színes építőkockák varázsolták el. Minden kiscsoportos megkapta első
ovis törölközőjét, amiket a dadus nénikkel kézen fogva boldogan akasz-
tottak fel saját jelükkel ellátott fogasukra. Mindenki megkereste és bir-
tokba vette Anya, Apa és óvó néni segítségével az öltözőben a saját helyét
és bizony-bizony, ott is boldogan találták meg a jelüket!

„Szép idő van, mit szólnátok, ha megnéznénk az udvart is?”- hangzott
az óvó nénik buzdító felhívása és ki-ki saját Anyukájának, Apukájának
vagy az óvó néniknek a kezét fogva a Katica, a Mackó és a Zsiráf csoport
elindult az udvarra. Milyen nagy udvar! Nézzétek ott egy autó! És ott
egy csúszda! És egy kukac, amibe bele lehet bújni! És a kisház! És mek-
kora homokozó! - hangzottak az álmélkodások. Persze, mindent ki kell
próbálni, ma is, holnap is és azután is. A Katicások egy része rutinos,
újra kiscsoportos gyerekek már pontosan tudták mit hol találnak, mivel
hogyan kell, lehet játszani és mennyi, de mennyi izgalom van ezen az
udvaron! Az új kicsiknek minden újdonság és itt már csak örömtől ra-
gyogó gyermekszemekkel találkoztunk. Az első délelőtt élményeiben
megfáradt „nagy”, okos, ügyes óvodások kissé pilledten, hosszúakat 
pislogva indultak hazafelé. Boldogan integettek az óvó néniknek, dadus
néniknek, ottmaradt csoporttársaknak és: „Holnap találkozunk” – fel-
kiáltással, az ajtóból vissza-vissza tekintgetve indultak hazafelé.

Hosszú lesz az út… Kalandos lesz… izgalmas… Katicák, Mackók, Zsi-
ráfok, Anyukák, Apukák, Nagyszülők… gyertek, menjünk együtt!

Molnár Zsuzsanna, Zsiráf csoport Telepi Óvoda

A legkisebbek hírei

„MeSéS RAJZKOCKÁINK” – Barangolás 
a magyar népmesék birodalmában
2013. szeptember 26. csütörtök, 3 óra

Egyszer volt, hol nem volt, de ezen a napon biz-
tosan lesz Benedek Elek magyar író születése nap-
jára emlékezve közös játék Budakalászon a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatnál a Táncsics Mihály utca 19. szám alatt.

A kerek kő című népmesét nézzük, hallgatjuk
meg együtt.

„Mesés rajzkockáink” segítségével és saját sza-
vainkkal hangosítjuk meg ismét a történetet, mert
hiszen a hagyomány szerint is szájról szájra ter-
jedtek csodás meséink.

Amit feltétlenül hozz te is magaddal, az a ké-
nyelmes öltözék, jókedv és kíváncsiság! Kérünk,
szeptember 16-ig jelezz nekünk szándékodról,
mert csak azzal számolunk, aki szól, hogy várjuk!
Kicsi kis helyünkön 10-15 gyerkőc biztosan elfér,
légy te is közöttünk!

Jelentkezni tudsz a Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat budakalászi irodáján
személyesen a Budakalász, Táncsics Mihály utca
19. címen és telefonon a 06-20/291-0728 és a 06-
26/340-121 számokon 11 és 15 óra között minden
nap.

Üdvözlettel, a szolgálat 
családgondozó munkatársai

A balatoni nyár

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat a hagyományokhoz híven idén is tábort
szervezett 19 nehéz helyzetben élő gyermeknek a
Balaton partján. A júliusi, egy hetes tábor kaland-
jaira a gyermekek boldogan emlékeznek vissza.
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Mikor és milyen céllal jött létre
a cserkészcsapat?

Budakalászon működött egy másik
cserkészcsapat Tinódi Lantos Sebestyén
nevét viselve, amit Deutsch József és fe-
lesége vezetett. Ők 1989-ben alapították
a csapatukat. Mi több, mint 22 évvel ez-
előtt költöztünk Budakalászra, és foko-
zatosan kapcsolódtunk be először a
Szentistvántelepi Egyházközség  aztán a
település életébe. Ahogy bővültek az is-
meretségek, elkezdtünk fiatalokkal fog-
lalkozni péntek esténként. Ennek a
folyománya lett négy év elteltével 1995-
ben a cserkészcsapatunk megalakulása.
A kezdeti létszám húsz fő volt, az első tá-
borban már ötvenen voltunk. Jelenleg
140-en vagyunk, a csapat a 7-25 éves
korosztályt öleli föl, 14 őrsbe szerveződ-
nek, fiatal önkéntesek vezetik a kisebbe-
ket. Ennek van egy jól kialakult
rendszere a cserkész szövetségen belül.
Lehetőség van őrsvezető képzésen részt
venni, 15-16 éves fiatalokat szoktunk ide
elküldeni, ők pedig nagy örömmel veze-
tik a kisebbeket a vizsga után.

Feleségével együtt viszik a csa-
patot a kezdetektől. Honnan  az el-
hivatottság, hogy fiatalokkal
foglalkozzanak?

Feleségem, Andrásfalvy Etelka a
Krisztinavárosban énekkarosokat veze-
tett a helyi katolikus templom mellett,
akkor kezdtünk fiatalokkal táborozni.
Én a budapesti Piarista Gimnáziumba
jártam, ott egy nagyon lelkes pap osz-
tályfőnököm volt, aki  sok túrára elvitt:
eveztünk, bicikliztünk, gyalogoltunk, sí-
eltünk együtt. Sok élményt kaptunk, ez

egy életre megfertőzött. Német cserké-
szekkel táboroztunk még a Krisztinavá-
rosban. Amikor Budakalászra
költöztünk, már volt cserkész múltunk,
ráadásul 1989-ben újjáalakult a Magyar
Cserkész Szövetség. Mikor úgy alakult a
helyzet, itt helyben is megalapítottuk a
cserkészcsapatot.

Milyen feltételeknek kell megfe-
lelnie, milyen tudással kell rendel-
keznie annak, aki őrsvezető akar
lenni?

A jelöltnek túl kell élnie jó pár évet
egy cserkészcsapatban, leginkább a saját
élményei lesznek a meghatározók, hogy
hogyan fog a gyerekekkel bánni. Kell egy
csapatparancsnoki ajánlás, amit az kap
meg, aki a táborok alatt is szervesen ki-
veszi  részét a feladatokból. A képzés egy
éven át tart, havonta egy hétvégét vesz
igénybe. Kezdetben elméleti oktatás
van: cserkésztudományok, pszichológia,
csoporttréning, lelki képzés. Huszon-
éves fiatalok tartják a foglalkozásokat,
jól kialakult rendszere van ennek a szö-
vetségben. Nehéz bejutni, mert több
száz jelentkező van minden évben. Az el-
mélet után egy tíz napos táborban kell
helyt állni, ahol kevés alvással rengeteg
feladat hárul az őrsvezetőkre.

Szükséges-e valamilyen külön-
leges képesség vagy készség
ahhoz, hogy valaki jó cserkész ve-
zető legyen?

Az egyik meghatározó elem, ha valaki
már gyerekkorától bekapcsolódik a csa-
pat életébe és átéli az élményeket. A ki-
sebbekkel elsősorban a sok-sok játék és
éneklés van a középpontban, így ková-
csolnak közösséget a vezetők. Aki ezt
megtapasztalja, az könnyedén visszaem-
lékszik majd, ha az ő kezébe kerülnek
gyerekek. Az idősebbek 11 éves kortól –
ők az igazi cserkész korosztály – év köz-
ben is feladatokat kell teljesítenie. Van
egy próbarendszer évről évre fokozato-
san nehezedő feladatokkal, a nyári tábo-
rokban viszonylag nomád körülmények
között kell helyt állniuk. 16 éves koruk
körül tudnak a vezetőképzésre jelent-
kezni. Persze nem mindenkiből lesz ve-

zető, nem is ez a cél. Az egész cserkészet
lényege az önkéntesség. Ezért senki nem
kap pénzt, a lényege az, hogy kedve le-
gyen hozzá és önkéntesen végezze. 

Mennyire vonzó a fiatalok szá-
mára, hogy cserkésszé váljanak? 

A legfontosabb, ami a célunk is volt,
hogy egy helyi közösséget hozzunk létre.
A szűk közösség az őrs, azaz egy banda,
aminek egy néhány évvel idősebb veze-
tője van. Saját törvényei és magánélete
van a bandának. Ez a fajta közösségi
megtapasztalás a cserkészet lényege.
Olyan élmény tud lenni, hogy aki ebbe
belekóstol, egy életre megfertőződik.
Idősebb korban már kicsit nehezebb
ebbe bekapcsolódni, ezért javasoljuk,
hogy már kisebb korban küldjék a szü-
lők a cserkészcsapatba a gyerekeket.
Idén mi is toborzást tartunk és szeretet-
tel várunk 2.-3. osztályosokat Budaka-
lászról. A fiatalok a szülői értekezleteken
is elmondják majd, hogy van egy ilyen
lehetőség. Azt kérjük, hogy mindenki ve-
gyen részt a felekezetének megfelelő hit-
oktatáson, de szabadon lehet hozzánk
csatlakozni. Idősebbek számára  is van
még 1-1 hely néhány őrsben. Fiúknak és
lányoknak külön őrsök vannak. 

Aki jelentkezni szeretne hogyan
és milyen formában teheti meg?

Plakátokat helyezünk majd ki az isko-
lák környékén. Rajta lesznek a jelentke-
zéshez szükséges telefonszámok és e-mail
címek. Szeptember 17-én lesz egy nagy to-
borzó napunk is este 7 órától a Szentist-
vántelepi Templomban. Bemutatjuk
majd a nyári nagy nemzeti tábor fényké-
peit és videóit, és össze lehet ismerkedni a
vezetőkkel és a gyerekekkel is.

Vendégünk – dr. Wettstein András
Budakalász sokat köszönhet a cserkészeinek, számos kulturális program és közszolgálati projekt köthető
a nevükhöz: többek között Mikulás előadások Szentistvántelepen, jégpálya, és egy csodás kert is munká-
juk gyümölcse. Sokan hallottak már róluk, de még mindig kevesen ismerik őket jól. ebben a hónapban ro-
vatunk vendége Dr. Wettsein András, az 1111. számú Szent István Cserkészcsapat vezetője.
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nemzeti nagytábor
A Magyar Cserkészszövetség 2012. december 28-án ünne-

pelte megalakulásának 100. évfordulóját. Ennek tiszteletére
2013. augusztus 11.-19. között rendezte meg  a Nemzeti Nagy-
tábort, melyen közel 4000 cserkész vett részt, köztük 120 fővel
a budakalászi 1111. sz. Szent István Cserkészcsapat is. A jam-
boree-szerű tábor helyszíne Ócsa mellett egy hatalmas (240
hektáros) honvédségi terület volt, mely lehetővé tette az erdő-
ben való nomád körülmények közötti táborozást is. Magyar-
országról és a határontúli országokból érkező magyar és
külföldi cserkészcsapatok őrseit korosztályonként szétszórták
9 altáborba, ahol 90 rajba szervezték össze őket, egy rajba kb.

5-6 őrs tartozott. Ez a tábor szerkezet lehetővé tette, hogy
megismerjék egymás a különböző csapathoz tartozó 8- 25 év
közötti fiatalok, melyek számára korosztályonként eltérő igen

változatos, színes programokat állítottak össze a szervezők. A
Magyar Cserkészszövetséghez jelenleg 300 csapat tartozik, je-
lenlegi létszám 8000 fő. A Nemzeti Nagytábor ünnepélyes
megemlékezés volt az elmúlt 100 évről, de egyben egy újabb
100 évbe való átlépés lendületes kezdetét is jelentette. 

Minderről a cserkésztoborzó során vetítéssel egybekötött
beszámolót rendez cserkészcsapatunk 2013. szeptember 27-
én pénteken 19 órakor a szentistvántelepi templomban,
melyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak az 

1111. sz. Szent István Cserkészcsapat vezetői

CSeRKéSZtOBORZÓ

Az 1111. Szent István Cserkészcsapat örömmel hív és vár új
jelentkezőket tagjai sorába! 

Idén a 2. és 3. osztályos leányok és fiúk számára indulnak
új őrsök, de idősebbek is csatlakozhatnak meglévő őrsökhöz.
Cserkészcsapatunk 1995 óta működik Budakalászon, jelenlegi
létszám 140 fő. A 14 őrsöt 16 -25 év közötti önkéntes fiatalok
vezetik. Őrsgyűlések hetente egy alkalommal vannak több-
nyire péntek délutánonként. A jelentkezés feltétele – a feleke-
zetnek megfelelő – hitoktatáson való rendszeres részvétel.
Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: Rácz Miklós
203152653 raczmiki@freemail.hu, vagy Kovács Réka
205175098 rokaelek@gmail.com, vagy Kulin Dániel
309226206 kulindaniel@gmail.com,  valamint személyesen a
TÁBORVETÍTÉSSEL egybekötött CSERKÉSZTOBORZÓN,
melyet  2013. szeptember 27-én pénteken 19 órakor
tartunk a szentistvántelepi templomban.  

További információ: Dr Wettstein András  30/3057305
wett.andras@gmail.com és Andrásfalvy Etelkánál 26/342 067
etelka6@gmail.com,  valamint honlapunkon olvasható:
www.cserkészek.hu  

Ebben a táborban, amit emlí-
tett, Önök hogyan vettek részt, mi-
lyen tábor volt ez?

A nyári tábort Nemzeti Nagytábornak
hívták. 2012. decemberében ünnepelte a
Magyar Cserkész Szövetség alapításának
100. évfordulóját. Ócsa mellett honvéd-
ségi területen 4000 cserkész gyűlt össze.
Így ez volt a harmadik legnagyobb jam-
boree, az újjáalakult szövetség életében
pedig az első nagy tábor. Határon túli
cserkészcsapatokból is voltak, de jöttek
Egyiptomból, valamint amerikai és ka-
nadai magyarok is. Történelmi lépés volt
a Magyar Cserkész Szövetség életében.

A táborok mellett jótékonysági
munkát is végeznek. Budakalá-
szon legutóbb a Szent István par-
kot adták át.

A fák állnak szerencsére. Ez a projekt
kísérlet is, hogy lehet-e összefogást lét-
rehozni egy ekkora településen. Egy
cserkészcsapat kezdeményezésére a
helyi iskola, önkormányzat, civil szerve-
zetek és lakosok együtt közösen kigon-
dolnak és megcsinálnak valamit.

Közösségi tervekből lett egy professzio-
nális terv, ami a legmagasabb pályázati
forrást kapta. Ezt csak a növényekre és
az eszközökre lehetett fordítani. Sikerült
az elképzelésnek megfelelően megcsi-
nálni. Ebben a parkban található a
cserkészgrund is, ami  pár héten belül

megnyílik majd. A tóban kevesebb a víz,
mint nyár elején, és a meleg ellenére is a
gondos locsolásnak köszönhetően szé-
pen alakul. 

Hogyan áll a cserkészház felújí-
tása és környezetének szépítése?

Ez a másik nagy projektünk, ez is tár-
sadalmi kísérlet, hogy egy közösség tud-

e ilyet működtetni. 140 főből áll a cser-
készcsapat, nagy térre van szükségünk.
A fiatalságnak nagy a mozgásigénye,
erre ez a terület kiválóan alkalmas. Egy
másik pályázatból a meglévő strandröp-
labda pályát kibővítettük a nyár elején,
így most már egy 500 négyzetméteres
homokkal borított terület van, ami új vi-
lágítást kapott. Reményeink szerint egy-
szer itt egy korcsolyapályát is fogunk
csinálni. Ha fagyos idő lesz, akkor fello-
csoljuk. De ha sikerül anyagi forrást ta-
lálni rá, akkor műjégpályát szeretnénk
ide.

Huszár Diána
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Augusztus 20. Budakalászon
Új kereszt 

Szent István ünnepén
A hagyományokhoz híven szentmisével vette kezdetét az

augusztus 20-i ünnepség Budakalászon. A rendezvényen
bemutatták a résztvevőknek a templom új keresztjét, Kál-
mán József atya pedig a templom építésének történetéről
beszélt. Az önkormányzati ünnepségen Lukács Katalin elő-
adóművész lépett fel, majd az arra érdemesek vehették át a
város által alapított kitüntetéseket. 



Városi kitüntetések
Budakalász Város Önkormányzata a város közéletében és sportéle-

tében kifejtett tevékenységéért a „BudAkAláSz dÍSzpolgárA” ki-
tüntetést ebben az évben kurdICS Sándornak adományozta. 

Kurdics Sándor – Törökszentmiklóson született 1933-ban, 1952-ben került a
szentendrei katonai főiskolára.  Tanulmányait befejezve a Budakalászi Lenfonó
Gyárban kezdett dolgozni. 1954-től a Budakalászi Textil SE nagypályás kézilabda
csapatának igazolt játékosa lett. A Textil SE-vel az NB-I-es bajnokságban játékos-
ként, majd később ennek a csapatnak edzőjeként is több rangos eredményt és si-
kereket ért el. Edzői tevékenységét 1978-ig folytatta, ez követően a Pest Megyei
Kézilabda Szövetségben dolgozott 25 évig. Szakmai munkáját elismerve a Szövet-
ség a Pest Megyei Utánpótlás Válogatott irányításával is megbízta, ahol szintén
számtalan kiemelkedő eredményt ért el. A sporthoz való kötődése mellett 20 évig
vezette a Magyar Bélyeggyűjtő Szövetséget, ami  hivatása mellett  kedvenc időtöl-
tése volt. Sanyi bácsi több mint 60 éve él Budakalászon. Ez idő alatt végzett szak-
mai és közéleti munkájának elismeréseként az önkormányzat 2010. évben a
Budakalászi Magisztrátus tagjának választotta, azon belül az oktatási és sport mű-
hely tagja lett. 

Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete a város közé-
letében végzett tevékenységéért a „BudAkAláSzÉrT EMlÉkÉrEM”
kitüntetést ebben az évben guBán Sándor építésznek adományozta.

Gubán Sándor –  Immáron negyedszázada alakítja Budakalász arculatát,
ténylegesen és képletesen egyaránt. Tagja volt Budakalász első képviselő-testüle-
tének, majd a későbbiekben az önkormányzat szakbizottságaiban vállalt feladatot.
Annak a lokálpatrióta csoportnak az egyik aktív tagja, akik a nyolcvanas évek végén
a semmiből hozták létre és teremtették meg a budakalászi civil életet. Éveken át
aktív tagja – egy időben elnöke is – volt a Budakalászi Baráti Körnek, számos olyan
városi hagyomány megteremtésében szerepet vállalt a ’90-es évek elején, amelyek
még ma is élnek a városban.

A civil társadalmi szerep vállalása mellett Budakalász környezetének építésében
is tevékeny szerepet játszott és játszik most is – ő tervezte a Kalász Suli és a Szen-
tistvántelepi Iskola kisebb-nagyobb épületrészeit, részt vett a BMSE sportpálya öl-
tözőépületének felújítási-tervezési munkálataiban is. A helyi Tervtanács tagjaként
napjainkban is aktívan tevékenykedik Budakalász épített örökségének megőrzésé-
ben, alakításában.

Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete a város sport-
életében kifejtett és végzett tevékenységéért a „BudAkAláSz SporT-
jáÉrT” díjat ebben az évben SároSI TIBornak adományozta.

Sárosi Tibor – a helyi civil és sportélet irányítója, a BMSE labdarúgó sport-
klub ma is meghatározó tagja, 2006. óta a sportegyesület elnöke. Neki köszönhe-
tően sikerült új elnökséget létrehozni, s elérni, hogy a nehéz gazdasági helyzet
ellenére ne szűnjön meg a több évtizedes múlttal rendelkező fociélet Budakalászon.
Azóta is erején felül azon dolgozik – az elnökség többi tagjával – hogy a futballcsa-
pat talpon maradjon, és az utánpótlás csoportoknak, amelyek döntő többségében
budakalászi fiatalokból, gyerekekből állnak, sportolási lehetőséget, szabadidős
programot biztosítson. Ha kell, saját erővel dolgozik a sportpálya karbantartásán,
ha kell szponzorokkal tárgyal, ha kell, a gyermekcsapatot fuvarozza edzésre, mér-
kőzésre, ha kell, önkéntes őrként vigyázza az egyesület berendezéseit. Megszállott-
ként dolgozik az egyesületért, a csapatokért, a gyerekekért. Az ő elnöksége alatt
épült meg az önkormányzat finanszírozásában az Omszk parki műfüves futballpá-
lya, pályázati pénzből megújult és korszerűbbé vált a sportöltöző, új füves edzőpá-
lyát alakítottak ki együttes erővel. Az ő elismerése egyszersmind a BMSE sportjáért,
sikeréért dolgozók elismerését is jelenti, az elnökségi tagoktól egészen a szertáros
néniig, hiszen Tibor lelkesedése, fanatizmusa viszi előre valamennyi segítőjét.
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Ahogy Dobogókőt a Föld szívcsakrá-
jának tartják az emberek, úgy tarthatjuk
mi budakalásziak a Kálvária-dombot a
város lelkének, szellemi, és spirituális
központjának. Egészen 2011-ig szuny-
nyadhatott elrejtve a föld alatt, a város
központjában az az oltalmat és feltöltő-
dést adó, szent épület, amit a középkor-
ban emeltek az itt élő emberek.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat
Budakalászon, hogy egy ilyen értékű és
jelentőségű történelmi és vallási emlék-
kel büszkélkedhetünk.

Az országosan is nagy jelentőséget
képviselő középkori templom romjainak
feltárása a múlt évben fejeződött be. Vá-
rosunk nagyon fontosnak tartja a temp-
lom maradványainak megőrzése mellett
környezetének rendezését, parkosítását.
A feladat nem idegen az Önkormányzat
számára, hiszen a település különösen
nagy hangsúlyt fektet a közterületek vi-
rágosítására, rendezettségének kialakí-
tására és tisztántartására. Ebbe a
folyamatba illeszkedik az a beruházás is,
amely új közösségi zöldterület kialakítá-
sát tervezi a Kálvária-dombon. 

Az önkormányzat tervei szerint a rek-
reációs régészeti park minden korosztály
számára lehetőséget biztosít majd a kul-
turált időtöltésre, a találkozásra, fel-töl-
tődésre, valamint helyet adhat kulturális
és vallási rendezvények számára is.

A hivatalosan közpark minősítésű te-
rület rendezése a két tulajdonos –  Bu-
dakalász Város Önkormányzata és a
Budakalászi Szent Kereszt Felmagaszta-
lása Plébánia – összefogásában, együtt-
működésével történik. A szükséges
anyagi fedezetet pedig az önkormányzat

és a támogatói felajánlások biztosítják.
A területrendezés keretében őshonos fák
és cserjék telepítése ligetes hangulatú,
áttekinthető park létrehozása valósul
meg, amelyben a felszíni csapadékvíz-el-
vezetésre, a tájidegen fák, cserjék ritkí-
tására is sor kerül.

A rendezési munkálatok tavaly kez-
dődtek el. Ekkor történt meg a terepren-
dezés, a feltáró utak kialakítása, a
tájidegen növényzet ritkítása, a füvesí-
tés, valamint 3.000 db fásszárú örökzöld
cserje telepítése. A jövő évi tervek között
pedig további növénytelepítés és parko-
sítás szerepel, valamint padok elhelye-
zése, illetve pihenőszigetek kialakítása.

A kertépítészeti kiviteli tervek a város
honlapján elérhetőek, illetve nyomtatott
formában a Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján is megtekinthetők.

A önkormányzat kéri a Kálvária-
domb környezetében lakók szíves türel-
mét, hiszen minden kertépítés először a
meglévő növényzet megbontásával és te-
reprendezéssel jár. Ezt követően alakul
ki csak a rendezett és áttekinthető álla-
pot. 

Örömmel vesszük érdeklődésüket, és
bízunk abban, hogy mindenki megelége-
désére alakítjuk ki városunk fontos szak-
rális, rekreációs, kulturális területét és
jövő tavasszal együtt ünnepelhetünk a
Kálvária Régészeti Park ünnepélyes át-
adásán!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Városunk lelke: 
a kálvária-domb
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A könyvtár vendége 2013. ok-
tóber 29-én, kedden 18 órakor
Singer Magdolna lesz.

Halottak napja alkalmából a be-
szélgetés témája: Hogyan tovább
nélküle? A haláleseti és a válás
utáni veszteség feldolgozása.

Singer Magdolna gyásztaná-
csadó, mentálhigiénés szakember,
író – többek között a Vigasztalódás
a gyászban című könyv szerzőjének
– előadása a gyászról; arról, hogy
lehetséges-e eljutni az elfogadásig,
megbékélésig, valamint arról, hogy
a súlyos, fájdalmas veszteségeknek
milyen gazdagító ajándékai is le-
hetnek számunkra.

„Író olvasó találkozóimon azt a
visszajelzést kapom, hogy az élet-
emről való mesélés inspiráló, felér
egy motivációs tréninggel, lendüle-
tet ad, erőt a felálláshoz, bármilyen
helyzetben is vagyunk, és reményt,
hitet az újrakezdéshez. Polcz Alaine
tanítványaként gyakran emlegetem
erőteljes buzdítását, amikor 55
éves koromban azt mondta: Magdi,
most kezdődik az életed! Ezt a ren-
díthetetlen életörömöt és hitet
igyekszem én is sugározni, amely őt
jellemezte.

Akármiben is vagy, ne csüggedj:
Most kezdődik az életed!”

Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

kÖzÖS kÖnYVForgATáS
(Könyvbarátnők Klubja II.)

Könyvtárunk október 15-től havonta (minden
hónap második keddjén) ismét vendégül látja ol-
vasmányélményeit megosztani, olvasni, beszél-
getni, teázni  szerető látogatóit. Budai Katalin
szerkesztő-kritikus vezetésével egy-egy szöveg, vá-
lasztott olvasmány alapján beszélgetünk életről és
irodalomról, s néha betoppan majd maga a tár-
gyalt mű szerzője is.

Az első alkalomra október 15-én, kedden, 18 h-
ra hívjuk és várjuk olvasóinkat. (A kiindulási alap
egy akár együtt is elolvasható hosszúságú, klasszi-
kus novella lesz, Tömörkény István: A házasság
első éve című.) Természetesen Könyvbarátok ér-
deklődését is örömmel fogadjuk!

Textilbirodalom kalászon

Egy káposztasavanyító üzem helyén, a Majdan patak partján, ezelőtt 90 esztendővel, 1923-ban kezdte meg működését a
méltán híressé lett Klinger gyár, amelyben az 1990-es évekig készültek a messze földről is keresett kender és lenanyagú textí-
liák. Jelentősek voltak kékfestő-vásznai, abroszai és a tűzoltófecskendőkhöz használt tömlői, amelyet egy hazai szabadalom
révén készítettek. A második világháború után – államosítva – továbbélt az üzem, Budakalászi Textilművek Rt. néven, majd a
'80-as években bekövetkezett összevonások révén itt nyert elhelyezést a vezérigazgatóság is, ettől kezdve szerepel „Lenfonó és
Szövőipari Vállalat néven. Itt gyártották 1978-tól 1982-ig a a Trapper nevű farmeranyagot. A Lenfonó vállalat vezetése mara-
dandót támogatott kulturális területen: a nemzetközi versenyek élvonalába emelkedett „Lenvirág” néptáncegyüttes megala-
kulásakor komoly anyagi támogatást vállalt, s az együttes neve ezért utal a lenre. (forrás: wikipédia)

A „Textilbirodalom” működésének mintegy 70 éve alatt több tizezer ember számára nyújtott megélhetést. A Kaláz Helytör-
téneti Honismereti Kör a közeljövőben ennek az időszaknak kiván emléket állítani egy textil ipartörténeti gyüjteménnyel.
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Megszaporodtak a panaszok, hogy a
termőföldeket, legelőket, kaszálókat ká-
rosítanak,tesznek tönkre a vaddisznók.
Az önkormányzat jelezte a vadászatra jo-
gosult Pilisvölgye Vadásztársaság elnö-
kének, hogy külterületi ingatlanokon
rendszeresen  tanyáznak az állatok és 
jelentős problémát jelent kártételük.
Kértük intézkedésüket a vadkár megelő-
zésekkel kapcsolatosan és tájékoztatást
kértünk a Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatóságának Va-
dászati és Halászati Osztálytól, hogy mit
tehetünk a vadkár megelőzések érdeké-
ben, illetőleg hogyan tudjuk kezdemé-
nyezni a vadállomány túlszaporodása
miatt a vadászati hatóságnál állomány-
szabályozó vadászat elrendelését. A Kor-
mányhivatal válaszában tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy „A vaddisznó in-
telligens vadfaj, mára már „megtanulta”,
hogy településeken gyakorlatilag nem
vadászható, ezért a lakott területek szé-
lén, illetve annak elhagyott vagy gondo-
zatlan telkein, ahol mind táplálékát,
mind búvóhelyét megtalálja, már na-
gyobb biztonságban érezheti magát,
mint a vadászterületen. Valószínűsít-
hető, hogy a vadászterületen a vadászati
nyomás fokozása, a több vaddisznó elej-
tése a problémát nem fogja megoldani.
A lakott területen belül legalább olyan
intenzív zavarást és állományapasztást
kellene folytatni ahhoz, hogy esély le-
gyen a vaddisznó jelenlétének és káro-
kozásának érzékelhető csökkenésére.

Ennek azonban előfeltétele, hogy a la-
kott területen belül megszűnjön minden
olyan vonzó tényező, ami hozzájárulhat
a vaddisznó megtelepedéséhez. Termé-
szetesen ehhez a lakosság egységes
együttműködésére van szükség. Az in-
gatlanokat megfelelő minőségű kerítés-
sel kell ellátni, az elhanyagolt részek
búvóhelyeit felszámolni, az állatok szán-
dékos vagy szándékolatlan etetését (pl.
kóbor kutyák, macskák etetésére kihe-
lyezett élelem), az illegális szemétlera-
kókat, a szintén illegálisan elhelyezett
zöldhulladék deponáló helyeket meg kell
szüntetni. Különösen fontosak ezek
azért, mert amíg ezek a vaddisznó szá-
mára egyértelműen vonzó források jelen
vannak, addig a vadászterületen végzett
intenzív állományapasztás, a vaddisznó-
kat kifejezetten a lakott területek felé te-
relheti. 

A Vadásztársaság is reagált az önkor-
mányzat megkeresésére és tájékoztatott,
hogy „A megküldött levélben említett
problémákkal a Vadásztársaság is szem-
besült. A vaddisznó populációk növeke-
dése sajnos országos szinten ilyen
jelenségeket eredményezett. A Vadász-
társaság az előző évi kilövési tervét 50%-
kal megnövelte, illetve a Budakalásszal
érintett területrészen fokozott vadkár el-
hárító vadászatot rendelt el. Ebben a
körzetben 32  vaddisznót lőttek ki,  a va-
dászterület egészén pedig 158-at. Azt ta-
pasztaljuk, a vaddisznók jelenlétéhez
nagyban hozzájárul, hogy az említett

patak partjai nincsenek megfelelően
karbantartva, értem ez alatt – a felsza-
porodott gazosokat és bozótosokat, me-
lyek bújó és sokszor szaporodó helyeket
biztosítanak a vadak számára. Hivatásos
vadászaink többször szembesültek azzal,
hogy nagy mennyiségű szemét kerül a
területre, ami odavonzza a vaddisznó-
kat. A rendőrségtől több esetben meg-
kértük a vadászati engedélyt, azonban
több területen az engedélytől függetle-
nül a vadászatot nem tudtuk végrehaj-
tani, mivel nagy területeket kerítenek el
villanypásztorral és ezeken a területeken
lovakat tartanak kint. Mindezek ellenére
igyekszünk minden tőlünk telhetőt meg-
tenni a probléma kezelésére.”

Mit tegyünk, ha a kertünkben 
vaddisznók tanyáznak?

A konkrét intézkedések megtételéig
szeretnénk tájékoztatni a lakosságot az
egyéni védekezés lehetőségeiről. A leg-
jobban bevált technikák a mechanikai-
és az elektromos védekezés (illetve ezek
megfelelő kombinációja). 
• Mechanikai védekezés:

Leggyakoribb, és egyben a legismer-
tebb módja a vadkár elleni védekezésnek
a kerítés. A kerítés készülhet huzalból,
fonatból, paneles elemekből, deszkából
stb. Fontos szempont, hogy a magassági
és stabilitási követelményeknek megfe-
leljen. A kerítéseket legalább 80 cm-es
magasságban, sűrű, 5-8 cm lyukbőségű
hálóval is ki kell egészíteni. Vaddisznó
ellen a kerítésfonatot alul legalább 10
cm-re a földbe kell süllyeszteni.
• Elektromos védekezés:

Villanypásztorok esetén szükséges
lehet speciális napelemek és akkumulá-
torok alkalmazása, ami hálózati áramel-
látás hiánya estén is biztosítani tudják a
megfelelő feszültséget a rendszerben A
legmodernebb berendezéseknél fix,
földbe állított oszlopokra csak ritkán van
szükség Az áram vezetésére 6-8 szál
nagy szakítószilárdságú, korróziómentes
acélhuzal szolgál, ami gondos vissza-
bontás után többszörösen felhasznál-
ható. A nyomvonal folyamatos gyom-
mentességét biztosítani kell az üzembiz-
tos működéshez. Érdemes az akkumulá-
tort egy nem látható, nehezen hozzá-
férhető részen elhelyezni.

Ferenczy Beatrix
környezetvédelmi referens

Vaddisznók Budakalászon
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tűzoltóság hírei

Veszélyes fák

Az elmúlt hónapban háromszor riasztották a budakalászi
és pomázi önkéntes tűzoltókat, mindhárom esetben fakidő-
léshez.  Augusztus 8-án egy úszóház lejárójára dőlt egy hatal-
mas fa, augusztus 19-én a lenfonói HÉV-megállóban dőlt ki
egy fa, és szeptember 2-án a Duna árterében lévő bicikliúton
szakadt le két nagyobb faág. A tűzoltók motoros láncfűrész,
létra és mentőkötél segítségével avatkoztak be és távilították
át a kidőlt, leszakadt fákat.

Mindkét Duna-parti káresetnél kaptunk felhívást a lakos-
ságtól a veszélyesnek vált faágak levágására a budakalászi és
a szentendrei kerékpár út felé is. Ez úton is szeretnénk tájé-
koztatni a tisztelt lakosokat, hogy a tűzoltóság feladata az élet-
és vagyonmentés, azaz a tűzoltóság feladatkörébe akkor tar-
tozik egy fa, vagy faág, amikor az kidőlt, rádőlt, leszakadt. Az
egyéb esetben a fa tuljadonosának a feladata a fa gondozása,
ápolása, a száraz ágak levágása, vagy levágatása, vagy esetleg
az egész fa kivágatása. A közterületeken lévő fák esetéeben  a
helyi polgármesteri hivatalt  kell értesíteni, a közterületfel-
ügyelők – szükség esetén szakértők bevonásával – megálla-
pítják, hogy a fa valóban menthetetlen és ki kell vágni, vagy
milyen egyéb intézkedést kell megtenni. 

Budakalászi Tűzoltó Örs

Az Ő dolguk 
A MI dolgunk

A kutyák számára minden közterület egy hatalmas il-
lemhely. Nagy mennyiségű kutyapiszok szennyezi naponta
városunkat. Ennek egy részét a felelős kutyatartók feltaka-

rítják, ám sok gazdi
még mindig nem
tudja mi a dolga.
Változtassunk ezen.

Számos egyszerű
parazita, köztük a
gyűrűsféreg is kutya-
ürülékkel való érint-
kezés útján terjed.

Amikor a fertőzött ürülék a közterületen marad, a gyűrűs-
féreg és egyéb élősködők petéi megmaradnak a talajban
akár évekig is. Ennek következtében, aki érintkezésbe lép a
fertőzött talajjal, megbetegedhet. A kutyaürülékben lévő to-
xocara  okoz egészségügyi problémákat. Ez a veszély azon-
ban nem fenyeget, ha az ürüléket azonnal eltakarítják, mert
legalább négy órát kell állnia ahhoz, hogy fertőzzön.

Csak egy zacskón múlik. Tegyünk meg mindent egy tisz-
tább, kutyapiszok mentes Budakalászért.

Budakalász Város Polgármesteri Hivatal

Kék hírek

gránát a vízben
Éles támadó gráná-

tot talált augusztus ele-
jén  a Duna budakalászi
szakaszán a Lupa szi-
gettel szembeni sóderes
parton egy hölgy a bo-
káig érő vízben.  Először
nagyobb kőnek vélte, de

miután kivette a vízből és férjével szemügyre vették kiderült,
hogy  gránát. Első megdöbbenésük után biztonságosnak lát-
ták, ha egy fa odvába teszik. Természetesen a faodúban való-
ban biztonságban volt, ugyanakkor rendkívül balesetveszélyes
is volt amit tettek.

A kiérkező városrendész és a szolgálatot teljesítő rendőrjá-
rőr kiürítette a környéket és értesítette a tűzszerészeket. A
szakemberek megállapították, hogy a vízben talált kézigránát
típusát mai napig használják, ezért a kirendelt tűzszerész csa-
pat nem vihette el. Rendőrségi tűzszerészeket kellett a hely-
színre hívni, akik végül gondoskodtak a robbanásveszélyes
gránát elszállításáról.

A város rendőrei kérnek mindenkit, aki a Duna jelenlegi –
rendkívül alacsony – vízállása miatt a parton sétál, hogy ha
bármilyen robbanóeszközt, vagy ahhoz hasonlító tárgyat talál,
ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul értesítse a rendőrsé-
get a 107-es, vagy 112-es hívószámokon.
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Általános iskolában kezdte a sporto-
lást, az úszás és a torna után a kézilab-
dát választotta. Ennek egy sajátos,
hazánkban még kevéssé elterjedt válto-
zatát is űzi évek óta. Idén két újabb
éremmel gazdagította kollekcióját Fe-
kete Bozsana. A nyár közepén a dániai
Randersben a házigazdákat egyetlen gól-
lal legyőzve az EB aranynak örülhetett,
pár héttel később pedig a kolumbiai vi-
lágjátékokon ezüstérmet szereztek a ma-
gyar lányok. Csak egyetlen csapat tudta
megállítani őket, a világelső brazil
strandkézilabda  válogatott. Itt ráadásul
Bozsanát választották meg a legértéke-
sebb játékosnak és a legjobb jobbszélső-
nek is. A kezdetekről és terveiről is
kérdeztük a sportolót.

Mikor derült ki, hogy tehetséged
van a kézilabdához, és hogy ez az a
sport, ami a számodra megfelelő?

A kézilabdát általános iskolában, 6-
7.osztályban kezdtem el. Nagyon meg-
tetszett, hogy mindig pörög a játék,
aztán a gimnáziumban kezdtem el ko-
molyabban kézilabdázni. Amikor az 
Angyalföldi Sportiskolába kerültem
Komjáthy Zsuzsa nénihez, onnantól
kezdve erősödött bennem, hogy ezt sze-
retném csinálni és profi kézilabdás sze-
retnék lenni.

Szerinted mi szükséges ahhoz,
hogy valaki élsportoló tudjon
lenni, természetesen a tehetség
mellett?

A tehetség eltörpül, mert ha nincs ki-
tartás és akaraterő, egymagában mit
sem ér. Ha nem mész le edzeni, hanem
inkább lógsz vagy elmész bulizni a have-
rokkal, akkor nem fog menni. Az elhatá-
rozás a legfontosabb. Akkor is el kell
menni edzeni, ha épp nincs kedvem vagy
fáradt vagyok.

Most jelenleg melyik csapatban
játszol?

A Budapest MTK csapatában játszom
teremkézilabdát, a Szentendrei Női Ké-
zilabda Egyesületben pedig strandkézi-
labdázom. Ebben a sportágban a felnőtt
válogatott tagja is vagyok.  

És ha már itt tartunk, gratulá-
lunk a nyári eredményekhez. Ho-
gyan érezted magad ezeken a
nemzetközi versenyeken?

Ezt nagyon nehéz szavakba önteni,

meg kell élni az érzést.  Nagy szó, hogy
aranyérmesek lettünk az EB-n és hogy a
világjátékokon második helyen végez-
tünk. A magyar strandkézilabda váloga-
tottnak eddig csak egyszer sikerült a
világjátékokra kijutnia, és ilyen ered-
ménnyel nem büszkélkedhettek. Mind-
két versenyen nagyon emlékezetes
pillanat maradt számomra a döntő.  Ko-
lumbiában a meccs után szomorúak vol-
tunk, de pár napra rá boldogan töltött el
a tudat, hogy idáig jutottunk.

nem is hiányzott olyan sok a
győzelemhez, hiszen a két szett
után 1-1-nél szétlövés döntött a
dél-amerikaiak javára. Felkészül-
tebbek voltak?

Mi egyrészt fáradtabbak voltunk, hi-
szen az EB után nem sokkal a második
nagy versenyünk volt. De az is benne van
a dologban, hogy a brazilok egész évben
ezt a játékot űzik. Náluk a strandkézi-
labda és a teremkézilabda csapat telje-
sen elkülönül. Valaki vagy ezt, vagy azt
csinálja. Rutinosabbak voltak nálunk,
abban a 2-3 percben a végén, amikor na-
gyon ott kell lenni és meg kell nyerni a
szétlövést, jobban teljesítettek. Fejben
felkészültebbek voltak. 

Mennyire vesz el energiát az,
hogy te a teremben és a homokon
is játszol, vagy éppen kiegészíti
egymást a kettő?

A pihenőidőből vesz el, hiszen a
strandkézilabdát akkor játsszuk, amikor
a teremben nincsenek mérkőzések. De

ilyen eredményekkel hazatérni teljesen
feltölti az embert. Fárasztó, de ha az
aranyéremre és az összegyűjtött tapasz-
talatra gondolok, megérte. Tudom, hogy
mire vagyok képes, és ez új lendületet ad
a szezonkezdéshez.

Ha a strandkézilabda olimpiai
sportág lesz – amit már terveznek
egy ideje – tudnál-e választani,
hogy a homokon vagy a teremben
maradsz?

Ezt nagyon nehéz most megmondani.
Szeretnék bekerülni a teremkézilabdá-
ban a felnőtt csapatba válogatottként.
Van egy dán férfi kézilabdás ismerősöm,
aki össze tudja egyeztetni a kettőt. Sze-
rintem ezt meg lehet oldani. 

A strandkézilabda szezon most
véget ért és kezdődnek a terembaj-
nokságok. Mennyit edzel ilyenkor,
hogyan festenek a napjaid?

Napi két edzésünk van, de elsősor-
ban a meccstől függ, előtte csak egyszer
van tréning, hogy pihenni is tudjunk. Át-
lagban 7-8 edzés van a héten. Emellett a
tanulásra van még időm, szeretném
megcsinálni az iskolát. Ezt kell most
megoldanom.  Testnevelő-edző szakra
járok a Testnevelési Főiskolára, jelenleg
másodéves vagyok.  Tavaly egyéni tan-
rendes voltam, idén levelezőn folytatom,
mert így tudom csak komolyan venni a
kézilabdát mellette.  Szeretnék az NB I-
es mezőnyben alapjátékos lenni, olyan,
aki megállja a helyét, és akire mindig fi-
gyelni kell egy meccsen!

Huszár Diána

Bozsana a 14-es mezben, a dániai eb-n. Forrás: eHF Beach Handball facebook oldala

A legjobbak legjobbika – Fekete Bozsana
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Vasemberek kalászon
Két budakalászi induló is részt vett és  sikeresen teljesítette

a  július 27-én Nagyatádon rendezett triatlon  kihívásait. A  ver-
seny 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 km fu-
tásból áll. Budakalász két vasembere, az 56. helyen végzett
Lőrincz Gergely 11 óra 09 perc alatt, míg a 332. helyen végzett
Hidasi Zsolt 14 óra 25 perc alatt teljesítette a távot. A verse-
nyen több mint ötszázan indultak és 483-an jutottak el a táv
végéig.



Katinka
Katinkát, a kis katicalányt megsi-

mogatták a nap első sugarai. Boldogan
ébredt, kiugrott az ágyból és már sza-
ladt is mosakodni. 

– Jaj, de jó! Jaj, de jó! – kiabálta.
Mehetek játszani! Rózsika, a vadrózsa
már biztosan türelmetlenül vár. Levivel
a lepkével megbeszéltük, hogy ma bú-
jócskázni fogunk a levelei között.

Kiröppent a konyhába, ahol anyu-
kája már türelmetlenül várta. Mikor
meglátta kislányát, összecsapta szár-
nyait. 

– Katinkám! Kinőtt a hatodik pety-
tyed, mehetsz már iskolába! – kiáltotta.

– Iskolába? Még mit nem!? – gon-
dolta a katicácska és gyorsan bekente
málnalekvárral a hatodik pettyét. –
Anya! Ez csak öt! – mondta boldogan.
Tényleg számolgatta Kata néni. Rom-
lik a látásom, majd elrepülök, Uhu bá-
csihoz szemüveget rendelni. Akkor

menjél játszani, de ebédre gyere haza!
– kiabálta lánya után.

Katinka ezt már nem is hallotta,
csak repült, repült a rét felé. Már mesz-
sziről látta, hogy valami történt, mert
Rózsika nagyon lógatta a leveleit.

– Mi a baj? – kérdezte tőle lihegve a
kis katica.

– Megtámadtak – sóhajtotta a vad-
rózsa, és mutatta a leveleire telepedett
apró fekete rovarokat, akik már vígan
lakmározták a szép zöld hajtásokat. –
Segíts rajtam! A katicák értenek ehhez!

– Én nem – hebegte Katinka. – Még
nem vagyok iskolás. De várj csak! –ki-
áltotta, és már repült is.

Először a patakhoz szárnyalt, ahol
lemosta  a lekvárt, utána pedig ahhoz a
tavalyi mákgubóhoz, ahol a katica is-
kola volt. Beesett az ablakon. A tanító
bácsi kérdőn nézett rá.

– Hát te? Kit keresel?
– Én? Én iskolás vagyok – szepegte

Katinka. – Ma nőtt ki a hatodik pety-
tyem.

- Miért csak most jöttél? Anyukád
nem mondta, hogy nyolckor kezdődik a

tanítás? – kérdezte tőle a tanító bácsi.
– Na, ülj le! Ma a rózsák ellenségeinek
elpusztítását tanuljuk. 

Katinka nagyon figyelt. Amikor vé-
geztek, a tanító bácsi azt mondta, ha
valamelyikük lát egy beteg rózsát,
jegyezze meg hol van, akkor a gyakor-
latban is kipróbálják, amit tanultak.

– Én láttam ilyet! Tudom hol van! –
kiabálta Katinka.

– Akkor repüljünk! – zúgták a töb-
biek, és már szárnyra is kaptak.

Még jókor érkeztek, gyorsan, figyel-
mesen dolgoztak. A vadrózsa nem
győzött hálálkodni. Katinka pedig di-

cséretet kapott. Boldogan repült haza
anyukájához.

– Anya, Anya! Tudod mi történt ma
az iskolában? – kiabálta már messziről.

– Hol? Nem értem! – nézett Kata
mama. Katinka elmesélte neki, hogy mi
történt, és megígérte, hogy soha többet
nem fogja becsapni.

Azóta is szívesen jár iskolába, 
délután pedig vidáman játszik osztály-
társaival a réten.
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány

Megjelenik havonta
3800 példányban

Kiadja a Kaláz Kft., 2011 Budakalász, 
Szentendrei út 24.

Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István, 
06 (30) 514 4807

Főszerkesztő: Koczka tibor
A szerkesztőség elérhetősége: 

hirmondo.budakalasz@gmail.com; 
telefon: 06 (26) 303 287

Lapbejegyzés száma: 
163/0480/1/2007

Nyomtatás: Roland Favorit Nyomda,
felelős vezető: Hegedűs Gyula, 

telefon: 06 (20) 421 4010

Budakalászi 
evangéliumi Közösség 

(Budakalász, 
Budai út 55.)
Elérhetőség:

Kiss Péter lelkipásztor
+36-20-886-8752

kish.peter@gmail.com 
Honlap: http://iebek.hu/

Állandó programjaink: 
Vasárnapi Istentisztelet: 

Minden vasárnap 
10.00 órai kezdettel.

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

garázsos sorház csendes 
parkosított környezetben

eladó. 

Irányár: 38,9 M Ft.
telefon: 06-1-438-3827,  

06-309-773-588.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi
számának lapzártája: szeptember 26.

Anyakönyvi hírek

júliusban házasságot kötött: tíz pár

Volt budakalászi lakosok:

júliusban elhunytak:
Tóth Imréné szül. Hajlik Mária 75 éves,
Körtvélyesi Géza 92 éves,
Vaczlavik Ferencné szül. Parajdi Mária 73 éves,
Tajti Miklós 54 éves

Augusztusban elhunytak:
Duró Imréné szül.: Erdei Ilona 74 éves,
Balogh Imre 90 éves
Barnák János 77 éves
Kvasznyik Antal 79 éves

Szépkorú lakótársaink:

90. születésnapja alkalmából jó erőt és egészséget
kíván Rogán László polgármester: Urbán Sándorné
szül.: Varga Piroskának, Gabula Jánosné szül.: Ka-
marás Máriának

Kalász pékség
Budakalászon,

a város szívéBen, a fő téren

3 óránként friss, helyben-sütött 
pékáruval, friss kávéval  

és számos péksüteménnyel
várja kedves vásárlóit
minden nap 6-21-ig

vasárnap 7-20-ig
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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

Hirdetésszervezés
06 70 42 61 916

marketing@szentendre.media.hu


