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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei
Helyi adóhátralékok befizetése
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a gépjárműadó és a helyi adó (kommunális-,
talajterhelési-, építmény-, telek-, iparűzési adó) 2014. II. félévi kötelezettségek
befizetési határideje 2014. szeptember 15-én lejárt.
Kérjük adóhátralékkal rendelkező adózóinkat az elmaradt befizetési kötelezettségek soron kívüli teljesítésére a jogkövetkezmények, valamint a végrehajtási
eljárás elkerülése érdekében.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jogszabályi előírások alapján az adó
iroda munkatársai rendszeresen ellenőrzik az adókötelezettségek teljesítését.
Az adóhátralékkal rendelkező adózók esetében végrehajtási eljárást folytatnak
a befizetés teljesítésének elmaradása miatt. A végrehajtási eljárás keretében
munkabér- és egyéb járandóságból való letiltás kezdeményezésére, hatósági átutalási megbízás kibocsátására, az állami adóhatóság megkeresésére, a gépjármű
lefoglalására, illetve kivonására kerül sor. A jelentős adótartozást felhalmozók
esetében ingatlan jelzálogjog, végrehajtási jog bejegyzése is történik.
Adókötelezettségekkel kapcsolatosan az adó iroda munkatársai félfogadási
időben (hétfőn: 9 órától - 18 óráig, szerdán: 8 órától - 16 óráig) tudnak felvilágosítást adni.
Adó Iroda

Tájékoztató a Budakalász,
Berdó csatorna közmű
önrészének finanszírozásához
A Berdó csatorna közművel történő, korábban kijelölt területének
lakossági finanszírozásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk az érintett tulajdonosokat.
Önkormányzatunk ismét lehetőséget biztosít, most 2014-ben is
arra, hogy lakáscélú előtakarékossággal fizessék meg a hozzájárulást
részletekben és 30% állami támogatás igénybevételével azok, akiknek nem áll rendelkezésre a szükséges teljes költség, egy összegben,
és korábban nem kötöttek előtakarékossági szerződést. Részletek
tekintetében a számlanyitáskor, a számlanyitást végző kollégák minden kérdésre válaszolnak. A számlanyitás időpontja, 2014. 11. 08.
10-17 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal testületi ülésterem,
hátsó épület. A részvételről 2014.11. 07. 12.00. óráig visszajelzést kérünk a pal.jozsef@budakalasz.hu email címre, vagy a 26-340266/130
telefonszámon.
Mivel a részletes információk már bizonyára feledésbe merültek a legutóbbi hasonló akció óta, ezért emlékeztetőül és az
azóta történt minimális változásról alább tájékoztatjuk Önöket.
A szerződéses összeg sorában szereplő 590.000 Ft-os ajánlati összeg tartalmazza, az opcionálisan igénybe vehető 290.000 Ft-os kedvezményes
hitel összegét, amelynek igénybevétele természetesen nem kötelező.
Az aktuális ajánlat részletei (Ft):
Szerződéses összeg: 590.000 .(A megtakarítás és az önként választható hitellehetőség összege)
Futamidő: 45(+3 hónap kiutalási időszak)
Összes befizetés: 45 hó x 4.920.- = 221.400.- Állami támogatás+kamat:
83.981.- Összes megtakarítás:
305.381.(Ez a csatorna beruházásra szükséges egyénenkénti lakossági önerő összege)

A befizetések alakulása

BUDAKALÁSZ HIVATALOS
KÖZÖSSÉGI OLDALA
Információk, hírek, események rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros

BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű, tájékoztató kiadványa.
Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Várps Önkormányzata
Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából a Fanny Film Kft.
Felelős kiadó: Kempf Károly Ignác
Főszerkesztő: Huszár Diána
Címlapfotó: Kovács Andrea
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda, marketing@szentendre.media.hu
Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com; Tel.: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat (Budakalász, 2011 Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája:
2014. november 28.
Megjelenés, terjesztés: december 15.
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Nyitáskor első, egyszeri költség:
- Első részlet:
4.920.- Egyszeri számlanyitási díj:
5.900.- Számlavezetési díj:
300.Első csekk-befizetés összesen: 11.120.További havi költség a futam alatt:
- Betét:
4.920.- Számlavezetési díj:
150.- Csekk költség:
200.- (átutalás esetén eltérő összeg)
		
összesen: 5.270.A szerződés megkötéséhez szükségesek:
Személyi ig. / lakcímkártya / adóazonosító kártya / esetleges átutaláshoz
folyószámla szám.

KÖZMEGHALLGATÁS

Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014. november 25-én,
kedden 17.00 órakor
tartja szokásos évi
KÖZMEGHALLGATÁSÁT
a Kós Károly Művelődési Házban
(Budakalász, Szentendrei út 9.).
A közmeghallgatásra az Önkormányzat minden érdeklődőt
tisztelettel vár!
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

2014. NOVEMBER 10.

Interjú Rogán László polgármesterrel

Töretlen lendülettel Budakalászért
zunk. Ebben segített nekünk a közelmúltban zajló
közvélemény-kutatás is. Fontos, hogy az emberekkel karöltve tudjuk fejleszteni Budakalászt. Olyan
úton indultunk el, mely önmagát is generálja. Azon
dolgozunk, hogy mindig legyen forrás terveink
megvalósításához.

Kedves Budakalásziak!
Ezúton szeretném megköszönni Budakalász
minden polgárának, aki fontosnak érezte
városunk sorsát és élt demokratikus jogával,
hogy kinyilvánította véleményét az októberi
önkormányzati választásokon.
Budakalász újra megválasztott polgármestereként köszönöm, hogy ilyen nagy számban
elismerték városunkért végzett elmúlt négy
éves munkám. Az elkövetkezőkben is próbálom
megszolgálni bizalmukat és településünket tovább vinni a fejlődés útján. A döntések során
a továbbiakban is a szakmai érvek mentén, az
Önök véleményének figyelembevételével szeretném a várost vezetni. Célom, hogy otthonunk,
Budakalász egy élhető, rendezett, igazi európai
kisvárossá váljon!
Rogán László
Budakalász polgármestere
Októberi számunkban számvetést is olvashattak
az elmúlt négy esztendős ciklusról, annak eredményeiről. A beszélgetést most ott folytathatjuk,
ahol egy hónappal ezelőtt abbahagytuk, hiszen
a választók több mint 82 százaléka ismét Önre szavazott az önkormányzati választáson. Gratulálunk
a győzelemhez! Megtartották már az alakuló ülést
is, ahol ünnepi beszédet is mondott, azt hangsúlyozva, hogy Budakalász megérdemli, hogy szolgálják.
Budakalász és az itt élők is megérdemlik, hogy
értük dolgozzunk. Nem tudom elégszer megköszönni, hogy a városlakók nekünk szavaztak bizalmat. Ebben talán közrejátszik az is,
hogy az emberek érezték, hogy más stílusban vezetjük a várost. Fontosnak tartjuk, hogy
a lakókkal közösen oldjuk meg a problémákat.
Mindig őszintének kell lennünk, és azt is megmondani, ha valami nem megy. Az hiszem,
ezt értékelik az emberek. Rengeteg információt kapunk a lakosságtól, kötelességünk, hogy
a többség véleményének megfelelő döntéseket hoz-

A 2014-ben induló ciklus az első – az új választási
törvény értelmében – mely nem négy, hanem öt
esztendős lesz. Ez új lehetőségeket nyit a városvezetésben?
Négy esztendő hosszú időnek tűnik, pedig nem az. Tudjuk azt, hogy egy ötlettől
a megvalósításig nagyon sok idő telik el,
és nem azért, mert az önkormányzat vagy
a Polgármesteri Hivatal nem tesz meg mindent
a gyors munkáért. Az Egészségház előkészítésétől az átadásáig több mint két és fél esztendő
telt el. Most plusz egy esztendőnk lesz a terveink megvalósítására, ami úgy érzem, fontos
a kivitelezéshez.

A képviselők is letették az esküt október
27-én. Két alpolgármestert választottak:
Ercsényi Tibornét és Dr. Krepárt Tamást,
akik az elmúlt négy évben is segítették
a munkáját. Miért őket javasolták?

Ha van egy csapat, ami jól működik, akkor azon nem szabad változtatni. Mi nagyon
jól tudtunk együttműködni és képviselni
a város érdekeit. Krepárt alpolgármester úr
rendkívül határozottan tárgyal, és ez
a tárgyalási stílus felettébb eredményes volt az
elmúlt négy évben. Ennek köszönhetjük, hogy
a T-Com mintegy 100 millió forinttal többet fizetett
a kábelhálózatunkért, mint amennyit az elején ajánlottak. Ercsényi Tiborné más típusú ember, a több
évtizedes oktatási múltja sokat segít a fiatalokkal és
az idősekkel való kommunikációban. Nyílt személyiség, akihez bizalommal fordulnak az emberek.
A képviselőtestület munkájához hozzátartozik,
hogy bizottságokban is dolgoznak a képviselők.
Ebben lesz változás az előző ciklushoz képest, hiszen három helyett négy bizottság lesz.
Három évvel ezelőtt próbáltunk változtatni
a struktúrán, azt gondoltuk, hogyha összevonunk
két bizottságot, akkor hatékonyabbá válhat a munka.
Mivel azonban sokban eltérnek a pénzügyi és településfeljesztési feladatok, visszatérünk a régi rendhez. Eddig a külsős tagokkal együtt 23 fő dolgozott
a bizottságokban, mostantól 22 fő lesz a létszám.
A Pénzügyi Bizottság, a Népjóléti Bizottság
és az Oktatási és Sport Bizottság 5-5 fővel működik majd. A Településfejlesztési Bizottságot
pedig 7 fő alkotja. A törvény szerint mindig
a megválasztott képviselőknek kell adni
a többséget, a legnagyobb bizottságunkban tehát
4 képviselő és 3 külsős tag lesz. A külsős tagok
felkérése elkezdődött.

A belsős tagokat és elnököket is megválasztottákaz első ülésen. Négy esztendeje nem mindenki
vállalt bizottsági munkát, most viszont nem volt
ilyen probléma.
Négy esztendővel ezelőtt nehezen indult
a munka, de ezek a problémák már megszűntek, így nem is szeretnék erről többet beszélni.
Az idei év teljesen más volt, minden képviselő
jelezte, mely bizottság munkájában szeretne dolgozni. Így alakult ki az a helyzet, hogy például
a Pénzügyi Bizottságban csak a Fidesz-KDNP által delegált tagok vannak. A bizottságok elnökeit,
a többséget szerzett párt adja.
Az első rendes testületi ülés előtt rendkívüli tanácskozásra is össze kell gyűlnie a testületnek. De mik
lesznek az elkövetkezendő időszak legfontosabb
feladatai?
Vár még ránk néhány nagy beszélgetés.
Nekem is vannak elképzeléseim, amin változtatni szeretnék. Meg kell határoznunk
a prioritásokat, ami mentén végezzük majd
a munkát. A folyamatban lévő ügyeket természetesen nem érintik az új elképzelések. Össze kell
gyűjteni azokat a fejlesztési ötleteket, melyeket a tél
folyamán meg kell terveztetni. Kezdődik a költségvetés készítése, dolgozunk a Berdó-csatornázásának
ügyén, tervezünk egy kisebb elkerülő utat, mely
a József Attila utcai körforgalmat tehermentesítené.
Olyan volumenű fejlesztés, mint az Egészségház vagy
a bölcsőde volt, most nem szerepel munkaprogramunkban, de pályáztunk a Telepi Óvoda
energetikai fejlesztésére, így ha nyerünk több
mint 200 millió forintot költhetünk az épületre. Erőteljes lépéseket szeretnénk tenni azért
a közel egymilliárd forintért, amely az elkerülő út
hiánya miatt jár Budakalásznak.
A járás több településén is új polgármestert választottak. A korábbi kistérségben működőképes
volt az együttműködés a városok, falvak között.
Mit gondol, mennyiben befolyásolja majd a közös
gondolkodást, hogy új vezetőkre szavaztak?
Bízom benne, hogy mihamarabb fel tudjuk
venni a polgármesterekkel a kapcsolatot, és össze
tudunk ismerkedni. Többi között Szentendrén,
Leányfalun, Pilisszentkereszten is új vezető van.
Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a korábbi polgármesterekkel, de úgy hiszem így lesz ez
a jövőben is. Ez a járás arra van ítélve, hogy együttműködjön. A kistérségi társulás megszűnésével
a szoros együttműködés is véget ért, de vannak
közösen fenntartott intézményeink – például
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat -, és együtt
kell dolgoznunk az árvizek idején is. Szeretném
a másik szomszédunkkal, a III. kerület vezetőjével is
felvenni újra a kapcsolatot. Ez a térség arra ítéltetett,
hogy fejlődjön, úgy látom, számos olyan adottsága
van, amit még kellőképpen nem használtunk ki.
2014. október 29.
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Önkormányzati választási eredmények Budakalászon

Összefoglaló a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásáról
Budakalászon 2014. október 12-én érvényesen
és eredményesen lezárult az önkormányzati
képviselők és polgármesterek és nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása.
E választás alapvetően új jogszabályok alapján
történt, megszűnt a kopogtató cédulák rendszere,
helyette ajánlóívek voltak, a képviselők és polgármester öt évre kaptak mandátumot.
A szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságok tagjai felelősségteljesen látták el feladatukat,
a 8 szavazókörben problémamentesen, jó hangulatban zajlott le a szavazás. A választó polgárok
közül 3.934 fő, azaz 45,6%-a élt választó jogával,
ami valamivel magasabb az országos 44,29 %-os
részvételi aránynál.
A választások eredményeként a polgármester
jelöltek közül Rogán László nyerte a választást,
a szavazók több mint 82 százalékának támogatásával, így a korábbi polgármester tovább folytathatja
a város vezetését.
Budakalász nyolc választókörzetéből hétben
a Fidesz-KDNP jelöltje jutott be a 11 fős Képviselő-testületbe, egyben pedig független jelölt
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nyert. A körzetekben megválasztott képviselők
a következők:
1-es körzet: Máté István (Fidesz-KDNP)
2-es körzet: Tolonics István (Fidesz-KDNP)
3-as körzet: Kaltner Károly (Fidesz-KDNP)
4-es körzet: dr. Krepárt Tamás (Fidesz-KDNP)
5-ös körzet: Major Ede (Fidesz-KDNP)
6-os körzet: Rogán László (Fidesz-KDNP)
7-es körzet: Ercsényi Tiborné (Fidesz-KDNP)
8-as körzet: Balogh Csaba (független)

A körzetek képviselőin kívül a kompenzációs
listáról három jelölt kapott helyet a Testületben
három szervezet képviseltében: dr. Hantos István
(BUVÉD), Márton András (MSZP-EGYÜTT-PMDK), Pál Béla András (JOBBIK)
Az egyes szavazókörök választási aktivitását illetően a legmagasabb részvétel a 6. számú körzetben
volt, ahol 568 budakalászi választópolgár voksolt.
A választásokon induló összesen 37 képviselőjelöltre 3.829 érvényes szavazat érkezett. A jelölteket indító pártok eredményeit a lenti diagram
mutatja be.
A külön kialakított nemzetiségi szavazókörben volt a legnagyobb a részvétel aránya, a német
nemzetiségi választásra jogosult választópolgárok
körében 81,81%, míg a szerb nemzetiségi választásra jogosult választópolgárok esetében 77,77%.
A választások részletes eredményét, az egyes
jelöltekre leadott szavazatok számát és arányát
az alábbi táblázatok tartalmazzák.
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Lovász	
  
Katalin	
  
Katalin	
  
4.	
  4.	
  
	
   	
  
Rogán	
  
László	
  
Rogán	
  László	
  

Jelölt	
  neve	
  
Dr.	
  Hantos	
  István	
  
Németh	
  Antal	
  
Dévai	
  Ferenc	
  Oszkár	
  
Kaltner	
  Károly	
  István	
  
Forgács	
  Tamás	
  

Jelölt	
  neve	
  
Dr.	
  Krepárt	
  Tamás	
  
Szabó	
  Zoltán	
  József	
  
Schnell	
  Ottó	
  
Stekler	
  Sándor	
  
Krunity	
  Péter	
  

8. egyéni	
  választókerület	
  

Sorszám	
  
1.	
  
Sorszám	
  
2.	
  
1.	
  3.	
  
2.	
  4.	
  
3.	
  5.	
  

Jelölő	
  szervezetek	
  
BUVÉD	
  
független	
  
független	
  
FIDESZ-‐KDNP	
  
MSZP-‐EGYÜTT-‐PM-‐DK	
  

Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
  
131	
  
69	
  
42	
  
265	
  
47	
  

%	
  
23,65	
  
12,45	
  
7,58	
  
47,83	
  
8,48	
  

4.	
  
5.	
  

Jelölt	
  neve	
  
Pertl	
  Gábor	
  István	
  
Major	
  Ede	
  István	
  
Orbán	
  Erika	
  

66,9	
  

66,9	
  

Jelölő	
  szervezetek	
  
FIDESZ-‐KDNP	
  
BUVÉD	
  
JOBBIK	
  
MSZP-‐EGYÜTT-‐PM-‐DK	
  
független	
  

Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
  
184	
  
59	
  
33	
  
22	
  
79	
  

%	
  
48,81	
  
15,65	
  
8,75	
  
5,84	
  
20,95	
  

Jelölő	
  szervezetek	
  
BUVÉD	
  
FIDESZ-‐KDNP	
  
JOBBIK	
  

Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
  
139	
  
185	
  
86	
  

%	
  
33,9	
  
45,12	
  
20,98	
  

2.	
  

Köszönjük minden szavazatszámláló bizottsági tagnak és a Helyi

Jelölő	
  
szervezetek	
  
Kapott	
  
érvényes	
  
szavazat	
  
Jelölő	
  
szervezetek	
  
Kapott	
  
érvényes	
  
szavazat	
   %	
   %	
  
BUVÉD	
  
78	
  
16,7	
  
BUVÉD	
  
78	
  
16,7	
  
JOBBIK	
  
48	
  
10,28	
  
JOBBIK	
  
48	
  
10,28	
  
MSZP-‐EGYÜTT-‐PM-‐DK	
   65	
  
13,92	
  
MSZP-‐EGYÜTT-‐PM-‐DK	
   276	
  65	
  
FIDESZ-‐KDNP	
  
59,1	
   13,92	
  

FIDESZ-‐KDNP	
  

276	
  

59,1	
  

Jelölt	
  neve	
  
Schönberger	
  Ernő	
  

Jelölő	
  szervezetek	
  
MUNKÁSPÁRT	
  

Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
  
7	
  

%	
  
1,39	
  

Jelölt	
  
neve	
  
Jelölő	
  szervezetek	
  
Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
   34,99	
  %	
  
Mányai	
  
Zoltán	
  
FIDESZ-‐KDNP	
  
176	
  
Schönberger	
  
Ernő	
  
MUNKÁSPÁRT	
  
Nógrádi	
  Tiborné	
  
BUVÉD	
  
54	
  7	
  
10,74	
  1,39	
  
Mányai	
  
FIDESZ-‐KDNP	
  
176	
  
Balogh	
  Z
Coltán	
  
saba	
  István	
  
független	
  
240	
  
47,71	
  34,99	
  
Platskó	
  M
ihályné	
  
MSZP-‐EGYÜTT-‐PM-‐DK	
  
26	
  54	
  
5,17	
   10,74	
  
Nógrádi	
  
Tiborné	
  
BUVÉD	
  
Balogh	
  Csaba	
  István	
  
független	
  
240	
  
47,71	
  
Német	
  nemzetiségi	
  önkormányzati	
  választás	
  eredménye
Platskó	
  Mihályné	
  
MSZP-‐EGYÜTT-‐PM-‐DK	
   26	
  
5,17	
  

Sorszám	
   Jelölt	
  neve	
  
Jelölő	
  szervezet(ek)	
  
Német	
  
nemzetiségi	
  
választás	
  eredménye
1.	
  
Wágner	
  
László	
   önkormányzati	
  
ÉMNÖSZ	
  
2.	
  
Busánszki	
  Ferenc	
  Istvánné	
   ÉMNÖSZ	
  
3.	
  
Tóth-‐Kurcz	
  
ÉMNÖSZ	
  
Sorszám	
  
Jelölt	
  
neve	
   Márton	
  
Jelölő	
  szervezet(ek)	
  
Knáb	
  Ferenc	
  
ÉMNÖSZ	
  
1.	
  4.	
  
Wágner	
  
László	
  
ÉMNÖSZ	
  
5.	
  
Kissné	
  Somogyi	
  Márta	
  
ÉMNÖSZ	
  
2.	
  
Busánszki	
  Ferenc	
  Istvánné	
   ÉMNÖSZ	
  
	
  
3.	
  
Tóth-‐Kurcz	
  
Márton	
  
Szerb	
  
nemzetiségi	
  
önkormányzati	
  vÉMNÖSZ	
  
álasztás	
  eredménye	
  
4.	
  
ÉMNÖSZ	
  
	
   Knáb	
  Ferenc	
  
5.	
  Sorszám	
   Kissné	
  
omogyi	
  Márta	
  
ÉMNÖSZ	
  
Jelölt	
  nSeve	
  
Jelölő	
  
szervezet(ek)	
  
	
   Krucsay	
  János	
  
1.	
  
SZERB	
  KLUB	
  
2.	
  
Fekete	
  
Bozsana	
  ö
Dnkormányzati	
  
orottya	
  
NHKE	
  
LÓRÉV-‐PBSZE-‐SRPSKI	
  
Szerb	
  
nemzetiségi	
  
választás	
  
eredménye	
  
FÓRUM-‐SZEGEDI	
  SZERBEK-‐
	
  
SZERB	
  KLUB	
  
Sorszám	
  
Jelölt	
  
neve	
  
Jelölő	
  
szervezet(ek)	
  
3.	
  
Krunity	
  
Péter	
  
SZERB	
  
KLUB	
  
Feketéné	
  
Krunity	
  Anica	
  
SZERB	
  
KLUB	
  
1.	
  4.	
  
Krucsay	
  
János	
  
SZERB	
  
KLUB	
  

5. egyéni	
  választókerület	
  
Sorszám	
  
1.	
  
2.	
  
3.	
  

380	
  

380	
  

%	
  
%	
   16,37	
  
16,37	
  8,98	
  
8,98	
   7,75	
  
7,75	
  

8. egyéni	
  választókerület	
  

4. egyéni	
  választókerület	
  
Sorszám	
  
1.	
  
2.	
  
3.	
  
4.	
  
5.	
  

FIDESZ-‐KDNP	
  

FIDESZ-‐KDNP	
  

Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
  
93	
   érvényes	
  szavazat	
  
Kapott	
  
93	
  51	
  
51	
  44	
  
44	
  

7.7.egyéni	
  
egyéni	
  vválasztókerület	
  
álasztókerület	
  
Sorszám	
   Jelölt	
  
Jelölt	
  nneve	
  
eve	
  
Sorszám	
  
Kukorelly	
  Endre	
  
1.	
  1.	
  
Kukorelly	
  
Endre	
  
2.	
  
Magyary	
  Gábor	
  
2.	
  3.	
  
Magyary	
  
Gábor	
  
Márton	
  András	
  
3.	
  4.	
  	
  
Márton	
  
ATndrás	
  
Ercsényi	
  
iborné	
  
4.	
  	
  
Ercsényi	
  Tiborné	
  

3. egyéni	
  választókerület	
  
Sorszám	
  
1.	
  
2.	
  
3.	
  
4.	
  
5.	
  

Jelölő	
  szervezetek	
  
BUVÉD	
  
Jelölő	
  
szervezetek	
  
BUVÉD	
  
független	
  
független	
  
JOBBIK	
  
JOBBIK	
  

Fekete	
  Bozsana	
  Dorottya	
  

Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
  
28	
  
27	
  
11	
   Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
  
28	
  
28	
  
21	
  

27	
  
11	
  
28	
  
21	
  érvényes	
  szavazat	
  
Kapott	
  
20	
  
8	
  

28	
   Kapott	
  érvényes	
  szavazat	
  
20	
   20	
  

NHKE	
  LÓRÉV-‐PBSZE-‐SRPSKI	
  
FÓRUM-‐SZEGEDI	
  SZERBEK-‐
SZERB	
  KLUB	
  
3.	
   Bizottság
Krunity	
  
Péter	
  
SZERB	
  lelkiismeretes
KLUB	
  
Választási
tagjainak
az áldozatos,
és
4.	
  
Feketéné	
  Krunity	
  Anica	
  
SZERB	
  KLUB	
  

8	
  
28	
   munkát.
pontos
20	
  

dr. Molnár Éva, jegyző

Megalakultak a bizottságok
A Képviselő-testület 2014. október 27-ei alakuló ülésén került sor az
új bizottsági szerkezet kialakítására, bizottságok képviselő tagjainak és
elnökeinek megválasztására.
A Képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
határozta meg, hogy a korábbi három helyett, négy bizottság működik
az önkormányzati választásokat követően.
Az új bizottságok:
- Népjóléti Bizottság
- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
- Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A Népjóléti Bizottság az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladat és hatásköre változatlan maradt.
A régi Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatkörei két
bizottság között kerültek megosztásra, a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási bizottság elsősorban a költségvetéssel kapcsolatos és pénzügyi
kérdéseket vizsgálja, továbbá a vagyon hasznosításának módját és
mikéntjét, illetve ez a bizottság működik jogi és vagyonvizsgálati,
összeférhetetlenségi bizottságként, míg a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság településfejlesztési és környezetvédelmi
feladatokkal foglalkozik.
Megválasztásra kerültek a bizottságok elnökei és képviselő tagjai:
- Népjóléti Bizottság
Tolonics István elnök

Balogh Csaba tag
Máté István tag
- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Major Ede elnök
Balogh Csaba tag
Márton András tag
- Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
Máté István elnök
Major Ede tag
Kaltner Károly tag
- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kaltner Károly elnök
Máté István tag
dr. Hantos István tag
Pál Béla tag
A Képviselő-testület novemberi rendes ülésen kerül sor a külsős bizottsági tagok megválasztására és eskütételére.
A Népjóléti Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, és
a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 2-2-2 taggal, míg a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 külsős taggal egészül ki.
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„Budakalász város megérdemli
azt, hogy szolgáljuk”
Ezekkel a szavakkal zárta polgármesteri köszöntőjét Rogán László az alakuló
képviselő-testületi ülésen, közvetlenül eskütétele után. A város vezetője,
a testület minden tagjának jó munkát kívánt a következő öt esztendőre.
Hangsúlyozta, fontosnak tartja a város
érdekében zajló vitákat, a személyeskedésnek azonban nincs helye a tárgyalóteremben.
Az ülésen megválasztották a város alpolgármestereit is. Akárcsak az elmúlt
négy esztendőben, két segítője is lesz
Rogán Lászlónak. Ercsényi Tiborné
már az előző ciklusban is alpolgármesterként dolgozott. Azt hangsúlyozta,
hogy már el is kezdték a munkát.
„Mint ahogy a választóinknak is
megígértük, szeretnénk egy átkötő
utat építeni a József Attila utca és
a Szentendrei út között, hogy csökkentsük a körforgalom terheltségét.
Ehhez már hozzá is kezdtünk, megnéztük a terveket, térképeket, hogyan
lehetséges a megvalósítás.”
Dr. Krepárt Tamás az előző négy
esztendőben külsős alpolgármesterként dolgozott, most azonban egyéni

körzetében mandátumot szerzett, így
már szavazati joggal rendelkező alpolgármesterként folytathatja a munkát.
„Az én feladatom a jogi- és gazdasági ügyek előkészítése volt, valamint
a lakosság részére ingyenes jogsegélyszolgálat biztosítása, ami a jövőben
is lesz. A különböző gazdasági partnerekkel kapcsolatos egyeztetések,
szerződés-előkészítések, megállapodások tartoznak a feladatkörömbe.
A legfontosabb feladatunk az, hogy
az elkövetkező öt év gazdálkodásának
alapjait megteremtsük. Összegyűjtöttünk több olyan témakört, amelyben
előkészítés folyik. Reméljük, hogy ezek
végén olyan pénzösszegekhez jutunk,
melyeket a programunk megvalósításához fel tudunk használni.”
Négy bizottságba osztva dolgoznak
majd a képviselők a következő öt esztendőben, ez változást jelent az előző
ciklushoz képest. A Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottságban
7, a többiben 5 fős lesz a létszám. Egyelőre a bizottságok képviselő tagjairól
szavaztak, a külsős tagokról később
határoznak a város vezetői.

VIII. ÉVFOLYAM, 11.SZÁM

Budakalász fejlődése a legfontosabb
Október 27-én tartotta alakuló ülését a város új képviselő-testülete, ahol a bizottságok összetételéről is
döntés született. Az elmúlt négy évben általam vezetett
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kettévált.
Az új rendszer szerint a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottságnak képviselő tagja lettem, míg
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban elnökként dolgozom majd a következő öt
esztendőben.
Mint bizottsági elnök a múltban és most is Budakalász folyamatos fejlődését
- közintézmények, utak, közlekedésbiztonság - tartom a legfontosabbnak.
Természetesen, mint eddig is, mellé állok minden olyan kezdeményezésnek,
ami élhetőbbé teszi lakókörnyezetünket.
Az idei évben megújult a Szérűskert és a Mátyás király utca. Emellett
több utca állagán javítottunk (Galagonya, Kálvária, Keskeny, Sugár). De
járdák is épültek (Erdőhát, Szalonka utcában szakaszosan). Fejlesztettük
a játszótereket és bölcsődét avathattunk a gyerekeknek a Mályva utcában.
Valahol mindig szépül településünk, jelenleg munkák folynak a Zöldfa,
Martinovics, Bethlen Gábor és Szent László utcákban. Terep előkészítés
zajlik a Felsővár utca felső részének kiszélesítésére. A Budai úti járda
felújítása októberben kezdődhetett el, akárcsak a Telepi óvoda udvarának
korszerűsítése. Még idén várható a Diófa utca felújítása, a munkákat
a tervek szerint november második hetében kezdik.
Kaltner Károly
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Tervezett erdőgazdálkodási
tevékenységek a Pilisben!

Fotó: Szabó Tamás

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2014-2015. évi, őszi-téli fakitermelési időszakban tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek Budakalász környezetében:
2014-2015. évi tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek:
Fahasználat módja

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS RENDJE

Fotó: Tokodi Gábor

A kerti zöldhulladék elszállítása kizárólag a szolgáltató által biztosított
átlátszó, Vértes Vidéke logóval feliratozott zsákokban történik, melyeket
a szállítási napon reggel 7 óráig kell kihelyezni. Más zsákban, vagy később
kihelyezett zöld hulladékokat nem szállítunk el.
A szállítás továbbra is kéthetente, szombati napokon történik.
A legközelebbi szállítási nap: 2014. november 15.
Az év utolsó zöldhulladék szállítási napja november 29.
A nem előírásoknak megfelelően kihelyezett zöldhulladékos zsákokat
a közterületről haladéktalanul vissza kell szállítani az ingatlanba.

Város

növedékfokozó gyérítés
Budakalász
elegyarányszabályozó tisztítás Budakalász
fokozatos felújítóvágás bontás Budakalász

Tag
3
7
4

Részlet
B
J
B

Az erdőrészletek beazonosításához, elhelyezkedéséhez segítséget
nyújt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Erdészeti Igazgatóság) honlapja, ahol az egyes erdörészletek – községhatár, tag, részlet
-azonosítójának megadása után a kért térképrészlet megtekinthető.
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/.
Pilisi Parkerdő Zrt.

Nem részesülhet Budakalász tűzifa
támogatásban
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) belügyminiszteri rendelet alapján szociális célú tűzifa igénylésére CSAK
az 5000 fő lakos szám alatti települések önkormányzatai jogosultak.
Ennek értelmében Budakalász település részére központi költségvetési
forrás nem áll rendelkezésre tűzifa támogatás nyújtására.
Budakalászi Polgármesteri hivatal
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2014. NOVEMBER 10.

Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásai
2014. szeptember 11-én Magyarország
kormánya aláírta a következő 7 évre szóló
Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette
az új, 2014-20-as fejlesztési időszak. Az új
periódus nyitányaként október 10-én kilenc
új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos
támogatási keretösszeggel.
Közzétette pályázati kiírásait a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium is: homlokzati nyí-

lászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és
háztartási gépek cseréjére lehet forrást nyerni.
A pályázati lehetőségekről bővebb információ
a www.budakalasz.hu weboldalon a Pályázatok menüpont alatt található.

Veszélyeshulladék-gy jtési akció

Élelmiszer
ajándékcsomag

városunk nyugdíjasainak
Budakalász Város Önkormányzata az elmúlt évek
hagyományait folytatva a karácsonyi ünnepeket
megelőzően idén is élelmiszer csomagot adományoz a városban élő nyugdíjasok számára.
A korábbi években megelégedéssel fogadott, tartós élelmiszereket (cukor, olaj, rizs, liszt) tartalmazó csomag december hónap folyamán, vehető
át személyesen az alábbi helyen és időpontokban.
A csomagok átvételének helye:
Kós Károly Művelődési Ház (Budakalász, Szentendrei út 9.), a tavalyi évhez hasonlóan az udvar
felőli bejáraton keresztül megközelíthető aulában.
Az átvétel lehetséges időpontjai:
december 08. (hétfő) 8:00 - 14:00 óra között
december 09. (kedd) 12:00 - 18:00 óra között
december 10. (szerda) 8:00 - 14:00 óra között
december 11. (csütörtök) 12:00 - 18:00 óra között
december 12. (péntek) 8:00 - 14:00 óra között

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2014. november 22-én, szombaton
8 és 14 óra között
a Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz. alatti

Hulladékudvarban.

(a volt Lenfonógyár területén)
lakossági veszélyeshulladék-gy jtési akciót tart.
Az akció során a szolgáltató, a háztarásoknál keletkez
veszélyes hulladékot - akkumulátor, szárazelem,
elektronikai hulladék, étolaj, festékmaradék, gyógyszer,
növényvéd szer, fáradt olaj stb. - térítésmentesen veszi át.
Az akció keretében csak a háztartások normál életvitelb l
származó mennyiség veszélyes hulladék adható le a fenti
helyen és id ben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csomagok
átvétele kizárólag a megadott időpontokban lehetséges, a kijelölt napokat követően utólag nem
áll módunkban az átadás.
Az ajándékcsomagra való jogosultságot a személyi igazolvány, a budakalászi állandó lakcímet
tartalmazó lakcímkártya, és a nyugdíjigazolvány
együttesen igazolja.
Kérjük tehát a budakalászi állandó lakosként
városunkban élő nyugdíjasokat, hogy SZEMÉLYIIGAZOLVÁNYUKAT, LAKCÍMKÁRTYÁJUKAT és a NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ
IGAZOLÁST mindenképpen hozzák magukkal,
mert a csomagok átvétele CSAK ezek megléte
esetén lehetséges.
Azon nyugdíjas polgáraink, akik egészségi állapotuk miatt nem tudják az ajándékcsomagot
a Művelődési Házban átvenni, kérjük, hívják a
lenti telefonszámot, hogy a kiszállításáról gondoskodhassunk!
Az ajándékcsomag átvételével kapcsolatosan
felmerülő további kérdés esetén Szendi Erikánál
lehet érdeklődni a +36-70-331-8653-es telefonszámon.

Kérjük Önöket, vigyázzanak Budakalász tisztaságára!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATOK
Pályázat homlokzati nyílászárók cseréjére

Pályázat fűtéskorszerűsítésre

Pályázat háztartási gépek cseréjére

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az
„Otthon Melege Program” keretében
1,1 milliárd forinttal támogatja lakások
homlokzati nyílászáróinak cseréjét
magánszemélyek részére.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1
milliárd forinttal támogatja a lakások önálló
fűtésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszerűsítését magánszemélyek
számára.

Az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 627,1
millió forinttal támogatja a háztartási
gépek cseréjét nyugdíjasok és nagycsaládos
magánszemélyek számára.
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Őszi fejlesztések Budakalászon
Az idei esztendőben a városban több
járdafejlesztést is végeztek. Ezek
érintették a szentistvántelepi városrészt, az óvárost, októberben pedig
a Budai úton kezdődött felújítás. Itt közel
600 méter hosszúságban viakolor burkolatra
cserélik az elhasználódott járdaszakaszt.
Az Ady Endre utcai csomóponttól egészen a város határáig tart majd
a beruházás. A gyalogút felújítását a megromlott állapota indokolta,
akadtak szakaszok, melyek nagy kockakővel voltak lerakva, volt, ahol
betonlapok vagy összetöredezett burkolat fedte. Hegyvári János, a Városfejlesztési Iroda vezetője elmondta, azért a kiselemes térköves megoldást
választották, mert olcsóbb és karbantartása is egyszerűbb. A Budai úti
járda kivitelezését a 2013. évi pénzmaradványból finanszírozta a város.
A munkálatokra 19 millió forintot fordítottak.

Két ütemben újul meg a Telepi Óvoda udvara
A Telepi Óvoda közel 4 000
négyzetméteres udvarát újítatja
fel az Önkormányzat. A korábbi elavult játszóeszközök helyére korszerű, biztonságos és
a gyerekek fejlesztését is szolgáló új játékok kerülnek. A játékok
mellett a növényzet is megújul.
Kertépítész szakember tervezte
meg az helyhez és felhasználáshoz leginkább illő fák, bokrok, virágok
elhelyezését. Az első ütem kivitelezése az eredményes közbeszerzés
után elindulhatott októberben. A beruházás mintegy két hónap alatt
készül el, erre az időre lekerítették az építési területet, hogy a gyerekek
biztonságosan használhassák a teraszt és a bitumenes pályát. Az év végéig
a kis-, a középső- és a nagycsoport óvodakertje készülhet el, mintegy
19 millió forintból. A terveket Takácsné Zajacz Veronika készítette, aki
a Szent István Kertjének tervezésébent is közreműködött.
Fehérváriné Básits Margit óvodavezető elmondta, a fejlesztések ellenére
sem mondanak le a mindennapi levegőzésről. Az udvar azon részét, me-

„Minden gyermeknek legyen karácsonya
Budakalászon 2014.”

lyet nem érint a beruházás, előre beosztott rend szerint veszik birtokba
a gyerekek. Emellett sétálni is viszik őket, valamint használják majd
a környék két játszóterét, a Béke-sétányon és a Faluháznál lévő játszóparkot. A Szegfű utcával szembeni füves területen is szaladgálhatnak időről
időre az ovisok. Ugyanúgy kihasználják az intézmény műfüves pályáját
is a mozgásigény kielégítésre.
Az építkezés második ütemében a fogadótér újul meg és tornakertet is
kialakítanak majd.

Útfelújítások a városban
Idén nyáron már zajlott útfejlesztés Szentistvántelepen. A Mátyás király
utcát térkővel burkolták le. Most a Szentistvántelepi Általános Iskolát
zárták körbe a munkagépek. Az intézmény nagy forgalmat generál
a reggeli és a délutáni órákban is, de jelentős a kerékpárosok és gyalogosok
száma. Emiatt elhasználódott az elmúlt években a három legforgalmasabb
utca burkolata. A Martinovics, a Bethlen Gábor és a Szent László utca
érintett a felújításban.
A munkálatok elvégzését úgy tervezték, hogy az őszi szünet ideje alatt
a kivitelezés jelentős része elkészülhessen. A Bethlen Gábor utcát teljesen,
az alapokig visszabontva felújítják. A másik két utcában felmarták az aszfaltot és új burkolatot helyeztek el. Ahol szükséges volt, ott természetesen
az útalapot is kicserélték. A 2013. évi pénzmaradványból 39 millió forintot
költött a város az „U” alakú útszakaszok felújítására. A Szentistvántelep
mellett az óváros több utcája is megújul. Október hónapban elkészült
a Szérűskert utca, ezt követően pedig a Zöldfa utca építését kezdték el.
A város ezen részén is szükséges a felújítás, hiszen több helyen nehezen
járható, rossz minőségű az útburkolat. A munkálatok hamarosan a Diófa
és a Scholz Ferenc utcában folytatódnak, majd a munkagépek visszatérnek
Szentistvántelepre, ahol a Deák Ferenc utcát újítják fel.
A fejlesztések a város takarékos gazdálkodásának köszönhetően az előző
évi pénzmaradványból valósulhatnak meg.
Fotó: Kovács Andrea

Térkövet kap a Budai úti járda

Az Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott üzlethelyiségben
lehetőség nyílt arra is, hogy ne csak pénzbeli adományokat gyűjtsünk,
hanem a lakosság felajánlásait is fogadni tudjuk.
2012-ben az Önök adományaiból, 220 gyermeket sikerült személyre szóló
meglepetésekkel megajándékozni, valamint használt ruhákkal és játékokkal
segíteni boldogulásukat.
Tavaly pedig a meglepetések mellé élményt is tudtunk már ajándékozni, hiszen a közel 200 gyermeket láttunk vendégül a Kós Károly Művelődési házban.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik eddig támogatták munkánkat,
valamint ezúton jelezzük szándékunkat, hogy a Budakalászi Baráti Kör
a Fidesz helyi szervezetei, idén is készülnek meglepetéssel.
Várjuk pénzbeli felajánlásaikat az alábbi elérhetőségeken!
Bankszámlaszám: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700079-11215064-00000000

2011 karácsonyán a Budakalászi Baráti Kör és a Fidesz helyi szervezete
kezdeményezése által, helyi vállalkozók és a lakosság összefogásával, közel
150 szociálisan rászoruló vagy hátrányos helyzetű gyermeket sikerült
megajándékoznunk, próbálva szebbé tenni a karácsonyt, elfeledtetni pár
pillanatra a gondokat és reményt adni, hogy ez nem csak egy alkalomra szólt.
2012 karácsonyán az említett kezdeményezéshez a Viola Egyesület is csatlakozott, így egyesült erővel készültünk, hogy Budakalászon egy gyermek
se maradjon ajándék és mosoly nélkül.
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Tolonics István Tel.: 06 70 336 6982, Mail: istvan.tolonics@gmail.com
Kaltner Károly Tel.: 06 70 9 84 84 54, Mail: kaltner@mailbox.hu
Máté István

Tel.: 06 20 9 225 412, Mail: budakalasz.mate@gmail.com

Ercsényi Tiborné Tel: 06 70 330 95 54 Mail: ercsenyi.tiborne@budakalasz.hu
Köszönjük, hogy támogatják törekvéseinket!
Budakalászi Baráti Kör és a Fidesz helyi szervezete
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Vendégünk: Kurdics Sándor, Budakalász Díszpolgára
A cím akkor lenne egészen pontos, ha azt
írnánk, vendégségben Kurdics Sándornál.
Megmutatta ugyanis hol él, megleshettük borgyűjteményét és sportolói múltjának tárgyi
emlékeit is. Mesélt munkáról, hobbiról, szenvedélyről. Kurdics Sándor 1933-ban született
Törökszentmiklóson. Tanulmányai befejezése
után a Budakalászi Lenfonógyárban kezdett
dolgozni. Budakalász Város Önkormányzata
a város közéletében és sportéletében kifejtett
tevékenységéért tavaly Díszpolgári címet adományozott neki.

ban is körülbelül ennyien dolgoztak. Ekkor
kezdődött meg az országban az első lakásépítési akció, amiben egyrészt a gyár vállalta
a támogatást, másrészt a Pest Megyei Pártbizottság. Akkoriban Szentistvántelepnek
ezt a részét Bulgárkerteknek hívták. Ebből
a területből hasítottak egy darabot és ennek
a lakásépítési támogatásnak lettem én az egyik
szervezője. Közel 300 lakás építésében működtem közre. A sport és a munka kapcsán
nagyon sok embert megismertem, így erősebbé vált a kötődés Budakalászhoz. A sport és
a munka kis fontos volt mindig számomra, de
alapvetően az előbbi irányította az életemet.
A kézilabdának köszönhetően számos szép
eredmény tulajdonosa és rengeteg helyen
járhatott a világban.

Milyen szálakkal kötődik Budakalászhoz?
Vidéki születésű gyerek vagyok, az érettségi
után a szentendrei katonai főiskolára jelentkeztem, onnan kerültem Budakalászra, mint
sportoló. Már egész fiatalon több sportágban
versenyeztem különböző diákversenyeken. Elsősorban a kézilabdajáték volt az, amit szerettem. Törökszentmiklóson NB/I-es nagypályás
csapatban játszhattam fiatalon. Amikor a főiskolára kerültem, itt is alakítottunk egy csapatot.
Budakalásznak akkor volt egy NB/I-es kézilabda csapata. Amikor a két év letelt a katonai főiskolán, lehetőségem nyílt arra, hogy leszereljek.
A budakalászi Klinger gyárban ajánlottak nekem munkát. A vállalat akkoriban az ország
egyik legnagyobb textilgyára volt. Ösztönöztek
arra, - de én is akartam - hogy ne csak abból
éljek, hogy kézilabdázok. Így aztán elvégeztem
a Bólyain a felsőfokú textilipari iskolát. Budakalászon ismerkedtem meg feleségemmel, itt
telepedtem le. Kézilabdásként először játékos,
majd edző voltam a textiles csapatban.

1978-ig voltam a Textil SE edzője. Ezt követően
a Pest Megyei Kézilabda Szövetségben dolgoztam 25 évig. Később a Pest megyei utánpótlás
válogatott irányításával is megbíztak, ahol szintén számtalan kiemelkedő eredményt értünk
el. A kézilabdához való kötődés mellett, 20
évig vezettem a Magyar Bélyeggyűjtő Szövetséget. Jelenleg is tiszteletibeli elnöke vagyok.
A sport miatt rengeteget voltam külföldön,
így jutottam hozzá a különböző bélyegekhez
is. Az adott országban a sporttal kapcsolatban
kibocsátott bélyegeket megvettem, a szenvedélyem lett. Bélyeg világkiállításokon Kínától
Portugálián át, egész Európában nagyon sok
helyen jártam és gyűjtöttem. Tele vagyok olyan
emlékekkel, amik meghatározták az életemet.
Sok olimpiához kötődő rendezvényt csináltunk. A Magyar Olimpiai Bizottság 100 éves
évfordulóján, Budapesten Samaranch Úr is itt
volt, a jubileum tiszteletére egy óriási kiállítást rendeztünk. Ezek után meghívtak minket

Lozanba, ahol szintén nagy bemutatónk volt.
A családom elfogadta szenvedélyeimet és támogatott is mindenben.
Budakalász Város Önkormányzata a város
közéletében és sportéletében kifejtett tevékenységéért tavaly a Díszpolgári címet adományozta, mit jelent ez Önnek?
Úgy érzem én is és a jelenlegi városvezetők
is, hogy sokat tettem a településért, a város
népszerűsítéséért, mind a lakásépítkezéssel
kapcsolatban, mind a sport területén. Ennek ellenére meglepetéssel fogadtam ezt
a címet, de nagyon örültem neki.
A sport és a bélyegeken kívül van egy harmadik szenvedély is. Mi is ez pontosan?
A másik nagy szenvedélyem, ami szintén kötődik a sporthoz és az európai csavargásaimhoz:
a vörösborok gyűjtése. Az Alföldön születtem,
a nagyszüleimnek szőlőbirtokuk volt. Innen
jött a bor és a szőlő iránti szeretet. A sportkarrierem útján számos országból gyűjtöttem
borokat és én magam is készítek. Mindig igyekeztem különlegesebb borokat beszerezni.
Fogyasztásra szántam, de mind különleges
volt, a baráti társaságban is inkább a saját boromat ittuk. Így az évek alatt közel 200 palack
vörösbor gyűlt össze.
Október 10-én, a Szent István Alapítvány
bor-estjén jótékonysági borárverésre ajánlottam föl, ezzel támogatva az alapítványt.
A kezdeményezés annyira jól sikerült, hogy
a szervezőkkel úgy döntöttünk, tavasszal
a szőlő rügyfakadása idején megismételjük az
árverést. Az így befolyt összeg jó helyre kerül
majd, aminek nagyon örülök!
Lévai Zsuzsa

Fotók: Szabó Tamás

Milyen emlékeket őriz a textiles évekből?
A Textilgyárnak alkalmazottja voltam, részben, mint sportoló is. Amikor elkezdtem
dolgozni a Lenfonó gyárban, akkor Budakalász lakossága 3000 fő körül volt. A gyár-
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Diákhírek / Ovis hírek
Telepi Színjátszók Nagyszalontán
A Szentistvántelepi Iskola növendékei egy pályázatnak köszönhetően
Nagyszalontán vendégszerepelhettek, ahol nehéz sorsú gyermekeknek
mutatták be színdarabjukat. Az előadás mellett más ajándékot is vittek.
Az iskola tanulói több, „egy cipős doboznyi” figyelmességet gyűjtöttek
az erdélyi gyermekotthon lakóinak. A fellépésről Lux Julianna és Bartha
Perla készített élménybeszámolót, melyből most egy rövid részletet
következik.
„A gyerekek rendkívüli figyelemmel hallgatták a mesét, nevettek a poénokon
és hatalmas tapsot kaptunk tőlük. Szavakkal ki nem fejezhető boldogságot
éreztünk. Többet kaptunk tőlük, mint amennyit mi valaha is adhattunk volna
nekik. A darab végén egy kisfiú felfutott a színpadra és a kezünkbe nyomott
egy csokor rózsát. Mi, lányok teljesen meghatódtunk. Az előadás végeztével
visszamentünk az otthonba, ahol a gyerekek sorra jöttek hozzánk, gratuláltak nekünk, és kérték, hogy jöjjünk még máskor is. Egyik-másik kisgyerek
még autogramot is kért a szereplőktől. Mindannyian nagyon sok új és igaz
barátra leltünk, akik nagyon hiányoznak nekünk, és reméljük, hogy nyáron
el tudnak majd jönni hozzánk.”
A diákok beszámolóját teljes terjedelmében a www.vkctv.hu oldalon, az
Oktatás menüpontnál olvashatják el.

Megyés játék

Szentistvantelepi Iskola - Híreink

Szoros versenyt hozott a Szentistvántelepi Általános Iskola legutóbbi
megyés játéka. Huszonegy csapatba osztva vetélkedtek a tanulók, ezúttal
minden feladatot az anyanyelv ihletett. Hogy miként zajlott a játék, arról
Békási Dóra és Pálinkás Laura mesélt.

- Az idei tanévben A CETELEM által kiírt pályázaton iskolánk 500.000
Ft-ot nyert arra a célra, hogy zöldebb környezetet alakíthassunk ki. Nagy
öröm volt ez mind az ide járó 472 diáknak, mind az itt dolgozóknak.
A kialakított zöld környezetben helyet kap majd egy szabadtéri terem,
gyógynövénykert és az ökoiskolai elvekkel összhangban egy konyhakert
is. Reméljük, a jövő tavasszal már igazán szép látványban lesz részünk.

„Különböző vicces és egyben játékos feladatokat oldottunk meg, és az állomások végén maximum 5 +10 pontot lehetett szerezni, ami a magatartásból és
a feladat megoldásból adódik össze. Ezeket a feladatokat a kicsik és a nagyok
is egyaránt élvezték. Nagy jelentősége volt a közmondásoknak, mert több
állomáson is pontot ért az ismeretük. Sokszor még a tanárok is meglepődtek
azon, hogy az alsós diákok mennyi mindent tudnak.”
Olvassák el a diákok írását teljes terjedelmében is a www.vkctv.hu oldalon
az Oktatás menüpontban!

- Ebben a tanévben is nagy tömeget indított útnak a SPAR Futófesztivál.
A mozgósítási versenyt iskolánk nyerte, több, mint 200 indulóval. Ezért
100.000 Ft-os díjban részesültünk. Örömünkön csak emelt az a tény, hogy
most már több év óta sikerül ezt a díjat elhoznunk. Ez a sport remek csapatot kovácsol az iskola tagjaiból.

Zeneiskolai hírek
1. A Zenei Világnap
alkalmából a Zeneiskola
tantestülete és a Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány
kuratóriuma ellátogatott
a csodálatosan felújított Zeneakadémia Nagytermébe,
ahol az alapító igazgatónk,
Eredics Gábor által vezetett
Vujicsics együttes adott fergeteges jubileumi
koncertet. Az estet Batta András, zenetörténész,
a Zeneakadémia korábbi rektora a Tőle megszokott módon, könnyed stílusban konferálta.
A zenekar tagjai 40 éve játszanak együtt - majdnem változatlan felállásban - magyar és délszláv
autentikus népzenét. Nagy megelégedésünkre
a tagok több szálon kötődnek iskolánkhoz, hiszen
köztük vannak jelenlegi és egykori tanáraink
(Eredics Gábor, Szendrődi Ferenc, Vizeli Balázs) és egykori növendékünk is (Eredics Áron).
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A hangversenyen az új generáció is képviseltette
magát, ugyanis a „vujicsicsos gyerekekből” létesült Söndörgő együttes is bemutatkozott, akik
egy újabb, modernebb szemlélettel közelítenek
az ősök muzsikája felé. A közönség több ráadás
szám után is nehezen engedte el a zenészeket. Azt
hiszem, Budakalász büszke lehet arra, hogy ilyen
nagyformátumú muzsikus-pedagógusok alakíthatják a budakalászi gyermekek zenei nevelését.
2. Október 21-22-én rendezték Abonyban az
I. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei
Fesztivált. Iskolánkat két diák képviselte az első
korcsoportban. Modrián Kristóf Arany-, Votin
Panna pedig Ezüstminősítést nyert. Tanáruk Takácsné Nagy Gabriella, korrepetitoruk Hoffer Katalin tanárnő. Mindőjüknek szívből gratulálunk!
3. Hagyományaink szerint rendezzük meg
ismét az iskola legjobbjaiból összeállított Őszi

növendékhangversenyt, melyet november 18án, kedden 18 órakor tartunk a Faluház Dísztermében.
Egyik legrégebbi növendékünk, a tíz éve fuvolázó Bouchelaghem Sarah és vendégei tartanak
hangversenyt november 20-án, csütörtökön 18
órakor a Faluház Dísztermében. Koncertjeinkre
minden érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés
ingyenes, de szívesen fogadjuk adományaikat az
iskola támogatására!
4. Az Icecream Blues Band jótékonysági koncertet ajánlott fel az iskola támogatására, melyre
november 29-én, szombaton 18 órakor kerül sor
a Faluház Báltermében. Az együttes tagjai mellett
zeneiskolás gyermekek is fellépnek majd. Jöjjenek
minél többen, hogy adományaikkal támogathassák a budakalászi gyermekek zeneoktatását!
Köszönjük!
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Kalász Suli Hírek

A Telepi Óvoda hírei

Látogatás a Vajdaságban

“

Itt van az ősz, itt van újra”

A Telepi Óvodába is beköszöntött az ősz. Az erdők lakói neki láttak az őszi
munkáknak, így nagy volt a sürgés-forgás az óvodás csoportokban is.
Megünnepeltük az Állatok Világnapját, volt olyan csoport, aki a Veresegyházi Medveotthonba is ellátogatott. Megemlékeztek a Zene Világnapjáról is.
A kis ovisok az óvó nénik segítségével a meleg őszi napok minden percét
a szabadban töltötték, így elsőként ők vehették birtokba a Kálvárián létrehozott játszóteret, melynek avatásán is részt vettek. A Telepi Óvoda októberi
mindennapjairól Somos-Pávai Zsuzsanna számol be, amiből egy rövid részlet
következik most:

A Kalász Suli diákjai közül 17-en és családjaik, a múlt hónapban vendégül
látták, a moholi Novak Radonić Általános Iskola tanulóit. Október 10től 12-ig a Kalász Suli diákjai viszonozták látogatásukat a Vajdaságban.
A két intézmény testvériskolai kapcsolatot ápol egymással. Az útról készült
beszámolóból most egy rövid részlet következik.
„Látogatásunkat az adai Szarvas Gábor napok programjain való részvétel
is kiegészítette, melyen már évek óta hagyományosan vesznek részt iskolánk
7. osztályos tanulói. Az idei versenyen Csikós Emília és Kálmán Dorka is
bejutott a döntőbe, ami szép sikernek számít.”

„Itt az ősz és a zöldségek betakarításának az ideje. A Zsiráfok elhatározták,
hogy nem csak a zöldségek beszerzésében vesznek részt, hanem azokból
finom levest is főznek. Igazi, vitamindús zöldséglevest.
Így, hát megvásárolták a sárgarépát, zellert, karalábét, fehérrépát, vöröshagymát, burgonyát, paprikát, petrezselymet. Aztán a szorgos kis kezecskék
tisztítottak, mostak, daraboltak (persze a nagy munka közben kóstolgatták,
ropogtatták a friss zöldségeket), majd az egészet beletették egy nagy-nagy
fazékba, vízzel felöntötték, sóval ízesítették és már vitték is a konyhás néniknek, akik megfőzték a levesüket. Miközben a kis Zsiráfok az udvaron
játszottak az egész óvodát átjárta a Zsiráf-leves illata, mindenki tudhatta,
hogy nagy munka van náluk!”
A Telepi Óvoda életéről a teljes beszámolót a www.vkctv.hu oldalon, az
Oktatás menüpontnál olvashatják el.

Öveges program
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban” című pályázat (TÁMOP 3.1.3.-11) keretében
korszerű természettudományos laboratóriumokat alakítottak ki a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
A sikeres pályázat „Öveges program”-ként vált közismerté.
A 2014/2015-ös tanévben 7. és 8. osztályos tanulóink összesen 32 fizikaés kémiaórán kísérletezhetnek korszerű, biztonságos feltételek mellett.

Ritmikus gimnasztika
Az MRGSZ által megrendezett ritmikus gimnasztika országos bajnokságon
Mészáros Mandula (4.b) gyermek 2A kategóriában, egyéniben VII., csapatban pedig első helyezést ért el! Gratulálunk a nagyon szép eredményhez!
A beszámolót hosszabban és más, az iskolával kapcsolatos híreket is
olvashat a www.vkctv.hu oldalon, az Oktatás menüpontnál olvashatják el.

Nagycsoportosok „kiváltsága”
Kategória

Nem
Lány

Ovis mezei
futóverseny
Fiú

Helyezés

Név

Intézmény

I.

Bányász Zsófia 		

Nyitnikék Óvoda

II.

Ilku Eszter

Nyitnikék Óvoda

III.

Virági Dóra

Nyitnikék Óvoda

I.

Baranyai Zsolt

Telepi Óvoda

II.

Hamdi Zsolt

Nyitnikék Óvoda

III.

Donka Zsombor

Nyitnikék Óvoda

Ha másért nem is várják a kisgyerekek az óvoda végét, az
óvodások mezei futóversenyéért biztosan. Ezen a megmérettetésen ugyanis csak a rangidősek vehetnek részt, ami
kiemelt jelentőséget biztosít az eseménynek. Aki azonban
azt gondolja, külön edzeni kell a kicsiknek a versenyre,
az téved. Szaladnak ők eleget ahhoz a hétköznapokban,
hogy párszáz méter ne okozzon gondot a számukra.
A versenyt idén is a Szegfű utcai kereszteződéssel szemben lévő füves területen tartották. Külön versenyeztek
a fiúk és a lányok és természetesen idén is ajándékkal térhettek haza azok, akik a leggyorsabbak szedték a lábaikat.
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Szívből jövő ünnep
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött.”- írja Sütő András Kossuth-díjas erdélyi magyar
író. Ahogyan egy országot, úgy egy települést is minősít az, mennyire foglalkozik szépkorú lakosaival. Október 1-én ünnepeljük az Idősek Világnapját
több mint húsz esztendeje. Budakalászon is felköszöntik a nyugdíjasokat.
A Viola Egyesület indította el a kezdeményezést, azonban tavaly és idén
is városi összefogásban szervezték meg az eseményt: az egyesülethez az

Egészségklub, a Kós Károly Művelődési Ház és az Idősek Klubja is csatlakozott, de a Budakalászi Baráti Kör is segített, ők főzték a Pilisi Kóstolón
is nagy sikert aratott székelykáposztát.
A Kós Károly Művelődési Házba várták az időseket, ahol ebéddel, hagyományos teadélutánnal, zenével és tánccal készültek a szervezők. Fellépett
a Zseton együttes, az Ajándékkosárban pedig láthatták Borossa László operaénekest, a budakalászi csellistákat, valamint Balogh Máriát és zenekarát.

Emlékezés az aradi hősökre
Október 6-án csendes ünnepséget tartottak
a Damjanich utcai emlékműnél, emlékezve a
vértanú halált halt hősökre. A Szentistvántelepi Általános Iskola diákjai adtak műsort, a
város vezetői pedig elhelyezték az emlékezés
virágait a domborműnél. Az ünnepi szónok
a Művelődési Ház Igazgatója, Benkó Attila
volt. Beszédét olvashatják a következőkben.
Tisztelt megemlékezők!
Hozzászoktunk már, hogy lombhulláskor vesztes csatáinkra, eltiport, levert forradalmainkra
emlékezünk. Mindig nehéz és szomorú szívvel
hajtunk fejet. Ez az érzés még erősebb, amikor
nem csupán névtelen hősökre, ismeretlen áldozatokra, hanem a 13 aradi vértanúra emlékezünk,
akik életüket és jövőjüket adták a szabadságért.
A magyar nemzet 1848. tavaszán talpra állt,
visszaszerezte a szabadságát, bebizonyította, hogy
képes megszervezni önmagát, hogy működtesse az államot és megvédje közös érdekeinket.
Mindazok, akik ehhez hozzájárultak az akkori
önkény szemében egyformán bűnösök voltak.

Európa hiába figyelmeztetett, bécsi udvar kíméletlen bosszút állt. Emlékezzünk a hősökre!
Lőpor és golyó általi halállal halt: Lázár Vilmos főtiszt (ezredes), Gróf Dessewffy Arisztid tábornok,
Kiss Ernő tábornok, Schweidel József tábornok.
Kötél általi halállal halt: Lovag Pöltenberg Ernő
tábornok, Török Ignác tábornok, Láhner György
tábornok, Knezich Károly tábornok, Nagysándor
József tábornok, Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich
János tábornok, Gróf Vécsey Károly tábornok.
1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon
még további három honvédtisztet végeztek ki.
1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd
ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát. 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest és 1850. február 19-én Ludwig
Haukal ezredest, Bem tábornok hadsegédét.
Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az
aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.

„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen”
November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a pedig a halottak napja a keresztény világban. Ilyenkor a szokás szerint, virágot
helyezünk el szeretteink sírjánál és gyertyát gyújtunk az emlékük előtt
tisztelegve. Budakalász temetői hosszított nyitva tartással várták a lakosságot az ünnepen, az emlékezők biztonságát folyamatos rendészeti
ügyelet biztosította. A katolikus temetőben november 1-én közös
imát tartottak és Kálmán József plébános megáldotta az új sírokat.
Este pedig a Kálvária-dombon imával emlékeztek az elhunytakra.
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„Tele voltunk félelemmel”

Fotók: Kovács Andrea, VKC TV

A megemlékezés koszorúi

Tolonics István ünnepi beszéde

1956 történelmünk egyik legtragikusabb eseménye. A forradalom és szabadságharc külső és belső önrendelkezésükért folyt, számos áldozattal. Az
Omszk-parkban a kopjafánál idézték fel az 58 évvel ezelőtti eseményeket.
Az ünnepi műsorban közreműködött Szabó Bence énekes, Rubold Ödön
színművész, valamint Markó Fruzsina és Leidinger Dömötör táncosok. Ünnepi beszédet mondott Tolonics István, a Budakalászi Baráti Kör elnöke.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Személyes kötődésem van az 1956. októberi eseményekhez. Október 25-e
volt. Nagybátyám, Tolonics Gyula a Budai Várban dolgozott. Munkába
menet látta, hogy a tömeg megy át a Lánchídon Budáról Pestre. Csatlakozott hozzájuk, így jutott el a Kossuth térre, s lett az események részese
majd áldozata. A téren sok szovjet tank állt. A nép odavonult a tankon lévő
katonákhoz beszélgetni, barátkozni. A szovjet katonák szimpátiájuk jeléül
magyar zászlót tűztek az ágyúcsőbe. Váratlanul megszólaltak a gépfegyverek
a Földművelésügyi Minisztérium padlásáról. Több géppuskával sorozatot
adtak le az AVH-sok a békésen tüntető tömegre. Rengeteg halott és súlyos
sebesült feküdt a tér kövezetén. Itt érte őt is halásos lövés.
Családja három kisgyerekkel hiába várta haza. Apám és testvérei (Sanyi
bácsi, Laci bácsi) indultak keresésére. Egy hetes hiábavaló kutatás után
végül Sándor nagybátyám talált rá a Bonctani Intézet pincéjében.( Pár órán
múlt, hogy Gyula bátyám nem tömegsírba került) A Klinger gyár kölcsön
teherautójával sikerült holttestét hazaszállítani. A faluban egymásnak
adták a hírt, a határban már tömeg várakozott, s kísérte virágokat szórva
a templomig, ahol felravatalozták.
November 3-án 2 órakor kezdődött nagybátyám temetése a katolikus
templom kertjében. Édesapám így idézte fel az eseményt: A templomkertben magyar zászlóval takartuk le a koporsót. Makk plébános úr mondta
a gyászbeszédet, melyben összefoglalta életét, hősiességét. A gyászoló tömeg
a temetőhöz ment, a szertartás, melynek végére teljesen besötétedett itt

Markó Fruzsina és Leidinger Dömötör
néptáncosok műsora

fejeződött be. A búcsúztató alatt a Duna másik oldaláról végig hallottuk
a lövéseket, tele voltunk félelemmel. Golyóktól átszakított személyi igazolványát a család ma is őrzi.
Ennyit személyes emlékeimről.
Mi is történt Budakalászon? A faluból sokan dolgoztak Pesten, ők hozták
a híreket, többen a rádióból értesültek. A lakosság a Fő téren, a Községháza
előtt gyülekezett. A római katolikus pap és a szerb pópa beszédet intézett
a tömeghez, mondandójuk lényege az volt, mindenki őrizze meg a nyugalmát. Utána az egyik üldözött, a Rákosi - korban sok megaláztatást szenvedett
lakótársunk, a gazdálkodó köztiszteletnek örvendő néhai Schmidt Sebestyén
emelkedett szólásra. „Borítsunk fátylat a múltra, ne legyen bosszúállás!
A bűnösöket független bíróság fogja elítélni.”
Nem is került sor nálunk atrocitásra, azért a nép a községben lévő vörös
csillagokat és kommunista jelképeket eltávolította. A gyárak leálltak, az
emberek sztrájkoltak, megalakult a Munkástanács, elnöke Jurinka István
lett. A kommunista röpiratokat és a könyvtárból a marxista irodalmat
mind-mind elégették.
Budakalászon a forradalom alatt harci tevékenységre nem került sor. Ám
Tolonics Gyula nagybátyámon kívül van még egy halott, akiről kegyelettel emlékezünk meg ma. Téglási András érdi nemzetőrt a Berdóban
érte géppuska találat. Kalászi nemzetőr társai, Illyés Laci bácsi (városunk
díszpolgára) és barátja hozták le hordágyon, de a Fő térre érő Gál doktor
már csak a halál beálltát tudta megállapítani.
Tisztelt Egybegyűltek! Békében élünk, majd’ 60 éve, az emberek csak hírből
ismerik a háborút. Azért dolgunk, hogy évről évre megemlékezzünk ezekről az eseményekről, honfitársaink hősi helytállásáról, hogy ráébresszük
kortársainkat, örülni kell minden szépnek, jónak, ami ma napjainkban
történik. Köszönöm.
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Szendy Szilvia - „Sorsszerűen alakult az életem.”
A Budapesti Operettszínház szubrettje sokak szerint igazi energiabomba
sok mosollyal és jókedvvel. Maga is úgy tartja, hogy ezt a műfajt az tudja
igazán magáénak érezni, akiben benne lakozik az életöröm. Több mint
tíz esztendeje él városunkban, eddig még nem láthatta „hazai pályán”
a közönség. December 5-én azonban az Idősek Karácsonyán hallhatják
énekelni Budakalászon. Ismerjék meg közelebbről Szendy Szilviát!

Útközben szeretted meg az operettet? Úgy gondolom, hogy aki ennyi ideje
dolgozik szubrettként, annak szeretnie is kell, amit tesz.
Aki megismeri ezt a műfajt, az nem tudja nem szeretni. Egyszer csak azt
veszi észre az ember, hogy kitárulkozik a lelke, mosolyra szalad a szája és
egyszerűen csak élvezi az előadást. Ebben azonban nagyon sok a munka és
akár a sírás is. A dalok és a szöveg könnyen a fejembe megy, de ezek mellett
ott van a tánc is, amiben nekem nagy lemaradásom volt fiatalon. Kemény
volt tizennyolc évesen beállni a balettrúd mellé. Azóta is naponta szinten
kell tartani a tudást, és mindig tud újat tanulni az ember.
Sokan úgy tartják, hogy az operett azért is népszerű, mert jókedvű, vidám. Ilyen típusú személyiségnek is kell lennie annak, aki ezt a műfajt
jól akarja csinálni?
Szerintem tanítani nem lehet, hogy valaki szubrett, primadonna, táncos-komikus vagy bonviván legyen. Erre születni kell. Sok mindent kell
elsajátítani hozzá, de alapvetően jelenségnek kell lenni. Oszvald Marikáról
– akit mindenki ismer - például senki nem mondaná, hogy ő nem „A”
szubrett. Számomra megtiszteltetés, amikor hozzá hasonlítanak, mert
akkor azt érzem, közelítek valami felé. Nincs még egy olyan szubrett mint
ő, tulajdonképpen ő egy intézményrendszer. Hiába táncol-énekel valaki
jól, bele kell férjen egy képbe. A szubrettre szokták mondani, az a cuki,
aranyos, míg a primadonna „A” nő.
Rengeteg darabban, rengeteg szerepet elénekeltél már. Van még szerepálmod?

Kecelen születtél, Budapesten éltél sokáig, hos�szú évek óta azonban Budakalászra érkezel haza.
Hogyan lett a város az új otthonod?
2001-ben ismerkedtem meg a férjemmel, Lőcsei Jenővel, aki már budakalászi lakos volt. Egyértelmű volt, hogy feladom a nagyvárosi életemet és ide
költözöm. Nagyon élveztem például azt az időszakot, amikor terhes voltam
- egyébként is sokat szoktam sétálni a tóparton - de akkor különösen sokat
voltam a szabadban. Amikor megszületett a kisfiam, akkor babakocsival
bolyongtam a környéken. Nagyon szeretem Budakalászt.
Lehet tudni, hogy gyermekkorod óta fontos szerepet játszik az életedben
a zene. Hogyan lettél éppen operett színésznő?
Sorsszerűen alakult az életem. A zene valóban kiskoromtól fogva meghatározó. Szívesen kértem úgy csokit a boltban, hogy felugrottam a pultra
énekelni, azt hittem ez megfelelő fizetség. Az óvodában például egyáltalán
nem aludtam, hanem fésülgettem az óvónő haját és közben dudorásztam
a fülébe. Zenei általános iskolába jártam, majd 14 évesen közgazdasági
szakközépiskolába felvételiztem. Egy évig bírtam zene nélkül, majd egy
kemény időszak következett: délelőttönként a középiskolában, délutánonként a zeneiskolában tanultam három éven keresztül. A zeneelmélet volt
a nagy kedvencem, mégsem sikerült a felvételim. Nem akartam évet kihagyni
az érettségi után, aztán „véletlenül” találkoztam egy lánnyal, aki mesélt
a Budapesti Operettszínház Zenés Színészképző Stúdiójáról. Felvételiztem
és onnantól kedve azon az úton jártam, ahová a sorsom tett.
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Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert
az, amit eddig a szubrett szerepkörben
nem osztottak rám, az nem is nekem
való szerintem. A musicalben lehet,
hogy lennének szerepálmaim, de ahhoz meg nem vagyok elég jó. Szokták
kérni tőlem bizonyos fellépéseken,
hogy most olyat énekeljek, amit nem
szoktam. Először mindig lelkes vagyok, de a végén megtorpanok. Hiszen
azért nem szoktam mást énekelni, mert
tudom, hogy nem tudom úgy, mint
ahogyan azt mások csinálják. Van egy
mérce, amihez folyamatosan tartom
magam. Viszont nagyon szeretnék egyszer prózai szerepet játszani, jönnek az anyaszerepek! Borzasztóan szeretnék Csehovot játszani egyszer az
életemben még.
Ha már az anyaszerep szóba került: van egy kisfiad. Azt hiszem a legtöbb
embert, aki 8-16 óráig dolgozik, érdekli, hogy egy olyan családban, ahol
mind a két szülő színházban dolgozik, hogyan zajlik az élet?
Van egy nagyon jó kis apparátus körülöttem, aki segít. Először természetesen a kisfiammal, Jencivel beszélem meg, hogy kire számítson azokon
az estéken, amikor játszom. A férjem, Lőcsei Jenő szintén az Operettszínház tagja, akkor a legnehezebb a helyzet, amikor mindketten ugyanazon
a darabon dolgozunk. Van egy kedves szomszédasszonyom, Marika, aki tíz
hónapos kora óta vigyáz Jencire, rá bármikor számíthatunk. Édesanyám
140 km távolságból Kecelről jön ha kell, sokszor hosszabb időre. Valamint
van egy kedves budakalászi nyugdíjas pedagógus is aki segíteni szokott.
Nem viszem be magammal általában a színházba a gyereket, tehát nem
az a fajta színházi gyerek, aki ott nő fel. Igyekszem mindig én elmenni
a fiamért az iskolába, együtt ebédelünk és elkészítjük a házi feladatot.
Azokon a napokon, amikor együtt tudunk lenni, próbáljuk mindig úgy
alakítani a programokat, hogy azok róla szóljanak.
Huszár Diána
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10 éves a Cseppek Háza

Palya Bea

jótékonysági koncert
a Gézengúz Alapítvány megsegítésére
2014. november 23. vasárnap, 16:00 – 19:00
Kós Károly Művelődési Ház
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
„Az élet mindenkié.
Aki ideszületik, annak dolga van itt.
A sérülésekkel születő gyerekek, illetve a
velük való találkozás a szeretés ﬁnomabb
szintjeit tanítják számomra.
A Gézengúz Alapítvány munkája ezen a
ﬁnom szinten zajlik, és ez hozzám közel áll”
Palya Bea

• HUPLE JÁTSZÓHÁZ
• KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SAROK
• KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

A Gézengúz Alapítvány huszonnégy éve segíti a koraszülött és
az eltérően fejlődő gyermekek terápiáját és fejlődését.
Célunk, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeinek
hidroterápiáját is biztosítani tudjuk a Cseppek Házában.
A támogató jegy ára, felnőtteknek, legalább 1490 Ft, gyermekeknek ingyenes.
A jegyekből származó bevétel teljes összege jótékony célt szolgál,
kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az alapítványt.
Alapítvány a Születési Károsultakért
Alapítota Schultheisz Judit, 1990.
Adószám: 19650823-1-41
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Szüreti kavalkád
Budakalász életében fontos szerep jut a hagyományok
őrzésének. A Budakalászért Baráti Kör, 28. alkalommal
rendezte meg a Szüreti Felvonulást és Mulatságot. Ez
már a második esemény volt, hogy az önkormányzattal
közösen vágtak bele a Szent Mihály nap szervezésébe.
A színes szüreti kavalkádban a jó hangulaté volt a
főszerep, amit a színvonalas műsor garantált. Nem
szabad megfeledkeznünk azokról sem, akik támogatásukkal, vendéglátással járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez. Köszönet a BMSE - Gól Büfének, a Budakalászi
Plébániának, a Country Tanya Étteremnek, a Simi
Borozónak és a Schieszl Vendéglő és Borháznak!
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▪ Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ▪

NOVEMBERI PROGRAMJAINK
ISMERETTERJESZTÉS

November 29. szombat, 19.00–21.00
Ice Cream Super Session – jótékonysági koncert
Felnőtt belépődíj: 1.500 Ft/fő
Diák belépődíj: 1.000 Ft/fő

November 5. szerda, 17.00
Téli munkák a kertben.
Klubvezető: Dr. Györffy Sándor kertészmérnök.
A belépés ingyenes!
November 7. péntek, 18.00–20.00
Borklub – bemutatkozik a Neszmélyi borvidék, vendég a Hilltop
Neszmély Borászat, előadó: Kamocsay Ákos az „Év Bortermelője”
díj birtokosa
Belépődíj: alkalmanként 3.000 Ft/fő, előzetes regisztrálással
2.500 Ft/fő
November 12. szerda, 18.00–21.00
Világokon át – barangolás a metafizika birodalmában
Sorsunk kódjai – szabadság vagy determináció?
Vendég: Vásáry Tamás, Kossuth-díjas zongoraművész, karmester
Belépődíj: 800 Ft/fő
November 14. péntek, 18.00–20.30
Rendezvény az I. világháború kitörésének 100. évfordulója
alkalmából
I. világháborús emlékkiállítás megnyitója
Beszélgetés Dr. Gecse Géza történésszel
Az I. világháború lenyomata a magyar irodalomban – Kőrössi P.
József beszélgetőtársai Sándor Iván író, Tompa Andrea író,
Bihari Péter társadalomtörténész
A belépés ingyenes!
November 15. szombat, 16.00–20.00
Szent Korona konferencia
Dr. Varga Tibor előadásai a magyar nemzet múltjáról, jelenéről
és jövőjéről, a hajdani és a jelenkori társadalmi berendezkedés
összevetéséről és a magyarság jelképeinek valós értelmezéséről
szólnak.
„A Hadúr Kardjai”
Szkíták, hunok, magyarok
Márton-napi libalakoma borkóstolóval és előadásokkal:
• Dr. BAKAY KORNÉL – Tovább élhetnek-e évezredes
hagyományaink? A szkíta örökség és a Szent László monda.
• HESZ ATTILA pálos szerzetes – Boldog Özséb halála, avagy
hogyan hal meg egy keresztény.
• Dr. HIDÁN CSABA – „Forgó szél a magas hegyekből” Hun hadtörténet.
• Dr. VARGA TIBOR – „A Hadúr kardjai” Szkíták, hunok, magyarok.
Belépődíj: 800 Ft/fő
November 26. szerda, 18.00–21.00
Világokon át – barangolás a metafizika birodalmában
Az „ég akarata” – asztrológia, Ji King, tarot
Vendég: Kiss József Zsolt, asztrológus, szerkesztő
Belépődíj: 800 Ft/fő

ZENE, ÉNEK, KONCERT
November 8. szombat, 18.00–22.00
III. Szerb Folk-Fesztivál – fellépő csoportok: Horvátország, Bosznia
és Hercegovina, Szerbia, Magyarország, táncház.
A belépés ingyenes!
November 14. péntek, 19.00–22.00
A KKMH Rockházban fellép az Ivan and the Parazol
Itthon az együttes népszerűsége töretlenül növekszik, idén majdnem
az összes fesztiválon felléptek, teltházaztak az A38-on és túl vannak
a második amerikai showcase túrájukon
Belépődíj: elővételben 800 Ft/fő, a helyszínen 1.200 Ft/fő
November 23. vasárnap 16.00–19.00
Palya Bea jótékonysági koncert a Gézengúz Alapítvány
megsegítésére

KIÁLLÍTÁS
November 6–30.
Madách Imre Emlékév 2014 – Az ember tragédiája – Madách
Imre drámája a színház és a film tükrében
Színházi fotók az Ember tragédiája előadásokról (1883-2011), az
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteményéből
Pillanatképek Jankovics Marcell “Az ember tragédiája” c. animációs
filmjéből
Megnyitó: november 6. csütörtök, 18.00
November 14–30.
Kiállítás az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum “Négy év vérben és vasban”
c. vándorkiállítása
Eredeti első világháborús rajzok, képeslapok, levelek, fotók, tárgyak,
modellek budakalászi polgárok felajánlásából
Megnyitó: november 14. péntek, 18.00

TÁNC, MOZGÁS
November 7. péntek, 18.00–24.00
Zombi Zumba party Brunda Évával
November 14. péntek, 17.00–19.00
Aprók tánca – népszokások, néptánc, népzene gyerekeknek
0-6 éves korig
Belépődíj: 600 Ft/fő, 1 éves kor alatt ingyenes
November 15. szombat, 21.00–04.00
Nosztalgia tánczenék partyja – slágerek a ‘60-as évektől
Belépődíj: 1.000 Ft/fő (jegyek korlátozott számban kaphatók!)
November 20. csütörtök, 16.00–20.00
Nosztalgia Klub
Belépődíj: 700 Ft/fő

EGYÉB
November 8. szombat, 09.00–13.00
Ládafia – 2. garázsvásár Budakalászon
Lassan mozgalommá fejlődik a garázsvásárok rendezése. Merthogy
mindenkinek van otthon egy zacskónyi lomja ami másnak lehet hogy
kincs. Az előző alkalommal bebizonyosodott, hogy hasznossága
mellett egy remek szombat délelőtti program.
Asztalpénz árusoknak: 1.000 Ft/asztal
November 13. csütörtök, 17.00–19.00
Cukorbetegek Világnapja
Vendégünk Dr Fövényi József
A Diabétesz Világnapot minden évben november 14-én ünnepeljük.
Ezen a napon született Frederick Banting, akinek Charles Besttel
közös gondolata vezetett az inzulin 1922-es felfedezéséhez.
Vendégünk a hazai modern diabetológia atyja.
November 21. péntek, 16.00–20.00
Családi Matiné – Márton Nap
Népszokások, finomságok, kézműves foglalkozások, móka,
kacagás!
Belépődíj: 700 Ft/fő
November 29. szombat, 10.00–12.00
Adventi készülődés
Adventi készülődésünk első alkalmával adventi koszorút készítünk,
zenét hallgatunk, finomságokat kóstolhatunk és megismerkedünk az
adventhez kötödő népszokásokkal.
Belépődíj: 700 Ft/fő

2011 Budakalász, Szentendrei út 9. ▪ www.koskarolymh.hu ▪ +36 30 382 9810 ▪ info@koskarolymh.hu
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A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
November 11. 18 h
Könyvbarátnők klubja
November 21. 17 h
Manó Mozi diaklub vetítés
November 25. 18 h
Családi Kör
November 27. 17 h
Nagy könyvtári kvíz játék
Kedves Olvasóink!
Az az öröm ért minket, hogy pályázat útján új könyvtári polcokhoz,
bútorokhoz nyertünk támogatást.
A polcok berendezése előtt tisztasági festést kell végeznünk.
A pályázat határideje határozza meg munkánkat, a kölcsönzési lehetőségeket, emiatt november hónapban zárva vagyunk.
Kérjük Önöket, hogy a kint levő könyveket őrizzék meg.
Programjaink nem maradnak el, a Művelődési Ház biztosít
számunkra helyiségeket.
Decemberben megújult könyvtárunkban szeretettel várjuk
Önöket!

Keressék Facebook elérhetőségeinket:

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász
Könyvbarátnők klubja Budakalász
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Budakalászi “Kultúr - cseppek”
Műfajok kavalkádja a Kortárs Tánctalálkozón
Három napon át különleges kísérleti és kortárs táncszínházi
előadásokat láthatott a közönség a Kós Károly Művelődési
Házban. Idén már 11. alkalommal rendezték meg a városban a
Kalászi Kortárs Tánctalálkozót.
A gyerekektől a felnőttekig mindenki találhatott kedvére valót a
felhozatalban.
Elsőként a budakalászi iskolások ismerkedhettek tánccal, zenével és sok minden mással a Kultúrpart Csoport tolmácsolásában. A
játékmester Novák Péter volt, aki
irodalomról, környezetvédelemről, esélyegyenlőségről mesélt a
fiataloknak közérthető formában.
Az előadásba nagy lelkesedéssel
kapcsolódott be a közönség.
Október 17-én tartották az esemény megnyitóját, ahol 15 év, 15
fotó címmel bemutatták Dusa Gábor táncfotóit is.
Az idei fesztiválon az irodalom is jelentős szerepet
kapott. A Duna Táncműhely kísérletező útjának
következő állomását láthatta a közönség Ködből,
csöndből címmel. Az útkeresés vágya mutatkozik meg a József Attila vers, ihlette darabban.
A mai világ zűrzavarát tükrözi az előadás.
Magyarországon először láthatta a közönség
Ionescou: A lecke című művének táncszínházi

átiratát. András Lóránt Társulata tükröt kíván
mutatni naivitásról, emberi szennyről, agres�szivitásról és hatalomvágyról. A darab rendezője
Győrfi Csaba szerint valójában a tudás és az élet
szembeállításáról szól a történet. Az előadás végén nyitva hagyják a történetet, hogy mindenki
átgondolhassa a látottak alapján a saját életét.
Juhász Zsolt koreográfus, a Kalászi Kortárs Tánctalálkozó atyja azt mondja, éppen ez
a lényege a kortárs táncszínházi daraboknak.

Ha valaki képes előítéletek
nélkül megnézni egy ilyen
előadást, el tudja engedni
magát és engedi hatni az
érzékszerveire, akkor olyan
asszociációk indulhatnak el
benne, melyekből magának
rakhat össze egy történetet,
melyben megtalálhatja önmagát.
A szombati nap is tartogatott két érdekes előadást.
Először a Grecsó-fivérek műsorán keresztül kapott példát
a közönség, az irodalom és
a tánc egymásra gyakorolt
hatásáról. Grecsó Krisztián
író, saját szövegeiből olvasott fel, balett-táncos testvére, Zoltán pedig ezekből
táplálkozó improvizációkat
mutatott be. Ebben segítségükre volt zenei aláfestést adva, Döbrösi Laura
és Kertész Endre.
A fesztivált egy határon túlról érkező előadás
zárta le. A Szlovákiában működő Ifjú Szivek Táncszínház Hontalanítás című darabjában a kirekesztettséget fogalmazza meg, a mozdulatok nyelvén.
Az előadás a néptánc tradícionális formáiban
gyökerezik, színpadi megfogalmazása mégis
a kortárs táncszínházi darabok közé emeli.

Lustige Schwaben Chor Wurde 15 Jahre alt
15 éves a Lustige Schwaben kórus

1999. december 13-án írták alá a Lustige Schwaben
énekkar alapító okiratát. Az azóta működő kórus számos
helyi és országos rendezvény résztvevője volt. A kórus
első karnagya Schlotter Ferenc ünnepélyesen is átadta
a dokumentumot a jelenlegi tagságnak a jubileumi kórustalálkozón. A kezdetektől fogva rögös volt az út a vis�szaemlékezések szerint, volt olyan, hogy egyik pillanatról
a másikra maradt magára a kórus. Ahogy a köszöntő
beszédében Wágnerné Klupp Katalin fogalmazott, nehéz munkára volt szükség a rivaldafényben töltött pár
pillanatért. Az énekkar második vezetője Sipos Mihály
volt, aki eredetileg három hónapra vállalta a feladatot,
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végül háromszor ennyi ideig maradt. Úgy tartja, élete
egyik legszebb időszakát töltötte a Lustige Schwaben
énekeseivel. Heiter Gottfried Róbert követte a sorban,
majd Pogány Orsolya, Breier Erzsébet és Viktor Anna
vezette az énekkart. Jelenleg pedig Tóth András tölti
be a karnagy szerepét. A találkozón öt énekkar lépett
fel, együtt ünnepelt a házigazdákkal a törökbálinti,
a pilisborosjenői, az óbuda-békásmegyeri és a
pestszentlőrinci sváb kórus is, melyek szellemiségükben hasonlítanak a budakalászi hagyományőrző dalkörhöz. Elsőként egy olyan dal hangzott el
a Lustige Schwabentől, mely a 19. század elején a
svábok betelepítésekor született. Majd ugyanezt
a dalt énekelték a solymári vasútállomáson, amikor
a kitelepítés zajlott, ennek címe: Nach der Heimat möcht
ich wieder. Felcsendültek több száz éves dalok is, melyekből az akkor élt emberek szokásai, mindennapjai
és ünnepei keltek életre.
Jelenleg tizennyolcan énekelnek a kórusban,
de várják az érdeklődők jelentkezését. Különösen nagy szükség lenne néhány erős férfihangra.
A kórus minden kedden fél hattól próbál a Művelődési
Házban.

EINLANDUNG
MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
és Egyesület

november 28-án 18:00 órától
Adventi Traccsparty-t tart a

Kós Károly Művelődési Házban.
Műsort ad a kalász suli 2/c és 4. osztálya.
A rendezvényen a Kamp János Kapelle zenél.

A Belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
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Adjunk mosolyt karácsonyra!
	
  

A Viola Egyesület Budakalászon öt éve azzal a céllal
alakult, hogy a nagycsaládosokat, hátrányos helyzetűeket, időseket támogassa, segítse.
A közelgő karácsonyra tekintettel kérünk minden
jó szándékú, segíteni tudó ember, vállalkozás
támogatását.
A budakalásziak összefogásával tavaly, 120 hátrányos helyzetű gyereknek tudtunk karácsonyi ajándékcsomagot vinni,
mosolyt csalni arcukra.
Fogjunk össze, hogy idén is minél több nélkülöző, gyereknek, rászorultnak
tudjuk boldogabbá tenni a szeretet ünnepét.

Pénzbeli támogatásukat várjuk a Viola Egyesület Pilisvörösvár és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 65700079-11210911 számú bankszámlájára.
Tárgyi adományt (játék, könyv, édesség) is köszönettel fogadunk
Kapcsolattartó:

Dajka Lászlóné
Kiss Jánosné

(06-26-341-100)
(06-20-360-3842)
(06-30-847-9224)

Segítségüket előre is megköszönve békés adventi készülődést kíván a Viola
Egyesület minden tagja.

KÖSZÖNJÜK!
A Budakalászi Szent István Alapítvány nevében hálásan köszönjük a segítséget mindazoknak, akik az idei évi Alapítványi
Bor-estünkön jelenlétükkel, adományaikkal és felajánlásaikkal
megtisztelték munkánkat, és önzetlenül segítettek, hogy tovább éljen, amiben hiszünk, és segíteni tudjunk azokon a budakalászi fiatalokon, akik komoly gondokkal küzdenek, mégis
mindent megtesznek, hogy kihozzák magukból a maximumot.
Kiemelten szeretnénk megköszönni a segítséget Kurdics Sándornak, Petrás Máriának, ifj. Schieszl Konrádnak, Petrusz Károlynak, Dr. Krepárt Tamásnak, Módos
Péternek, Nyikos Istvánnak, Bodó Évának, Máté Istvánnak, Szelecz Tibornak, Bors Katának, Rehák Lászlónak,
a Budavári Kamarazenekarnak, Kiss Lászlónak és Papp
Gábornak a Borvirág Zenekarból, Szalóky B. Dánielnek,
továbbá Benkó Attilának, Utto Vandának, Sütő Lajosnak
és a Faluház minden munkatársának, a VKC Televízió, és
a Budakalászi Hírmondó dolgozóinak, akik mindannyian tevékenyen vettek részt rendezvényünk szervezési és
megvalósulási munkálataiban. Büszkék vagyunk rájuk és
hálásan köszönjük megjelent Ösztöndíjasainknak, hogy
készséggel segítettek nekünk az est folyamán. Külön köszönet illeti Kálmán József atyát, aki az Alapítvány fenntartó
képviselőjeként rendezvényeink egyik legfőbb hajtóereje.
Minden hálánk és elismerésünk az Övék! KÖSZÖNJÜK!
A Budakalászi Szent István Alapítvány kuratóriuma
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Tálas Gyuláné szül.: Harsányi Adél 89 éves,
Bakti Ferencné szül.: Anderkó Ilona 86 éves

Budakalászi újszülöttek

2014. október hónapban 3 kisfiú és 6 kislány
született.
Szeretettel köszöntjük őket és jó egészséget
kívánunk!

Szépkorú budakalásziak

Volt Budakalászi lakosok

Még szeptemberben elhunytak:
Kovácsné Horváth Edit 53 éves,
Berényi Gyula Zsolt 46 éves,
Czermann István 78 éves,
Torma Tamás Pál 63 éves,
Bannert Tiborné szül.: Harasztos Margit 88 éves,
Zsom Lajos 67 éves,
Horváth Jánosné szül.: Sebők Eszter 90 éves,
Lakatos József 59 éves,

90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Fodor Józsefné szül.: Pörge Ilonát
Rogán László polgármester. Ili néni 1924. szep-

MEGHÍVÓ
Az Egészségklub vezetősége szeretettel vár mindenkit - akinek
fontos az egészsége - a klub Hagyományos Őszi Szűrőnapjára,
2014. november 27-én csütörtökön 14 –18 óra között a
Kós Károly Művelődési Ház földszinti termébe. Szakmai
	
  
vezető: dr. Gál Katalin háziorvos.
Szűrések:
Vérnyomás,
vércukor- és koleszterinszint mérés,
testzsír-tömeg mérés,
polineuropátia* szűrés (csak előzetes jelentkezés alapján**),

műszeres látásvizsgálat,
egészséges életmód tanácsadás, stb.

A szűrés mindenki számára ingyenes és ajánlott!
* A polineuropátia a fájdalomérzés zavara, elsősorban végtagokon. A szűrés
főképpen cukorbetegeknek ajánlott.
** Jelentkezés Lazanyi Editnél, tel.: 06 70 456 0605

Budakalász
Epidemiológiai Vizsgálat
Kedves Budakalászi Lakosok,
akik részt vettek kardiológiai szűrővizsgálatunkon!

Amint azt már bizonyára tudják is, kardiológiai vizsgálatunk kiegészült két további
felméréssel: egy kérdőíves vizsgálattal és egy szív CT-vizsgálattal.
A kérdőívcsomagot a nyár folyamán, postán küldtük ki. A visszaérkezett válaszok
feldolgozása és a leletek kézbesítése lassan a végére ér.
A kérdőív mellett a borítékban találhattak egy szív CT-vizsgálatra való jelentkezési
lapot is. Aki ebben is részt szeretne venni, kérjük, ezt a lapot is juttassa el hozzánk
úgy, hogy a kitöltés után bedobja a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál
elhelyezett ládába vagy postára adja: Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani
Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., fszt. 73.
Aki nem kapott CT jelentkezési lapot, de jelentkezne, kérjük, írja fel egy papírra a
nevét, születési dátumát és telefonszámát, és hasonló módon juttassa el hozzánk!
Aki szívesen részt venne a kérdőíves felmérésben, de már nincs meg a postán
küldött üres kérdőívcsomagja, kérjük, írja fel egy papírra a nevét, lakcímét és
születési dátumát, és juttassa el hozzánk hasonló módon, hogy tudjunk egy új
üres kérdőívcsomagot küldeni!
E vizsgálatok eredményeiről is postán fogja megkapni a leletét minden résztvevő!
Együttműködésüket ezúton is köszönik:
a Budakalász Epidemiológiai Vizsgálat szervezői
kardiovizsgalat@gmail.com
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tember 30-án született Sárváron, iskolaéveit is
ott töltötte. 1954. szeptember 14 - én házasságot
kötött, Fodor Józseffel. A Fertődön töltött 4 év
után, 1958-ban kerültek Budakalászra. 1960
-1981 között a Lenfonó és Szövőipari Vállalat
dolgozója volt, innen ment nyugdíjba. Most
szeptemberben két kerek évfordulót tudott családjával ünnepelni, 60. házassági évfordulóját
és 90. születésnapját.
A Jó Isten éltesse sokáig, erőben és egészségben!
Pontosítás:
Rogán László polgármester jó egészséget kíván,
Szabados Gergelyné szül.: Tar Erzsébetnek 90.
születésnapja alkalmából. Erzsike néni a budakalászi ruházati bolt vezetőjeként dolgozott 20
évig, 1979-ben ment nyugdíjba.
Isten éltesse sokáig!

TÁJÉKOZTATÓ

a vastagbél szűrésre jelentkezőknek
a székletminta tégelyeinek átvételéről és visszahozásának idejéről

A nagy érdeklődésre való tekintettel a jelentkezőket négy csoportba osztottuk, a csoportok kialakításakor a jelentkezési sorrendet
(a jelentkezési lapok leadásának idejét figyelembe véve) vettük alapul.
A tégelyek átvétele csoportonként történik, annak pontos idejéről
levélben kapnak tájékoztatást, kb. az átvételt megelőző egy héttel.

1. csoport

(1-83. sorszámig)
Az üres tégelyek kiosztása 2014. október 17. pénteken ½ 8-tól 9
óráig.
A székletminta leadása 2014. október 20. hétfőn ½ 8-tól 9 óráig.

2. csoport

(84-165. sorszámig)
Az üres tégelyek kiosztása 2014. október 31. pénteken ½ 8-tól 9
óráig.
A székletminta leadása 2014. november 3. hétfőn ½ 8-tól 9 óráig.

3. csoport

(166-250. sorszámig)
Az üres tégelyek kiosztása 2014. november 14.
pénteken ½ 8-tól 9 óráig.
A székletminta leadása 2014. november 17. hétfőn ½ 8-tól 9
óráig.

4. csoport

(251-336. sorszámig)
Az üres tégelyek kiosztása 2014. november 26.
SZERDÁN ½ 8-tól 9 óráig.
A székletminta leadása 2014. november 28.
PÉNTEKEN ½ 8-tól 9 óráig.
Az esetlegesen felmerülő problémáikkal a 70/4503420-as telefonszámon keressenek.
Rakics Istvánné (Ani)

Garami Lászlóné (Margó)

Egészségklub Vezetőség szűrések koordinálója
Népjóléti Bizottság tagja
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Veszélyeshulladék-gyűjtési akció

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által
szervezett lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akcióra

2014. november 22-én,
szombati napon 8 és 14 óra között

kerül sor a Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz. alatti
Hulladékudvarban.
(A volt Lenfonógyár területén)
A
háztarásoknál
keletkező
veszélyes
hulladékokat
térítésmentesen veszik át:
Akkumulátor, szárazelem, elektronikai hulladék, étolaj,
festékmaradékok, gyógyszer, növény védőszer, fáradt olaj stb.
Az akció keretében csak a háztartásoknál a normál
életvitelből származó veszélyes hulladékok kerülnek átvételre.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy csak a fenti
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helyen és időben veszik át a veszélyes hulladékokat.
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Kérjük Önöket, vigyázzanak Budakalász tisztaságára!

óóóóóóóBudakalászó
VárosóÖnkormányzataóóó
óóószeretettelómeghívjaóÖntóésókedvesócsaládjátóközösó
óóóóóadventiógyertyagyújtásraóaóLenfonóóHÉVómegállóó
óóóóómellettiótérre.óóAónégyószombatonó16óórakoróadventió
óóóóóóóműsorralóvárunkómindenkitóünnepióhangulatban.
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előírt 50 óra közszolgálathoz gyűjtötték a jó pontokat.

Tisztelt Olvasóink!
Hatalmas küzdelmekkel, remek meccsekkel folyik a bajnokság minden korosztályban
a BMSE foci szakosztályában. Nem számít,
hogy hétvége, vagy ünnep van az első a sport,
menni kell! A szabad levegőn való mozgás,
a küzdelem, az egészséges életmód fontos minden gyerek számára. Megtanulni tűrni, viselkedni,
tisztelni egymást, kialakítani egy igazi közösséget.

Kategória
Kör Korcsoport Nem

A kisebb korosztályos csapataink a Bozsik-tornákon kívüli bajnokságban is szerepelnek, hogy minél több mérkőzést játszhassanak. Az
U-16-os korosztály nehéz helyzetben van: ahogy már említettem azért
indítottuk őket, hogy azok a gyerekek, akik kiöregedettek az U-14-es
korosztályból, tudjanak sportolni, focizni az egyesületben. Előfordul,
hogy az ellenfélnek sokkal több cserejátékosa van, így nekünk elég
nehéz végigjátszani a mérkőzést. A fiúk ennek ellenére remekül szerepelnek, a középmezőnyben játszanak. Az U-21-es csapatunk jelenleg második, a felnőttek ötödikek a saját bajnokságukban. Van még
lehetőség feljebb kerülni, de mérlegelni kell, hogy ezeknek a srácoknak
a nagy része tanul, főiskolára, egyetemre jár, így nehéz az edzéseket
beiktatni, mert a tanulás most az első. Büszkék vagyunk rájuk, hogy így
is ilyen remekül szerepelnek. A közönség továbbra is csodálatos, segítik
csapatainkat, jönnek velünk idegenbe, szurkolnak, köszönjük nekik!
Továbbra is várunk minden Budakalászi lakost a pálya szélére.

Lány
Óvodás
Fiú

Lány
Alsós
Fiú
1
Lány

Jön a rossz idő, a gyerekek beszorulnak a tornatermekbe a tréningek idejére.
A nagyok viszont az időjárástól függetlenül szabadtéren edzenek. Köszönet
az iskoláinknak, hogy a kicsiknek egy-két alkalmat adnak, hogy megfelelő
körülmények között edzhessenek. Továbbra is várnánk a kalászi vállalkozók
jelentkezését, hogy a társasági adójuk 70% - val támogassák egyesületet,
a törvény alapján.

Felsős
Fiú

Nő
Felnőtt

Egyesületünk továbbra is a tőle telhető legtöbbet nyújtja, mindet elkövet,
hogy egyre több kalászi gyereket tudjunk foglalkoztatni. Célunk nem
változott, egészség, becsület, munkabírás, hosszú élet, sport szellem.

Férfi

Sárosi Tibor

Lány
Alsós
2

Fiú
Felsős

Lány

Fiú

Nő
Felnőtt
Férfi
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Helyezés

Név

I.

Bányász Zsófia

II.

Virányi Dóra

III.

Lenti Emma

I.

Marton Marcell

II.

Olsen Eirik

III.

Hamdi Zsolt

I.

Bányász Flóra

II.

Oláh Dóra

III.

Hidvégi Hanna
Hamdi Zsófia

I.

Balogh Tamás

II.

Takács Botond

III.

Lezsák Benedek

I.

Tisler Dóra

II.

Hunti Patricia

III.

Herr Zsófia Ilona

I.

Murányi Máté

II.

Laczkó Bálint

III.

Papp Dominik

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

Koroknai Rita
Boros Edit
Nagy Katalin
Murányi Levente
Friedrich József
Szűcs István
Végh Hanna
Werndörfer Anna
Fórián Szabó Júlia
Horváth-Milvich Benedek
Pászti Csanád
Imre Mátyás
Turay Eszter
Berkes Nóra
Koltai Lilla
Székely András
Koltai Marcell
Osváth Csanád
Zémán Viki
Gál Krisztina
Kávai Anikó
Lőrincz Gergely
Simák Gergő
Szűcs Imre

IdősekjKarácsonya
BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

2014. NOVEMBER 10.

f,748oo3oo
75:,,o3o79:,,o

oo
Program:j
Köszöntőj
Ünnepijműsorjj
Adventijuzsonnaj
Tombolaj
jj

oooooo
időoooooo8o
ooooo
oooooo
o37oA
Tel8o,ofo@4,3468/f7fTo,o@,o@8f3987,
,o@,o@773,@@8
e3o8hu
j

SzeretetteljvárjukjkalászijIdőseinket!
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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 06309509383

Gyógyszertári ügyelet 2014. november
Kőhegy Gyógyszertár

2014. november 9. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Viktória Gyógyszertár
2014. november 16. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2014. november 23. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
István Király Gyógyszertár
2014. november 30. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
A változtatás jogát fenntartjuk!
„Otthon végezhető !

Csomagolási munkák egyebek

06-90-603-607

(http://mediafonebt-hu82.
webnode.hu 635 Ft/perc, 06209104517, 06-12228397)”
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Rózsadombon, Margit hídtól 5
percre Apostol utcában 41 m2-es
1-másfélszobás korszerűen felújított,
összkomfortos, erkélyes, klímás lakás
zuhanykabinos fürdőszobával, külön
WC-vel, gépkocsi beállóval, pincével
16, 9 M 06-309-773-588

