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A központi statisztikai Hivatal a ksH Elnöke által engedélyezett 2014. évi
adatgyűjtési program szerint önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló felmérést
hajt végre.

Az európai lakossági egészségfelmérés
(elf2014) ötévenkénti végrehajtását
az európai parlament és tanács
1338/2008/eK rendelete írja elő az európai unió tagállamai számára. A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tevő
adatfelvétel magyarországon 2014.
szeptember 15-től december 15-ig tart,
célja a lakosság egészségi állapotának,
életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének
vizsgálata. ezek az információk – az
uniós adatszolgáltatási kötelezettségünkön túl – hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához
és az egészségügyi ellátórendszer minőségének javításához.
A válaszadó személyeket az ország 532
településéről összesen 9479 főt, véletlen
mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a
fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az
adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés
(ElEF2014)
Honlap: www.ksh.hu/elef
e-mail cím: elef@ksh.hu
telefonszám: 06-1-345-6676
(H-Cs: 8-16 óra, p: 8-14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve,
egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan
használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XlVl. törvény,
valamint az Információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre
várhatóan 2015 tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait
apró ajándékkal köszönjük meg.

BudAkAlászi
Hírmondó

Budakalász Város ingyenes, közérdekű, tájékoztató kiadványa.
megjelenik havonta 4000 példányban
lapalapító: Budakalász Város 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
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A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája:
2014. szeptember 25.
Postai terjesztés. október 15-16-17.

környezet- és természetvédelmi
rendelet

ismételten felhívjuk a figyelmüket, hogy Budakalász komplex
környezet- és természetvédelmi rendelet tervezetének átdolgozott dokumentumai megtekinthetők Budakalász honlapján, ill. nyomtatott formában a Budakalászi Polgármesteri
Hivatal belső hirdetőtábláján.
A végleges rendelet kidolgozását nagymértékben segítené az
Önök véleménye, javaslata. ezért kérjük, hogy 2014. szeptember 15-ig szíveskedjen eljuttatni az estleges észrevételeiket a polgármesteri Hivatal címére.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2014. SzeptemBer 15.

BudAkAlászi Hírmondó

Interjú Rogán László polgármesterrel

A nyári szabadságok alatt is folyt
a munka Budakalászon
gítséget kaptunk. Az átadás a fő védelmi
vonalat és a patak töltés részét érintené.
Ha a megállapodás létrejön, akkor a terület az állam tulajdonába és kezelésébe
kerül. Ez azért fontos, mert évente több
százezer forintot költünk arra, hogy a
gátak fűnyírása, parlagfű-mentesítése
megtörténjen. Ennek ellenére áradáskor
– ahogyan eddig is – a város is segít
majd a védekezésben.

Lehetősége volt az önkormányzatnak álláshelyet bővíteni az iskolai
konyhán. Miért volt erre szükség?

A nyár folyamán viszonylag kevés
rendkívüli ülést kellett tartania a
város vezetőinek, augusztus végén
azonban tanácskozásra hívta a képviselőket. Többek között a költségvetés módosítása is napirendre került.
Miért volt erre szükség?

A költségvetés második számú módosítására azért volt szükség, mert az államtól átvett pénzeszközöket át kellett
vezetni a költségvetésünkben, ez körülbelül tíz millió forintot jelent, ennyivel
nőtt a város költségvetési főösszege.

Újra napirendre került az árvízvédelmi gátak államnak való átadása.
Budakalász a térségben az egyetlen,
ahol még az önkormányzat védekezik a Dunai árhullám ellen. Milyen
kiegészítés készült most a korábbi
döntéshez?

Mindenképpen szeretnénk ezt az
egyedülálló helyzetet megszüntetni.
Talán még az országban sincsen olyan
Duna-menti település, amelynél nem az
állam – mint tulajdonos – védekezik,
hanem az önkormányzat. Persze ennek
ellenére nem vagyunk magunkra
hagyva, a tavalyi rekord víznél is sok se-

Az álláshely bővítés nagyon fontos
dolog. Azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak az is feladata, hogy a polgárainak minél több lehetőséget teremtsen
a boldoguláshoz. Idén sok kisgyermek
iratkozott be az iskolákba, és a már ide
járó diákokkal együtt Szentistvántelepen
több mint 420 gyermek fog ebédelni, a
Kalász Suliban is hasonló nagyságrendről van szó. Így szükségessé vált fél-fél
álláshely bővítése. Az idei esztendőre
ennek a költsége nem jelentős, mintegy
400 ezer forint. A jövő évben többet kell
a célra biztosítanunk, de a gyerekek érdekében meg kellett tenni ezt a lépést.

Rengeteg munka zajlott a nyáron
Budakalász közterületein a virágosítástól a járdaépítésen át az útfelújításig. Minden munkát sikerült
befejezni?
Sok utca elkészült már, és sok munka folyamatban van még. Befejeztük az erre az
esztendőre tervezett parképítéseket, elkészült a Szalonka utcai járda, szeptember
első hetére a Mátyás király utca felújítása is
befejeződött. Itt a lakók által jelzett és az
egyéni igényeknek megfelelő javításokra is
sor került. A kivitelező cég ezután az ófaluban folytatja majd a munkát, átmennek a
Szérűskert, Zöldfa és Diófa utcába. Közben
folyamatban van a közbeszerzés kiírása a
Martinovics, Bethlen Gábor és Szent László
utca felújítására, ahol az iskola körüli U
alakú útszakaszt szeretnénk még rendbe
tenni. A közbeszerzés lebonyolítása miatt
erre már nem volt idő a nyáron. A beruházást az őszi szünet idejére szeretnénk időzíteni, hogy a lehető legkevésbé zavarja az
iskola életét. Hamarosan elkészül majd a
kishíd is az Egészségházzal szemben. Töb-

ben kérdezték, hogy miért ilyen a formája
az átjárónak. El szoktam mondani, hogy
azért ilyen, mert ez egy akadálymentes híd.
Ha a gyógyszertár felőli oldalra lépcső
kerül, akkor tolókocsival vagy babakocsival
nem lehetne közlekedni rajta. A Lövéte térnél már van egy lépcsős hidunk, ez pedig
egy ívelt, akadálymentes átjáró lesz. A feljáró rámpája most készül, így a híd teljes
mértékben megfelel majd a szabványoknak. Ha a megkezdett munkákat még az
idei esztendőben be tudjuk fejezni, akkor
elégedett leszek.
A képviselő-testület zárt ülésen választotta meg a Szavazatszámláló
Bizottság tagjait. A következő hetek
feszített tempóban zajlanak majd a
Polgármesteri Hivatalban.

Megválasztottuk a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait, azért volt zárt ülés,
mert személyeket érint. A kollégák a hivatalban nagyon sokat dolgoznak. Az
ajánlóívek kikérése, az ajánlások ellenőrzése és regisztrálása sok időt vesz el.
Változott a törvény is, így nem rutinszerű a munka. Szeptember 8-a után
már tudni lehet, kik szerepelnek a szavazólapon. Bízom benne, hogy a kampány nyugodtan zajlik majd a városban.
Bár mindig vannak ettől eltérő hangok.
Én optimista vagyok, remélem, hogy a
politikai pártok jelöltjei és a függetlenek is a szakmaiságra és a programjukra helyezik majd a hangsúlyt. Ha
program mentén ütköztetjük az érveinket, az teljesen normális. Az emberi
méltóságot azonban nem szabad megsérteni. Egy tisztességes kampány
előbbre viheti Budakalászt. Ebben a városban élünk, tudnunk kell egymás szemébe nézni később is.
Budakalász, 2014. szeptember

BudAkAlász HiVATAlos
közössÉGi oldAlA
Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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önkormányzati
választási tájékoztató
2014. október 12-én, vasárnap van
az önkormányzati képviselők, a polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása.
2014. szeptember 8-ig ajánlhattak
polgármester jelöltet és egyéni választókerületi képviselő jelöltet és nemzetiségi
önkormányzati képviselő jelöltet a
választójoggal rendelkező választó polgárok.
Szeptember 8-án 16 óráig 2 polgármester jelölt, 37 képviselő jelöltként és
5 német és 4 szerb nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltként szándékozni induló kérte nyilvántartásba
vételét a Helyi Választási Bizottságtól.
A Helyi Választási Bizottság sorsolás
alapján állapította meg, hogy egyes választókerületekben milyen sorrendben
kerülnek a szavazólapra a jelöltek. A sorsolást nem csak a képviselő jelöltek,
hanem a polgármester jelöltek, illetve a
nemzetiségi jelöltek esetében is elvégezte. Így Budakalászon az alábbi polgármester jelöltek, illetve egyéni
választókerületi képviselő jelöltek indulnak a választáson.

PolGármEsTEr JElölTEk:
orbán Erika – jobbik magyarországért mozgalom
rogán lászló – fidesz - magyar polgári Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt

kÉPVisElő JElölTEk:
1. választókerület:
1. nagy András – Budakalászért Védegylet
2. nyalka józsefné – magyar Szocialista párt,
együtt-a korszakváltók pártja, párbeszéd magyarországért, Demokratikus Koalíció
3. gombócz gábor – független
4. pál Béla – jobbik magyarországért mozgalom
5. máté István – fidesz - magyar polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt
2. választókerület:
1. Baksa zsolt – jobbik magyarországért
mozgalom
2. Dr. Valki ferenc – Budakalászért Védegylet
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3. tolonics István – fidesz - magyar polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt
4. petrusz Károly – független
5. Kamp Alfrédné – független
6. Szántó Ildikó – magyar Szocialista párt,
együtt – a korszakváltók pártja, párbeszéd
magyarországért, Demokratikus Koalíció
3. választókerület:
1. dr. Hantos István – Budakalászért Védegylet
2. németh Antal – független
3. Dévai ferenc – független
4. Kaltner Károly – fidesz - magyar polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt
5. forgács tamás – magyar Szocialista párt,
együtt – a korszakváltók pártja, párbeszéd
magyarországért, Demokratikus Koalíció
4. választókerület:
1. Dr. Krepárt tamás – fidesz – magyar polgári Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt
2. Szabó zoltán – Budakalászért Védegylet
3. Schnell ottó – jobbik magyarországért
mozgalom
4. Stekler Sándor – magyar Szocialista párt,
együtt-a korszakváltók pártja, párbeszéd
magyarországért, Demokratikus Koalíció
5. Krunity péter – független
5. választókerület:
1. pertl gábor – Budakalászért Védegylet
2. major ede – fidesz – magyar polgári Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt
3. orbán erika – jobbik magyarországért
mozgalom
6. választókerület:
1. nógrádi zoltán - Budakalászért Védegylet
2. dr. jármai pál - független
3. neszvedáné lovász Katalin – jobbik magyarországért mozgalom
4. rogán lászló – fidesz – magyar polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt
7. választókerület:
1. Kukorelly endre - Budakalászért Védegylet
2. magyary gábor – jobbik magyarországért mozgalom
3. márton András – magyar Szocialista párt,
együtt-a korszakváltók pártja, párbeszéd
magyarországért, Demokratikus Koalíció
4. ercsényi tiborné – fidesz – magyar polgári Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt
8. választókerület:
1. Schőnberger ernő - munkáspárt
2. mányai zoltán – fidesz – magyar polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata néppárt
3. nógrádi tiborné – Budakalászért Védegylet

VIII. éVfolyAm, 9. SzÁm
4. Balogh Csaba – független
5. platskó mihályné – magyar Szocialista
párt, együtt-a korszakváltók pártja, párbeszéd
magyarországért, Demokratikus Koalíció
A Képviselő-testület augusztus 28-ai
ülésén választotta meg a nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjait és
póttagjait, hiszen Budakalász vonatkozásában szerb és német nemzetiségi képviselő választásra kerül sor. A
nemzetiségi szavazókör a Kalász Suli
(2011 Budakalász, Budai út 54.) épületében működik a választás napján.
A Helyi Választási Bizottság 5 német
nemzetiségi és 4 szerb nemzetiségű
nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet vett nyilvántartásba. A nemzetiségi
jelöltek sorrendje a következők:
szErB nEmzETisÉG:
1. Krucsay jános
2. fekete Bozsana
3. Krunity péter
4. feketéné Krunity Anica
nÉmET nEmzETisÉG:
1. Wágner lászló
2. Bucsánszki ferencné
3. tóth-Kurtz márton
4. Knáb ferenc
5. Kissné Somogyi márta
A Helyi Választási Bizottság szeptember 9-én sorsolta ki a kompenzációs listák sorrendjét azon jelölő szervezetek
esetében, akik az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állítottak.

HAsznos TudniVAlók
kampány

A kampányidőszak 2014. augusztus
23-tól – 2014. október 12-én 19 óráig
tart, tehát a szavazás napján sincs kampánycsend 19 óráig.

mozgó urna igénylés

• A mozgóurna iránti kérelmet a
szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be.
• A mozgóurna iránti kérelemnek a
választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második
napon (2014. október 10. napján 16. 00
óra) kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri
névjegyzékében szerepel vagy a szavazás
napján, 2014. október 12. napján legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
• A mozgóurna iránti kérelemnek a
választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell a
szavazókör területén lévő tartózkodási

BudAkAlászi Hírmondó

2014. SzeptemBer 15.
helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri,
ha az az állandó lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési
és az európai parlamenti választásoktól
eltérően:
• csak magyarországi lakóhellyel
rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
• átjelentkezés iránti kérelmet az a
választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább
harminc nappal létesített tartózkodási
helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
• Átjelentkezők számára nincs kijelölt szavazókör.
• mozgóurna kérelem lakóhelyre –
átjelentkezést igénylő – tartózkodási
helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti szavazókör területéhez

nyári diákmunka
Budakalászon

tartozó címre igényelhető. Egészségügyi
intézményben történő szavazásra nincs
lehetőség!
• Magyarország külképviseletein
nem lehet szavazni.

Települési szintű lakóhellyel
rendelkezők szavazása:

Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor
az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát Budakalászon a 4. számú szavazókörben,
Budakalászi Polgármesteri Hivatal B
épület földszint (2011 Budakalász, Petőfi
tér 1.).

nemzetiségi névjegyzékbe vétel

Az a választó polgár, aki valamelyik
nemzetiséghez tartozónak vallja magát
(Budakalász tekintetében a német és a
szerb) külön kérheti a nemzetiségi
névjegyzékbe történő felvételét 2014.
szeptember 26-án 16 óráig. Ezt szemé-

A nyári szünet elején jelent meg a felhívás a város több információs felületén is, hogy 16 és 25 év közötti diákokat keresnek nyári munkára. A „Nyári diákmunka elősegítése” című programban júliusban 7,
augusztusban 6 diák vett részt.
A diákok foglalkoztatását a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendre
Járási Munkaügyi Kirendeltsége koordinálta. Napi hat órában dolgoztak a fiatalok, bérüket teljes egészében az állam állta, az önkormányzatnak mindössze a munkaegészségügyi vizsgálatot kellett fedeznie.
Olyan feladatokat jelöltek ki számukra, melyek során szakmai tapasztalatot is szerezhettek – hangsúlyozta Ercsényi Tiborné. Az alpolgármester hozzátette, dolgoztak az irodákban, a parkok és árkok
felmérésében is részt vettek. „Sok segítséget nyújtottak az adócsoportnál, hiszen a kommunális és társasági adó értesítőit most borítékolták. Betekintést kaptak a hivatal működésébe, munkájába. A
második turnus, az augusztusiak számára pedig ott volt a bölcsődei
munkalehetőség. Az intézmény bebútorozásában nagyon sok segítséget nyújtottak. Mindenki megtalálta a magának való feladatot.”
Gimnazisták és egyetemisták is részt vettek a programban. Van
köztük olyan, aki az első fizetését elteszi és gyűjtöget még hozzá, de
olyan is, aki a nyelvvizsgára való felkészülését fedezi majd belőle.
Horváth rita gimnazista: „A nyári szabadidőmet szerettem volna
hasznosan eltölteni. A program ezt biztosította. Az első fizetésemet
elteszem, hátha gyarapszik.”
Bózsik márton egyetemista: „Biztos, délelőtti munkalehetőséget kerestem a nyári szünidőben, mivel a délutánjaimat fociedzéssel töltöm.”
Vörös richárd gimnazista: „Hasznos, nyári elfoglaltságot kerestem,
és szerettem volna megismerni az önkormányzat, a hivatal működését. Köszönöm a lehetőséget.”
krulik Virág gimnazista: „Szerettem volna kipróbálni képességeimet
felnőtt közegben. Csak olyan feladatokat kaptunk, melyekkel
megbirkóztunk. Jó érzés volt felnőttekközött dolgozni. A fizetésemből fedezem a nyelvvizsgára való felkészülésemet.”
H.D.

lyesen a Helyi Választási Irodában
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), vagy a
www.valasztas.hu honlapon, illetve
levélben lehet kérni.
Ez azért fontos, mert a nemzetiségi
önkormányzati képviselő jelöltekre csak
az szavazhat, aki a nemzetiségi választói
névjegyzékben szerepel.

kapcsolat

A választással kapcsolatos valamenynyi kérdésben a Helyi Választási Iroda
nyújt segítséget a választópolgároknak
minden munkanapon 8-16 óráig, illetve
telefonon a 06-26-340-266/116 számon
kérhető.
Mozgó urna igénylési kérelem, valamint nemzetiségi névjegyzékbe vétel
iránti kérelem letölthető a www.budakalasz.hu honlapról a Választás menüpontból. A honlapon minden információ
szerepel a választással kapcsolatban.
dr. Molnár Éva jegyző, HVI vezető

Biztonságosabb közlekedés
a Felsővár utcán

A nyár közepén rendkívüli testületi ülésen döntött a képviselő-testület a Felsővár utca végén egy ingatlan megvásárlásáról. A közlekedést szeretnék ezzel biztonságosabbá tenni, ugyanis két autó csak
nehezen, egymásra nagy odafigyeléssel fér el a Felsővár és a Gerinc
utca kereszteződésében. Ezt a helyzetet még a gyalogosok is bonyolítani tudják, így erre a helyzetre keresett megoldást az önkormányzat.
A tervek szerint járda és kiszélesített kereszteződés épül meg az év
végéig. Rogán László polgármester szerint két út állt a képviselőtestület előtt. „Vagy kisajátítást kezdeményezünk, ami hosszadalmas folyamat, akár évekig is eltarthat és az üzenete sem jó. A másik lehetőség
az volt, hogy megpróbálunk higgadtan leülni és tárgyalni a tulajdonossal, hogy a végén mindkét fél kompromisszumok árán, de elégedetten keljen fel. Az utóbbi eset valósult meg.”
Rogán László polgármester hozzátette, tudják, nem csak ez az egy
útszakasz problémás a Berdó területén, hiszen az úthálózat nem megfelelő a városrészen. Még mindig várják a csatorna-pályázat eredményét. Amennyiben nem érkezik válasz a jövő esztendőig, útépítésbe
kezdenek itt. A tervek szerint térkővel burkolnák az utcákat és megoldanák a vízelvezetést is. Így lehetőség lenne arra, hogy pozitív válasz
esetén egyszerűen felszedjék a köveket, majd a beruházás végén újra
visszahelyezzék őket.
A Felsővár utcai telek vételárát a 2013. évi pénzmaradványból
finanszírozza a város.
H.D.
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szent istván király ünnepe

Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
A magyar államiság
történetére visszatekintve
azt látjuk, hogy a magyarok mindig kicsit társtalanok voltak, hiszen olyan
nyelvet beszélünk, amelyet rajtunk kívül senki, és
lélekszámunkat tekintve
sem tartoztunk soha a
nagy nemzetek közé. Kulturális és földrajzi helyzetünkből
adódóan
az
előttünk álló történelmi
kihívások is mindig egyediek, csak ránk jellemzőek
voltak, amelyekre meg
kellett találnunk a saját
válaszainkat.
Szent István több mint ezer éve helyes választ adott a magyarság előtt álló kihívásra. A belső viszályokat leküzdve, az
országot a kereszténység útjára vezetve egységes nemzetté kovácsolta a magyarokat, megteremtette a hosszú távú fejlődés
fundamentumait és elkötelezte országunkat az európai értékek mellett. Magyarország azóta is megbecsült tagja az európai
nemzetek közösségének.
Még a hazánkról kritikusan gondolkodók sem vitathatják
el, hogy ambiciózus, életképes ország vagyunk, amely jó úton
halad afelé, hogy ismét Európa élvonalába kerüljön. Minden
ellenkező vélekedéssel szemben a kormány tiszteletben tartja
és sajátjának érzi az európai értékeket, ugyanakkor minden
körülmények között kész megvédeni a magyar családok érdekeit. Ezt bizonyítja a kormány elmúlt négy évi politikája, amely
páratlanul erős visszaigazolást nyert idén áprilisban.
25 évvel ezelőtt az ország történelmi esélyt vívott ki magának a rendszerváltozással. Magyarország belépett a demokratikus nemzetek sorába, és hosszú idő után újra a saját
kezünkbe vehettük sorsunkat. Mindannyian nagy reményekkel indultunk meg egy szép új világ felé. Úgy gondoltuk, végleg magunk mögött hagyhatjuk a magyar történelem zivataros
időszakait, és beteljesítjük azt az ígéretet, ami évszázadok óta
ott szunnyad a magyar népben. Valahol félúton azonban elfogyott a lendület, félkészen maradt a munka, és az ország elveszítette a jó irányt.
Négy évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy kiteljesítjük és befejezzük a két és fél évtizede elhúzódó rendszerváltást. Ennek
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egyik
legfontosabb
eredményeként végre
megszületett Magyarország új Alaptörvénye,
amely méltó a Szent Istváni örökséghez. Ezzel
egy időben nekiláttunk
az ország újjáépítéséhez. A siker kulcsa
abban állt, hogy sikerüle ismét megtalálnunk a
saját válaszunkat az
ország előtt álló kihívásokra. Ha fogalmazhatok így: egy jellegzetesen magyar megoldást. Egy új szerkezetű
Magyarország
kiépítését kezdtük meg,
amelynek legfontosabb
alapjai: az adósság elleni küzdelem, a hosszú távú, stratégiai
szemlélet, a hatékonyabban működő állami szféra, a nemzeti
erőforrásainkkal való felelős gazdálkodás, az állami jelenlét
erősítése a stratégiai szektorokban és a magyar családok szociális helyzetének megszilárdítása.
Olyan országot építünk, amelyben nem történhet meg
ismét, hogy külföldi gazdasági érdekeknek legyenek kiszolgáltatva a magyar állampolgárok. Olyan országot, ahol nem kell
magunk után vonszolnunk az adósságok koloncát, hanem
energiáinkat a gyarapodás szolgálatába állíthatjuk. Olyan országot, amelyben nem tántorítják el a fiatalokat a gyerekvállalástól a családokat sújtó terhek. Olyan országot, ahol minden
dolgozni, tenni akaró ember megtalálja a számítását; amely támogatja a vállalkozó kedvet és ahol a vállalkozások partnerként tekinthetnek az államra.
Erőfeszítéseink nem voltak hiábavalók: a válság évei után
Európában egyedülálló módon sikerült növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot. Ezt pedig a nemzeti érdekek következetes képviseletével, és történelmi erejű összefogással
értük el.
Büszkének kell lennünk erre, és erőt kell merítenünk eddigi
eredményeinkből, hogy kellő öntudattal vághassunk neki az
előttünk álló időszaknak, amely szintén nem kevés feladatot
tartogat számunkra.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

fotók: uttoné ochodniczki Vanda

Augusztus 20-án a szentistvántelepi római katolikus Templomban emlékeztek a magyar államalapításra és szent
istván királyra, de a magyar hagyományok szerint ez a nap
az újkenyér ünnepe is. Az esős időjárás miatt idén az ünnepséget is a templom falai között tartották. Ekkor adták
át a város három kitüntető díját, köztük a legrangosabbat,
a Budakalász díszpolgára címet. A szent istván Alapítvány
ösztöndíj-pályázatának nyerteseit is kihirdették a nemzeti
ünnepen. Végül a templomkertben megkoszorúzták államalapítónk szobrát. Az ünnepi szónok dr. Fónagy János,
a nemzeti Fejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára
volt.

2014. SzeptemBer 15.
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átadták a város kitüntetéseit
ünnepségeknek és közösségi aktivitásnak. A május 1-jei Kevély-futás megálmodója és korábbi egyik főszervezője is
volt.
1990-94-ig megválasztott független
önkormányzati képviselőként is szolgálta Budakalászt, emellett a budakalászi egyházközség világi elnöke is volt
1995-2000 között. A cserkészcsapat vezetőjeként fiaival közösen aktív résztvevője volt a Kahl am Mainnal létrejött
testvérkapcsolat kezdeti kibontakozásában.

pülésünkön a hagyomány tiszteletét, a
magyar és nemzetiségi kulturális értékek
megőrzését, azok népszerűsítését.
A több évtizedes tevékenység, melyet
Paulheim Rita a Lenvirág Alapítvány virágoztatása terén végez, kevésbé látványos, ám elengedhetetlen egy sikeres
megújulni tudó csoport életében.

fotók: uttoné ochodniczki Vanda

A Budakalász díszpolgára, a Budakalászért Emlékérem és a Budakalász
sportjáért-díjat olyan személyeknek
adományozta idén is a képviselőtestület – a beérkezett ajánlások
figyelembe vételével – akik munkásságukkal kivívták a város tiszteletét,
és akik öregbítik Budakalász hírnevét.
A díjakat rogán lászló polgármester
és Ercsényi Tiborné alpolgármester
adta át.

„BudAkAlász díszPolGárA” –
dEuTsCH JózsEF

Józsi bácsi 1948-ban született Budakalászon 4 gyermekes, német nemzetiségű katolikus család elsőszülött
gyermekeként. Az általános iskolát helyben járta, szellemi nevelésére Mericske
Rezső tanár úr volt a legnagyobb hatással. Makk Ferenc plébános atya hittanosaként és ministránsaként kapcsolódott
be a helyi egyházközség életébe. Az iskolai tanulmányai, nemcsak hitét mélyítette el, hanem magyarságtudatát és
természetszeretetét örökre meghatározta. Gimnazista éveiben lett tagja a
Regnum Marianum katolikus ifjúsági
szervezetnek is. Később nagy szerepe
volt a cserkészmozgalom újraélesztésében is.
Apósa, a szintén budakalászi díszpolgár, Mirk István köré szerveződő csapat
oszlopos, építő tagjaként önkéntes fizikai munkásként részt vett a Szent Erzsébet Alapítvány Tihanyban létesülő
üdülőjének felépítésében, ahol egészen
napjainkig hátrányos helyzetűek, fogyatékosok, nagycsaládosok, ifjúsági szervezetek, budakalászi általános iskolások,
hittanosok, cserkészek is nyaralhatnak.
A 90-es években az egyik mozgatórugója lett a Budakalász közösségi életének
Nemzetközi cserkésztáborokat, vándortúrákat, emléktábort szerveztek, rendszeres résztvevői voltak a budakalászi

„BudAkAlász sPorTJáÉrT” –
luGosi FErEnC

„BudAkAlászÉrT
EmlÉkÉrEm” – PAulHEim riTA

Paulheim Rita 20 éve vesz részt a
Lenvirág Gyermek táncegyüttes munkájában. A Lenvirág Alapítvány megalakításában is fontos szerepet játszott, amely
azzal a céllal jött létre, hogy segítse Budakalász néptánc együtteseinek munkáját, ezzel a helyi, a nemzeti néptánc
kultúra és hagyomány megőrzését, népszerűsítését.
Kezdetben szülőként, hiszen az együttes sikeréhez mindig kellett és kell a lelkes szülői közösség. Egy táncegyüttes
életében, fenntartásában, működtetésében komoly háttérmunkára, szervezői
tevékenységre van szükség. Ennek érdekében Paulheim Rita nagyon sokat dolgozott és a mai napig sok-sok áldozatot
hoz. Az együttes fellépéseivel kapcsolatos menedzseri/szervezési tevékenység az utazások, a nyári tánctáborok, gála
műsorok, a külföldi fellépésekkel kapcsolatos ügyintézések – mind az ő nevéhez fűződnek.
Paulheim Rita folyamatosan figyelemmel kíséri a Lenvirág különböző korosztályos csoportjainak tevékenységét,
ennek köszönhetően kiegyensúlyozott
munka folyik, a létszám – a kiváló
szakmai vezetésnek köszönhetően –
folyamatosan növekszik, biztosítva tele-

Lugosi Ferenc kezdetektől aktív tagja
a Budakalász Tenisz Klubnak, az a
BUTEC-nek, ahol az elnöki feladatot hat
éve látja el. Az egykor a Klinger Henrik
által létrehozott pályára Feri nagybácsija, Lugosi Károly alapította meg, és
hozta létre a tenisz szakosztályt.
Lugosi Ferenc vezetése alatti időszakban a klubélet folyamatos fejlődést
mutat, a teniszpálya környezetét évrőlévre szebbé teszik. Minden évben felújítják a pályákat, világítást szereltek a
pályák köré, hogy a késő esti órákban is
lehessen sportolni, mozogni. Mindez nagyon sok társadalmi munkával, a klubtagok együttes közreműködésével
valósulhatott csak meg, melynek
nemcsak a szervezésében, a munkák
tervezésében, hanem a pénzügyi forrás
megteremtésében is nagy szerepet
vállalt. Munkájának köszönhetően kétszeresére nőtt a szakosztályi tagok
száma.
Minden évben szerveznek amatőr tenisz-versenyt, az elnök vezetése alatt új
lendületet vett az utánpótlás nevelés. Ingyenes oktatást biztosítanak a helyi iskolák diákjai, a teniszhez kedvet érző
gyerekek számára. Lugosi Ferenc – helyi
vállalkozóként – is több kalászi kezdeményezés megvalósítását, iskolai és városi programok lebonyolítását is
támogatta. Személyében egy igazi lokálpatrióta részesül a kitüntetésben.
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VENDÉGÜNK: szeptemberben Dr. Kiss Imre gyermeksebész

Felesége szerint az élete a hivatása, de
ő maga is azt mondja, ugyanolyan jól
érzi magát a munkahelyén, mint otthonában Budakalászon. Tartja ezt
annak ellenére, hogy lelkileg sem
könnyű munkát végez. kiss imre gyermeksebész szerint az ember felfogásán
múlik, hogy tudja-e jól érezni magát a
bőrében.
Hogyan lett Budakalász az új otthonuk 11 évvel ezelőtt?
Mi már húsz évvel ezelőtt is sűrűn
megfordultunk Budakalászon. Részben
amikor Szentendrére mentünk át egy
kicsit sétálni az akkori lakóhelyünkről,
Újpalotáról. Többször megakadt a szemünk ezen a falun, és halványan eljátszottunk a gondolattal, hogy egyszer
szívesen laknánk itt. Végül mégsem így
költöztünk ide, hanem egy jószolgálati
cselekedet miatt. Feleségemnek az egyik
unokatestvére szeretett volna lakást vásárolni, és őneki kerestünk itt a környéken. Ő végül nem vásárolt lakást, mi
viszont beleszerettünk a tóparti társasházba, és ideköltöztünk.

A lakóparkban élők azt mondják,
kevés olyan kisgyerek van a társasházban, aki még nem fordult
meg Kiss doktornál.
Valóban sokan voltak már nálunk, kisebb balesetek miatt a lakásunkban is,
de én is mentem át a gyerekekhez szükség esetén. Volt már több gyerek, akit
operáltam is a házból. Talán az túlzás,
hogy az összes gyereket láttam, de úgy
szokott lenni, hogy akit még nem, azt
előbb-utóbb szokta látni az ember.

Hogyan lett orvos? Családi indíttatás vitte a pályára vagy egyszerűen belső késztetés?
Az édesapám mérnökként dolgozott,
az édesanyám pedig körzeti orvos volt.
Az orvoslást tulajdonképpen az ő személyes példája alapján szerettem meg.
Azért volt ebben egy kis vargabetű,
mert édesapám miatt nekem a mérnöki
hivatás is nagyon tetszett, így amikor
jelentkezni kellett az egyetemre, akkor
én először a Budapesti Műszaki Egyetem gépész karára felvételiztem sikere-
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sen. A felvételi után egy év katonaságot
töltöttem, eközben érett meg bennem,
hogy orvos szeretnék lenni. Elkezdtem
a Műszaki Egyetemet, az első félévben
még vizsgáztam, de közben már készültem egy újabb felvételire, és így lettem
aztán a Semmelweis Egyetemnek az
első éves hallgatója. A mérnöki hivatás
iránti rajongásom és tiszteletem változatlan maradt.

A gyermeksebészetről keveset
tud az átlagember, talán csak
annyit, hogy gyerekekkel foglalkoznak.
A lényeg pont az, hogy mi gyerekekkel foglalkozunk, mégpedig olyan
gyerekekkel, akiknek a betegségét sebészetileg lehet korrigálni. A felnőtt sebészettel szemben – ahol már általában a
sebész már csak 1-1 szervhez vagy szervrendszerhez ért – a gyereksebészeten
belül ilyen specifikáció még nincsen.

Nem nehezebb gyerekekkel foglalkozni, akiknek a betegségét még a
felnőttekénél is rosszabbul élik
meg az emberek?
Szerintem a felnőttsebészet és -gyógyászat sokkal nehezebb, mint a gyerekekkel való foglalkozás. Ugyanis a
gyerekek minden nappal erősebbek,
nagyobbak, többet tűrők lesznek.
A felnőttgyógyászat, főként az időskori
felnőttek gyógyászat esetén azonban
minden nappal, sőt órával fogy az emberek ereje, a szervezetnek az a biológiai
regeneráló képessége, ami az orvoslás
mellett nagyon szükséges, hogy gyógyuljanak is a betegek.

Hogy telik Dr. Kiss Imre gyermeksebész egy napja?
Én legjobban azt szeretem, ha nem
Dr. Kiss Imrének, hanem csak Kiss Imrének hívnak, mert mindig arra gondolok, hogy így születtem és így is fogok
meghalni. Úgy érzem, hogy én alapvetően az akarok maradni, akinek születtem.

És Kiss Imrének hogy telik egy
napja?
Általában negyed hat és fél hat között
indulok a HÉV-vel, metrókkal érkezem
a munkahelyemre, az I. számú Gyermekklinikára. Ott olyan fél nyolc körül
kezdek vizitelni, 7:50-kor megbeszélést
tartunk, ahol az osztályon történt eseményekről és a műtétek rendjéről hatá-

fotó: Szabó tamás

„Élete
a hivatása”

rozunk. Fél kilenctől általában ambulálok, fél tízkor pedig kezdődnek a műtétek. A műtétek után egy közös vizit van
még, aztán indulok haza.

Van-e szabadideje ennyi feladat
mellett?
Rengeteg szabadidőm van én úgy
gondolom. Én szabadidőnek tekintem
azt is, amit a klinikán a betegekkel töltök. Nem érzem úgy, hogy a munkával
és az otthon töltött idő élesen elkülönül.
Sokszor azt érzem, hogy pihenni járok
be a munkahelyemre. Ha pedig hazafele
megyek, akkor ugyanolyan örömet
érzek, mint amikor befele mentem.
Igyekeztem ezt mindig úgy csinálni,
hogy a család se érezze magát ezenközben rosszul. Feleségem mindig a társam
volt volt ebben. Ő úgy érezte, hogyha én
a kórházban betegeket kezelek, akkor
nekem ott a helyem. Megtehettem azt,
hogy amióta orvos vagyok, sohase hordtam órát. Egyetlen dologra kell figyelnem, hogy a betegek el legyenek látva. A
feleségem mindig elmesélte a fiamnak,
hogy azért nem vagyok otthon, mert rászoruló beteg gyerekeket kezelek, ő ezt
megértette, sohasem tett szemrehányást azért, hogy miért nem vele vagyok. Ennek meg is lett az eredménye,
mert a fiam is orvos lett, a Semmelweis
Egyetemen a transzplantációs és sebészeti klinikán dolgozik radiológus rezidensként.
H.D.
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Diákhírek

Becsengettek

összefogás a kalász suliért

A Kalász Suli maximális létszámmal, azaz 476 tanulóval vágott neki a szorgos hónapoknak. A nyáron át kellett alakítani
a könyvtárat tanteremmé, hogy minden kisgyereket el tudjanak helyezni. Ez azonban azt is jelentette, hogy a könyvtárnak
költöznie kellett, mégpedig a fizika szertár helyére. Számos
könyvet elajándékozott az iskola, de még így is közel 20 ezer
kötettel büszkélkedhet. A munkálatokhoz az önkormányzat
1,1 millió forintot biztosított. Ebből a fizika szertár és a könyvtár világítását is rendbe kellett tenni, valamint alkalmassá
tenni a tanításra.
Nagyon sok segítséget kapott az iskola idén nyáron a
Szülői Munkaközösségtől, a lelkes anyukáktól és apukáktól is.

fotó: Szabó zoltán

Szeptember elsején ismét megszólalt a kalászi iskolákban
is a csengő. Míg két és fél hónappal ezelőtt a szünidőt jelezte,
addig most a tanév kezdetét. A Kalász Suli és Zeneiskola a
nyári szünet utolsó napján tartotta az évnyitót, Szentistvántelepen pedig szeptember 1-én gyűltek össze a gyerekek. 181
napot kell az iskolapadokban tölteni a 2014/2015-ös tanév
során.

BudAkAlászi Hírmondó

fotók: tokodi gábor

emmer edit SzmK elnök, Völgyes józsef iskolaigazgató és nógrádi Anikó
pedagógus, az iskolafelújítás koordinálói és mozgatói

A régi épületben és az udvaron is tapasztalható a változás.
Nagy szerepe volt a mozgalom elindításában Nógrádi Anikónak. Az iskola tanítója elmondta, egy szebb, élhetőbb, kulturáltabb és gyermek közelibb iskolát szerettek volna. „Én ezt az
életem nagy kiváltságának tekintem, hogy részt vehettem
ebben a munkában. Tulajdonképpen az egész nyarunk ráment,
de egyetlen percét sem sajnáljuk, mert úgy gondolom, hogy
olyan eredmény volt, amit sikerült itt közös erővel elérni, hogy
az a következő években is meghatározó lesz. Azt tanulhattuk
meg, hogy egy hívó szóra sokan csatlakoztak, hogy tulajdonképpen csak erre vártak.”
A régi épületben megújult a falburkolat és kicserélték
a közel egy évszázada letett padlót is. Lefestették a fűtőtesteket
és a fűtéscsöveket is. Az udvaron pedig színesek lettek a játszóeszközök, és feltöltötték az a részt, amelyik mindig sáros
maradt az esők után. Az időjárás sokszor közbeszólt az udvar
rendezésénél, délután, mire a segítő kezek megérkeztek volna,
gyakran esett az eső. Így közel két hét alatt készültek el a munkákkal.
Volt, aki kétkezi munkával és olyan is, aki anyagi segítséggel is hozzájárult a felújításokhoz. A szülők fő motorja, Emmer
Edit, a Munkaközösség vezetője volt. „Valamiféle forradalomról beszélhetünk itt a Kalász Suliban, mert ezt a fajta együttműködést, együtt levést hiányolták mind a szülők, mind a
tanárok. Ebben az évben valami egészen fantasztikus dolog
történt, hiszen ez volt az első nagyon nagy szabású összefogása
az iskoláért.” Összességében a szülők mintegy másfél millió forint értékű felújítást végeztek a nyár folyamán.
HD
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mobil tantermek
szentistvántelepen

fotó: tokodi gábor

Nem készült el az iskolakezdésig az ígért négy új tanterem
a Szentistvántelepi Általános Iskolában, így egy átmeneti megoldással indult a tanév. Az igazgatói irodához hasonlóan két
osztályt mobil tanteremben helyeztek el. A tanévnyitó előtti
héten építették fel azokat a speciális konténereket, melyeket
kifejezetten osztályteremnek terveztek. Az önkormányzat vállalta az infrastruktúra, tehát a víz- és villany kiépítését, valamint járda kialakítását az új helyiségekhez.

Idén is három első osztály indult a Szentistvántelepi Általános Iskolában. Ezzel pedig végérvényesen kinőtte az intézmény a rendelkezésre álló épületeket. Az iskola jelezte a
problémát a tankerült felé, ezután született meg év elején az a
kormányhatározat, amely kimondja, négy teremmel bővíteni
kell az intézményt. Az eredeti tervek szerint már az évnyitóra
elkészültek volna az új osztálytermek, az építkezést azonban
még nem tudták elkezdeni. Ezért átmeneti megoldást kellett
találnia az iskolának és a tankerületnek.
Ez már a harmadik év, hogy olyan sokan jelentkeztek az iskolában, hogy egy harmadik első osztályt is indítani kellett.
Két esztendővel ezelőtt a könyvtárszobát alakították át, hogy
tanteremként funkcionálhasson, tavaly pedig az igazgatói
irodának és a titkárságnak kellett az udvarra, konténerbe
költöznie, hogy helye legyen a
gyerekeknek.
A mostani mobil osztályok
azonban csak átmenetileg kaptak
helyet a villa épület udvarán. A
tankerület tervei szerint ugyanis
még ősszel elkezdődik az építkezés. A mostani ebédlő, konyha és
tornatermi öltözők fölé kerül
majd az új épületrész 4 tanteremmel és a kiszolgáló helyiségekkel.
Az előkészítések és egyeztetések
már lezajlottak, az építkezést a
Nemzeti Sportközpontok koordinálja majd.
H.D.

n TElEPi óVodA

Érkezés a Telepi óvodába

Először is szeretnék bemutatkozni: Fekete Viktória Lilla
vagyok (Viki néni), új óvó néni a Zsiráf csoportban. Az ELTETÓK nappali tagozatán végeztem Óvodapedagógus alapszakon. Gyakorlatomat egy állami óvodában töltöttem, majd egy
évet dolgoztam egy alapítványi óvodában.
Alig vártam, hogy amiket az évek során megtanultam, azt
végre a mindennapi gyakorlati munkámba építhessem a
gyermekek örömére. Szeretem a gyermekeket egy-egy pillanatra elvarázsolni. Szeretem, ha kísérleteznek, ha alkotnak,
ha szaladnak, ha énekelnek. Szeretnék velük együtt örülni,
együtt játszani, együtt rácsodálkozni a világ apró kincseire.
Szeretnék erős támaszuk lenni, hogyha bátorításra vagy vigasztalásra van szükségük. Szeretnék jó példakép lenni számukra és szeretném előttük az utat sok-sok szeretettel
egyengetni. Szeretnék hozzájárulni egy kicsit én is ahhoz,
hogy kiegyensúlyozott, boldog iskolás válhasson majd egyszer belőlük.
Az idei nyaramat izgatott várakozás kísérte végig, hiszen
alig vártam, hogy a 2014/2015-ös nevelési évet már a Telepi
Óvoda pedagógus gárdájának tagjaként kezdhessem meg.
Budakalászhoz több szálon kötődöm; itt lakom, itt lakik
szűkebb és tágabb családom, valamint számos ismerősöm.
Itt töltöttem gyermekéveimet; itt jártam óvodába és az álta-
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lános iskolát is itt
kezdtem el. Mindig
is
titkos
álmom volt, és
hosszabb távú céljaim közé tartozott
Budakalászon elhelyezkedni.
Megsúgom,
hogy a Telepi Óvodáról nagyon jókat
hallottam, és ha
fülemnek nem is
hittem volna teljesen, akkor volt alkalmam belenézni egy-két Alapítványi
mesés DVD-be, melyek után már nem kételkedhettem
abban, hogy a Telepi Óvodában gyereknek és felnőttnek
lenni is kiváltság.
Örülök, hogy bekapcsolódhatok abba a színvonalas nevelői munkába, melyet Éva óvó néni Zsiráf csoportjában tapasztaltam, és bízom benne, hogy a gyermekek érdekekeit
szem előtt tartó együttműködésünk gyümölcsöző lesz.
Nagyon várom szeptember 27-ét, szombatot, amikor
egész délelőttünk a Családi Sportnapról fog szólni, melyen
szülők, gyerekek, óvodai dolgozók együtt játszhatnak, mozoghatnak, örülhetnek a közös időtöltésnek.
Fekete Viktória Lilla óvónő

kÉk HírEk

Gazdátlan autók Budakalászon
Városunk számos pontján található olyan jármű, amelyet
kivontak a forgalomból, lejárt a műszakija, nincs rajta rendszám. Jó tudni, hogy az üzemképtelen, nem használt, vagy
nem használható járműveket nem szabad közterületen tárolni,
hanem azokat minden esetben a tulajdonos vagy üzembentartó köteles saját tulajdonú zárt magánterületen elhelyezni.
Azokat a járműveket, amelyeket folyamatosan az utcán, közterületen tárolnak, a Budakalászi Önkormányzati Rendészet
elszállíttatja. Kérjük tehát, hogy a rendszám nélküli, lejárt műszaki engedélyű, mozgásképtelen, vagy roncs autókat tulajdonosai vigyék el a közterületről.
Segítsük elő, hogy a város ezáltal is rendezettebb legyen!

óvatosan vásároljunk tűzifát!

Lassan beköszönt a fűtésszezon, éppen ezért felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy- jellemzően ebben az időszakbanaz ország több településén, így Budakalász város illetékességi
területén is megjelennek olyan személyek (nők és férfiak vegyesen), akik tűzifát kínálnak eladásra és járják a település utcáit.
Ezeknek a személyeknek bevett szokásuk, hogy főként idősebb személyek részére kínálják a tűzifát eladásra, kihasználva
hiszékenységüket, idős korukból adódó kiszolgáltatottságukat.

BudAkAlászi Hírmondó
A fa eladása során
azonban
tévedésbe
ejtik a vásárlókat úgy,
hogy jóval kevesebb fát
raknak le a vevő udvarára, mint a megvenni
kívánt és kifizetett
mennyiség. Így anyagi
kárt okoznak a jóhiszemű sértettnek.
Továbbá – főként
időskorú vásárlók esetében – az eladók különféle
ürüggyel
bejuthatnak a vevő lakásába, ahol kifigyelik
az értékeket, készpénzt, amit a sértett figyelmének elterelését
követően eltulajdonítanak.
A fentiek miatt kérjük a lakosságot, hogy az áldozattá válás
elkerülése érdekében a télire vásárolni kívánt tűzifát csak megbízható helyről vásárolják meg. Továbbá akinél az utcát járó
és fát árusító személyek jelennek meg, kérjük, figyelje meg, és
lehetőség szerint írja fel az általuk vezetett gépkocsi rendszámát, jellemzőit, az abban utazó személyek nemét, kinézetét,
ruházatát és azt jelezzék a Szentendrei Rendőrkapitányságnak,
vagy a rendőrség ingyenes hívható 107, 112-es központi segélyhívó telefonszámainak egyikén. Ezzel nagyban elősegíthetik a későbbi nyomozás eredményességét.

fotó: tokodi gábor
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Besurranó tolvajokat fogtak a rendőrök

Augusztus 31-én a kora délutáni órákban Budakalászon a
Petőfi téren végzett ellenőrzést a budakalászi körzeti megbízottként tevékenykedő Barna Szabolcs főtörzsőrmester és járőrtársa, Kaprinai Mónika őrmester, amikor figyelmesek lettek
a Damjanich útról a Budai út felé kanyarodó Mercedes személyautóra. A járműben két gyanús külsejű férfi volt, ezért intézkedés
alá
akarták vonni
őket, ám a két
férfi elhajtott a
helyszínről. A
rendőrök utánuk eredtek, és
végül a III. kerületben sikerült utolérniük
a két férfit.
Eközben
a
Damjanich utcából egy lakos arról értesítette Marczis Norbert körzeti megbízottat, hogy besurranó tolvajok jártak a polgár lakásában,
egy másik telefonáló pedig tájékoztatta a Szentendrei Rendőrkapitányságot, hogy a menekülő Mercedesből egy táskát
dobtak ki az autó utasai még városunk területén. A rendőrök
gyorsan összerakták a történetet: a Damjanich utcai lakásba
besurranó két tolvaj menekülés közben eldobta a táskát, mint
tárgyi bizonyítékot, és a bűncselekmény miatt próbáltak elmenekülni a járőrök elől. A két férfit a rendőrök előállították
a Szentendrei Rendőrkapitányságra, és büntetőeljárást indítottak ellenük.
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fotó: Sződy zsolt

Kurucz éva kormányszóvivő
sajtótájékoztatója

Hadházy Sándor országgyűlési
képviselő példaként állította
Budakalász erőfeszítéseit más
települések elé

Krompholczné Hideg marietta
bölcsődevezető ünnepi beszéde

Csere mátyás evangélikus
lelkész igét olvas

Kálmán józsef atya
megáldja az épületet

fotó: Kovács Andrea

fotó: Kovács Andrea

rogán lászló polgármester
az új közösségi tér létrehozását
is fontosnak tartja

fotó: Sződy zsolt

közös siker Budakalász új bölcsődéje – 220 millió fo

A lenvirág táncegyüttes műsora
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Egy újabb budakalászi álom valósult meg azzal, hogy elkészült a város
új bölcsődéje, vagyis az Aprók Háza. Az elmúlt évek nehéz helyzetét oldotta meg a városi bölcsőde új telephellyel való bővítése, ugyanis az egyre
növekvő kisgyermekszámra már nem volt felkészülve a Budai úti épület.
Sokakat kellett elutasítani a felvételikor annak ellenére, hogy az önkormányzat a Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal kötött megállapodást.
Így több kisgyerek a magánintézménybe járt a város támogatásával.
Az, hogy az Aprók Háza elkészülhetett, nagyon nagy csapatmunka
eredménye – hangsúlyozták az épület átadó ünnepségén, augusztus 29én. Az Új Széchenyi Terv pályázatán 150 millió forinttámogatást nyert
a város a „Bölcsődei férőhelybővítés, valamint a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása Budakalászon” című pályamunkával. Az épület kivitelezése 220 millió forintba került, az
önkormányzat 70 millió forint önrészt biztosított a beruházáshoz. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Idén januárban írta alá Rogán László polgármester az épület kivitelezési szerződését a GOMÉP Kft. ügyvezetőjével, Gombkötő Márkkal. A
cég építette a nívódíjat nyert Egészségházat is. Az épület terveit az egykori Makovecz Imre-tanítvány, Turi Attila Ybl-díjas építész, a város főépítésze tervezte. Az építési területet január 27-én adták át a
munkagépeknek, az alapkövet márciusban fektették le. Az időjárás nem
akadályozta az ütemtervben foglalt munkafolyamatokat, így időben elkészült az intézmény. A nyitás előtti egy hétben a bölcsőde új dolgozói
mellett a kivitelezők, a város közmunkásai és a nyári diákmunkások is
segítettek a helységek berendezésében.
Az augusztus 29-i ünnepség országos visszhangot is kapott, itt tartott ugyanis kihelyezett sajtótájékoztatót Kurucz Éva. A kormányszóvivő elmondta, országszerte számos új, felújított és bővített bölcsőde
várja a kicsiket. Az édesanyák munkavállalását több módon is segíti a
kormány. „Gondoljunk csak a családi adórendszer bevezetésére, vagy a
Gyed extrára, illetve a kisgyermekek elhelyezését biztosító bölcsődék
építésére. A bölcsődei férőhelyhiány az előző években komoly problémát okozott a családok életében, a bölcsődék túlzsúfoltak voltak. 2009ben 130%-os kihasználtsággal működtek a bölcsődék. A bölcsődei
férőhelyhiány az elmúlt években a nők munkanélküliségének is az egyik
fő oka volt. A kormány ezért szeretett volna változtatni ezen és arról
döntött, hogy bővíti a bölcsődei férőhelyek számát, bölcsődefejlesztésiés bővítési programot indított. Az elmúlt négy évben 41 százalékkal nőtt
a bölcsődei férőhelyek száma és idén év végére hatezer bölcsődei férőhellyel több lesz, mint 2010-ben volt.”- hangsúlyozta Kurucz Éva.
Az új bölcsődében 4 színes csoportszobában 48 kisgyermek ellátásáról tudnak gondoskodni. Reggel 6 és este 18 óra között lesz nyitva az intézmény. A nyáron új munkahelyeket is meghirdettek, közel száz
pályázat érkezett a felhívásra. A felvett munkatársak valamennyien helyi
lakosok. Budakalász példát mutat másoknak ezzel a beruházással –
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orint, 600 négyzetméter, 4 csoportszoba, 48 gyermek, 12 új munkahely

mintegy 300 ember jött el az ünnepélyes átadóra

Kicsiknek, nagyoknak egyaránt tetszett a bölcsőde

A csoportszobákat is kipróbálhatták a gyerekek

A bölcsőde dolgozói, nevelői
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fotó:k Kovács Andrea

emelte ki beszédében a térség országgyűlési képviselője. Hadházy Sándor arra hívta el a figyelmet, hogy Magyarország lakossága 1981 óta folyamatosan csökken. 2014. január 1-jén 9 877 365 állampolgárt tartottak
nyilván. A gyermekvállalás kitolódása sok tényezőtől függ, de mindenképpen a csökkenő tendencia megállítása és megfordítása a cél. Ehhez
azonban arra van szükség, hogy biztonságban érezzék magukat a párok.
„Ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat a fiatalok, ahhoz több
dolog is kell. Az egyik, hogy legyen biztos, stabil állásuk. Legyen munkahelyük, jövőképük. Éppen ezért a kormány kiemelt szerepet szán a
munkahely-teremtésnek és a magyar gazdaság megerősítésének. Pontosan annak érdekében, hogy a családok, az emberek, az egyének a saját
biztonságukat megtalálják és ebbe a biztonságba tudják beágyazni gyermekük jövőjét is.” Hadházy Sándor gratulált a városnak a csodás épületért, és kiemelte, Budakalász példaként állhat más települések elé,
hiszen jelentős önrészt biztosított a beruházáshoz.
Rogán László, Budakalász polgármestere köszönetet mondott a bölcsőde megvalósításában résztvevőknek, a kiemelkedő munkát végző munkatársak és a képviselő-testület tagjai emléklapot vehettek át az
ünnepségen. De köszönetet mondott mindazoknak a városlakóknak, akik
fegyelmezett adózása lehetővé tette, hogy indulni tudjanak a pályázaton.
„Ez a ház ökologikusan épült, arra is vigyáztunk, hogy a telken álló diófát
ne vágjuk ki. Mert a korábban megteremtett értékekre nekünk vigyázni
kell. Ha megtekintik majd a mákgubónak nevezett két kis helységet, érezni
fogják, hogy milyen hívogató: gyere be, vigyázok rád! Ha anyukád-apukád
elhozott ide a bölcsődébe, akkor azt gondolhatjátok, hogy jó helyen vagytok.” – mondta beszédében a polgármester. Hozzátette, ez a beruházás is
mutatja, hogy nincs olyan dolog, amit összefogással ne érhetnénk el.
Az épületet Kálmán József plébános és Csere Mátyás református lelkipásztor is megáldotta. Az ünnepi műsorban a Lenvirág Táncegyüttes
és a Kamp János Kapelle is közreműködött. Idősek és fiatalok is eljöttek megnézni az Aprók Házát, sőt a gyerekek alig várták, hogy az átadó
végén birtokukba vehessék a csoportszobákat és a rengeteg játékot.
A bölcsőde vezetője, Krompholczné Hideg Marietta azt mondja, a
Mályva utcai bölcsőde egy meseház. „ Szakmai célunk és feladatunk,
hogy a szülők és a gyerekek igényeit figyelembe véve egy olyan családbarát bölcsődét működtessünk, ahol a gyerekek harmonikus testi-lelki,
érzelmi-értelmi és szociális fejlődése biztosított. A jelen bölcsőde ezt
mindenképpen biztosítani fogja.”
Az épület hivatalosan szeptember 1-je óta működik. Az első héten 11
kisgyermek beszoktatását kezdték el, hamarosan azonban bővülni fog
a létszám. A beszoktatás körülbelül két hétig tart, de természetesen ez
kisgyermekfüggő. Krompholczné Hideg Marietta azt mondja, a legtöbb
esetben az anyának nehezebb az elválás, a gyerekek jól érzik magukat az
új intézményben. A bölcsőde előtt kis park fogadja az érkezőket. Ezzel
az a város szándéka, hogy egy újabb közösségi teret hozzanak létre, mely
alkalmat adhat személyes beszélgetésekre is.
H.D

BudAkAlászi Hírmondó
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Budakalász hírességei

„Fiók-ok” – interjú keömley Anna íróval

Hogyan lett Önből írónő?
Írónőnek nem nevezném magam. Eddig egy önálló kötetem
jelent meg, de számos antológiában, novellagyűjteményben
voltak olvashatók az írásaim. A Nyugat Most is közölte több
novellámat. Fordítóként dolgozom irodáknak, cégeknek és
filmstúdióknak, mint szinkrondramaturg filmszövegeket fordítok. A magyar nyelvvel való foglalkozás így mindig is része
volt a munkámnak.

Hogyan született meg az első novellás kötet?
Szecsődy Péter - aki a Garbo Kiadó szerkesztője volt nagyon
sokáig – meglátott az írásaimban valamit, és felkarolt. Ez mintegy öt évvel ezelőtt volt, amikor először küldtem el a munkámat pályázatra. Pétertől sok jó tanácsot kaptam, mindig azt
mondta, a jó író sokat olvas, a jó novellaíró pedig elsősorban
Maupassant és Csehovot olvas és utána minden mást. Öt évvel
ezelőtt karácsonyra a családtól megkaptam Maupassant és
Csehov összes művét, ami hiányzott még, és azóta írok. Húsz
novella került az első kötetbe. Azóta is írok folyamatosan, csak
még nem jött össze egy újabb kötetre való.
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Milyen történeteket ír legszívesebben?
Megtalálnak történetek a családból, a baráti körből,
teljesen vadidegen emberektől. Teljesen emberi, hétköznapi
történetek, hétköznapi momentumok. De ezek nem dokumentumszerűen megírt dolgok, hanem egy picit csavarok rajta
és általában úgy írom meg a történetet, hogy csattanó legyen
a végén. Nagyon sokszor kapom azt a visszajelzést, hogy a csattanó után újból el kell kezdeni olvasni a történeteket. Ezek
rövid írások, nagyon különbözőek, a helyszínek is. A főhősök
legtöbbje nő, de ez teljesen véletlen.

Készül a következő kötet?
Igen, készül! Antológiákban szétszórva már jelent meg több
új novellám. Megint készülök egy pályázatra, és amikor összegyűlik a megfelelő anyag, akkor megint megyek Szecsődy Péterhez, és összerakjuk.
Lévai Zsuzsa

fotó: Szabó tamás

Bár az író címet nem szívesen használja, gyermekkora óta a
szavak bűvöletében él. Fordítóként dolgozik, de egy kis bátorítás után már saját írásait sem csak a fiókban gyűjtögeti.
A lupa-szigetiek már biztosan jól ismerik, most minden budakalászinak ajánljuk a figyelmébe keömley Annát és novelláskötetét. Az első könyve Fiók-ok címmel jelent meg, a
bevezetőben így ír íróvá válásáról: „A szerkesztő anya és a
tudósember apa leányaként a szavak szeretetét az anyatejjel szívtam magamba. kiskamaszként egy-egy mozizás
után apám leültetett, és kérte, meséljem el a látottakat. Az
első három-négy kapkodó mondat után azonban leállított:
„na most kezd elölről, édes lányom, mert ebből egy kukkot
sem értek! öt összetett mondatba meséld el a száz percet!”
Ebből két dolog sülhetett volna ki: a lány vagy örök életre
elnémul, vagy örök életre a szavak rabja lesz. Az utóbbi történt. Fordító és „fiókíró lettem.”

A novellák között van olyan, amely a Lupa-szigeti
életérzést fogalmazza meg. Milyen emlékek fűzik
ide?
A Lupa-novella címe – ha így nevezzük – Kurta mese. Nem
írtam le benne a sziget nevét, mert úgy éreztem, hogy nem a
helyszín a lényeg, hanem egy érzés, amiben sok minden benne
van: a gyerekkorom, a Dunához kötődő és a gyerekeimmel való
kapcsolatom. Én a Lupa-szigeten nőttem fel. A szüleim a ’60as években vettek itt telket. Már maga az építkezés egy kaland
volt, hiszen az építőanyagok szállítása sem volt egyszerű. Itt
tanultam úszni 4-5 évesen a folyóvízben. Közös élménye a lupaiaknak az árvíz. A novellás kötetemhez az illusztrációkat egy
festő barátnőm Brunet Andrea készítette. A Kurta meséhez egy
ajtót készített, ami azt ábrázolja, hogy ki kell nyitni és be kell
engedni a vizet a házba, így nem töri be az ajtókat, ablakokat.
Ezt a lupaiak nagyon jól tudják. És amikor levonul a víz, akkor
lehet kezdeni a takarítást. Mindig volt egy mondás a szigeten:
Lupa az optimista emberek szigete.
Amikor zátony van, akkor szinte kétszeresére nő a sziget. A
kavicsos zátonyon akár a Duna közepén is lehet sétálni. A szúnyogok is közös élménye a lupaiaknak.
A Kurta mese picit más, mint a többi novella, montázsszerűen írtam meg, amit egy közös fonal azért összeköt, ezek
képek az én lupai emlékeimből.
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Hogyan lehet borból
tankönyvet csinálni?

A Budakalászi Szent István Alapítvány egy kisebb csodára
készül az idei szüreti szezonban. Borból szeretne tankönyvet
készíteni. Mert a diákoknak az kell: borból tankönyv. (Hiába
tűnik a legtöbb diáknak elsőre szimpatikusabbnak az ellenkezője.)
Lássuk a receptet:
• Kell hozzá egy budakalászi díszpolgár, aki továbbra sem
pihen, aki több földrész különleges palackos borait gyűjtötte össze élsportoló útjai során, s most úgy döntött, aukcióra ajánlja őket egy jó célra: Kurdics Sándor.
• Kell még egy Prima Primissima díjjal kitüntetett népdalénekes és keramikusművész, aki felkérésünkre énekelni
fog, és ezen túl még nem átall saját készítésű kerámiákkal
is dúsítani az aukció körét: Petrás Mária.
• Kellenek borszakértők, akik ismertetik az árverésre felajánlott nedűket: Módos Péter és Nyikos István.
• Kell még egy kis borkóstoló is neves hazai pincészet boraiból.
• Kell az estnek egy jó háziasszony: Pártai Lucia.
• Továbbá jó hangulat, amelyről zenész, táncos és előadóművész barátaink gondoskodnak verssel, zenével, bordalokkal, többek között Alapítványunk titkára is, Deák
Marianna Ágnes.
• Kell egy jó időpont: 2014. október 10. 18:30.
• Kell egy jó hely: Kós Károly Művelődési Központ (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.)
• És végül a titkos összetevő: Ön!

S mindebből hogyan lesz tankönyv?
Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a bort, a zenét, a
bordalokat, a verseket, a jó társaságot, és szívesen adományoz
a budakalászi tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatására, hiszen ez a Budakalászi Szent István Alapítvány létrejöttének és munkálkodásának, ezen belül pedig ennek a
jótékonysági estnek a fő célja!
Jöjjön el, érezze jól magát, és támogasson egy jó célt - Budakalász jövőjét!
(Az esemény részletes programját a kihelyezett hirdetőtáblákon ismertetjük a későbbiekben.)

A Budakalászi Szent István Alapítvány kuratóriuma

BudAkAlászi Hírmondó
felHÍVÁS

Fotódokumentációs
nap Budakalászon

Tisztelt Budakalásziak! A Budakalászért Védegylet
ismételten meghirdeti a „BUDAKALÁSZI fotódokumentációs napot”.

Az idei téma az ÁTMENET. Átmenet a nyárból az őszbe,
az élőből az elmúlásba, a régiből az újba, az egyéniből a párosba stb. Minden olyan képet, vagy képsorozatot várunk,
mely ebbe a témába beleillik.
A jövőnek minden apró tény érdekes lehet. Mi is nagy
örömmel nézegetjük a régi képeket, utódainknak is szerezzük meg ezt az örömöt!
Továbbra is az a célunk, hogy az évek során egy olyan
archívum jöjjön létre, mely dokumentálná a település
életét, annak változásait. A képekből ősszel szeretnénk egy
kiállítást rendezni. (Néhány képet, alkotót szerény tárgyjutalomban is tudunk részesíteni.) A fotókat bármilyen
technikával készíthetik (digitális, analóg, camera obscura
stb.).
Az elkészült képeket rövid leírással NOVEMBER 5-éig
várjuk a buved2005@gmail.com címre. Ha esetleg gondot
okozna az alkotások eljuttatása, kérjük, írjon a fenti e-mail
címre, vagy hívja a 06/20-779-4824-es telefonszámot!
Jó fotózást mindenkinek Budakalászon!
dr. Hantos István
Budakalászért Védegylet
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„Az építészet sokkal komolyabb dolog annál,
mint hogy azt mondjam: vicceltem.”
– inTErJú Turi ATTilA yBl-díJAs ÉPíTÉsszEl

fotó: Sződy zsolt

hogy a környéken élők annak is örülnek,
hogy a szomszédba épül fel az új bölcsőde. Telket végül úgy találtunk, hogy a
Mályva utcai óvoda területéből kellett lehasítani egy darabot. Erre megpróbáltam egy olyan bölcsődét tervezni,
aminek marad még egy kis tere, de az
óvodát a lehető legkevésbé bántja.

Hullámos tető, színes falak, szokatlan
ívek, egy újabb építészeti remek. Augusztus 29-én adták át a város új bölcsődéjét a mályva utcában. Turi Attila,
a város főépítésze úgy tartja, tevékenységét, a szakmáról vallott nézeteit
a legjobban épületei mutatják meg. A
Faluház után egy újabb „közösségi”
teret álmodott meg Budakalászon. Aki
belép az új bölcsődébe, mesevilágba
csöppen. Az ybl-díjas építész a tervezési folyamatról mesélt.

Szeretnénk egy kicsit a kulisszák
mögé látni, mi történik olyankor,
amikor az építész megkapja a feladatot, hogy tervezzen például
bölcsődét?
Bölcsődét még nem terveztem, divatos szóval mondhatnánk, hogy egy újabb
kihívás volt. De ennél természetesen
jóval profánabb az egész. Először is telket kellett találnunk neki. A bölcsőde
nem oktatási-nevelési intézmény,
hanem népegészségügyi. És mivel a rendezési tervbe nem így írtuk bele, ezért
voltak olyan területek, amelyek kiestek
a látókörből. Másik fontos szempont volt
az intézmény elhelyezése. Mindannyian
szeretjük a gyerekeket, de nem biztos,
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Fontos az Ön számára, hogy az
épületei otthonosak legyenek. Hogyan képzelte el a bölcsődét?
Különféle módon fogjuk föl a világot,
és ilyetén módon a tereket is. Milyen
volt, amikor becipeltek bennünket az
óvodába vagy a bölcsődébe? Mert ez
mégiscsak egy trauma. Egy dobozba
visznek be bennünket, ahol jönnek az
ágy-alatti-szörny-félelmeink, vagy mi
történik? Nyilván a félelmeket és örömöket nem tudom modellezni, de annyit
tudok tenni, hogy valahol abból az ártatlan és kicsit odaátról való gyerekvilágból
megpróbáljak valamit megmutatni.
Hogy ne dizájnolt irodaház, gyerekmegőrző vagy pénztárfiók jellege legyen,
hanem egy tömörített kisvárosnak a
képét lássa a gyerek, amikor belép ide.

Ezek a gondolatok ihlették a hullámos tetőt a nyugati szárnyon
vagy a buborékszerű épületrészeket?
Az építészet sokkal komolyabb dolog
annál, mint hogy azt mondjam, hogy vicceltem, de talán valahol itt van a határa
– legalábbis az én erkölcsi- és ízlésvilágomban – ameddig azt mondom, hogy
el lehet menni ebben a fajta játékosságban, vagy viccben, ha úgy tetszik. Ez az
épület talán feljogosít rá, hogy egy kicsit
vidámabb legyen: nem minden függőleges, nem minden elvágólag van, mert az
a felnőtteknek a világa, akik ezt borzasztóan fontosnak találják. Pedig a valóságban egyáltalán nem így van. A gyerekek
világa sokkal lágyabb. A gyereknek az
építészetben a megfelelő archeotípusa a
kemence. Az anya puhasága, akihez
hozzá lehet bújni, ami megnyugtató. Ez
ihlette a két kas formájú szobát. Az
egyikben egészen biztosan sószoba lesz,
ahol meghallgatva egy mesét, beszívva a
jó levegőt, azt hiszem mentális értelemben is gyógyító hatású.

Lesz egy igazi különlegessége is
az épületnek. Budakalász első
olyan közintézménye, amely zöldtetőt kapott. Ennek mi a funkciója?
Ennek az épületnek létezik egy ötödik
homlokzata. A környékben vannak emeletes házak, ahonnan erre is rálátni.
Lechner Ödönnek volt egy mondása.
Mikor megkérdezték, hogy miért csinál
cifra tetőket, azt mondta, hogy a Jóisten
és a madarak vidámítására. A zöldtető
nem látszik az utcáról, hatalmas előnye,
hogy rendkívül jó a hőháztartása. A
szükséges hőszigetelést természetesen
megkapta a tető, de minden könnyűszerkezetes építmény alapvető problémája, hogy nincs hőcsillapító képessége.
Másrészt tervezési metodika volt ez a
megoldás. Hogy csak egy nagyon keskeny telket kelljen leválasztani az óvodából, magával hozta azt, hogy
lineárisan kellett elhelyezni a helyiségeket. Ez egy roppant széles épületet eredményezett, amit csak óriási tetővel
lehetne lefedni. Úgy oldható meg ez a
probléma, ha az ember csak a foglalkoztatók fölé rak tetőt, a két oldalra pedig
szárnyként csatlakoztatja a laposabb tetőrészt. Ezt boríthatnánk fémmel, de
ennek borzasztó hangja lenne egy eső
esetén, vagy marad a zöldtető, ami ráadásul hasznos is.

Most, hogy elkészült az épület,
mennyire hasonlít arra, ahogyan
elképzelte?
Tulajdonképpen ez egy kényes műfaj
számomra, mert nem szoktam ennyire
színes épületeket csinálni. Beltérben is
az anyagok nyers mivoltát szeretem
megmutatni, de egy bölcsődénél, óvodánál a színek ügye kikerülhetetlen kérdés.
Ezeknek a foglalkoztatóknak az egész
belső tere olyan, mint hogyha egy kőtömb sarkait lepattintgatnánk. Kristályforma világ van bent, míg a folyosókon a
kasok egy másik fajta érzést adnak. Az
egyik – ha tetszik – egy nőiesebb, a
másik egy picit talán férfiasabb világ.
Előéletemet tekintve is azt hiszem, hogy
a Waldorf óvodák picit lágyabb, kicsit
jobban a gyermeki fantáziának teret
hagyó érzését, otthonosságát lehetett itt
megcsinálni.
H.D.

BudAkAlászi Hírmondó
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Egészség

Az Egészségklub hírei
A PrEVEnTíV szŰrÉsEkről
Tisztelt budakalászi lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2014.
évben már elvégzett és még lebonyolításra váró preventív szűrésekről, amelyek az önkormányzat szervezésében és
finanszírozásában, az Egészségklub operatív munkájával történnek.

Ebben az évben BŐRGYÓGYÁSZATI szűrés négy alkalommal volt a városban, amelyen összesen 160 jelentkező
vizsgálatát végezte el dr. Bakos Beáta bőrgyógyász allergológus szakorvos. Többségüket szaktanácsokkal látta el, esetleg
egyéb kezeléseket javasolt részükre, illetve orvosi recepttel
ellátva gyógyszeres kezelést látott szükségesnek.

NŐGYÓGYÁSZATI szűrés az idén öt alkalommal történik, ebből eddig három az év első felében, míg két alkalomra,
ezt követően kerül sor. Szeptember 12-én és október 10-én,
pénteki napokon 8-12 óra között, az Egészségház ad otthont
és várja a budakalászi lakosokat a szűrésre az előzetes jelentkezéseknek megfelelően. Jelentkezni és a vizsgálatra időpontot egyeztetni Lazanyi Istvánnénál a +3670/4560605-ös
telefonszámon lehet.

2014. őszi hónapjaira szervezzük a VASTAGBÉL szűrést,
amelyet a beadott székletminta alapján központi laboratórium végez el Budapesten. A vizsgálati anyagokat tégelyekben kell gyűjteni és eljuttatni, amelyeken pontosan
szerepeltetni kell a vizsgálat személy adatait (lakcím, születési idő, TAJ szám), az OEP nyilvántartásában szereplő adatokkal megegyezően. Ezért a vastagbél szűrésre a jelentkezés
formája ebben az évben változik. Jelentkezni a közzétett és
kitöltött jelentkezési lapokkal lehet. A jelentkezési lapok térítésmentesen kaphatóak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a Kós Károly Művelődési ház portáján és a Budai
úti Gyógynövény boltban. A kitöltött jelentkezési lapokat
személyesen kell leadni - a személyi okmányok bemutatása
mellett - az Egészségház háziorvosi betegváró helyiségében
2014. szeptember 22., 24., 26., 29. és október 01. és 03. napokon, 16 – 18 óra között. A jelentkezett lakosok a vizsgálathoz a mintavételi tégelyt októberben kapják meg, átadásának
időpontjáról és a székletminta összegyűjtéséről előzetesen
értesítést kapnak. A fentiekhez kapcsolódó kérdéseikre a
+3670/4504320 telefonszámon szívesen válaszolok.

Szeretném felhívni az Önök figyelmét a szűrések fontosságára. A betegség megelőzhető, ha időt és fáradságot nem
sajnálva teszünk az egészségünk megóvása érdekében.
Kérem, éljenek a lehetőségekkel!
Garami Lászlóné
a szűrések koordinátora,
Népjóléti Bizottság tagja

nyári torna az
egészségünkért

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén
nyáron is heti két alkalommal nyílt lehetőség az egészségmegőrző tornasorozaton részvét venni az Egészségklub
tagjainak. A helyszín, a Faluház nagyterme volt. A rendszeres mozgás igénye
már beépült az életmódunkba, így a
nyári szünet alatt sem kívántunk lemondani a frissítő mozgásról. Testnevelőnk
jól megérdemelt nyári szabadságát töltötte, a vele begyakorolt, betanult gyakorlatokat Lukácsné Klári vezetésével
végeztük (néhány új gyakorlatot ő is becsempészett).
A meleg és az időnkénti nagy esők ellenére minden alaklommal megtartottuk
a mozgásóránkat, köszönhetően Tál Ica
szervezésének és a tagok érdeklődésének. A jó hangulatú, de intenzív mozgás
után rendszeresen tartottunk egy rövid
relaxációt is, levezetve a korai intenzív
mozgást, és kipihenve-megújulva folytattuk a napot.

Július elején még hosszúnak tűnt a
nyár, de nagyon hamar elmúlt ez a két
hónap. Még az utolsó nyári alkalommal
is 21-en voltunk, és vidám táncos tornával zártuk a nyarat. Végül egy kis aján-

dékkal köszöntük meg Lukács Klárinak
a tornák levezetését, Tál Icának a szervezést és Kormos Lacinak a zenei támogatást. Szeptembertől pedig újra Papp
Erzsivel folytatjuk.
KL
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Anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek
Augusztus hónapban 7 leány és 4 kisfiú született Budakalászon.

Házasságkötés
Augusztusban házasságot kötött 17 pár. Az ifjú házasoknak
gratulálunk!

Volt budakalászi lakosok
Júliusban elhunyt:
Kotán László 75 éves,
Zábrádi Lajosné szül.: Hajdu Éva 80 éves,
Fauszt Józsefné szül.: Maros Katalin Anna 66 éves,
Taranyi János 81 éves,
Tóth Miklós Gyula 71 éves

Szépkorú budakalásziak
90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Marsi
Sándorné szül.: Kinyó Ilonát Ercsényi Tiborné alpolgármester. Ilona néni 1924. augusztus 8-án született szegény paraszti családban, Csanádpalotán. A tanyasi élet egész napos
munkával járt, amibe hamar, már kislány korában bevonták.
1951-ben házasodott össze férjével, egy gyermekük született.

CsAládsEGíTő
És GyErmEkJólÉTi szolGálAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
tel: 06-26/312-605, 06-26/400-172

Idén hatodik alkalommal rendeztük
meg, a Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat egyik legjelentősebb eseményét, a balatoni egyhetes
táboroztatást, melynek helyszínéül a
déli parton található Balatonszárszót
választottuk.
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Miután a TSZ az összes földjüket elvette, 1965-ben férjével
és 2 éves fiúkkal Budakalászra költöztek, ekkor kezdett el
dolgozni a Lenfonógyárban. 1974-től a Hadtörténeti
Múzeum alkalmazottja volt, 1979-ben ment nyugdíjba.
Két unokája van. 90 évesen is életvidám, kertet gondoz,
süt-főz magára, elvégzi a ház körüli munkákat, saját háztartást vezet. Isten éltesse sokáig!

Rogán László polgármester jó egészséget kíván Horinka Istvánné szül.: Markovits Ilonának 95. születésnapja alkalmából.

Az egyhetes táborunkban, a tíz ellátott településeinkről, húsz általános iskolás fiú és lány jött – természetesen
fele-fele arányban –, akik még nem látták kishazánk legnagyobb tavát.
Az anyagi hozzájárulást nem igénylő
kikapcsolódás és élményekben teli feltöltődés, part közeli kőépületben történő elhelyezés mellett, teljes ellátást
tartalmazott.
A jó hangulathoz, mély beszélgetések, sok nevetés, fagyizás és természetesen strandolás párosult. A mosolygós
arcú kicsinyeknek és nagyobbacskáknak természetesen a kísérő munkatársak gondos felügyelete mellett, lehetőségük nyílt fürdésre, focizásra, társasjátékozásra, közösségi játékokra pl:

darts és nagy meglepetésre balatoni hajózásra.
Sajnos az időjárás nem kedvezett
minden nap, így a felhőtlen napsütötte
tópart csak korlátozottan állt rendelkezésünkre.
A hazaút során a gyermekektől folyton azt a kérdést kaptuk, ugye jöhetünk
jövőre is.
A válaszban sajnos ki kellett ábrándítani őket, ez egy nagy lehetőség, mely
csak egyszer adatik meg. Szívünk szerint minden évben visszahoznánk az
összeszokott csapatokat, de sajnos nagyon sok olyan gyermek él térségünkben, aki még nem járt a magyar
tengernél.

2014. SzeptemBer 15.

Vízi cserkésztábor
az ipolynál

A budakalászi 1111. sz. Szent István Cserkészcsapat 2014
nyarán, az Ipoly partján, Tésa közelében egy eldugott, vadregényes erdőség közepén verte fel sátrait.
A tábor viharos szelekkel és napokon áttartó hatalmas esőzésekkel kezdődött, tapasztalt vezetőinket is komoly kihívások elé
állítva. A 19 őrs három, egymástól távolabb
elhelyezkedő altáborba lett beosztva. Idei táborunkban a 200 fős csapatunkból 185 résztvevő volt jelen, minden őrsöt 2-2 önkéntes
fiatal őrsvezető vezetett, ahogy ez egész évben
is történt az őrsgyűléseken. A tábor programjainak összeállítása több hónapos előkészület
eredményeképp jött létre: minden fiatal vezetőre bőven jutott feladat, a lelki nap programjainak koordinálását, Józsi atya végezte,
aki jó pár napot együtt táborozott velünk.
Sok éves hagyomány, hogy táborainkat egy
keretmese köré építjük fel, melynek témáját
sokszor a magyar történelemből merítjük.
Idei táborunk keretmeséje a honfoglaló magyarok élete volt. A témához kapcsolódva, a fiatalabb táborozók honfoglaló díszeket, bőr és egyéb tárgyakat készítettek a
kézműves műhelyekben.
A honfoglaló elődeink kalandozásait idézték a 2-3 napos
szárazföldi és vízi portyák, melyeket az őrsök kisebb csopor-
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tokban hajtottak végre, az éjszakát a szabadban töltötték. Az
Ipoly hajóforgalomtól elzárt vízén kiváló vízi labda pályát építhettünk fel bambuszból, szabvány méretű vízilabda kapukkal,
mely nagyszerűen szolgálta a mindennapos testnevelést.
A vízilabda pályánk hamar népszerűvé vált a szülői napra
lelátogató szülők között is, akik a főzőverseny hősége után szívesen hűsöltek az Ipolyban, akárcsak a táborunkba lelátogató
Rogán László polgármester úr is.

Átformálta a táborozókat e közös együttlét, a rengeteg kaland. Felejthetetlen élmény volt az esti, élőzenés csángó táncház, a tábortűz körül a fűzfákkal körülvett, elzárt réten a
telihold fényében. Erre emlékeztetett minket utolsó este az
„Ipoly búcsúja”: egy hatalmas, talán 70 kg-os harcsa méltóságteljes, hatalmas csobbanásai a csillagfényes, csöndes
éjszakában... „Ne feledd az Ipolyt!”
Ezúton mondunk köszönetet az alábbi szervezeteknek: Budakalászért Közalapítvány, a Szent István Alapítvány, valamint
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által táborunk megvalósításához nyújtott pályázati támogatásokért.
Wettstein András
csapatparancsnok
mEGHíVó
Hagyományos táborvetítésünkre minden érdeklődőt
szeretettel hívunk 2014. október 10-én pénteken 18 órára
a telepi templomba.
Belépés ingyenes, a tábor-videó a helyszínen megvásárolható.

Wakeboard után Flyboard
az omszk-tavon

Augusztusban néhány napig egy furcsa jet-ski volt látható
az Omszk-tó Kahl-am-Main-sétány felőli oldalán. A járműre
speciális eszközt szereltek, amely a jet-ski energiáját és a víz
nyomását felhasználva több méter magasra repítette a vállalkozó szellemű próbálkozókat. Az új vízi sport a flyboard nevet
viseli, amerikai eredetű, és a világ számos pontján már neves
versenyeket is rendeznek a flyboard kedvelői. Az Omszk-tavon
kísérleti jelleggel egy szentendrei csapat próbálta ki az eszközt,
és amennyiben sikerül megfelelő helyet találni ennek az új
sportnak, a jövőben akár helyet is kaphat Budakalászon.
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Tisztel Olvasóink!

Az idei nyár nem minden esetben
kedvezett focistáinknak. A hőség mellett,
a zápor, az eső is nehezítette a felkészülést. A szünidőben minden korosztály
edzett, folyamatos volt a munka, hogy
minél erősebbek, szívósabbak legyenek
a következő szezonra. A legkisebbek edzőtáboroztak, a nagyobbak edzőmérkőzéseken
bizonyították,
hogy
vezetőtrénerükkel, Pintér Sándorral
megérte a becsületes, kemény felkészülés.
A felnőtt csaptara nagy feladat vár, a
cél, feljutni a megyei első osztályba. Nem
könnyű munka, de a srácok megígérték,
mindent elkövetnek a cél érdekében.
Korábban már beszámoltunk róla,
hogy az egyesület U16-os korosztályt is
indított, a nehéz helyzetre való tekintettel. A szabályok szerint, nálunk, a 15éves srácok kimaradtak volna a
bajnokságból, ezért hosszas egyeztetés
után, Budapest bajnokságban indítottuk
őket. Fiataljaink nagyon hálásak a lépésünkért, kemény munkát végeznek, hogy
a fővárosban is megismerjék Budakalász
fiatal foci csapatát. A mindennapokat
remek hangulat, igaz barátságok jellem-

zik. Jó érzés tudni, hogy van egy hely,
kulturált környezetben, egy igazi otthon,
ahol mindez lehetséges. Budakalász értékére vigyázni kell, azért hogy minél tovább éljen a lehetőség, hogy a fiatalok jól
érezzék magukat. Nem győzöm köszönetemet kifejezni, Rogán László polgármester úrnak, az Önkormányzatnak és a
Képviselő testületnek, hogy mindez működhet, nyugodt szívvel térek nyugovóra, mert tudom, hogy holnap is éppen
olyan zajos és nyüzsgő élet folyik majd a
pályán, mint az előző napokban. Bizton-

új kezdet a Budakalászi
sport Clubnál

Idén már egészen biztosan nem fog előfordulni az a faramuci helyzet, ami a tavalyi esztendőben. A női NB II-es bajnokságban két budakalászi csapat is szerepelt, ez pedig azt
jelentette, hogy mindekét szezonban egymás ellen is kellett játszaniuk. A BMSE kézilabda szakosztálya megszűnt, a játékosok egy része a Budakalászi Sport Clubban folytatja a
versenyzést. Az egyesülésben komoly lehetőségeket lát a klub
vezetése.
Talán ez lesz a legnagyobb változás az előző szezonhoz képest. A hamarosan induló őszi bajnokságban azonban új csapatok, játékosok, sőt edző kezdi meg a munkáját. „Sosem volt
még a BSC olyan volumenű, mint amilyen most az idényben
lesz.”– nyilatkozta Lakatos Zoltán klubelnök a VKC Televíziónak. Indulnak csapatok a gyerekbajnokságban, az U11-eseknél és serdülő korosztályban női és férfi együttes is van, akár
a juniornál és felnőtteknél.
A női felnőtt csapat edzője a nyári idény végén leköszönt
tisztéről. Krámerné Agócs Valériát Molnár Gábor egykori NB
I-es játékos váltja, a Ferencváros utánpótlás edzője is, a szomszédos Pomázon él. A férfi együttest továbbra is Géber Zsolt
vezeti. Izgalmas szezon várható, ugyanis a Magyar Kézilabda
Szövetség döntése értelmében az NB I-es csapatok versenyeztetésénél az ifjúsági játékosokat leviszik NB II-be. Nagyon rohanós és technikás játékot játszanak ezek az együttesek, így
tempós, pulzáló játékot láthatnak majd a nézők idén a férfi, a
jövő esztendőtől már a női NB II-es bajnokságban is.
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ságot nyújt az is, hogy a helyi vállalkozók
nagymértékben támogatják a klubot, és
az ö dolgozóik is szívesen látogatják a létesítményt. Kérném Önöket, látogassák
a mérkőzéseket, szurkoljanak gyermekeinknek, tapsoljuk meg a szép cseleket, a
gólokat és akkor büszkék és hálásak lesznek fiaink, unokáink arra, hogy magukra
húzhatták, Budakalász kék sárga mezét.
A felnőtt bajnokság elkezdődött a sorsolást közöljük. Hajrá Kalász!
Sárosi Tibor elnök

A Budakalászi Sport Club nagy hangsúlyt fektet a következő
egy esztendőben is az utánpótlás nevelésére. Folyamatosan
várják a fiatalok jelentkezését. Lakatos Zoltán azt mondja,7- 8
éves kortól már tudnak játéklehetőséget biztosítani a gyerekeknek. Céljuk, hogy a saját csapataik számára kineveljék a következő generáció játékosait.
Az első hazai bajnoki mérkőzéseket szeptember 21-én játsszák majd, a felnőtt férfi és női együttest november végéig öszszesen öt alkalommal láthatják Budakalászon. A meccsek
helyszíne a Budakalászi Sportcsarnok lesz.
A Lakatos Zoltán klubelnökkel készült beszélgetést megnézhetik a www.vkctv.hu oldalon.
H.D.
nB ii. Férfi felnőtt Észak
szeptember 21. vasárnap 16:00
október 12.
vasárnap 17:00
október 26.
vasárnap 17:00
november 15. szombat 16:00
november 30. vasárnap 16:00

Budakalászi SC – Csömör KSK
Budakalászi SC – Solymári SC
Budakalászi SC – Dunaharaszti mtK
Budakalászi SC – tfSe
Budakalászi SC – B.Braun gyöngyös u23

nB ii. női felnőtt Észak
szeptember 21. vasárnap
október 18.
szombat
november 2. vasárnap
november 15. szombat
november 30. vasárnap

14:00
16:00
17:00
14:00
14:00

Budakalászi SC – Hort-Csepel
Budakalászi SC – Solymári SC
Budakalászi SC – tatai AC
Budakalászi SC – Dorogi eSe
Budakalászi SC – XVII. Ker. lakóhely Se

2014. SzeptemBer 15.
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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, tel.: 06-30-950-9383.
nyugDÍjSzelVényt
tAlÁltAm néHÁny Hete.
06 20/441-4661

Gyógyszertári ügyelet
2014. szeptember

Vörösmarty Gyógyszertár
2014. szeptember 07.
vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20.
telefon: (26) 326-402
istván király Gyógyszertár
2014. szeptember 14.
vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Kossuth l. u. 21/A
telefon: (26) 325-462
kőhegy Gyógyszertár
2014. szeptember 21.
vasárnap 16-20 óráig
pomáz, jankovics gy. u. 2.
telefon: (26) 326-240

rózsadombon, margit hídtól 5
percre, az Apostol utcában 41
m2-es 1-másfélszobás korszerűen
felújított, összkomfortos, erkélyes, klímás lakás zuhanykabinos
fürdőszobával külön WC-vel kerti
gépkocsibeállóval, pincével 18,5
illió ft. tel: 06-309-773-588

Hétköznaponként
reggel 6-9-ig élőben!

91.6

Viktória Gyógyszertár
2014. szeptember 28.
vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
telefon: (26) 340-232

A változtatás jogát fenntartjuk!
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