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n Budakalász  állammal kötött
szerződése értelmében mindad-
dig, amíg az M0-ás folytatása
meg nem épül, minden évben 250
millió forint értékű útfelújítási,
útépítési kompenzációt kap. Hogy
áll most ez?

Idáig 500 millió forint értékű beru-
házás történt a városban. Az állam  saját
útjait és csomópontjait újította ebből fel.
Ez egy olyan szerződés, ami jó is, meg
nem is a városnak. Azokat az utakat,
amiket az állam ebből a pénzből felújít,
akkor is rendbe kellene hozni, ha nem
lenne közöttünk szerződés. Völner Pál
államtitkárral számos tárgyalást köve-
tően, új irányként, a város és az állam
közötti szerződés átdolgozását kértük.
Ennek oka, hogy már a harmadik kettő-
százötven millió forint értékű beruházás
sem kezdődött el és azt látjuk, hogy
nincs is akarat és szándék erre. Azért
lobbizom, hogy a városnak járó pénzt
fordíthassuk alsóbbrendű utakra, par-
kokra, parkolókra, belterületi utakra.
Magyarul, mi határozzuk meg azt, hogy
mire fordítjuk a kompenzáció összegét.
Egyelőre úgy látom, hogy államtitkár úr
támogatja a kérésünket. Szükségletein-
ket és igényeinket fel is mértük: váro-
sunkban ez parkokat, parkolókat,
játszótereket, hatvan utat és tizenöt ki-
lométernyi járdát jelentene. A tárcának
egy olyan kompromisszumos megoldást
javasoltam, amelyben nem követeljük a
nekünk járó pénzösszeg biztosítását tel-
jes mértékben – amire gyakorlatilag
nincs is reális esély – hanem egy alacso-
nyabb, egy milliárd forint körüli összeg
folyósítását kérem. Ebből bőven megva-
lósíthatóak lennének a felsorolt útépítési
igényeink. Úgy gondolom, hogy ezzel a

megoldással mind a Minisztérium, mind
pedig a város elégedett lenne, és ami na-
gyon fontos: a javaslat valóban esélyes
az elfogadásra, megvalósulásra. Az ösz-
szes olyan utat és utcát, – Diófa utca,
Szérűskert utca, Zöldfa, Mátyás király
utca, hogy néhányat említsek – ami nem
az elmúlt öt évben készült el, mindet ké-
pesek leszünk felújítani. Azt mondhat-
juk, hogy a következő két évben, ha meg
tudunk állapodni az állammal, minden
utca és járda felújítása megtörténik és
még újabb játszótereket is építhetünk. 

n Van-e új hír a Szentistvántelepi
Általános Iskola bővítéséről?

Négyszázhuszonhat gyermek jár
Szentistvántelepre. Abba az iskolába,
ahová ezelőtt tíz évvel kettőszázötven
gyerek járt. Az iskola idén elérte  befo-
gadóképességének határát. Tovább már
nem tudjuk bővíteni az iskolát, ezért le-
vélben kerestem meg dr. Lengyel Györ-
gyi államtitkár asszonyt, felhívva a
figyelmét a helyzetre. Egy műszaki szak-
emberrel megvizsgáltuk az iskolabővítés
lehetőségét. Az elképzelések szerint hat
tantermet tudnánk létrehozni. Elmond-
tuk, hogy vállalnánk a tervezés költsé-
geit, valamint egy öt-tíz százalékos
önrészt is. A bővítés költsége, száz-szá-
zötven millió forint körüli összeg lehet.
Van egy másik probléma, melyről nyíl-
tan kell beszélnünk. Most a két budaka-
lászi iskolába körülbelül kettőszázötven
olyan gyermek jár, akik nem kalásziak.
Lehetséges, hogy néhány hónapja, fél
éve rendelkeznek bejelentett budakalá-
szi lakcímmel, de életvitelszerűen nem
itt élnek. Jeleztem az intézmény-fenn-
tartónak, hogy ezzel a kérdéssel foglal-
kozni kell. Amennyiben ezt a
kétszázötven gyermeket kivennénk
ebből a rendszerből, akkor mind a két is-
kola mostani tantermei bőven elegen-
dőek lennének. Szeretnénk tehát, akár
egy tulajdoni lap bekéréssel megvizs-
gálni, hogy valóban itt élnek-e ezek a
családok, vagy csak azért jelentkeztek át,
mert a saját településükön nem szimpa-
tikus az iskola. Én értem azt, hogy Bu-
dakalász  jó hely, tudom is, hogy  jó hely.
De  nem tudom finanszírozni, hogy 
pomázi, csobánkai – minden tiszteletem
mellett – gyermekek oktatását a váro-

sunk biztosítsa. Erre nekünk nincsen 
lehetőségünk.  

n Még mindig sok a panasz a Po-
mázi úti lámpás kereszteződés
forgalma miatt. Mi az álláspontja
ezzel kapcsolatban? 

Sokan még most sem tudják, hogy az
az öt út, ami keresztülmegy a városon, –
a Pomázi, Budai, József Attila, Damja-
nich és Szentendrei út – nem a város
kezelésében és tulajdonában van. Ezek
állami, számozott utak. Magában fog-
lalva a lámpás csomópontot is. Én értem
az ennek megoldására törekvő közösségi
igényt és egyet is értek vele. A közút ke-
zelőjéhez már mi is nagyon sokszor for-
dultunk. Itt sikerült például elérnünk,
hogy a lámpák beállításánál a budakalá-
sziaknak kedvezve a József Attila utca,
Budai út irányvonal várakozási idejét rö-
videbbre állítsák. A száz éve épített HÉV
nyomvonalat azonban nem tudjuk áthe-
lyezni. Azt természetesen megoldhatná
valaki – akinek erre nagyon sok pénze
van –, hogy szintbeli kereszteződést hoz
létre. Ez azonban nem az önkormányzat
hatásköre, erre pénzünk sincs és nem is
a miénk. Látjuk a problémát, de azt is
hozzáteszem, ha valaki délutánonként
felmegy a Kálvária dombra, és lenéz a
csomópontra, jól láthatja, hogy két sáv
van, az egyik Szentistvántelep felé fordul
a síneken keresztül, a másik sáv pedig
megy Pomáz felé. Pomáz felé teljesen te-
lített a sáv. Magyarul, minket csak hasz-
nálnak átmenő forgalomként. Azért
használnak, mert hiába újították fel a
Dobogókői utat, ami Pomázról kivezetné
a forgalmat, nem használják. Mivel, a
Pomázról érkezők már reggel ott dugóba
kerülnek, és az első lámpáig, Békásme-
gyerig ötven perc alatt tudnak beérni, in-
kább választják a kalászi dugót, ami csak
húsz perces. A budakalásziak életminő-
sége, levegője pedig ezáltal romlik. A
Pilis kapuja vagyunk és rajtunk megy
keresztül a Pilis forgalma. Ez közel hú-
szezer autót jelent oda-vissza naponta.
Az igazi megoldást Budakalász számára
az M0-ás gyűrű bezárása vagy legalább
a forgalom 10-es útig való elvezetése je-
lentené, aminek kivitelezése szintén az
állam feladatkörébe tartozó terület.

GRT
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Egymilliárd forintos fejlesztés 
Több mint hatvan út, és utca, tizenöt kilométernyi járda, számtalan park és par-
koló épülhetne abból az egymilliárd forintból, melyhez egy érvényben lévő szer-
ződés módosításával jutna hozzá Budakalász.

Interjú Rogán László polgármesterrel
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Önkormányzati gazdálkodás
A Képviselő-testület elfogadta Budakalász
Város Önkormányzat 2013. I. féléves gazdál-
kodásáról szóló beszámolóját. Az önkor-
mányzat első féléves gazdálkodása kiegyen-
súlyozott volt. Bevételeink 45,7%-ban, míg ki-
adásaink összességében – a hiteltörlesztések-
kel együtt – 54,2%-ban teljesültek.

Hulladékkezelés
A Képviselő-testület elfogadta a helyi hulladék-
kezelési közszolgáltatás rendjéről szóló rendele-
tet és a Szolgáltatási Szerződés módosítását. 

Az idén hatályba lépett Hulladéktörvény
alapvetően módosította a lakosság ellátását
jelentő közszolgáltatást. Egyrészt előírt a szol-
gáltatást ellátók részére egy új kötelezettséget:
a begyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási en-
gedély mellett rendelkezni kell közszolgálta-
tói engedéllyel, és OHÜ minősítéssel is. Ez az
engedély azonban csak állami, önkormányzati
többségű tulajdonnal rendelkező cég részére
adható meg. Az AVE Tatabánya Zrt. ennek a
kitételnek nem felel meg. Enek megfelelően
2013. július 1-jétől településünkön a hulla-
dékkezelési közszolgáltatási feladatokat az
AVE Tatabánya Zrt. jogutódja a Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.

Másrészt az önkormányzat rendeletalko-
tási jogosultságának tartalmát is megváltoz-
tatta. Legalapvetőbb változás a korábbi
szabályozáshoz képest az, hogy a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. ja-
nuár 1-jétől már nem a helyi önkormányzat,
hanem miniszteri rendelet állapítja meg, va-
lamint a „házhozmenő” szelektív gyűjtéshez
a szolgáltatatónak kell biztosítania a zsáko-
kat, és a lakosoktól csak ezek a zsákok kerül-
hetnek elszállításra.

A Szolgáltatási Szerződés módosítását
szintén az időközben megváltozott szabályo-
zás indokolja. A Vértes Kft. szerződésmódo-
sítása már a rezsicsökkentésnek megfelelően
tartalmazza az árakat. 

Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázat 
A korábbi évek hagyományaihoz hűen, a bu-
dakalászi, felsőoktatási tanulmányokat foly-
tató, szociálisan hátrányos helyzetű diákok
támogatására az Emberi Erőforrás Miniszté-
riummal a 2014. évre meghirdette a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatot. A Képviselő-
testület elfogadta pályázathoz való csatlako-
zási javaslatot, a pályázat kiírási feltételeit, a
bíráló bizottság tagjait valamint a 2014. évre
vonatkozó 700 000 Ft támogatási keret ösz-
szeget.

a Katolikus egyház 2013. évi 
támogatása
A Képviselő-testület támogatást nyújt a Bu-
dakalászi Római Katolikus Egyházközség szá-
mára a szükséges és befejezetlen felújítási
munkálatok elvégzéséhez. A forrás a 2013. évi
költségvetésben az egyházak támogatására
fenntartott 3 millió Ft-os keretösszegből biz-
tosítható. A támogatásból a Testület 1 millió
Ft-ot az egyház tulajdonában lévő Klisovác
utcai temető ravatalozója előtti térburkolat és
az Egészségház építése során lebontott kerí-
tés megépítéséhez nyújtja, 2 millió Ft-ot
pedig a Szentistvántelepi Templom felújítá-
sának befejező munkálataihoz, a homlokzati
nyílászárók és a templom ülőpadozatának
cseréjéhez biztosítja.

Polgármesteri Hivatal 
B épületének 
fűtés-rekonstrukciója
A Polgármesteri Hivatal B épületéből az or-
vosok elköltöztek, így lehetőség nyílt az ere-
deti funkcióhoz való visszaalakítás
munkálatainak megkezdésére. Ezen munká-
latok végzése során felmerült az az igény,
hogy a már sokszor átalakított fűtési rendszer
most végre helyreállításra kerüljön, hogy az
épületet energiatakarékosan lehessen üze-
meltetni. A Képviselő-testület elfogadta a for-
rás biztosítását az épület fűtés-rekonstrukciós
munkálataira.

Csőtörés miatti díjfizetés
Budakalász Budai út 32. sz. alatt lévő önkor-
mányzati lakás ivóvíz ellátását a szomszédos
Német Nemzetiségi Egyesület ingatlanáról,
almérő közbeiktatásával oldották meg. A
csatlakozó vezetéket a volt mozi épület váró-
teremén keresztül építették meg. Vélhetően
2012 novemberében a váróterem közepén
csőtörés következett be, amit 2013. február
végén észleltek. 

Az Önkormányzat a volt mozi épületben
keletkezett csőtörés vízdíjszámla kifizetését 
1 277 073 Ft-ot kártérítés jogcímén vállalja és
a vízdíjszámla összeget a díjfizető a Budaka-
lászi Német Nemzetiségi Egyesület számlá-
jára átutalja.

Az egyesület igazolni köteles, hogy a víz-
díjszámla kiegyenlítése megtörtént. Ezzel
egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a
Német Nemzetiségi Egyesületet, hogy vizs-
gáltassa felül a rendszer műszaki állapotát, il-
letve gondoskodjon a vízóra illetéktelen
személyek általi hozzáférésének megakadá-
lyozásáról, zárhatóságról. Az ellenőrzés el-
végzéséről pedig adjanak tájékoztatást.

A vízdíj kifizetése a 2013. évi költségvetési
keretből valósul meg.

nemzet kápolnájának 
támogatása Komlóska községben
Komlóska község Polgármestere valamennyi
település önkormányzathoz azzal a kéréssel
fordult, hogy csatlakozzanak az egész nemze-
tet összefogó kezdeményezéshez, a nemzet
lelki megújulását hozó mozgalomhoz. A tele-
pülés kápolnájának megépítéséhez pénzügyi
adományt, faragott terméskövet és egy marék
földet kér minden támogató önkormányza-
toktól. Eddig már 1.500 település csatlakozott
a mozgalomhoz, Budakalász részéről egy fa-
ragott terméskő és egy marék föld adomá-
nyázást határozta el a Képviselő-testület. 

Pest megyei díjak
Pest Megye Közgyűlése felhívással fordult a
települési önkormányzatokhoz, hogy tegye-
nek javaslatot a megyei díjazottakra. Az Ok-
tatási Kulturális és Sport Bizottság az Év
sportolója díjra Fekete Bozsanát javasolta fel-
terjeszteni. A javaslatot a Képviselő-testület
elfogadta.

Önkormányzati ingatlanok 
értékesítése
Budakalász ún. Prekobrdo dűlő rendezési
terve olyan terület lehatárolásokat tartalmaz,
amely eltér a korábban végrehajtott telekala-
kítástól. Ezek a területek az Önkormányzat
tulajdonában vannak. Miután a területrende-
zést a HÉSZ-nek megfelelően kell végrehaj-
tani, ezért ezeket a földrészleteket a vele
határos építési telkekhez javasolt csatolni. A
javaslatot a Képviselő-testület elfogadta.

Klenity i. dűlő területrendezése
Budakalász Klenity I. településrészen az el-
múlt években szórványosan történtek belte-
rületbe vonások. A Képviselő-testület
határozatot hozott abban, hogy a belterületbe
vonás folyamatát egységes szempontok sze-
rint rendezi, szabályozza a közterületi igény
nagyságát, az átminősítendő terület tulajdo-
nosainak a kötelezettségét az egységes teher-
viselés elveinek és a HÉSZ maximális
figyelembevételével.

Képviselő-testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján a
www.budakalasz.hu-n, az Önkor-
mányzat menüpont alatt.

Képviselő-testületi döntések – 2013. szeptember 26.
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n Képviselő úr, alapvetően mi a
rezsicsökkentés célja?

Az alapkérdés az, hogy mi a kormány
feladata, és kit képvisel a mindenkori
kormány. Az figyelhető meg, hogy az
egyes kormányok mást és mást képvi-
selnek. Azt tapasztaltuk, hogy 2002 és
2010 között nem a magyar polgárokat
képviselte a kormány. Akkor, amikor
engedte a devizahiteles eladósodást,
amikor a rezsi díjak jelentős mértékben
emelkedtek. Mindenki tudja, hogy a gáz
ára összesen tizenöt lépésben három-
szorosára, a villamos energia duplájára
emelkedett nyolc év alatt. Mindez nem a
választópolgárok, és a magyar emberek,
hanem a közmű szolgáltatók érdekeit
képviselte. Kiszolgáltatottá váltak az
emberek, keresetük egy jelentős részét,
legalább harminc százalékát a rezsi

emésztette fel. A mindennapi megélhe-
tésre, a család egyéb kiadásainak fede-
zetére jóval kevesebb maradt. Legelső
intézkedéseink közé tartozott, hogy a
családok életkörülményeinek javítását a
rezsicsökkentésen keresztül kezdjük el.
Még 2010-ben rögtön befagyasztottuk a
rezsi díjakat, mely körülbelül négyszáz
milliárd forintot hagyott a családok zse-
bében. Ennyivel csökkent a közműcégek
szolgáltatóinak extra profitja. 

n Aktuális hír, hogy az Egyesült
Királyságban egy baloldali párt,
a Labour kezdeményezése szerint
be kell fagyasztani a rezsi díjakat
a magánszemélyeknél és a családi
vállalkozásoknál. Csehországban
és Lengyelországban is hasonló
törekvések indulnak…

Ez egy újabb kérdést vet fel,miszerint
a magyar baloldal, valóban baloldali ér-
tékeket képvisel-e? Egyértelmű, hogy
nem. Angliában a baloldal szociálisan
érzékenyebb baloldali erő, mint Ma-
gyarországon és Kelet Európában. A
magam részéről üdvözlöm ezt a kezde-
ményezést, és számomra mindenképpen
erőt ad, hogy jó úton járunk. Ezt bizo-
nyítja az is,hogy  a bankadó és a multikat
sújtó különadó kérdése nagy felháboro-
dást váltott ki az Európai Unióban 
illetve világszerte. Csendesen megjegy-
zem, hogy jó néhány állam bevezette
ezeket, köztük Olaszország, Anglia és
Franciaország is. Rájöttek arra, hogy ez
egy jó megoldás, jobb megoldás, mint a
lakosság folyamatos túlterhelése. Én
csak üdvözölni tudom az angol Munkás-
párt kezdeményezését. 

n A köztelevízió  műsorában
mondta  a Jobbik alelnöke, hogy
az a 261 milliárdos vételár, ami-
vel az EON gáz üzletágat meg
akarja venni a magyar állam,
gyakorlatilag az EON  rezsicsök-
kentésből eredő veszteségeinek
kompenzálására szolgál. Mi erről
a véleménye?

Számomra ez egyértelműen politikai,
nem pedig megalapozott kijelentésnek
tűnik. A magyar kormánynak egyértel-
műen az a szándéka, és ezt a parlament
döntő többsége támogatja, hogy vissza
kell szerezni azokat a vagyontárgyakat
az energia szektorból is, amelyek Ma-
gyarország függetlenségét szolgálják.
Ilyen volt a MOL részvények visszavá-
sárlása, és ilyen az EON gáz üzletág
megvásárlása is. Gondoljunk arra, hogy
a föld alatti gáztárolók is privatizálásra
kerültek a Gyurcsány kormány alatt. Ez
is azt eredményezte, hogy nem a magyar
kormány alkudott és állapodott meg a
gáz árában az orosz szállítóval, hanem
az EON – egy német vállalat – tárgyalt
Magyarország sorsáról az orosz gázszol-
gáltatóval. Ez nem tartható, nem vállal-
ható. Egészen biztos vagyok abban, hogy
ha a szerződéseket aláírják, akkor a ma-
gyar kormány teljeskörűen nyilvános-
ságra fogja hozni miben állapodott meg
és milyen indokai voltak ennek a megál-
lapodásnak. 

n Közműcégeket vizsgált Pest me-
gyében a Fogyasztóvédelmi Ható-
ság és a vizsgált számlák alapján
több mint 550 millió forint bünte-
tést szabott ki önkormányzati cé-
gekre. Miért kapták a büntetést?

Azért mert nem teljesítették a jogsza-
bályban foglalt előírásokat. Elsősorban
a lakosságot kell tájékoztatniuk arról,
hogy az ő rezsiköltségük mennyiben
csökkent, hogy ellenőrizhető legyen.
Azért, hogy a lakosság szembesüljön
azzal, hogy valóban megkapta-e a kor-
mány és a parlament által támogatott
rezsicsökkentést, vagy nem. Ezt a szol-
gáltatónak dokumentálnia kell.  Ez nem
minden esetben történik meg. Vannak
különböző trükközések. Bevezetnek,
vagy próbálnak bevezetni egyéb költsé-
geket, amelyeket megpróbálnak érvé-
nyesíteni a fogyasztók felé, de ez is
törvénytelen. 

GRT

Folytatódik a rezsicsökkentés 
2012. december 31. után a villany, a földgáz és távhőszolgáltatás területén írta elő a törvény a fizetendő díjak csökken-
tését. Július elsejét követően pedig a víz, a hulladékgazdálkodás és a kéményseprés díja csökkent 10%-kal. 2013. január
1-jétől a földgáz, az áram és a távhő árát mérsékelték 10 százalékkal, majd július 1-jétől csökkent a víz, a kéményseprés,
a hulladékelszállítás, illetve a palackos gáz díja is.

Beszélgetés Hadházy Sándor országgyűlési képviselővel
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n TáJéKOzTaTás 
a HulladéKszállíTás REndJéRől

Tájékoztatjuk Budakalász Város lakosságát,
hogy a törvény előírásai alapján 2013. július 
1-jétől a kommunális hulladékszállítást a Vértes
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a települé-
sen. Az budakalászi ügyfélszolgálat elérhetősége, helye és idő-
pontja valamint a hulladékudvar nyitvatartási ideje nem
változott (Klinger Henrik utca  1291/25 hrsz. volt Lenfonógyár
területén, nyitva tartás: csütörtök, péntek:14-18, szombat:8-
12 óráig.)
A társaság központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei a szol-
gáltató váltással viszont megváltoztak: 

Ügyfélszolgálati helyek: 
2800 Tatabánya, Komáromi út 55., tel.: 34/600-700

2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 8., tel. 23/777-556,
70/335-0046

2011 Budakalász, Klinger Henrik u., Hrsz: 1291/125 
(Hulladékgyűjtő pont területe) 

tel.: 06-70-371-9046
Minden hónap utolsó péntekén 14–18 óráig

n zÖldHulladéK szállíTás

Budakalász Város Önkormányzata és a Vértes Vidéke Non-
profit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy azon lakosok
részére, akiknek a kiosztott zöldhulladék elhelyezésére szol-
gáló zsákok mennyisége nem elegendő 2013. október 17 és
2013 október 31 között maximum 5 darab ingyenes zsák kerül
kiadásra a hulladékgyűjtő ponton nyitvatartási időben az Ön-
kormányzatnál rendelkezésre álló készlet erejéig. A zsákokat
csak személyazonosító okmány bemutatása mellett, hátralék-
kal nem rendelkező szerződött ingatlantulajdonosok vehetik
fel. Egy ingatlantulajdonos 2013. évben ezt a lehetőséget csak
egy alkalommal veheti igénybe. A szállítás kéthetente szom-
bati napokon történik biológiailag lebomló zsákokban. Az
alábbi szállítási napokon: 2013. október 19., november 2.,
16.,  30. (utolsó szállítási nap).

Felhívjuk figyelmüket, hogy kerti zöldhulladék elszállítása
kizárólag a régi szolgáltató által erre a célra biztosított „AVE
Tatabánya Zrt.” felirattal ellátott feliratos zsákokkal történik,
melyeket a szállítási napon reggel 7 óráig kérünk kihelyezni.
Más zsákban, vagy később kihelyezett zöld hulladékok nem ke-
rülnek elszállításra. 

n zÖldHulladéK égETés REndJE

Ezúton értesítjük a város lakóit, hogy a közterületek rend-
jéről szóló önkormányzati rendelet szerint: 

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a kerti zöld hulladékot elsősorban komposz-
tálni kell, amennyiben ez nem lehetséges a nem
komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és
kerti zöldhulladék égetése október 15-e és november 30-a kö-

zött pénteki napokon le-
hetséges. Az égetést a reg-
geli és esti talaj közeli
levegőréteg hőmérsékleti
változásai miatt 8 és 17
óra között lehet elvégezni.

A növényi hulladék a
tűzvédelmi előírások szi-
gorú betartása mellett, csak nagykorú cselekvőképes személy
felügyeletével, száraz állapotban égethető el: 
• Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető

egyéb hulladékokkal nem tartalmazhat kommunális, ipari
eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyag, üveg, illetve
sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok,
fémtárgyak, stb.). 

• Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (ben-
zin, gázolaj stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem
alkalmazható.

• A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hul-
ladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés
csak folyamatosan kis adagokban történhet.

• Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a kör-
nyezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés)
hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelent-
sen, a személyi biztonságot és az emberi egészséget ne ve-
szélyeztesse, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon. 

• Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye,
hőterhelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az ége-
tést be kell fejezni.

• Az avar és kerti hulladékok égetésének helyszínén olyan esz-
közöket, illetve felszerelést kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható. 

• A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést
végző köteles gondoskodni. Az égetés befejezésével a tüzet el
kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszer-
számokkal – meg kell szüntetni.

• Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén
tilos az égetés. Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni,
ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Tilos
a növényi hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyer-
mekintézmények, kulturális intézmények, nyitott sportléte-
sítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési
ideje alatt. Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos jól ki-
alakított tűzrakó helyen és módon, a szomszédos telken lévő
épületektől legalább 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m tá-
volságban állandó felügyelet mellett szabad. Égetni csak úgy
szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékben lévő zöld
növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.”

Mindemellett itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulla-
dék kezelésének környezetbarát módja a helyben történő kom-
posztálás, ezzel nem csak a környezetet kíméljük, hanem a
vetemények és virágágyások talajerő-pótlását is költségmen-
tesen elvégezhetjük. Arra is fontosnak tartjuk felhívni a fi-
gyelmet, hogy az égetés nem csak a légszennyező hatású, de az
égetőhely környékén jelentkező hőhatás a talaj élővilágát,
hasznos mikroorganizmusait is károsítja.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Zöldhírek



n VálTOziK 
az ElKülÖníTETT 
(szElEKTíV) HulladéK 
szállíTás REndJE!

A jogszabályváltozás következté-
ben 2013 októberétől változik az
elkülönített (szelektív) gyűjtés is
az alábbi módon.

• Az elkülönítetten gyűjtött anya-
gok kihelyezése változatlan idő-
pontban történik.

• A gyűjthető anyagok köre válto-
zik: A sárga színű zsákban csak
kommunális hulladék mentes,
tiszta pet palack, fólia és egyéb
műanyag csomagoló anyag he-
lyezhető el. A papír hulladék az
eddigieknek megfelelően köte-
gelve a zsák mellett kerülhet ki-
rakásra. 

• Az elkülönítetten gyűjtött hulla-
dékok közé egyéb hulladék pl.:
zöldhulladék, kommunális hul-
ladék, lom hulladék stb. to-
vábbra sem helyezhető ki. Az
ilyen hulladékokat, illetve a
szennyezett hulladékot tartal-
mazó zsákokat közszolgáltató
nem szállítja el az elkülönített
(szelektív) hulladékok szállítási
időpontjában.

Az elkülönítetten gyűjtendő hul-
ladékok elhelyezéséhez szükséges
zsákokat a szolgáltató ingyenesen
eljuttatja minden szerződött lakos-
sági partnerének. A lakosság ré-
szére 6 darab zsák kerül kiosztásra
2013 év hátralévő idejére. Azon
tartozásmentes ügyfeleknek, akik-
nek a zsákok mennyisége nem ele-
gendő, a szolgáltató térítés-
mentesen biztosít további zsákokat
a hulladékgyűjtő ponton nyitvatar-
tási időben azonosító okmány be-
mutatása mellett.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
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A reggeli és délutáni csúcsidőszakban
nem csak az autós forgalom nagyobb, a
HÉV-ek is sűrűbben járnak, így nehezebb
a haladás a Pomázi úti lámpás kereszte-
ződésben. A csomópont kialakításakor
számos tényezőt kellett figyelembe venni,
egymáshoz hangolni. – A Pomázi úti cso-
mópont kialakításában a fő szempont, a
HÉV biztosításához való alkalmazkodás
volt.  Úgynevezett nagyvasúti biztosítás
van a HÉV vonalakon, amelynek szigorú
előírásai vannak. Ez meghatározza, hogy
milyen jelzőlámpás forgalomirányítás ala-

kítható ki a környezetben. Maga a csomó-
pont egyedi Magyarországon is. Ilyen
korszerű vezérléssel még nem építettek
HÉV mellé jelzőlámpás vezérlést. Forga-
lomtól függő vezérlésű, ami azt jelenti,
hogy különböző logikai kapcsolatok van-
nak felépítve és azok irányítják a fáziso-
kat. A legmeghatározóbb a HÉV
bejelentkezés, amikor a HÉV-et keresz-
tező irányok egyből pirosat kapnak. Ekkor
a szerelvénnyel párhuzamos irányokba
zöld jelzés van. Sajnos a Petőfi tér irá-
nyába a híd miatt nem lehetett hosszú
jobbos sávot kialakítani, de ha később
annak átépítésére mód lesz, a HÉV okozta
visszatorlasztás hatása is csökkenhet –
mondta Dulicz László közlekedésmérnök. 

Hozzátette, a másik meghatározó elem
a gyalogosok helyzete. Arra törekedtek,
hogy biztonságos legyen a gyalogos közle-
kedés, vagyis ne akarjon senki a piroson
átszaladni, hiszen tudja, hogy gyorsan kap
zöldet. Amikor egy gyalogos nyomó-
gombbal bejelentkezik azoknál a zebrák-
nál, ahol ilyen berendezést  helyeztek el, a
program megvizsgálja, milyen a forgalmi
helyzet. Itt is bizonyos logikai vizsgálatok

után ad zöld jelzést a gyalogosoknak.
Amennyiben nincs bejelentkezés, akkor
nem kap zöldet az a gyalogos irány, így az
autóknak több zöldidő jut. - Sajnos a
város környéki hálózati elemek hiánya
miatt nagyon jelentős átmenő forgalom
halad a városon keresztül. Reggeli csúcs-
időszakban (1/2 8-8 között) ez a pomázi
irányból közel 100 %-ot jelent. Ez a forga-
lom Pomázról, Csobánkáról és a Pilisből
érkezik. De jelentős a Szentendrei úton és
a József Attila utca felől érkező átmenő
forgalom esetében is. Ennek egy része a

Tanító utca –Sport utca vonalát terheli,
másik része a Petőfi térnél Üröm felé ka-
nyarodik. Volt olyan forgalomszámlálás,
ahol 10-ből 9 autó Üröm felé ment. Ennek
a forgalomnak nem a városban van a
helye, de az autósok a 11. számú főút telí-
tett bevezető szakasza miatt a belső, Csil-
laghegyi utat vagy  hiányzó M0 szakasz
helyett a Damjanich utcát választják. A je-
lenlegi jelentős átmenő forgalmat városon
kívüli elemek nélkül nem lehet megfele-
lően kezelni. Akár lenne jelzőlámpa, akár
nem, ez a forgalom megjelenne itt. Köny-
nyű elfelejteni, de gondoljunk bele, mi-
lyen balesetveszélyes volt a jelzőlámpa
előtt átkelni a HÉV fele a posta környé-
kén. A jelzőlámpás irányítás mindenképp
jelentős forgalombiztonság javulást ered-
ményezett – egészítette ki Dulicz László.
A szakember szerint hosszú távon min-
denképp az M0 hiányzó szakaszának
megépítése szükséges. Az ideális a teljes
gyűrű valami módon történő bezárása
lenne, de a város életében a 10. számú fő-
útig való elvezetés is nagy lehetőséget je-
lentene.

GRT

az m0-ás folytatása lesz a megoldás
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Vérvételi változások
Változás várható a vérvétel rendjében 2013. október 1-

jétől. Ettől az időponttól ugyanis a budakalászi lakosok szá-
mára kizárólag a Budakalászi Egészségházban,
valamint a Szentendrei Rendelőintézetben végzik el
az OEP által finanszírozott vérvételt. A budakalásziak
által korábbiakban
használt és megszo-
kott vérvételi labo-
rok – a Gálfi Béla
Gyógyító és Rehabi-
litációs Központ 
Kiskovácsiban, vala-
mint a III. kerületi,
Csobánka téri Ren-
delőintézet – finan-
szírozási gondokra hivatkozva, a továbbiakban nem fogadja a
Területi Ellátási Kötelezettségén (TEK) kívülről érkezőket, így
városunk lakóit sem.

Szeretnénk azonban megoldást találni az így megnövekedő
várakozási idő kiküszöbölésére. Tekintettel arra, hogy a kis-
kovácsi labor térítés ellenében továbbra is elvégzi a beutaltak
laborvizsgálatát, szándékunk ezt a lehetőséget helybe elhozni
a budakalásziak számára. Folyamatban vannak azok a tárgya-
lások, melyek eredményeként a Gálfi Béla Gyógyító Központ
előzetes csekkes befizetés ellenében elvégzi majd a Budakalá-
szi Egészségházban levett vér vizsgálatát. Az intézet hivatalos
szolgáltatási tarifája szerint a nagyrutin mintegy 3000 Ft-os
összeg, amely még alacsonyabb is más egészségügyi magán-
szolgáltatók 4 000 Ft körüli áránál. Így igény és/vagy szükség
esetén legalább az utazási költséget és időt meg tudják takarí-
tani a budakalásziak.

Az Egészségházban a vérvétel továbbra is kedden és csü-
törtökön 7-től 8:45-ig zajlik, előjegyzés alapján, a felnőtt házi-
orvosok asszisztenseinél, rendelési időben.

Dr. Gál Katalin
háziorvos

a Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma
PálYázaTOT HiRdET
2014. évi programok megvalósítására

A pályázat célja: helyi kezdeményezések, hagyományok
létrehozása, ápolása, valamint olyan rendezvények, prog-
ramok szervezése, kiadványok elkészítése, amelyek a
város történelmi, turisztikai, kulturális és közösségi érté-
keinek megőrzését szolgálják, azokat bemutatják. 

A Kuratórium kiemelten támogatja:
• a fiatalok számára szervezett közösségteremtő prog-

ramokat, 
• a város, az intézmények, szervezetek értékeit bemu-

tató kiadványok megjelentetését,
• a kalászi fiatalok kezdeményezését a helyi hagyomá-

nyok tradíciók, értékek megóvását, terjesztését, újak
létrehozását.

Pályázók köre: a pályázaton azok a budakalászi szék-
helyű és tevékenységüket a városban folytató budakalászi
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és intézmé-
nyek vehetnek részt, amelyeknek tevékenységi körük a pá-
lyázati céloknak megfelel.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2013. november 1-
től 2013. november 30. között.

A pályázati felhívás és adatlap 2013. október 15-től le-
tölthető a www.budakalasz.hu/palyazatok weboldalról. 

Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma 

Bursa Hungarica 2014. pályázati felhívás
Budakalász Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumával együttműködve meghirdeti a
2014. évi BURSA HUNGARICA  Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszert, amelynek  célja az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének tá-
mogatása.

A pályázati adatlapokat 2013. október 14-től CSAK
elektronikus úton kell/lehet kitölteni és a kinyomtatott
adatlapot a Budakalászi Polgármesteri Hivatalba benyúj-
tani! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)

pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk
a pályázóknak 2013. november 15-ig! 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Pályázat
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szívünkre hallgatnak
mi az oka, hogy a fejlett társadalmakban, köztük hazánk-
ban is a szív és érrendszeri megbetegedések vezetik halá-
lozási statisztikákat? mi a jelentősége a budakalászi
kardiovaszkuláris felmérésnek? Tudta-e, hogy Közép-kelet
Európában ezidáig ilyen – egy kisváros egész lakosságára ki-
terjedő – vizsgálatot nem végeztek? Ezekre a kérdésekre is
választ kaptunk dr. Bagyura zsolttól, a semmelweis Egye-
tem Kardiológiai Központjának kardiológusától.

n 2011-ben indult Budakalászon, hogyan áll most a
felmérés?

A vizsgálat harmadik éve folyamatosan zajlik heti két vagy
három napon át. Eddig megközelítőleg kétezer ötszáz embert
vizsgáltunk meg a 18 év feletti, közel nyolcezer budakalászi
polgár közül. 

n Az elemzések alapján mire tudnak következtetni,
illetve mire fogják használni az eredményeket?

Alapvetően ez egy hosszú távú vizsgálat. Az lenne a cél,
hogy ne csak egyszer vizsgáljuk meg az embereket, hanem
mondjuk öt évenként újra és újra. Ugyanezekkel a módsze-
rekkel, vagy esetleg újakkal is kibővítve. Mindezt hosszú távon
folytatva olyan vizsgálati eredményeket kapnánk, amelyek  a
betegséget már a kialakulás előtt  megmutatnák. 

n Mi lehet az oka, hogy a fejlett társadalmakban, így
hazánkban is vezetik a halálozási statisztikákat  a
szív és érrendszeri megbetegedések?

Ezek a betegségek tulajdonképpen a jóléttel függnek össze.
Azzal, hogy egyfajta táplálék bőségben élünk, melynek követ-
keztében nagyon sok az elhízott ember. De a társbetegségek is
hozzájárulnak ehhez, itt kell megemlítenem a cukorbetegséget,
ami szintén az elhízásból adódik. Ezek az összefüggések azok,
amik a szív és érrendszeri betegségeket ennyire kiemelik a
többi betegségcsoport közül. Emellett sajnos a stresszes élet-
mód, a megfeszített munkatempó is  olyan rizikófaktor, ami
sajnos előre vetíti ezeknek a betegségeknek a kialakulását.

n Mit tehetünk szívünk egészségéért?
Nagyon fontos a testmozgás, valamint a testsúly megőrzése.

Ha valakinek túlsúlya van,  meg kell próbálnia leadni. Rend-
szeresen legalább napi húsz percet kellene mozogni ám az ide-

ális a rendszeres sport lenne. Figyelni kell a táplálkozásra, kü-
lönösen a sok zöldség és gyümölcs fogyasztására. A zsíros
húsok fogyasztását ugyanakkor kerülni kellene. Ami szerin-
tem még nagyon fontos, hogy ha tünet van, akkor el kell menni
orvoshoz, meg kell próbálni utána járni, mi okozza! Idejekorán
el kell kezdeni a kezelést. Ezért nagyon fontosak  a szűrővizs-
gálatok, mint  a mienk is. Segítenek abban, hogy kiszűrjük
azokat az embereket, akik vagy már betegek, vagy különféle
okok miatt fenyegeti őket a betegség. Ezek a vizsgálatok nem
csak a gyógyulást, a megelőzést is segítik.

n Hogyan zajlik a vizsgálat?
Körülbelül egy órát vesz igénybe. Három fő részből áll,

három külön helyiségben zajlik. Van egy kérdőíves felméré-
sünk, ami nem szigorú orvosi értelemben vett kérdőív. Inkább
életmód, életstílus, életvitellel kapcsolatos kérdéseket tartal-
maz. A táplálkozástól a mozgáson át a különböző egészségügyi
szolgáltatókkal való találkozáson – mikor, hol volt kórházban
– keresztül, olyan kérdéseket is felteszünk, hogy milyen a vá-
laszadó személyes véleménye az elvégzett orvosi beavatkozá-
sokról, orvos-beteg találkozásokról. Ez inkább szociológiai
jelegű vizsgálat. De természetesen az, hogy hogy élünk, hol
élünk, nagyon sokat számít abban, hogy milyen betegségek
alakulnak ki nálunk. A következő része, egy alapvető orvosi 
vizsgálat, itt  rákérdezünk az általunk legfontosabbnak ítélt –
főleg szív- és érrendszeri – kórképekre. De minden szóba
kerül, ami egy általános orvosi vizsgálaton szóba kerülhet.
Utána egy EKG vizsgálat történik, majd testsúly és testmagas-
ság mérés. A harmadik rész pedig egy szív ultrahang és egy
nyaki ér ultrahang vizsgálat, majd vérvétellel zárunk. Erre
azért van nagy szükség, mert kiegészítő adatokat szolgáltat  a
koleszterin vagy vércukor szintről. 

A vizsgálat innen önkéntes alapon tovább folytatódhat pszi-
chológiai kérdőívünk kitöltésével, amely a depresszióval,
stresszel való megküzdéssel is foglalkozik. Idén január óta zaj-
lik ez a vizsgálat, melyen eddig három-négyszázan részt is vet-
tek. Emellett egy szív CT vizsgálatot felajánlunk minden 35 év
feletti férfinek és 40 év feletti nőnek. Azért csak nekik, mert
ott van értelme, ott van várhatóan olyan elváltozás, amit ez a
CT ki tud vizsgálni. Ez röntgensugárzással működő vizsgá-
lat,ezért nyilvánvalóan valamilyen
szinten megterhelés a szervezetnek.
De sugárdózisa olyan alacsony mint
egy mammográfiás vizsgálatnak. Ez
itt most csak a budakalászi vizsgá-
latban elérhető, arra nincs sajnos
kapacitás, hogy az egész országban
mindenkit végig vizsgáljunk. Ez meg
tudja mondani, hogy mennyire me-
szesek a szív koszorú erek. Kiegészíti
azokat az eredményeket, amiket mi
a kérdéseinkkel, szív ultrahanggal,
EKG-val megkapunk. 

A budakalászi Epidemiológiai
Vizsgálatról minden információt
megtalálnak a http://www.budaka-
lasz-vizsgalat.hu oldalon, és várjuk a
18 év feletti budakalászi lakosok je-
lentkezését a 06-80-205-196-os te-
lefonszámon.

GRT
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A legkisebbek hírei

n nYiTniKéK óVOda 

szüreti mulatság
Idén engem ért az a megtisztelő feladat, hogy írjak pár sort
a Nyitnikék óvoda Szüreti Mulatságáról, ami sok-sok éve
kerül megrendezésre a Pomázi úti óvodák udvarán.

A mulatság után arra gondolt a mi szeretett óvó nénink,
hogy mi lenne, ha ezt a cikket egy szülő készítené el, aki
nem rendezi és véghezviszi ezt a sok munkát igénylő ren-
dezvényt, hanem olyan valaki, aki csak élvezi a sok munka
gyümölcsét. Nos, sokat gondolkoztam mivel is kezdhetném,
de nekem is eszembe jutott valami: az hogy igazából ezt a
cikket a gyerekek tudnák igazán szépen, mesebelien és va-
rázslatosan megírni és elmondani. A mi családunk több éve
vesz részt ezeken a programokon, amelyet mondanom sem
kell minden gyermekem nagyon vár. Szóval egész egysze-
rűen megkérdeztem őket, hogy tetszett nekik, és mi volt a
legjobb dolog, amit csináltak és készíthettek. Persze egy-
más szavába vágva sorolták a készműves tevékenységeket,
a sok mozgásfejlesztő játékot, amit kipróbálhattak, és azért
a sütit se felejtsük ki, és persze a fantasztikus mustot, amit
frissen préseltek a helyszínen. De igazából csak a polcra kell
néznem, és most is ott sorakoznak az agyag seregélyek, a fa
kereplők, amivel elűzhetjük a seregélyeket és a kékmadár,
amit a papírból készítettünk egy olyan nénivel, aki közben
történeteket mesélt nekünk a hagyományos motívumokról
és a történelmünkről. Táncolhattunk a mi néptáncos 
Bea néninkkel, amit sosem hagynánk ki, mert csodálatosan
szép népviseleti ruhában tanítgat minket a néptánc 
alapjaira!

Minden évben egy kicsit más volt és minden évben kap-
tunk valami különlegeset.

Úgyhogy kihasználva a cikk írását ezúton is szeretném
megköszönni a segítőknek (Dunakanyar Népművészeti
Egyesületnek, Vági Lászlónak, Fekete Tímeának) és min-
den szervezőnek a nagy munkát, amit véghezvisznek évek
óta.

Üdvözlettel:
Stringovicsné Petrovics Ágnes (egy anyuka)

n TElEPi óVOda

Hivatásom: óvodapedagógus
Amióta az eszemet tudom, mindig is óvónéni szerettem volna
lenni. Szeretem, ha gyerekek vesznek körül és kihívásnak
érzek minden egyes napot, amit köztük töltök el.

Fontos számomra, hogy jól érezzék magukat a nap folya-
mán. Igyekszem minden nap valami pluszt adni nekik, legin-
kább érzelmi téren. Figyelem rezdüléseiket és persze az
általam megtervezett tevékenységek szerint zajlik a napunk.

Az idei nevelési évtől új csoportba kerültem és már az első
pillanattól jól érzem magam. Köszönhető ez annak, hogy nagy
szeretettel vesznek körül a „manó” gyerekek. Tavaly is nagy-
csoportom volt és ez nagymértékben megkönnyíti a munkát.

Az eltelt egy hónap alatt megismerkedtünk, sokat beszél-
gettünk, meséltünk nyári élményeinkről. Rendeztünk rajz- és
fotókiállítást. Egyik kedvencünk a mozgásos játék, a minden-
napi testnevelés. Játszottunk sor- és váltóversenyt különböző
játékos feladatokkal, tornáztunk babzsákkal, karikával. A fo-
cipályán és az udvaron labdajátékokat szervezünk.

Elsétáltunk a zöldségeshez és vásároltunk őszi gyümölcsö-
ket. Mostuk, daraboltuk, válogattuk, csoportosítottuk, kóstol-
tuk. Játszottunk Mi van a takaró alatt? c. játékot.

Berendeztünk egy zöldségesboltot, kiszámoltuk, hogy ki le-
gyen az árus. Mindenki olyan színű pénzzel fizetett, amilyen
színű gyümölcsöt vett.

Gyurmáztunk, találós kérdéseztünk, körjátékoztunk, mon-
dókáztunk és meséltünk.

A Magyar Népmese Napján a Faluházban hallgattunk me-
séket, énekeltünk, népi hangszerekkel ismerkedtünk, kézmű-
veskedtünk. A szombati családi sportnap szép napos őszi
időben és jó hangulatban telt el. A közös zenés bemelegítés
után minden gyerek talált számára elfoglaltságot. Rajzolás,
golfozás, zokni párosítás, rollerezés, ugrálókötelezés, kapura
rúgás, homokvárépítés, gesztenyegyűjtés, talicskázás, diótö-
rés, gyöngyfűzés, zsákban ugrás, csörgőlabdázás, kincskere-
sés, teregetés, ügyességi sport, pörgettyű, kosárra dobás
izgalmas perceit élhették át óvodásaink és családtagjaik. 

Az arcfestés ismét nagy sikert aratott és az ugrálóvárban is
nagy volt a nyüzsgés. 

A szülők finomabbnál finomabb sütikkel érkeztek, melyek
délre majdnem el is fogytak.

Az október is sok izgalmas programot tartogat számunkra.
Már várom!!!                        Kerényiné Ficz Dóra, Telepi Óvoda
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Diákhírek

n szEnTisTVánTElEPi álTalánOs isKOla

iskolakezdés
A 2013/14-es tanévet 18 osztállyal, 416 kisdiákkal kezdtük meg
a Szentistvántelepi Általános Iskolában. Nagy örömünkre
szolgál, hogy az idei tanévet 82 első osztályos tanulóval indít-
hattuk el. A volt igazgatói irodát alakítottuk át tanteremmé,
az igazgatói iroda pedig a villa udvarra költözött. Így minden
osztályunknak (ha nem is túl nagy), de saját tanterme van.
Mindennek a finanszírozását az önkormányzat vállalta ma-
gára, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

Erdei iskolában jártunk Verőcén
A két harmadik osztály szeptember 17-től 20-ig Verőcén, Csat-
togó-völgyben volt erdei iskolában. Az idő nem nagyon ked-
vezett, de az összes tervezett programot meg tudtuk tartani.
Kedden este az éjszakai erdővel barátkoztunk egy éjjeli túrán.
Nagyon izgalmas kirándulás volt. Megtapasztalhattuk, hogyan
alkalmazkodik a szemünk az éjszakai látásviszonyokhoz, il-
letve, hogy teljes sötétség egy erdőben sosincs. A túra végén
volt bátorságpróba is, párban kellett egy rövid távot megtenni

lámpa használata nélkül, és a túravezető elbújva egy vaddisznó
hangját utánozta. Az első ijedtség után nagy nevetésbe torkol-
lott a „vaddisznó kaland.” 
Szerdán egész napos kézműves foglalkozások voltak. Beszél-
gettünk a fazekas mesterségről, majd ki is próbáltuk a koron-
gozást. Mindenki készített egy kis agyagedényt. Nemezeléssel
is megismerkedtek a gyerekek. 
Másnap Királyrétre kirándultunk, keskeny nyomtávú vasút-
tal. Nagyon érdekes volt, hogy egymás mellett láthattunk
örökzöld és lombhullató erdőt. Kerestünk féldrágaköveket is,
bementünk egy denevér lakta barlangba, láttunk erdei tavat,
bányát, patakot és egy igazi kölyök nagy pelét az odújában.  
A tábor tartalmas volt, nagyon sok szép élménnyel gazdagod-
tunk, komoly közösségformáló ereje volt ezeknek a napoknak.
Sok tanulónk most volt először távol a szülői háztól, de ez sen-
kinél nem jelentett komolyabb problémát. A túravezető és az
előadást tartók nagyon megdicsérték mindkét osztályt, hogy
milyen tájékozottak, okosak, aranyosak a gyerekeink. Mi ta-
nító nénik és tanító bácsi büszkén bezsebeltünk minden di-
cséretet. 

Kenderesi Ildikó és Váriné Tarjányi Ildikó tanítónők

n Kalász suli

ikonfestés a szerb templomban
A Budakalászi Város-
nap keretein belül a
Kalász Suli ötödike-
sei egy érdekes mú-
z e u m p e d a g ó g i a i
foglalkozáson vehet-
tek részt. Szeptember
13-án a kalászi Szerb
templomban profi
animátorok segítsé-
gével ismerkedhettek
meg az ikonfestészet
alapjaival. Némi el-
méleti bevezetés után
a gyerekek maguk is
ikonfestőkké válhat-
tak.

n zEnEisKOla
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Városnapi élmények tort     
Nagy sikere volt a város tortájának, a több mint 300 szelet p         

dezvényen azonban nem csak a kulináris élvezetéké volt a fősze        
szóház, ugráló vár és tűzijáték is várta a látogatókat. Az esős, s         
Károly Művelődési Házba. – Nagyon sok fellépőnk van, készült           
méltón kell megünnepelni. Készültünk várostortával, sok színe        
nyos előadást mutattak be a budakalászi közönségnek a fiatalo          
vetően,  szeptember 15.-én rendezték meg Budakalászon  első           
nemzetiségei, civil szervezetei és kistermelői mutatkoztak be kü  

a punk-rock zenét játszó C.a.f.b. együttes gitárszólója

a zanzibár együttes fergeteges 
koncertet adott

felméri péter szórakoztatta 
a közönséget

polgármester várostortával a kacskaringó együttes játszott a gyermekeknek

guca partizans brass band szerb fúvószenekar – a nézők között sétálva zenéltek
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  tával, zenével és tánccal 
           percek alatt elfogyott az ötödik budakalászi Városnapon. A ren-

         erep, hiszen kézműves és kulturális programok, koncertek, ját-
           zomorkás szombat déllelőtt ellenére, sokan látogattak el a Kós

        tünk erre a mai napra, azt gondoltuk, hogy az ötödik esztendőt
      es programmal. Délvidéki barátaink is eljöttek hozzánk, látvá-

        ok – mondta el Rogán László, polgármester. A Városnapot kö-
        ő ízben a Pilisi Kóstolót. A  gasztronómiai találkozón  a térség

       ülönlegességeikkel. 

Szilvalekvárt készít a kalászi művészeti Iskola a pilisi kóstolón

Tűzzsonglőrök varázsolták el a közönséget

közösségi festés külüs lászló 
vezetésével. a csodálatosan sikerült
festmények megtekinthetők 
a művelődési Ház kávézójában     

a Vajdaságból érkezett midnight tánccsoport elbűvölt minket tánctudásával

a dorogi Szimfonikus zenekar filmslágereket játszott
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Erdő Péter bíboros 
Budakalászon

Térkővel burkolt templombelső és tér, valamint az egyre jobban kirajzo-
lódó park képe fogadja  mostanában a Kálvária dombra látogatókat. – Hetek
alatt óriási változások történtek, akik jártak fent egy-két hónappal ezelőtt, azok
talán rá sem ismernének a Kálvária dombra. Teljesen elkészült a térburkolás,
a templommal és előtte a térrel végeztünk. Hamarosan elkészül a sétány is. A
parkosítással, füvesítéssel és a templom körüli zúzott kő elhelyezésével is na-
pokon belül végzünk – mondta el Rogán László. A polgármester hangsúlyozta,
az országban több helyen építik újjá a romtemplomokat, de itt Budakalászon
nem ez a cél. Az viszont az elképzelések között szerepel, hogy valamilyen
módon megmutassák az egykori építmény tömegét.  Kátai Ferenc 1995-ben
megjelent Megszólalnak a kövek című könyvében ír az 1977-es kálvária dombi
ásatásokról. Akkor egy faültetés során kerültek elő a földből emberi csontok.
Egy kisebb feltárást követően azonban a munkálatok abbamaradtak, egészen
2011 novemberéig, amikor Kátai Ferenc és dr. Krepárt Tamás alpolgármester
beadványa nyomán, dr. Tomka Gábor régész vezetésével megkezdődött a fel-
táró munka. Tavaly nyáron több érdeklődő budakalászi és környékbeli ön-
kéntes segítő érkezett a földmunkák elvégzésére, a romok kiásására. Idén
őszre elkészül a romot körülölelő park is, melyre még a tervek szerint további
fejlesztések várnak. Szeptember végén újra a Kálvária dombra látogatott Erdő
Péter. – Erdő Péter tavaly augusztusban itt volt  a Kálvária dombon, amikor
még félig földben volt a templom. Most megmutattuk neki, hogy közösen az
egyházzal mit tudtunk létrehozni. Mindez József atya érdeme is, hiszen vele és
az egyházközség közreműködésével, erkölcsi támogatásával hoztunk létre
mindent – tette hozzá Rogán László.                                                               GRT

Szeptember 27-én a kálvárián
tartott keresztúti imádságot
Erdő péter bíboros. az egy-
házfő a készülő régészeti park
és a feltárt templom romjai-
nak megtekintése után a
budai úti templomban tartott
szentmisét.

rogán lászó polgármester bemutatja a város kivé-
teles szépségű helyén épült templom romjait
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a Cserkészgrund újra
megnyílt

A budakalászi cserkészcsapat 2006. évben építette fel a
Szegfű utcában a Cserkészgrundot. Ez egy nagyszabású össze-
fogás eredménye volt, szülők, gyerekek, cserkészvezetők és
nem cserkész segítők több ezer órás önkéntes munkával hoz-
ták létre a 30x40 méteres grundot: egy 5 méter magas kerí-
téssel határolt füves foci-és röplabdapályát, melyen 5x2
méteres focikapukat helyeztünk el. Az önkormányzat akkor a
kerítés anyagköltségeit fedezte.

A budakalászi önkormányzat e grundot 2012. évben átépí-
tette a szentistvántelepi HÉV megálló melletti feltöltött terü-
letre. E grund köré alakítottuk ki Szent István kertjét egy
másik pályázati forrás felhasználásával a Szentisvántelepi
Cserkész Alapítvány sikeres pályázatával a helyi iskola, ön-
kormányzat és más civil szervezetek összefogásával.

Az új 20x40 méteres pályán az önkormányzat végezte a fü-
vesítést. A szükséges pályamunkákat és a focikapuk felállítását
Szávai Károly vezette, a locsolást Rendes László végezte. A
pálya vonalazásában és a foci kapu hálók adományozásában
BMSE labdarúgó szakosztálya nyújtott segítséget. Az önkor-

mányzat hatékony munkájának és a gondos locsolásnak kö-
szönhetően a fű megerősödött, és eljött a várva várt pillanat:
a grund is megnyitotta kapuit, és egy „grundavató rangadó”
keretében került átadásra 2013. szeptember 22-én. 

A Pályaavató Utcabajnokság megrendezését magánszemé-
lyek (Szelcsányi Péter és Soproni István) támogatták, az esz-
közök fuvarozásában Bakos Tamás nyújtott segítséget. A
bajnokság szervezésében Horváthné Lakatos Zsuzsanna vala-
mint  Makk András és felesége segítettek (érmek , oklevelek
elkészítése  és büfé). A pályaavató mérkőzés fő szervezője
Urbán Tibor volt. Köszönet mindnyájuknak a  munkájukért!  

A jó hangulatú tornát  a  Jómadarak  csapata (madár-utcák)
nyerte  a  Grund  (helyi „grundos” fiatalok),  a  Néger Lányok
(cserkészek), a Petőfi utca és a  Söröm (helyi fiatalok) csapata
előtt!  A  győzteseknek gratulálunk! (a képen fehér pólóban a
madár utcák csapatának tagjai).  Köszönjük a támogatásokat,
és mindenkinek köszönjük a részvételt!

Remélhetően minél többen használják ki e grund kínálta
lehetőséget a jövőben, mely térítésmentesen áll rendelkezé-
sére a sportolni vágyó lakosoknak. A  pályán  találkozunk!  

Dr. Wettstein András 
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 

kuratóriumi elnök

Egy kiállítás margójára
A Városnap keretében az Albert csa-

lád tagjainak jelenlétében nyílt meg az
Albert Flórián Alapítvány vándorkiállí-
tása a Kós Károly Művelődési Ház kiál-
lítótermében.1

A két hétig tartó kiállításon az egyet-
len magyar aranylabdás futballista Al-
bert Flórián személyes tárgyaiból,
relikviáiból és gazdag fotó dokumentá-

cióból összeállított rendkívüli tárlatát nézhették meg az érdeklődök. A színes és
tartalmas kiállításon a futball Oscar-díja az aranylabda is látható volt. 

Albert Flórián neve nemcsak a hazai sportrajongók és talán nem túlzás azt
állítani, hogy a sport iránt kevésbé érdeklődő honfitársaink körében is ismert.
Országhatárainkon túl Puskás neve mellett Albert Flóriáné a legismertebb, a
világ számos pontjára vitte a magyar sport és hazánk jó hírét.

Ám ennek a rövid írásnak nem az összefoglalás a célja. Ezeket a sorokat más
indukálta. Több helyről ugyanaz a kérdés, megjegyzés érkezett hozzám: „biztos
nagyon sokba került ezt a kiállítást két hétre ide szervezni”. 

Anyagias világban élünk, így már meg sem lepődtem a kérdéseken. Elgon-
dolkoztam az értékeken és értéktelenségen, az üzleti világban oly gyakorta el-
hangzó frázison az ár-érték arány kifejezésen. Összeszámoltam. A két hetes
kiállítás teljes költsége kisebb összeget tett ki, mintha a kereskedelmi televízi-
óban legyártott aktuális sztárocska „tátika” műsorát 20 percre igénybe vettük
volna. Órákig lehetne elmélkedni azon, hogy mi ennek a jelenségnek az oka,
de nem ennek a jegyzetnek a keretében.

Szeptember 14-én éjszaka a kiállítás megnyitását és a városnap lebonyolí-
tását követően jól eső érzéssel tértem nyugovóra, azzal a megnyugtató érzéssel,
hogy értéket teremtettünk és közvetítettünk, valamint kitértünk az országban
állomásozó és hazánkat lerohanó műanyag celeb hadsereg útjából.

Benkó Attila

meghívó német  
nemzetiségi gálára

Az Észak-magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége Egyesü-
let  tisztelettel meghívja Budakalász
lakosságát  a XIV. Regionális Német
Nemzetiségi Kulturális Gálaműsorára.
Az esemény  2013. november 10-én 15
órakor, az Omszk parki Sportcsarnok-
ban lesz. A rendezvényen adják át a
„Für das Ungarndeutschtum der Re-
gion Nord“ díjakat is.  Pest megye leg-
kiválóbb eredményeket elért német
nemzetiségi zenekarai, tánccsoportjai,
énekkarai vesznek részt a műsorban.
Természetesen a Kalász Suli tanulói is
bemutatkoznak, akik az országos
német nemzetiségi vers-és próza-
mondó versenyen kiemelkedő ered-
ményt értek el a helyi kulturális
csoportok mellett.

Támogatóink: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Budakalász,  Budakalászi Német
Nemzetiségi Egyesület

A belépés díjtalan. 
Helyfoglalás a  06-70-456-7118-as  

telefonszámon (Wágner Kati) vagy a
kati.wagner@index.hue-mail címen
november 1-jéig.

Ritter Imre, az ÉMNÖSZ elnöke



16

BudaKalászi HíRmOndó

n Ezer szállal kötődsz Budaka-
lászhoz. Több mint húsz évet töl-
töttél el a Szentistvántelepi
Általános Iskolában, több mint tíz
éve veszel részt aktívan a város
közéletében, de arról keveset
tudni, hogy hogyan kerültél Bu-
dakalászra?

1991 őszén, Milosevits Ági csábított át
Békásmegyerről, mondván, hogy indul
egy új iskola Szentistvántelepen és szük-
ség volna matematika és kémia tanárra
is. Meghatározó élmény volt bekerülni
ebbe a családias, barátságos közösségbe
azután, hogy a fővároshoz közeli békás-
megyeri iskolában egy százharminc fős
testületben,  ezerfős intézményben taní-
tottam. Rengeteg csodás emléket őrzök,
de egyet mindenképpen kiemelnék. Ide-
érkezésem őszén, az akkori ötödik osz-
tály diákjai – aki ma már harminchárom
éves anyukák és apukák – a névnapo-
mon köszöntöttek. Mindegyikük egy szál
virágot hozott magával, és ahogy az osz-
tályterembe léptem, mindenki rámdobta
a kis rózsáját, liliomját, ki mit hozott és
énekeltek nekem. Máig meghatározó él-
ményem, hogy nagyon jó érzés olyan kö-
zösségben lenni, ahol ekkora szeretettel
fogadják az embert és szoros kapcsola-
tok, barátságok tudnak kialakulni. 

n Milyen volt akkoriban Budaka-
lász? 

Más, mint most. A forgalom már
akkor  sem volt kicsi, de persze  lényege-
sen kisebb, mint most. Akkor volt a
rendszerváltozás. Mindenki bízott
abban, hogy egy kicsit jobb lesz, egy ki-
csit más lesz, szabadabbak leszünk. Po-
zitív várakozás volt mindenkiben.
Nagyon élénk közösségi élet volt már
akkor is.Volt szüreti felvonulás, majális,
juniális, a Budakalászi Baráti kör, mint
a legrégebbi civil szervezet, már akkor is
működött. Akkor volt az első szabad vá-
lasztás, ami tényleg szabad választás
volt. Ez óriási változás volt ahhoz képest,
hogy egy előre nyomtatott listát kellett
bedobnunk az urnába. Mint ahogy helyi
szinten is teljesen más volt, hiszen el le-
hetett gondolkodni, hogy ki legyen a ve-
zető, akit szabadon választhattak meg,
az akkor még falu lakosai. 

n Kicsit visszaugorva az időben, a
gyermekkorod, hogyan telt?

Tulajdonképpen csillaghegyi lány va-
gyok, de a Lenfonóhoz elég sok szállal
kötődöm, mert apukám ott dolgozott
1945-től egészen nyugdíjazásáig. Anyu-
kám is dolgozott ott, tehát az én szüleim
ott ismerkedtek össze. A háború után a
Klinger gyár, ami idén lesz 90 éves,
rendkívül jó lehetőséget jelentett a 
környék lakosainak. Ott is nagyon jó kö-
zösségi élet volt, gyerekkoromban meg-
határozó tényező volt a gyár turista
szakosztálya, ahol apukám lelkesen te-
vékenykedett. Így már akkoriban is na-
gyon sok budakalászi barátom volt.

n Hogyan lett Budakalász az ott-
honod?

Tulajdonképpen ezt is a Klinger gyár-
nak köszönhetjük. 1980-ban mentem
férjhez,  akkor kezdődött a Ciklámen
utcai építkezés. Egy család visszamondta
a költözést, így kerültünk a helyükre. Ez
akkoriban nagyon jó lehetőség volt, hoz-
záteszem sokat is kellett dolgozni, hiszen
kalákában épültek a házak, ami azt je-

lentette, hogy a férfiaknak aktívan – havi
kétszáz órát  – részt kellett venniük a fa-
lazásban, betonozásban stb. Ami jó is
volt, mert mindenkinek volt alkalma
megismerni a leendő szomszédját. 

n Férjeddel, hogyan ismerkedte-
tek meg?

Hol máshol, mint egy kiránduláson?
Egyetemista korunkban Visegrádra ki-
rándultunk. Kedveljük ezt a túraútvona-
lat és azóta is rendszeresen elmegyünk
nosztalgiázni egy kicsit, hogy milyen
szép kis útvonal volt és persze milyen
emlékezetes. Az életünket meghatározó.
Sokszor nem is gondolunk rá, hogy el-
megyünk valahová, s ott találkozunk
azzal, akivel majd leéljük az életünk.

n Mit jelent számodra Budaka-
lász?

Az otthonom, a munkahelyem. Itt
vannak a barátaim. Számomra  nagyon
fontos hely, lehet, hogy már kislány ko-
romban is azért szerettem annyit ide
járni, mert itt jó emberek laktak, sok jó
barátunk volt, ismerősünk. Jó közösség
volt, ahova szívesen jött az ember. Bár
sajnos a Lenfonó gyár nem működik ré-
góta, de ebből a  közösségből, a barát-
ságból, az összetartásból elég sok
mindent sikerült átmenteni és meg-
őrizni és szerintem ez  nagyon fontos
dolog. Tudod mi az érdekes? Régóta ta-
nítok itt – Szentistvántelepen több mint
húsz éve – a tanítványaim többsége  el-
költözik, de néhány év múlva nagyon
sokan visszajönnek.  Eltelik két-három
év, laknak Pesten, Szentendrén, de
előbb-utóbb azt látom, hogy visszaköl-
töztek. Azt látom, hogy a fiatalokban is
nagyon megvan az, hogy a szívük vissza-
húzza őket ide a közelbe. 

n Mivel jár alpolgármesternek
lenni, illetve mekkora felelősség
egy ilyen pozíció?

Tizenkét évvel ezelőtt szántam rá
magam, hogy képviselő legyek. Tulaj-
donképpen ez a 2002-es év hozadéka

VENDÉGÜNK: Ercsényi Tiborné 

„a másik szeretetéből nagyon sok energiát
kap az ember”
Ercsényi Tiborné marikát a szentistvántelepi közösségnek  nem kell bemutatni, hiszen a családok, és a szentistvántelepi
általános iskolába járó gyermekek jól ismerik őt. mindig aktív, tettrekész közéleti személyiség, akihez bátran fordulhat-
nak kérdésekkel, kérésekkel a budakalásziak. 

közös munka a kálvária-dombon
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volt. Addig én egy különösebben a poli-
tikával ilyen szinten nem foglalkozó,
három gyerekes anyuka, háziasszony és
tanárnő voltam. Fidesz elnök vagyok
Budakalászon jelenleg is és akkor is a Fi-
desszel szimpatizáltam és engem na-
gyon megrázott a 2002-es választási
vereség. Úgy gondoltam lehet, hogy az se
jó, ha csak üldögélek otthon és nem kap-
csolódom be a közéletbe. A másik,ami
miatt úgy gondoltam, hogy az önkor-
mányzatban érdemes lenne tevékeny-
kednem, a Szentistvántelepi Általános
Iskola problémája volt. Azokban az
években ugyanis az iskola léte-nemléte
állandó téma volt. Az akkori képviselő-
testület gyakorlatilag nem tudta eldön-
teni, hogy kell-e két iskola. Volt olyan is,
hogy kifejezetten ellenséges volt a testü-
let, mondván, hogy semmi szükség rá,
mivel nincs és nem is lesz annyi gyerek
Budakalászon. Ehhez képest az eltelt
több mit tíz év minket igazolt, akik ott
éltünk és láttuk, hogy igenis Szentist-
vántelepen sok gyermek van. Az orszá-
gos átlaghoz képest is sokkal nagyobb a
születésszám. Engem ez indított el a
képviselői pályán, hogy kellene tenni va-
lamit az iskoláért, és ha valaki bekerül az
iskolából a döntéshozó testületbe, akkor
van lehetősége arra, hogy meggyőzze
társait.

n Olyannyira szükség van az is-
kolára, hogy elkerülhetetlen a 
bővítés. Ideiglenesen konténer
irodába kényszerült az igazgató-
ság, hogy a tavalyi év után idén is
elférjen három osztálynyi elsős
diák. Mit tud tenni az önkor-
mányzat úgy, hogy az intézmény
kezelése, fenntartása a Klebels-
berg  Központ hatáskörébe tarto-
zik? 

Megnéztük az óvodai létszámokat és
úgy néz ki, hogy nemcsak jövőre, hanem
még két év múlva is nagyon sok gyerek
lesz. Felvettük a kapcsolatot a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központtal
majd a minisztérium megfelelő államtit-
kárságával. Levélben foglaltuk össze az
államtitkárnak, hogy mi a problémánk.
Saját erőből ezt megoldani nem tudjuk,
ehhez mindenképpen állami forrást kell
bevonnunk. A múlt héten megvizsgálták
az iskolát, megértően fogadták a hely-
színen tapasztaltak alapján az igényün-
ket. Így most Turi Attila főépítész úrral
és Siklósi Józseffel – aki még 2005-ben
készített bővítési tervet – leültünk, és
igyekszünk olyan tervet kidolgozni, me-

lyet jövő évkezdésre meg is tudunk való-
sítani. A tervezés költségeit az önkor-
mányzat állja, szintúgy az esetlegesen
felmerülő 15-20 százalék önrészt is,
azonban egy kétszáz millió forintos be-
ruházást nyilván nem tud megvalósítani
egy település. 

n Ha már az aktualitásoknál tar-
tottunk, a Berdó városrészben
élők számára fontos hír, hogy fej-
lemények vannak csatornázás
ügyben.

A csatornahálózat bővítésére a pályá-
zatunkat befogadta a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség. Bízom benne, hogy rövide-
sen arról számolhatunk be, hogy meg is
nyertük az igényelt támogatást. A Berdó
városrészben azért is pályáztunk Euró-
pai Uniós pénzekre, mert ott a csatorna
megépítése a domborzati viszonyok
miatt nagyon költséges. Sok helyen szi-
vattyúkkal kell felnyomni a Gerinc, vagy
a Gyümölcs utcára a szennyvizet. Ez a
megoldás sokkal drágább. Emiatt volt
fontos, hogy plusz forrást tudjunk be-

vonni és ne a lakosokat terheljük. Arról
nem is beszélve, hogy amíg nincs csa-
torna, addig utat sem tudunk építeni.
2011 tavaszán nagyon komoly, több tíz-
milliós felújításokat végeztünk. Mart
aszfalttal elláttuk a Gerinc utcát, rendbe
tettük a Cseresznyés utcát, a Gyümölcs
és Bodza utca is egy nagyon alapos javí-
tást kapott. De amíg nincs csatorna és
csapadékvíz elvezetés addig nem tudunk
végleges megoldást az utakra. 

n Mit tekintesz az elmúlt több mit
tíz év kiemelkedő eredményének?

Nagyon örülök az egészségháznak.
Nő vagyok, anya vagyok, nagymama.
Mint pedagógus, rengeteget vittem a
gyerekeket a régi egészségháznak becé-

zett, magunk között szólva nem európai
állapotokat mutató intézménybe. Doh-
szag volt, vizesedtek a falak, a gyermek-
rendelő különösen rossz állapotban volt.
A felnőtt rendelőben a beteg felnőttek-
kel együtt kellett várnunk a fogászati
szűrésre érkezett gyerekekkel. 2006-ban
már az új egészségház megépítését célul
tűztük ki. 2007-ben az időközi választá-
son elsők közt hirdettem. Meg kellett
várni, amíg eljutottunk ahhoz a lehető-
séghez, hogy a kábeltévé hálózat értéke-
sítését meg tudtuk oldani úgy, hogy
kapjunk érte annyi pénzt, hogy abból az
egészségház meglegyen. Persze el lehe-
tett volna adni korábban is a harmadá-
ért, vagy lényegesen rosszabb
kondíciókkal, de ki kellett várni azt a
megfelelő lélektani pillanatot, amikor a
vevő megadta azt az árat, amiből kijött
az egészségház. Másik, aminek nagyon
örülök, hogy indul a bölcsőde. A bölcső-
dénk is borzasztó állapotban van, rossz a
kialakítása, nincs parkoló. Nagy lépés az
is, hogy rövidesen  megkezdődik az új
bölcsőde építése.

n Ahhoz, hogy az ember eredmé-
nyeket érjen el, teljesítsen hivatá-
sában, elengedhetetlen a biztos
családi háttér. 

Ez bizony így van. El kell, hogy
mondjam, végtelenül szerencsés vagyok,
amiért a férjem és a gyermekeim is
mindvégig sziklaszilárdan álltak és áll-
nak mellettem és támogatnak. A gyer-
mekeim már felnőttek, külön laknak, így
hihetetlenül jó érzés, amikor  egy-egy
családi ebédnél bizony tizenketten üljük
körbe az asztalt. A család az a hely, ahol
egymás szeretetéből táplálkozunk, fel-
töltődünk. Szerintem ennél nincs is fon-
tosabb az életben. 

Gerzseny-Raczko Tímea

felelősségteljes munka a testületi ülésen
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labdarúgó bajnokság
Elindult a 2013/2014-es labdarúgó bajnokság. A kicsik és a

nagyobbak is nagy tervekkel, lelkesedéssel vágtak bele a küz-
delmekbe. Edzőink jó, a szülők még jobb tanácsokkal látják el
a gyerekeket.

Igazi lelkesedés és akarás jellemzi focistáinkat, látni, ra-
gyogóan sikerült az alapozás. A környező települések szurko-
lói alig várják, hogy  kalászi csapat legyen az ellenfél, hiszen
számukra minden ellenünk lejátszott mérkőzés rangadónak
számít. A srácok ennek az elvárásnak megfelelően is játsza-
nak,és többnyire győztesen hagyják el  a küzdőteret.

Szerencsére az edzés  több csapat számára is megoldott, hi-
szen két nagy füves és két kisebb műfüves pálya áll rendelke-
zésre. Igaz, a centerpálya most kerül felújításra,de majd
összehúzzuk magunkat .Mert a közmondás is úgy szól, sok jó
kalászi gyerek kis helyen is elfér. Még mindig nagy probléma
az értékeink megóvása, a terület tisztán tartása. Polgármester
úr és képviselő-testület megtekintette a létesítményt és kör-

nyékét,és ígéretet tett, hogy valamiképpen rendezik a helyze-
tet. Jó hír, hogy vezetőségünk meghívást kapott a Puskás Fe-
renc Akadémiától egy beszélgetésre, ami olyan jól
sikerült,hogy megállapodtunk egy szerződés megkötésében és
ígéretet kaptunk, hogy segítik és támogatják egyesületünket
.Szívesen látják gyermekeinket Felcsúton az Akadémián,  be-
mutatják nekik az ottani edzéseket. Edzőmérkőzéseket, tábo-
rokat,továbbképzéseket  szerveznek. Reméljük létrejön ez a
remek kapcsolat,és gyermekeinket nem fogják elcsalogatni a
környező focisulikba. Higgyék el, mindent megtesz a vezetőség
azért,hogy a saját nevelésű focistáinknak megfelelő körülmé-
nyeik és további sikeres sportolási lehetőségük legyen.

Természetesen az Akadémiával megkötött szerződés végle-
ges megkötéséről beszámolunk az olvasóknak.

Kérem Önöket, jöjjenek a mérkőzésekre szurkoljanak csa-
patainknak, szeressék a srácokat,és mutassa meg Budakalász
lakossága,hogy nem csak a sportolói nyújtanak ragyogó telje-
sítményt,hanem az itt élő emberek is mindent elkövetnek a
siker érdekében!

Sárosi Tibor, elnök 

a Budakalászi msE Kézilabda szakosztály őszi forduló mérkőzései

mérkőzés napja Hazai - vendég csapat Osztály időpont Helyszín

2013.10.12 bmSE - Szent István nb/II női junior 12:30 Szentendre móricz gimn.
bmSE - Szent István nb/II női felnőtt 14:15 Szentendre móricz gimn.

2013.10.17 bmSE - bp. Honvéd SE oSb fiú 17:40 kalászi Sportcsarnok

2013.10.19 bmSE - domony megyei fiú junior 10:30 kalászi Sportcsarnok
bmSE - Százhalombatta megyei férfi felnőtt 12:15 kalászi Sportcsarnok

2013.10.31 bmSE - Szentendre kC oSb fiú 17:40 kalászi Sportcsarnok

2013.11.03 bmSE - Sárkányok megyei fiú junior 10:30 kalászi Sportcsarnok
bmSE - budai farkasok megyei férfi felnőtt 12:15 kalászi Sportcsarnok
bmSE - bSC nb/II női junior 14:00 kalászi Sportcsarnok
bmSE - bSC nb/II női felnőtt 16:00 kalászi Sportcsarnok

2013.11.11 bmSE - plEr budapest oSb fiú 17:40 kalászi Sportcsarnok

2013.11.16 bmSE - Váci kSE megyei fiú junior 10:30 Szentendre móricz gimn.
bmSE - Salgótarján nb/II női junior 12:15 Szentendre móricz gimn.
bmSE - Salgótarján nb/II női  felnőtt 14:00 Szentendre móricz gimn.

2013.11.28 bmSE - gödöllői kC oSb fiú 17:40 kalászi Sportcsarnok

2013.11.30 bmSE - kinizsi nb/II női junior 10:30 kalászi Sportcsarnok
bmSE - kinizsi nb/II női  felnőtt 12:15 kalászi Sportcsarnok

2013.12.05 bmSE - dunakanyar kézi Suli oSb fiú 17:40 kalászi Sportcsarnok

Horgászok versengése
Hét kiló és húsz deka. Ennyi kellett az első helyezéshez. A

budakalászi horgász találkozó legjobbjának ezúttal Krajcsák
Péter bizonyult . Az Óbuda-Kalász Horgász Egyesület verse-
nyének több éves hagyománya van már. Eddig háromszor
rendezték meg a bányatavakon, és idén másodjára az Omszk
tavon.  – Reggel nyolc órakor kezdődött a verseny és egészen
egy óráig tartott. Sokan jöttek el, de egy kicsit szomorú va-
gyok, mert hiányoznak a fiatalok. Feltett szándékunk, hogy
fiatalítsunk, bíztam benne, hogy eljön az ifjúság, de talán
majd jövőre – mondta Horváth István, az egyesület elnöke.

Amíg a versenyzők a ka-
pásra vártak, addig a bog-
rácsban borókabogyóval
ízesített őzpörkölt rotyo-
gott, és a szervezők min-
den versenyben kimerült
résztvevőt finom ebéddel
vártak.  Az Omszk tavi
horgászatot felügyelő
egyesület céljai között szerepel új horgászhelyek kialakítása,
és az online napijegy vásárlás bevezetése. A legfrissebb hírek
szerint a horgaszjegy.hu oldalon kényelmesen, otthonról is
vásárolható napijegy az Omszk tóra.                                  GRT

Kézilabda
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az ovis ügyességi versenyen mintegy 50 budakalászi kisgyermek indult minden korosztály képviseltette magát

Budakalász akár pályázhatna a sportos település címre is,
ha lenne ilyen verseny, hiszen évről-évre egyre több helyi és
környékbeli lakos vesz részt a városi sport rendezvényeken. 

Bár télen kisebb szünet következik,  a tavaszi tófutás, és a
hétvégi kerékpáros verseny is azt bizonyítja, van igény a sport
programokra. Tavasszal több mint hétszázan vágtak neki az
Omszk tó körüli egy-vagy két körnek, a Tour de Kalász részt-
vevőinek száma pedig meghaladta a négyszázat. Délelőtt ki-
lenc órától a Kós Károly Művelődési Ház parkolójában az
óvodásokat és az alsósokat várták kerékpáros ügyességi ver-
senyre. Eközben pedig a körforgalommal szemközti réten gyü-
lekeztek a verseny résztevői, ahol folyamatosan tájékoztatták
az indulókat az útvonal változásáról. A szervezők szándéka az
volt, hogy idén hosszabb útvonalat hozzanak létre, de megvál-
tozott a befutó helyszíne is, amely a városba a gáton vezető ke-
rékpárúton volt. – Valójában még hosszabb lett volna az
útvonal, ám a Duna elöntötte a kerékpárút egy részét, így saj-
nos azt a szakaszt ki kellett hagyniuk az indulóknak. Nagyon
örülök, hogy ezúttal is ennyire sokan jöttek el, én is kerékpárra
ültem volna, ám defektet kaptam, így nem tekerhettem a részt-
vevőkkel, mint tavaly – mondta Rogán László polgármester.
Hozzátette, bízik abban, hogy a kis téli szünet után az első ta-
vaszi tófutáson ismét rekordot dönt majd a résztvevők száma.
A verseny biztosításában a Városrendészet, a Polgárőrség, és
a rendőrség is részt vett, hiszen a versenyzők többször keresz-
tezték a forgalmas 11-es utat. A rendezvényen mindössze né-
hány kisebb esés történt, de a helyszínen tartózkodó készenléti
mentőszolgálat munkatársai ellátták az érintetteket.       GRT

Kategória nem Részt vevő (fő)
ügyességi verseny óvodás lány 10

fiú 16
kisiskolás lány 8

fiú 14
Összesen: 48

Tour de Kalász óvodás leány 5
fiú 11

gyermek (6-12 év) lány 41
fiú 100

Serdülő (12-18 év) lány 23
fiú 44

felnőtt (18-54 év) nő 71
férfi 112

Senior (55 év felett) női 6
férfi 10

Összesen: 423
Összesen: 471

Kategória nem Helyezés     név

ügyességi verseny
óvodás leány I. nagy boglárka

II. majzik réka
III. Horváth abigél

fiú I. olsen Erika
II. bakony áron
III. pászthy zalán

kisiskolás leány I. Horváth olívia
II. gödény boglárka
III. bohi lili

fiú I. józsa ádám
II. békási andrás
III. kovács miklós

Tour de Kalász
ovis leány I. Horváth abigél

II. Horváth gréta
III. nagy boglárka

fiú I. molnár benedek
II. Csintalan dávid
III. lihi benedek

gyermek lány I. fekete bosziljka
II. paulovits Virág
III. machó bíbor

fiú I. friedrich máté
II. greilich andrás
III. Stumpfel róbert

Serdülő lány I. Villám lilla
II. Huszti patrícia
III. Takács boglárka

fiú I. berkes marcell
II. daróczi péter
III. barna bence

felnőtt nő I. kovács Erzsébet
II. Stumpfelné gulyás Erzsébet
III. Török éva

férfi I. kis györgy
II. Sóski Tamás
III. dócs kristóf

Senior női I. juhász Teréz
II. lazanyi Istvánné
III. major katalin

férfi I. Winkler Tamás
II. Tóth lászló
III. kegyes gábor

Több mint négyszázan  a Tour de  Kalászon



gyógyszertári 
ügyelet 

2013. november

Kőhegy gyógyszertár 
2013. nov. 01.  péntek 
08-20 óráig 
pomáz, jankovics gy. u 2
Telefon: (26) 326-240

Kőhegy gyógyszertár 
2013. nov. 03.  vasárnap 
16-20 óráig 

pomáz, jankovics gy. u 2
Telefon: (26) 326-240

Viktória gyógyszertár  
2013. nov. 10.  vasárnap 
16-20 óráig  
budakalász, kőbányai út 3.
Telefon: (26)340-232

Vörösmarty gyógyszertár
2013. nov. 17. vasárnap 
16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: 06-26-326 402 

istván Király gyógyszertár 
2013. nov. 24 vasárnap
16-20 óráig 
pomáz, kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462

A változtatás jogát 
fenntartjuk!
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BudaKalászi 
HíRmOndó

Közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány

megjelenik havonta
3800 példányban

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

Felelős kiadó: 
dr. udvarhelyi istván, 

06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: Koczka Tibor

a szerkesztőség elérhetősége: 
hirmondo.budakalasz@gmail.com; 

Telefon: 06 (26) 303 287

lapbejegyzés száma: 
163/0480/1/2007

nyomtatás: 
Roland Favorit nyomda,

felelős vezető: Hegedűs gyula, 
telefon: 06 (20) 421 4010

a Budakalászi Hírmondó
legközelebbi

számának lapzártája: 
október 31.

Közérdekű 
telefonszámok

ElmŰ szentendre
(fiókiroda) 

dunakorzó  21/a
H.: 12:00-20:00, 

K-sze.: 8:00-16:00
Hibabejelentés: 
06/40/38-39-40

Telefonos ügyfélszolgálat:
06/40/38-38-38

Tigáz ügyfélszolgálat:

06/40/333-338
gázszivárgás jelentése:

06/80/300-300

dmRV:
06/26/501-650, 

Fax: 06/26/310-816 
H.: 8.00-20:00, K-Cs: 7:00-13:00
Hibabejelentés: 06/26/501-660

állaTORVOsi ügYElET
sürgős esetben

az alábbi elérhetőségen
kaphat segítséget:
06/30/662 68 49

budakaláSz, Ciklámen utcában felújított, 133 m2-es, ötszobás,
kertes, garázsos sorház csendes parkosított környezetben eladó.

Irányár: 38,9 m ft. 06-1-438-3827,  06-309-773-588
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anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek: szeptemberben 2 kisfiú
és 3 kislány született.
Házasságot kötött: nyolc pár

Volt budakalászi lakosok:
Augusztusban elhunytak:
Fazekas Endre Sándorné 
szül. Malina Annamária 68 éves,
Mayer Gábor Sándor 69 éves
Szeptemberben elhunytak:
Koncz Endre Attila 63 éves,
Baán Dezső János 82 éves, 
Szöllős Bálintné szül.: Sárándi Ilona 97 éves

ÉRSZŰKÜLETES?
Állapotfelmérésre,

fájdalommentes érrendszeri tisztításra
várjuk a Budakalászi új rendelőben.

Bejelentkezés: 20/257-84-83

A K c i ó !!!
Az első 10 jelentkező

50%-os kedvezményben részesül!

Hirdessen a Budakalászi 
Hírmondóban!

Céges és lakossági hirdetések felvétele:
marketing@szentendre.media.hu 

budakaláSz, Ciklámen utcában felújított, 133 m2-es, ötszobás,
kertes, garázsos sorház csendes parkosított környezetben eladó.

Irányár: 38,9 m ft. 06-1-438-3827,  06-309-773-588
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Kedvezményes mOzgásszERVi 
állapotfelmérés

a Budakalászi új rendelőben!
most megtudhatja mozgásszervi 

problémáinak okát!
(hát-, derék-, csípő-, lábfájdalom,

gerincferdülés stb.)
segítünk a helyreállításban is!
az első 10 jelentkező 50%-os 

kedvezményt kap.
Előzetes időpontkérés: 20/257-84-83

TAXI 
RENDELÉS

sofőrsegély szolgálat, reptéri transzfer fix áron,
hívjon bizalommal! Budakalászról Pestre, illetve Pestről
Budakalászra (Pomázról)

06-30-561-7455


