IX. évfolyam, 10. szám l 2015. OKTÓber 5.

10
budakalász
polgárainak lapja

Budakalászi

HÍRMONDÓ

Új utakon a városban
Interjú Rogán László polgármesterrel
l 3. oldal

Színes, őszi rendezvények
Budakalászon

Több száz résztvevő a Városnapon
és a Tour de Kalászon
l 12-13. oldal

"Isten irányította az életemet"
Vendégünk id. Dr. Kulin Sándor
l 8. oldal

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Hasznos telefonszámok
Polgármesteri Hivatal +36 (26) 340 266
Ügyfélfogadási idők:
H.: 9-12 és 13-18, Sze.: 8-11 és 13-16
Ingyenes jogi
dr. Krepárt Tamás
tanácsadás
szerda: 9-11-ig

FOGÁSZAT

112

Rendőrség (107)

+36 (26) 310 233

+36 (20) 427 52 73

Dr. Rénes Nóra

+36 (70) 512 87 84

ÁLLATORVOSOK

SOS
Segélyközpont

Dr. Veszeli Dóra

Körzeti megbízottak +36 (70) 376 53 14

Dr. Kassay Viktória

+36 (30) 383 02 46

Dr. Szalkai László

+36 (30) 960 18 46

ügyelet

+36 (30) 662 68 49

Városrendészet

+36 (70) 314 61 04

SZOLGÁLTATÁS

Polgárőrség

+36 (30) 621 22 44

Budai úti Posta

+36 (26) 340 530
+36 (26) 540 134

Kalászi Sportcsarnok +36 (26) 540 424

Posta (Auchan)
Vízművek
hibabejelentés
Szemétszállítás,
hulladékudvar
TIGÁZ,
gázszivárgás
ELMŰ
Gát utcai sorompó

Művelődési Ház

+36 (26) 340 468

Könyvtár

+36 (26) 401 069

Oktatási-nevelési intézmények

Mentők (104) +36 (26) 319 941, 310 424
Tűzoltók (105)

+36 (20) 499 50 14

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Kalász Idősek Klubja +36 (26) 341 435
Családsegítő

+36 (26) 340 121

SZABADIDŐ

HÁZIORVOSOK
Dr. Török Zsolt
Dr. Gál Katalin
Dr. Sulyok András
Dr. Kiss Edina
Ügyelet Pomáz
Ügyelet Szentendre

+36 (26) 343 364
+36 (26) 341 815
+36 (26) 343 364
+36 (26) 341 815
+36 (26) 326 211
+36 (26) 312 650

GYERMEKORVOSOK +36 (26) 340 548
VÉDŐNŐK

+36 (26) 342 664

+36 (26) 310 796
+36 (22) 350 111
Zöld Bicske Kft.
+36 (40) 333 338,
+36 (80) 300 300
+36 (40) 38 38 38
+36 (70) 334 35 14

Budai úti Bölcsőde
Mályva utcai
Bölcsőde
Nyitnikék Óvoda

+36 (26) 340 255

Telepi Óvoda

+36 (26) 340 556

Kalász Suli
Szentistvántelepi
Iskola
Kalász Művészeti
Iskola
Kalászi Gimnázium

+36 (26) 340 307

+36 (70) 387 2587
+36 (26) 340 258

+36 (26) 340 209
+36 (26) 343 418
+36 (26) 540 372

Lobogózzuk fel
Budakalászt október
23-a alkalmából
Budakalász Város Önkormányzata a város szebbé tétele, egységes
megjelenése és a lakososság nemzeti
érzésének erősítése érdekében nemzeti zászlót ajándékoz a település lakóinak.
Az elmúlt években elindított kezdeményezést most az Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából szeretné
folytatni a város. Akik eddig még nem
vettek át zászlót, most ismét lehetőség
nyílik a lobogó beszerzésére.
A címeres 60x90 cm méretű nemzeti zászló a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vehető át ügyfélfogadási időben hétfőn és szerdán. A
lakcímkártya bemutatását követően,
belterületi ingatlanonként egy darab
lobogó átvételére van lehetőség. A
zászlók a készlet erejéig igényelhetők.
Az Önkormányzat kéri a város
lakóit, hogy valamennyi nemzeti és
városi ünnep idején a zászlókat az ingatlanokra tűzzék ki, így „öltöztetve”
Budakalászt ünneplőbe.

HIRDETMÉNY

hulladékszolgáltató

Petőfi
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Budakalászi hírmondó

Interjú Rogán László polgármesterrel

Új utakon a városban
A Kálvária utca a Felsővár és a Határ
utcával együtt a Berdó egyik feltáró útja.
Mindhárom utcának kicsi az áteresztőképessége, ezért a Felsővár utca felső
részét már átalakítottuk. Itt már észlelhető a változás, amit az itt élők is nagyon
pozitívan értékelnek. A tervekben a következő lépés a Kálvária utca felújítása,
mivel rendkívül keskeny és balesetveszélyes ez a szakasz. Az említett út fölötti
területet szeretnénk belterületbe vonni,
így ennek megvalósításához is szükséges a fejlesztés. Az utca rendbetételéhez
közbeszerzési eljárással választottuk ki
a kivitelezőt. A projekt kivitelezése komoly beruházás, ami több mint harminc
millió forintból valósul meg. Ez magába
foglalja a vízelvezetés, és a kétsávos út
kialakítását és a támfal kiépítését is egy
szakaszon. A hely adottságából fakadóan jelentős földmunkákra készülünk.
Bízom benne, hogy október elején aláírjuk a kivitelezési szerződést. Amennyiben az időjárás engedi, november végére
elkészülhet a beruházás. Azért különösen fontos a gyors kivitelezés a Kálvária
utcában, mert itt nem oldható meg a
részleges útlezárás, ahogy a Felsővár utcánál. A felújítás idejére teljes lezárásra
kell számítani az erre közlekedőknek. A
balesetek elkerülése érdekében hoztuk
meg ezt a döntést, amiről az ott élőket
már értesíttettük.
n A testület tárgyalt a 2015-ös
költségvetés második módosításáról, miért volt erre szükség?
A költségvetés főösszege 157 millió
forinttal változott, amibe beletartozik
a Gyógynövény Kutató Intézettől vis�szakapott összeg, az államtól átvett
pénzeszközök, valamint a Berdón csatornázása. Ez utóbbiegy 60 millió forintos tétel. Ezeket mind át kell vezetnünk a
költségvetésbe. A módosításból következik, hogy jó néhány beruházás van, amit
még idén szeretnénk megvalósítani.
n Szó esett a grémium ülésén a
Bursa Hungarica pályázatról,
amely a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási intézményben
való továbbtanulását támogatja.

Budakalász Város Önkormányzata
évek óta részt vesz a Bursa Hungarica
pályázatban. Idén 700 000 forinttal
járultunk hozzá a pályázathoz a keret
másik felét pedig az állam biztosítja. A
pályázat célja a nehéz anyagi helyzetű
fiatalok támogatása. A lehetőségnek
minden évben nagy sikere van Budakalászon. Elhangzott a képviselő-testületi
ülésen, hogy a pályázók a leadási határ
időt vegyék komolyan, mert az önkormányzatnak is el kell számolnia az állam
felé. A város honlapján, a Hírmondóban
és a hivatal ügyfélszolgálatán minden
információ megtalálható a kiírással kapcsolatban.
n A tervezett felújításokról már
esett szó, de meg kell említeni azokat a beruházásokat is, amelyek
már befejeződtek. Melyek ezek?
Felsorolni is nehéz, mennyi munka
áll mögöttünk. Tavasszal kezdődtek az
útépítések, a legfontosabbak a Felsővár, Gerinc, Scholz Ferenc utca felújítása volt. Ezen a környéken a jövőben
a közvilágítást is szeretnénk fejleszteni,
az előkészítés már folyamatban van.
A Bem, az Árvácska utca felújításával
folytattuk a útfelújításokat. Hamarosan
pedig aa Munkácsy, Kinizsi, Kilátó utca
útburkolatának rendbetétele kezdődik.
Sok aszfaltozás, kátyúzás történt például
az Erdőhát utcában, de a temető környékét is érintették a munkálatok. Elkészült
a Sport utcai parkoló, a Kőbánya utcai
játszótér, a Szentistvántelepi Általános
Iskolában hozzájárultunk a műfüves
pálya kialakításához. A Kalász Suliban
a felsős udvar burkolását támogattuk és
hamarosan az épület lábazatán is szeretnénk a szigetelést megújítani. Számos
kisebb munkálatot is végeztünk, mint
például padok kihelyezése, vízelvezetések kialakítása, padkák rendbetétele.
Azt fontos kiemelnem, hogy ciklusokban
gondolkozunk, nem tudunk egyszerre
minden munkát elvégezni egy év alatt.
Választási ígéretünknek megfelelően
2019-re minden összközműves belterületi utcában szilárd útburkolatot szeretnénk kialakítani. Jelenleg a Klenity
városrész fejlesztése zajlik. A terület a
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Fotó: Szabó Tamás

Szeptemberben Budakalász Város Képviselő-testülete egy rendkívüli és egy rendes testületi ülésre is összeült, ahol többek között a Kálvária utcát érintő kérdésekben is döntés született.

Szegfű utcával szemben, a Szentendrei út mentén helyezkedik el. A Helyi
Építési Szabályzatunknak megfelelően
családi házas övezetet szeretnénk itt
kialakítani. A terület nagy része magántulajdonban van, az önkormányzat csak
10-12 teleknek megfelelő hányaddal rendelkezik. A telkek kialakításához szükséges, hogy a közműveket a létesülő utcák
vonalának megfelelően áthelyezzük. Ezt
a munkafázist láthatják most a környéken közlekedők.
n Ősszel új lendületet vett a közösségi élet Budakalászon. Mennyire
népszerűek a városi rendezvények?
Nemrég zajlott a Városnap nagy sikerrel, rá egy hétre a XIV. Tour de Kalász kerékpárversenyt rendeztük meg.
Az időjárás, kedvezőtlen volt ugyan, de
így is több száz indulója volt a sporteseménynek. Október közepén újra Tófutás, bízom benne, hogy sikeres lesz. A
közelmúltban zajlott az Ovis Mezei Futóverseny, ami szintén nagyon jó hangulatú esemény volt. A sportesemények
lassan a végéhez közelednek és áttérünk
egy csendesebb időszakba, Adventre
hangolódunk majd. Novemberben a
nyugdíjasokat ajándékozzuk meg, és
decemberben ismét megszervezzük az
idősek karácsonyát. A város fejlesztése
mellett nagy gondot fordítunk a kulturális, sport- és közösségi élet előmozdítására is.
2015. szeptember 25.

3

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Biztonságos, gyorsabb közlekedés a 11-es úton

Sokan tapasztalják nap mint nap a 11-es
számú főút és az MO-s autóút csomópontjában a lassú előrejutást. A reggeli és délutáni
órákban mindenki igyekszik belekalkulálni
menetidejébe a kialakult dugóban eltöltött
időt, ami sok esetben bosszantó tud lenni,
ha az embernek sietnie kell. Ha belegondolunk abba, hogy a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. tájékoztatása szerint 48 149 jármű
halad el naponta ezen a szakaszon, akkor
mindenki belátja, hogy a jelenlegi körforgalom befogadóképessége már nem elég az
átmenő forgalomnak. A térség országgyűlési
képviselője, Hadházy Sándor régóta lobbizik
a helyzet megoldása, egy kibővített, biztonságos körforgalom kialakítása érdekében,
ahogy ez közbenjárására Ürömnél is meg-

valósult. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez
intézett kérdésünkre, hogy milyen bővítést
terveznek megvalósítani a nagyobb áteresztőforgalom lebonyolítása érdekében, az intézmény kommunikációs osztályvezetője,
Marczin Bence az alábbi tájékoztatást adta.
„A körforgalmú csomópontba a 11-es számú
főútról, Szentendre felől és az MO-s autóút
lehajtóról, illetve a bevásárlóközpont felőli
bevezető csomóponti ágak sávszámának
bővítése történik, továbbá a körforgalom
jelzőlámpás szabályozással is ellátjuk. Jelenleg a tervezés és a hatósági engedélyek
beszerzése zajlik. Az engedélyeztetést követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés
kiírásra kerül, majd az eljárás sikeres lebonyolítását követően kezdődhet a kivitelezés, várhatóan a jövő évben. Az érintett
szakasz az Árpád hídon keresztül kerülhető
el. Előreláthatólag a csomópontban a munkavégzés során át lehet majd hajtani, azonban számítani kell forgalomkorlátozásra.
A korlátozás mértéke a technológiától függ.
A torlódások mérséklődését, megszűnését,
a csomópont áteresztőképességének növekedését várjuk a beruházástól.”

Állások Budakalászon!
Városőrt, pénzügyi ügyintézőt, védőnőt
keres a polgármesteri hivatal.
Ragadja meg a lehetőséget, és dolgozzon helyben a városért!
Bővebb információ:
budakalasz.hu/palyazatok/allaspalyazat

Fotó: Kovács Andrea

Csúszásgátló felület
az Egészségház
előtti kishídon
Még a téli,
síkos időszak
beállta előtt
teljesen biztonságossá
teszik az Egészségház előtt
lévő kishidat
a szakemberek, a lakosok
védelme érdekében ugyanis
csúszásmentes
borítást kapott
a híd járófelülete. Az önkormányzat a fejlesztések, útjavítások ütemezésénél a költségvetés mellett az időjárási tényezőket is
figyelembe veszi, hogy minél gyorsabb és
hatékonyabb legyen a tevékenység, ne csús�szanak bele a téli időszakba a munkálatok.
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Tűzifa
támogatás
A Belügyminisztérium idén is pályázatot írt ki a települések
részére tűzifa támogatás igénybevételére. A pályázat
szerint a szociális célú tüzelőanyag igénylésére csak az ötezer fő lakosszám alatti települések önkormányzatai jogosultak. Ennek
értelmében Budakalász részére központi
költségvetési forrás nem áll rendelkezésre a
támogatás igénybevételére. Az önkormányzat azonban a város fenntartása, karbantartása során a fák kivágásával keletkező tűzifát
a budakalászi rászorulóknak adományozza.
Tekintettel arra, hogy a fakivágási munkálatok előre nem tervezhetőek, és csak kisebb
tűzifa mennyiséget jelentenek, ezért a város
esetlegesen és korlátozott mértékben tud segítséget nyújtani. A rászorulók tüzelőanyag
igényüket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán jelezhetik.

Pályázati Felhívás
lakossági
riasztórendszer
kedvezményes
biztosítására
A pályázat célja
Budakalász Város Önkormányzata
a város lakói számára lehetőséget biztosít riasztórendszer kedvezményes
kiépítésére. Az akció célja a városban
élők biztonságának javítása, illetve a
tulajdon elleni bűncselekmények vis�szaszorítása. A kivonuló járőrszolgálat
biztosításával kiegészített lakásriasztó
rendszer képes eltántorítani a tulajdon
elleni bűncselekmények lehetséges elkövetőit vagy segíthet az elkövetők
eredményes felderítésében és elfogásában. Fontos cél a Budakalászon élők
segítése saját otthonuk megvédésében.
A pályázat tárgya
A pályázaton nyertes magánszemélyek az alábbi eszközöket kapják meg
ingyenesen: riasztóközpont + Ikon kezelő egység felszerelve (1 készlet), kültéri hang-fényjelző felszerelve (1 db),
kombinált (PIR+IR) mozgásérzékelő
felszerelve (2db), nyitásérzékelő felszerelve (1db).
A támogatás igénybevételére
jogosultak köre
– A pályázaton részt vehet minden
Budakalászon élő, állandó, Budakalászon bejelentett lakcímmel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély.
– Minden olyan magánszemély, aki
nem rendelkezik bejelentett budakalászi állandó, vagy ideiglenes
lakcímmel, de igazolni tudja, hogy
életvitelszerűen él a városban.
– Aki elfogadja a szolgáltatási szerződésben szereplő feltételeket és képes
annak teljesítésére.
A pályázat benyújtása
A pályázatot lezárt borítékban a
Budakalászi Polgármesteri Hivatalban (Petőfi tér 1.), vagy e-mailben
(info@budakalasz.hu) lehet benyújtani. A borítékon vagy a tárgy mezőben pedig „Lakossági Riasztórendszer
Pályázat” jeligét kell feltüntetni.
A részletes pályázatot és a feltételeket kérjük, hogy a város honlapján
vagy a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán keressék az
érdeklődők.

Budakalászi hírmondó

Zöldhulladék égetés rendje
A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a
kerti zöldhulladékot (növényi eredetű
száraz hulladék) elsősorban komposztálni kell, égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-,
illetve a komposztálásra
alkalmatlan kerti zöldhulladék (növényi eredetű száraz hulladék)
ártalmatlanítható.
A nem komposztálható, illetve a
komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhulladék (növényi eredetű száraz hulladék)
égetése ősszel nem, csakis április
15-e és május 15-e között pénteki
napokon illetve az önkormányzat

által megszervezett várostakarítási napokon megengedett.
Mindemellett itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulladék kezelésének környezetbarát módja a helyben
történő komposztálás, ezzel nem csak a
környezetet kíméljük, hanem a vetemények és virágágyások
talajerő-pótlását is
költségmentesen elvégezhetjük. Arra is
fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, hogy az égetés nem
csak légszennyező hatású, az égetőhely
környékén jelentkező hőhatás a talaj
élővilágát, hasznos mikroorganizmusait
is károsítja.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Kerti zöldhulladék szállítás
A kerti zöldhulladék elszállítása a szolgáltató által küldött matricával ellátott zsákban, vagy a szolgáltató zöldhulladék gyűjtő
zsákjában történhet. Más zsákban, vagy
nem megfelelő időben kihelyezett zöldhulladékok nem kerülnek elszállításra. A kötegelt ágakra, illetve gallyakra is kell matricát
helyezni. A matricákat negyedévente (8 db)
postázzák ki a díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantulajdonosoknak. A matrica a
hulladékgyűjtő udvarban zsákra cserélhető.

A zöldhulladékos gyűjtőzsákot a hulladékgyűjtő udvarban, valamint a Vas Háztartási
Boltban (Petőfi tér 3.) lehet megvásárolni.
A zöldhulladék szállítása kétheti
gyakorisággal történik.
Az alábbi időpontban szállítják
a zöldhulladékot:
október 3., október 17., október 31.,
november 7., november 21.

VÁROSTAKARÍTÁS
Budakalász Város Önkormányzata

2015. november 6-án (pénteken)
őszi várostakarítási akciót szervez

Az önkormányzat ősszel is megszervezi
a „várostakarítási napot”.
Kérjük járuljanak hozzá a város szebbé tételéhez
és ezen a napon házuk környékén
végezzenek Önök is „őszi nagytakarítást”.
Az őszi várostakarítási napon lehetőség nyílik
a komposztálásra alkalmatlan kerti hulladék
(növényi eredetű száraz hulladék) égetésére is.
Budakalász mindannyiunk otthona, ezért fontos,
hogy városunkban is rend, tisztaság legyen.
Eső esetén tartaléknap:
2015. november 13. (péntek)

Köszönjük közreműködésüket!
Budakalász Város Önkormányzata

IX. évfolyam, 10. szám l 2015. Október 5.

Ősszel is folynak
az útfelújítások
Fotók: Kovács Andrea

Közélet

„Budakalász közútjain 2015-ben jelentős fejlesztéseket rendelt el az Önkormányzat. A nagy beruházások
mellett kisebb felújításokat is végeztek.”
– mondta el lapunknak Kaltner Károly a
településfejlesztési bizottság elnöke. Az
idei évben megújult a Szerb köz, leaszfaltozták a Kőbányai út elejét, aminek a
burkolata nagyon elhasználódott az évek
alatt. Az Egészségházzal szemközti gyalogút gyöngykavics burkolatát térkőre cserélték. A Mély utca első fele mart aszfaltos
technológiával kapott új burkolatot és a
Meredek utcát is hasonló eljárással tervezik felújítani a szakemberek, amire a megnövekedett forgalom miatt van szükség.
A Képviselő-testület a város a város év eleji
költségvetésébe is belekalkulálta a felújításokat, de a pénzmaradvány terhére is
végeztek beruházásokat. A Scholtz Ferenc
és az Árok utca is új köntösbe öltözött. Az
óváros után Szentistvántelepen folytatódtak a munkálatok. Teljes hosszában térkő
burkolatot kapott a Bem utca, ahol a vízelvezetés is kialakításra került. Jelenleg
az Árvácska utcában zajlanak munkák,
hamarosan pedig a Munkácsy utcába vonulnak át a munkagépek. A Kálvária utca
környékén és a Berdóban is végeznek
még munkálatokat, aminek a költségvetése eléri a 40 millió forintot. Októberben
indul a legnagyobb munkával járó útépítés
a városban, a Kálvária utca felújítása, kiszélesítése, melynek költsége mintegy 40
millió tesz ki.

Az emlékezés
gyertyái
November első két napján sokan látogatnak el a temetőkbe országszerte Mindenszentek és Halottak Napa alkalmából.
Budakalász két köztemetője meghos�szabbított nyitva tartással vára a megemlékezőket 8 órától 20 óráig. A Kaláz Kft.
folyamatosanodafigyel a temető gondozására,hogy mindenki méltó módon emlékezhessen halottaira.
November 1-én ökumenikus imádságra hívják Budakalász lakót az egyházak
19 órára, a Kálváriára. Szóljon a fohász az
elhunytakért és a budakalásziakért.
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Jótékonysági koncert Harcsa Lajos emlékére
Harcsa Lajos polgármester úr Alapítványunk elnöke volt 22 évig, amely
a nehéz sorsú, de tehetséges és szorgalmas budakalászi diákokat, illetve
többek között budakalászi, kulturális
értékeket őrző szervezeteit és személyeit támogatja. Az évek során nagyon
sok tanuló köszönhette ösztöndíját
Harcsa Lajos odaadó munkájának, aki
az Alapítvány céljait mindig is szívén
viselte. Törődött azokkal, akik pályázatot adtak be: egyenként látogatta meg a
fiatalokat, elbeszélgetett velük, érdeklődött haladásuk felől. Összeköttetései
és szervezőképessége révén pedig kivételes művészek léptek fel az Alapítványi
koncerteken, amely így egy biztos alapot
tudott gyűjteni a támogatások finanszírozásához.
Az idei őszi, Harcsa Lajos emlékének
szentelt Alapítványi koncertre Harcsa
Veronika, Gyémánt Bálint és Szödé-

nyi-Nagy Enikő különleges műsorral
készül, amely eddig még sehol nem volt
hallható. A koncertre a belépés díjtalan, a kijáratoknál viszont most is ez évi
Ösztöndíjasaink részére gyűjtünk támogatásokat. A koncert résztvevői a műsort
követően ez alkalommal is a Schieszl
vendéglőben vacsora mellett folytathatják a beszélgetést. A vacsorára korlátozott számban lehet előregisztrálni a
sziatamogato@gmail.com email címen.
Az előző évekből okulván, a koncertre is lehetőséget biztosítunk ülőhely
foglalására szintén a fenti email címen
a templom férőhely számának megfelelően.
Kérjük, kövessék folyamatosan frissülő Facebook oldalunkat és segítsék
akár csak egy-egy megosztással is munkánkat!
Budakalászi Szent István Alapítvány

Felhívás

Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdette a 2016. évre a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot,
amelynek célja a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy csatlakozik a Minisztérium által
meghirdetett ösztöndíjrendszerhez,
meghirdeti a pályázatot a budakalászi
hallgatók számára.
A pályázat benyújtásához a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx.
Csak a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. pályázati felhívással kapcsolatos
részletes és további információ letölthető a www.emet.gov.hu internetes oldalról, illetve 2015. október 5. napjától
a www.budakalasz.hu honlapról.

Budakalászi hírmondó

Közélet

Óbuda mellett kilenc dunakanyari település állt az EuroVelo6 nevet viselő kerékpárút megépítése mellé. A résztvevők
szorgalmazták a projekt Pest megyei szakaszának az Uniós támogatási ciklus első
szakaszból való finanszírozását. Visegrád,
Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Leányfalu,
Szentendre, Budakalász és Budapest III.
kerület Óbuda-Békásmegyer lakóinak
képviseletében a települések polgármesterei írták alá a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek címzett nyilatkozatot
szeptember 5-én, a VII. Pilisi Tekerő kerékpárverseny rajtja előtt. A levél szerint a
Dunakanyar jobb partján, illetve a Szentendrei-szigeten fekvő települések önkormányzatai rendkívüli erőfeszítéseket
tesznek a turisztikai és a mindennapos kerékpáros közlekedést szolgáló kerékpárutak fejlesztéséért. A térség településeinek

Fotó: VKC TV

Települések fogtak össze az új kerékpárút érdekében

összefogására és a nyilatkozat kormányzati
szintre emelésére azért van szükség, mert a
Dunakanyar egyre vonzóbb kirándulóhely
a kerékpáros turistáknak. A régió nem rendelkezik összefüggő kerékpárúttal, aminek
eredményeként az egyre nagyobb kerékpáros forgalom az amúgy is túlterhelt 11-es
útra terelődik szakaszonként, ami nagyon
balesetveszélyes. Budakalász képviseletében Rogán László polgármester írta alá a
felhívást, aki a projekt budakalászi jelen-

tőségéről beszélve elmondta: „Budakalász
lakóinak körében rendkívül népszerű a
kerékpáros sport. Kertvárosi övezet lévén
a lakók szívesen használják kétkerekű
járműveiket a városban közlekedve és a
környéken kirándulva is. A mozgásforma
közkedveltségéről tanúskodik a 14 év óta
rendezett és óriási népszerűségnek örvendő, évente 7-800 résztevővel induló
Tour de Kalász biciklisversenyünk is. Az
EuroVelo6 megépítése a helyi igények
kielégítésén túl hozzájárulhatna idegenforgalmunk fejlesztéséhez, ahhoz, hogy
Budakalász értékeit – kiemelve a két
éve feltárt csaknem ezer éves középkori
templomunkat – minél többen megismerhessék.” A közlemény aláírói remélik, hogy
a VII. Pilisi Tekerő kerékpárversenyen indulók nagy száma nyomatékosítja a nyilatkozatban foglaltakat és hitelt ad az aláírók
kérésének.

Fotó: VKC TV

Teljes szakaszon kiépül a közvilágítás a Barát patak partján

A napokban folytatódik a Barát patak
mentén a szolárlámpák telepítése. Jelentős
kerékpár- és gyalogos forgalmat bonyolít le
folyamatosan a Barát patak melletti gátszakasz. A közvilágítás hiánya miatt nem volt
biztonságos a sötétben közlekedés ezen a

környéken. A balesetek és bűnesetek elkerülése érdekében az önkormányzat tavaly
elkezdte a közvilágítás kiépítését az említett
szakasz egy részén. A szolárlámpák kihelyezése idén folytatódik és hamarosan a teljes
szakaszon befejeződnek a munkálatok. A
visszajelzések alapján a környékbeliek nagyrésze örömmel fogadta a már elvégzett munkát, így az anyagi lehetőséget megtalálva az
önkormányzat Képviselő-testülete döntött
arról, hogy folytatja a világítás kiépítését
egészen a HÉV átjáróig, ami 16 új szolárlámpa kihelyezését jelenti. A közvilágítás
kiépítésére hét millió forintot fordít az önkormányzat. A munkálatokat még 2015-ben

Kék hírek

Vádat emelnek a kábítószer fogyasztókkal szemben

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott P. Péter
48 éves, V. Bálint 22 éves, S. Zsolt 23 éves,
valamint K. Zoltán 20 éves budakalászi
lakosok ellen, akiket kábítószer birtoklás-

sal gyanúsít a hatóság. A rendőrök a négy
férfit még február 17-én, az esti órákban
Budakalászon ellenőrizték, melynek során
kiderült, hogy az intézkedést megelőzően
kábítószer-gyanús cigarettát szívtak és
tartottak maguknál. A lefolytatott eljárás
során a kirendelt vegyészszakértő megállapította, hogy a négy férfi szervezetéből
kimutatható a kábítószernek minősülő
Cannabis fogyasztása. A nyomozóhatóság
a budakalászi férfiak ellen folytatott
eljárást a napokban befejezte, a keletkezett
iratokat vádemelési javaslattal küldte meg
az illetékes ügyészségnek.

IX. évfolyam, 10. szám l 2015. Október 5.

szeretnék befejezni, a tél beállta előtt. Az
előkészítés már folyamatban van, az előzetes számítások alapján várhatóan egy hónap
múlva már a teljes gátszakasz közvilágításának kiépítése befejeződik. Nem kell tűző
napsütés az akkumulátorok feltöltéshez, borongós időjárásban is működik a napelem.

Vendégünk: id. dr. Kulin Sándor

„Hívő emberként tudom,
hogy Isten irányította az életemet”

Szentistvántelepen kezdtem meg iskolai tanulmányaimat, az Állami Elemi Népi
Iskolában 1936-ban, akkor még Pomázhoz tartozott ez a terület. Csak később,
1948-ban került Budakalászhoz a településrész. A Pomáz külterületéhez tartozó iskolából 1940-ben a budapesti Református
Gimnáziumba, a Lónyai utcai intézménybe
kerültem. A háború közbeszólt, így tanulmányaim megszakadtak, csak 1949-ben volt lehetőségem leérettségizni, a bizonyítványom
kitűnő lett. Az eltelt évek alatt folyamatosan
alakult ki érdeklődésem az orvoslás iránt. Az
egyetemen nem volt titok, hogy értelmiségi,
vallásos családból származom, ami nem
volt jó ajánlólevél akkor, így nem is vettek
fel. Munkával és a katonaságnál töltöttem
a következő éveket. Célomat nem adtam
fel, katonai szolgálatom alatt is beadtam a
jelentkezésemet az Orvostudományi Egyetemre, ahová az addig eltöltött katonai szolgálatnak köszönhetően felvettek 1953-ban.
Orvosi diplomámat Summa Cum Laude végeztem és 1959-ben vehettem át. Mindenki
tudja, hogy ez az időszak őrzi a XX. századi
Magyarország egyik legsötétebb eseményét,
az 1956-os forradalmat. Negyedéves orvostanhallgatóként én is kivettem a részem
a történésekből. Mentősként dolgoztam a
Sport Kórház szükség- és segélyosztályán,
ahol betegeket ápoltunk. A pesti klinikákról – amik folyamatosan a harcok kereszt
tűzében álltak – átszállítottuk a sérülteket
a Sport Kórházba, ahol gondoskodtunk további gyógyításukról. Az ’56-os ténykedésemért szigorú rektori megrovást és végső
figyelmeztetést kaptam, ami azt jelentette,
hogy nem dolgozhattam a Tudományos
Diákkörben és budapesti állásra nem pályázhattam, annak ellenére sem, hogy két
klinikára is hívtak dolgozni. Így kerültem
Nagykőrösre.
n Meséljen egy kicsit az itt eltöltött
időről, hogy indult el az orvosi pályafutása?
A településen akkor egy kisvárosi kórház
működött, ahol a belgyógyászaton segédorvosként dolgoztam. A kialakult orvoshiány
miatt két háziorvosi körzetet is elláttam.
Egy évvel később feleségül vettem Balogh
Terézt, aki akkor műtősként dolgozott a klinikán. Első gyermekünk betegsége és tragé-
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diája kapcsán feleségem is súlyos állapotba
került, amiből sikerült felépülnie. Első, életben maradt gyermekünk 1963-ban, második ’64-ben és a harmadik ’69-ben született.
Néhány év múlva körzeti és sportorvosként
praktizáltam, szép lassan bekapcsolódtam
a város közéletébe is. 1973-ban jelöltek az
57 tagú Városi Tanácsba, nagyon meglepett a felkérés. Volt katonatársam, Takács
Jenő volt az akkori pártfőtitkár, akivel megegyeztem abban, hogy csak tisztán szakmai munkát látok el, így az Egészségügyi
Bizottságnak lettem az elnöke. 1981-ben a
nagykőrösi kórházat összevonás fenyegette
a szolnoki klinikával. Ezt nem nézhettem
tétlenül, az akkori megyei vezetés véleményemet nem tolerálta, a tanácsban mondott
szónoklatomat ugyan konfliktusok árán,
de a Magyar Rádióban is hallani lehetett.
Nem kívánatos ember lettem a testületben,
az emberek között viszont megnőtt a tekintélyem. A ’80-as évek második felében új
szelek fújtak. 1988-ban megalakult a Magyar Demokrata Fórum. Az MDF helyi szervezetének elnöke lettem Nagykőrösön és
a választó körzetében, majd országgyűlési
képviselővé választottak.
n Később, Nagykőrös városának testülete Pro Urbe Emlékéremmel is kitüntette. Mit jelentett ez az elismerés
akkor Önnek?
Sikerült a nagykőrösi kórház rekonstrukciójára egy jelentős, több százmilliós összeget szereznem. Örültem, hogy tehettem a
város fejlődése érdekében. Országgyűlési
képviselőként is végeztem a feladatom, az
Egészségügyi Bizottságban is, aminek később alelnöki tisztjét is betöltöttem. Nagy
megtiszteltetés volt a Magyar-Német és a
Magyar-Finn Parlamenti Baráti Társaság
tagjának lennem. Büszke vagyok ebből az
időből arra, hogy az ellenzékben lévő Dr.
Nádori Lászlóval összefogva kezdeményeztük, hogy a Társadalom Biztosítási
költségvetés egy ezrelékét különítsék el egy
alapítványnak, ami az ifjúsági és szabad
idős sport számára pályázati lehetőségeket
biztosít majd. Megkaptam a megbízást,
hogy elnökként vezessem az alapítványt.
Nagy öröm és eredmény volt, hogy az első
évben 8000 pályázatot bírálhattunk el. A
kormányváltás után, addigi politikamen-

Fotó: VKC TV

Augusztus 20-án Szent István királyra és a Magyar államalapítására emlékezünk. Sok más településhez hasonlóan Budakalászon is ezen a napon adták át a városi elismeréseket,
kitüntetéseket. 2015-ben a Képviselő-testület döntése alapján
a „Budakalász Díszpolgára” kitüntető címet id. Dr. Kulin Sándor, városunk korábbi polgármestere vehette át.
tes munkám elismeréseként a bizottság
tagja maradhattam és ekkor kaptam meg
az állami elismerést is 1997-ben. Az élet
visszahozott közben Budakalászra, Szent
istvéntelepre, ahol a barátom, az akkori
polgármester, Harcsa Lajos felkért, hogy induljak az 1998-as választásokon. Kérésének
eleget tettem, így lettem alpolgármester. Akkoriban kemény ellenzék működött a településen, Harcsa Lajos polgármester nehéz,
küzdelmes éveket élt át, amikor azonban az
adott szava visszavonására kérték, lemondott. Először megbízott vezetőként álltam a
település élén, majd az időközi választásokon 2000-ben Budakalász polgármesterévé
választottak. Ebből az időből, amit komoly,
maradandó intézkedésnek tartok, az a Budakalászi Sportcsarnok megépítése volt,
amihez állami támogatást kaptunk. Meg kell
említenem – mert ide tartozik Harcsa Lajos
polgármester lemondásának oka – a 11-es
út túloldalán épült áruházlánc letelepedése.
Ezt az ügyet felkarolva is sikerült köztes
megoldást találnunk a problémára. A 11-es
út feletti felüljáró megépítési költségeiből
50 %-ban vette ki a részét az áruházlánc, valamint minden közművel ellátva a felüljáró
útját a Duna partig kiépítették.
n 2009-ben kapta meg a településen
végzett munkája elismeréseként a
Budakalászért Emlékérmet. Mit jelentett ez akkor önnek szülőhazájától?
Ennek az elismerésnek nagyon örültem,
mert ez azt jelentette számomra, hogy minden korábbi támadás ellenére az idő igazolta
döntéseimet, tetteimet és a közben megváltozott városvezetés is értékeli munkámat.
Budakalász életébe más vonalon is bekapcsolódtam, Nagykőrös után itt is presbiterré
választottak, azon kívül a Budakalászi Jóléti
Szolgálat ügyvezetőjeként is dolgozom.
n Augusztus 20-tól pedig Budakalász
Díszpolgára.
Nagyon örültem, de nem számítottam
a díjra. Fontos megemlítenem, hogy hívő
ember vagyok. Minden, amit elértem, nem a
magam érdemének tudom, Isten irányította
úgy az életemet, hogy olyan embereket adott
mellém, akikkel a jóért összefogva eredményeket tudtunk felmutatni, a köz érdekében.
VM

Budakalászi hírmondó

Képes helytörténet

Budakalász anno és most
A képek beküldőinek
kös zönjük az aktív hozzájárulást. A beküldött felvételek bemutatását az újság
novemberi számában folytatjuk. Továbbra is várjuk fotóikat a
hirmondo@budakalasz.hu
e-mail címre vagy Budakalászi
Polgármesteri Hivatalban. A
pályázókat városlogós ajándéktárgyakkal jutalmazzuk.

MOST

(1976)

Kálvária ‒ Beküldő: Külüs Lászlóné
Új fotó: Kovács Andrea

MOST
(1993)

Kőbányai és
Árok utca sarok 
Beküldő (régi és új fotó):
Juhász Mária

MOST

(1990)

Ciklámen utca 
Beküldő: Nagy Edit
Új fotó: Nagy András

MOST

(1987)

Béke sétány 
Beküldő: Nagy Endre
Új fotó: Nagy András
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Kerítés

Mini-dajcsland, komm hier,
Budakalász an der Donau, hót ziher.

Drága, egyetlen tanácselnök úr, hát
hogy bírta nélkülem az utóbbi pár hétben?
Nehezen, mi? Jaj, egyem a szívét, én is
nehezen vagyok meg maga nélkül, közbe
sokat nézegettem a fotóját az újságban!
Sose találja ki, milyen melót űzök mostanság: felcsaptam csempézőnek. Az úgy
volt, hogy kimentem Németországba egy
bundesliga-meccsre a Józsi haverommal.
Hát, drága polgármester úr, arra most
annyi a nép, mint Kalászon szokott, mikor
ingyen van kaja a városnapon. Jönnek,
özönlenek ezek a fiatal külhoni fószerek,
a Józsi gyerek még hülyéskedett is, hogy
aszongya: az egyik szemem szír, a másik
meg afgán. Na, szóval, jönnek ezek a migránsok mindennel, ami a lábuk ügyébe
kerül, vonattal, teherautóval, de valahogy
a fényképezést, azt nem szeretik. Hát milyen turisták ezek, drága tanácselnök úr,
hogy mihelyst meglátnak egy fotómasinát, máris megrántják a vészféket a vonaton? Gondoltam magamba, ha nem
akartok regisztrálni, hát nem is fognak
így beengedni titeket a Fradi-Dózsára, az
biztos, mer ott még vénaszkenner is van!
Na, mesélte a Józsi, miután visszaültünk
a vonaton a székre, tudja, mer az a szokás
vészfékezésnél, hogy az ember gyorsan a
földre kerül, szóval meséli a haver, hogy
állítólag ezeket a külhoni fickókat csempézők segítik, van pár téglájuk, hogy hol
nincs rendőr, falaznak a határon a menekülőknek, és irány dajcsland. Tiszta szakipari munka. Állítólag irdatlan pénzeket
fizetnek ezek a messziről jött nincstelenek
a csempézőknek, hogy vigyék el őket oda,
ahol németek élnek. Eszembe is jutott,
hogy a szakipari munkások közül mér
mindig a csempézők járjanak jól, mikor
itt vagyok például rögtön én, a szobafestő-mázoló. Megfigyeltem, hogy mikor
jó üzlet van kilátásba, általában én jutok
először az eszembe. Na apám, mondom a
Józsinak, mi ketten most nagyot fogunk
szakítani! Hát ezeknek Budakalász az
ideális élőhely! Csempézzük ide őket! Ez
egy betonbiztos terv! Mese pur-habbal!
Csak hát egy kicsit fazonra kell szabni,
hogy trendi legyen. Itt van például rögtön a név. Ha egy migráns meglátja, hogy
Budakalász, hát rögtön aszongya, hogy
az fúj, ide nem gyövök beilleszkedni. Na
de ha azt látja, hogy Budakalász an der
Donau, az mámingyárt más, nem igaz?
Az má majdnem olyan, mint a Kahl am
Main, az meg elvileg testvérvárosunk is,
olvastam a maga újságjába. Az összes
nyamvadt német várost valami vízre
építették, nekünk meg itt a Duna, hát
használjuk már ki! Van egy csomó sváb
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is itt, nem igaz? Én meg felveszek egy
bajor térdgatyát, ezen ne múljon. Na,
mit szól, alig kap levegőt, mi? Úgyhogy
eldöntöttük a Józsival, mi bizony vis�szafele fogjuk migrálni a menekülteket.
Először is, csináltunk óriásplakátot, mert
most mindenki azt csinál, rajta a szöveg,
mini-dajcsland, kommhier, Budakalász,
hót ziher. Biztos megértik ezt az egyszerű
szöveget, mer az az általános vélekedés
itt ajrópában, hogy csupa ártalmatlan
főorvos meg mérnök akar migrálódni,
de nekem a határon készült tévés képeket nézve eszembe jutott, hogy nálunk
a Szabó főorvos urat nem kellett lefújni
altatógázzal, sose kiabált megafonon a
nővérkének, és nem dobált senkit epekővel, mégis mindenki vele akarta megmérettetni a vérnyomását, mikor megjött a
nyugdíj. Na, végül jött is pár fiatal fickó,
hogy a hirdetésre jelentkeznek. Bérbe vettünk egy HÉV-kocsit felesbe a Józsival,
előnye, hogy egész a házig hozza az utasokat, a Keletitől csak egyszer kell átszállni,
meg az is, hogy belül sötét és hideg, nem
lehet benne jó fényképet készíteni még
vakuval se, a hidegben meg nem marad
meg az ujjlenyomat. Az a titka, drága
tanácselnök elvtárs, hogy kicsibe kell
kezdeni. Mer ha rögtön egy marha nagy
vagont indítunk, akkor annak rossz lesz a
visszhangja, és büntetésből Kertész Imre
könyvet kell majd olvasni. Na, szóval, ha
beér a szerelvény Kalászra, hülye vagyok,
Budakalász an der Donauba, akkor átadjuk a terepet a médiának. Már megbeszéltem az egyik menekülttel, hogy lelök
egy véletlenszerűen kiválasztott másik
menekültet a peronról a Lenfonónál, míg
egy harmadik megdobálja a távolodó
szerelvényt, utána meg mindannyian elmegyünk a Kolóniára. Hogyhogy miért?
Hát most ürítik ki a lepukkant bérházat,
meg közel van a HÉV-sínekhez, nem? Na
látja. Először az volt a tervem, hogy pár
migránst befogadok magamhoz, mint az
a politikus, na, nem jut eszembe a neve,
az, amelyik régebben rendszeresen olyan
sokat bérmálkozott, ma meg egy igazi élő
lánc. De aztán az is eszembe jutott, nem
szabad keverni a jótékonyságot az üzlettel, akiket meg csempézek, azok igazából

most már az üzleti partnereim, úgyhogy
inkább arra gondoltam, menjenek lakni
inkább a Józsihoz. Erre a Józsi felháborodott, mondta, akkor legyen kvóta,
fifti-fifti, és akarja a kizárólagos szelfi-jogokat is. Bevallom, ezen a ponton maga is
eszembe jutott, néztem is a maga kertjét,
hogy ott még biztos elférne pár sátor, de
hallottam, hogy jövőre úgyis le akarja
dűteni a Kolóniát, ezt a lepukkant bérházat, úgyhogy most akkor teszek egy
ajánlatot: maga ingyen ideadja a Kolóniát, én letelepítem benne a migránsokat,
másnap úgyis kitör a zavargás, és azok
majd romba dűtik magának. Na, mit
szól, drága tanácselnök úr, itt egy kiadás nélküli beruházás, ne mondja, hogy
nem jó ötlet! Csak egy napot kell kibírni,
míg a sok ingyen kajától fellázadnak, de
az nem nagy kunszt. Még megvan a kék
kantáros festő-gatyám, szólok a Józsinak
meg a Bélának, hárman felállunk, mintha
mi volnánk a rendőrsorfal, kő van a bányába elég, lehet dobálni. Nyugodtan álldogálva kiprovokáljuk a kőzáport, és ha
a békés tömeg áttör, majd megfogja őket
a budakalászi ingyen gyoda, a lámpás
kereszteződés a Postánál. Ott aztán nem
törnek át! Úgyis azt szokták ordítni, hogy
Allah lakbér, de majd megnyugtatom
őket, hogy nálunk már rezsicsökkentés
van, és fizetés nélkül errefelé nem szokás
távozni. A második védvonalat a húsbolt
elé tervezem, itt a kerítés kolbászból lesz.
Egyrészt, a migráns így jobban elhiszi,
hogy ez itt már Németország, és lenyugszik, másrészt időközben feltaláltam egy
humánus tömegpusztító fegyvert, a kolbászvetőt, ami kizárólag időzített kolbászt
képes kilőni, így ha a szelíd migránsok
lebontják a kerítést, két nagyobb pukk és
máris helyreállt a határzár. Csak az iskola felé nem szabad terelni őket, drága
tanácselnök úr, mert ha meglátják a KLIK
konténereit, még képesek, és beköltöznek,
aztán sose szabadulunk meg tőlük! Hát,
látja, éjjel-nappal azon vagyok, hogy segítsek magának, mondhatnám, kiteszem
a szírem-lelkem magáért, úgyhogy gyorsan csapjon a tenyerembe, ne gondolkozzon tovább egy percet sem.

fbi
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Illusztráció: Lovász Anita

Jegyzet – „Fészbuk”

Közélet

Állami kitüntetést
vehetett át a budakalászi
WESZTA-T Kft.
ügyvezető igazgatója
Áder János köztársasági elnök, a miniszterelnök előterjesztésére a magyar
műszeripari termékgyártási technológia meghatározó ágazatainak fejlesztése
terén végzett kiemelkedő szakmai és
vezetői munkája elismeréseként, Sztancsik Istvánnak a budakalászi székhelyű
WESZTA-T Kft. ügyvezető igazgatójának adományozta a Magyar Érdemrend
tisztikeresztje polgári tagozatát, melyet
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adott át 2015. augusztus 26-án.

A miniszter az
Államalapítási
ünnepségekhez
tartozó kitüntetések átadásakor így méltatta a díjazottakat: „Az
Önök munkája mind-mind hozzátett
nemzetünk sikerességéhez, legyen az
cégvezetőként végzett több évtizedes
munka, egyetemi oktatói tevékenység,
a hazai gasztronómia, a zenei tehetséggondozás terén elért eredmény vagy

egy külföldi vállalat magyarországi tevékenysége. Mindezekre szüksége van
és lesz is hazánknak, ezért az Önök teljesítményét állítjuk példaként a ma élők
és az utókor elé.”

BUDAKALÁSZ, BUDAKALÁSZIAK
A II. VILÁGHÁBORÚBAN
Kiállítási felhívás

Kedves
budakalászi Lakosok!
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiállítást szervez
a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából.
A kiállítás november hónapban lesz megtekinthető.
Szeretnénk, ha a kiállítási anyag egy része budakalászi
vonatkozású II. világháborús emlékekből állna.
Kérjük, hogy amennyiben a kiállítás céljára
fel tud ajánlani dokumentumokat, fényképeket,
tárgyakat, viseleti elemeket, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot!
Szívesen várjuk a háborúval kapcsolatos
budakalászi történeteket,
szóbeli közléseket is!
Jelentkezni Makk Adriennél lehet
az alábbi elérhetőségeken:
E-mail cím: makk.adrienn@koskarolymh.hu
Telefonszám: 06-26-340-468
Köszönettel: a KKMHK munkatársai
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Közélet

Programkavalkád a Városnapon
városnap sokszínűsége is bepillantást
ad a soknemzetiségű település kulturális életébe. Az ősz folyamán a sportrendezvényekkel (Tour de Kalász, Tófutás,
Ovis mezei futóverseny), szüreti mulatsággal, és nemzeti ünnepekkel (október
6-i Aradi vértanúk napja, október 23-i
forradalom és szabadságharc napja)
folytatódnak a városi programok.

Fotók: Kovács Andrea

Idén hetedik alkalommal gyűlt össze
Budakalász lakossága megünnepelni a
település várossá válását. A rendezvénynek a Kós Károly Művelődési Ház
udvara adott otthont, ahol 10 órakor
kezdődtek a programok. Délelőtt gyermekműsorokkal várták a családokat,
de a felnőttekre is gondoltak a szervezők. A korábbi évekkel
ellentétben az időjárás
is kedvezett a rendezvénynek, a borús
délelőttöt derűs

nap követte. A színpadon egymást követték a programok, az Álomzug Társulat már tavaly tavaly is nagy sikert
aratott a gyerekek körében. A legkisebbeknek szerzett vidám perceket a
Holdfű Színház „Mi van a ládikában?”
című meseelőadása is. A kísérőprogramok között népszerű volt a légvár és az
óriáscsúszda is, de a múzeumbuszt és a
régi motorokat is sokan megcsodálták.
Délután a tánc és sportcsoportok vették át a főszerepet a színpadon, majd
este a rock-funk-pop zenét játszó Belmondó zenekar teremtett koncerthangulatot. A műsor a Fényvarázsló című
multimédiás, lézerfényes táncelőadással folytatódott, amely különleges
élményt nyújtva ötvözte a különböző
táncművészeti formákat a lézeres
fényjátékkal. A hagyományokhoz híven
látványos tűzijátékkal zárult a rendezvény. A programok nem csak a városban élők, de a környékbeli települések
lakói között is egyre népszerűbbek. A
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To

Budakalász egyik legnépszerűbb rendezvényén, a Tour de Kalászon XIV. alkalommal álltak rajthoz a kerékpárverseny
résztvevői. Szerencsére a borús, esős
idő sem riasztotta el a budakalásziakat
és összesen a 320-an vágtak neki a távnak. A verseny kezdetére még az ég is
kiderült és az egész távot esőmentes
időben tekerhették végig a résztvevők.
Az idén egy kicsit hosszabb távot kellett
teljesíteniük az indulóknak az előző évek
útvonalához képest. A 16 km-es szakaszt
a szervezők a verseny előtt megtisztították az avartól, hogy biztonságos körülmények között folyhasson a küzdelem.
A korábbi évek gyakorlatát módosítva
még biztonságosabbá tették a rajtceremóniát. Először a felnőtt kategória
nevezői rajtoltak el, őket a serdülő, a
gyermek, a szenior és az idén bevezetett családi csoportban indulók követték. A gyerekeknek külön programokkal

XIV.

XIV. Tour de Kalász

készültek a Kós Károly Művelődési Ház
udvarán a rendezők. Az óvodások és
a kisiskolások ügyességi versenyeken
mérhették össze tudásukat, több kategóriában. A feladatok lényege a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelés,
különböző nehézségi szintű helyzetgyakorlatok megoldása volt. A feladatok
teljesítésénél az idő is fontos szerepet
játszott. A program végén a legügyesebbek átvehették a küzdelemben megszerzett díjaikat is. Kategóriánként az első

de
Kalász

három helyezettet díjazták a kerékpárverseny szervezői. A rendezvény célja a
közösségépítés mellett, hogy évről évre
egyre több embert mozgassanak meg
Budakalászon. Sok sport- és mozgásra
ösztönző eseményt szervez az
önkormányzat a városban,
példát mutatva ezzel
más települések lakóinak, vezetőinek. A hagyomány 2016-ban is
folytatódik, a Tour de
Kalász jubileumi XV.
fordulójával.

Fotók: Kovács Andrea, Uttoné Ochodniczki Vanda
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Kalászi hírességek: Petőváry Zsolt válogatott vízilabdázó

„45 éves koromig vízilabdáztam,
mert játék volt az egész.”
A vízilabda kedvelőinek nem kell bemutatni Petőváry Zsoltot, 220-szoros válogatott pólóst. Karrierjét, sikereit sokan nyomon követték aktív
sportolói pályafutása alatt, amit 45 évesen fejezett be. Azt már kevesebben tudják, hogy azóta sem szakadt el az általa nagyon szeretett
sportágtól és városunkat, Budakalászt választotta otthonául a világ
számos pontját megjárt sportoló. Petőváry Zsolt pályája indulásáról
is mesélt, hogy a kezdetekkor nem is volt nagy barátságban a vízzel.
Édesanyámnak köszönhetően öt
évesen sportóvodába jártam, ahol a pályafutásom elkezdődött, de nem igazán
tetszett az a légkör. Abban az időben még
elég drasztikusan vettek rá arra, hogy
bemenjek a medencébe, én ugyanis irtóztam a víztől. A spártai módszereknek
köszönhetően megtettem amit kértek,
beleugrottam a vízbe és megtanultam,
hogy nekem itt kell helytállnom. Később
az életem részévé vált, hat évig voltam
úszó. Aztán találkoztam Kemény Ferenccel, Kemény Dénes édesapjával, aki felajánlotta a lehetőséget, hogy a Spartacus
Egyesületen belül, aminek a színeiben
addig úsztam, kezdjek el vízilabdázni.
45 éves koromig pólóztam, mert játék
volt az egész, így fogtam fel, szerettem
csinálni. A sport, a versenydrukk, az
adrenalin - ez az életem. Gyerekkorban
ez beleivódik a sportolókba, nálam az
úszással kezdődött. A sport nagyon sok
mindenre megtanítja az embert, mert közösségépítő szerepe van, sok olyan pluszt
kap tőle, amivel a mindennapi életben is
könnyebben veszi az akadályokat.
n Hogy élted meg, amikor először
lettél válogatott, milyen érzésekkel mentél be a medencébe?
Legelőször 14 éves koromban lettem
válogatott 1979-ben, amikor egy nemzetközi tornán játszottam Budapesten.
Ebben a versenysorozatban gólkirály
lettem. Ez adta az első nagy terhet, ami
később felnőttként is sokszor nehezedett
ránk. Nagy motiváció az embernek, ha a
legjobbak között is a legjobb tud lenni,
és nagyban meghatározza a célokat valamint a saját magával szemben támasztott
elvárásokat is. Életre szóló barátságok
szövődnek a csapattársak között, mert
ez egy csapatsportág, itt mindenki mindenkinek a barátja, a közös célok összehozzák az embereket. A társammal, Kósz
Zoltánnal is egy ilyen barátság alakult
ki, akivel később közös vállalkozásba is
kezdünk, 10 évvel ezelőtt megalakult a
KOPÉ UVSE.
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n Egy kicsit essen szó a világversenyekről, mert szép számmal
képviselted csapatod tagjaként te
magad is Magyarországot. Milyen
egy olimpia, egy világbajnokság
hangulata résztvevőként?
Mindegyiknek meg van a maga varázsa, hívják azt olimpiának, világbajnokságnak vagy világkupának. Persze
az olimpiának van a legnagyobb rangja,
hiszen ezt négyévente rendezik meg,
bár régen a világbajnokságot is 4 éves
ciklusokban tartották. Felemelő érzés
nagyon, a megfelelési kényszer mindenképpen magasabb az átlagnál. Mindig a pillanatnyi forma, időzítés az, ami
meghatározó. Végeredményben ez is egy
olyan verseny, mint bármelyik, csak a
rangja sokkal magasabb. Fantasztikus
volt, hogy a vízilabdával bejárhattuk az
egész világot, mindenhol megfordultunk
az összes kontinensen. Rengeteg mérkőzésre emlékszem vissza szívesen, nem
is tudnék kiemelni egyet sem közülük.
Meghatározó volt, hogy Olaszországban,
külföldiként nagyon szerettem volna
megfelelni. Nagy nyomás nehezedett
rám, mert idegenlégiósként nekem jutott
az a feladat, hogy felhozzam a csapatot
II. osztályból, I. osztályba, ez jelentős
teher volt. Ebben a játékszezonban 22
mérkőzés alatt 123 gólt dobtam, ezt a teljesítményemet azóta sem tudta senki túlszárnyalni. Ebben az évben hétről-hétre
kellett felépíteni a mérkőzéseket. Mindig
meg kellett nézni az ellenfelet, voltak
taktikai feladatok, megoldások. Ez olyan,
mint egy kisebb háború, én úgy éreztem,
hogy mi a vízben vívtuk meg a csatákat,
miközben jártuk a világot.
n Az Olaszországban töltött 13 év
után a következő állomás Pécs
volt az életedben, hogyan kerültél
aztán Budakalászra?
Az egyik barátommal megalapítottuk
Pécsen a magasabb szintű vízilabdát, ez
egy hároméves korszak volt. Itt is II. osztályból vittük fel a csapatot I. osztályba na-

gyon rövid idő alatt, azóta is ott játszanak.
Nekem nagyon fontos a víz, lételemem,
ezért választottam az Omszk tó környékét
otthonomnak, így jöttem Budakalászra.
Fontos megemlítenem, ha már hazai pályán járunk, hogy idén először kapcsolódott be az egyesületünk munkájába a
Kalász Suli, ahol elindítottuk az első vizes
osztályunkat. Remélem a jövőben folyamatosan indulnak az új évfolyamokkal a
vizes osztályok, mert saját csapatot csak
így tudunk kinevelni.
n A KOPÉ UVSÉ-t már itt alapítottátok egy évtizede.
Szerettünk volna egy olyan egyesületet
létrehozni, ami még nem volt a régióban.
A közelben találtunk egy strandot, ami jó
kiindulási pont volt, ami azonban csak
nyáron volt nyitva. Önerőből téliesítettük
a medencét, ezzel a lépéssel megnyílt a lehetőség a környékbeli gyerekek előtt, hogy
itt helyben vízilabdázzanak, ússzanak.
n Egyengetve az utánpótlás útját,
neked nem hiányzik a mérkőzés?
Negyvenöt évesen egy sportsérülés
miatt kellett abbahagynom a versenysportot. Az élet leválasztott a játékról, így
lettem edző és így kezdtem el foglakozni a
gyerekekkel, az utánpótlással. A karrierem
végén nagyon jólesett, hogy Közel-Keletre
kaptam meghívást. Kuvaitban játszottam,
Iránban és Szaud-Arábiában, így a levezetés megvolt, szép sikerekkel. Edzőként
sem panaszkodom, mert nagyon sok tehetség van, az a probléma, hogy a nagy
egyesületek becsábítják a játékosainkat
Budapestre. Hogy ezt elkerüljük, szeretnénk egy olyan intézményt kialakítani a
környéken, ahová nem csak a régióból,
hanem az egész országból és az elcsatolt
területekről is jöhetnének tanulni a gyerekek. Egy Vízilabda Akadémiát szeretnénk
létrehozni, ami kollégiumi rendszerben
működne. Másfél éve dolgozunk a megvalósításon, remélem már nincs messze a
megvalósítás.
VM

Budakalászi hírmondó

Budakalászi Kultúrcseppek

Egy különleges nap

A Budakalászi Hírmondó szeptemberi számában
mutattuk be, a Vendégünk rovatban a környék történelmét, az itt élt nemesi családok mindennapjait,
küzdelmeit kutató Bátonyi Pál nyugalmazott ezredest. Bátonyi Pál hosszú évtizedeket szentelt Budakalász történetének feltárására, a Wattay család
krónikájának megírására. A következő fél évben az
általa végzett kutatásokból közlünk a település életét
meghatározó írásokat.

I. rész Buday Bornemisza Bolgár Pál
A menekült bolgár nemesi családból származó Pál ősei a Rosd-szigeti
(ma Szentendrei-sziget) Bolgárfalu (ma
puszta) birtokosai voltak, majd Budára
költözve használták a Buday nevet is.
Édesapja Dániel kinek örökségén, az
oszmán (bosnyák többségű) Budán élő
László testvérével osztozkodott.
Az 1586 körül született református vallású Pál tanulmányait valamelyik magyar iskolavárosban végezte.
1612-től jogi végzettsége elismeréseként
Pest vármegye szolgabírája Szécsényben. Hamarosan feleségül vette a vagyonos Nógrád vármegyei Tholdy
László és Dávid Katalin lányát, Kovács Demeter özvegyét Tholdy Katát.
1619-től Pilis vármegye királyi adókirovó dikátora lett és Vácra költöztek. Bár
testvére révén figyelmeztette a váci őrséget, azok nem készültek fel a budai pasa
támadására, így 1620. novemberében
Vácot feladták és Pál családjával újból
Szécsénybe költözött. A családnak két
lánya Anna és Sára, illetve egy fia ismert.
Nógrádi falvai mellé Pest és Bács várme-

Fotók: Nagy András

Budakalászi krónika

Bátonyi Pál pecsétje,
címerében átlőtt
nyakú daruval

gyeiket is szerzett. Az oszmánok adószedés miatt az engedélyük ellenére fogságba
ejtették, de erdélyiek segítségével szabadult. Több katolikus vezetőnek, így a váci
püspöknek is prókátora (ügyvédje) volt.
1647 körül elhunyt első felesége. Második felesége özvegy Tallósyné Fridrik
Zsuzsanna. 1655-től Nógrád vármegyei
helyettes alispán, 1656-ban rövid ideig
Habsburg fogságban volt.
A szentendrei Márkus Máté és János
hívta fel a figyelmét Pálnak, hogy az
óbudaiak szabadon használják „Kálóz
és Pomaz” pusztákat, mert nincs magyar ura. A királyi adomány megnyerése után a szentendreieknek adta bérbe
a pusztákat. Kálóz és Pomaz pusztáit
1656-ban már felsorolta a Szent Benedeki Konvent (Garamszentbenedek)
előtt a falvai között. A Bács vármegyei
rác falvaiból telepítette be a két pusztát
(1696-ban 9 családfőt írtak össze Kálózban).
1661-ben Szécsényben hunyt el Pál, Budán
élt fia korábbi halála miatt birtokait lányai örökölték. Pál telepítésével Budakalász lakossága folyamatos.
Folyt. köv.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
szeptemberben is megrendezték a 108
éves Szent Kereszt Felmagasztalása
Templomában a Plébánia napot. A
templom kertjében folyamatos programokkal várták az érdeklődőket, a család
minden tagjára gondoltak a szervezők.
Délelőtt a vetélkedőké volt a főszerep,
mindenki választhatott érdeklődési körének megfelelő megmérettetést. Sport,
szellemi, családi, ügyességi feladatok
várták a jelenlévőket, és teaházzal, ugrálóvárral és rajzversennyel is készültek
a szervezők. A közös ebéd után folytatódtak a programok, 16 órától Makk
András és Márkus Dávid gitáros zenekara játszott, majd a budakalászi Gregorián Kórus előadásában csendültek fel a
templom falai között az énekek. Az esti
szentmisét különleges környezetben, a
Kálvária dombon tartotta Kálmán József atya. A misét követően a plébánia
udvarán tábortüzet gyújtottak a résztvevők és a tűz melegénél énekeltek,
beszélgettek a gyerekek és a felnőttek.
Az idén is sok látogatója volt a közösségformáló összejövetelnek, ahol mindenki
egy kicsit megállítva az időt a másik
ember felé nyithatott. A mai rohanó
világban is szükség van a másik ember
megértésére, figyelmére, erre adott lehetőséget a Plébánia nap szervezésével
az egyházközösség.

Fotók: Kovács Andrea

Gézengúz Alapítvány: 25 éve az egészséges gyermekekért

A Gézengúz Alapítvány munkája 25 éve
példaértékű a csecsemők és kisgyermekek
preventív egészségügyi ellátásának, habilitációjának és rehabilitációjának területén. Az alapítvány a szülők elvárásaihoz alkalmazkodva
kínál magas szintű, komplex egészségügyi és

pedagógiai programot Óbudán, Budakalászon, Győrben, Salgótarjánban és Budafokon
a születési károsodással világra jött és veszélyeztetett fejlődésmenetű gyermekek korai
fejlesztéséhez.
A negyed évszázados jubileum kapcsán egy
sajtóbeszélgetésre hívta az intézmény vezetője,
Braun Viktória Budakalász polgármesterét,
Rogán Lászlót – aki a rendezvény fővédnökségét is elvállalta –,Óbuda-Békásmegyer polgármesterét, Bús Balázst, valamit az intézmény
orvosigazgatóját, Dr. Shultheisz Juditot. A
beszélgetés koordinátora Pártai Lucia volt.
A társalgásban a felek felhívták a figyelmet az
alapítvány működésének fontosságára, a Budakalász-Óbuda Központi Intézetében végzett
komplex ellátási modellre, amely a születéstől

IX. évfolyam, 10. szám l 2015. Október 5.

kezdve az oktatási intézménybe való bekerülésig végigkíséri – mind diagnosztika, mind terápiás ellátás terén – a sérült gyermekeket és
családjaikat. Budakalász Város Önkormányzatának rendkívül fontos az együttműködés a
városban élő cégekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal. A város 2004-ben a telek biztosításával adott otthont a Gézengúz Alapítvány
központi intézetének, a Cseppek Házának. Az
azóta eltelt 11 év alatt rengeteg kisgyermek,
köztük számos budakalászi gyógyulásához
járultak hozzá eredményesen az itt dolgozó
szakemberek. A Gézengúz Alapítvány 25. születésnapját 2015. december 1-én gálaműsorral
ünnepli meg, ahol fellép többek között az Óbudai Danubia Zenekar, Palya Bea és Bogányi
Gergely is.
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▪ Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ▪
▪ Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ▪

A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI

OKTÓBERI PROGRAMJAINK

Október 2. péntek 18:00 – 20:00
2015. októberétől
új sorozatot indítunk a Kós
SZEPTEMBERI
PROGRAMJAINK
A zene világnapja
Károly Varjútár Könyvtárban, Irodalomóra Ménes
Bartók Béla halálának 70. évfordulója alkalmából egy
IRODALOM
Attilával címmel. SPORT
gyönyörű koncerttel várjuk Önöket.
Havonta
egyszer,
Október
10.
szombat
18.30
–
20.00
Október
17. szombat
10.00 minden második kedden 18 órakor
Játszanak a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar művészei,
IRODALOM
SPORT
Zenés irodalmi beszélgetés Bartók Béla szellemi
Tófutásaz irodalomról fogunk beszélgetni. Első alkalommal
valamint
a Kalászi15.
Művészeti
Iskola
növendékei, a
Szeptember
kedd 18:00
– 19:30
Szeptember
20.
vasárnap
október
13-ána10:00
jövünkutolsó
össze,
amikor is egy kis
hagyatékáról
Várunk 2015.
mindenkit
szeretettel
szezon
nagy
műsorvezető
Kreatív
írás Farkas
ataloknak.
TOUR
de KALÁSZ
– kerékpárverseny
mindenkinek!
Közreműködik:
Eichinger
Tibor –Zoltán.
Kéri Gábor kortárs gitárduó
sporteseményére!
Döntsük
meg együtt
a tavaszi
tófutása820
fős
ízelítőt,
kóstolót
kapunk
mindabból,
amiről
későbbiekben
A koncert
fővédnöke
Kocsis
Zoltán!
részvételi
rekordját!
Várjuk
az írást,
irodalmat
kedvelő
atalokat 12-18 éves
Városi
sportrendezvényeink
közöl a következő a nagy
szót
ejtünk.
A belépés díjtalan.
ISMERETTERJESZTÉS
Részletek a http://koskarolymh.hu/
honlapon!
korig!
népszerűségnek
örvendő Tour de
Kalász!
A belépés
díjtalan!
Nevezés 9 órától, RAJT 10 óra
Október
9. péntek
18.00
EGYÉB
BorklubOktóber 3. szombat 18:00 – 22:00
Író-olvasó találkozó a Varjútár Könyvtárban
Szerb
Folk
est
Budakalászon
a szezont
egy nagy
fazonnal
indítjuk. Quirin Károlyt
Október2015.
6. kedd
10.00
Szeptember 24.
csütörtök
19:00
– 22:00
Szeptember
25.
péntek
11:00
október
20-án
18 órakor vendégünk lesz Egressy
és
a Törleybeszélgetés
pezsgők világát megismerni nem akármilyen
Aradi mezei
Vértanúk
előtt tisztelgő megemlékezés
Irodalmi
Ovis
Zoltánfutóverseny
író
élmény
Az itteni
klubestekLack
a hónap
első pénteki napjára
Helyszín: Iskola utca – Damjanich utca sarok, emléktábla
Október
4. vasárnap
Zenés lesz!
irodalmi
kalandozás
Jánossal.
Budakalász
nagycsoportos óvodásai mmegmutatják milyen
kerülnekXXIV.
és a kezdési
idő a találkozó
megszokott 18.00 óra. A klubestek
Tarsolyos
Beszélgetőtársa Molnár György.
gyorsan
futnak
a Szegfű
utcával
szemköztiszeretettel
réten.
minden
érdeklődőt
várunk!
OktóberProgramjainkra
22.
csütörtök
17.00–19.00
lebonyolítása hasonló az eddigiekhez: borász vendéget hívunk
Levendula kör
meg, aki bemutatja a borászatát, szűkebb környezetét és beszél
Október 8–9–10
Őszi lakásdíszeket
készítünk,EGYÉB
gondolva
a közelgő
ISMERETTERJESZTÉS
Nyári pályázatunkra
nagyok sok
rajz érkezett.
a kóstolt borokról. Módos
Péter barátunk továbbra is szigorú
KALÁSZI
KORTÁRS
TÁNCTALÁLKOZÓ
temetőlátogatásokra
is...
ítészként
értékel
szakértelmével hozzájárul az estek sikeréhez!
Köszönjük!
Ígéretünkhöz
híven, minden pályamunkát
Szeptember
25.ésPéntek
Szeptember
5.
szombat
8:00
–
14:00
A
nagy
hagyományokkal
rendelkező
kortárs tánctalálkozón,
Minden
estre
meghívott
művész vendégekkel
és irodalmi
részesítünk.
Kutatók
éjszakája
Októberdíjazásban
22. csütörtök
17.00
újabb
tánccsoportokat
ismerhetünk
meg
hazánkból és a LÁDAFIA
idézetekkel
készülünk
– kiegészítendő
a kulináris
élményeket!
Izgalmas kalandozás a tudományok világában!
Közös
emlékezés
az
‘56-os forradalom
hőseire
Ismét
garázsvásárt
tartunk
a Művelődési
házban, mindenhatáron túlról.
Helyszín:
Omszki-tó
melletti közös 1848-as, I. és II. világháborús,
Részletek
a
honlapon!
kit
várunk
sok
szeretettel!
OktóberRészletek
15. csütörtök
18.00
a honlapon.
és 1956-oselővételben:
kopjafás emlékmű
Asztalok
1000 Ft
Csak egyszer…
ZENE,
ÉNEK,gravettiekről,
KONCERTavarokról,
Kátai Ferenc hangos
elmélkedése
NOVEMBERI ELŐZETES
Szeptember 12. szombat 10:00 – 22:00
kálizokról.
Szeptember 1. kedd 14:00
A
belépés
díjtalan!
VII.
BUDAKALÁSZI
VÁROSNAP
„Szép
nyári
nap”
November
6. 18.00
Ízelítőül
Borklub egész napos programjainkból: Álomzug Társulás,
Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor vidám, zenés
Október 17. szombat 14.00
Holdfű Színház, tánc egyveleg,
műsora
nyugdíjasoknak,
Szent
Korona
előadások a Kalászi Idősek Klubja szervezéNovember
7. 8.00-14.00
Flip
Unit Team
– akrobatikus show, BELMONDO Zenekar,
sében.A migránsok és Szent István intelmei
Téma:
Ládafia
A
Fényvarázsló
– lézerfényes táncmű és végül ZENÉS
Belépő:
500
Ft
Házigazda Dr. Varga Tibor
TÜZIJÁTÉK!
November 13. péntek 17.00-19.00
További információ a 30-389 3091-es számon kérhető.
Mindenkit
várunk sok szeretettel, a belépés díjtalan!
Aprók Tánca
Belépődíj:
800 18.
Ft péntek 19:00 órától
Szeptember



ROCK KLUB: VENDÉGÜNK A ZORALL EGYÜTTES
ZENE,
ÉNEK,magyar
KONCERT
A Zorall egy 2002-ben
alakult
rockegyüttes.
Október
30. régi
péntek
20.00 slágerek
A zenekar
magyar
és rockklasszikusok

Rockház:
Omen zenekar,
vendég:
összegyúrásával,
valamit
régebbiChrome
magyar popslágerek
rockosításával
készít új számokat.
 
Részletek a honlapon. KIÁLLÍTÁS

Szeptember 18. péntek 17:00 – 19:00
A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
Levendula kör
Kreatív klubunkba várunkPROGRAMJAI
mindenkit, aki valami szépséggel, újdonsággal szeretné feldobni otthonát! Az
2015 októberétől új sorozatot indítunk a Kós Károly Varjútár
elkészített
baráti
árakat
számítunk
Könyvtárbantárgyakért
Irodalomóra
Ménes
Attilával
címmel.fel.



Október 7–31.
Pásztor András „Impresszionisták
nyomában” c. kiállítása
KIÁLLÍTÁS
A festőművész méretben, ecsetvonásokban az eredetire
Szeptember 4hasonlító
– Október
5.
megszólalásig
alkotásokban
idézi elénk nagy
10 éves a Budakalászi
Egészségklub!
impresszionista
festők műveit.




 történeté
A kiállításon
megtekinthetjük
az Egészségklub
Megnyitó:
Október
7.
szerda 17.00

Havonta egyszer, minden második kedden 18.00 órakor az

Szeptember
19. szombat
10:00 – 14:00
irodalomról fogunk
beszélgetni.
Első alkalommal
2015. október 13-án jövünk össze, amikor is egy
Őszi
ÖKO gyereknap
kis ízelítőt, kóstolót kapunk
mindabból,
amiről a későbbiekben szót
Környezettudatos
program
gyerekeknek
ejtünk. a programokból: ökokincs keresés, ugrálóvár,
Ízelítőül
környezettudatos
játékok,
színpadi
bemutatók.
Író-olvasó találkozó
a Varjútár
Könyvtárban:
A
belépés
díjtalan.
2015.
október
20-án 18 órakor vendégünk lesz Egressy Zoltán író



 
Október 8–9–10.

XII. Kalászi Kortárs Tánctalálkozó
Szeptember 4 – Október 5.
  rendelkező
 
A nagy hagyományokkal
kortárs !!
tánctalálkozón, újabb
Dr Szalay György festőművész kiállítása
nek legfontosabb pillanatait megörökítő fotókat, tárgyakat.
TÁNC,
MOZGÁS 12. szombat, 16:00
Megnyitó: a Városnapon!
Szeptember

tánccsoportokat ismerhetünk meg hazánkból és a határon túlról.
Megnyitó:
a Városnapon!

Bővebb
információ
és jegyvásárlás: www.dunatancmuhely.hu

Szeptember 12. szombat, 17:30

  



Október 9. péntek
17.00–19.00
"   #  !!
$$$ "%
Aprók Tánca
TÁNC, MOZGÁS
 Vámos László táncot
A Tambura Zenekar húzza a talp alá valót,
Szeptember 11. péntek 17:00
tanít, sőt kézműves
foglalkozás
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Folytatjuk népszerű
Manó Mozi
Diaklub
rendezvénysorozatunkat!
Szeptember
27. vasárnap
10:00
– 13:00
Következő
vetítés
időpontja:
2015.
október
16. 17.00
Családi matiné
Koncert,
színház,
kézműves
foglakozás
Programjainkra minden érdeklődőt szeretettelkicsiknek
várunk! és
nagyoknak a magyar népmese napja jegyében.
NOVEMBERI
ELŐZETES:
Részletek
a honlapon.
2015. november 5-én 17 órakor író-olvasó találkozó a Varjútár
Könyvtárban, vendégünk lesz Ugron Zsolna.
OKTÓBERI
ELŐZETESMénes Attilával.
2015. november 10-én
18 órakor Irodalomóra
Témánk: mágikus realizmus - gauchók és varázslók, Dél-Amerika
Október
irodalma 1. csütörtök 14 órától
Idősek
világnapja
2015. november
20-án 17 órakor Manó Mozi Diavetítés

Az elmúlt évekhez hasonlóan műsorral, meglepetés
művésszel nomságokkal várjuk Budakalász nyugdíjas
Facebook elérhetőségeinket: polgárait.
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Szeptember 26. szombat Keressék
Keressék Facebook elérhetőségeinket:
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász
Szüreti mulatság és felvonulás a Baráti kör
VARJÚTÁR-könyvtár
Budakalász
Jöjjenek
és töltsenek
együtt
egy kellemes délutánt!
Könyvbarátnők
klubjaelBudakalász
Könyvbarátnők
szervezésében.
A belépés
díjtalan. klubja Budakalász
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Budakalászi Kultúrcseppek

Fotók: Uttoné Ochodniczki Vanda

Irodalmi beszélgetések Lackfi Jánossal

Hónapról hónapra neves írót lát vendégül a Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár az Irodalmi beszélgetések alkalmából. Szeptemberben Lackfi János
József Attila- és Déry-díjas író látogatott el a beszélgetéssorozat következő
állomására. A népszerű író estjére sokan
voltak kíváncsiak, akik nem csalódtak
a történeteket, beszélgetést hallgatva.
Lackfi Jánost írónak teremtette a sors,
és már a szülői házban nagyon jó alapokat kapott pályájához író, műfordító
és művészettörténész szüleitől. Eredetileg tenornak készült, az élet mégis

úgy hozta, hogy egy plátói szerelemnek
köszönhetően születtek meg az első
rövid költemények. A magyar-francia
szakon végzett író a prózaírástól sem rettent vissza, megállta a helyét fordítóként,
szerkesztőként, újságíróként, így nagy
olvasótábort szerzett magának. Évente
több tucat irodalmi beszélgetésre hívják, ezért látogatott most el városunkba
szeptember végén. Nagyon örült a megkeresésének és a budakalásziak óriási
érdeklődésének. Az őszi estét a tartalmas
beszélgetés mellett meleg teával tették
kellemesebbé a szervezők.

Nosztalgia délután
a Budakalászi Idősek Klubjában

A Budakalászi Idősek Klubja folyamatos programokat, kirándulásokat szervez
tagjainak. A nyarat egy nosztalgia délutánnal zárta szeptember első napján a
közösség. Gregus Anikó énekesnő egy
órás műsort ajánlott fel a Klub tagjainak
és meghívott vendégeinek. Eredetileg az

Idős Klubnak otthont adó épületben lett
volna az előadás, de az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve, a nagy létszám miatt
a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
látta vendégül a nosztalgia délutánra az
időseket. Az előadáson felcsendültek a jól
ismert, népszerű operettek mellett vidám
slágerek is, a jó hangulatú délutánon a bátrabbak táncra is perdültek. Zelizi Erika, a
Budakalászi Idősek Klubjának vezetője, a
nosztalgia délután szervezője szerint egész
évben programokkal várják a tagokat, így
még ez az esztendő tartogat a kulturális
programok mellett kirándulást is a budakalászi időseknek.

Szüreti felvonulás:
Borús időben vidám beszélgetések a pattogó tűz mellett

Több évtizedes hagyománya van Budakalászon a szüreti mulatságnak és felvonulásnak. Idén is a hagyományos útvonalra
tervezték a lovas felvonulást a szervezők,
de az őszi időjárás közbeszólt. A folyamatos csendes eső miatt a 29. szüreti

felvonulás elmaradt. Csak az esőcseppek
kopogtak a jól ismert útvonalon a lovak
patái helyett. Az esti főzésre, a mulatságra
megtelt a Művelődési Ház udvara emberekkel, akiket a közös bográcsozás hozott
össze. A kondérokban rotyogó székelykáposzta, gulyásleves és a pacal illata sokakat
a helyszínre vonzott. A Budakalászi Baráti
Kör tagjainak köszönhetően készültek a finomságok, amiket az esti táncház résztvevői is megkóstoltak. Reményeink szerint
jövőre a jubileumi 30. Szüreti Felvonulást
szép időben ünnepelhetik a budakalásziak.

IX. évfolyam, 10. szám l 2015. Október 5.

Adventi hangulat
a Kós Károly
Művelődési Házban az
Önök közreműködésével
Jóleső érzés, hogy Karácsonykor már
nem csak a saját otthonunkat díszítgetjük, hanem sok ember munkájának
köszönhetően ünnepi díszbe öltözik
Budakalász is. Évről évre egyre több
fény gyúl ki a középületeken és idén
már a 4. alkalom lesz, hogy az advent
varázsát közösen is átélhetjük városunk
meghatározó pontján, a „Kárpátok őre”
szobornál található kis téren. Betlehem,
adventi koszorú, karácsonyfa, műsor és
megvendégelés vár mindenkit, aki arra
jár szombatonként advent idején.
Évek óta egyre szebb arcát mutatja
ilyenkor a Faluház is. Elvarázsolt birodalommá válik az épület minden szeglete.
Nem lesz ez másképpen az idén sem.
Advent idején, túl azon, hogy újra pompába öltözik a ház, számos meglepetéssel készülünk még. A díszek és a sokrétű
programokon túl szeretnénk létrehozni
egy olyan kiállítást, ami újra rólunk szól.
Mutassuk meg egymásnak, hogy kinek kinek mit jelentett az ünnep anno. Talán
felfedezhetünk majd olyasmiket a másik
féltve őrzött csecsebecséi közt, ami minket is jó emlékekkel áraszt el…
Olyan Karácsonyhoz kötődő
emléktárgyak felajánlását várjuk,
melyek segítségével egy kiállítás
keretén belül bemutathatjuk, hogy
milyen is volt az év legmeghittebb
ünnepe a múltban.
Várjuk díszek, emléktárgyak, egykori
képeslapok felajánlását, melyeket a kiállítás után természetesen mindenkinek
visszaadunk.
A kiállítás ideje:
november 28 – december 18.
Helyszín:
Kós Károly Művelődési Ház
és Könyvtár galériája.
A felajánlásokat az alábbi
elérhetőségeken várjuk:
Uttó Vanda: 06 30 3 829 810
Máté István: 06 20 9 225 412
Bodó Évi: 06 20 9 359 348
vagy személyesen a Faluház titkárságán
napközben 09:00 és 17:00 óra közt.
Közreműködésükre feltétlenül számítva!

Máté István
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Óvodai hírek
n telepi óvoda

Az év első
fergeteges bulija

Végre eljött az első együtt töltött délelőtt az óvoda összes lakója számára. Na jó,
nem volt napos. Sőt szakadt az eső. De ettől
csak még izgalmasabb és színesebb volt.
Új játékokkal, feladatokkal és fejtörőkkel
bombáztuk a családokat. Belekóstolhattak
egészséges ételekbe és félig egészséges otthon sütött süteményekbe. Az ágyazás rejtelmeibe is beavattuk a szülőket, már csak az
volt a kérdés, ki tud hamarabb megágyazni
25 gyereknek? Az egyik apuka azt mondta:
– Minden elismerésem a Dadus néniké!
Ez nem is olyan egyszerű. Aki ebben sem
fáradt el, ugróiskolázhatott bekötött szemmel. Rájöttünk, a szülők nem edzenek eleget, hiszen mindenhol a gyerekek nyertek.
(Oh, nekik nem volt bekötve a szemük?
Bocsánat!) Volt, aki gördeszkázott, célba

dobott, vagy részt vett a zsákban futáson
és WC papír segítségével múmiákat tekercselt, tésztát fűzött, rajzolt, váltófutással
képet festett, diótornyot épített, várat épített, csörgőlabdát gurított, vízipisztollyal
képet festett, ejtőernyővel labdát reptetett.
A mindig sláger arcfestésnek köszönhetően rengeteg cica, pillangó, katica, szörny,
unikornis, virág, tigris lepte el az óvodát.
Szerencsére senki nem szomorkodott, sem
az idő miatt, sem azért, hogy nincs ugrálóvár. A szülők elméjét is megdolgoztattuk.
Volt családi Totó az óvodáról és óvodai titkokról, amiből kiderült, hogy az óvodában
legrégebben az ebédszállító fiú dolgozik és
„A kismalac és a farkasok” című mesében
3 kismalac is szerepel. A Ki Kicsoda? játékunkon több család is volt, akik sikeresen
felismerték az óvoda dolgozóinak több mint
felét a szeméről, szájáról, füléről! Végigszaladva az óvodán, nevetős, lelkes, vidám és
boldog családokat láttunk! Csodás érzés,
hogy a felhős ég ellenére felhőtlen jókedvvel és vidámsággal vette birtokba az óvodát
kicsi és nagy egyaránt. Köszönjük mindenkinek a részvételt, az Alapítvány támogatását, a sok süteményt, az óvoda dolgozóinak

n Nyitnikék óvoda

Szüreti mulatság
a Nyitnikék Óvodában
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük a „Szüreti mulatságot” óvodánkban. A rendezvény kiváló alkalom arra,
hogy az újonnan érkezett gyerekek és szüleik jobban megismerhessék óvodánkat és
az itt dolgozókat.
A kézműves foglalkozások, mozgásos
játékok közben a szülők ötleteket meríthetnek családi esték tartalmas eltöltéséhez, versenyezhetnek más családokkal az
ügyességi pályákon, táncolhatnak Bea nénivel egy jót, s utána frissen préselt szőlőlével enyhíthetik szomjukat. Közben alkalom
nyílik más szülőkkel megismerkedni, beszélgetni, s a dolgozókkal is kötetlenebbül
válthatnak néhány szót. Mi mindent megteszünk azért, hogy mindenki jól érezze
magát és emlékezetes legyen ez a délután.
Őszi pompába öltöztetjük a pomázi úti
óvoda udvart. A bejáratnál már kezet foghatunk a bájos termésbábokkal, s gyönyörködhetünk az őszi színkavalkád természeti
szépségeiben. Óvodásaink segítőkész anyukái finomabbnál-finomabb süteményekkel
járulnak a rendezvény sikeréhez. Sok-sok
vidámság, játék, kézműveskedés, zene,
tánc várja a hozzánk látogatókat, melynek
sikerességét a nagyszámú résztvevő is bizonyítja évek óta.
Pingvin csoport

a lelkes szervezést és lebonyolítást, Nemes
Ritának és Ványik Péternek a fotózást. Jövőre újra találkozunk és már nincs mitől
félni, hiszen esőben is csodásan érezzük
magunkat együtt!
Telepi Óvodásokért Alapítvány

Fotók: Kovács Andrea

Nagy küzdelem a nagy ovis futáson

A versenyszellem már egész kicsi korban
kialakul, ezért gondolta a budakalászi önkormányzat a városi óvodák bevonásával,
hogy évről évre megrendezi az Óvodások
Mezei Futóversenyét a nagycsoportosoknak.
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A gyerekek körében népszerű a rendezvény,
így nagyon várják azt a kort, hogy ők is részesei lehessenek a nagy Ovis Futásnak. Az
ovisok sok mozgással készülnek minden alkalommal a szeptemberi megmérettetésre,
amit a Szegfű utcával szembeni zöld területen rendeztek meg idén is. A szép őszi időben
lelkesen végezték a bemelegítő gyakorlatokat a kicsik, hogy a büszkén viselt pólóban
és rajtszámmal elinduljanak a 800 méteres
távon. A versenyt Rogán László polgármester
indította el. Először a nagycsoportos lányok,
majd a fiúk gyülekeztek fel a startszalagnál.
Rajtra aztán mindenki nekiindult és igyekezett minél gyorsabban szedni a lábait. A Nyitnikék Oviból hetven, a Telepi Ovisok közel

hatvanan érkeztek a versenyre. A nagycsoportosok minden erejükkel küzdöttek, és a
verseny a két óvoda között kiegyenlített eredménnyel zárult.

Budakalászi hírmondó

Diákhírek
Felhívás
n KALÁSZ SULI

Rendhagyó népismeret órák a Svábházban

Beszámoló a DÖK
2015-ös megalakulásáról

Szeptember 11-én egész napra birtokba vehették iskolánk németes tanulói a Svábházat.
A programot immár másodszor szervezték
meg iskolánk német tanárai Wágnerné Klupp

Idén szeptemberben ismét lezajlott a Diákönkormányzat újjáalakítása. Az első tanítási napon minden osztály kiválasztotta
2-2 képviselőjét. A hagyományos diákfórumot szeptember 18-án tartottuk meg, ahol az
új képviselők, illetve a diákpolgármester-jelöltek bemutatkozhattak. Az idei év három
jelöltje ismertette részletes programját. Végül
az igazgató úr reagált a felmerülő kérdésekre.

Katalinnal, a budakalászi Német Nemzetiségi
Egyesület vezetőjével.
A 3., 4. és 5. évfolyamosok csoportokra
osztva, feladatlap segítségével fedezték fel a
Svábház helyiségeit, berendezési tárgyait, s
rövid előadásokból ismerkedtek meg a budakalászi svábok mindennapjaival. Az új ismeretek birtokában sikeresen kitöltötték a
feladatlapokat, majd a végső megoldás a nyári
konyhába vezette őket, ahol ínycsiklandó sváb
sütemény volt jó munkájuk jutalma. Lelkesen
vettek részt a kézműves foglalkozásokon is a
gyerekek, a lányok karkötőt, a fiúk virágkarót készítettek. Köszönjük a sok segítőnek is,
hogy munkájukkal ilyen sok gyereknek tették
felejthetetlenné ezt a napot!

Egy délelőtt a Dera szurdokban

Német Munkaközösség

Mónika és Erika néni, az 1.b. kis elsőseinek
és szüleinek szombaton a Dera szurdokban
egy szuper ismerkedős családi vetélkedőt rendezett. A jó hangulatú délelőttön számtalan
ügyességi feladatban próbálhatták ki magukat
mind a gyerekek, mind szüleik. Volt célbadobás, vízhordás, kötélhúzás és egyéb ügyességi
feladatok. A jutalom sem maradhatott el, a
gyerekek nagy örömére minden játékot cukorka-eső követett. A játékok közötti szabadidőben pedig az erdő adott kiváló lehetőséget a
bújócskára, szaladgálásra, bolyongásra.

A polgármester-jelöltek bemutatkozását
a választás követte. Szeptember 21-én a felsős diákok részvételével lezajlott a szavazás.
A voksok többségét Vass Balázs 8.a osztályos
tanuló szerezte meg.

n A Szentistvántelepi Általános Iskola

Összefogással zöldült az iskola udvara
Mindannyiunk örömére ebben a tanévben sikerül megoldani egy régóta húzódó gondunkat. A hátsó udvarunkon

szerettünk volna műfüves pályát kialakítani, hogy megszűnjön a folyamatos sárés portenger, amiben eddig a gyerekek
gázoltak.
A fű a héten a helyére került, ott zöldül, puha, selymes és nem szárad ki! Az
érintett terület nagysága 192 négyzetméter, költségvetése eléri a 2,3 millió
forintot. Az összegből 1,1 millió forintot
az önkormányzat polgármesteri keretéből Rogán László polgármester úr ajánlott fel, valamint szülői felajánlásokból
is nem csekély összeg, 840.000 forint
folyt be, a MVM pályázati támogatása
100 000 forint volt és a papírgyűjtésből
is sikerült hozzátenni 200.000 forintot,
a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány
pedig 80.000 forintot adományozott a
cél megvalósítására.
Mindenkinek nagyon köszönjük, aki
hozzájárult célunk támogatásához!

IX. évfolyam, 10. szám l 2015. Október 5.
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Közélet

10 éves az Egészségklub:
Jubileumi fotókiállítás

FELHIVÁS KÖZADAKOZÁSRA

Közösségi műjégpálya

Idén ünnepli 10 éves születésnapját az Egészségklub. Ebből az
alkalomból a klubtagok egy fotókiállításon keresztül mutatták be az
elmúlt évek emlékeit, aminek megnyitója a Városnap keretein belül zajlott. A kiállítást a Budakalászon élő
Dr. Bodor Elek szívsebész professzor
nyitotta meg.
Az Egészségklub 2005 szeptemberében
alakult és a Magyar Rákellenes Liga alapszervezeteként működött 2013 végéig. 2014
tavaszától önálló, bejegyzett egyesületként
működik tovább. Az Egészségklub elsődleges célja az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése. Egy évtizede Dr. Gaál
Katalin és Garami Lászlóné Margó kezdeményezésére alakult meg az Egészségklub.
A két alapító és Nagy Edit, a jelenlegi vezető
irányításával a klubtagok rendkívül fontos
munkát végeznek annak érdekében, hogy
a tagok és a városlakók figyelmét felhívják
az egészség megőrzésének fontosságára.
A Klub életében a résztvevők nagyobb létszámban hölgyek, akik felismerték a prevenció fontosságát és a programokat is
ennek megfelelően állították, állítják össze.
Mert együtt lenni jó!
Ezért ki kell emelni a közösség fontosságát, a kirándulásokat, a közös programokat, amik az egészségmegőrzés mellett
közösségformáló erővel is bírnak. Jelenleg
közel kétszáz tagot számlál az egyesület,
akik október 5-én ünneplik meg a jubileumi
születésnapot.

Anyakönyvi hírek
Augusztusi anyakönyvi események
Városunkban, augusztusban 8 pár
kötött házasságot. Az ifjú pároknak gratulálunk!
Budakalász Város Önkormányzata
nevében Rogán László polgármester,
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás
alpolgármester jó egészséget kíván:
95. születésnapja alkalmából
dr. Ferkó Sándorné szül.: Wittmann Ágnesnek,
valamint
90. születésnapja alkalmából Lovász Jánosné
szül.: Schwack Hildegardnak.

20

Közösségi műjégpálya épül
Budakalászon. A jégpálya építéséhez szükséges forrás meghatározó részét, mintegy 5 millió
forintot Budakalász Város Önkormányzata biztosítja.
A Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány adománygyűjtő kampányt hirdet a jégpálya működtetéséhez szükséges jégkészítő
gép (Rolba) megvásárlására. A
három millió forint értékű géphez 1
millió forint szükséges még. A hiányzó
összegnek 2015. október 31-ig kell
összegyűlnie, hogy a pálya már idén
megkezdhesse működését. Ha a budakalásziak pár ezer forinttal hozzájárulnak a megvalósításhoz, kifejezi, hogy
sokan szeretnék a közösségi műjégpálya létrehozását. Eddig több, mint
50 helyi család és vállalkozás 2 millió
forint adományt ajánlott fel. Kérjük,
aki teheti, segítsen! A kampány elérhető a cserkészek közösségi oldalán a
https://www.facebook.com/mujegpalyabudakalasz címen, valamint hon-

lapjukon www.cserkeszek.hu oldalon.
Közhasznú alapítványként cégek adományainak elfogadására is jogosult a
szervezet. Erről igazolást állítanak ki,
ami az adóalap csökkentésére jogosít.
Adomány utalható a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány OTP
11703006-20063315 számlaszámára,
közleménybe kérik beírni: „Adomány
korcsolyapályára”. Adomány személyesen is átadható, ez ügyben keressék
a kampány koordinátorát, Horváth
Istvánt (70 337 7630) vagy Dr. Wettstein András kuratóriumi elnököt
(wett.andras@gmail.com, 30 3057305).
A műjégpálya megvalósításának
részleteiről egy tájékoztató fórumot is
tartanak a gyűjtést szervező vezetők,
melyre hívnak minden érdeklődőt,
illetve örömmel fogadnak bármely
segítséget vagy javaslatot. KORI
FÓRUM időpontja és helye: 2015.
október 8. csütörtök 18 órakor a
Cserkészházban.

Budakalász Város Önkormányzat támogatásával

Ingyenes gyermekszemészeti
szűrővizsgálatot tartunk.

2015. október 15-én 9 órától
12-18 hónapos budakalászi babák részére. Helyszín:
Budakalászi Egészségház
A vizsgálatot dr. Garger Piroska
Védőnői szolgálat
gyermekszemész szakorvos végzi.
Budakalász, Klisovác utca 6.
Kérjük, az előjegyzéshez hívja munkanapokon 12-15 óráig:

+36 30 760-5804 (Pirinyó-Szemészet)
Júliusban elhunyt budakalászi lakos:
Kutor Ferencné szül.: Vincze Julianna 87 éves
Még augusztusban elhunyt budakalászi lakosok:
Szalai Jánosné szül.: Szita Julianna 91 éves,
Hajba Kálmán József 60 éves,
Bekes Rózsa 89 éves,
Rabóczky Ferenc 56 éves,
Kincses Istvánné szül.: Schwarczenberger Irma 89 éves,
Borszéki Sándor Péter 63 éves,
Dudás Mátyás 95 éves,
Kovács László 89 éves,
Bagdi Benjamin 65 éves,
Kolimár Ernő 85 éves

Szeptemberben elhunyt
budakalászi lakosok:
Palotai István Béla 59 éves,
Horváth Istvánné szül.:
Árva-Tóth Rozália 86 éves,
Fehér István Károly 90 éves,
Demeter Levente 77 éves

Budakalászi hírmondó

Budakalászi Kultúrcseppek

I. Budakalászi Néptánc Találkozó

a táncokat. Az örömtánc mellett a szakmai munkára is komoly időt fordítottak a
résztvevők a kétnapos fesztiválon. Busai
Norbert örökös Aranysarkantyús és
Busai Zsuzsanna örökös Aranygyöngysoros táncosok, oktatók a jászsági táncokkal ismertették meg a résztvevőket. Már
most felmerült a folytatás lehetősége.
A jövő évi tervek is készülnek egy komoly,
népszerű rendezvény szervezése, a hagyományteremtés a cél.

Középpontban a tudomány:
Kutatók éjszakája a Művelődési Házban

Az Európai Bizottság kezdeményezésére és támogatásával 2005. óta tartják
meg világszerte a tudományos, ismeretterjesztő fesztivált. A Kutatók Éjszakáját
minden szeptember 4. péntekén rendezik
meg a világ 33 országában. A rendezvény
célja, hogy bepillantást nyerjünk a játékon, a beszélgetéseken, a sporton keresztül a tudomány titokzatos világába. Az
érdeklődők Budakalászon a Művelődési
Házban ismerkedhettek a kutatói életpá-

A Milánói Világkiállításon két budakalászi táncos is felléphetett.Leidinger
Dömötör és Markó Fruzsina a Budakalászi Lenvirág Néptáncegyüttes
táncosai egy hetet táncoltak a magyar
pavilonban. Napi három, fél órás fellépést láthatott a közönség a budakalászi
táncosoktól. A kiállítási részvétel jó tapasztalatszerzés volt a néptáncos párnak, akik nagyon jól érezték magukat
a világkiállítás közvetlen légkörében.
Milánót nem nagyon volt idejük megismerni a Lenvirág Együttes tagjainak,
mert a főszerep ezúttal is a táncnak jutott az utazáson. A kiállításon erdélyi,
mezőségi és kalotaszegi táncokat mutattak be a közönségnek.

lyával, a kutatásokkal. A város harmadik
alkalommal csatlakozott a tudományos
fesztiválhoz. Az elmúlt évek tapasztalata alapján fontos az emberek számára
a tudás, az ismeretszerzés. Erre a rendezvényeknek köszönhetően kötetlen
formában kerül sor. Idén Budakalászon
az ember és a természet hangja állt a
program középpontjában, e téma köré
csoportosultak az előadások, játékok.
A Művelődési Házba ellátogatott a
Csodák Palotája utazó bemutatója is.
A rendezvény óriási érdeklődés mellett,
teltházzal zajlott egész este, talán a ház
egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó
programja volt a mostani. A jövővel kapcsolatban annyit elárultak a szervezők,
hogy eddig háttérbe szorultak a humán
tudományok, amelyek talán jövőre nagyobb teret kapnak a rendezvényen.
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Fotók: Uttoné Ochodniczki Vanda

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati lehetőségének köszönhetően született meg
az első Budakalászi Néptánc Találkozó,
aminek sikerült olyan szakmai nagyságokat megnyerni, mint a Magyarpalatka
Banda és Busai Norbert elismert néptáncos. Fontos célkitűzés, hogy még népszerűbbé váljon Budakalászon a néptánc,
amit a városban a Lenvirág Táncegyüttes
képvisel. Sikeresnek mondható már az
első alkalom is, nagyon sokan jöttek el
az ország különböző pontjairól is tanulni

A Milánói
Világkiállításon
szerepeltek
a budakalászi
táncosok
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Sport

Fotók: Tokodi Gábor

Győzelemmel debütált a Sportcsarnok!
Nyár közepén kezdődött
meg a Budakalászi Sportcsarnok
sportpályájá
nak felújítása.
A munkálatokat határidőre,
csúszás nélkül
végezték el a
szakemberek. A beruházásra azért volt
szükség, mert a régi padlózat elhasználódott
és nem volt alkalmas színvonalas mérkőzések, rendezvények lebonyolítására. A közelmúltban sok lényeges fejlesztés is történt az

intézményben, a most befejeződött munkálatok eredményeként megújult a sportpadló,
az árnyékoló rendszer. Fejlett világítástechnikát is kapott a csarnok, a nézőtér pedig
átalakult a biztonságosabb szurkolás érdekében, így egy európai színvonalú csarnokban
folynak majd a mérkőzések és a rendezvények. Hazai, bajnoki mérkőzéssel debütált
a felújított Sportcsarnok, ahol a város kézilabda csapata, a Cyeb – Budakalász KC mérkőzött meg a dabasi játékosokkal. Az első
mérkőzés teltház előtt zajlott, amit a hazai
csapat az ünnepélyes megnyitóhoz méltó
játékkal hálált meg.

Nagyszerű rajt az NB/I B-ben!
a végén egy kicsit megtorpantunk. Ötlettelenek voltak a támadásaink, mindenki csak
egyénileg küzdött, nem volt folyamatos a
játék. Az viszont elfogadhatatlan, hogy a
mérkőzés utolsó öt percében a végjátékban
dekoncentráltan támadunk, elszórakozzuk a
lehetőségeinket, kapkodunk. Lerohanásaink
és visszarendeződéseink a megbeszéltek szerint jól működtek, de még ennél is tudunk
gyorsabbak lenni, ezen a téren fejlődnünk
Szeptember 13-án, hazai pályán fogadtuk az NBI/B 2015/2016-os bajnoki évnyitó
mérkőzésén a Dabas VSE KC csapatát. A
látottak alapján bizakodóak vagyunk, a mérkőzést végig kézben tartva, megnyertük a
rangadót.

kell. A védekezésünk és a kapusteljesítményünk volt a legmeghatározóbb játékelem
ezen a mérkőzésen. A védőfal remekül
dolgozott össze a kapussal, az ütközéseink
száma ismegfelelő volt.
Első hazai mérkőzésünk – telt ház előtt
– remekül sikerült. Jó érzés volt tapasztalni,
hogy Budakalász befogadta a clubot, amit a
csapat jó játékkal hálált meg, ezzel a győzelemmel is megköszönve a bizalmat.
Játékoskeret: VÁCZI DÁNIEL (kapus),
Koncz András (4), Bendó Csaba (4), DOROS
ÁKOS, DR. CZINA JÓZSEF, Hadobás
Bence, NAGY BENCE (7), Deák Gergely,
TÓTH ÁDÁM (6), Perényi Zoltán, JÓZSA
MÁTÉ, Tatai Olivér, SUTKA NORBRT (7),
Gúnya Péter (1), Ulicsinyi Péter (kapus),
Völker Bálint (3).
Budakalász, 2015.09.15.
Hajdu Gábor

A mérkőzésen a támadójátékunk jó volt.
Az első félidő elején sok helyzet kimaradt,
desok ziccer helyzetet alakítottunk ki, ahol
a befejezés még hibádzott esetenként, míg

Tisztelt Olvasóink!
Folytatódik a 2015-2016-os labdarúgó
bajnokság minden korosztálynak. Az utóbbi
cikkben már említettem reményeinket csapataink jó szerepléséről a korosztályos bajnokságokban, ami beigazolódni látszik. A
felnőtt csapat Szigetgyöngyét és Csömört is
legyőzte. Csömör ellen 8:0-ra nyertünk hazai
pályán. A budakalászi közönség elégetetten
távozott, büszkék a város csapatára. Pintér
Sándor csodát varázsolt az U19-es gárdából,
két mérkőzés alatt 16 gólt rúgtak az ellenfél
hálójába a fiúk. Az U14-es fiatalok is hozták
formájukat, a Bozsik-programban és a bajnokságban jól szerepeltek idáig, visszatért a
klub az igazi sportéletbe. A gyerekek az iskola mellett az edzéseket is elkezdték. Szor-
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galmasak, igyekeznek, hogy megfeleljenek az
elvárásoknak. Nagy öröm számomra, hogy
törzsszurkolóink elkísérik a csapatot az idegenben játszott mérkőzésekre és az utánpótlás meccseket is látogatják. A városvezetők
továbbra is segítik a klubot, mindent megtesznek azért, hogy megfelelően működjön
az egyesületünk. Pályázatból szerettük volna
finanszírozni a műfüves pálya befedését, ami
sajnos nem járt sikeres eredménnyel. Nagy
jelentősége lett volna a beruházásnak, mert
közel 150 gyerek téli felkészülése oldódott
volna meg, amit így tornaterem bérléssel
tudunk megvalósítani. Sok kiadással kell
szembenéznie az egyesületnek, mert az elhasználódott műfüves palánkokat is sorban

cserélni kell. A felmerülő problémákat szülői
és vállalkozói összefogással tudjuk megoldani. A klub élete felélénkült, a felkészülések
és a mérkőzések összehozzák a családokat,
mert fontos számunkra az összetartozás, valamint az is, hogy ne csak a gyerekek, hanem
szüleik is jól érezzék magukat. A BMSE egy
nagy család. Sokan csak edzeni szeretnének,
hogy mozogjanak. Örülök mindenkinek, de
sajnos azok a srácok, akik az edzéseket látogatják, igazolt játékosként teszik, mert az
egyesület és az edző tartozik felelősséggel
értük sérülés vagy baleset esetén. Továbbra
is várunk minden szurkolót és sportolni
vágyó gyerekeket!
Sárosi Tibor BMSE elnök

Budakalászi hírmondó

Sport
EAN – Tour de Kalász
2015 szeptember 20. – Budakalász
Kategória Nem Helyezés Név
Ügyességi verseny
Lány I.
Bokory Júlia
II.
Horváth Bori
III.
Illényi Virág
Óvodás
Fiú
I.
Pászti Gergő
II.
Kemebei Kornél
III.
–
Lány I.
Olsen Emma
II.
Bokory Borbála
III.
Kun Piroska
Kisiskolás
Fiú
I.
Hegyi Botond
II.
Józsa Ádám
III.
Knob Márton
Tour de Kalász
Kategória Nem Helyezés Név
Lány I.
Olsen Emma
II.
Bokory Borbála
III.
Kun Piroska
Kisiskolás
Fiú
I.
Hegyi Botond
II.
Józsa Ádám
III.
Knob Márton
Lány I.
Bolvári Dóra
II.
Horváth Luca
III.
Buti Kinga
Gyermek
6-12 év
Fiú
I.
Békási András
II.
Gyurinka Vince
III.
Olsen Daniel
Lány I.
Bolvári Fanni
II.
Huszti Patricia
III.
Magyar Laura
Serdülő
13-18 év
Fiú
I.
Berentei TIbor
II.
Csontos Balázs
III.
Vadler Gergely
Parlagi Zsigmond, Uttó
I.
Roland, Embey-Iszti Zsófia
Családi
II.
Várszegi család
III.
Antalffy család
Nő
I.
Kosztin Rebeka
II.
Stumpfelné G. Erzsébet
III.
Steiniein Mónika
Felnőtt
19-54 év
Férfi I.
Dajka István
II.
Albert Ádám
III.
Palkó Dávid
Női
I.
Lazanyi Istvánné
II.
Rehák Ágnes
Senior
Férfi I.
Winkler Tamás
55 év
felett
II.
Tóth László
III.
Kegyes Gábor

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: Lévai Zsuzsa Rózsa
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Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda
marketing@szentendre.media.hu • Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2015. október 22. Megjelenés, terjesztés: 2015. november 9-10-11.
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Gyógyszertári ügyelet
2015. október

Vörösmarty Gyógyszertár
2015. október 4.
vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
István Király Gyógyszertár
2015. október 11. és 18.
vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A.

Kőhegy Gyógyszertár
2015. október 25.
vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2015. november 1.
vasárnap 8-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Apróhirdetés

Vörösmarty Gyógyszertár
2015. október 23.
vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
A változtatás jogát fenntartjuk!

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, lapos tetők
szigetelését vállalom. Kisebb munkával is
keressen bátran! 06 70/578-1468
Kárpitos, Bútorasztalos
www.butorcons.hu és 06-30-9-348-458
Otthon végezhető munka!
CD lemezek csomagolása stb.
érd: 06-90-60-36-07
(http://audiopress-hungary.webnode.hu
635 Ft/min, 06-20 910 4517)

Ha fontos Önnek
a szakmai tapasztalat, a minőségi könyvelés,
bérszámfejtés, a rendszeres tájékoztatás,
a szakmai felelősségbiztosítással rendelkező
könyvelő, a kiszámítható szolgáltatási díj,
és úgy gondolja, hogy természetes, hogy
Ön helyett a könyvelő járjon ellenőrzésekre
akkor ön ránk tette le voksát.

ABS Controll

könyvelő iroda

Alaptevékenységünk, komplex számviteli
szolgáltatás, ennek keretében
– társas vállalkozások (Bt., Kft.)
– non profit szervezetek
kettős könyvelése, bérszámfejtése.

