
X. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM    2016. AUGUSZTUS 8.

       Budakalászi
HÍRMONDÓ

8

BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

2016 a fejlesztések éve Budakalászon 
Interjú Rogán László polgármesterrel

 3. oldal

Új edző a CYEB Budakalász élén 
Beszélgetés Horváth A   lával

 8. oldal

Bemutató gazdaság épül Budakalászon
Elkészült az ökoturisz  kai bemutatóhely 
és élménypark koncepciója

 9. oldal



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2

Közérdekű

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

dr. Krepárt Tamás 
szerda: 9-11-ig

SOS
Segélyközpont 112
Rendőrség (107) +36 (26) 502 400
Körze   megbízo  ak +36 (70) 338 5118
Városrendészet +36 (70) 314 61 04
Polgárőrség +36 (30) 621 22 44
Mentők (104)   +36 (26) 319 941, 310 424
Tűzoltók (105) +36 (20) 499 50 14
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Kalászi Idősek Klubja +36 (26) 341 435
Családsegítő +36 (26) 340 121
SZABADIDŐ
Kalászi Sportcsarnok +36 (26) 540 424
Művelődési Ház +36 (26) 340 468
Könyvtár +36 (26) 401 069
HÁZIORVOSOK
Dr. Török Zsolt +36 (26) 343 364
Dr. Gál Katalin +36 (26) 341 815
Dr. Sulyok András +36 (26) 343 364
Dr. Kiss Edina +36 (26) 341 815
Ügyelet Pomáz +36 (26) 326 211
Ügyelet Szentendre +36 (26) 312 650
GYERMEKORVOSOK  +36 (26) 340 548

VÉDŐNŐK +36 (26) 342 664

FOGÁSZAT
Dr. Veszeli Dóra +36 (20) 427 52 73
Dr. Rénes Nóra +36 (70) 512 87 84
ÁLLATORVOSOK
Dr. Kassay Viktória +36 (30) 383 02 46
Dr. Szalkai László +36 (30) 960 18 46
Ügyelet +36 (30) 662 68 49
SZOLGÁLTATÁS
Budai ú   Posta +36 (26) 340 530
Posta (Auchan) +36 (26) 540 134
Vízművek +36 (27) 511 511
Szemétszállítás, 
hulladékudvar

+36 (22) 350 111
Zöld Bicske K  .

TIGÁZ, 
gázszivárgás

+36 (40) 333 338, 
+36 (80) 300 300

ELMŰ +36 (40) 38 38 38
OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
Budai ú   Bölcsőde +36 (26) 340 255
Mályva utcai Bölcsőde +36 (70) 387 2587
Nyitnikék Óvoda +36 (26) 340 258
Telepi Óvoda +36 (26) 340 556
Kalász Suli +36 (26) 340 307
Telepi Iskola +36 (26) 340 209
Zeneiskola +36 (26) 343 418
Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372
EGYHÁZAK
Római Katolikus +36 (26) 340 327
Református +36 (26) 262 026
Szerb +36 (70) 331 8386
Evangéliumi Közösség +36 (20) 886 8752
Bap  sta Gyülekezet    +36 (30) 934 7372

Hasznos telefonszámok

Tavaly májusban foglalta rendeletbe 
Budakalász Város Önkormányzata a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait. 
A rendelet idén júniusban három új te-
rülettel egészült ki azzal a céllal, hogy 
minél kevesebb legyen a városlakók 
közötti nézeteltérés. Az új szabályokat 
sokan nem ismerik még, ezért fontosnak 
tartjuk, hogy ezekről ismét írjunk.

Az első fontos változás a hulladék 
kihelyezésével kapcsolatos. Az elmúlt 
év tapasztalatai alapján 2016. június 
1-től szankcióval sújtható, aki az el-
szállítandó hulladékot nem a hulladék-
szállítást megelőző napon helyezi ki a 
közterületre vagy a kihelyezett hulladék 
a jármű és a gyalogos forgalmat akadá-
lyozza, a zöldterületeket és a növényze-
tet károsítja. Mindenkit kérünk, hogy 
az elszállítandó hulladékot az elszállí-
tást közvetlenül megelőzően tegye ki. 

Amennyiben pedig nem jó időpontban 
helyezte ki a hulladékot, ne hagyja kinn, 

főképpen elkerülve, hogy a járművek, 
vagy a járdát használó gyalogosok moz-
gását a hulladék akadályozza.

A másik új tényállás azokra az ingat-
lantulajdonosokra vonatkozik, akik a 
házuk mellett növő gyomot nem irtják 
ki, illetve a járdára kinyúló ágak és bok-
rok visszavágásáról nem gondoskod-
nak. Ennek nem csupán városképi és 
környezetvédelmi szempontból van je-
lentősége, hanem amiatt is, mert a járda 
mellett kinövő fű vagy a járdára kihajló 
ágak akadályozzák a gyalogosforgalmat, 
balesetveszélyt idézhetnek elő.

Szankció sújtja ezt követően a kutyát 
póráz nélkül vezető személyt is, mivel a 
városban egyre gyakrabban fordul elő, 
hogy póráz nélkül sétáltatott ebek má-
sokban kárt tesznek. 

Az Önkormányzat elsődleges célja a 
békés egymás mellett élés, az „élni és 
élni hagyni” elv érvényesítése a városla-
kók számára, ebben mindenki partner-
ségére számítunk.

Módosultak a közösségi együ  élés szabályai

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban

2016. augusztus 8-án hétfőtől, 
augusztus 19-ig péntekig 

igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Anyakönyvi ügykörben, előzetes telefonos egyeztetést 
(tel.: 26-340-266) követően, kizárólag temetési enge-
dély kiadása történik. A Városházán az ügyfélszolgá-
lat ezen időszak alatt is működik, tehát beadványok 
leadására, nyomtatványok igénylésére van lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

A hulladékot a szállítást megelőző napon 
szabad csak kihelyezni

A lakók kötelessége a járdása kihajló 
növényzet levágása
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

 Budakalász egyik legked-
veltebb közösségi tere az Omszk-
park. Idén több fejlesztést is 
tervez itt a városvezetés. Milyen 
változásokra számíthatnak majd 
a városlakók? 

Jelenleg közparkként funkcionál a 
tó környezetében kialakított Omszk-
park. A tó partját változatos módon 
használhatják a budakalásziak. Pilla-
natnyilag bekerített gyepes sportpálya, 
játszótér, valamint az ezekhez kapcso-
lódó zöldfelületek szolgálják a kikap-
csolódást. A nyár folyamán elkezdődik 
itt egy újabb önkormányzati fejlesztés. 
Sport- és rekreációs célú beruházáso-
kat valósítunk meg. Hamarosan indul a 
rekortán futópálya építése, ami a mos-
tani futókör vonalán készül el. A pálya 
120 centiméter széles, összesen 2.000 
négyzetméternyi öntött gumiburko-
latú felülettel rendelkezik, szegéllyel 
ellátva, amit napelemes lámpák világí-
tanak majd meg. A hivatalos átadót az 
őszi Tófutásra tervezzük. Szabadtéri fi t-
nesz park is épül még idén a tóparton. 
Az '56-os kopjafától nyugatra a fák hűs 
árnyékában kap helyet a kültéri edző-
terem az áthelyezett játszótér mellett. 
Műfüves futballpálya, kézilabda- és te-
niszpálya is a Sportcsarnok és a focipá-
lyák által határolt területre kerül majd. 
Ehhez elbontják a 2006-os öttusa EB-re 
épített uszodatorzót, ami esztétikai hiá-
nyosságain kívül balesetveszélyes is volt. 
Az előbbieket az önkormányzat, a foci-, 
kézi- és teniszpályák építését pedig a 
sportcsarnok és a BMSE fi nanszírozza. 
Az Omszk-tó strandcélú hasznosítása a 
későbbi terveink között szerepel, ennek 
megvalósítása azonban jelentős anyagi 
ráfordítással jár és megfelelő infrastruk-
túrát igényel, amelyhez még keressük a 
forrást. 

 Az utak hatékonyabb tisztítása 
érdekében egy seprő- és tisztító-
autót vásárolt az Önkormányzat. 

Célunk, hogy Budakalász útjai, terei, 
parkjai még esztétikusabbak legyenek. A 
tisztább környezet érdekében a munká-
kat napi rendszerességgel végezzük, így 
hatékonyan tudjuk megszüntetni a por-

szennyezést az úttesteken. Az új eszköz-
zel a szilárd burkolatú utak, terek gépi 
seprésére van lehetőség egyelőre egy 
műszakban hétköznap, a további igé-
nyek felmerülése esetén azonban hétvé-
gén is használjuk majd a gépet. Ennek 
köszönhetően gazdaságosabbá és ha-
tékonyabbá válhat a közutakon végzett 
úttisztítás. A munkákat a kijelölt utakon 
és tereken előre meghatározott ütemterv 
szerint és sorrendben végzik az önkor-
mányzat városfenntartási alkalmazottai.

 
 Az Önkormányzat rendszeresen 

hozzájárul a Kós Károly Művelő-
dési Ház fejlesztéséhez. A nyár 
folyamán milyen beruházások 
valósulnak meg?

Már harmadik éve támogatja na-
gyobb összeggel az Önkormányzat a 
Művelődési Ház épületének fejlesztését. 
Idén különösen fontos cél az intézmény 
külső-belső rendbetétele a huszadik év-
forduló kapcsán. Az év elején megújult 
a sok problémát okozó elhasználódott 
tetőszerkezet, májusban használatba 
vehették a budakalásziak a kibővített, 
akadálymentesített teraszt, mely kültéri 
rendezvények helyszíne lett. A nyár fo-
lyamán megerősítettük az épületben az 
elhasználódott lépcsőket, felújítottuk az 
illemhelyiségeket valamint újrafestettük 
a kerítéseket is. Az év második felében 
pedig szeretnénk tovább bővíteni az ut-
cafronton a játszóteret. 

 A városvezetés a költségvetésben 
az általános iskolák számára ez 
évben is elkülönített 2-2 millió fo-
rintot. A Kalász Suliban ezen felül 
a régi főépület vizesedésének meg-
szüntetését is magára vállalta az 
önkormányzat. 

Úgy éreztük, hogy az iskoláinkat az 
intézményfenntartónak folyósított évi 
74,5 millió forinton túl szükséges, hogy 
helyi szinten a felmerülő problémák, 
igények rugalmasabb kezelésével és 
további büdzsével támogassuk. Ezért 
minden évben betervezünk egy megha-
tározott összeget, amelyet az igazgatók 
szabadon felhasználhatnak az év során. 
Ebből valósulhatott meg a Telepi Isko-

lában a tornaterem padlócsiszolása, a 
Kalász Suliban pedig a tantermek és a 
vizesblokkok festése. A Kalász Suli ese-
tében a régi épület szigetelését is meg-
oldjuk az idén, amelyet külön összegből 
fi nanszírozunk. A főépület vizesedése 
ugyanis már nagyon égető probléma 
volt. Speciális eljárással, injektálásos 
technológiával az épület teljes lábazatát 
körbeszigeteli a vállalkozó. A lábazatba 
fecskendezett speciális anyag elállja a víz 
útját és nem szivárog majd föl a pincé-
ben időnként felgyülemlő víz a falakba. 
A kivitelező szerint ezzel az eljárással 
8-10 évre megoldódik a probléma. A 
kijavított lábazattal az iskola épülete 
esztétikailag is javítja majd az óváros 
összképét. A következő nagy feladatunk 
az intézmény külső festése lesz majd.

 Rengeteg beruházás zajlik a 
városban. Milyen költségekkel 
számolnak? Mekkora összeget for-
dítanak a város fejlesztésére? 
Valóban az idén minden eddiginél na-
gyobb számú és értékű fejlesztésbe 
kezdtünk. Kamerarendszert építünk a 
városban, sportfejlesztéseket (futópálya, 
fi tnesz park) végzünk, intézményeinket 
– az iskolákat, óvodákat, bölcsődét és a 
művelődési házat fejlesztjük, bővítjük, 
összesen 278 millió értékben. Emellett 
mintegy 262 millió forintot fordítunk 
utcák, utak építésére. Két évvel ezelőtti 
választási vállalásunkat – mely szerint 
minden összközműves belterületi utca 
kapjon szilárd burkolatot – már az idén 
teljesíteni tudjuk. Egy különleges és 
egyedülálló beruházást is megépítünk: 
ismeretterjesztési és szabadidős céllal 
mintagazdaságot hozunk létre a város 
határában. Emellett jelenleg hét pályá-
zatunk fut összesen mintegy 1,1 milliárd 
forint értékben, hogy a város infrastruk-
túráját tovább fejlesszük és Budakalászt 
még élhetőbbé tegyük. Úgy gondolom 
kevés hasonló méretű település van ma 
Magyarországon, amely ilyen eredmé-
nyekkel büszkélkedhet.

2016. július 29.

A város saját forrásiból, állami és pályáza   pénzekből minden eddigi-
nél nagyobb beruházási programot indíto   el az idén. Ezekről kérdeztük 
Rogán László polgármestert.

2016 a fejlesztések éve Budakalászon 
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Közérdekű

Beruházások Budakalászon (2016)

projekt állapot
bru  ó 
költség 
(M Ft)

várható 
elkészülés

Fi  ness Park építése az Omszk tónál kivitelezés ala  8,0 2016. augusztus

Kalász Suli lábazatszigetelés elkészült 4,1 2016. augusztus

Térfi gyelő kamerarendszer kiépítése kivitelezés ala  40,0 2016. szeptember

Művelődési Ház játszótér bővítés ajánlatok bekérése 5,0 2016. szeptember

Rekortán futópálya és napelemes világítás építése 
az Omszk parkban kivitelezés ala  62,0 2016. szeptember

Nyitnikék Óvoda játszóudvar építés közbeszerzés előkészítés 
ala  25,0 2016. október

Nyitnikék Óvoda tornaszoba építése tornaszoba helyén álló 
építmény bontás ala  35,0 2016. november

Mintagazdaság létrehozása a Klisovác utcában terv engedélyezés ala  100,0 2017. június

Útépítések

Kilátó utca (térkő) elkészült 18,9 2016. április

Kálvária sétány (térkő) elkészült 5 ,0 2016. május

Árpád utca (térkő) elkészült 13,4 2016. június

Kanonok utca (térkő) elkészült 14,4 2016. június

Kispap utca (zúzo   kő) elkészült 2,1 2016. június

Sekrestyés utca (térkő) elkészült 13,3 2016. július

Kereszt utca (térkő) elkészült 18,8 2016. július

Szent László egy része (aszfaltos) elkészült 15,0 2016. július

Kossuth utca (térkő) építés ala  20,0 2016. augusztus

Hegyalja utca (térkő) építés ala  35,7 2016. augusztus

Lehel utca (térkő) előkészítés ala  10,5 2016. augusztus

Erdőhát utca (térkő) közbeszerzés ala  100,0 2016. november

Pályázatok sikeres 
pályázatnál

Telepi Óvoda tető és homlokza   szigetelés, teljes 
épületgépésze   felújítás (BM+saját forrás) kivitelezés ala  60,0 2016. augusztus 

Bölcsőde – Budai út gépészet, 
tető és homlokzat szigetelés (BM) beadva, elbírálás ala  40,0 2017. szeptember

P+R parkoló és fede   kerékpártároló építés a 
Lenfonó HÉV megállónál és az alsó Kalász HÉV 
megállónál (VEKOP 5.3.2. pályázat)

beadva, elbírálás ala  78,5 2017. december

Járda építés Szentendrei út, Lenfonótó HÉV 
megállótól a Szegfű utcáig (BM) beadva, elbírálás ala  23,5 2017. december

Épületenerge  kai korszerűsítés – Idősek Klubja 2 
épület, Polgármesteri Hivatal 
2 épület, Fabro Ház (KEHOP 5.2.9)

beadva, elbírálás ala  64,7 2017. december

Berdó településrész szennyvízhálózatának építése 
(KEHOP-2.2.1)

kivitelező kiválasztása 
közbeszerzéssel 530,0 2017. december

Vasút sori óvoda újjáépítése (VEKOP 6.1.1.) beadva, elbírálás ala  300,0 2018. augusztus 

Sportpark építés két helyszínen (NFM) pályázat készítés 
folyamatban
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Közélet

Fehér homok, pálmafák, nyugágyak, 
óriási napernyők, rengeteg sportolási 
lehetőség és Magyarország legtisztább 
vizű tava. Mindez a 11-es főút mellett, 
Budakalászon. A Luppa strand július 
14-én nyitott, és jó hír a helyieknek, hogy 
kedvezményesen válthatnak belépőt.

A Luppa-tavon megszűnt a bányá-
szat, a terület rekultivációja után pedig 
új funkciót kapott az egyik partszakasz. 
A tóparton strandot alakítottak ki, így 
legálisan, rendezett és biztonságos kö-
rülmények között lehet fürdőzni egé-
szen októberig. A fürdőhelyet az Óbuda 
Zrt. tulajdonában lévő területen egy 
magáncég – a Lupa Strand Kft. – üze-
melteti. Dr. Udvarhelyi István Budaka-
lász jegyzője elmondta, a városvezetés 
örömmel fogadta, hogy az évtizedek 
óta rendezetlen helyzetű bányató legá-
lis fürdőhellyé fejlődött. Kiemelte, hogy 
akár csak az Omszk-tavon, úgy itt is tilos 
volt az elmúlt években a strandolás, hi-
szen a kiszámíthatatlan vízmélység és 
az átvizsgálatlan talajszerkezet életve-
szélyessé tette.

A strandot a városvezetés közben-
járására a budakalászi lakosok kedvez-
ménnyel használhatják. Rogán László 

polgármester az egyeztetéseket köve-
tően hozta nyilvánosságra, hogy a teljes 
árú jegyekből, a bejelentett budakalászi 
lakcímmel rendelkezők 20%-os kedvez-
ményt kapnak az idén. Ehhez nem kell 
mást tenni, mint a kasszánál felmutatni 
az érvényes lakcímkártyát és a személyi 
igazolványt.

A Luppa-tó strandolásra kijelölt 
partszakaszát és a víz talaját homokkal 
egyenlítették ki, a fürdőhelyet kibójáz-

ták és folyamatosan szolgálatban álló 
vízimentők ügyelnek a fürdőzőkre. A 
vízügyi ellenőrzés szerint, jelenleg a leg-
tisztább vizű magyarországi tó a Luppa. 
A víz egyes helyeken az öt métert is elér-
heti, de a part menti sávot úgy töltötték 
fel, hogy fokozatosan mélyüljön. A gye-
rekek számára kialakítottak külön pan-
csolót, ahol biztonságosan élvezhetik a 
vizet. A fürdőzők kényelmét több ven-
déglátóegység, csomagmegőrző, zárható 
öltözőkabinok, mosdók és zuhanyzók 
szolgálják, a strandon napozóteraszt, 
napernyőket, nyugágyakat biztosítanak. 
A strandolás mellett lehetőség nyílik az 
aktív kikapcsolódásra is, strandsport-
pályákon röplabdázni és focizni is lehet. 
A tervekben szerepel, hogy buszjáratot 
indítanak a budakalászi HÉV-megálló-
tól, így tömegközlekedéssel is könnyen 
megközelíthető lesz a tó – nyilatkozta 
Gerendai Károly, a strand üzemeltetője.

A fejlesztések azonban itt még nem 
állnak meg, a következő szezonban vízi 
sportcentum, wakeboard-pálya, kutyás 
strand, horgász- és búvárterület épül 
majd, emellett a nudistáknak is fenntar-
tanának egy elszeparált részt. 

Cseppnyi tengerpart Budakalászon

Tovább épülnek a város útjai

A nyár elején befejeződött az Árpád, 
a Kanonok és a Kereszt utcák építése, 
júliusban pedig a Kispap utca is zúzott 
köves megerősítést és közvilágítást ka-
pott, valamint elkészült a Sekrestyés 
utca. A Szent László utca elejének bur-
kolata július végére készült el. Itt a 2010-
es nagy esőzések miatt a talajvíz betört a 
csatornahálózatba, nagy károkat okozva 
ezzel az útburkolatban. Az út javítása 
mellett a vízelvezető árkok kiépítése 
ezért kiemelten fontos feladat volt.

A következő hónapokban az Erdőhát 
és a Hegyalja utcák felújítását vállalta a 
városvezetés. Mindkét közút nagy for-
galmat bonyolít. Az Erdőhát utca külö-
nösen fontos útja a városnak, melynek 
állapota régóta javításra szorult és na-
pirenden is volt, de a felújítás magas 
költségei miatt az önkormányzat saját 
forrásból eddig még nem tudta meg-
valósítani az újjáépítést. A beruházás 
most a Belügyminisztérium 500 millió 
forintos támogatásból valósulhat meg. 
A kivitelező kiválasztására irányuló köz-
beszerzési eljárás a napokban fejeződött 
be, így a szerződéskötést követően még 
augusztusban elindul az út építése. Az 
Erdőhát utca építését megelőzően pedig 
a Hegyalja utca újul meg, mely az utóbbi 
időben szintén nagy forgalmat bonyolít. 
A Hegyalja utcáról nyíló utakat, a Szü-
ret, Szőlő, Vincellér és Puttony utcát is 
mart aszfaltos felülettel látják el, ezeken 

a területeken korábban nem volt szilárd 
útburkolat.

Szintén hiányzott a szilárd útburko-
lat a szentistvántelepi Kossuth utcában, 
melynek pótlását is elvégzik és várha-
tóan augusztus elejére be is fejeződik az 
utca építése. 

Az idén nyáron megvalósuló útépí-
tések költségét a Belügyminisztérium 
félmilliárd forintos városfejlesztési tá-
mogatásból fi nanszírozza a város.

Munkagépek a Szent László utcában Augusztusban elkészül a Kossuth utca is
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Közérdekű

Még a nyári szünet előtt elkészült az 
intézmény tetőszerkezetének felújítása, 
majd a munkát a Mályva utcai fronton 
folytatták a külső hőszigeteléssel. Az épü-
leten belül már kicserélték az elektromos 
vezetékeket és ahol szükséges volt az ar-
matúrákat is. A közel 30 éves gázkazán 
helyére egy teljesen új került, készen van 
a fűtési rendszer, már folyik a meleg víz a 
csapokból. Tehát működik a teljes csőhá-
lózat, amit a kivitelezést végző cég kicse-
rélt. Emellett új radiátorok adják majd 
a meleget az intézményben. A mosdók 
csempézése befejeződött és a legtöbb te-
remben már a festés is kész. A száradást 
követően csak a takarítás van hátra.

A megsüllyedt teraszt önkormányzati 
hozzájárulással újítják fel annak érde-
kében, hogy a frissen szigetelt falakat 
megóvják a vizesedéstől. Az intézmény 
az energetikai pályázaton 40 millió fo-
rintot nyert, míg az önkormányzat közel 
30 millió forinttal járult hozzá a felújí-
táshoz. 

A munkák augusztus végére befeje-
ződnek, így a város óvodásai teljesen 
megújult környezetben ünnepelhetik az 
idén 40 éves intézmény születésnapját 
ősszel.

Nagy erőkkel zajlik a város oktatási- 
és nevelési intézményeinek fejlesztése, 
a Telepi Óvoda nagyszabású átalakítá-
sával egyidőben tornaszoba épül a Po-
mázi úti Nyitnikék Óvodában. Tavaly 
már kicserélték a nyílászárókat, teljes 

tető és homlokzati hőszigeteléssel látták 
el az épületet, a megépülő tornaszobával 
pedig tovább növekedhet a gyermekek 
komfortérzete.

Az intézmény területén korábban 
mezőgazdasági gépeket tartottak egy 

épületben, ennek helyére tervezték fel-
építeni a gyerekek testnevelés termét. 
A tároló bontási engedélye a közelmúlt-
ban érkezett meg az Önkormányzathoz, 
emiatt a tervezett munkálatokat csak 
késve tudják elkezdeni. A játszóudvar 
kivitelezőjének kiválasztása mindeköz-
ben szintén megtörtént, ez előre látható-
lag az őszi hónapokban fog elkészülni. A 
tornaszoba azonban már csak karácso-
nyi ajándék lesz. Az építés azonban nem 
fogja zavarni az óvodások mindennap-
jait – nyilatkozta Ercsényi Tiborné,al-
polgármester. Az új helyiség körülbelül 
70 négyzetméter alapterületű lesz, a tor-
natermen kívül öltözők, mosdók tartoz-
nak majd hozzá. 

Az ősz folyamán kiderül, hogy az Ön-
kormányzat nyert-e a Vasútsori Óvoda 
épületkorszerűsítési pályázatán. Ameny-
nyiben sikeresen bírálják el a beadványt, 
a város minden nevelési intézménye 
megfelel majd az Európai Uniós előírá-
soknak.

Szebb és jobb, mint újkorában a 40 éves Telepi Óvoda

Épülhet a tornaszoba
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Még alig hagyták el a diákok a tanév-
záró után az iskolát, máris elkezdődtek 
a felújítási, karbantartási munkálatok a 
Kalász Suliban.

A Kalász Pékség jóvoltából megszé-
pültek a leendő 1.a, 1.b, 1.c osztályok 
tantermei, az osztályokhoz tartozó elő-
terek és az udvari vizesblokk is. Ezúton 
is nagyon köszönjük ezt a hatalmas se-
gítséget a pékség tulajdonosának!

Budakalász Város Önkormányzata is 
sok feladatot vállalt iskolánkban ezen 
a nyáron: a kistanári, a volt nyolcadi-
kos tantermek, az igazgatóhelyettesi 
iroda és a felsős német szaktanterem 
meszelése mellett két tanteremben a 
padló burkolatot is ki tudtuk cserélni a 
segítségükkel. Kiemelkedő beruházás 
az önkormányzat részéről az 1903-ban 
épült öreg épület külső lábazatvakolatá-
nak teljes rendbetétele: nemcsak a csere 
történt meg, hanem az épület vízszige-
telése is elkészült. Nagyon köszönjük a 

Polgármester úr és a Képviselő-testület 
támogatását!

Az alsós német szaktanterem (a régi 
ebédlő) a legjobb példája az összefogás-
nak: a falfelület dryvit-hálós felújításá-
nak költségét az Önkormányzat állta, a 
lambériát a Kalászi Iskoláért Alapítvány 
vette meg, az új radiátorokat a KLIK 
Szentendrei Tankerülete fi zette, a szere-
lési munkákat a farsangi báli bevételből 
fi zettük. Így szépült, újult meg közös 
erővel ez a tanterem. 

A KLIK Szentendrei Tankerülete 
biztosítja a fedezetet a többi vizesblokk 
tisztasági meszeléséhez, egy tanterem 
padlóburkolatának cseréjéhez, a főépü-
let tetejének vihar utáni javításához és a 
konténerterem elektromos fogadópont-
jának kiépítéséhez. 

Völgyes József intézményvezető

Hosszú ideje húzódik a Szentistván-
telepi Általános Iskola bővítésének ügye. 
Ahogyan előző lapszámunkban is olvas-
hatták, a tervek készen vannak, de a köz-
beszerzési eljárás nem volt eredményes, 
mert a kivitelezéshez rendelt forrás nem 
fedezte volna a beruházást. Budakalász 
önkormányzata ezért tíz millió forint-

tal járul hozzá az építkezéshez. A város 
nem csak anyagilag támogatja az intéz-
ményt, hanem lobbizni is igyekszik érte. 
Folyamatosak a tárgyalások a Nemzeti 
Sportközpontok vezetőjével, Kovács 
Norberttel. Az önkormányzat ennél töb-
bet nem tud tenni, ugyanis a beruházást 
az állam rendeli el, a kivitelezésért pedig 
az NSK felel. Az iskolakezdésre még biz-
tosan nem lesznek meg az új tantermek, 
ezért marad a konténeres megoldás. 

A város önkormányzata az idei 
esztendőben is hozzájárul az okta-
tási intézmények karbantartásához és 
fejlesztéséhez. A két iskola számára 
2-2 millió forintot különítettek el. A 
Szentistvántelepi Általános Iskolában 

már felcsiszolták és lelakkozták a torna-
teremet. Ennek a munkának egy részét a 
szülői munkaközösség vállalta, tehát az 
önkormányzatnak csak egy részét kellett 
kiegészítenie. A nyár folyamán a tanári 
szobában is várható még felújítás, a vil-
lanyvezetékek teljes cseréjén dolgoznak 
majd a szakemberek.

Nyári felújítások a Kalász Suliban

Késik a szen  stvántelepi iskolabővítés
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KözéletVendégünk: Horváth A   la edző, Cyeb Budakalász

 Mielőtt a felkészülésről be-
szélgetünk, kicsit ismerjük meg 
Horváth Attilát. Mikor, hogyan 
ismerkedett meg a kézilabdával? 

Az általános iskola ötödik osztá-
lyáig atletizáltam. Ebben az időben 
ugró, dobó vagy futó atléta lehettem 
volna. Beosztottak hosszútávfutónak, 
de az nem tetszett és inkább a focit 
választottam. Mivel az első edzésen 
ott is hosszútávfutással kezdtünk, át-
ugrottam kézilabdaedzésre. Igaz akkor 
ott nem volt futás, de azóta renge-
teget kellett futnom. Ennek ellenére 
nem bántam meg a választást, mert 
nagyon szép sikereket értem el a ké-
zilabdában. Dunaújvárosban nőttem 
fel, ahol Matisz Tivadar nevelőedzőm 
adta meg az alapokat. Innen kerültem 
a felnőtt válogatottba, majd katona-
ként a Honvédban játszottam, ahol 
a Magyar Bajnokságban a harmadik 
helyig jutottunk. Ezt követően a Bu-
dapesti Elektromos Sportegyesületbe 
kerültem, ahol volt három és fél szép 
évem, amikor bajnokok is lettünk. Ez-
után következett az olimpia és a világ-
bajnokság, majd Győrben és külföldön 
folytattam. Azóta pedig levezető kézi-
labdát játszom.

 Melyik sikerre a legbüszkébb?
A célom az volt, hogy kijussak az 

olimpiára és ezt el is értem. Emellett 
persze büszke vagyok a magyar bajnoki 
és 1992-ben elnyert év játékosa címre 
is. Ezek az eredmények mind bekerül-
tek a tarsolyomba és mindenre szíve-
sen visszaemlékezem. 

 Mikor döntötte el, hogy edző-
ként folytatja a pályafutását?  

A mai napig játszom, emellett sok 
sportolóhoz hasonlóan én is több te-
rületen próbálkoztam – például a ven-
déglátóiparban vagy az autóiparban 
– de egyikben sem jártam sikerrel. 
Akkor döntöttem el, hogy azt csinálom 
amihez értek és a barátaim unszolá-
sára 7-8 évvel ezelőtt elkezdtem edző-
ként dolgozni.

 A CYEB Budakalásszal vissza-
tér az NBI-be. Már megkezdődött 
a felkészülés a bajnoki szezonra. 
Milyen a közös munka?
Nem csak az edző új, sok új játékos is 
érkezett a csapathoz. Már elkezdtük 
az edzéseket és volt egy közös ismer-
kedő est is a játékosok és a vezetőség 
számára. Szegedről Roberto García 
Parrondo érkezett, Gyöngyösről Nagy 
Bence és Tamási Zsolt, Tatabányáról 
Mazák Martin, a PLER-ből Leimeter 
Csaba, Boros Tamás, Bohács Sándor 
és külföldről a szlovák Michal Holdos 
csatlakozik a budakalászi együtteshez, 
emellett néhány utánpótlás versenyző-
vel is erősít a csapat.

 Hogyan zajlik a felkészülés?  
A hosszú szünet után a játékosok 

kondíciójára kell fokozott fi gyelmet 
fordítani. Az első és legfontosabb fel-
adat, hogy össze kell szoktatni őket 
és meg kell találni mindenkinek a 
megfelelő posztot, ahol majd játszani 
fog. Erre azonban nem elég nyolc hét. 
A sok új játékos miatt lehet, hogy az 

őszi időszakot is erre a munkára kell 
szánnunk.

 Keménykezű edzőnek tartja 
magát?  

Annak tartanak, én inkább azt mon-
dom, hogy következetes edző vagyok. 
Beszélgetésekkel próbálom a játéko-
sokat közelebb hozni egymáshoz. A 
keménykezűség ma már nem megy, 
inkább a játékosok lelkével kell többet 
foglalkozni. 

 Ennyi tapasztalattal a háta 
mögött hogy látja, mire számít-
hat a budakalászi csapat a baj-
nokságban?  

A legtöbb játékos megjárta a bajnok-
ság legfelsőbb osztályát, nem hiszem, 
hogy zavarban lesznek a meccseken. 
A célunk a tisztes helytállás. Úgy gon-
dolom, hogy egy erős bennmaradást 
el tudunk érni az első évben. Ez függ 
a többi csapattól is, hogy ki hogyan 
erősített az idei szezonra. A vezetőség 
elvárása a minél jobb teljesítés, a reali-
tás véleményem szerint az első évben a 
bennmaradás.

 Mikor kezdődik a bajnokság?  
Elvileg nyolc hetet készülünk. 

A Veszprém kérésére a kezdést előre 
hozták, így az első mérkőzésünket 
szeptember 7-én idegenben játsszuk. 
Ezt követően Szeged látogat Budaka-
lászra, így a két legerősebb csapattal 
kezdünk. 

Lévai Zsuzsi

Új edző a CYEB 
Budakalász FKC élén 

Az NBI-es bajnokságba feljutó csapat már elkezdte a fel-
készülést az őszi szezonra. Az új célok elérésében Horváth 
A   la edző segí   majd a csapat munkáját, aki a szigetszent-
miklósi egyesüle  ől igazolt Budakalászra. Az új vezetőedző 
hatvankétszeres magyar válogato  , 1992-ben az év játéko-
sának választo  ák, emelle   trénerként is komoly tapaszta-
latai vannak.
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Bemutató gazdaság épül Budakalászon 
A Klisovác utca külső részén épülhet fel az a mintagazdaság, melynek terve már a 2010-es választási program-
ban is szerepelt – mondta el dr. Krepárt Tamás alpolgármester. Az ökoturisz  kai bemutatóhely és élménypark 
koncepciója elkészült, egy közgazdászokból, agronómusokból és tájépítészekből álló szakember-csoportnak kö-
szönhetően.

A mintagazdaság területe mintegy 
8.500 négyzetméter, a tanulmányterv 
szerint 133 millió forint szükséges a ter-
vezett infrastruktúra felépítéséhez és a 
működés megkezdéséhez. A szakem-
berek szerint hat fő kell a biztonságos 
működéshez, ebből hárman a gazda-
ság napi feladataival foglalkoznának, 
a további három fő pedig a program-
szervezéséért felelne. A jelenlegi számí-
tások szerint a major fenntartása évi 21 
millió forintba kerülne, melynek nagy 
része a helyszínre tervezett programok 
bevételei révén megtérülne.
A tervezet kitér a szükséges épületekre, 
a növénytermesztés és az állattartás 
részleteire is. Elkészültek az állattartó 
épületek, kifutók szabványai, vala-
mint az előírások szerint szükséges 
alapterületeket is meghatározták. A 
közepes méretű gazdaságban lesz gyü-
mölcsös- és zöldségeskert, kaszálórét, 
és sok-sok háztáji állat, többek között 
szarvasmarhák, sertések és szárnya-
sok – hangsúlyozta dr. Krepárt Tamás. 
Az ökológiai érzékenységet szem előtt 
tartva a közutaktól növénysövény 
vagy áttört kerítés fogja elválasztani, 
a Majdán-patakkal érintett földterüle-
teit építési munkálatok nem érintik. A 

megalapozó tanulmány által tervez-
hető épületek bruttó beépített területe 
összesen 736,28 négyzetmétert foglal el 
– tette hozzá az alpolgármester. 

Visszaadni a vidéki élet becsületét

A városban létesülő birtokközpont 
szerepe, hogy a vidéki életmódnak és 
a földnek visszatérhessen a becsülete, 
ami példát mutat a környéken élők és 
gazdálkodók, valamint a fi atal generá-
ció számára. A városi gyerekek nagy 
része alapvető zöldségek és gyümöl-
csök termesztésével nincs tisztában, 
a növények gondozásával járó tevé-
kenységekről hiányos a tudásuk, az 
állattenyésztéssel pedig szinte esélyük 
sincs megismerkedni – emelte ki dr. 
Krepárt Tamás. Ezeket az ismereteket 
frissítené és bővítené a Budakalászon 
működő mintagazdaság. A megfogalma-
zott koncepció alapja, hogy elsősorban 
a gyerekeken keresztül igyekszik elérni 
a felnőtt látogatókat is. Hármas funk-
ciót tölthet be az ökogazdaság: egyrészt 
remek lehetőséget kínál a családoknak a 
szabadidő hasznos eltöltésére, másrészt 
a helyi közösség számára tud programo-
kat ajánlani és rendezvények helyszínét 

biztosítani. Ezek mellett pedig nyári 
táborokat vagy kihelyezett oktatásokat 
lehet itt tartani.

Növelni szeretnék a turistaforgalmat

Távolabbra mutató cél, hogy kedvelt 
idegenforgalmi állomás legyen az öko-
centrum és ezáltal Budakalász, aminek 
esélyét növeli, hogy a térségben nincsen 
hasonló intézmény. Egy mintegy öt kilo-
méter hosszúságú tanösvény kialakítá-
sát is vizsgálja az előzetes dokumentum. 
Hat állomást javasolnak, mely a Budai 
és a Kőbányai út kereszteződésétől in-
dulna, majd a kőbánya és a Majdán 
patak után vezetne az ökogazdasághoz.
A programok és a látogatói jegyek mel-
lett a tanulmány kitér arra is, hogy az 
állattartás során képződő termékek mi-
lyen bevételt jelenthetnek a jövőben. Ér-
tékesíteni lehet a tehén- és kecsketejet, 
tojást és vágóállatokat is, sőt az ezekből 
készített élelmiszereket is. Feldolgo-
zásuk pedig részben programlehetősé-
get is jelenthet: például disznóvágások 
szervezése, sajtkészítés vagy lekvárfőzés 
formájában.
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Élet keresztyén Szemmel

Tetszett az Úrnak, hogy az embert 
közösségbe tegye le. Család, nemzetség, 
nemzet, mind Isten rendjének körkörös 
sejtjei, amelyben értelmet nyer és kibon-
takozik az egyén. Az egyén, akinek érdeke 
csak a közösség érdekeiben feloldódva 
értelmezhető, különben pusztító, mitöbb, 
önpusztító. Nagyobb közösségünknek, 
a magyar nemzetnek, egyebek mellett a 
közös történelmi tudat is összetartó 
enyve. Tágabb értelemben véve idetarto-
zik az összes művészet- és irodalomtörté-
neti esemény és szereplő közös ismerete is. 
Egy bushmanban vagy egy eszkimóban 
nem kelt semmilyen rezonanciát Arany 
János vagy József Attila neve. Mi azon-
nal a Toldira vagy a Mamára gondolunk, 
s talán már mormoljuk is a kezdő strófá-
kat. Nagyon gazdag az a nemzet – vagy 
nagyon balga -, amelyik hagyja feledésbe 
merülni egykori szellemóriásait. Ame-
lyik hagyja, hogy az idő, a hanyagság, a 
divat változása vagy a rövidlátó politikai 
akarat kiretusálja  arcképcsarnokából a 
nagyformátumú alakokat. A vallomás 
már útrakelés a gyógyulás felé. Valljuk 
meg, hogy mi bizony ilyen hálátlanul pa-
zarló nemzet vagyunk. Mások nagyítóval 
igyekeznek összevadászni pár érdemes 
alakot, hogy tankönyveikbe emelhessék, 
mi pedig érthetetlen szellemi öncsonkí-
tást végrehajtva, kihagyjuk gyermekeink 
és ifjaink könyveiből a sok örökölt kin-
csünket. Nincs itt és most hely hosszasabb 
fejtegetésre, ezért bevezetőmet rövidre 
vágva néhány epizódban olyan arcokat 
elevenítek fel, akikről minden értelmes 

magyarnak tudnia illene és akiket jobban 
kellene ismernünk mindannyiunknak. 

„Völgy a világ végén”. Édesanyám 
adta kezembe ezt a kötetet amikor gimna-
zista voltam – az ő indítására sok nagy-
szerű könyvélményben volt részem, s ez 
is az lett. Lénárd Sándor könyve olyan 
felejthetetlen valami, mint a Kis Herceg 
rózsakertje a Szaharában, vagy még in-
kább egyetlen rózsatő a kisbolygóján. A 
kötet, mely történetein keresztül valójá-
ban önéletírás, egyszerre szórakoztató, 
felemelő és a legmagasabb kulturális 
és lelki síkokra invitáló. Lénárd Sándor 
igazi mesélő volt, abból a ritka fajtából, 
aki az emberekre fi gyelt és aki gyakorlott 
szemmel látott a dolgok mélyére. Ezért a 
történetei, legyenek bár nevettetők, meg-
hökkentők vagy megrendítők, mindig 
hitelesek, mindig emberiek, mindig köz-
vetlenül az élet sodrából örvénylenek a 
lapokra. Írásaiból sugárzik a szeretet, az 
életigenlés és jellegzetes, fanyar humora.

Lénárd Sándor Budapesten szüle-
tett, de nyolcéves gyermekként szüleivel 
Bécsbe költözött. Orvosi diplomáját is ott 
szerezte, majd a második világháború 
előtti időkben – félig zsidó származása 
miatt – Rómában igyekezett meghúzni 
magát. A háború viszontagságos évei 
alatt hosszú időn át ténylegesen éhezett. 
A háborút követően Brazíliába vándo-
rolt, ahol a déli határszélen, a dzsungel 
peremén, egy apró faluban telepedett 
le. Itt lett a falu orvosa és innen tartotta 
modernkori remeteként a kapcsolatot a 
világ arra érdemes részével. A szó igazi 

értelmében polihisztor volt. Orvosi vég-
zettsége mellett egész életét végigkísérte 
Bach zenéje. Munka végeztével a kis 
falu templomának orgonáján gyakorolt, 
majd otthon a „Wohltemperierte” felséges 
darabjait játszotta zongoráján. Íróként 
nagy álma volt, hogy Magyarországon 
is megjelenhessen. 1967-ben ez is meg-
történt. Azt hallottam, hogy mikor élete 
vége felé agyvérzést kapott, elfelejtette a 
beszédet. Lassú, nehéz folyamat volt, mire 
a beszédkészség visszatért. 

A Völgy a világ végén című íráson 
kívül megjelent még az Egy nap a látha-
tatlan házban, a Római történetek és a 
Római konyha című könyve meg egypár 
kisebb írása is. Egyik utolsó versével feje-
zem be ezt a rövid visszapillantást:

Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?
Egy vén ruhát,
Egy repedt okulárét,
Egy félig ürült tintásüveget.

Még élek. Ám a perc közel…
„Ezt hagyta csak” – vijjognak majd felet-
tem.
S én a kegyetlen Alvilág
Mélyén sóhajtom: legalább
A tintatartóm kiürítettem.

Szívből remélem, hogy nem hiába 
ürítette ki kalamárisát, s sokunk kincse 
marad életműve. 

Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Elfelejte   arcok – Lénárd Sándor (1910 – 1972)

Élet keresztyén Szemmel

Kék hírek

Bűnmegelőzési tanácsok
A Szentendrei Rendőrkapitányság több 

olyan nyomozást folytat az illetékességi te-
rületén, amelyekben telefonos beszélgetések 
alkalmával próbáltak meg a csalók pénzhez 
jutni.

Az elkövetők jellemzően valamelyik mo-
biltelefon-társaság nevében telefonálnak, és 
azt állítják, hogy nyereményjátékon kisorsol-
ták a hívott számot. A csaló azt mondja, hogy 
az ígért pénznyereményhez úgy juthat hozzá 
az állítólagos nyertes, ha bankkártyáját egy 
bankautomatába helyezi, majd azon beüti 
a telefonbeszélgetéskor megkapott kódot. 
A kód valójában egy telefonszám, a sértett 
pedig többnyire csak későn jön rá, hogy egy 
ismeretlen mobilját töltötte fel saját folyó-
számlájáról. 

A Szentendrei Rendőrkapitányság alábbi 
tanácsai abban segítenek, hogy Ön ne váljon 
ilyen bűncselekmény áldozatává.

• Ha nem vett részt nyereményjátékon, 
nem is nyerhet. Ne teljesítse a telefonáló ké-
rését!

• Amennyiben részt vett játékon, tájéko-
zódjon a szervező honlapján, vagy központi 
telefonszámán!

• Bankkártyája adatait fokozott óvatosság-
gal kezelje; ne adja ki se telefonon, se közös-
ségi oldalon!

• Ne dőljön be az úgynevezett „unokázós” 
csalóknak, akik az Ön bajba jutott rokonára 
hivatkozva kérnek pénzt! Közvetlenül hívja fel 
az említett hozzátartozót! Figyelmeztesse erre 
idős rokonait, ismerőseit is!

• Ha Önnél is próbálkoznak a csalók, azon-

nal értesítse a rendőrséget a 112-es központi 
segélyhívón!
Bűnmegelőzési felhívás

A nagy áruházakban, hipermarketekben 
legtöbben bevásárlókocsival vásárolnak. Né-
zelődés, vásárlás közben sokan helyezik el 
táskájukat, értékeiket a kocsiban. A sértettek 
fi gyelmetlenségét kihasználva a tolvajok olyan 
észrevétlenül tulajdonítják el a felügyelet nél-
kül maradt értékeket, hogy csak a pénztárnál 
veszi észre a sértett a bűncselekményt.

A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri a 
lakosságot, hogy értékeiket vásárlás alatt se 
veszítsék szem elől, a bevásárlókocsiban, ko-
sárban elhelyezett táskát ne hagyják őrizetle-
nül a sorok között.

Forrás: Szentendre Rend-trend

A csalások megelőzhetőek! 
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EINLADUNG/MEGHÍVÓ
1996-2016

20 Jahre Budakalászer 
Ungarndeutscher Verein

20 éves a Budakalászi Német 
Nemzetiségi Egyesület

Szent Korona Tábor

A középkori Magyarország elevenedett 
meg július első hétvégéjén, a Szent Korona 
Szabadegyetem nyári táborában. Ennek 
helyszíne már négy esztendeje a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár, melynek ösz-
szes zegzugát betöltik ilyenkor a táborozók.

A termekben a magyar kultúra- és esz-
metörténetben, harcászatban, népi gyó-
gyászatban és valláshagyományban jártas 

szakemberek tartottak szemináriumokat. 
Idén tíz előadó csatlakozott a táborhoz. 
Dr. Varga Tibor a szabadegyetem veze-
tője a címadó témából készült az egybe-
gyűlteknek, kétrészes előadást tartott az 
Archiregnumról. Górcső alá került többi 
között a kárpát-medencei gyógyítás, a 
magyarok népelnevezései, a végvidéki baj-
vívás, a méhészet szerepe az orvoslásban, 
emellett a köztudatból már-már eltűnőben 
lévő témák is felelevenedtek, úgymint az 
évkör nyári ünnepei vagy az öltöztetős Má-
ria-szobrok körmenete.

Az udvaron felállított jurták között a ki-
csiket és a nagyokat egyaránt várták az iz-
galmasabbnál-izgalmasabb programok. Ki 
lehetett próbálni a hagyományos magyar, 
történelmi íjászatot és szablyavívást, ezen 
kívül arra is gondoltak, aki csendesebb 
és pihentetőbb elfoglaltságot keresett. A 
változatos kézműves programokon elsajá-

títhatták a nemezelés, csuhézás, hímzés, 
fafaragás fogásait, régi receptek nyomán 
kenyérlángost és más fi nomságokat készít-
hettek a búbos kemencében, meg lehetett 
ismerkedni a vajköpüléssel, de egy pincé-
szet tulajdonosának segítségével különböző 
féle borokat is lehetett kóstolni. A muzsi-
káról a Historica zenekar gondoskodott, 
a koncert után Ézsiás Péterrel, a formáció 
vezetőjével beszélgethettek az érdeklődők. 
A táborozók minden este máglyát raktak, 
ahol a népi játékok mellett a magyar mon-
dák és mesék szórakoztatták a vendégeket.

A Szent Korona Szabadegyetem ősszel 
folytatja programsorozatát Budakalászon, 
az időpontokat és más részleteket a Kós 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár web-
oldalán (www.koskarolymh.hu) fogják 
meghirdetni.

PROGRAMOK:

•  2016. szeptember 9. (péntek) 18 óra
Kós Károly Művelődési Ház 
Beszélgetős traccsparty
Filmvetítés, fényképek, dokumentumok 
az Egyesület életéből

•  2016. szeptember 16. (péntek) délelőtt, 
Sváb ház
Kalász Suli diákjainak hon- és 
népismereti foglalkozása

•  2016. szeptember 18. vasárnap 16 óra, 
Sváb ház
„Batyus” traccsparty a Kalászi 
búcsú napján

•  2016. október 1. szombat 18-22 óráig
Kós Károly Müvelödés Ház
Baráti találkozó a Német 
Nemzetiségi Egyesület meg-
alakulásának 20. évfordulója 
alkalmából
A Kahl am Main-i vendégek 
köszöntése

Műsor:

Lustige Schwaban kórus
Sonnenblumen Volkstanzgruppe
Lenvirág táncegyüttes
Kamp János kapelle

Olvasói levélBudakalászi Kultúrcseppek



Budakalászi nyár 2016
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KözéletKALÁSZI HÍRESSÉGEK: dr. Tim Gábor vízilabdaedző

 Két időszakban is – 1985 és 
1992, valamint 2006 és 2011 kö-
zött – tehetséggondozással fog-
lalkozott. Kiss Gergely, Varga 
Dániel, Varga Dénes olimpiai baj-
nokokkal, Antal Dóra, Czigány 
Dóra, Illés Anna, Kisteleki Hanna, 
Keszthelyi Rita Európa-bajno-
kokkal is dolgozott. Hogy emlék-
szik vissza ezekre az évekre?

Életem legszebb időszaka volt: utazá-
sok és sikerek kísérték, második helynél 
soha nem végezünk rosszabbul. A felso-
rolt neveken kívül okvetlenül meg kell 
említenem a világbajnokokat is: Decker 
Ádámot és Attilát, Hárai Balázst, Gór-
Nagy Miklóst és Nagy Viktort. A gye-
rekeket – három saját gyermekem és 
két unokám is van – mindig imádtam, 
Kemény Ferenc pedig megtisztelt azzal, 
hogy az utánpótlás programban részt 
vehettem. A legeredményesebb sportág 
legjobbjaiból válogathattam. A 2008-as 
női EB döntőre gondolok vissza a legszí-
vesebben, amit ugyan elvesztettünk, de 
a lányok csodálatosan játszottak.  

 „A képességei predesztinálták 
volna arra, hogy felnőtt csapat-
nál és válogatottnál is dolgozzon, 
de az ügyvédi állása nem tette 
lehetővé ezt” – olvasható a mes-

teredzői pályázatban. 1994-ben 
a Magyar Vízilabdázás Alapjai-
nak megteremtéséért kitüntetést 
vehetett át, most pedig az életmű 
díjat. Mit jelent ez Önnek? 

Nagyon örültem neki, hiszen ez az 
edzői pályám csúcsa.
   

 Az ELTE Állam és Jogtudomá-
nyi karán végzett, ügyvédként 
dolgozik. Hogyan választotta ezt 
a hivatást a sport mellett?

Csak a jogot választottam és az ügy-
védi hivatást választott engem. Vagyis 
egy ügyvéd kollega, dr. Lutter István 
győzött meg arról, hogyha annyit ta-
nultam, akkor kamatoztassam is a tu-
dásomat. 1993 augusztusában éppen a 
Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára-
ként dolgoztam, mikor István kollégám 
olyan ajánlatot tett, amit nem lehetett 
nem elfogadni.

 
 Mit jelent az Ön életében a 

sport?
Az életem szerelme a vízilabda. Saj-

nos az aktív sportot abba kellett hagy-
nom, mert 2006-ban megállapították, 
hogy Parkinson-kórban szenvedek. A 
nyaramat most a betegségem legyőzésé-
vel, gyógytornával és fürdőkkel töltöm.

 Mikor, hogyan lett Budakalász 
az otthona?

Kanadában jártunk 1995-ben, ahol 
egy gyönyörű házban laktunk. Ekkor 
kaptunk kedvet, hogy kiszabaduljunk 
a panelből és még ebben az évben be is 
költöztünk jelenlegi házunkba Budaka-
lászra.

  
 Mik a jövőbeni tervei?

A Római SE vízilabda szakosztályát 
törekszem megszervezni. Akik szeretnék 
kipróbálni hazánk legeredményesebb és 
legszórakoztatóbb sportágát a vízilab-
dát, őket nemre és korra tekintet nélkül 
várják edzőink Csillaghegyen.  

  
 Miért válasszák a fiatalok a 

vízilabdát?
Hat érvet is fel tudok sorolni. Egy-

részt gyors sikert lehet vele elérni, hiszen 
Magyarországon ebben a sportágban 
van a legnagyobb esély a korosztályos 
válogatottság elérésére. A tévhitekkel 
ellentétben ráadásul ebben a labdajá-
tékban a legkisebb a sérülés veszélye. 
Harmadrészt ez egy hagyományosan 
magyar sportág, ráadásul többnyire 
magas iskolai végzettségűek a játékosok. 
A vízilabda biztosítja a szép testalkatot 
és a magas egészségi színvonalat is.

Lévai Zsuzsi

Edzői életműdíjat kapo   dr. Tim Gábor vízilabdaedző

Önök tudták, hogy amikor magyar válogato   vízilabda mérkőzést néznek élőben vagy akár a televízióban, akkor 
egy Budakalászon élő edző tehetséggondozó munkásságának eredményét is dicsérhe  k? Dr. Tim Gábor hivatá-
sát tekintve ügyvéd, emelle   1978 óta vízilabda edzőként is dolgozik. A BSE-ben kezdte munkásságát, hosszú 
időt töltö   el a Tungsram SC-nél és a BVSC-nél is. A Magyar Vízilabda Szövetség tehetséggondozó programjában 
dolgozo  , és a női felnő   válogato   kapusedzője is volt két esztendőn keresztül. Igazán nagy nevek kötődnek 
munkásságához. Dr. Tim Gábor idén májusban Edzői Életmű Díjat kapo   a Magyar Edzők Társaságától. 

Prága IBV 1. HELY Edző tábor 2007 Sopron
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 Felhívás az őszi preven  v szűrésekre
A 2016. évre meghirdetett vizsgálatok az év első félévben az előzetes tervek szerint alakultak. A őszi szűrések időpontjaira 2016. 
augusztus 22. napjától lehet jelentkezni. A szűréseket igénybe vehetik a Budakalászon élő (állandó vagy ideiglenes lakhellyel ren-
delkező) lakosok, továbbá a város intézményeiben dolgozó, de más településen lakó személyek.
Felhívjuk fi gyelmüket, hogy csak érvényes lakcím- és TAJ kártyával lehet a szűrésekre jelentkezni! Helyszín: Egészségház 
(Budakalász, Klisovác u. 6.)

1.  Bőrgyógyászati szűrés időpontjai:
2016. október 13-án csütörtökön 13-tól 1630-ig,
2016. november 10-én csütörtökön 13-tól 1630-ig.

A vizsgálatot Dr. Bakos Beáta bőrgyógyász és allergológus végzi.
Jelentkezni lehet: hétfő és szerdai napokon 18-20 óra között Lugosi Istvánné Katinál. Tel.: +36 ( 30) 629 8264 
(A jelentkezés szeptember 5-11. között szünetel.)
A 2016. május 12-ei bőrgyógyászati szűrésen valaki ott felejtette a napszemüvegét, amelyért Garami Lászlónénál jelentkezhet 
(tel.: +36 (70) 450 3420).

2.  Urológiai betegségek vizsgálatának időpontjai
Ide tartoznak a vese megbetegedései, húgyhólyag problémái, az idős korban jelentkező vizelettartási gondok, az 50 év feletti 
férfi ak prosztata megnagyobbodása és az ezzel járó betegségek is. A vese és hólyagproblémákkal kapcsolatos vizsgálatra vár-
juk hölgyek, asszonyok jelentkezését is. A vizsgálatokra munkaszüneti napokon (szombatonként) kerül sor.

2016. szeptember 17-én szombaton 9-tól 13-ig,
2016. október 15-én szombaton 9-tól 13-ig.

A szűrést végző orvos: Dr. Bódy Gábor Dénes urológus szakorvos. A prosztatavizsgálat kiterjed: adatlap (nemzetközi pon-
trendszer) kitöltése, ultrahang, vizelet és tapintásos vizsgálatokra, tanácsadás, szükség esetén gyógyszer írás, további vizsgálatra 
irányítás.
Jelentkezni lehet: keddi napokon 18-20 óra között Dr. Ollár Györgynél a +36 (20) 524 2355 telefonszámon, valamint hétfő 
és szerdai napokon 18-20 óra között Garami Lászlóné Margónál a +36 (70) 450 3420 számon.

3.  Vastagbél szűrés időpontjai
A vastagbél szűrés székletminta vizsgálattal kezdődik, humán specifi kus teszttel történik. Ennek során a Központi Labor a 
vér jelenlétét ellenőrzi a székletben. Ezt a vizsgálatot két évente javasolt elvégeztetni. Az eredmény lehet negatív, ebben az 
esetben nincs szükség további vizsgálatra. Pozitív eredmény esetén a vizsgálat vér jelenlétét igazolta, ezért további vizsgálatok 
elvégzésére van szükség. A vér jelenléte még nem jelent biztos daganatot, más elváltozások is járhatnak a rejtett vérzéssel, 
pl.: bélgyulladás.
Erre a szűrővizsgálatra jelentkezési adatlap kitöltésével, személyesen kell jelentkezni!  Az adatlapon az OEP 
nyilvántartásában szereplő adatok kell hogy szerepeljenek. 

 A jelentkezési lapok leadására az Egészségház felnőtt háziorvosi rendelő betegváró helyiségében kerül sor az alábbi na-
pokon:
2016. szeptember 12-én hétfőn 16-tól 19 óráig,
2016. szeptember 19-én hétfőn 16-tól 19 óráig.

 A jelentkezési lap letölthető a „www.bkegeszesgklub.hu” weboldalról is.
Akinek erre nincs lehetősége, a jelentkezési lapot átveheti 2016. augusztus 15. napjától a Budai út 11. szám alatti Gyógy-
növény boltban a nyitva tartási időben.
Illetve a jelentkezés napján is hozzájuthat a kitöltendő jelentkezési lapokhoz.

Jelentkezni csak a fent megadott két napon lehet! Egy személy több kitöltött jelentkezési lapot is leadhat, ebben az esetben is 
okmányokkal igazolni kell az adatok valódiságát! A vizsgálatra ne jelentkezzen, aki gasztroenterológiai gondozás alatt áll, vagy az 
elmúlt öt éven belül vastagbél tükrözésen esett át.
A jelentkezőket levélben fogjuk értesíteni a tégelyek átvételének és a székletminta visszahozásának, leadásának időpontjáról.

További tervezett időpontok:
Első csoport 2016. október 7-én pénteken (tégely átvétel), 2016. október 10-én hétfőn a székletminta leadása.
Második csoport 2016. október 21-én pénteken (tégely átvétel), 2016. október 24-én hétfőn a székletminta leadása.
Harmadik csoport 2016. november 4-én pénteken (tégely átvétel), 2016. november 7-én hétfőn a székletminta leadása.
Amennyiben a szűrővizsgálaton az előzetes jelentkezése után – bármilyen oknál fogva – nem tud részt venni, kérjük két nappal 
előtte jelezni szíveskedjen! Ellenkező esetben más lakostól veszi el a lehetőséget a szűrőprogramban való részvételtől és önmagát 
zárja ki a későbbi vizsgálatok lehetőségétől.

Egészségük megóvása érdekében éljenek az Önkormányzat, az Egészségklub és a szakorvosok által nyújtott 
lehetőségekkel!

Garami Lászlóné koordinátor a Népjóléti Bizottság tagja

Egészség
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  Név               Önkormányzatnál betöltött  sztség Delegáló párt Telefonszám E-mail Fogadó óra helye, ideje

Rogán László polgármester
képviselő (6. választókerület) FIDESZ-KDNP 26/340-266 rogan.laszlo@budakalasz.hu Polgármesteri Hivatal

minden hé  őn 15-17 óra

Ercsényi Tiborné alpolgármester
képviselő (7. választókerület) FIDESZ-KDNP 26/340-266 ercsenyi.  borne@budakalasz.hu Polgármesteri Hivatal

minden szerdán 14-16 óra

dr. Krepárt Tamás alpolgármester
képviselő (4. választókerület) FIDESZ-KDNP 26/340-266 drkrepart@gmail.com Polgármesteri Hivatal

minden szerdán 9-11 óra

Balogh Csaba képviselő (8. választókerület) Független 70/330-4879 baloghcsaba64@upcmail.hu
Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó)   
minden hónap első szerdája 
17:00-től 19:00 óráig 

dr. Hantos István képviselő 
(kompenzációs listán bejutó) BUVÉD 20/779-4824 hantosistvan@gmail.com Telefonos egyeztetést követően.

Kaltner Károly
képviselő (3. választókerület)
Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizo  ság elnöke

FIDESZ-KDNP
70/984-8454
(délutáni 
és es   órákban)

kaltner@gmail.hu Telefonos egyeztetést követően.

Major Ede
képviselő (5. választókerület)
Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizo  ság elnöke

FIDESZ-KDNP 70/419-3860 majored@t-online.hu Telefonos egyeztetést követően.

Márton András képviselő 
(kompenzációs listán bejutó) MSZP-EGYÜTT-PM-DK 30/203-0435 martandras@gmail.com

Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó) 
minden hónap utolsó pénteken 
17:00 órától 

Máté István
képviselő (1. választókerület)
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizo  ság elnöke

FIDESZ-KDNP 20/922-5412 budakalasz.mate@gmail.com Telefonos egyeztetést követően.

Pál Béla képviselő 
(kompenzációs listán bejutó) JOBBIK 30/626-6815 pal.bela@jobbik.hu

 Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó) 
 szeptember 5., október 3., 
november 7., december 5. 
17:30-19:00 óráig

Tolonics István képviselő (2. választókerület)
Népjólé   Bizo  ság elnöke FIDESZ-KDNP 70/336-6982 istvan.tolonics@gmail.com Telefonos egyeztetést követően.

Budakalász Város Önkormányzat képviselőinek elérhetőségei, fogadóórái

HÍRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI. 

A népszavazásra felte  kérdés: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa 

nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. 
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt települé-
sen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a külképvisele  névjegyzékbe vételt 2016. szep-
tember 24-én 16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a lakó-
hely szerint illetékes helyi választási irodától. 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hi-
vatalban működő választási irodához. 

Nemze  Választási Iroda
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Óvodai hírekÓvodai hírekÓvodai hírekIntézményi hírek

Ballagás a Budakalászi Bölcsődében

A Budakalászi Bölcsőde 
az idei évben is megren-
dezte a leendő óvodások 
búcsú uzsonnáját. A 
Budai úti intézményből és 
a Mályva utcai tagintéz-
m é n y bő l  ö s s z e s e n 
36 gyermek ballagott el, 
akik a következő tanév-
ben egy új intézményben 
folytatják útjukat.

A Budai úti intézményben először a gyerekek búcsúztak a 
bölcsődétől, mondókákkal és mozgásos versikékkel örvendeztet-
ték meg a vendégeket. A rövid műsor után a gyerekek szüleikhez 
szaladtak, akik boldogan és büszkén ölelték magukhoz ballagó 
csemetéjüket. A Budai úti intézményben a bölcsőde dolgozói A 
három kismalac bábjátékkal búcsúztatták a leendő óvodásokat.

A Mályva utcai tagintézményben is először a gyerekek bú-
csúztak a bölcsődétől. A műsort követően a kisgyermeknevelők 
megvendégelték az elballagó gyermekeket egy búcsú uzsonnára. 
Barátságok is szövődtek!

Budakalász Város Önkormányzata 
és Polgármesteri Hivatala állásokat 
hirdet meg. A jelentkezéseket az alábbi 
munkakörökbe várja a város:

– védőnő,
– bölcsődei kisgyermek nevelő,
– segédmunkás,
– nyári diák munka területen fogadják

Feltételek, részletek a város honlapján: 
www.budakalasz.hu/varosunk/allas/

Dolgozzon helyben, Budakalászért!

ÁLLÁSOK BUDAKALÁSZON!

Orvosok augusztusi szabadsága

Orvosok augusztusban Helye  es saját 
rendelési idejében 

Háziorvosok
Dr. Gál Katalin augusztus 1-26. Dr. Sulyok András

Dr. Kiss Edina július 25. – 
augusztus 19. Dr. Török Zsolt

Fogszakorvosok

Dr. Rénes Nóra július 25 – 
augusztus 9. Dr. Veszeli Dóra

Dr. Veszeli Dóra augusztus 15-19. Dr. Rénes Nóra

Gyermekorvosok
Dr. Németh 
Márta

augusztus 15- 
szeptember 1. Dr. Asztalos Imre

Még javában tombol a nyár, de hamarosan 
ismét megtelnek a tantermek és a folyósók 
Budakalász általános iskoláiban. A 2016-
2017-es tanév 182 oktatási napból áll majd. 
Csütörtöki napon kezdődik a tanítás szep-
tember elsején, és szintén csütörtökön ér 
véget, 2017. június 15-én. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
tájékoztatása szerint az alábbi időszakokban 
lesz közoktatási szünet a 2016/17-es tanév-
ben: 
Őszi szünet: 2016. október 29-től 
november 6-ig 
Téli szünet: 2016. december 22-től 
2017. január 2-ig 
Tavaszi szünet: 2017. április 13-18-ig 
Nyári szünet: 2017. június 16-tól

Piros betűs ünnepek és munkaszüneti 
napok, amikor nincs tanítás: 
2016. október 31. (hétfő) és november 1. 
(kedd) – hosszú hétvége 
2016. december 24-25-26 (szombat-vasár-
nap-hétfő) 
2017. március 15. (szerda) 
2017. április 17. (hétfő) – Húsvét
2017. május 1. (hétfő) 
2017. június 5. (hétfő) – Pünkösd

Szombati tanítási nap: 
2016. október 15.

Évnyitók a város iskoláiban
Kalász Suli és Művészeti Iskola: 
2016. augusztus 31. 17.00
Szentistvántelepi Általános Iskola: 
szeptember 1. 8.00

Tanév rendje 2016/2017

„Bölcsődésből, óvodás lesz!
Óvodásból, iskolás.
Akármilyen nagy a világ,
Ez mindenütt így szokás.
Ne görbüljön szája 
senkinek sírásra,
Búcsúzzunk vidáman,

VISZONTLÁTÁSRA!”
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Olvasói levélZeneiskolai hírek

A közelmúltban a Ze-
neiskola tanárai fergetege-
sen vidám Tanári Bolond 
Koncerttel lepték meg a 
zenerajongó Budakalászia-
kat. Az eseményre nagyon 
sok kisgyermekes család 

érkezett, és szép számmal voltak jelen 
a zeneiskolás diákok és szüleik is. Már 
a koncert kezdetén meghökkent a kö-
zönség, mert Hermeszné Uracs Mónika 
tagintézmény-vezető meglepő szigorral 
épp lapátra tette az egyik kollégáját, 
majd kedves szavakkal megköszönte, 
hogy végighallgattuk a koncertet, és 
további szép hétvégét kívánt minden-
kinek. Mielőtt mozgolódás támadt vol-
na, és hazabaktatott volna a közönség, 
bekonferálták az utolsó műsorszámot. 
Megfordult hát az idő kereke és elkez-
dődtek a számok visszafelé. A tanári kar 
lelkesedésének és kreativitásának sem-
mi sem szabott határt, mert hangszer-
ré változott a kezük ügyében minden. 
Hallhattunk csengettyűkkel és sípoló 
gumijátékokkal előadott zongoradara-
bot, 4 szólamú madrigált sörös és boros 
üvegekkel kísérve, valamint kiderült, 
hogy brácsán is lehet csellózni, sőt nagy-
bőgőzni sem képtelenség (legalábbis 
Hidasi Orsolya tanárnő számára). Meg-

elevenedtek a szereplési rémálmok, 
megtudtuk, hogy a zongorakíséréshez 
komoly erőnlétre van szükség, és az 
sem maradt titok, hogyan mutat három 
fuvoladarab zongorán. A közönséget 
Mihályi András tanár úr tette próbára, 
hogy vajon visszafelé énekelt dallamo-
kat felismer-e bárki is. Nem hiányzott a 
vidám harmonikaszó sem, és aki netán 
nem hallott még Bach-swinget, azt most 
egy vonós trió kárpótolta.  Az egyes 
műsorszámokat gyöngyöző kacajok kí-

sérték, és lelkes tapsviharok zárták. A 
tanári kar közös dalokkal is fokozta a 
fergeteges hangulatot: a Mézga-dal át-
irata, a három szólamú Subidu-kánon, 
a Felvételi tájékoztató fúga és a KAMI 
Reggae mind hatalmas sikert aratott. 

A koncert rövidített változatát meg-
hallgathatják az érdeklődők szeptember 
10-én, szombaton 13:15-kor a Városna-
pon.

Kisterenyei Katalin, szülő
—

2016-ban az 
alkalmazotti kö-
zösség titkos sza-
vazatai alapján az 
Arany Kalász Díj 
méltó tulajdonosa: 
Papp Ágnes, a Ka-
lász Művészeti Is-
kola egyik alapító 
népi ének tanára, 
egy időben a nép-

zene tanszak vezetője. 1998 óta tartozik 
a zeneiskola kötelékébe, s mondhatjuk, 
hogy ő a budakalászi népzene tanszak 
egyik motorja. A 2002-ben alapított 
Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány 
titkára, majd kurátora lett. Külön dí-
jazás nélkül évek óta lelkiismeretesen 
végzi az alapítvánnyal kapcsolatos szak-
mai és adminisztratív tevékenységeket, 
részt vesz a pályázatok kidolgozásában, 
elszámolásában, ellenőrzésében. 

Tanári pályáján rendületlen lelke-
sedéssel tanítja a népi énekes gyerme-
keket a népi hagyományok, a népdal-
kultúra megőrzésére. Fáradságot nem 
kímélve, kollégáival összefogva, tanít-
ványait gyakran más hangszeres nö-
vendékekkel együtt szerepelteti, hiszen 
kiemelt fi gyelmet szentel a kamaraze-
nélésre, a tehetségfejlesztésre és -gon-
dozásra. Növendékei elmaradhatatlan 
résztvevői a megyei, területi és országos 
versenyeknek, találkozóknak, melyek-
ről mindig dicsérő oklevelekkel, rangos 
helyezésekkel térnek haza. 

Tanítványai közül többen is a zenei 
pályát választották, akiket nem csak 
alapfokon, de közép- és felsőfokon is se-
gíteni tudott, hiszen a váci és a székesfe-
hérvári zeneművészeti szakközépiskola 
után pár éve már a Zeneakadémián is 
oktat. Magas szintű szakmai tudását 
rendszeres önképzéssel folyamatosan 
tovább mélyíti. Az iskolai rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában nagy 

szerepet vállal, pontos munkájára min-
dig számíthatunk.

Kedves, nyugodt és higgadt szemé-
lyisége mind a gyermekek és szülők, 
mind a kollégák felé szeretetet, odafi -
gyelést sugároz. Csendes humorával, 
pozitív életszemléletével példát mutat 
a környezetében lévőknek. Munkájához 
további sok sikert és jó egészséget kívá-
nunk!

—

Zeneiskolai pótbeiratkozás a 
2016/2017-es tanévre régi és újon-
nan felvett növendékeink számára 
2016. augusztus 29-30-31-én (hétfő, 
kedd, szerdán) 8-18 óráig a Zeneisko-
la titkárságán. Kérjük, hogy egyúttal 
a bizonyítványokat is adják le! Kö-
szönjük! Beiratkozási lap letölthető a 
www.kami.hu honlapról, illetve itt ta-
lálják a térítési díjak befi zetéséről szóló 
tájékoztatót is. 
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Idén Magyarország rendezte a 
strandkézilabda világbajnokságot. 
A mérkőzéseket a Margit-szigeten, a 
Palatinus strandon tartották. A nem-
zeti válogatottak A és B csoportra 
osztva küzdöttek a helyezésekért. Az 
időjárás nem volt kegyes a játékosok-
hoz, az utolsó mérkőzéseket hideg, 
esős időben rendezték. A magyar női 
válogatott keretébe ezúttal is bekerült 
a budakalászi Fekete Bozsana, a fel-
készülés alatt azonban megsérült, így 

nem erősíthette a csapatot a VB-n. Két 
évvel ezelőtt a lányok Brazíliában a 
második helyen végeztek, most azon-
ban hiába voltak esélyesek a dobogóra, 
nem állhattak fel rá. A negyedik helyen 
végeztek.

A férfi válogatott is lemaradt a 
bronz éremről. Két játékrész után egál 
volt az állás a quatari csapattal, ezért 
szétlövéssel dőlt el a mérkőzés a vendé-
gek számára. A férfi válogatottat Hajdu 
Tamás másodedző is irányította, aki 
az elmúlt esztendőben a CYEB Buda-
kalász férfi , felnőtt csapatát edzette 
és juttatta fel az NBI-be. Bár a dobo-
góról most lecsúsztak a fi úk, a torna 
All Star-csapatába legjobb beállónak 
Kun Attilát választották. A világbaj-
noki címet a férfi aknál Horvátország, 
a nőknél Spanyolország szerezte meg.

Negyedik helyen végeztek a strandkézisek

Sport

Fantasztikus eredményt 
ért el a BMSE U-11-es korosz-
tálya Egerben egy nemzet-
közi tornán. Tizenhat csapat 
közül az előkelő bronzérmet 

szerezték meg annak ellenére, hogy rek-
kenő hőségben léptek pályára. Remek 
játékot láthatott a közönség. A fi úk ma-
gasabb osztályban szereplő csapatokat 
tudtak maguk mögé utasítani úgy, hogy 
több esetben emberfeletti küzdelemben 
hátrányból nyerték a mérkőzéseket.

Kosznovszki Gábor, a csapat edzője 
végig biztatta a kicsiket. A szülők és az 
U-13-as csapat tagjai lelkesítették a pá-
lyára lépőket az amúgy is remek hangu-
latú tornán. Megint úgy éreztem, büszke 
lehetek a csapatomra, az edzőre és a 

szülőkre. Büszke lehetek Budakalászra, 
hogy ilyen gyermekek élnek itt. Ezért 
kell és érdemes dolgozni! Öröm látni, 
hogy évről-évre egyre tehetségesebb fo-
cisták nevelődnek az egyesületben több 
játékosunk pedig már felsőbb osztály-
ban játszik. 

Túl vagyunk már a kicsik nagyszerű 
évzáróján is, ahol fi nom sütikkel, szend-

Beve  ék az egri várat a kis focisták
A BMSE U-11-es korosztálya Egerben

Visszavonul 
Kovács Katalin, 
a városunk kiválósága

Kovács Katalin  1987-ben kezdte pá-
lyafutását. Négy olimpián vett részt, 3 
aranyérem mellé 5 ezüstöt is gyűjtött. 
Harmincegy világbajnoki címével ab-
szolút rekordtartó a sportágban.

„Két éve, kislányom, Luca születése 
után feltöltődve, rengeteg energiával 
vágtam neki a felkészülésnek, hogy 
ott lehessek ötödik olimpiámon. Saj-
nos nem sikerült kijutnom Rióba és 
az utóbbi időben már egyre többször 
megfogalmaztam magamnak és a kis-
lányomnak azt, hogy a szívemben már 
nem a kajakozás az első, hanem a csalá-
dom. Velük szeretnék sok-sok időt eltöl-
teni és az álmainkat megvalósítani. Azt 
hiszem, nem titok, hogy miért vagyunk 
ma itt: a sportolói pályafutásomnak itt a 
vége, fuss el véle." Jelentette be Kovács 
Katalin július 29-én. Hozzátette, hálás 
a családjának, a szponzorainak, a sajtó 
képviselőinek és a szurkolóknak is azért, 
mert követték és támogatták.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 
a Fanny Film K  .

Felelős kiadó:  Lévai Zsuzsa Rózsa

Főszerkesztő: Lévai Zuzsa Rózsa
Címlapfotó: Kovács Andrea

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Szabó Tamás, VKC TV
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea 
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda,

marke  ng@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
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2016. augusztus 24. Megjelenés, terjesztés: 2016. szeptember 5-6-7.

vicsekkel készültek a szülők. Megfogad-
tuk, hogy tovább folytatjuk! Becsülettel 
küzdünk, hogy minél jobb eredményt 
érjünk el azért, hogy Budakalász büszke 
lehessen gyermekeire és sportjára.

 Sárosi Tibor elnök, BMSE
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Vizisí kerekesszékeseknek

Mára már az sem akadály, hogy meg-
tanuljon valaki lavírozni a víz tetején, ha 
nem tud állni a két lábán. Létezik ugyanis 
az úgynevezett sitting wakeboard, ami tu-
lajdonképpen egy speciális ülőke a desz-
kán. Ezzel az eszközzel pedig sokaknak 
adatik meg a lehetőség, hogy megérezzék 
a vízen száguldás élményét. 

Magdács Péter edző megszállott wake-
boardos, egy horvátországi utazás során 
ismerkedett meg ezzel a speciális beülő-
vel, amiből hozott is egyet magával. 2012-
ben használták először Budakalászon az 
eszközt, melyet aztán egyre több kere-
kesszékes próbálhatott ki az Omszk-ta-
von. Péter azóta is kőkemény magja és 
főedzője az adaptív wakeboardnak. Célja, 

hogy népszerűsítse hazánkban a sportáge-
zen válfaját, vidékre is szívesen járnak de-
mózni, ha érdeklődik valaki. Mára már az 
ország több pontján is elérhetők a beülők, 
a központ azonban továbbra is Budaka-
lászon működik. 2015 óta egyesülete is 
van a kerekesszékes vizisízőknek Diswake 
Mozgássérült Wakeboard Sportegyesület 
néven.

Zöld Zóna

Sport

Parlagfű elleni védekezés 
módszerei

Megelőzés
A növényt a virágzása előtt kell elpusztí-
tani, hogy ne szórhasson virágport és ne 
érlelhessen termést.
A parlagfű a jól beállt gyepekbe nem 
hatol be. Fontos lenne a régi legelők, ka-
szálók fenntartása, a beszántásuk kerü-
lése. Erdőkbe sem hatol be, ezért hosszú 
távon jó megelőzés a parlagterületek 
erdősítése.
 
Irtás
Ahol a parlagfű most van terjedőben ott 
a következetes irtás a legjobb megoldás, 
valamint az új fertőzött területek feltér-
képezése és azok megtisztítása.
A parlagfű irtását folyamatosan kell vé-
gezni. A növényt a virágzása előtt kell 
elpusztítani, hogy ne szórhasson virág-
port, és ne érlelhessen termést.
– Gyomlálás: A parlagfű irtását ne 
bízzuk gyerekekre, mert az erős pollen-
koncentráció a levegőben kiválthatja a 
lappangó allergiát. Kerülni kell a növény 
közvetlen érintését, mert az is allergiás 
reakciót válthat ki. A kézi irtást kesztyű-
ben kell végezni.
– Kaszálás: A környezetet és a költsé-

geket is leginkább kímélő eljárás. A fi -
atal növényeket tömeges megjelenésük 
után, minél előbb tanácsos kaszálni. A 
talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a 
növény szárát elvágni. Általában három 
kaszálás biztosít megfelelő eredményt. 
Ha a háromszori kaszálás nem való-
sítható meg, úgy az egyszeri kaszálás a 
virágzást közvetlenül megelőző időszak-
ban a leghatékonyabb.
– Vegyszeres gyomirtás: A parlagfű 
terjedése gyomirtó szerek használata 
nélkül nem állítható meg. Azonban 
vegyszeres kezeléseket csak olyan he-
lyen szabad alkalmazni, ahol ez embe-
reket és főként gyermekeket semmilyen 
módon nem veszélyeztet.
– Életlehetőségeinek csökkentése: 
Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mel-
lett nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő 
növényzet telepítésével, és fűmagvetés-
sel, gyep telepítésével.
 A rendszeres kertgondozás a leg-
hatásosabb védekezés.

Kérjük a lakosság együttműködő segít-
ségét, hogy a gyomnövények és a par-
lagfű elleni védekezési kötelezettségüket 
önként –hatósági felszólítás nélkül is – 
teljesítsék, az udvarokban, kertekben, 
egyéb földterületeken folyamatosan 
gondoskodjanak a gyommentesítésről!
A gondos törődést, a településsz-
építő munkát mindenkinek kö-
szönjük!

Védekezzünk együ   a parlagfű ellen!
Az allergiás megbetegedések közül az al-
lergiás nátha vagy a szénanátha legfőbb 
kiváltója a parlagfű (Ambrosia Elatior 
L.). A parlagfű Magyarországon, a leg-
nagyobb területen előforduló, legelter-
jedtebb gyomnövény, melynek pollenje 
az egyik legerősebb ismert allergén.

Az ingatlantulajdonosok, föld-
használók kötelezettsége a gyom 
irtása.
15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig szab-
ható ki növényvédelmi bírság 
azzal szemben, aki a parlagfű el-
leni védekezési kötelezettségét el-
mulasztja.

Kérjük hatósági felszólítás nélkül 
is tegyen meg mindent egészséges 
környezetünkért!
A parlagfű veszélyes gyomnak te-
kinthető, ezért kötelező az ellene 
való védekezés!
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Aigner Szilárd 1946. június 5-én szü-
letett Budapesten. Feleségével, a szintén 
meteorológusként dolgozó Pártai Luci-
ával Budakalászon alapítottak családot. 
1973-tól 1989-ig az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat munkatársa volt. Emel-
lett a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
meteorológus szakértőjeként dolgozott. 
Országos ismertséget televíziós időjós-
ként szerzett, ekkor vált védjegyévé a 
„Derűs napot!” köszönése. A televíziós 
meteorológusok közötti népszerűségi 

versenyen Aranyszarvas-díjjal tüntették 
ki és megkapta az MTV nívódíját is. Az 
utóbbi években a nyilvánosságot maga 
mögött hagyva, feleségével közösen az 

Eumet, időjárás-előrejelzéssel foglal-
kozó céget vezette.

Szerettei mellett, egykori kollégái bú-
csúztak tőle Budakalászon. „Aigner Szi-
lárd halálával nem csak egy közkedvelt 
médiaszemélyiséggel, hanem egy nagy 
szakmai alázattal, szerteágazó tudás-
sal rendelkező tudósemberrel is keve-
sebb lett a világ” – mondta Ihász István, 
az Országos Meteorológiai Szolgálat 
vezető-főtanácsosa búcsúbeszédében. 
Televíziós munkái országos ismertséget 
szereztek számára, emellett a közönsé-
gés a szakma elismerését, szeretetét is 
megkapta. Fodor János rádiós műsor-
vezető kiemelte, hogy a szakmai sike-

rek ellenére derűs, közvetlen és őszinte 
ember tudott maradni, akire minden 
helyzetben számíthatott a családja és 
pályatársai is. Az egykori nézők nevé-
ben Suskó Margit búcsúzott. A család az 
elhunyt fényképe mellé egy kenut helye-
zett ki, ide gyűltek össze a búcsú virágai. 
Pártai Lucia férje kedvenc evezőjét is 
kivitte a partra, majd a megemlékezés 

végén ő maga köszönte meg a családnak, 
a barátoknak és az egybegyűlteknek az 
elmúlt időszakban nyújtott segítséget és 
szeretetet.

Aigner Szilárd 70 éves volt.

Júliusi anyakönyvi események:
Szeretettel köszöntjük Budakalász 
város legifjabb polgárait!

Júniusban elhunyt budakalászi lakosok:
Bandzy Viktorné szül.: Szira Ilona 84 éves,
Baráth Zsigmond 89 éves, 
Mókus Béláné szül.: Soltis Ilona 90 éves,
Molnár Andrea 46 éves,
Somogyi Józsefné szül.: Veres Magdolna 73 éves

Gyászhírek Anyakönyvi események

„Derűs napot!” – búcsú Aigner Szilárdtól

Generációk emlékeznek Aigner Szilárd védjeggyé vált köszönésére. 
A közkedvelt meteorológus 2016. június 6-án váratlanul hunyt 
el budakalászi o  honában. Családja lehetőséget biztosíto   arra, 
hogy július 18-án este mindenki elbúcsúzhasson tőle, aki szere  e 
és  sztelte. Az emlékezők kegyeletüket a Duna-parton róha  ák 
le, azon a helyen, melyet az időjós annyira szerete  . 

Dienes Róza
Kiss Zalán Mátyás
Köplinger Amina Ljubica
Kovács-Erdődi Zsófi a
Németh Janka Tímea
Pikó Nóra
Pikó Júlia

Jó egészséget kívánunk nekik!

Sremcevic Ana
Sremcevic Mila
Szabó Zsófi a
Szénási Zalán

Városunkban júliusban 
10 pár kötött házasságot. 

Az ifjú pároknak 
gratulálunk!

Anyakönyvi hírek
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ALLERGIÁS A PARLAGFŰRE?
Előzze meg vagy enyhítse allergiás tüneteit, 
természetes sóterápiával, mellékhatások nélkül. 

VÁSÁROLJON AKCIÓS BÉRLETET AUGUSZTUSBAN*

FELNŐTT 10 ALKALMAS 11.500 FT HELYETT MOST 
9500 FT NYUGDÍJAS/DIÁK 10 ALKALMAS 9500 FT 
HELYETT MOST 7500 FT

Hívja bejelentkezésért a +36 (70) 578 5278-as telefonszámot.
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26. /www.kalaszisobarlang.hu

*AZ AKCIÓ MINDEN BÉRLETÜNKRE SZÓL
*ÉRVÉNYES: 2016.08.31. 

Azonnal beköltözhető 74 m2 há-
romszobás erkélyes, panorámás 
téglaépítésű újszerű öröklakás 
Óbudai Lakóparkban 38,9 M Ft.  
+36 (30) 9773 588

 

jó hely

VAN HETI 2 DÉLELŐTTJE?
Angolórák Szentendrén

Fotó:  Evelyn Mostrom

www.englishcenter.hu

Kis csoportos beszédközpontú angoltanfolyamok felnőtteknek 
2016. szeptember 26-tól nyolc nyelvi szinten Szentendre belvárosában. Ár: 1.450 Ft/tanóra. 
Kedvezmények: 30% a GYES-en, GYED-en lévőknek, 10 % az egy összegben befizetőknek.

Gyógyszertári 
ügyelet
2016. augusztus

Vörösmarty 
Gyógyszertár
Pomáz

Kőhegy 
Gyógyszertár
Pomáz

István Király 
Gyógyszertár
Pomáz

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász
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2016. augusztus 7.   
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

2016. augusztus 14.  
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

2016. augusztus 20.  
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

2016. augusztus 21., 28.
vasárnap 8-20 óráig   
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

Tetőfedő, bádogos, ács-
munkát, lapos tetők szi-
getelését vállalom. Kisebb 
munkával is keressen bátran!  
+36 (70) 578 1468



Október 1-ével + 200 m2-en megnyitjuk a kifőzdét a Kalász pékséggel egybenyitva. 
Bio ételek, vegetáriánus ételek és napi menük nagy választéka elérhető áron. 
Befogadó képesség: 30-50 fő. Teljesen korszerű gépekkel és legjobb szakacsokkal 
várunk mindenkit. A hét minden napján 06:00-19:00 óráig, vasárnap 10:00-16:00-ig        

A KALÁSZI PÉKSÉG OKTÓBERTŐL KIFŐZDÉVEL BŐVÜL!

Nyitva tartás: 
H-P.: 5-21,
Szo.: 6-21, 
Vas.: 7-20

Telelefon:
+36 (20) 344 4259

– Nyári kedvezmény minden pékárúra június 15-augusztus 20-ig
– 20% Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak, rendőröknek, 
   mentősöknek (igazolvány felmutatásával). 

•  Helyben sütö  mindig friss pékáru, 
cukrász- és péksütemények nagy választékban!

•  Tönköly búzából készült termékek!

•  Kárpát kenyér és Cserpes házi készítésű 
tejtermékek széles választéka!

•  Mini pogácsa rendelhető 1500 Ft/kg

Házi tej kapható! 200 Ft/l
(Tápióbicskei termelőtől)

Nyári kedvezmén

•

••

OLASZ 

FAGYLALT 

KAPHATÓ! 

Kis adag 180 Ft

Nagy adag 250 Ft
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BUDAKALÁSZ 

SZÍVÉBEN, 

A FŐTÉREN!

: KALÁSZ PÉKSÉG

Ára: 
2000 Ft


