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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Középpontban a jövő nemzedéke
Beruházások, támogatások a ﬁatalokért

A nyári és ősz eleji rendkívüli testüle ülések után
szeptember végén ismét a megszoko rend szerint
üléseznek a képviselők. Rogán László polgármester
több napirendi pontról is beszámolt.

 A tavalyi esztendőben önkormányzati támogatással épült
fel a budakalászi műjégpálya a
Lenfonó állomás mellett. Idén
ismét számíthat a városra a működtetést végző Cserkész Alapítvány. Mire fordítják a most
megítélt támogatási összeget?
A Képviselő-testület tavaly már 5
millió forinttal támogatta a Szentistvántelepi Cserkész Alapítványt a közösségi műjégpálya megépítésében. A
jégpálya az első téli szezonban jól vizsgázott. Budakalászi családok és helyi
iskolások is rendszeresen használták
sportolásra a pályát. Az alapítvány
elnöke idén ismét anyagi támogatást
kért a Képviselő-testülettől, amit el is
fogadott a grémium. A támogatásból
növelik a műjégpálya méretét, fém
tartószerkezetet építenek a műanyag
palánkhoz, a rolba tárolásához beton
kiállót és kihajtót létesítenek, valamint
csőszerelési munkálatokra fordítják az
összeget. Reméljük idén is sokaknak
örömet okoz majd a helyben elérhető
korcsolyázási lehetőség.
 A Szentistvántelepi Általános
Iskola Alapítványát is támogatja a város. Ők mire használják majd a pénzt?
A Szentistvántelepi Általános Iskola
a 2016/2017-es tanévben az informatika oktatás keretein belül a robottechnológiához kapcsolódóan szakkör
formában robotika tantárgy oktatását
illesztette be a tantervbe. A szakkör
kiválóan alkalmas a gyermekek problémamegoldó képességét fejleszteni,
a csapatmunkát elősegíteni és a programozás alapjait megadni. Az iskola
vállalta a szakmai háttér biztosítását,
azonban az eszközök beszerzéséhez az

Önkormányzat segítségét kérték. Saját
keretemből 210.000 forinttal járultam hozzá a tervük megvalósításához.
Ebből meg tudják vásárolni a programozható robotcsomagot.
 Még szeptember elején két
közbeszerzési eljárásról is döntött a testület, mindkettő a Nyitnikék Óvodát érinti.
A Nyitnikék Óvodában két fejlesztés is indul. Az egyik a régóta vágyott
tornaszoba építése, a másik a játszókert felújítása. A tornaszoba építése
az avult állagú raktárépület helyén,
annak elbontását követően indulhat
meg. A beruházás költsége mintegy
26 millió forintot tesz ki és reményeink szerint karácsonyra elkészül, így
januárban már az új, modern teremben tornázhatnak a gyerekek. A Telepi
Óvoda udvarának felújítását követően
elhatároztuk, hogy a Nyitnikék Óvoda
játszóeszközeit, kertjét is korszerűsítjük. A közbeszerzési eljárás lefolytatását és a szerződéskötést követően az
udvar két hónap alatt készül majd el.
A felújítás mintegy 20 millió forintba
kerül. Bízom benne, hogy örömmel
használják majd a gyerekek mindkét
létesítményt.
 Az Önkormányzat minden
évben csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. A jövő
évi támogatásról most hozott döntést a testület.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszert a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktásban való részvételének támogatására hívták életre. A
Képviselő-testület az ösztöndíjpályázatra a 2017. évre 770.000 forint támo-
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gatási összeget állapított meg. Minden
évben csatlakozunk a pályázathoz és
bízom benne hogy, idén is eredményesen zárul majd a kiírás.
 Maradjunk még az oktatásnál.
Három éve csúszik a Szentistvántelepi Általános Iskola bővítése.
Hogyan áll most a projekt?
A közbeszerzési eljárás lezajlott, kihirdették a nyertest. A múlt héten jártam
a projektet koordináló Nemzeti Sportközpontoknál (NSK) aláírás előtti
megbeszélésen. Nagyon sok kérdés
felmerült, így abban maradtunk, hogy
az aláírást megelőzően közös szemlét
tartunk a helyszínen, a Szentistvántelepi Általános Iskolában. A felmerült
problémák megnyugtató lezárását követően szignáljuk csak a szerződést. Az
NSK, a KLIKK és a leendő kivitelező
képviselői is jelen voltak a bejáráson.
A megbeszélés eredményeként aláírjuk
a szerződést, ami viszont csak jövő év
június 1-jén lép hatályba. Az építkezés
ugyanis balesetveszélyes lenne tanítási
időben, a gyerekek étkeztetését pedig
csak az ebédlőben tudjuk megoldani.
Az iskolaévet igyekeznek úgy lezárni
a pedagógusok, hogy a projekt június
elsejei kezdését semmi ne késleltesse.
A nyári szünet alatt, így lenne három
hónap, amikor a nagyobb volumenű
bontási és építési munkákat el lehetne
végezni. Valószínűleg nem lesz kész
szeptemberre az épület, de a tanévkezdést követően már csak a belső
munkálatok maradnak, például festés,
gépészeti munkák, amelyek már tanítási időben is elvégezhetők, mert nem
zavarják az iskola életét.
2016. szeptember 30.
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Önkormányza hírek

Felhívás
Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat

Építkezések a városban
A Hegyalja utca után az Erdőhát utcában dolgoznak a szakemberek. A majdnem egy kilométer hosszú utat 100 millió
forintból újítja fel a város az ősz folyamán.
Ahol szükséges, ott az út alapját is megerősítik majd. Hamarosan a szentistvántelepi
Lehel utca lakói is új burkolatnak örülhetnek, itt 150 méter hosszan térkővel burkolják az utat. Az érintett felújításokhoz
kapcsolódva az önkormányzat a vízelvezető mélyedéseket is kitisztítja. Az útépítéssel megbízott vállalkozó újra profilozza
az árkokat és beállítja a fenékszinteket,
hogy a víz el tudjon folyni. Ilyenkor az átereszeket is kitakarítják.
Októberben elkészül az Omszk-parkban a rekortán futókör építése, melynek
átadása az őszi Tófutás napján lesz. Ha-

marosan elkezdődik a Pomázi úti tagóvoda tornaszobájának az építése, és a két
játszóudvar fejlesztése is. Amennyiben az
időjárás engedi, akkor tervezik még idén
az Ady Endre utca környékén a járdák
felújítását. Sőt, akár a mintagazdaság építésének előkészítése is elkezdődhet. Ha a
szükséges engedélyek megérkeznek, akkor
a város még 2016-ban kiírhatja a közbeszerzési eljárást a szükséges infrastruktúra
építésére.

Tilos a zöldhulladék égetése!
A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint a lakosság
egészségének és a környezet tisztaságának
védelme érdekében a kerti zöldhulladékot
elsősorban komposztálni kell. A zöldhulladék égetése kizárólag április 15-e és május
15-e között pénteki napokon, illetve az
önkormányzat által szervezett várostakarítási napokon megengedett. Az őszi várostakarítást a teljes levéltakaró lehullását
követően 2016. november 26-ra írta ki az
Önkormányzat.
Jelenleg égetési tilalom van érvényben!
A nem komposztálható zöldhulladékot
a Zöld Bicske Kft. kéthetente, szombati napokon szállítja el a szolgáltató matricájával ellátott zsákban vagy a szolgáltató által
forgalmazott zöldhulladék gyűjtő zsákban.
Zöldhulladék szállítási napok 2016 végéig: október 8., 22., november 5., 19.
Az idei utolsó – november 19-i
– zöldhulladék-szállítási napon, a

Tájékoztatás a Berdó
csatorna-beruházásról

szolgáltató az ingatlanok elé kihelyezett kötegelt vagy zsákos zöldhulladékot korlátlan mennyiségeben
elszállítja.
Mindenkit arra kérünk tehát, hogy a
közösség érdekében ne tüzeljen! Az égetés
során ugyanis az értékes szerves-anyagból
hamu keletkezik, mely csak korlátozottan
alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb
mennyiségben egyenesen rombolja a talaj
humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak
a növényi részek, és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűzben nagy
mennyiségben keletkezik fulladást okozó
szén-monoxid, rákkeltő részecske, szénhidrogén, tüdőkárosító nitrogén-oxid, valamint benz-a-pirén, amely a WHO szerint
az egyik legmérgezőbb vegyület.
Mindemellett a tiltott égetés komoly
pénzbírságot von maga után (5.00050.000 forintig terjedő helyszíni bírságot
vagy 150.000 forint közigazgatási bírságot). Mindenkit arra kérünk tehát, hogy a
fentiekre figyelemmel járjon el!

A Berdó-településrészen megvalósítandó csatorna-beruházás kapcsán a
kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás
lezárult, ugyanakkor a második legjobb
pályázó vitatta a győztes ajánlatát és megtámadta az eredményt. Jelenleg tehát a
pályázók közti jogvita miatt húzódik az eljárás. Fontos hangsúlyozni, hogy a Berdó
csatorna-beruházást egy állami szerv bo-

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdette a 2017. 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: www.emet.gov.hu
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:
2016. november 8.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. pályázati felhívással kapcsolatos
részletes és további információ letölthető a www.emet.gov.hu internetes
oldalról, illetve a város honlapjáról
(budakalasz.hu).
nyolítja. Bízunk benne, hogy a pályázók
közti jogi vitát sikerül gyorsan feloldani,
és ezt követően a nyertes megkezdheti a
kivitelezési munkálatokat. A beruházás
amiatt is fontos, mert a Berdóban útépítés a csatornaépítést követően lehetséges,
megoldva ezzel az ott élők közlekedési nehézségeit.
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Nachrichten / Hírek
Közélet

Közös ünnep a húsz éves évfordulón

Szeptember 30-án lett éppen húsz esztendős a Német Nemzetiségi Egyesület, de
valójában az egész hónap a jubileum jegyében telt: volt traccsparti, képkiállítás mutatta be az elmúlt két évtizedet, a Kalász
Sulisoknak rendhagyó hon- és népismeretórát tartottak a Svábházban, október 1-én
pedig a város német testvértelepülésével
együtt ülték meg az évfordulót. Kahl am
Main már 18 esztendeje partnere Budakalásznak, ezúttal 48 fős delegáció érkezett.
A Német Nemzetiségi Egyesület elmúlt
húsz éves gazdag társadalmi tevékenységéról Wágner Katalin a szervezet elnöke
számolt be. Rogán László polgármester
pedig elmondta: „Budakalász nagyon

sokat köszönhet az itt élő és a kitelepített
sváboknak. Lépten-nyomon láthatjuk az
örökségüket. A Német Nemzetiségi Egyesület húsz éve ápolja a múltat. Számunkra
ez azért különösen fontos, mert a múltra
emlékezve kell a jövőt átadnunk gyermekeink számára” – emelte ki Rogán László
polgármester ünnepi beszédében. Roland
Solatges a Partnerkapcsolatok Egyesületének elnöke pedig azt hangsúlyozta,
hogy a kirándulások mellett főként azért
örülnek a meghívásnak, mert viszontláthatják magyar barátaikat. „Szeretnénk az

újdonságokat megbeszélni, emlékeket felidézni és egy üveg finom bor mellett a barátságunkat ápolni. Örülünk a szívélyes
fogadtatásnak a vendéglátó családoknál

Testvérváros látogatása képekben

és szeretnénk jobban megismerni a helyi
embereket. Budakalászon és Kahlban
megtöltöttük élettel a partnerkapcsolat
ötletét és hozzájárultunk ahhoz, hogy Európa népei egymásra találjanak. Az, hogy
meghívtak minket a Német Nemzetiségi
Egyesület húsz éves jubileumára, megkoronázza magyarországi látogatásunkat.”
– tette hozzá Roland Solatges.
A gálaesten a köszöntőbeszédek után
a Lenvirág Táncegyüttes készült színes
műsorral. Ezt követően pedig a Lustige
Schwaben kórus énekeltette meg a német
és magyar közönséget is.
A jó hangulatú estet a Kamp János Kapelle Fúvószenekar műsora zárta.

Közélet

„A szeretet soha el nem múlik.”

Gyorsan szaladnak a fejük felett az
évek, egyik nap ég a kezünk alatt a munka,
aztán ripsz-ropsz szülők, nagyszülők
leszünk, lelassulnak a hétköznapok, a
hétvégék is egyformábbá válnak. De feleslegesek nem leszünk soha! A szépkorúak
előtti tiszteletünket pedig mikor máskor
mutathatnánk ki szebben, mint az Idősek
napján: ez magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak
kifejezését, hogy társadalmunknak ők is
hasznos tagjai. Szükségünk van élettapasztalatukra, higgadt bölcsességükre és arra a
türelemre, elfogadásra, amivel tanítanak,
nevelnek bennünket.

Budakalászon a Viola Egyesület kezdeményezésére indult el a világnapi ünnepek sora. Csatlakozott a szervezéshez a
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár,
az Önkormányzat, az Egészségklub és az
Idősek Klubja is. Idén több mint kétszáz
vendéget fogadtak és kínáltak finom falatokkal és a fiatalságot idéző programokkal.
Második alkalommal lépett fel a művelődési ház színpadán az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény Meggyfa utcai Idősek Klubja, akik nyitótáncukkal fellelkesítették a budakalászi közönséget. A Zseton
Duó fülbemászó dallamaira a táncos lábú
nyugdíjasok fiatalokat megszégyenítő
temperamentummal ropták táncot. A Fogi
színház tolmácsolásában „Az Operettől a
kabaréig” című előadás alatt pihentethették lábaikat a vendégek. Aztán a rekeszizmokat és a hangszálakat dolgoztatta meg
a színpadi produkció. Nyertes Zsuzsával
együtt énekelhették a „Legyen a Horváth
kertben Budán” című kedvelt operett részletet, Harsányi Gábor kétszeres Jászai
Mari-díjas magyar színésszel pedig együtt
nevethettek a vicces anekdotákon.

A résztvevőket Rogán László polgármester is köszöntötte. „Nekünk budakalászi polgároknak, akik még aktívak
vagyunk, nagyon fontos az idősebbekkel
való törődés. Az önkormányzat saját eszközeivel igyekszik is segíteni.” – hangsúlyozta a városvezető. „Nagy sikere van a
nyugdíjas ajándékcsomagoknak, amit
mindig novemberben adunk az idős
polgároknak. Évek óta a Budakalászi
Sportcsarnokban tartjuk az Idősek Karácsonyát, ami az egész Dunakanyarban
egyedülálló. Ha jó szót kapunk, annak
mindig örülünk és ez független a kortól.”

15 éves a Budakalászi Idősek Klubja

Aki az Idősek Klubjában járt már, az
tudja, hogy jó hangulat fogadja a betérőt.
Az intézmény 2001 óta működik a városban, gondoskodik a klubtagok nappali ellátásáról, emellett a házi segítségnyújtás
és a szociális étkeztetés lebonyolítása is a
feladata. A szervezet Kulin Sándor polgármestersége idején kezdte meg működését.
Az egykori településvezető is részt vett
szeptemberben a jubileumi ünnepségen.
Kulin Sándor visszaemlékezésében beszélt
Módis Lajosné Katiról és Nagy Lászlóné
Mónikáról, akik az első vezetői volt a klubnak, és akik hihetetlen ambícióval tették
a dolgukat, hogy az intézmény felvirágozzon.
2008 óta Zelizi Erika vezeti az Idősek
Klubját. Ünnepi beszédében kiemelte, úgy
érzi, igazán testhez álló feladatot kapott
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a megbízatással. „A páromnak köszönhetem, hogy most itt vagyok. Egy nap
azzal jött haza, hogy Erikám, találtam
neked egy olyan helyet, ahol nagyon jól
fogod magad érezni. És ez valóban így
is van. Nagyon sok segítséget kaptam az
elmúlt években. Ki kell, hogy emeljem a
képviselők közül Ercsényi Tiborné alpolgármester asszonyt, mert ő ismeretlenül
is mellettem volt, és támogatott. A nyolc
év alatt nagyon sok minden történt itt az

idősek klubjában. Az Önkormányzat és a
városlakók részéről is rengeteg segítséget kapunk. Minden évben nyaralunk, az
idén szerencsére kétszer is sikerült elvinnünk az időseinket. Nagyon szeretem ezt
a munkát.”
Ercsényi Tiborné úgy látja, a Budakalászi Idősek Klubja kiválóan működik, talán

a város legjobb intézménye. „A kezdet kezdetén is nagy összefogásra volt szükség,
hogy a klub létrejöjjön, és ez az összefogás a mai napig is jól működik. Mindenki
igyekszik egy kicsit hozzátenni, szebbé,
jobbá varázsolni az idősek napjait” –
emelte ki az alpolgármester.
A születésnapi ünnepségre a klub tagjai
is készültek énekléssel. Békásmegyerről
pedig ellátogatott az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Meggyfa utcai Idősek
Klubja, akik tánccal színesítették a műsort.
Együtt ünnepelt a klubbal a Duna Táncműhely néhány táncosa is. Dorogi Barbara és
Almási Mihály pedig operett és musical
részletekkel varázsolták el a közönséget. A
színpadi fellépők sorát Tolonics István és
zenésztársainak az előadása zárta.
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Közélet
Építészet

Építésze útmutató
2. Törvényi változások
A tavalyi év utolsó napjaiban hatályba
lépett, és az idei év folyamán megszületett, építésüggyel kapcsolatos jogszabályi
módosulások nagy változásokat hoztak
az építkezők és tervezők életébe. A 300
m2 alatti, új lakóépületek egyszerű bejelentési kötelezettsége, a településképi törvény, a Településképi Arculati Kézikönyv
a jogalkotók szándéka szerint a helyi
identitás erősítését, az épített és természeti környezet színvonalának erősítését,
és nem utolsó sorban az építkezés megkezdéséhez szükséges hatósági eljárások
egyszerűsítését, felgyorsítását szolgálják.
Ezekkel a változtatásokkal az építtetők,
mint felelős állampolgárok, a tervezővel
és más szakemberekkel együttműködve,
a jogszabályokat maradéktalanul betartva kezdhetik meg az építkezést.
A 300 m2 alatti hasznos alapterületű új
lakóépület építése tehát 2015. decemberétől nem építési engedély-köteles. Az
a tény, hogy a Magyar állam nem kívánja „engedni vagy nem engedni” azt,
hogy polgárai az összespórolt pénzükön építkezzenek, még nem jelenti azt,
hogy ennek a tevékenységnek nincsenek
formai és tartalmi követelményei. Az
építésre vonatkozó alapvető szabályok
érvényesek, 2016 július 1-től egyértelműsítődött a bejelentéshez – és kivitelezéshez – szükséges tervek műszaki tartalma
(lásd Magyar Építész Kamara honlapja
– www.mek.hu). Az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal a megfelelő
tartalmú tervek feltöltése után kizárólag elektronikus úton tudja bejelenteni
az E-napló készenlétbe helyezésével. Ez
a bejelentés a hatóság részéről egy tudomásulvételt von maga után az eddig
megszokott építési engedélyről szóló
határozat helyett. A tervek tartalmát a
tudomásulvételi folyamatban nem vizsgálja hatóság, a törvényalkotó és alkalmazó mindenkit jogkövető szereplőnek
tekint. Amennyiben viszont ennek ellenkezője az építési folyamat során derül ki,
enyhébb esetben az építkezés leállítását
és fennmaradási engedélyezési folyamat
lefolytatását jelenti (egyben bírságot is),
súlyosabb esetben részleges bontást is
elrendelhet az Építés Felügyelet. Fontos
változás még, hogy az építtető köteles a
tervezőt min. 6 alkalomra szóló tervezői
művezetésre megbízni, melynek minimális díját a 155/2016. Korm. rendelet
rögzíti. A törvényalkotó és a szakmai

szervezetek célja az, hogy az építtetők ne
csupán a megvalósulást rögzítő, de számukra legtöbbször nehezen értelmezhető
terveket, hanem aktív segítséget is kapjanak otthonuk felépítéséhez. A cél az, hogy
a tervező a megvalósítás során hathatós
műszaki segítséget adjon az építtetőnek,
képviselje érdekeit a kivitelezés folyamán, segítse döntéseiben. Elképzelhető
– sokszor megesik – hogy az építkezés
folyamán – látva a megvalósuló épület
egy részét – megváltoznak az építtető
igényei. Ekkor módosított terveket kell
feltölteni az E-naplóba a változás kivitelezése előtt 15 nappal. (A bejelentés-köteles változásokat a 155/2016. Korm.
rendelet 4.§ (2) bekezdése tartalmazza.)
Az Építési Törvény változásával, illetve
azzal a ténnyel, hogy a 300 m2 alatti
családi házépítés nem tartozik hatósági
engedélyezési eljárás alá, a szomszéd
„fellebbezési jog” intézménye is megszűnt.
Javasolt tehát a jószomszédi viszony
fenntartása, az esetleges vélt, vagy valós
ellentétek tisztázása érdekében a szomszédokkal a terveket megismertetni, hogy
a bizonytalanság, az információhiány
ne okozzon félreértéseket. (Tisztázandó:
a szomszédnak eddig sem kellett „hozzájárulni” az építkezéshez, de a polgári
együttélés íratlan szabályai szerint illett
tájékoztatni, hogy mi végre viseli el építkezésünk hatásait.) A jelenlegi jogszabályok szerint a bejelentéstől számított 10
éven belül kell felépíteni az épületet, majd
a hatóságtól hatósági bizonyítványt kell
kérni, ha elkészült a lakóház. Budakalász
Város Helyi Építési Szabályzata az a települési szintű jogszabály, mely Budakalász működését, lakóinak együttéléséhez
szükséges szabályait hivatott lekövetni.
Mivel jelenleg néhány, a Helyi Építési
Szabályzatban szabályozott paraméter
nem szerepel az egyszerűsített bejelentési
eljárás követendő előírásai között, ezek
ettől függetlenül nagyon jó iránymutatók a település arculatának megőrzésére,
a színvonalas, élhető, emberléptékű környezet megteremtésére.
Kimondottan fontos megjegyezni, hogy
a törvényi változások alappillére, hogy a
helyi önkormányzatok, a polgármesteri
hivatalok főépítészi irodája, városfejlesztésért vagy építésért felelős osztálya és
az építtetők között olyan kommunikáció
alakuljon ki, ami az építtetőnek egyfelől
segítséget jelent, másrészt a városkép
közös formálását, a helyi identitás újjáé-
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lesztését, megőrzését is előmozdítja. Ezért
nagyon fontos hangsúlyozni, hogy várjuk
az építtetőket, tervezőket kérdéseikkel
vagy tervegyeztetésre, személyes megbeszélésre a főépítészi irodában, ügyfélfogadási időben.
A Település Arculati Kézikönyv (röviden
TAK) a településképi törvény egy olyan
lényeges eleme, melyet minden településnek határidőig el kell készíteni. Ez a
kézikönyv egy útmutató, mely tanácsot
ad a telekválasztástól kezdve az épület
elhelyezésén keresztül a különböző, tervezéskor felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, természetesen a Budakalászra
jellemző építészeti értékeken keresztül.
Feltárja és ismerteti a Budakalászon
belül jól elkülönülő egyes településrészek
arculati jellemzőit és értékeit, majd ennek
figyelembevételével szöveges és képi
megjelenítés formájában javaslatot tesz
a településképhez illeszkedő építészeti
elemek alkalmazására.
A Településképi Arculati Kézikönyv fogja
megalapozni a településképi rendeletet,
melyet szintén el kell készítenie minden
település önkormányzatának. A rendelet
a településkép védelmét lesz hivatva biztosítani a településképi követelmények
(anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás, stb.), és az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök
meghatározásával. Ennek a rendeletnek
a megszületésével egy időben a Helyi
Építési Szabályzatból kikerülnek majd a
településképre vonatkozó előírások.
A Helyi Építési Szabályzat betartásának
felügyelete a Szentendrei Járási Hivatal
Építési Osztályának és Budakalász Önkormányzatának hatáskörébe tartozik,
míg a településképi rendelet betartásának ellenőrzése a Szentendrei Járási
Hivatal Építési Osztályának feladata.
Mindkét rendeletet ajánlott lesz szigorúan követni, mert az építésfelügyelet
bontathat, az önkormányzat pedig büntethet, ha az épület a jogszabályok vagy
a helyi rendeleteknek nem megfelelően
épült fel.
Bármilyen általános - tehát nem konkrét üggyel kapcsolatos - kérdés merülne
fel az új jogszabályokkal, vagy építéssel
kapcsolatban, kérjük, küldjék el nekünk,
és megválaszoljuk a Hírmondó hasábjain.
Turi Attila, Budakalász főépítésze,
Varga Rita főépítészi munkatárs
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Vendégünk: Ilyés László, Budakalász Díszpolgára
Közélet

„A fekete dosszié az egész
életemet végigkísérte”
Hátborzongató hallgatni Laci bácsi történeteit a hatvan
évvel ezelő eseményekről. Aki nem volt o , talán soha
nem érthe meg, hogy mi történt 1956. október 23-án és
az utána következő időszakban. Budakalász sem maradt ki
az eseményekből, i működö nemzetőrség. Ilyés Lászlót a
szerelem sodorta bele a budapes vérengzésbe és bár disszidálhato volna, nem te e. Egész életét végigkísérte mindaz,
ami ezekben a napokban történt vele. Az ’56-os hős visszaemlékezéséből válogatást olvashatnak most.
Akkoriban Pesten udvaroltam egy
Zsuzsika nevű kishölgynek. Október
24-én is hozzá indultam. Eljutottam
a Nyugati Pályaudvarig, ahol már nagyon sokan voltak és lőttek is. Ezért úgy
döntöttem visszaindulok Budakalászra.
A HÉV csak a Margit-hídig közlekedett,
többedmagammal gyalog indultunk
haza. Útközben sokan leváltak, a budakalászi főtérre már csak 5-en jutottunk
el. Ott azonban már vártak ránk, bevittek minket a Tanácsházára és nekünk
estek, hogy mit kerestünk Budapesten.
Ellenforradalmároknak bélyegeztek
minket. Az Ávósok felraktak egy teherautóra. Szentendrén kötöttünk ki, a régi
szovjet laktanyában. Másnap reggel egy
kiskatona, hozott nekünk kávét és kenyeret. Őt kértem meg, hogy értesítse
a szüleimet. A mai napig nem tudom,
hogy ő vagy valaki más, de megtette
és szólt a nekik. Két nap múlva, édesapám közbenjárásának köszönhetően
kiengedtek. Aláírattak velem egy papírt,
amin az állt, hogy soha többé nem teszem be a lábam Budapestre. De mehetnékem volt Zsuzsikához, így bementem.
 A budapesti események azonban annyira elsodorták, hogy
napokig sem a szeretett hölgyhöz, sem haza nem tudott menni.
Ismét gyalog tért vissza Budakalászra, ám már a hegy felé kerülve. Lelkes fiatalként ő is beállt
az alakuló nemzetőrségbe, melyet
egy Takács nevű rendőrtiszt fogott össze, közel harminc embert.
Fegyveresen járőröztünk éjjel-nappal. Budakalászon két ütegállás volt
nyolc-nyolc üteggel. Az egyik az
Omszk-tónál, a másik pedig fenn az
Ürömi útnál. Külön orvosi épület volt

és tiszti szálláshelyek. November 10-én
gyönyörű napsütéses idő volt, bajtársaimmal a barakkok előtt napoztunk.
Ekkor meghallottam, hogy szovjet tankok közelednek és szóltam a többieknek. Az Ürömi út felől jöttek. Abban
az időben ott csak egy nagy mező volt,
bajtársaimmal itt bújtunk el és vártuk
őket. Egyszer csak eldördült egy lövés,
de nem tudtuk, hogy ki lőtt. Megállt
az orosz tank és bemérték a Berdóban
Téglási Andrásékat. Először leadtak
egy figyelmeztető lövést, majd lejjebb
tekerték a csövet és ekkor lőttek rájuk
dum-dum lövedékkel. Rohantam a hordágyért és szóltam a többieknek is hogy
jöjjenek, valakit eltaláltak. Hatalmas
volt a kiabálás… Mi rohantunk tovább át
a földeken és akkor láttuk, hogy szegény
András rajta feküdt a bokron. Megfordítottam és már nem lehetett rajta segíteni, szétlőtték a fejét teljesen.
 Laci bácsi arra az esetre is emlékszik, amikor el akarták vinni
a falu lisztjét Budapestre teherautóval. Végül a liszt és a szállítójármű is maradt. Később derült
csak, ki, hogy nagy mennyiségű
robbanóanyag volt benne.
Megkértek, hogy vigyem el a kalászi
kőbányába a lisztet, de egyedül nem
akartam menni, mert nem tudtam volna
lepakolni annyi ládát. Takács szólt, hogy
Lina Sanyi jöjjön velem, aki egy kicsit
bolond volt, szerintem ezért is vállalta.
Lassan mentünk, fényszóró nélkül a sötétben. Mikor felértünk a bányához vezető úthoz, valami fura zajt hallottam.
Jöttek az oroszok, Sanyi egyből felugrott, hogy nekik megy a géppisztollyal.
Szerencsére sikerült őt visszafognom,
mert ha az oroszok eltalálnak, akkor
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Kalász felét is elviszi a robbanás. Végül
eljutottunk a bányába. Lepakoltunk, azt
azonban nem tudtuk meg, hogy mi lett a
lőporral meg a robbanószerekkel.
 A forradalom végén le kellett
szerelnie a nemzetőröknek. Laci
bácsi visszament dolgozni, majd
besorozták. Nagykanizsára került, ahol rendszeresen vitték
kihallgatásokra, mint „Maléter-katonát”.
Egyik este értem jöttek, kirángattak a
körletből, majd bevittek egy szobába
kihallgatásra. Egy erős fényű lámpa
mögött ült egy alak, aki kérdezgetett.
Volt nála egy fekete dosszié és abban
minden benne volt rólam. Azt, hogy
honnan ismerték azokat a dolgokat, a
mai napig nem tudom. Reggel engedtek csak el és utána rendszeresek voltak ezek a kihallgatások. Mikor utoljára
voltam, akkor azt mondta nekem a kihallgató, hogy maga még erre nagyon rá
fog fázni. Onnantól kezdve, az a fekete
dosszié az egész életemet végigkísérte.
Nem kaptam állást, hiába feleltem meg
a követelményeknek. Bárhová mentem
mindenhová követett. Mindenhol szemmel tartottak, ha volt valami probléma,
azonnal engem vettek elő. Végül a Komjádi Uszodában dolgoztam, mint vízgépész és onnan mentem nyugdíjba. Ekkor
sikerült megszabadulnom a fekete doszsziétól.
Ilyés László visszaemlékezéseit és további történeteit október 21-23. között
teljes terjedelmében megnézhetik a VKC
Televízió műsorán, ezt követően pedig
az interneten is elérhető lesz a beszélgetés.
Lévai Zsuzsi
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Közérdekű
Közélet

Szennyvízszippantási
köteleze ség

A közcsatorna-hálózati rákötéssel
nem rendelkező lakosok kötelesek gondoskodni a szennyvíz szükség szerinti
folyamatos elszállíttatásáról a közszolgáltatás igénybevételével. A vonatkozó
jogszabályi előírások szerint az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén
évente minimum egy alkalommal kell
szippantatni. Ezt az ingatlantulajdonos
számlával is köteles igazolni.
Budakalász területén a közszolgáltatás elvégzésére jogosult vállalkozó:
Velki Miklós
Cím: 2011 Budakalász, Bethlen
Gábor u. 10
Tel: +36 (30) 238 5161
A szolgáltatás igénybevételét a Polgármesteri hivatal ellenőrzi.
Az ingatlananok és a lakókörnyezet
tisztasága minden lakó közös érdeke!
Figyeljünk rá!

Népszámlálás

Bővült a Hulladékudvarban
leadható hulladékfajták köre
A budakalászi Hulladékudvarban bővült a leadható hulladékfajták köre. A
műanyag, papír, üveg és fémhulladék
mellett 2016. október 5-től szárazelemet,
elektronikai hulladékot, gumiabroncsot,
sőt építési hulladékot is leadhatnak a városlakók.
A Hulladékudvar címe: Klinger Henrik
utca, Hrsz. 1291/125
Nyitvatartása: csütörtök, pénteki napokon
14 – 18 óráig és szombaton 8 – 12 óráig
Üzemeltető: Zöld Bicske Kft.
Kérjük éljenek a lehetőséggel, gyűjtsék
szelektíven a háztartási hulladékot!
Óvjuk környezetünket!
Leadható hulladékfajták
Műanyaghulladékok
Ezen belül csak a:
• laposra taposott, tiszta üdítős vagy ásványvizes műanyagpalackok (PET),
• csomagoló fóliák, bevásárló táskák,
szatyrok,
• élelmiszerek, ill. kozmetikai termékek és
tisztítószeres flakonjai, dobozai (HDPE és
PP) kimosva,
• ételes dobozok kimosva (az alufólia tetőt
eltávolítva),
• műanyag rekeszek, virágcserepek
Tejes, gyümölcsleves, és boros italos dobozok (Tetra Pack-os doboz) kiöblítve!
Papírhulladékok
Ezen belül csak:
• kartondobozok (lapítva),

• színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat,
katalógus, prospektus,
• füzet, könyv, írógéppapír.
Üveghulladékok
Ezen belül csak tiszta, kiöblített, ép vagy
törött, fehér és színes üvegpalack, befőttesüveg zárófedél nélkül.
Fémhulladékok:
Ezen belül a csomagolási
• csomagolási ALU italos dobozok, (sörös,
üdítős, energiaitalos), konzervdobozok
(kimosva, lapítva),
• és egyéb fémhulladékok.
Szárazelemek
Elektronikai hulladékok (átvétele lakcímkártya alapján)
Csak a lakosságtól a normál életvitelből
származó kizárólag ép, nem szétbontott
elektronikai hulladékok kerülnek átvételre.
Pl.: Számítógépek, televíziók, rádiók,
háztartási eszközök, hangfalak, erősítők,
hűtők, centrifugák, elektromos kéziszerszámok.
Építési hulladékok:
Lakosságnál keletkező 100 kg vagy 1 m3-t
nem meghaladó építési, bontási hulladékok térítés ellenében. Ár: bruttó 10 Ft /kg
Gumiabroncs (átvétele lakcímkártya
alapján)
Lakosságnál keletkező gumiabroncs maximum 4 db/év/.

Indul a fűtési időszak – Mire ﬁgyeljünk
A Központi Statisztikai Hivatal
2016-ban mikrocenzust, más néven
kis népszámlálást tart. A minta a lakások 10 %-ára terjed ki és 2 148 településen mintegy 440 ezer háztartást
és egymillió embert érint. A mintába
került háztartások számára a válaszadás kötelező. A mikrocenzus mintájába Budakalász is bekerült. A kijelölt
címeken élők, a kérdőívet önállóan interneten keresztül kitölthetik. Amenynyiben ezzel nem élnek 2016. október
10 és november 10 között számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat.
Bővebb információ: ksh.hu/mikrocenzus2016
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Október 15-ével megkezdődik a hivatalos
fűtési szezon. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy sokan a hűvösebb idő beköszöntével
nem várják meg a szezon kezdetét, esténként
felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömében
vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a
megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen
használatából erednek, hiszen a tulajdonosok
nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem
a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni
a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is
közrejátszhatnak a kazánok robbanásában,
mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A
modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet
gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelő
üzemi nyomást.

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési
rendszer az előírt mértékig fel legyen töltve
vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek
megfelelő állásban legyenek,
• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő
áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a
kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mértékű
korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az
alapvető szabályok betartására.
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Újra kori!
Újra közeledik a tél, így ismét megnyitjuk a Budakalászi Közösségi
Műjégpályát. A Pálya a HÉV Lenfonó megállónál található a Cserkészház kertjében.
Az Önkormányzat újabb 3 millió forintos
támogatásának köszönhetően most még
nagyobb – 17,5 x 30 méter, azaz 525 m2-es
– lesz a műjégpálya. A kültéri, kivilágított
pálya ismét várja az ovisokat, iskolásokat,
családokat, baráti társaságokat, amatőr
hoki csapatokat, valamint a korcsolyázni
tanulni vagy újrakezdeni vágyókat egyaránt.
Újra sok munka és feladat van még
a nyitásig! Megint valódi közösségi öszszefogás kell, hogy a Mikulás érkezésével
egyidőben megnyílhasson a környék legnagyobb szabadtéri műjégpályája! Hívunk
mindenkit, aki szívesen részt vállalna e
sokrétű munkában. Várjuk a jelentkezőket korcsolyák, ütők, védőfelszerelések,
korcsolyaélező beszerzésére, hirdetési és
egyéb ügyintézési feladatok, tereprendezési és pálya előkészítési munkák elvégzésére, helyiségek dekorálására, díszítésére,
korcsolyaoktatásra, élezésre.
Újra jelentkezhetnek amatőr hoki
csapatok, iskolák, óvodák és egyéb intézmények a pálya használatára. A helyszín
alkalmas ünnepi rendezvények, céges csa-

patépítések megrendezésére is a Cserkészház belső közösségi termeivel együtt.
Újra próbáltunk pályázati forrásokat
is megszerezni a fejlesztésekhez, így a budakalászi Auchan áruház is támogatását
is elnyertük. A helyi iskolák szakembereinek, pedagógusainak együttműködésével
a tanulási zavarral küzdő gyermekek számára a korcsolyázás segítségével speciális
fejlesztő módszert dolgozzunk ki
A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
közhasznú szervezet, ezért a cégek által
befizetett adomány összegével az adóalap
csökkenthető.
Számlaszám:
OTP
1170300620063315. Bármely egyéb felajánlást, ötletet és javaslatot örömmel fogadunk.

Újra szükség van további anyagi támogatásokra, hogy e párját ritkító közösségi
tér minél szebb legyen és 3 hónapon át
működhessen. Az elmúlt évben több mint
száz helyi család és cég is támogatta e közösségi kezdeményezést, amit ezúton is
köszönünk. Kérjük, aki teheti, adományával támogassa megint alapítványunkat.

Dr. Wettstein András kuratóriumi
elnök (tel.: +36 (30) 305-7305)
További információ az alábbi felületeken: korcsolyabudakalasz.hu,
cserkeszek.hu
facebook.com/mujegpalyabudakalasz
vagy személyesen a nyári cserkésztáborról
szóló Táborvetítés után, melyet a szentistvántelepi templomban rendezünk 2016.
október 21-én pénteken 18 órakor.

Kék hírek

Kerékpárokat lopo
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást
G. Márton 21 éves pomázi lakos ellen
a Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.
A jelenlegi adatok szerint a férfi 2016.
július 28. és 2016. augusztus 5. közötti
időszakban budakalászi HÉV megállókból tíz kerékpárt lopott el úgy, hogy
azokról a lakatot levágta.

Hatvan éve ballagtak
Hatvan éves találkozót tartott a
Kalász Suliban az 1956-ban végzett
évfolyam. Több egykori tanulóknak
már az unokája is az intézménybe
jár, emellett voltak olyanok is, akik
más településre költöztek azóta. A
szeptemberi találkozón az egykori
évfolyamtársak egy jó hangulatú
délután keretében elevenítették fel
a régi közös emlékeket.

A feljelentéseket követően a szentendrei nyomozók az adatgyűjtés eredményeként azonosították, elfogták és
2016. szeptember 19-én gyanúsítottként
hallgatták ki a 21 éves férfit.
G. Márton ellen az eljárás jelenleg
őrizetbevétele mellett folyik.
Forrás: Szentendre Rend-terendje
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Nyolc éve város Budakalász
pánia már a Kalászi Vigasságokon is
szórakoztatta a kicsiket. Most a Sárkányármány gólyalábas vásári komédiával készültek. A Makám együttes
Bogárbál című interaktív családi
műsor is vidám perceket szerzett és
nagy sikert aratott a zeneiskola Bolondkoncertje is.

Színes programkavalkáddal ünnepelte a város az évfordulót, ahogyan minden évben teszi. A Kós
Károly Művelődési Ház udvarára
vártak mindenkit, délelőtt főként a
legkisebbeket és családjukat. Minden a gyerekekről szólt: előadások,
kézműves foglalkozások és még
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kalandpark is volt. Ekkor vehették
hivatalosan is birtokba az intézmény
kibővített játszóterét, melyet Rogán
László polgármester nyitott meg az
apróságok előtt.
A korábbi évekkel ellentétben az
időjárás is kedvezett a rendezvénynek, hiszen egész nap hétágra sütött
a nap. A színpadon egymást követték
a programok. A Szélkakas Népi Kom-

A kísérőprogramok között népszerű volt a légvár és az óriáscsúszda
is, emellett a városnéző traktorra is
hosszú perceket kellett várni, ha valaki úgy döntött, kipróbálja. Délután
a tánc- és sportcsoportok vették át a
főszerepet a színpadon. Este pedig
a Ghymes koncertjére gyűlt össze
a város apraja-nagyja. A hagyományokhoz híven látványos tűzijátékkal
zárult a rendezvény. A programok
nem csak a városban élők, hanem a
környékbeli települések lakói között
is egyre népszerűbbek.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Budakalász közösségi eseményei közül mindig kiemelkednek a
sportrendezvények. Ilyenkor nemre
és korra való tekintet nélkül jelentkeznek a városlakók, sőt a környező
településeken élők is. Igaz az időjárás nem mindig kényezteti a résztvevőket, de az együtt töltött percekért,
a hangulatért megéri! Az Európai
Mobilitási Héthez csatlakozva szervezték meg idén a Tour de Kalász
kerékpáros versenyt, mely már a tizenötödik volt a sorban. A kerekezők
idén az „Ésszerű közlekedés, hatékony gazdaság” mottót népszerűsítették az országos rendezvényekhez
való kapcsolódással.
Az időjárásra ezúttal nem lehetett
panasz, kellemes őszi időben tekerhetett a regisztrált 381 induló. Ahogy
az esemény facebook oldalán írták:

To
XV.

Nyeregbe Kalász!

ur

„A budakalászi Meteromókus meglátásai szerint vasárnap nem lesz eső.”
És tényleg nem is volt, így mindenki
nyugodtan teljesíthette a 16 kilométeres távot. Több szakaszt a rendezvény előtt megtisztítottak az avartól,
hogy elkerüljék a baleseteket. Az
útvonal érintette a Duna-partot, az
Omszk-parkot és a kerékpárutat is.
A tavaly bevált korosztályos rajtoltatással indították a versenyzőket:
először a felnőttek, majd a serdülők,
a gyermekek, a szeniorok és végül a
családi kategóriában indulók vágtak
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Kalász

neki a kihívásnak. Öt fontos szabályra hívták fel a szervezők a figyelmet: kiemelték a reggeli fontosságát,
a megfelelő öltözetet, a jó műszaki állapotú biciklit, az óvatos rajtot, a tájban való megfontolt gyönyörködést
és a sikeres célba érést. A leggyorsabbak a versenyre tervezett egyedi
pólót, a helyezettek pedig értékes
ajándékokat nyerhettek. Hamarosan
ismét összegyűlhetnek a sportolni
vágyók, október 22-én ugyanis a szezonzáró Tófutásra várnak mindenkit
Budakalászon, ahol az Omszk-tó körüli futópályát is átadják a budakalásziaknak.
Eredmények a 23. oldalon.
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Óvodai hírek
Nagyhírek
a kisvilágból

Nagy hírek
a kisvilágból, avagy
eszperente nyelvlecke
középhaladóknak
Egy hír Kalászról, egy az országból,
egy a nagyvilágból. E-nyelvlecke.

 Október 22-én az őszi tókerülő futóversenyen felavatjuk
az új, rekortán futópályát az
Omszk-parkban!
(Forrás:budakalasz.hu)
Egy kellemes helyen – mellette
„tenger” helyben, melyben rengeteg
ember engedélytelen feredett, ernyedhetett – egy fejlesztés eredményeképpen lehet egészséges tested, mert két
lent elhelyezett testrészeddel, melyet
egy nemzet nyelve „leg”-nek nevezett
el, emelkedett sebességgel lépegetve
tekereghetsz egy kerek, nem kemény
szerkezeten. Fekve, heverve nem élvezheted e tevékenységet, ellenben
jellegzetesen sebesen ezt secperc
megteheted. Melegben még egy lenge
lepelben eléggé rendesen csepeghet a
verejték, elégetve testeden kényelem
eredeztette felesleges, étkek mértéktelen megevése révén feltelepedett
elemeket, decemberben ellenben dermedt leheletet eredményez e sebes
cselekedet. De gyere, kerengj, és merengj, mert e hely erre rendeltetett!
Egy tényleg remek hely neked!
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 Nem magánéleti bosszú állhat a Teréz körúti robbantás hátterében. A támadó profi volt, aki
tudta, mit tesz: a bombát korábban
kipróbálhatta, mielőtt a rendőrök
ellen bevetetette volna.
(Forrás: index.hu)
Egy embertelen elmebeteg egy szeggel teletett kegyetlen szerkezetet rejtett
egy helyre, mellyel két, még keveset élt,
rendre éber embert mennybe menesztett.
Tettét felvette rengeteg, tereken leselkedésre rendszerezett szerkezet, képét megnézték ezrek és ezrek, ezért vélelmezem,
meglesz ez a veszett kerge eszetlen, és remélem, cselekedetéért a feje egészen meg
lesz tekergetve.

 A magyar határ megnyitásáért tüntettek Belgrádban. 150200 migráns tüntetett a központi
buszállomásnál, a magyar-szerb
határ megnyitásáért demonstráltak. A forgalom kis időre leállt a
környéken.
(Forrás: index.hu)
Nem mentek el elegen az érvényességhez, de a nemek nyertek. Ennek ellenére a
lenn délen megrekedt szerecsen ezermesterek reménykednek, bemehetnek németékhez, mert a hegyes fémszerkezet, mely
a menetet Szeged fele nem engedte be,
eredménytelenség esetén esetleg elenyészhet. Ezen persze felesleges a merengés,
nem kell a kertelés: helyben lesz telelés,
mert a hegy nem megy Mehemedhez, és
Mehemed sem megy a hegyhez. Ezt jelentette a „nem”.
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KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Vasbányai Henrik kenussal

„Megfogo az egész miliő”

Fotók: Internet

2015-ben az év magyar kenusának választo ák a ﬁatal budakalászi sportolót, aki nyáron a riói olimpián is csónakba ült. Habár
nyerni ment a kenu ke es ezer méteres döntő futamán, társával, Mike Róber el a negyedikek le ek. Négy év múlva ismét
megvan az esély az éremszerzésre, addig azonban még számos
verseny áll Vasbányai Henrik elő .

 Miként lett pont a kenu a te
sportod?
A sportolást azért kezdtem el, mert
kicsit túlsúlyos voltam és otthon rám
szóltak, hogy mozogni kellene. Édesanyámnak köszönhetem, hogy a kenuzást választottam. Ő a BKV-ban
kajakozott és a bátyám is ezt a sportot
választotta. Amikor a Kalász Suliba
jártam, akkor kezdtem a kenuzást,
mellette pedig mást is kipróbáltam,
például a focit és a karatét. Ezek azonban nem érdekeltek és egy hónap után
abba is hagytam. A kenu volt az első
sport, amit komolyan is tudtam venni.
Tetszett az új közeg, élveztem, hogy a
vízen lehetek a többi gyerekkel. Megfogott ez az egész miliő. Hálás vagyok
ezért a nevelőedzőmnek.
 Mikor kezdtél versenyszerűen
kenuzni?
Viszonylag hamar jöttek a pozitív
visszajelzések. Volt azonban egy meghatározó verseny, ami után az egyesre
kezdtem koncentrálni. Korábban rendszeresen párosban indultam. Egyszer
a társam lebetegedett és átneveztek
egyesbe, ahol nyertem. Innentől gondoltuk úgy, hogy ebben a formában
kell versenyeznem.

 Melyik volt az a verseny, amikor eldöntötted, hogy az élsportot választod?
A 2009-es ifjúsági világbajnokság
Moszkvában, ahol egyesben nyertem.
Talán ez volt az az eredmény, ami után
eldöntöttem, hogy felnőtt versenyen is
nyerni szeretnék.
 Azóta is rengeteg címet, érmet,
eredményt gyűjtöttél. Melyikre
vagy a legbüszkébb?
Azt hiszem, hogy a 2015-ös milánói
világbajnoki ezüstérmünkre párosban.
2013-ban szereztünk párosban aranyat
is, viszont a milánói volt a legnehezebb
futamunk. Úgy érzem, hogy ez a legnagyobb eredmény amit eddig elértünk.
 Friss élmény a riói ötkarikás
játékok. Mennyire volt nehéz felkészülni az olimpiára?
A felkészülés ugyanolyan volt, mint
az elmúlt években. 2013 óta evezünk
együtt Mike Róberttel, ugyanannál az
egyesületnél és edzőnél, minden nap
ugyanazt a munkát végezzük el mind
a ketten. Jól ismerjük egymást. Ebben
az évben is mindent beleadtunk úgy,
ahogy az elmúlt időszakban. Sajnos ez
most csak egy negyedik helyre volt elég
a riói olimpián.
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 Milyen élményekkel, tapasztalatokkal lettél gazdagabb Rió
után?
Elmondhatom, hogy átéltem, versenyeztem egy olimpián. A televízióból nézve teljesen más a verseny. Ott
a helyszínen nem sodort el igazán az
olimpiai hangulat. Sajnos nem tudtam
úgy megélni, ahogy szerettem volna
gyerekkoromban. Remélem négy év
múlva újra megpróbálhatom. Lehet,
hogy még egy kicsit érnem kell hozzá.
 Ezzel el is árultad, hogy a jövőbeni terved között szerepel az
olimpia négy év múlva. Milyen
céljaid vannak addig?
Izgalmas lesz a jövő év az Európa-bajnokság és világbajnokság miatt.
A jövőben kicsit szeretnék jobban az
egyesre koncentrálni. Párosban pedig
úgy tervezem, hogy másokkal is csónakba szállok és kipróbálom a versenyzést, hátha jobb eredményeket
érünk el.
Lévai Zsuzsi
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

OKTÓBERI PROGRAMOK

IRODALOM
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Október 14. péntek 19.00
%HOYiURVLJ\P|OFV|N±/DFN¿-iQRV
]HQpVYHUVHVHVWMH
.|]UHPĦN|GLN0ROQiU*\|UJ\]HQpV]
DYHUVHNPHJ]HQpVtWĘMH

Október 16. vasárnap 16.00
'iQPDJ\DU|VV]KDQJ]iV
$GiQLD0LGWM\VN/HiQ\NDUpVD
%XGDNDOiV]L.yUXVN|]|VNRQFHUWMH
.DUQDJ\RN,QJHU%XGGH'XVJnUGpV
0pKHV,PUH$EHOpSpVGtMWDODQ

Október 22. szombat 14.00
$6]HQW.RURQD2UV]iJD
$ODStWYiQ\PHJHPOpNH]pVH
D]RVPDJ\DUV]DEDGViJKDUF
KDUF
pYIRUGXOyMiQpVDQiQGRUIHKpUYiUL
GLDGDOpYIRUGXOyMiQ

Október 21. péntek 19.30
5RFNKi].DODSiFV
-HJ\HNHOĘYpWHOEHQ)WD
KHO\V]tQHQ)W

Október 22. szombat 15.00
&VDOiGLPDWLQp
(]~WWDOGpOXWiQLLGĘSRQWEDQWDUWMXN
QpSV]HUĦPDWLQpPĦVRUXQNDWKLV]HQ
GpOHOĘWWDNLVJ\HUPHNHVFVDOiGRNLV
V]tYHVHQYHV]QHNUpV]WD7yIXWiVRQ 
)HOOpSD%~JyFVLJD=HQHGHDNRQFHUW
XWiQNp]PĦYHVIRJODONR]iV%HOpSĘGtM
)WIĘpYHVNRUDODWWLQJ\HQHV

Október 21. péntek 16.00
6]DEy'H]VĘpOHWPĦYHFHOĘDGiV
(OĘDGy,IM7RPSy/iV]OyLURGDORP
W|UWpQpV]DKXQKLULQIRIĘPXQNDWiUVD
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Október 6 – november 20-ig
$]RVIRUUDGDORP
GRNXPHQWXPDL±NLiOOtWiV
(ELQJHU(QGUHJ\ĦMWHPpQ\pEĘOO
9HQGpJNLiOOtWyN,OO\pV/iV]Oy
9LGD)HUHQF
0HJQ\LWyRNWyEHUiQyUDNRU

Október 20. csütörtök 18.00
ÈYyVRNEDQFHOĘDGiV
(OĘDGy7DEDMGL*iERUW|UWpQpV]

Október 5-29-ig
Ä-iUWDPEDQNHOWHPEHQ´±(ELQJHU
0yQLNDWHUPpV]HWIRWyNLiOOtWiVD

Október 28. péntek 19.00
0DJ\DUYiQGRU±UHQGNtYOLXWD]yN
pOPpQ\EHV]iPROyLFVRUR]DWEDQ
NLORPpWHUHVNDMDNRVH[SHGtFLy'pO
$PHULNDFVFVNpEHQJOHFFVHUHNN|]|WW
D+RUQIRNIHOp«$EXGDNDOiV]L9pJYiUL
7DPiVYHWtWHWWNpSHVpOPpQ\EHV]iPROyMD7Ħ]I|OGLMpJYDUi]VFtPPHO
$EHOpSpVGtMWDODQ
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Október 23. vasárnap 17.00
.|]|VHPOpNH]pVD]µRV
IRUUDGDORPKĘVHLUH
.|]UHPĦN|GLND0DNiPHJ\WWHVpV
V pV
D6=(57È56]HQWHQGUHL5LYDOGD
Társulat
$]QQHSLPĦVRUXWiQHPOpNH]ĘPHQHW
LQGXOD]206=.SDUNEDDNRSMDIiKR]
DKROHJ\WWKHO\H]]NHOD
PHJHPOpNH]pVYLUiJDLW
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Október 22. szombat 10.00
7yIXWiV
$]ĘV]LWyNHUOĘIXWyYHUVHQ\HQ
IHODYDWMXND]~MUHNRUWiQIXWySiO\iW
1HYH]pVWĘOUDMWyUDNRU
9iUXQNV]HUHWHWWHOPLQGHQNRURV]WiO\W

November 4. péntek 18.00
$+pWWRURQ\)HV]WLYiO QRYHPEHU
 HOVĘiOORPiVD%XGDNDOiV]
7RURQ\PDJDVDQDOHJMREEYLOiJpV
QpS]HQH0DNRYHF],PUHWHUHLEHQ
+DWiURQLQQHQpVW~O=HQJĘ+i]
PĦYpV]NLiOOtWiVNRQFHUWWiQFKi]
¿OPpVLURGDORPIpQ\IHVWpV]HW«

.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV.|Q\YWiUƒ9$5-Ò7È5N|Q\YWiU%XGDNDOiV]

November 5. szombat 14.00
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20 évesek lettünk!
Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

November 18. 19.00
$+DQJIRQyVRUR]DWEDQ
+DUFVD9HURQLNDpV*\pPiQW%iOLQW
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ÓvodaiHírek
Iskolai
hírek
 KALÁSZ SULI

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Diákfórum és polgármester választás
a Kalász Suliban

Szeptember 19-én rendezték meg az
idei diákfórumot az iskola tornatermében. A teljes felső tagozat előtt bemutatkoztak a frissen megválasztott képviselők.
A névsoruk a következő:
Nagy Lotti és Votin Panna 5. A, Kanyuk Simon, Suga Sonja és Berlik Dorotytya 5. B, Barkóczi Benedek és Schustrer
Dominic 5. C, Czinke Zsófia és Keszthelyi
Blanka 6. A, Schiﬀerer Márton és Kalocsai Virág 6. B, Farkas Tamás és Kőrösi
Nóra 7. A, Fehér-Sabján Dávid és Sóski
Péter 7. B, Ferenci Nóra, Szigeti Máté

8. A, Káplán Noémi, Sóski Bálint és Drobilits Zsófia 8. B.
A bemutatkozás után megismerhettük
a polgármesterjelöltek programjait. Elsőként Tarjányi Milán majd Szigeti Máté,
Szalay Konrád és Bucsánszky Bernadett
következett. Terveik között szerepelt a
kisebbik udvar további fejlesztése, a büfé
színvonalának javítása, a mellékhelyiségek zárhatóvá tétele és a felsős suli bulik
programjának változtatása is. A bemutatkozókat követően a felvetett ötletekre és
problémákra iskolánk igazgatója, Völgyes
József válaszolt.
A diákpolgármester-választást szeptember 26-án tartottuk meg. Ezt szoros
versenyben Bucsánszky Bernadett 8. B
osztályos tanuló nyerte meg. A diákönkormányzat új vezetője Rogán László
polgármester és az iskola diákjai előtt, a
képviselőkkel együtt tette le az esküt. Az
idei tanévben ő képviseli a Kalász Suli tanulóit.

Szüre mulatság

Nagy készülődés előzte meg a szüreti
vetélkedős délutánt. Minden napközis
tanító frappáns ügyességi feladattal várta
az alsós tanulókat, így a gyerekek 11 állomáson oldhattak meg a szőlőszürettel

kapcsolatos feladatokat (kézműveskedés,
puzzle, népi játékok, sportvetélkedő).
Szerencsére az időjárás is kedvező
volt, verőfényes napsütésben tudtuk
megtartani a programokat. A szüreti
dalok és népi játékok különösen jó kedvre
derítették a csapatokat, az ügyességi feladatok pedig nagy erőpróbát jelentettek
számukra. Természetesen a szőlőpréselés
volt a legérdekesebb állomás, de a többinél is ügyesen, nagy érdeklődéssel szerepeltek az osztályok.
A mulatság élő zenével és táncházzal
zárult, így mindenki vidáman és élményekkel gazdagon térhetett haza.

A Szentistvántelepi Általános Iskola
felső tagozata szeptember 22-24. között egy sikeres pályázatot követően
részt vett az Erzsébet-táborban. Az
élményekről Nagy Kristóf, 8. A osztályos diákunk írt.
Zánkai kirándulásunk
Egyik reggel 7 órakor egy busszal elindultunk a zánkai táborba. Útközben megálltunk Veszprémben, megnéztük a várost,
majd a Séd-patak mentén Tovább sétáltunk. Bejutottunk egy erdős részre, ahol
eltévedtünk. A túra után busszal folytattuk
utunkat a szállásig. Délután már a Balaton
partján játszottunk, röplabdáztunk, fociztunk, és néhányan fürödtünk a vízben.
Másnap reggeli után elindultunk egy újabb
túrára. Egy mezőn keresztül feljutottunk a
szőlőültetvények közé. Az utunkat itt egy
kapu akadályozta, ezért visszajöttünk a Balatonhoz. A harmadik napon reggeli után
elindultunk hazafelé. Kora délután érkeztünk meg fáradtan, de tele élményekkel.
Szerintem ez egy nagyon jó tábor volt. Kár,
hogy többé már nem fogunk menni

Rendhagyó népismeret foglalkozások a Svábházban

Szeptember 16-án iskolánk 3.-4. és 5.
évfolyamos németes tanulói látogattak a
Svábházba. A programot immár harmad-
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szor szervezték meg iskolánk német tanárai
Wágnerné Klupp Katalinnal, a Budakalászi
Német Nemzetiségi Egyesület vezetőjével
és segítőivel.
A kisdiákok csoportokra osztva fedezték
fel a Svábház helyiségeit, berendezési tárgyait, melyek német neveit is megtanultuk.
Érdekes történeteket hallhattunk Kati nénitől és Koller Pista bácsitól. Az új ismeretek
birtokában ügyesen töltögették ki a gyere-

kek a feladatlapokat, majd finom sütemény
és szörp volt jó munkájuk jutalma. Lelkesen
vettek részt a kézműves foglalkozásokon is,
a lányok karkötőt, kulcstartót fontak, a fiúk
pedig szőlőt préseltek, majd megkóstolhatták a mustot is.
Köszönjük szépen, hogy ott lehettünk,
sokat tanultunk, és remekül éreztük magunkat. Nagy élmény volt a gyerekeknek.
A német
munkaközösség
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

Óvodai Hírek

Az Európai Mobilitási hét jegyében Budakalászon először a Tour de Kalász kerékpárversennyel, majd szeptember 22-én
az óvodásoknak rendezett aszfaltrajzversennyel kívánták felhívni a figyelmet a
szervezők a környezettudatos nevelésre. A
kampány célja az élhetőbb városok kialakítása azáltal, hogy a lakosok az autóikat nem
használják szükségtelenül. Budakalászon a
Mályva utcában először szerveztek az óvo-

Befogadunk!
A nyár elmúlásával az óvodában is
megkezdődik az élet, a régi ovisaink viszszatérnek, a leendőek pedig izgatottan
ácsorognak az óvoda ajtajában, szorosan
fogva édesanyjuk kezét.
Számukra ez egy nehéz időszak, ahol
a biztosat egy bizonytalan helyre cserélik.
A családlátogatások alkalmával pont ezt a
helyzetet próbáljuk megkönnyíteni, hogy az
óvodapedagógusok személye már ne legyen
ismeretlen.
A befogadás során a kicsikhez szeretettel fordulunk, figyelve azt, hogy mi a
gyerekek leválásának tempója, milyen
játékokat szeretnek, mi az érdeklődésük.
Természetes dolog, ha a gyermek sír, hisztizik és tisztában vagyunk azzal is, hogy ez
egy öngyógyító mechanizmus, mely során
kiadja magából a feszültséget. Ilyenkor is
szeretettel fordulunk feléjük, megfelelő helyet és időt biztosítva számukra, hogy utána
biztosan tudjon kapcsolódni hozzánk.
A befogadási időszak során számolni
kell azzal, hogy lesz, amikor reggel könynyen leválik és lesz olyan is, mikor nehéz-

dások számára aszfaltrajzversenyt. Ezen a
délelőttön a gyerekek birtokba vehették az
egész utcát és színes rajzokkal díszítették az
aszfaltot vagy éppen egymás arcát maszatolták össze.
Budakalász már a kezdetektől fogva,
minden évben csatlakozik az európai mobilitási héthez, hogy rávegye a rendszerint
autóval munkába, iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz
alternatív közlekedési módokat vegyenek
igénybe.

Fotó: Internet

Autómentes nap
az óvodákban

kesebb, illetve hangosabb lesz az elválás. Ez
általában nem tart sokáig, de a szülő napját
biztos, hogy megpecsételi.
Segítségül szolgálhat, ha a gyermeket
otthon „feltöltjük”, nem mással, mint érzelemmel. Ha érzi, hogy figyelnek rá (nem
vacsorafőzés közben), foglalkoznak vele,
játszanak, nevetnek együtt, a gyermek kiegyensúlyozott lesz. Az óvodában megélt
konfliktusait is jobban fogja kezelni, a felgyülemlett feszültséget ki tudja adni – és
nem fojtja el –, mert érzi, hogy támogató,
szerető közeg veszi körül.
Könnyebbek lesznek az elválások, tartalmasabbak az együttlétek.
Szeressük ma a gyermekeinket, mert
holnap már felnőnek!

Budakalász Város Önkormányzat támogatásával

Ingyenes gyermekszemészeti
szűrővizsgálatot tartunk.
2016. október 27-én 9 órától
Helyszín:
12-18 hónapos budakalászi babák részére. Budakalászi Egészségház
Védőnői szolgálat
A vizsgálatot dr. Garger Piroska
Budakalász, Klisovác utca 6.
gyermekszemész szakorvos végzi.
Kérjük, az előjegyzéshez hívja munkanapokon 12-15 óráig:

+36 30 760-5804 (Pirinyó-Szemészet)

Közélet
Budakalászi Kultúrcseppek
Kutatók éjszakája
a Faluházban
A Kutatók éjszakája összeurópai rendezvénysorozat, a hagyományok szerint
szeptember utolsó péntekén rendezik
meg. A rendezvény célja, hogy bepillantást
nyerjünk a játékon, a beszélgetéseken, a
sporton keresztül a tudomány titokzatos
világába. A Kós Károly Művelődési Házban
idén már negyedik alkalommal várták az
érdeklődőket.
A Kávézóban a Rubik-kockával lehetett összebarátkozni, a látogatók óriás
kocákon gyakorolhatták a játékot. Barta
Ádám látványos bemutatóval varázsolta
el a közönséget: kiderült, hogyan lehet egy

kézzel és bekötött szemmel kirakni a kockát. Emellett robot is bizonyította, hogy a
programozók okosan megtanították a Rubik-kockázásra.
A Faluház Bálterme versenypályává
alakult, ahol a gyerekek távirányítású RC
modellekkel versenyezhettek. Az emeleten különböző előadásokat hallgathattak
az érdeklődők. Dr. Tóth Csaba politológus
előadásában érdekfeszítő és szokatlan kísérletet tett arra, hogy a Star Warsban, Star
Trekben, Az éhezők viadalában megjelenített politikai rendszereket, államberendezkedéseket elemezze, rámutasson a hősök
motivációira, a választás lehetőségeire és
fölvessen továbbgondolásra érdemes kérdéseket. Dr. Vizi Pál Gábor űrtechnológus
vetítéssel egybekötött gondolatébresztőt

X. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM z 2016. OKTÓBER 10.

tartott arról, hogy az űr, tér, idő legyőzhetők-e? Balázs Béla a Kalász Suli tanára
pedig ismét segített az amatőr csillagászoknak a Kálvária Dombon elveszni az univerzum ragyogásában.
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Óvodai hírek

40 éves le a Telepi Óvoda!
Óvoda – becsületes nevén – Telepi
Óvoda, 1976-ban látta meg a napvilágot. Kicsi, tudatlan, fátlan, füvetlen,
játéktalan egy újszülött volt. De egy
valamiben, már akkor is hasonlított
mostani önmagához: gyermekkacajtól
volt hangos, és mindig vidám volt.

hangulatot, ezért a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar nyitotta a szülinapi bulit,
fergeteges hangulatot teremtve. Aztán
a LENMAMIK fiatalos, fürge táncán
álmélkodhattunk és táncra perdülve
vethettük bele magunkat a tömegbe.
Ez volt az első születésnapi rendezvény az idén, mert egy negyven éves
mindig kacajokkal teli születésnapost
egész évben kell ünnepelni! Ezért elhatároztuk, hogy minden hónapban
tartunk egy születésnapi bulit! Néha
titokban…J

Ezt a csodálatos tulajdonságát a mai
napig viseli, és hiába lépett be a legszebb korok egyikébe – és valljuk be,
csodálatosabban néz ki, mint valaha –
talán most a legboldogabb. Gyönyörű,
színes, játékokkal teli, megújult, mert
még erre is képes 40-es kora ellenére,
hatalmas fákkal teli, füves, napfényes,
árnyékos, és boldog.

Egy negyvenes, aki fiatalos, boldog,
vidám megérdemli, hogy hatalmas szülinapi bulit tartsunk neki, az összes barátjával együtt.
Óriási buli volt!
Hallhattunk csodás dalokat, énekeltek mackók, mókusok, katicák,
zsiráfok, a pillangók de még a nyuszik,
a cicák és a manók is. Hogy mit énekeltek? Amiből kiderült, hogy mennyire
szeretik az ünnepeltet.
Mivel a kezdés mindig megadja a
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A mai buli fergeteges volt… A régi
fénykép kiállítás már napok óta hatalmas sikert aratott, a folyosón anyukák, apukák sikongatva fedezték fel
magukat és óvó-, dadus nénijeiket. De
a legnagyobb siker az óvoda dolgozóinak felismerése kiskori képeikről. Mindenki meglepődött, hogy mi is voltunk
óvodások…J de mi is meglepődtünk,
hogy a sok „szemezés” képeinkkel meghozta a sikert, és sok-sok kisbabában
felfedezték mostani énünket!
Aztán volt közös játék, tortakészítés, tortaépítés, célba dobás, rajzolás,
szülinapi lopakodás, lufi durrantás,
szépségszalon, gyertyagyújtás – gyertyafújás, családi váltó és még rengeteg
jó szórakozás. Az ugrálóvár és a Pónicikli a legjobb szórakozás a szülinapon,
de ha valaki meglepi a szülinapost és
barátait vattacukorral, attól még vidámabb lesz egy buli.
Hogy milyen csodás barátai vannak
az Óvodának, azt láthattuk ezen az első
bulin, hiszen mindenki süteménnyel

érkezett. Polgár Ildikó, Óvoda egyik
barátja egy hatalmas tortát készített,
ami magából a szülinaposból állt.
Mindenkinek jutott egy szelet. Még az
a szerencse, hogy babakötvényét Óvodának a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet kezeli, így ők, mint
Keresztanyu egy nagyobb összeggel
támogatták a szülinapost. A Kalász
Pékség is boldogan támogatta a bulit,
sok-sok pogácsával, kakaós csigával és
finomságokkal.

De a szülinapos sem tétlenkedett,
hiszen kiosztotta a Jó Tündér díjakat,
a legrégebbi és legtöbbet segítő barátainak, akik hosszú évek óta rengeteg
segítséget, szeretetet, és törődést adtak
neki. Fantasztikus volt a születésnapi
buli, hálásan köszönjük mindenkinek
a támogatást, a jelenlétet és hogy jól
érezte magát.
Telepi Óvoda szavait lejegyezte:
Teca óvó néni

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Anyakönyvi
hírek
Olvasói levél

Gyászhírek
Szeptemberben elhunyt
budakalászi lakosok:

Szeptemberi anyakönyvi események:
Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük Budakalász
legifjabb polgárait!
Bábel Regina
Balaskó Ákos
Csere-Sőtér András
Horváth Bálint
Katona Balázs
Kovács Illangó

Lenti Domonkos Áron
Szabó Bertalan
Szabó Sára Dorottya
Tündik Lőrinc
Zamolo Villő Réka

Beszédes Jenőné, 81 éves
Erdélyi Géza, 77 éves
Fehér Attila, 45 éves
Gerhardt Dénes, 84 éves
Henkel Béláné
szül.: Vaszlavik Erzsébet, 67 éves
Kiss Ernőné, 102 éves
Paulovits Gézáné
szül.: Lakoczky Jolán, 73 éves

Jó egészséget kívánunk nekik!

Élet keresztyén Szemmel

Szokolai Lajos bácsi emlékére
(Két éve hunyt el a református gyülekezet Lajos bácsija)
2014. szeptember 28., vasárnap 5:59
– még jó másfél órám van, mielőtt felkelek. Ez kiadós, gondoltam s a takarót
magamra húzva, a fal felé fordultam a
törékeny hajnal elől. Mikor kikászálódtam végre, tompa végű gondolatok matattak fejemben: lám, egyszer minden
másfél-óra eltelik. Az utolsó is.
Ma reggel már nem kell Lajos bácsiért mennem, hogy kocsival felvigyem az
istentiszteletre. Az ő utolsó másfél-órája
néhány napja járt le. A fáradt test már
nem adhatott kosarat a Kaszásnak, aki
csöndesen odaült az ágya végébe, hogy
megvárja az utolsó lélegzetvételt. Vajon
azokban a percekben, mit gondolt ez a
keveset valló, de hűségesnek megismert
ember? Ismertem istenfélő fiatalokat, kik
oly „legényesen, dalolva” bizonygatták:
övék az örök élet, hogy mentükben még a
kaput is becsapták maguk mögött, mert
úgy érezték, még „valamennyi út fölfelé
tör”. De a végső órán, amikor a gonosz
még egyszer kísért, amikor kérdőjelet
formáz a rossz lélek mindenből, mit gondol az ember?

nagyszerű Zakariásánál, Keresztelő
János öreg édesapjánál, aki a gyermeke
eljövendő születését hirdető igazi angyaltól kérdezte ostobán: „de hát honnan
fogom tudni?” Az ember mindig jelet kér,
mit kér, követel! Mert vesztére sosem az
a fontos neki, hogy mit tett és tesz érte
a könyörülő Isten, hanem az, hogy mit
ért ő belőle. Az angyal azt mondta „Ne!
Itt a jel, amit kértél, megnémulsz, míg
meg nem történik”. És így is lett. Zakariás egyetlen szót sem tudott kinyögni,
míg fiacskája, az utolsó próféta, meg
nem született. Mert nem nézi az Úr jó
szemmel, ha a teremtmény kételkedik az
ő teremtő szavában. Mert megmondta
az Úr, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma
és mindörökké ugyanaz, még ha közben
le is pereg a mi utolsó másfél óránk. Ő
elgondol, szól s ez már egy az eredménynyel. Ez a teremtés. És ha egyszer elgondolta ezt a világot, hát el is juttatja ezt a
világot oda, ahová elgondolta. S benne
a mi és szeretteink életét is. Eszembe jut
egy ragyogó regény, a „Szent Lajos király hídja” egy mondata: „Either we live
by accident and die by accident or live
by plan and die by plan.” (Vagy véletlen
születünk s halunk meg, vagy mind életünk, mind halálunk eltervezett dolog.)
Lajos bácsi nem kért jelet. Nem hiszem, hogy kért. És remélem, hogy „az
Úr nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban” állt ott, az útja végén.

Lomha kortyok közt akadozó képsor,
elvonul szemem előtt az enyéim arca.
Drága, vénülő szüleim, szeretett és szerető feleségem, kedves gyermekeim. Hol
állnak majd ők, az utolsó másfél órájukban? És hol állok én? Hát persze…,
hogyne tudnám, hogy ha majd „a pokol
hada hány tőrt, Jézus maga áll őrt”. De
Glasz Péter
mégis,
különb volnék
az evangélium
Budakalászi Református
Egyházközség
X. ÉVFOLYAM,
9. SZÁM
z 2016. SZEPTEMBER
7.

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
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,
+36 (22) 350 111
hulladékudvar
Zöld Bicske K .
TIGÁZ,
+36 (40) 333 338,
gázszivárgás
+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
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Fejlesztések
a kalászi
gyerekekért
Komoly felelősség az utánpótlás
nevelése, a BMSE jövőbeli fejlesztéseinek ezért is van különös jelentősége.
Minden korosztály nagyszerűen szerepel a bajnokságokban, és a felnőtt
együttes meccsei mellett egyre többen
nézik meg élőben a fiatalok játékát is.
A téli sportolási lehetőséget szeretné
az egyesület megoldani azzal, hogy
a műfüves pálya befedését tervezi.
Emellett a kalászi iskolák és óvodák
számára is új lehetőséget nyitna a
klub. Rogán László polgármester, a
Képviselő-testület és a hivatal minden segítséget megad ahhoz, hogy az
álom megvalósuljon. Pályázatokon is
indulunk, emellett a sok feladathoz segítőkre is szükség van. Kérném a helyi
vállalkozókat, hogy társasági adótörvény adta lehetőségükkel támogassák
az egyesületet, mert amit teszünk, azt
Budakalászért és gyermekeinkért teszszük!
Fogjunk össze, mutassuk meg,
hogy Budakalász Pest megye legboldogabb városa!

Megvannak az első pontok az NBI-ben

Szeptember 7-én indult a bajnokság,
a CYEB-Budakalász felnőtt csapata pedig
mindjárt a két favorit együttessel kezdte
az első osztályban pályafutását. A Telekom Veszprém idegenben 29-20-ra nyert,
a Pick Szeged pedig 35-20-ra győzte le az
újonc csapatot. Horváth Attila, a budakalásziak edzője elmondta, nyilvánvaló volt,
hogy a bajnokság számukra csak ezután
kezdődik majd. „Tudtuk, hogy a két gigászi csapat ellen nincs sok esélyünk. Arra
fektettük a hangsúlyt, hogy csiszoljunk a
játékukon és majd az Eger ellen megmutathatjuk mit is tudunk. A két meccset
inkább erőpróbának fogtuk fel, arra használtuk, hogy felmérjük a csapat képességeit” – hangsúlyozta a tréner.
Már a Veszprém elleni meccsen is
voltak biztató jelek, a Szeged ellenit meg

kifejezetten jól kezdték a fiúk. Fej-fej
mellett haladtak a vendégekkel, de szép
lassan kiütközött a két csapat közti különbség. Ezek után már nagyon várták a
fiúk, hogy bizonyíthassanak az Eger ellen
méghozzá hazai pályán, ahol a közönség
biztatása mindig ad egy kis pluszt a csapatnak. Szeptemberi 24-én a Budakalászi sportcsarnokban szoros mérkőzésen
20-19-re nyertek végül a hevesi együttes
ellen, megszerezve ezzel első győzelmüket a bajokságban. Minkét csapat nagyon
keményen védekezett, parázs meccs volt,
végül a Budakalászi csapat tudott felülkerekedni. A bajnokság negyedik fordulójában Gyöngyösre utaztak a fiúk. Szoros és
kiegyenlített mérkőzés után azonban nem
sikerült hazahozni a két pontot.

Kalászi le a torna kapusa

OKTÓBERI HAZAI MÉRKŐZÉSEINK:

2016. OKTÓBER 8. SZOMBAT
18:00 CYEB BUDAKALÁSZ - CEGLÉDI KKSE
NBI férﬁ felnőtt kézilabda mérkőzés

15:30 CYEB BUDAKALÁSZ - CEGLÉDI KKSE
NBI férﬁ ifjúsági kézilabda mérkőzés

2016. OKTÓBER 12. SZERDA
17:00 CYEB BUDAKALÁSZ - NEKA
NBI férﬁ ifjúsági kézilabda mérkőzés

AT
2016. OKTÓBER 22. SZOMBAT

18:00
22 CYEB BUDAKALÁSZ - BALMAZÚJVÁROSI KK
NBI férﬁ felnőtt kézilabda mérkőzés

15:30 CYEB BUDAKALÁSZ - BALMAZÚJVÁROSI KK
NBI férﬁ ifjúsági kézilabda mérkőzés

A Hírmondó előző
számában olvashattak
az U11-es korosztály
Egri Nemzetközi Labdarúgó Tornán elért harmadik helyezéséről. Az
eddigi legjobb szereplést ráadásul megfejelte
az is, hogy Gaal Dávid,
a BMSE játékosa lett a
torna legjobb kapusa a
2005-ös korosztályban. Dávid 2006-ban született, így
egy évvel fiatalabb, mint a korcsoport többi játékosa.
Emellett alacsony termetű, ezért az ellenfelek biztosak
voltak a könnyű gólokban. Arra azonban nem számítottak, hogy Dávid - ahogy első edzője, Páling Zsolt szokta
mondani - igazi párducként ugrál a levegőben. Így nem
meglepő, hogy az ellenfelek támadásainál számolatlanul
hallhattuk az U13-as csapat rigmusát: „nem nyit kaput,
nem nyit kaput”. Gratulálunk!
Sárosi Tibor elnök, BMSE

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

 Miért tartja fontosnak a cég ezt
a közösségi tevékenységet?
Rendkívül örülök annak, hogy a Budakalászi Metro ezzel az akcióval a gyakorlatban is csatlakozik mind az anyavállalat,
mind a hazai Metro Társadalmi Felelősségvállalási tevékenységéhez. Üzleti
politikánkban és stratégiánkban egyre
nagyobb szerepet kap a fenntarthatóság,
illetve az a törekvésünk, hogy működé-

sünk minél kisebb mértékben terhelje a
környezetet.
Október 2-án, Budakalászon dézsás
mocsári hibiszkuszokat ültettünk el a
Gerinc és a Felsővár utca találkozásánál
lévő parkban. A program célja, hogy kollégáink önkéntes munkájuk révén járuljanak hozzá lakókörnyezetük szépítéséhez,
az élhetőbb környezet megteremtéséhez. Emellett a közösen végzett munka
a METRO munkavállalóinak közösségét
is összekovácsolja, ezért az első alkalommal meghirdetett önkéntes munkára az
áruház közép és felsővezetőinek csapatépítő tréningje keretében kerül sor. Az
önkéntes munkában 20 kolléga vett részt,
a területet az önkormányzat jelölte ki, a
virágokat pedig egy külső partner biztosította.

Azért döntöttünk a parkszépítés, növényültetés mellett, mert hiszünk abban,
hogy a saját és a jövő generációinak érdekében fenntartható módon kell bánnunk
természetes környezetünk erőforrásaival:
ezt semmi sem szimbolizálja jobban, mint
az utódainkra hagyott zöld területek megtartása és növelés.

 A jövőben terveznek e hasonló
kezdeményezést, megmozdulást?
Felelősen gondolkodó vállalatként mi
is kiemelt figyelmet és jelentős erőforrásokat szentelünk annak, hogy minden
lehetséges módon támogassuk a közösséget, amelyben működünk.
A budakalászi Metro áruház vezetőjeként büszke vagyok arra, hogy dolgozóink
önkéntes munkájukkal közvetlenül hozzájárulnak környezetük szebbé tételéhez.
Ez a program hozzáadott értéket képvisel
mind a vállalat, mind pedig az itt lakók
számára. Szeretnénk, ha a jövőben mind

a kollégákban, mind az itt élőkben tudatosodna, hogy lakó- és munkakörnyezetünk is a miénk, nekünk kell tenni érte.
Reméljük, hogy hagyományt teremtünk
ezzel az aktivitással, és a jövőben egyre
több kolléga csatlakozik majd a programhoz.

Kőhegy
Gyógyszertár

Gyógyszertári
ügyelet
2016. október

Viktória
Gyógyszertár

Vörösmarty
Gyógyszertár

István Király
Gyógyszertár

Pomáz

Budakalász

Pomáz

Pomáz

2016. október 9.
szombat 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

2016. október 16.
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

2016. október 23.
vasárnap,
november 1. kedd
Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

2016. október 30.
vasárnap 8-20 óráig
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

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 Zsuzsa Rózsa
Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, 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

A változtatás jogát fenntartjuk!

Virágültetés a társadalmi felelősségvállalás jegyében

TOUR DE KALÁSZ EREDMÉNYEK
2016. SZEPTEMBER 18. BUDAKALÁSZ
Kategória Nem
Fő
TOUR DE KALÁSZ
Család
106 fő, 30 család
Lány
43
Gyermek
(6-12 év)
Fiú
52
Lány
6
Serdülő
(13-18 év) Fiú
34
Nő
48
Felnő
(19-54 év) Férﬁ
74
Női
8
Senior 55
év fele
Férﬁ
10
Összesen:
381
Kategória Nem Helyezés Név
Lány I.
Dobos család
Családi
II.
Vancsura család
III.
Radányi család
Lány I.
Bolvári Dóra
II.
Schieszl Hanna
III.
Horváth Luca
Gyermek
6-12 év
Fiú
I.
Friedrich Gergő
II.
Bőr Bálint
III.
Sándor Miklós
Lány I.
Bolvári Fanni
II.
Paulovits Virág
III.
Husz Patricia
Serdülő
13-18 év
Fiú
I.
Winkler Péter
II.
Fridrich Máté
III.
Horváth Balázs
Nő
I.
Keglevich Eszter
II.
Kosz n Rebeka
III.
Varsányi Orsolya
Felnő
19-54 év
Férﬁ I.
Várszegi Gábor
II.
Dajka István
III.
Kiss György
Női
I.
Ercsényi Tiborné
II.
Lazanyi Istvánné
Senior
III.
Forgách Ka
55 év
Férﬁ
I.
Winkler
Tamás
fele
II.
Faggyas Sándor
III.
Tóth László

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. október 27. Megjelenés, terjesztés: 2016. november 7-8-9.

X. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM z 2016. OKTÓBER 10.
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Budakalász
szívében,
a főtéren!

K I F ŐZ D E

Telelefon:
+36 (20) 344 4259
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Nyitva tartás:
H-P.: 5-21,
Szo.: 6-21,
Vas.: 7-20
• Helyben sütö mindig friss pékáru,
cukrász- és péksütemények
nagy választékban!
• Tönköly búzából készült termékek!
Házi tej kapható! 200 Ft/l
(Tápióbicskei termelőtől)
• Kárpát kenyér és Cserpes házi készítésű
tejtermékek széles választéka!
• Mini pogácsa rendelhető 1500 Ft/kg

, Ür

Budakalász

– 20% Nyugdíjasoknak,
Nyugdíj
tűzoltóknak, rendőröknek,
ő ök
mentősöknek
(igazolvány felmutatásával).
Ha fontos Ö
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.

UNJA MÁR, HOGY ÁLLANDÓ
DERÉK VAGY HÁTFÁJÁS KÍNOZZA?
Jó hírünk van!
Megérkeze hozzánk, a CERAGEM MASTER V3 automata
masszázságy, mely egy teljesen fájdalommentes gerincterápiát biztosít. Letapogatja az Ön gerincének hosszát és
görbületét, így személyre szabo masszázst nyújt.
Az ágy többféle terápiát egyesít, ezek közé tartozik a
• gerincnyújtás
• kiroprak ka

• masszázs
• moxa

• hőterápia
• fényterápia
• akupresszúra

„A fejlesztők mo ója: ép gerinc-ép lélek!
Ugyanis a gerincünk állapota határozza meg
a teljes egészségünketˮ
JÖJJÖN EL HOZZÁNK ÉS ÉLJEN AZ INGYENES PRÓBA
ALKALOMMAL, MELY EGY TELJES GERINCTERÁPIÁT
BIZTOSÍT ÖNNEK.
TOVÁBBÁ A HIRDETÉS FELMUTATÓJA BÉRLETVÁSÁRLÁS
ESETÉN +1 AJÁNDÉK ALKALMAT KAP

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, lapos tetők szigetelését vállalom. Kisebb munkával is keressen bátran!
+36 (70) 578 1468

Hívja máris bejelentkezésért a 70/578-52-78-as számot.
Cím: Kalászi Sóbarlang , Budakalász Budai út 26.
bejárat a parkoló felől www.kalaszisobarlang.hu
VÁRJUK SZERETETTEL!

*ÉRVÉNYES: NOV. 30 IG

