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Önkormányzati hírek

Tavaly október végén, pályázaton 
nyert Budakalász 389 millió forintot 
a Berdo városrész csatornázására. A 
projekt kivitelezésével megbízott vál-
lalkozó azóta felvette a kapcsolatot a 
beruházásban érintett ingatlantulaj-
donosokkal. Az alábbiakban a mun-
kálatok indulásával kapcsolatban ad 
tájékoztatást a Penta Kft: 
A kivitelező tájékoztatja a Budaka-
lász szennyvízhálózatának fejlesztése 
(KEHOP-2.2.1-15-2015-00016 c. pro-
jekt) kivitelezésében érintett ingatlan-
tulajdonosokat, hogy a

munkálatok várható kezdete 2017. már-
cius eleje, várható befejezése 2017. no-
vembere.
A kivitelezésben érintett utcák: Gerinc 
utca, Gyümölcs utca, Golgota utca, Áfo-
nya utca, Cseresznyés utca, Határ út, 
Szeder utca, Fél utca, Fagyal utca, Kö-
kény utca, Bodza utca, Füves utca, il-
letve a 2525/20 hrsz.-ú út.
Ideiglenes forgalmi korlátozásokra lehet 
számítani, melyek főként reggel 7-től 
délután 17 óráig fognak tartani. Estére 
az ingatlanok megközelíthetőségét biz-
tosítják az addig megépített csatorna 
szakaszok föld visszatakarásával. Ese-
tenként lehetnek kisebb - 10 méternél 
nem nagyobb - nyílt árkok, de ezeket a 
megfelelő táblázással, körbekorlátozás-
sal egyértelműen jelezni fogják.
Az ingatlanon belüli, a szabályozási 
telekhatártól számított egy méterre, 
tisztító idomok elhelyezése kapcsán a 
kivitelező telefonon keresi az érintet -
teket. Akikkel nem sikerült a bekötés 

helyét korábban tisztázni, azok a kivi-
telezés ideje alatt is kereshetik a kivi-
telezést végző Penta Kft. munkatársait  
a megadott telefonszámok bármelyikén.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a szennyvízhálózatra a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lefolyta-
tása után lehet csak rácsatlakozni.
Felmerülő kérdéseiket az alábbi telefon-
számokon, illetve e-mail címeken tehe-
tik meg:
Kapcsolattartó:
Pászik Zoltán projektvezető, 
telefon: 06 (30) 370 4505, 
e-mail: paszik.zoltan@pentakft.hu
Kopacz András művezető, 
telefon:  06 (30) 612 9175, 
e-mail: kopacz.andras@pentakft.hu
Szabó Tamás művezető, 
telefon: 06 (30) 866 3949, 
e-mail: szabo.tamas@pentakft.hu

A csatornázás műszaki ütemterve Buda-
kalász weboldalán tölthető le.

Berdo csatornázás – Lakossági tájékoztató

Újabb 64 millió forintot nyert a város

Interjú Rogán László polgármesterrel

n Kezdjük  először  a  testületi  ülés 
egyik nagy érdeklődést kiváltó  té-
májával. Zárt ülésen szavazta meg 
a Képviselő-testület a Luppa-tó víz-
felületének értékesítését. Miért volt 
szükség az eladásra? 

A napirendet zárt körben tárgyaltuk az 
önkormányzat érdekeinek védelmében. 
Nem akartuk ugyanis, hogy a vevő megis-
merje jövőbeli terveinket, üzleti szándéka-
inkat. A tó vízfelületének negyed részében 
volt tulajdonos az Önkormányzat. Az aján-
lattevő vevő tavaly nyáron kezdett strand 
üzemeltetésébe a tó Óbuda Zrt. tulajdoná-
ban levő részén. Az Önkormányzat azért 
döntött az eladás mellett, mert a tó saját 
tulajdonú részében nagy költséget (mint-
egy 10-20 millió forintot) és sok energiát 
igényelt volna az illegális fürdőzők távol-
tartása és a terület tisztítása, karbantar-
tása. A szakmai befektető által üzemeltetett 
fürdőszolgáltatással pedig tapasztalat híján 
az önkormányzat nem tudna versenyezni. 
Az eladás és területbérlet révén az Önkor-
mányzat 156 millió forintos bevételhez, 
a város munkalehetőséghez, turisztikai 
vonzerőhöz, iparűzési adóbevételhez, kö-
zéptávon pedig a környező önkormányzati 
ingatlanok jelentős értéknövekedésével 
jelentős gazdasági előnyökhöz jut. A bu-
dakalásziak számára emellett kulturált és 
kedvezményes fürdőzési lehetőséget bizto-
sít majd a strand. 

n A tó eladásával kapcsolatban lát-
ványos ellenzők is megjelentek. Mit 
tudhatunk róluk?  

Valóban voltak, akik transzparensek-
kel, ellenzően léptek föl az eladással kap-
csolatban, majd rá két nappal már a vevő 
mellett kampányoltak ugyanolyan meg-
győződéssel. Úgy gondolom, hogy ez az 
elvtelen, köpönyegforgató megnyilvánulás 
semmiképp sem vehető komolyan. Ezek az 
emberek, csoportok populista, „lájkokat” 
gyűjtő, a tényeket nélkülöző, hamis állítá-
sokat tesznek folyamatosan közzé városi 
témákban. Ennek kapcsán fontosnak tar-
tom, hogy felhívjam a budakalásziak figyel-
mét arra, hogy több ilyen csoport is alakult 
az elmúlt időszakban, melyek segítőkész-

séget színlelve, civil álarcot öltve, de való-
jában súlyos politikai érdekektől vezérelve 
szándékosan félrevezetik a jóhiszemű em-
bereket. Mindenképpen azt javaslom, hogy 
a városi ügyeket illetően tájékozódjanak 
hiteles, autentikus forrásból – a város web 
és közösségi média oldaláról, újságából és 
közvetlenül a Polgármesteri Hivataltól – és 
ne higgyenek a tényeket szándékosan tor-
zító, a lakókat félrevezető híreszteléseknek, 
népszerűséget hajhászó pletykáknak. 

Külön felhívom a figyelmet arra, hogy 
esetleges bejelentéseiket az önkormányzati 
ügyfélszolgálaton keresztül tegyék meg, 
arra a törvényben biztosított határidőn 
belül kötelesek vagyunk reagálni. A „civil 
mozgalom” részéről ajánlott Soros György-
höz köthető atlatszo.hu, hulladekvadasz.
hu és jarokelok.hu oldalak valós segítsé-
get nem nyújtanak, a problémát hozzánk 
továbbítják, majd saját megoldott ügyként 
számolnak be róla. Emellett igénybevéte-
lük alkalmat adhat politikai célú adatgyűj-
tésre.

n A tényekkel folytatva, óriási beru-
házások zajlanak idén a városban. 
Mit tudhatunk róluk? 

Rengeteg munka vár ránk az idén, 
szinte dübörög a város a fejlesztésektől. 
A 2017. év a nagyberuházások éveként 
válik emlékezetessé Budakalász életében, 
ugyanis három óriási projektünk is elindul. 
Az új iskolára méltán lehetünk büszkék, 
hiszen nem hagytuk elveszni a városnak 
járó kétmilliárd forintot, az állammal meg-
egyezve gyönyörű környezetben, korszerű 
iskola építésére kaptunk lehetőséget. A 
számlánkra utalt kétmilliárd forint, rö-
vidtávú értékpapír befektetéseinknek kö-
szönhetően 15 millió forintot kamatozik. 
(A hiteles tények miatt fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy a 2 milliárd forint a 
tavalyi költségvetésünkben többletként 
jelentkezett, az idén pedig elköltésre ke-
rülő költségként jelenik meg, tehát a gaz-
dálkodásunk egyensúlyban van.) Az iskola 
építése nyáron kezdődik el és a 2018/19-es 
tanévet már itt kezdheti több száz budaka-
lászi iskolás.

A másik nagyberuházás a Berdo csa-
tornaépítése, melynek megvalósulása mö-
gött több év várakozás és szintén kemény 
munka áll. A márciusban kezdődő és az év 
végén befejeződő beruházáshoz pályáza-
ton nyertünk 389 millió forintot. A mun-
kálatok nagy felfordulással járnak majd, 
de a befejezést követően mindenképpen 
szeretnénk kárpótolni az itt élőket, hasz-
nálható, szép utakkal és komplett vízelve-
zetéssel.

A harmadik idei projektünk költségé-
ben jóval alatta marad az első kettőnek, de 
jelentőségében ugyanolyan súlyú lesz. Az 
állami támogatásból, mintegy 100 millió 
forintból épülő Budakalászi Major óriási 
népszerűségre számíthat. A helybeli gye-
rekek számára oktatási lehetőséget biz-
tosít majd, emellett kellemes időtöltést 
is jelent nekik. A gyerekek így játszva, 
örömmel sajátíthatják el a népismereti 
témákat, a falusi életmódhoz kötődő tud-
nivalókat. Hiszen ki az, akinek ne lenne 
kedvenc háziállata. Itt pedig libát, kacsát, 
csibét, malacot, kecskét, tehenet láthatnak 
a gyerekek a valóságban is, akár minden 
nap. A farm üzemeltetésének elsődleges 
célja a kalászi gyerekek oktatása, nevelése, 
nem pedig a profittermelés. Emellett ter-
mészetesen bevétel szerzésére is alkalmas 
lesz a major, hogy saját üzemelési költ-
ségeit a bevezetést követően kitermelje. 
Ezért rendezvények helyszínéül szolgál 
majd a major, kiadható lesz például csa-
ládi eseményekre, születésnapi partikra, 
lehet majd falusi disznóölést tartani, ahol 
a résztvevők maguk is segítkezhetnek a 
munkálatokban. Emellett a farmon ter-
melt biotermékeket – tej, sajt tojás – is 
értékesítik majd. A major építése idén va-
lósul meg, a működése pedig jövőre indul. 

Azt gondolom, ilyen eredményes éve 
még nem volt a városnak. Összesen 3,1 
milliárd forintot fordítunk városfej-
lesztésre. A közös siker örömére ezért a 
Hírmondó mellékleteként szeretnénk kö-
zösségünk minden tagját egy a 2017-es év 
jelentőségét megörökítő hűtőmágnessel 
megajándékozni. Bízom benne, hogy to-
vábbi együttműködésünkkel ugyanilyen 
sikereket érhetünk el.

2017. március 2.

A város fejlődése az elmúlt években is óriási tempóban haladt. Budakalász si-
kertörténete az idén sem áll meg, sőt ezt még fokozni is tudja. A 2017-es évben 
összesen 3,1 milliárd forintot fordít az önkormányzat fejlesztésre, ebből indulhat 
három nagyberuházás is. 

Budakalászon 2017  
a nagyberuházások éve

Pályázati forrásból három közintézmény 
– az Idősek Klubja, a Kalász Suli étke-
zője valamint a Polgármesteri Hivatal 
épülete – újulhat meg Budakalászon. A 

város tavaly nyújtott be pályázati anya-
got a Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Programhoz (KEHOP). 
Budakalász pályázatát támogatásra ér-
demesnek ítélték, így 64,3 millió forint-
ból energetikai korszerűsítést hajtanak 
végre az említett közintézményeken.  
A pályázat száz százalékos intenzitású, 
tehát nem kellett önrészt biztosítania az 
Önkormányzatnak. Az elnyert összeg-
ből kicserélik az épületek nyílászáróit, 
szigetelést és napelemeket építenek. Az 
elmúlt két évben szintén pályázati for-
rásból újulhatott meg hasonló módon a 

Nyitnikék és a Telepi Óvoda épülete. A 
február 22-én elnyert KEHOP pályázat 
mellett tavaly a Belügyminisztérium-
tól is nyert a város 40 millió forintot a 
Budai úti bölcsőde felújítására, amit 
szintén az idén végeznek el. A beruházá-
soknak köszönhetően Budakalász szinte 
minden közintézménye megújult, im-
pozáns külsővel és energiatakarékosan 
működhet. A saját fenntartású intézmé-
nyek közül már csak a Művelődési Ház 
energetikai felújítása van hátra, melyre 
szintén keresi a lehetőséget a város.

Hónap fotója pályázat indul Budakalászon

A Budakalászi Hírmondó szerkesztősége 
Budakalász Város Önkormányzatának 
támogatásával fotópályázatot indít. A 

pályázat célja megmutatni Budakalász 
értékeit, szépségeit az egész év során. 
A képeknek témában a városhoz kell 
kötődnie. Bemutathatják Budakalász 
valamely épületét, városrészét, termé-
szeti látványosságát vagy készülhetnek 
valamelyik rendezvényen is. A pályázat-
hoz szükséges a név és lakcím, a fénykép 
helyének és idejének valamint címének 
megjelölése. A legjobb képeket minden 
hónapban föltesszük Budakalász Hiva-
talos Facebook oldalára, ahol négy nap 

alatt a legtöbb like-ot begyűjtő kép ké-
szítőjét városlogós ernyővel és kerámia 
Kalász kocsival díjazzuk. Emellett a 
győztes képet a Budakalászi Hírmondó 
soron következő számában is megjelen-
tetjük. A digitális fotókat az újság szer-
kesztőségébe kérjük elküldeni minden 
hónap 20-ig a fotopalyazat@budaka-
lasz.hu címre. 
Elő a fényképezőgépekkel, telefonokkal 
és fotóra fel! Kíváncsian várjuk olvasó-
ink képeit!
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Tartsuk tisztán  
az árkokat 

A csapadékos és olvadásos időszak 
mindig rámutat arra, hogy mennyire 
fontos a vízelvezető és szikkasztó árkok 
és átereszek tisztán tartása. A mostani 
enyhe időjárás miatt lezajlott az olvadás 
és az tapasztalható, hogy nem minden-
hol működnek megfelelően a vízelvezető 

rendszerek. Az önkormányzat ezúton is 
felhívja a figyelmet, hogy a lakóingatla-
nok előtti vízelvezetőket, árkokat a ház-
tulajdonosoknak kell tisztán tartaniuk. 
A lehullott levelet, a hordalékot, amit 
belemos az eső, vagy visszamarad az ol-
vadás után, ki kell tisztítani az árkokból. 
Emellett a kocsibehajtók alatti áteresze-
ket is tisztán kell tartani, biztosítva ezzel 
a víz szabad folyását. A vízelvezetők tisz-
tán tartása nagyobb bosszúságoktól is 
megóvhat minket. Ha az árkok nincse-

nek megfelelően kitisztítva, nem csak a 
járdát önti el a felgyülemlett csapadék, 
hanem a kocsibejárókon keresztül a 
pincékbe, épületekbe is bejuthat a víz, 
súlyos károkat okozva ezzel. A vízelve-
zők karbantartását két helyi rendelet is 
előírja, amit az Önkormányzati Város-
rendészet ellenőriz majd tavasztól. A 
hatóság két figyelmeztetés után a Hi-
vatalnak adja át az ügyet, ahol bírságot 
szabnak ki a szabálysértő ingatlantulaj-
donosra.

A Budakalászt elkerülő, a Pomázi és az 
Ország utat összekötő út építésével kap-
csolatban február 23-án a Polgármesteri 
Hivatalban jártak a szentistvántelepi la-
kókat képviselő csoport tagjai. A megbe-

szélésen a Hivatal és az Önkormányzat 
vezetői fogadták a csoport képviselőit. 

Mint ismeretes, a lakók a terület fo-
kozott környezeti terhelésére hivatko-
zással kezdeményezték az elkerülőút 
nyomvonalának módosítását. A február 
végén történt megbeszélésen emellett 
újabb javaslatként a teljes régió közleke-
déspolitikájának felülvizsgálatát kérték. A 
megbeszélésen a csoport képviselői átad-
ták alpolgármester asszony számára a kez-
deményezést támogató lakók aláírásait. A 
találkozón elhangzottak alapján Rogán 
László polgármester levélben kereste meg 

dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkárt, hogy kezdeményezze 
az elkerülőút nyomvonalának módosítá-
sát és a teljes régió közlekedésének vizs-
gálatát. A levél mellékleteként Szentendre 
és Pomáz városvezetőivel történt egyezte-
tés jegyzőkönyvét, valamint az összegyűj-
tött aláírásokat is megküldték a felelős 
államtitkárságnak. A két dokumentum 
teljes terjedelmében elolvasható a város 
honlapján (www.budakalasz.hu). Bízunk 
benne, hogy hamarosan pozitív folytatása 
következik az együttműködésnek.

Újabb előrelépés az elkerülőút ügyében

Önkormányzati hírek

Márciusban elkezdődik a bevásárlóközpont körforgalmának átépítése

A körforgalom átépítésével kap-
csolatban Velkei Lilla, a Magyar 
Közút Zrt. kommunikációs osztály-
vezetője nyilatkozott lapunknak. 
Tájékoztatást kaptunk az építéssel 
kapcsolatos munkálatokról valamint 
a kezdés és a befejezés időpontjáról. 
A várható forgalmi torlódások el-
kerülésének lehetőségeiről viszont 
nem szolgált információval. Való-
színű nagy kerülőkkel, hosszú vá-
rakozással kell majd számolnunk. 
A beruházó elvárásai szerint az év 
második felétől működő új forgalmi 
rend javítja majd a csomópont át-
eresztését. 

n  Várhatóan  mikor  folytatódik  a 
munka a körforgalomban?

A csomópont kivitelezési szerződése 
2016. őszén lépett hatályba. A kedvező 
időjárási körülményeknek köszönhetően a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a múlt 
év végén el tudta indítani az előkészítő 
munkálatokat. A munkaterület átadását 
követően a vállalkozó elvégezte a belső kör 
pályaszélesítését valamint az útburkolat 
alá lehelyezte a kiépítésre kerülő jelző-
lámparendszer kábeleinek védőcsöveit. Az 
építési munkálatok – időjárástól függően 
– legkorábban 2017. március 16-án folyta-
tódhatnak. 

n Milyen ütemezéssel tervezik az át-
építést?  

Az építési ütemtervet a vállalkozó még 
nem véglegesítette. Az ütemezést az is-
mételt munkaterület átadást megelőzően 
kell benyújtania a megrendelő felé jóvá-
hagyásra. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
a korábbi gyakorlattal megegyezően fo-
lyamatos tájékoztatást ad majd az érintett 
települések részére az egyes építési ütemek 

bevezetésének időpontjáról és a várható 
korlátozásokról. 

n  Milyen  kellemetlenségekre  kell 
számítani az autósoknak?

Túlnyomórészt sávszűkítéssel fognak 
járni a kivitelezési munkálatok, azonban 
a legfelső kopóréteg építése és az útbur-
kolati jelek felfestése idején jelentősebb 
korlátozásokkal is számolni kell. Mivel az 
építkezés a csomópont egész területét - az 
összes be- és kicsatlakozó ágat és a körpá-
lyát is - érinti, minden irányból számolni 
kell torlódással.

A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi 
viszonyokról a nap 24 órájában a Magyar 
Közút Útinform Osztályánál tájékozódhat-
nak (telefonon: +36-1-336-2400, és web-
oldalon: www.utinform.hu).

n Előreláthatólag mikor készül el a 
körforgalom? 

A munkálatok befejezését a kora nyári 
turistaforgalmat megelőzően 2017. máso-
dik negyedévében tervezzük.

Budakalász új iskolája a tervek szerint 2018. szeptemberében nyitja meg 
kapuit a diákok előtt. Az új iskolára a hatalmas gyermeklétszám miatt 
van szükség, amit a városban lévő két oktatási intézmény már nem bír 
el. Jelenleg mindkét iskola túlterhelt. Egyik intézményben sincs megfelelő 
méretű tornaterem, illetve a szaktantermek hiánya is gondot okoz. Az új 
iskola megoldást jelent majd a problémákra. 

Engedélyezés alatt a Budakalász  
Patakpart Általános Iskola tervei

Az iskola tervezésénél két fő szempontot 
vett figyelembe Turi Attila, a város főépí-
tésze. Az egyik egy tanulmány, amit ok-
tatási szakemberek bevonásával együtt 
készítettek el, annak érdekében, hogy az 
iskola minden oktatási-nevelési igényt 
kielégítsen. A másik szempontrendszert 
pedig azok az építési szabványok jelentik, 
amiknek meg kell, hogy feleljen az intéz-
mény. „Az új iskola építése nem csak azt 
a célt szolgálja, hogy tehermentesítsék a 
meglévő iskolákat, hanem mind felszerelt-

ségében, mind mentalitásában egy olyan 
modern intézmény legyen, ahová szívesen 
járnak a diákok tanulni”- mondta Turi At-
tila. A helyszín ideális, közel a természet, 
az udvar végében egy patak csordogál. Az 
önkormányzat arról is gondoskodik, hogy 
az intézmény megközelítése ne okozzon 
gondot a tanulóknak és a közelben élők 
terhelése se legyen túlzott. A tervek között 
szerepel, hogy hidat építenek a Barát-pa-
tak felett, így több irányból lesz lehetőség 
eljutni az iskolához, így tehermentesítve 

az Egészségháznál lévő csomópontot. Az 
engedélyezési tervek már elkészültek. A 
földhivatalnál elindították a telekalakítási 
eljárást. A több mint egy hektár terület 
belterületbe vonása folyamatban van. A 
kiviteli tervek leadási határideje április 
20. Amint lezárul az engedélyezési eljárás 
és az építési engedély is rendelkezésre áll, 
az önkormányzat kiírja a közbeszerzési 
pályázatot. A közbeszerzést követően az év 
második felében megkezdődhetnek a kivi-
telezési munkálatok.

www.budakalasz.hu

Budakalász lendületben a
 hiteles tájékoztatásért!

Budakalászi Hírmondó

budakalasz.hu

facebook.com/budakalaszvaros

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények

Hiteles forrásBól,
első kézből!

Képviselő-testületi döntések (2017. február 23.)

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 
28-án hozott, közérdeklődésre számot tartó – a polgármesteri inter-
júban nem érintett döntései:

Alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotása
A korábbi rendelet megalkotása óta eltelt hosszabb idő, valamint a körzetekben 
szereplő közterület elnevezések pontosítása is indokolta a régi rendelet felülvizs-
gálatát és az új megalkotását.

Szociális rendelet módosítása 
A rendelet módosítását a gyakorlat tette indokolttá. Az újszülöttek egyszeri támoga-
tására és a temetési segély benyújtására vonatkozó határidőt rögzítette a rendelet, 
valamint a módosítás lehetőséget ad arra, hogy a köztemetés költségeit nagyobb 
arányban terheljék a temetésre kötelezett hozzátartozókra. 

Bérleti szerződésekről szóló rendelet módosítása 
A módosítást ennél a rendeletnél is a gyakorlat tette indokolttá, a helyiségbérleti 
díjtartozásra vonatkozik, a korábbi 1 éves részletfizetés helyett maximum 2 év rész-
letfizetést a Polgármester engedélyezhet. 

Környezetvédelmi rendelet módosítása
A rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a Kormányrendelet gyümölcs-
fák kivágása esetén is pótlási kötelezettséget ír elő, melyet saját rendeletünk nem 
tartalmazott. A másik módosítás pedig lehetővé teszi a veszélyes anyagot nem tar-
talmazó föld és kő beszállítását a városba, feldolgozás és újrafelhasználás céljából. 

Nyitnikék óvoda udvarára tornaszoba építés
Az Önkormányzat a H.Concept Kft.-vel szerződést kötött a Nyitnikék Óvoda Po-
mázi úti tagintézményének udvarán tornaszoba építésére. Az építési munkák 
megkezdése után derült ki, hogy a közművekre való rákötés, valamint a műszaki 
ellenőr által kért szakági kiviteli tervek elkészíttetése kapcsán a vállalkozónak az 
előre látható költségeken felül többletköltsége keletkezett. A Közbeszerzési Törvény 
lehetőséget ad a szerződés új eljárás lefolytatása nélküli módosítására, amennyiben 
a módosítás összege nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. 

Belterületbe csatolás
A leendő iskola területén lévő ingatlanok külterületi mezőgazdasági rendeltetésűek. 
A HÉSZ előírásai szerint a felsorolt ingatlanok együttesen és kizárólag egészség-
ügyi, oktatási, szociális intézmény számára fenntartottak. A földrészleteket ösz-
szevontan, oktatási intézmény létesítése céljából hasznosítja az Önkormányzat. 
Belterületi becsatolást követően az azonos rendeltetésű ingatlanok összevonásra 
kerülnek.

A képvisel-testület valamennyi döntése teljes terjedelemben megtalálható a város 
weboldalán.  (budakalasz.hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti-ulesek)
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Nemzetiségi hírek

Az elmúlt évben az őszi tófutás alkal-
mával adta át az Önkormányzat a sportoló 
közönségnek az Omszk-tó körül épült re-
kortán futópályát és a hozzá kapcsolódó 
napelemes világítást. A város sport iránti 
elkötelezettségét mutatja, hogy számos 
sportegyesületet támogat az önkormányzat, 
emellett évente hat alkalommal sportren-

dezvényeken mozgatja meg a lakosságot. A 
sportolási lehetőségek bővítésére építtette 
meg az Önkormányzat a 62 millió forint ér-
tékű beruházást, a rekortán futópályát, amit 
a sportolók azóta is nagy örömmel használ-
nak. Tapasztalatok szerint egyre többen 
kezdtek el sportolni a futókör elérhetővé 
válása miatt.

További vonzereje a pályának, hogy a 
parkba erőgépeket is telepített a város, így a 
futást kiegészítve erősítésre is lehetőség nyí-
lik. Annak érdekében, hogy a pálya valóban 
betöltse a szerepét és a sportolást szolgálja, 
csak futásra lehet igénybe venni. Sétálni, bi-
ciklizni, babakocsit tolni a pályán kívül lehet 
csak. A helyes használatra táblák is figyel-
meztetnek a pálya mentén, a gumiborítású 

felületet ugyanis védeni kell a sérülést okozó 
tevékenységektől.

Az Önkormányzathoz a napokban el-
jutott egy lakossági kérés, melyben futó-
babakocsi használatának engedélyezését 
kérték a rekortán pályán. A lehetőséget a 
Hivatal megvizsgálta és nem látta akadá-
lyát a speciális, futásra tervezett babakocsik 
használatának. A futóbabakocsik könnyű 
szerkezetűek és három nagyméretű kerékkel 
rendelkeznek, melyből kettőt hátul, egyet 
pedig elől helyeztek el. A sportos anyukák, 
apukák március elsejétől tehát bátran hasz-
nálhatják futóbabakocsival is kocogásra, 
futásra az Omszk-tó körüli rekortán pályát.

Márciustól futóbabakocsival is lehet használni a futópályát

Közélet

Óvodai beiratkozások ideje

Tisztelt Budakalászi Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 
hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie [Nkt. 8.§ (2)]. 

Az önkormányzat célja, hogy minden életvitelszerűen Budakalászon élő és felvételi kérelmet benyújtó családnak, 
gyermeknek biztosítani tudja az óvodai elhelyezést. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik [Nkt. 49.§(3)], vagy szülője a településen dolgozik. 

A Budakalászon az óvodai felvételi eljárás helyi rendjét, a beiratkozások időpontját, az óvodák felvételi körzeteit az 
önkormányzat helyi rendelete szabályozza. 

Az önkormányzati fenntartású óvodába minden esetben a rendelet mellékletét képező „Jelentkezési lap” kitöltésével 
kell jelezni a gyermek óvodai felvételét. A jelenleg bölcsődei ellátásban részesülő gyermekre is vonatkozik az óvodai jelentkezés 
benyújtása.

Az óvodai felvételi kérelmek, a jelentkezési lapok és azok kötelező mellékleteinek benyújtására 2017. április 
24-25-én (hétfőn és kedden) 7-18 óra között lesz lehetőség. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő 
felvételt. 

A felvételi eljárás rendjéről, az önkormányzati fenntartású óvodák működéséről, az óvodai nevelésről 2017. április 
11-én a Kós Károly Művelődési házban 18 órakor kezdődő szülői értekezleten kaphatnak további információt a szülők.

Az óvodákban a nyílt játszónapokon a szülők közvetlenül is betekintést kaphatnak az óvodákban folyó munkáról, kö-
zösségi életről:

•      a TELEPI ÓVODÁBAN a nyílt játszónap: 2017. április 21-én pénteken 9-11 óráig,
•      a NYITNIKÉK ÓVODÁBAN nyílt játszónap: 2017. április 22-én szombaton 9-11 óráig. 

A 2017. április 24-25-ei óvodai jelentkezéshez, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a szülők feltét-
lenül hozzanak magukkal: 

•	 kitöltött jelentkezési lap (letölthető a www.budakalasz.hu weboldalról), 
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
•	 a szülő és gyermek lakcímkártyával igazolt budakalászi lakcíme [rendelet 20.§(3)],
•	 a szülő érvényes személyazonosító okmánya,
•	 a gyermek TAJ kártyája,
•	 a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum(ok),
•	 nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai jelentkezésénél a szülőnek igazolni szükséges, hogy a gyermek milyen 

jogcímen tartózkodik Magyarország területén [Nkt. 92.§].
Az óvodák felvételi körzeteihez tartozó közterületekről (út, utca, tér) részletes kimutatás található a település  
(www.budakalasz.hu) weboldalán. A fentieken túl az önkormányzat köznevelési referense és az óvodavezetők tudnak tájékoz-
tatást adni telefonon, illetve előzetesen egyeztetett időpontban személyesen is.
                                                                                                                                                                                 Rogán László
                                                                                                                                                                                 polgármester

A II. világháborúról már csak kevés em-
bernek van személyes tapasztalata, emléke. 
Az idősek elmeséléseiből még hallhatjuk 
néha azt a sok szörnyűséget és igazságta-
lanságot, amin keresztülmentek az akkor 
élő emberek. Az emberi sorsok, a történe-
lemkönyvek lapjai mögött rejtőző szemé-
lyes történetek fontosak, hogy ne felejtsük 
el a múltat. Budakalász is megszenvedte a 
háborús időszakot. Legfájóbb pont talán 
azoknak a sváb lakosoknak a kitelepítése, 
akik mintegy két évszázad alatt fontos 
tagjaivá váltak a település életének. 1946. 

február 22-én több mint ezer embernek 
kellett elhagynia az otthonát. Egy rende-
let értelmében Németországba költözésre 
köteleztek mindenkit, aki az 1941 évi nép-
számlálás alkalmával német nemzetiségű-
nek vagy német anyanyelvűnek vallotta 
magát. 

A szomorú évfordulóra minden évben 
megemlékezik a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Német Nemzetiségi 
Egyesület a Budakalász HÉV állomásnál 
található emlékműnél.

A megemlékezésen Wágnerné Lász-
lóné, az egyesület elnöke felolvasta Réti 
Levente soproni diák levelét, amit 2016-
ban a kitelepítés emlékére írt. A Kamp 
János Kapelle, a Lustige Schwaben ének-
kar rendszeres szereplői a megemlékezé-
seknek. Idén Tolonics István és barátai is 
közreműködtek. Az ünnepi műsor után 
mindenki elhelyezte a megemlékezés virá-
gait a HÉV megállóban található kitelepí-
tési emlékműnél.

A Budakalászi Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat ismét megrendezte a hagyo-
mányos szerb farsangi bált a Művelődési 
Házban február 24-én. Nem csak a kör-
nyékbeli településekről, hanem az ország 
különböző részéről is érkeznek vendégek 
az ünneplésére. 

Az idei farsang különlegessége a Roz-
maring szerb hagyományőrző táncegyüttes 
és a Tabán Szerb Folklór Egyesület volt. A 
Tabán 1994-ben alakult Budapesten azzal 
a céllal, hogy megőrizze a különböző au-
tentikus táncokat, népdalokat, valamint az 
anyaország hagyományait. A tánccsoport 
lelkes elhivatottságát tükrözi repertoárjá-
nak sokszínűsége. Több eredeti, hagyomá-

nyos népviselettel is rendelkeznek. Számos 
hazai és nemzetközi (görög, macedón, 
román, szerb, portugál, spanyol, török és 
bosnyák) előadást, fesztivált tudnak maguk 
mögött, melyek során nem csak felejthetet-
len élményekkel gazdagodtak, hanem szá-
mos díjjal is büszkélkedhetnek.

A Rozmaring Szerb Táncegyüttes 

(SKUD Ruzmarin) 2004 óta működik. 
Tagjai a balkáni kultúra iránt rajongó 
felnőttek, akik munka, család mellett vá-
lasztották fő hobbijuknak a szerb táncok 
megtanulását és bemutatását a nagyközön-
ségnek. Repertoárjukban ma már magyar-
országi szerb és bunyevác táncok mellett 

sumadijai, Leszkovác, Nis környéki, vlach, 
koszovói táncok is szerepelnek. Tevékeny-
ségük során nagy hangsúlyt fektetnek a 
hagyományőrzésre, rendszeresen tartanak 
táncházakat, ahol állandó kísérő zeneka-
ruk, a Ruzmarin FolkeStars húzza a talpa-
lávalót.

Budakalászon a szerb közösség nagyon 
összetartó, a hagyományőrzés generáció-
ról generációra száll. A Taban és Ruzma-
rin Táncegyüttesek műsora után hajnalig 
zenélt a Selo együttes. Kalászi hagyomá-
nyokhoz híven a bál első felében a táncze-
nék domináltak.

Megemlékezés a sváb kitelepítés évfordulójáról

Szerb farsangi bál

Nachrichten / Hírek
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Budakalász élen jár a rendezett településkép kialakításában

Közélet

„Rálátás kell az építészetre. Az életünk nem praktikus. A természethez való 
viszonyunkat is megelőzi egy ősi állapot. Ez az ősi állapot az elhagyott 
„égi” város. Ezt keressük a természetben, testünk „templomában” erről ál-
modunk, ide kéredzkedünk föl. Az emlékek, az analógiák, a hasonlóságok 
mögött romlatlan eredetünk és jövőnk képei állnak.  Ezt kell az építészet-
nek megvalósítania körülöttünk.”                                

    Makovecz Imre

Építészeti útmutató

Mitől szép egy ház Budakalászon?

Jogszabályi előírás szerint 2017. ok-
tóber 1-ig minden településnek, így Bu-
dakalásznak is Településképi Arculati 
Kézikönyvet kell készítenie. 

A házépítés, az otthon megterem-
tése, bővítése, átalakítása, csinosítása 
minden ember életében nagyon fontos, 
jelentőségteljes esemény és feladat.  A 
Kézikönyv életre hívásával segítséget 
kap az építtető és az építész azáltal, 
hogy a település bemutatásával, az épí-
tészeti, kulturális értékek megismerte-
tésével, és útmutató résszel tárja fel az 
épített környezet esztétikus, praktikus 
és követendő részleteit. Megismerteti 
az olvasóval azokat az építészeti érté-
keket, melyek segítségével olyan házat 
tud építeni, melyet valóban magáénak 
érezhet, melyre büszke lehet, és ami a 
településképbe illeszkedően viszi tovább 
azt az értékrendet, melyet a Budakalá-
szon lakók mindannyian magukénak 
érezhetnek.

A Kézikönyvnek nem célja a terve-
zési szabadság megkurtítása, nem cél 
az egyformaság, az uniformizálás. A 

benne szereplő ajánlások a valós ér-
tékek megismertetésére irányulnak, 
a sokféle izgalmas lehetőség megis-
mertetésére, mely segít abban, hogy a 
gyakran import, tájidegen stíluselemek 
helyett a település karakteréhez illesz-
kedő megoldásokból válogatva juthas-
son el az építtető ahhoz a házhoz, amit 
valóban a sajátjának mondhat, mely 
kielégíti a mai igényeket

A Kézikönyv nyílt, folyamatos kom-
munikációt, eszmecserét lehetővé tevő, 
az értékek felismerését, megtartását 
célzó kezdeményezés. Ahogy a település 
fejlődése, változása is folyamatos, úgy 
kíván a könyv ezzel együtt létezni, ezt 
nyomon követni. Így ha egy újabb szép 
ház születik, az bekerülve a kézikönyvbe 
tovább gazdagíthatja a település szép-
ségeinek listáját, melyekre méltán lehet 
büszke egész Budakalász. Ebből is lát-
ható, hogy egy ház létrejötte nem csak a 
tulajdonos, a benne lakó szempontjából 
fontos. Elválaszthatatlan kapcsolatban 
van szomszédaival, környezetével, tele-
pülésével. Gyümölcsözővé pedig akkor 
válik egy kapcsolat, ha a felek ismerik, 
elismerik egymást, egymáshoz alkal-
mazkodva, harmóniában élnek. 

A Kézikönyv elkészítése a nyilvános-
ság bevonásával történik. A munka kez-
detekor párbeszédet kezdeményezünk 
az itt élőkkel arról, hogy mit tartanak 
Budakalászon építészeti, környezeti, 
kulturális értéknek, mi az, amit szeret-
nek a környezetükben. Mi az, ami meg-
határozó volt itt töltött életük során, mit 
szeretnének megőrizni a településből az 
egyes településrészek, pl. Ófalu, Szen-

tistvántelep, Luppa-sziget tekintetében. 
Ahogy minden másban, a Kézikönyv 

elkészítésében is nagyon fontos, hogy 
együttműködve, közös munka során, 
a város szépségeit számba véve fogal-
mazzuk meg azt, hogy mik azok az ér-
tékek, amitől Budakalász az, aminek 
szeretjük.

Bármilyen általános – tehát nem 
konkrét üggyel kapcsolatos – kérdés 
merülne fel az új jogszabályokkal, vagy 
építéssel kapcsolatban, kérjük, küldjék 
el nekünk, és megválaszoljuk a Hír-
mondó hasábjain.

Turi Attila, Budakalász főépítésze, 
Varga Rita főépítészi munkatárs

Építészet

A kormány 2016-ban megalkotta a 
településkép védelméről szóló törvényt, 
ennek értelmében minden településnek 
el kell készítenie építészeti arculati ké-
zikönyvét és településképi rendeletét ez 
év októberéig. 

Az elkészítésre vonatkozó eljárást 
részletező jogszabály megalapozásához 
négy magyarországi település készített a 
város egy részére vonatkozó minta arcu-
lati kézikönyvet. Ezen települések egyike 
volt Budakalász. Ennek apropóján, vala-
mint a Pilis-Dunakanyari régió telepü-
lései részére arculati kézikönyveiknek 
megalkotásához szükséges információk, 
és a próba kézikönyv készítése során 

megszerzett tapasztalatok megosztása 
érdekében február 14-én konferenciát 
rendezett a város, a régió városvezetői 
és főépítészei számára. A rendezvény 
előadói elismert szakemberek és a Mi-
niszterelnökség magas rangú tisztségvi-
selői voltak. A házigazda Rogán László 
polgármester köszöntő beszédét köve-
tően előadást tartott, Füleky Zsolt építé-
szeti és építésügyi helyettes államtitkár 
(Miniszterelnökség), a kezdeményezés 
fővédnöke, Kolossa József DLA ÉHÁT 
főosztályvezető (Miniszterelnökség), Sa-
lamin Ferenc Ybl-díjas építész, Szerencs 
Város főépítésze, a Főépítészi Egyesület 
Elnöke, Turi Attila Ybl-díjas építész, 
akadémikus, Budakalász Város főépíté-
sze, a Magyar Építész Kamara alelnöke, 

Kassai-Szoó Dominika okleveles épí-
tész, főépítészi referens, Dénes Eszter 
Pro Architectura díjas építész, Dr. Illyés 
Zsuzsanna tanszékvezető (Szent István 
Egyetem).

Építészeti szemléletformáló célt 
szolgál a településképi rendeletet meg-
alapozó, a települési környezet meg-
jelenését meghatározó jellemzőket és 
elvárásokat összefoglaló településképi 
arculati kézikönyv, melyet a települési 
önkormányzat normatív határozata 
mellékleteként fogadja el. A kéziköny-
vet az önkormányzatnak a nyilvánosság 
bevonásával a település teljes közigaz-
gatási területére kell elkészítenie. A 
kézikönyv hiánypótló módon teremt le-
hetőséget a jellegzetes települési karak-
terjegyek meghatározására. A kiadvány 
elsősorban a települési döntéshozók és 
a lakosság tájékoztatását, szemléletfor-

málását hivatott segíteni. „Ez azt jelenti, 
hogy egy főleg sváb jellegű épületekkel 
rendelkező utcában ne építsenek me-
diterrán házat, ez jelentősen rontja az 
összképet” – magyarázta Turi Attila, a 
város főépítésze. „Az arculati kézikönyv 
mindenki által értelmezhetően, a jog-
szabályok útvesztője helyett röviden, 
lényegre törően mutatja be a közösség 
környezetalakítással kapcsolatos elvá-
rásait” - mondta a főépítész. Tekintet-
tel arra, hogy az arculati kézikönyv egy 
ezidáig nem létező, újonnan bevezetett 
szabályozási műfaj, a Miniszterelnök-
ség több módon, pl. útmutatóval, fő-
építészeknek szánt ingyenes oktatással, 
e-mailes válaszadással, később minta 
kézikönyvvel és minta rendelettel sze-
retné segíteni a települések munkáját 
saját kézikönyvük elkészítésében.
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Közélet

A Lenvirág Táncegyüttes 1972-ben ala-
kult Szabó Ferencné vezetésével. Erzsi néni 
visszavonulásáig több száz gyermekkel 
ismertette, szerettette meg a néptáncot és 
népzenét. A sokáig csak gyermekekkel fog-
lalkozó együttesnek mára életkor és tánctu-
dás szerint hét csoportja van. A budakalászi 
Lenvirág 170 táncost számlál a négyéve-
sektől, az ötvenéves kezdő vagy újrakezdő 
felnőttekig. Az együttes fő csoportja a Len-
virág, jelenleg harminc fiatal táncossal. A 
koreográfiáikban a Kárpát-medence külön-
böző területeinek, falvainak magyar táncait 
és egy-egy népszokását mutatják be, lehe-
tőség szerint élő zenére. Az együttes fenn-
tartója a budakalászi önkormányzat által 
működtetett Kós Károly Művelődési Ház, 
továbbá a Lenvirág Alapítvány. A Lenvirág 
a táncok pontos megtanulása és színvona-
las műsorok bemutatása mellett fontosnak 
tartják a paraszti kultúra megismertetését 
a fiatalokkal, közösségek építését, a helyi 

hagyományok ápolását és a fenntartható-
ságra való nevelést. A táncosok rendsze-
resen fellépnek magyarországi és külföldi 
folklórfesztiválokon, néptáncversenyeken, 
továbbá Budakalász és a környék rendezvé-
nyein. Az együttes vezetői Markó Fruzsina 
és Leidinger Dömötör.

A Lenvirág február 24-én Szentendrén a 
Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának 
Színháztermében tartotta hagyományos 
félévzáró gálaműsorát. Az egyesület vala-
mennyi tagja és csoportja színpadra lépett. 
A Manócska, Magocska, a Palánta, Len-
mamik, Lenvirág leány tánckar Lenvirág 
legény tánckar és a Lenvirágok felléptek a 
gálán, ami ezúttal is hatalmas sikert aratott 
a nézők között. 

A Kós Károly Művelődési Házban feb-
ruár 25-én megtartották az idei Alapítványi 
Bált. 

Az alapítvány 1992. december 7-én ala-
kult tartós közérdekű célra, 1993. január 

1-től közhasznú szervezetként működik. 
Célja, hogy segítse a Budakalászi Lenvirág 
Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Együttes 
munkáját oly módon, hogy pénzügyi tá-
mogatással lehetőséget teremt új táncok 
betanulására hivatásos koreográfusok se-
gítségével, valamint figyelemmel kíséri 
és adott esetben felújítja, illetve pótolja 
a táncosok színpadi ruháit. Ugyancsak 
célja, hogy a táncegyüttesbe felkutassa az 
utánpótlást és segítse az új tagok képzését. 
Ezenkívül feladatául tűzte ki a táncegyüttes 
bel- és külföldi szerepléseinek támogatását. 
Legfőbb feladatának azonban a kulturális 
tevékenység támogatását, a kulturális örök-
ség megóvását, hazánk nemzeti kisebbsége-
inek hagyományőrzését tekinti. Az Lenvirág 
Táncegyüttes nagy erőkkel készül az idei 
június 10-i Kalászi Vigasságra ahol a tánco-
sok és a kalásziak közösen ünnepelhetik az 
együttes 45. születésnapját. 

Budakalászra látogatott a több mint 40 
éve alapított Muzsikás Együttes. A Szentist-
vántelepi Általános Iskolában megtartott 
rendhagyó énekórán a diákok közelebbről 
megismerkedhettek a magyar népzenével. 
Az énekórán nem csak népzenei koncertet 
hallhattak a gyerekek, hanem egy interaktív 
foglalkozáson is részt vettek. A diákok élve-

zettel hallgatták a négytagú együttest, akik 
lelkesen húzták a talpalávalót. A zenei ne-
velést nem lehet elég korán kezdeni. Kodály 
tréfás/komoly megállapítása szerint a leg-
jobb már kilenc hónappal a születés előtt. 
A zenei élményhez jutás, az éneklés, a zene 
tanulás, a zene befogadásának képessége 
jótékony hatású nem csupán az általános 

műveltségi szint emeléséhez, hanem a testi 
lelki harmóniához is. A Muzsikás együttes 
nagyon fontosnak tartja, hogy a jövő nem-
zedéke a népzenét megismerje befogadja. 
Az együttes az iskoláktól az énekórákért 
semmilyen anyagi támogatást vagy hozzá-
járulást nem kér, nem fogad el, az iskolák 
számára a program teljesen ingyenes.

Idén 45 éves a Lenvirág Táncegyüttes

Rendhagyó énekóra a Muzsikás együttessel 

n Tavaly speciális  eljárással  elvé-
gezték  az  Omszk-tóban  található 
üledék kezelését. Mi volt ez az eljá-
rás?

A családommal nagyon sokat járunk 
a tóhoz. Mivel személyes jó kapcsolatom 
van az Önkormányzattal és birtokunkban 
van egy környezetbarát és igen hatékony 
technológia, amelyről tudtam, milyen jó 
hatással lesz a tóra, ezért költségmentesen 
elvégeztük ezt a speciális biológiai vízke-
zelést. Az általunk alkalmazott technológia 
alapjait egy japán tudósok által kifejlesz-
tett mikrobiológiai készítmény képezte. 
Ennek a mikrobiológiai készítménynek egy 
továbbfejlesztett és európai kézben lévő 
változatának vagyok a magyarországi for-
galmazója. A tókezelés során alkalmazott 
készítmény különlegessége, hogy a benne 
található hasznos mikroorganizmusok 
úgy lettek több évtizedes kutató,- és kísér-
letező munka során összeválogatva, hogy 
egymás anyagcseréjét támogatva önálló 
rendszert alkotnak. Ha ez a készítmény 
bekerül egy élő rendszerbe, legyen az talaj 
vagy az Omszk-tó, a benne található mik-
roorganizmusok „felismerik” a problémát 
és azok a fajok kezdenek felszaporodni és 
dolgozni, amelyek az ökológiai egyensúly 
eléréséhez szükségesek, a többi faj pedig 
mögé áll és segíti azok munkáját. Ennek a 
tulajdonságnak köszönhető az, hogy ezt a 
készítményt ennyi területen fel lehet hasz-
nálni.

n  Térjünk  vissza  az Omszk-tóhoz. 
Pontosan  milyen  munkafolyama-
tok zajlottak?
A feladatot a Szent István Egyetemmel 
közösen végeztük. Először terepszem-
lével egybekötött felmérést tartottunk. 
Az érdemi munka azzal kezdődött, hogy 
az egyetem főmunkatársával, Dr. Hegyi 
Árpáddal feltérképeztük a vízminőséget 
károsan befolyásoló lágy iszapréteg vas-
tagságát és annak szervesanyag mennyi-
ségét, valamint a tó vizének minőségét. A 

tavalyi évben hat alkalommal végeztünk 
vízkezeléseket. A készítményben talál-
ható mikroorganizmusok az ott található 
nagymértékben feldúsult szerves anyago-
kat, gázokat biológiai úton lebontják, így 
csökkentve a lágy iszapréteg vastagságát, 
amely hosszú távon a víz minőség javulá-
sában is megmutatkozik.
Természetesen minden alkalommal a ke-
zelések megkezdése előtt helyszíni mé-
résekkel vizsgáltuk az aktuális állapotot 

(a víz legfontosabb fizikai, kémiai és bio-
lógiai tulajdonságait), hogy a lehető legi-
deálisabb mennyiségű oltóanyag kerüljön 
felhasználásra. A kezelések tavaly április 
végétől, szeptember közepéig tartottak. 
A 15,5 hektáros meder alján a kezelések 
befejezése után az üledék vastagsága át-
lagosan 13,7 cm-ra csökkent az átlagosan 
37 cm-es vastagságról, amely jelentette 
az üledék csökkenését, valamint az üle-
dékben képződő gázok elbontását is. Sok-
kal kézzelfoghatóbb és informatívabb az 
iszap szerves anyagának alakulása, amely 
6,24%-ról 3,89%-ra csökkent a tenyész-
szezon alatt.
A kezelés hatására a tóvíz fizikai és kémiai 
paraméteri is kedvezően alakultak. Az 
Omszk-tó pH értéke 8,1 körül volt mér-
hető a kezdetei 8,7-hez képest. Ezeken 
kívül a nitrogénformák, (nitrit, nitrát, 
ammónium és a szabad ammónia) és a 
foszfát koncentrációja is normalizálódott. 
Egy tó életében nemcsak az üledék szerves 

anyaga tud problémát jelenteni, hanem a 
vízben oldott szerves anyag is. A kezelések 
hatására a vízben oldott szerves anyagok 
(KOI, TOC) koncentrációja is csökkenést 
mutatott.

n Mi lesz azzal az iszappal, vagyis 
szerves  anyaggal,  amelyet  ez  a 
technológia lebont?

A szerves anyag jelentős része beépül a 
növényi és állati táplálékláncba, másrészt 
maguk a mikroorganizmusok használják fel 
saját élettevékenységükhöz. Korábbi vizs-
gálatok alapján is elmondható, hogy ked-
vezőbben alakult a halak egészségi állapota. 
A melegebb időszakban sincs halpusztulás, 
és nem képződnek a tó vizének kellemetlen 
szagot kölcsönző anyagok.

n Szükség van-e az eljárás folytatá-
sára?

Azt szoktuk mondani, hogy ez egy 3-5 
éves projekt, mivel még van nemkívánatos 
iszap a tófenéken. Valójában nem cél az 
üledék teljes „felszámolása”, hiszen az üle-
dékben számos olyan elsősorban állati szer-
vezet él, amely a halaknak ugyancsak kiváló 
természetes fehérjeforrás. Természetesen 
idén is folytatjuk a kezeléseket. A harmadik 
év végére kiváló vízminőséget leszünk képe-
sek elérni a kezelések által. 

n Úgy tudjuk cége térítésmentesen 
végezte el ezt a korántsem csekély 
feladatot. Miért tette ezt a nagyvo-
nalú felajánlást a városnak?

Ahogy már korábban említettem csa-
ládommal nagyon sokat járunk a tóhoz, 
szeretjük ezt a tavat. Mivel cégünk gyártó 
üzemét is itt találjuk, ezért duplán felelősek 
érezzük magunkat a budakalászi környezet 
védelméért. Úgy gondoljuk, hogy ennek a 
környezetbarát, vegyszermentes technoló-
giának birtokában „tartozunk” annyival a 
környezetünknek, hogy költségmentesen is 
óvjuk, védjük.

Lévai Zsuzsi

A szakember felajánlásának  
köszönhetően különleges eljárással 
tisztították az Omszk-tó medrét
A vállalkozó-szakember cége, egy különleges technológia segítsé-
gével a város számára térítésmentesen vállalta az Omszk-tó 15, 
5 hektár méretű medrének iszapmentesítését. Sok jó kis helyen 
is elfér, sőt ez a sok jó emberi szemmel nem is látható... Pedig a 
szervezetünkben és a környezetünkben élő láthatatlan mikroorga-
nizmusok egy része képes tökéletes rendet teremteni bennünk és 
körülöttünk, illetve az ember és a külvilág kapcsolatában.

Vendégünk: Páncsity Ferenc 



Önkormányzati hírek 

Színvonalas strandra és gazdasági előnyökre váltja  
a város a Luppa-tó értékesítésének bevételét

Budakalász Város Önkormány-
zata korábbi ígéretének megfe-
lelően a sikeres pályáztatást és a 
szerződések megkötését követően 
ezúton számol be az önkormány-
zati tulajdonú Luppa–tó rész és az 
ehhez kapcsolódó földterület sike-
res hasznosításáról.

Az Önkormányzat 17 évvel ezelőtt 
vásárolta meg a tófelület hozzávetőlege-
sen egynegyed részét, 72 millió forintos 
vételáron. A befektetés célja elsősorban 
a kavicsvagyon kitermelése volt. A tény-
leges bányászati tevékenység 2016-ban 
lezárult és ugyan az előzetes várako-
zásokat alulmúlta, összességében hoz-
závetőlegesen 40 millió forint bevételt 
eredményezett.

Az elmúlt időszakban folyamatos 
problémát jelentett az évről évre egyre 
nagyobb létszámban megjelenő – első-
sorban nem budakalászi – illegális für-
dőző, ami a megfelelő infrastruktúra és 
felügyelet hiányában jelentős közegész-
ségügyi, köztisztasági, és életbiztonsági 
kockázatot rejtett magában.

A tavalyi év folyamán a tó Óbuda Zrt. 
tulajdonában álló részén megjelent egy 
szakmai befektető, aki igényes kivitelű 
és pozitív lakossági fogadtatású stran-

dot létesített. Tekintettel arra, hogy a 
beruházás híre az országos médiában 
több helyen is megjelent, drasztikusan 
emelkedett a fizetős strandot megkerülő, 
az önkormányzati részt ingyen és jogel-

lenesen használók létszáma. A helyzet 
fenntartása esetén az Önkormányzatot, 
mint tulajdonost éves szinten 10-20 mil-
lió forint nagyságrendű köztisztasági és 
rendészeti költség terhelné a veszélyfor-
rások fennmaradása mellett. A kaotikus 

állapotok megelőzése érdekében sürgős 
lépésekre volt szükség. 

Az érdemi változatásra két lehetőség 
mutatkozott: a saját beruházás és a terü-
let hasznosítására pályázat kiírása.

A strand létesítéséhez minimum 300-
500 millió forintos kezdőberuházásra és 
éves szinten 30-40 millió forintos üze-
meltetési költség biztosítására lett volna 
szükség, miközben az ilyen speciális 
jellegű hasznosításra az Önkormányzat 

a szükséges tapasztalattal és humán erő-
forrással nem rendelkezik és nyilvánva-
lóan nem tud konkurálni a szomszédos 
terület profi hasznosítójával.

A másik lehetőség a pályázat kiírása 
volt. Gerendai Károly befektető még a 
múlt év elején jelezte az Önkormányzat 
felé, hogy amennyiben erre lehetőség 
nyílik, szeretné megvásárolni a tófelület 
önkormányzati részét, ezzel egyidejűleg 
bérelni a tóparton található 6,5 hektáros 
önkormányzati területet strand és par-
koló céljára. A tórészlet tulajdonjogáért 
és a parti területek 10+10 éves bérletéért 
összesen 136 millió forint összeget aján-
lott fel. (101 millió Ft vételár és 35 millió 
forint bruttó bérleti díj.)

Többszöri egyeztetést és a szakmai 
befektető Képviselő–testület előtti be-
mutatkozását követően megtörtént a 
tófelület értékbecslése és a nyílt pályázat 
kiírása, melyet az Önkormányzat saját 
honlapján és az országos ingatlanportá-
lon is megjelentetett.

Az ajánlattevő Lupa Vagyonkezelő 
Kft. érvényes pályázatot nyújtott be, a 
következők szerint:

1. A tófelületre 118 millió forintos vé-
teli ajánlatot tett, mely összeg megfize-
tésére 2019. december 31. határidővel, 
több részletben történő teljesítéssel vál-
lalt kötelezettséget.

2. A pályázatban szerepel a tóparti 
önkormányzati területekre vonatkozó 
10+10 éves bérleti ajánlat is, évi 3 millió 
forint + Áfa árral, összesen 76.200.000.- 
Ft értékben.

Az ajánlatot az Önkormányzat a 

kedvezőbb feltételek elérése és az Ön-
kormányzat üzleti érdekeinek védelme 
érdekében zárt ülésen tárgyalta. Nem 
lett volna szerencsés ugyanis, ha az aján-
latevő fél megismeri a város üzleti állás-
pontját a szerződéskötést megelőzően, 
különös tekintettel arra, hogy a bérlet 
vonatkozásában az ajánlatot eltéréssel 
fogadta el.

A képviselő-testületi döntés alapján 
sor került a szerződések megkötésére, 
ennek köszönhetően az Önkormányzat 

118 millió forint összegű vételárhoz és 
az 5+5 éves bérleti szerződés kereté-
ben 38.100.000 Ft bérleti díjhoz jut. A 
szerződések összértéke 156.100.000 Ft. 
Az eredeti (136 millió Ft-os) ajánlathoz 

képest az ellenérték 20 millió forinttal 
emelkedett, miközben a bérleti időszak 
megfeleződött.

A Luppa-tó eladásából származó be-
vételt az Omszk park sport és rekreációs 
célú fejlesztésére kívánja fordítani a 
város. Így szeretné a csónakázást, vízi-
biciklizést lehetővé tenni, stéget, szökő-
kutat és zenés fényjátékot létrehozni 
valamint a tó körül gyalogjárdát építeni.

A „Sziget fesztivál” Budakalászra 
költözésével kapcsolatos aggodalmak 
elkerülése érdekében nyomatékosan 
hangsúlyozni kívánjuk, hogy a bérleti 
szerződés csak strand és parkoló célú 
hasznosítást tesz lehetővé, az ettől való 
eltérés a szerződés azonnali hatályú fel-
mondását eredményezi.

A bérleti szerződésben a beruházó 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a szer-
ződés időtartama alatt a helyi lakosok 
részére lakcímkártya felmutatása ellené-
ben 20% belépődíj kedvezményt biztosít.

Reményeink szerint a megállapodás 
eredményeként a budakalásziak egy 
minden igényt kielégítő, kulturált létesít-
mény használatára, a fiatalok nyári mun-
kára kapnak lehetőséget. A Luppa-tó 
fejlesztése mindemellett jelentős gaz-
dasági előnyöket is generál a város szá-
mára: munkahelyeket teremt, iparűzési 
adóbevételt eredményez és turisztikai 

vonzerőt is jelent majd a városnak. Az 
önkormányzati parti ingatlanok forgalmi 
értéke pedig 30-50 százalékban emelke-
dik, amely milliárdos nagyságrendben 
növeli az önkormányzati vagyont.

Budakalászi hírmondó
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kirándulásaink mottója:
„FérFiAk éve Még Mindig” 

Március 22. szerda: Felcsút és

Alcsútdoboz. Találkozás: Hév Bp.
felé: 7.20 Budakalász, 2. kocsi. A Déli
pu-ról 8.20-kor a Győr felé induló
vonattal Bicske vasútállomásig, majd
a Bicskéről 9.05-kor  Székesfehérvár
felé induló busszal Felcsútra. 

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

A mozgás órák a szokásos heti
rendben folynak.

irányított Mozgás

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

klubnAP

A közgyűlés miatt a március
havi orvosi előadás elmarad!

orvosi előAdás

Március 16. csütörtök dr. Faragó
Eszterrel: kirándulás a Magyar
nemzeti Múzeumba. Az utolsó
királyunk, IV.Károly koronázását
megörökítő kiállítás megtekintése.
Indulás: az Alsó-Kalászra 9.27-kor
érkező vonattal, a Batthyány térről
metróval az Astoriáig.
A kirándulás kapcsolódik a Bu-
davár tematikához és az I. világ-
háborús megemlékezéshez. 
A sorozat ezzel zárul.
április 08. szombat: kirándulás
Hollókőre menetrend szerinti autó-
busszal. Várható költség belépőkkel,
idegenvezetéssel, ebéddel: kb. 10
ezer Ft. Jelentkezés március 25-ig dr.
Faragó Eszternél. 
április 13. csütörtök 17h klubnap
“négyszeMközt” kibeszélő show
Lontai Erzsivel.

Program: A Felcsúti Puskás Ferenc
labdarúgó Akadémia bejárása ve-
zetéssel (kb. 1 óra, 500 Ft/fő). Utazás
Felcsútról a 11.14-es busszal Alcsút-
dobozra. Ebédelés (Hegedűs ét-
terem az Arborétum mellett. Menü,
olcsó ételek), a tavaszi hóvirág,
ibolya-, nárciszmezők megcsodálása
az Alcsútdobozi Arborétumban
(500 Ft/fő). Visszaút busz: 14.22,
15.27, 16.22,  16.26, 17.22, 17.26.

április 12. szerda: kogArt Ház Bu-
dapest, Andrássy út 112. találkozás:
Hév Bp. felé: 9.07 Budakalász,  2.
kocsi. Utána a Margit hídtól villa-
mossal, majd M1 metróval. 
Program: A kovács gábor gyűj-
temény 20. század színei c. kiállítás
megtekintése, a KOGART ház kert-
jében lévő magnólia fák megcso-
dálása. Belépő: 1500 Ft/fő, csoport 15
főtől 750 Ft/fő.

Szervező: Kecskés Éva, 341-358, 
06 70/2542906, e-mail:

kecskes.eva@t-online.hu

kirándulás

Éves rendes
közgyűlÉsünket
2017. március 23-án 

fÉl 4 És negyed 6 között tartjuk a 
faluházban. 

minden tagunk megjelenésére 
számítunk!

Egészség

Az Egészségklub az előző évekhez hasonlóan ebben az 
évben is megszervezi a lakosok körében a preventív 
szűréseket.
A felmerülő költségeket Budakalász Város Önkormány-
zata finanszírozza. Kizárólag budakalászi lakosú szemé-
lyek és a város közintézményeiben dolgozók vehetnek 
részt a programban személyes jelentkezést követően. 
A szűrőprogramokra mindenki hozza magával a sze-
mélyi igazolványát, lakcímkártyáját és a TAJ kártyá-
ját. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szűrőprogramokon 
elsősorban azok vehetnek részt, akik még nem, vagy 
az előző szűréstől eltelt egy éven túl vették igénybe a 
szolgáltatást. 
A tavaszi szűrésekre a jelentkezési határidő 2017. 
május 31. Ezt követően előjegyzést már nem foga-
dunk. A 2017. évi őszi szűrések konkrét időpontjairól 
és további információkról, a jelentkezések módjáról a 
Hírmondó újság szeptemberi lapszámában olvashatnak.
A szűrésekre az Egészségház vérvételi helyiségében 
kerül sor, az alábbi időpontokban:

1. Nőgyógyászati szűrés időpontjai
2017. május 12-én pénteken 9:00-tól 12:00 óráig,
2017. június 9-én pénteken  9:00-tól 12:00 óráig,
2017. októberben – szervezés alatt
2017. november – szervezés alatt
A vizsgálatot DR. DOBOS GYÖRGY szülész-nőgyógyász 
végzi. A vizsgálat kiterjed a kolposzkópos vizsgálatra, 
kismedencei UH vizsgálatra, citológiai mintavételre, le-
letezésre.
Jelentkezni lehet: hétfői és szerdai napokon 18-20 óra 
között Rakics Istvánné Aninál a +3630/9441165 tele-
fonszámon.

2. Bőrgyógyászati szűrés időpontjai:
2017. március 30-án csütörtökön 13:00-tól 17:00 óráig,
2017. április 27-én csütörtökön 13:00-tól 17:00 óráig,
2017. októberben – szervezés alatt
2017. november – szervezés alatt
A vizsgálatot DR. BAKOS BEÁTA bőrgyógyász és aller-
gológus végzi.

Jelentkezni lehet: hétfői és szerdai napokon 18-20 óra 
között Lugosi Istvánné Katinál a +3630/6298264 tele-
fonszámon

3. Urológiai betegségek vizsgálatának időpontjai
Ide tartoznak a vese megbetegedései, húgyhólyag prob-
lémái, az idős korban jelentkező vizelettartási gondok, 
az 50 év feletti férfiak prosztata megnagyobbodása és 
az ezzel járó betegségek is. A vese és hólyagproblémák-
kal kapcsolatos vizsgálatra várjuk hölgyek, asszonyok 
jelentkezését is. A vizsgálatokra nem hétköznapokon, 
hanem munkaszüneti napokon, szombaton kerül sor.
2017. április 22-én szombaton 9:00-tól 13:00 óráig,
2017. május 27-én szombaton 9:00-tól 13:00 óráig,
2017. október 28-án szombaton 9:00-tól 13:00 óráig,
2017. november 25-én szombaton 9:00-tól 13:00 óráig.
A szűrést végző orvos: dr. Bódy GáBor dénEs uro-
lógus szakorvos. A prosztatavizsgálat kiterjed:  adatlap 
(nemzetközi pontrendszer) kitöltésére, UH vizsgálatra, 
vizelet vizsgálatra, tapintásos vizsgálatra, tanácsadásra, 
szükség esetén gyógyszer írására, további vizsgálatra 
irányításra.
Jelentkezni lehet: kedden és szerdai napokon 18-20 
óra között dr. Ollár Györgynél a +3620/5242355 tele-
fonszámon.

4. Szájüregi szűrés lehetősége
A szájüregi szűrést az előző évhez hasonlóan helyi fog-
orvosok, a körzetükhöz tartozó betegeknél a rendelési 
időben szívesen és térítésmentesen elvégzik. Fordulja-
nak hozzájuk bizalommal, előzetes jelentkezést köve-
tően. Fogorvosaink: dr. Rénes Nóra és dr. Veszeli Dóra.
Egészségük megóvása érdekében éljenek az Önkor-
mányzat, az Egészségklub és a Szakorvosok által nyúj-
tott lehetőségekkel!

        dr. Csobod Judit                  Garami Lászlóné       
a szűrések koordinátora          Népjóléti Bizottság tagja

Az Egészségklub célja, hogy Budakalász 
város lakosságának lehetőséget teremtsen 
arra, hogy az egészségét megőrizze és a be-
tegségeket megelőzze. Rendszeresen szerve-
zett orvosi előadásaikon az egészségügyben 
dolgozó szakemberek beszélnek az egészség 
fontosságáról, szerepéről. Februárban Dr. 
Pállfy Márta allergológus, a Budai Aller-
gia Központ specialistája volt a vendég, aki 
a Kós Károly Művelődési „Házban Fű, fa, 
virág- minden egészséges?”- címmel tartott 
előadást. „Mi az allergia? Az immunrendszer 
túlműködése, mikor a szervezet nem ismer 
fel olyan a környezetünkben élő fehérjéket, 
anyagokat, élelmiszerfehérjéket, szőröket, 
házi porokat, amik jelen vannak évezredek 
óta a környezetünkben. Ezen anyagok ha-

tására pedig elkezd ellenanyagot, termelni 
a szervezetünkben. Az allergia genetikai 
megbetegedés, ami túlfokozott működése 
saját immunrendszerünknek”- mondta a 
doktornő. Az elmúlt 20 évben robbanássze-
rűen megnőtt az allergiások száma szerte 
a világon. A nagyobb probléma az, hogy az 
allergiás megbetegedések egyre több új vál-
faja jelenik meg, egyre szélesebb spektrumot 
kell lefednie az orvosoknak. A korhatárok is 
kitolódnak. Sajnos nem ritkák a már allergiá-
san született csecsemők és van, hogy 60 éves 
kor fölött kezd el a szénanáthától szenvedni 
valaki.  „Magyarországon a statisztikákban 
kimutatott allergiások, és a ténylegesen be-
tegségtől szenvedők száma nagyban eltér, 
mert sokan fordulnak inkább a homeopát-
iához, vagy kérnek tanácsot, gyógyszert a 
gyógyszertárban. Ha nem kezelik megfele-
lően, az allergia súlyosbodhat, a szénanátha 
könnyen átmehet asztmába. Az allergia a 
modern kor népbetegsége. Pállfy doktornő 
több specifikus allergiára is kitért, beszélt a 
megelőzhetőségről, illetve a diagnosztizálás 
utáni teendőkről. Kiemelte az orvostudo-
mány fejlődésének szerepét az allergiás bete-
gek kezelésében.

Az idősklub farsangján Pipó József 
budakalászi bűvész lépett fel. A mű-
vész bevonta az időseket mutatványa-
iba, ezáltal még emlékezetesebbé tette 
a farsangot számukra. Műsora után 
finom süteménnyel és üdítővel vendé-
gelték meg a jelenlévőket. Megválasz-
tották az idei farsang királynőjét is és 
a zene, tánc sem maradhatott el ezen a 
szép délelőttön.

Fű, fa, virág – Minden egészséges? farsang  
az Idősklubban

Preventív szűrések Budakalászon az Önkormányzat támogatásával 2017. évben

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvarosa közösségért!az egészségért!

Rogán László
budakalász polgármestere
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MÁRCIUS-ÁPRILISI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS

Március 18. szombat 14.00                                                                                                            
Szent Korona Délután
Házigazda: Dr. Varga Tibor, további 
információ: +36 30 389 3091
Belépődíj: 800 Ft

Március 26. vasárnap
XXVII. Tarsolyosok Országos T 
alálkozója
Kézműves vásár, előadások.  
Kapunyitás: 10.00-kor
További információ: Nyers Csaba  
+36 1 312 0542

Március 31. péntek 17.00 
Írástörténeti előadások
dr. Czeglédi Katalin nyelvész: Beszélő 
földrajzi nevek

Április 6. csütörtök
A magyar költészet napja
Versmondó gála és műsor a Kalász suli 
és a Telepi suli tanulóinak részvételével. 
Házigazda: Lutter Imre, a Magyar 
Versmondók Egyesületének ügyvezető 
elnöke, a Kaleidoszkóp VersFesztivál 
igazgatója
A Bojtorján együttesből ismert Pomázi 
Zoltán akusztikus Radnóti estje

Április 21. péntek
A Föld napja
Előadások a „Föld teremtményei” 
témakörben, interaktív foglalkozások, 
kiállítás Testünk, a csoda címmel

Április 23. vasárnap 12.00
Szent Korona Délutánok: Grál nap

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Március 11. szombat 20.00
RockHáz
20.00 Jackmans
21.30 Ozone Mama
Belépődíj elővételben 1200 Ft, a koncert 
napján a helyszínen 1700 Ft.

Március 16. csütörtök 17.00
Örömzene koncert: Kodály Zoltán 
művei
Közreműködnek a Kalász Művészeti 
Iskola és a Kroó György Zeneiskola 
növendékei.
A belépés díjtalan!

Március 17. péntek 19.00 
Hangfonó koncert: Jazz Consort 
Belépődíj: 1000 Ft

Március 18. szombat 17.00-20.00
Nosztalgia táncest – Az álom, amit 
nem láttak még...
Musicaldallamok, filmzenék és operettek 
a Pódium Színház előadásában
A legismertebb musical slágerek, a Hair, 
a Cabaret, a Chicago, Grease,  
Az operaház fantomja, Macskák,  
Producerek, Jézus Krisztus Szupersztár 
című darabokból. 
Belépődíj elővételben 1000 Ft,  
a helyszínen 1500 Ft.

Március 23. csütörtök 19.30 
Hangfonó koncert: Corner 
Belépődíj: 1000 Ft

Március 25. szombat 20.00 
Rockház
20.00 Radar
21.30 Piramis
Belépődíj elővételben 2500 Ft, a 
helyszínen 2900 Ft.

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

Március 31. péntek 18.00
Örömzene koncert: „Népszerű  
dallamok a Legnagyobbaktól”
Bach, Schubert, Chopin, Dvorák,  
Debussy és mások művei 
Közreműködik a Nemzeti  
Filharmonikusok Triója:
Embey-Isztin Zsófia – fuvola
Sipkay Deborah – hárfa
Kökényessy Zoltán – brácsa 
Belépődíj: felnőtt 1500 Ft,  
diák/nyugdíjas 900 Ft

Április 8. szombat 20.00
Rockház
20.00 Pannónikum
21.30 Örökség

Április 21. péntek 20.00 
Hangfonó sorozat: Ella 100 –  
Let’s do it
Koncert Ella Fitzgerald születésének 
100. évfordulója alkalmából, a Hedda 
Jazz előadásában

KIÁLLÍTÁS

Március 11 – április 3.
Harangozó Ilona Bimbi festményei
A művésznő varázslatos női alakokat 
álmodik vászonra, art deco stílusban.  
A nőiességet, az eleganciát és a  
szépséget festi gazdag, vidám, élettel 
teli képein. Művészetére nagy hatással 
volt ruhakészítő nagymamája, akitől 
elleste a ruhatervezés alapjait, és néhai 
férje, aki szeretetteli biztatással indította 
el festészeti pályáján. Kalapos nőalakjai 
szinte védjegyévé váltak, nőies  
misztériumot és életszeretetet  
sugározva magukból.
Megnyitó: március 11-én 13.00-kor,  
a nőnapi rendezvény keretében

Március 16-31.
Kodály Zoltán emlékkiállítás a 
zeneszerző, zenetudós, zeneoktató  
és népzenekutató halálának 50.  
évfordulója alkalmából 
Megnyitó: március 16-án 16.30 órakorű

Április 7 – május 13.
Kortárs magyar képzőművészek 
kiállítása – válogatás az óbudai T-Art 
Alapítvány anyagából…
Megnyitó:  április 7-én 19.00-kor

Április 19-21.
Testünk, a csoda – interaktív  
vándorkiállítás és játszóház
Nyolc témakör, 750 kép! További  
információ: www.jatekostudomany.hu  

TÁNC, MOZGÁS

Március 10. péntek 17.00
Aprók tánca
A táncot tanítja Bucsánszki Beáta, 
muzsikál a Budakalászi Tambura-
zenekar. A táncház után kézműves 
foglalkozás. 
Belépődíj: 600 Ft, kísérőjegy: 400 Ft.

Március 10. péntek 18.00-23.00
Folk Kocsma: szerb mulatság 
tánctanítással! 
A talpalávalót a Ruzmarin Folkestars 
húzza, házigazda a Rozmaring 
táncegyüttes.
Belépődíj: felnőtt 1000 Ft, 
diák/nyugdíjas 600 Ft

Április 28. péntek 18.00-23.00
Folk Kocsma: sváb mulatság 
tánctanítással

SPORT

Április 1. szombat 10.00
Tófutás
Nevezés 9.00-től, rajt 10.00-kor

EGYÉB

Március 11. szombat 12.00-18.00
Nőnap – egy nap Érted
Háziasszony: Pártai Lucia
13.00 Beszélgetés a kiállítókkal,  

szolgáltatókkal
13.30 Harangozó Ilona BIMBI  

kiállításának megnyitója
14.00 Torres Dani koncertje
14.40 Beszélgetés Nyáry Krisztián 

íróval, utána dedikálás
15.45 Tombola
16.00 Pál Feri atya előadása, utána 

beszélgetés

Kézműves portékák és ingyenes 
szolgáltatások a szépség és egészség 
jegyében!
Ékszerkészítés, asztrológia,  
körömfestés, sminktánacsadás,  
aurafotózás, kreatív foglalkozások és 
sok minden más testünk-lelkünk  
ápolására és épülésére! 
A belépés díjtalan!

Március 15. szerda 09.00 
Megemlékezés az 1848/1849-es  
Forradalom és szabadságharc hőseire 
Helyszín: a Budai úti Szent Kereszt 
Felmagasztalása templom kertje

Március 16. csütörtök
Kodály Zoltán emléknap
16.30 Kodály emlékkiállítás megnyitója
17.00-18.00 Kodály emlékkoncert – a 
Kalász Művészeti Iskola és a Kroó 
György Zeneiskola növendékeinek 
közös koncertje
A belépés díjtalan!

Március 18. szombat 8.00-12.00
Ládafia garázsvásár
Asztalfoglalás az asztaljegy előzetes 
megvásárlásával. Asztaldíj 1000 Ft és 
500 Ft (helytől függően), fogas 500 Ft.

Március 24. péntek 19.00 
Nézőművészeti Főiskola – színházi 
szatíra egy felvonásban
Írta: Tasnádi István
Szereplők: Scherer Péter, Mucsi Zoltán, 
Katona László
Rendező: Árkosi Árpád
Jegyár: 2500 Ft

Április 28. péntek 
Német Nemzetiségi Nap
11.00 Német Nemzetiségi Önkormány-
zat és Kalász Suli közös rendezvénye
18.00-23.00 Folk Kocsma sváb zenével 
és tánctanítással

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR  
PROGRAMOK

Március 23. csütörtök 16.00 és 
április 20. csütörtök 16.00
Papírszínház
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n tElEPi óvoda

Katus néni gondolatai a mesék 
kapcsán: A próbák során egy utazáson 
veszünk részt. Ez az út korántsem könnyed 
kis utazás, hanem teli van érzelmekkel, 
izgalmakkal és néha talán kihívásokkal. 
Bár mindenki igyekszik belebújni a neki 
megírt szerepbe, valójában a szerep vagy 
álarc viselése helyett próbáról-próbára 
vetkőzzük le az álarcainkat és válunk iga-
zán önmagunkká és nyílunk meg egymás 
előtt. A kedvenc pillanatom a mesepróbá-
kon az, amikor mindenki érti és érzi, hogy 
megtörtént a „pillanat”, amikor már nem 
csupán egy hibátlanul elmondott szöveg-
próba történik, hanem a „szerep” megtelik 
ÉLETTEL. A próbák alkalmával bármilyen 
„kicsi” vagy „nagy” szerepben tündöklünk 
is, egy adott pillanatban hősökké válunk 
és legyőzzük önmagunkat, a gátlásainkat, 
a félelmeinket és újjászületik bennünk a 
mese. Nekem a mese nem csupán egy fan-
tasztikusan megírt meseadaptáció, hanem 
mi magunk, a mi szívünk. 

A mese a kezdetektől szereplő Ma-
rika néni szemszögéből: Az első mese 
a Hófehérke volt.  Mi is, és a gyerekek is 
nagyon élveztük. Eleinte csak az óvó nénik 

szerepeltek, de aztán a dadus nénik is 
megirigyelték azt a boldog készülődést, iz-
galmat. Amikor Teca néni átvette a szöveg-
írás, rendezés feladatait, az eredeti meséket 
kicsit átalakította, ránk írta a szerepeket. 
Megszülettek a táncok és az énekek. Egyre 
többen szerepeltünk és egyre hosszabbak, 
tartalmasabbak és élvezetesebbek lettek 
az előadások. Gergő bácsi hozzánk képest 
profi. Az ő segítségével még színvonalasab-
bak lettek az előadások. A próbák közben 
nagyon sokat nevetünk és élvezzük egymás 
társaságát. A legszebb az egészben, hogy a 
mi örömünk, lelkesedésünk átragad a né-
zőkre, és a pozitív visszajelzésekből erőt 
merítve készülünk az új mesére. Sajnos 
számomra ez volt az utolsó mese. Nagyon 
fog hiányozni. 

Tóth Johanna (volt óvodásunk) 
véleménye a nézőtérről: Én már „öreg 
ovisként” járok vissza ezekre az előadá-
sokra és izgatottan várom, hogy az általam 
olyan jól ismert történetek hogyan kelnek 
életre a színpadon, ki melyik szereplő bő-
rébe bújik, milyen viccek hangzanak el. 
Érezni a rengeteg belefektetett szeretetet, 
időt és energiát, és a mese végeztével csak 

arra tudok gondolni, milyen szerencsések 
a mostani ovisok (és persze minden valaha 
volt telepi ovis), hogy ilyen nagyszerű óvó-
nők és óvó bácsi nevelik (nevelték) őket 
(minket). Az idei évben Aladdin csodás 
világába csöppentünk igen látványos meg-
oldásokkal, remek színészi alakításokkal és 
persze rengeteg vidámsággal. Mindenkinek 
csak ajánlani tudom, hogy nézzen meg leg-
alább egy mesét, mert ezekhez sosem elég 
idős az ember! 

Egyszer volt, hol nem volt… /avagy kinek 
mit jelent a Telepi Óvoda alapítványi meséje/

n BölCsödEi hirEk

Nagy izgalommal készültünk a farsangi 
bál napjára a Budakalászi Bölcsőde Budai 
úti és Mályva utcai tagintézményében. Fel-
díszítettük a csoportszobákat és álarcokat 
készítettünk. Sok szép és ötletes jelmezbe 
öltözött gyermek ropta a táncot, majd a 
megterített asztaloknál, a szülőktől kapott 
sok finomság közül lehetett falatozni, Teri 
néni és Zsuzsi néni sütötte a fánkot, ami 
nagyban hozzájárult a farsangi hangulathoz

Farsang a Bölcsődében

Óvodai hírekIskolai hírek

Kalandozás az iskolában
Február 18-án, szombaton a Szentist-

vántelepi Iskolában idén is megrendeztük 
sulicsalogató programunkat. Az ovisok az 
iskola minden zegét-zugát bejárták. Zsák-
bamacskáztak, angolul és németül éne-
keltek, mondókáztak. A tornateremben 
izgalmas akadálypálya várta a kicsiket. El-
készítették a játékos ebédbefizetéshez szük-
séges tallérokat, majd az étkezőben jóízűen 
falatoztak és kipihenték fáradalmaikat. 
Még az igazgatói irodába is bemehettek, 
ahol kipróbálhatták az iskolai pecséteket. 
Kincseiket kis tarisznyájukban gyűjtöget-
ték.

Az utolsó állomáson mindenki kirakta a 
megszerzett puzzle-darabkákból iskolánk 
címerét. 

Öröm volt látni a sok kis mosolygós 
arcot. Alig várjuk, hogy újra találkozzunk!

(Író Zsuzsanna)

A leendő elsős gyerekek 2017. március 
16-án csütörtökön, illetve 2017. március 

23-án csütörtökön 8:00-10:00 között is-
merkedhetnek a tanító nénikkel. Azoknak 
az érdeklődőknek, akik a Kalandozáson 
nem vettek részt vagy nem jelentkeztek, az 
iskola titkárságán kell előzetesen regiszt-
rálniuk az iskola@telepi.sulinet.hu, vagy a 
(26) 340 209-es telefonszámon.

Az érdeklődő szülők és gyermekeik is-
merkedhetnek a leendő tanító nénikkel, 
utána az iskolával és a beiratkozással kap-
csolatos kérdéseikkel megkereshetik az is-
kola igazgatóját.

versenyek
Az Árpád Gimnáziumban január 28-án 

rendezték meg a nagy népszerűségnek 
örvendő Karádi Károly Természetisme-
reti csapatversenyt, amelyen iskolánk 6. 
évfolyamos csapata 1. helyezést ért el. A 
csapat tagjai voltak: Wernsdörfer Anna, 
Wernsdörfer Albert és Botyánszki Blanka, 
felkészítőjük Nádas Kati néni. Gratulálunk 
a kiváló eredményhez!

A körzeti  Bolyai Természettudományos 
Csapatversenyen is szép helyezést értek el 
diákjaink.

n szEntistvántElEPi iskola

n kalász suli

Foci diákolimpia
Iskolánk a téli teremfoci -futsal- diákolim-
piai küzdelmeiben két korosztállyal képvi-
seltette magát. Először a IV. korcsoportnak, 
azaz a 7-8. osztályosoknak rendezték meg a 
körzeti diákolimpiai döntőt. Nagyszerű já-
tékkal tanulóink a IV. helyet szerezték meg 
a hatos döntőben. Januárban a „kicsik” 
azaz az 5-6. osztályosaink következtek. A 
körzeti selejtezőt biztosan nyerve jutottak 
be a döntőbe. A négyes döntőben vereség 
nélkül, végül is a második helyet sikerült 
megszerezni, ami ezüstérmet ért. Gratulá-
lunk a gyerekeknek a szép eredményhez! 
Nagyon örülünk annak, hogy egyre több 
gyermek focizik iskolánkból a BMSE-ben, 
ahol nagyszerű munkát végeznek, hiszen 
csapataink nagy része jelenleg is ott játszik, 
vagy onnan indult.

Német vers-és prózamondó verseny 
(iskolai forduló)

Idén február 15-én rendeztük meg is-
kolánkban a német vers-és prózamondó 
versenyt. Tanulóink csoportjuk, osztályuk 
legjobbjaiként álltak elénk.  Jól felkészültek 
a versenyre, szépen szerepeltek, és sokan 
továbbjutottak a területi fordulóba. Gratu-
lálunk minden versenyzőnknek, és további 
sok sikert kívánunk!

A budakalászi svábok kitelepítésére 
emlékeztünk 

Február 22-én a budakalászi svábok 
kitelepítésére emlékeztünk. A Kalász Suli 
felsős németesei és a negyedikesek együtt 
kivonultak az Alsó-Kalászi HÉV megállóba 
az emlékműhöz, és meghallgatták a hetedi-
kesek  műsorát. A műsort Németh Nikolett 
tanárnő állította össze. Először közösen 
elénekeltük a magyarországi németek him-
nuszát, majd a műsor első részében elhang-
zott az „Egy marék földet (Egy kitelepített 
magyar kívánsága)” című vers. Felelevení-
tettük a kitelepítés történetét és egy kitele-
pített személyes élményeit is elmeséltük.

Vulkanológiai bemutató a Kalász Suli-
ban 

2017. február 13-a és 24. között iskolánk 
földrajz-történelem szakos tanára, Kovács 
Laci bácsi vetítéssel egybekötött vulkánok-
ról szóló élménybeszámolót tartott az alsós 
és felsős osztályainknak.A 2001-es és a 
2004-es vulkánexpedíciókról hallgathattuk 
meg érdekes előadását, melyben az olaszor-
szági vulkánokat mutatta be (Etna, Vezúv, 
Vulcano, Vulcanello, Stromboli), illetve a 
vulkáni utóműködésekről (Solfatara kráter) 
is elhangzottak érdekes dolgok. A vetítés 
után pedig vulkanikus kőzetek bemutatása 
zajlott egy kis ásványbörzével egybekötve. 
A több száz fotó bemutatására sajnos kevés 
volt az idő, ám akit érdekelnek a vulkánok, 
vagy esetleg lemaradt a bemutatóról, azo-
kat Laci bácsi szívesen látja szentendrei 
múzeumában. 

Az iskola egy olyan hely… 
A tavasz nagy változást hoz egy nagycso-

portos ovis életében. Egyre többet beszél-
nek körülötte a felnőttek arról, milyen lesz 
majd suliba járni. A kicsik nagy várakozás-
sal, ugyanakkor nagy szorongással gondol-
nak erre a változásra.  Február 21-én ezt a 
szorongást próbálták feloldani a Kalász Suli 
alsós pedagógusai, remélhetőleg sikerrel.

 A leendő elsős tanítók kollégáikkal ki-
egészülve csodás mesébe ágyazott kalando-
zásra hívták a csemetéket, hiszen az iskola 
olyan varázslatos helyszín, ahol bármi meg-
történhet. Így alakult át a tornatermünk 
egy délután erejéig rejtélyes kastéllyá, tit-
kokat, próbákat rejtő erdővé. Az érdeklődő 
ovisokat kis mondókázás után csapatokba 
osztották, és már kezdetét is vette a bátor 
kis hősök hétpróbás kalandja. 

Miután a kis manók kúsztak, másztak, 
veszélyes vadvizeken és üveghegyeken át, 
aranytallér formájában megkapták jutal-
mukat a kastély hercegnőjétől.

Sok-sok vidám, felszabadult kisgye-
rek vett részt az ismerkedő foglalkozáson. 
Láthatóan nagyon élvezték a délutáni fog-
lalkozást, megérezhették, milyen jó együtt 
játszani a leendő tanítóikkal.

a művelődésszervezők kézművesfoglal-
kozással szórakoztatták a gyermekeket, a 
növendékek szülei pedig sok finomsággal 
egészítették ki a résztvevők számára fel-
állított büfét. A versenyzők és a felkészítő 
tanárok nagy örömére mindenki kapott 
emléklapot és egy szépen becsomagolt 
mézeskalácsot, melyet egyik tanítványunk 
édesanyja társadalmi munkában sütött ki, 
majd a zeneiskolai tanárok és gyerekek dí-
szítették. 

A Kalász Művészeti Iskola indulói szá-
mos okot szolgáltattak nekünk a büszke-
ségre: a II. korcsoportban Gulyás Márton, 
népi furulyásunk (tanára Sáringer Kál-
mán), Kravecz Máté, ifjú citerásunk (Ta-
nára Dömény Krisztián), valamint a Májai 
Liliána - Mészáros Míra népi énekes duó 
(tanáruk Papp Ágnes); a III. korcsoport-
ban pedig Halmai Réka, Szabados Orsolya 
és Vági Dorottya népi énekeseink (tanáruk 
Papp Ágnes) nyújtottak jeles produkciókat. 

Halmai Réka Tímea, a maximális 60 
pontból 55-öt szerzett és ezzel bejutott a 
Gödöllőn, márciusban rendezendő orszá-
gos döntőbe, Kravecz Máté és a Májai-Mé-
száros duó pedig csak egyetlen ponttal 
maradt le a továbbjutáshoz szükséges 53 
pontról. Minden indulónkra büszkék va-
gyunk, és szívből gratulálunk nekik és ta-
náraiknak!

Nemcsak népzenészeink jeleskedtek 
versenyen 2017. február 9-én, iskolánk 
továbbképző évfolyamokra (sikeres Művé-
szeti Alapvizsga utáni 7.-10. évfolyamok) 
járó diákjai közül is indult egy zongora 
szakos növendék, Szalay Lili (tanára Lovas 
László) a speciálisan ennek a korosztály-
nak rendezett, vegyes hangszeres verseny 
válogatóján, Dunakeszin. Nagy örömünkre 
a maximális 60 pontból 55 ponttal jutal-
mazták Lili produkcióját, így vélhetőleg 
bejutott a Szentendrén, márciusban rende-
zendő országos döntőbe. Büszkék vagyunk 
rájuk is! Szívből gratulálunk mindkettejük-
nek!

Következő rendezvényünk a március 
22-én, csütörtökön 17 órakor kezdődő Ta-
vaszi növendék hangverseny lesz, melyen 
népzenei illetve népzenei ihletésű klasszi-
kus stílusú darabok fognak felcsendülni. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Óvodai és bölcsödei hírek

Zeneiskolai hírek

VIII. Hatvani Országos  
Népzenei Verseny  

A VIII. Országos Népzenei Verseny 
Pest és Nógrád megyei Területi Válo-
gatója iskolánk szervezésében, 2017. 
február 9-én egész nap zajlott a Kós 
Károly Művelődési Ház Báltermében. 
19 iskolából 104 nevezés érkezett, 
melyek közül 20-at az Oktatási Hi-
vatalnak át kellett irányítania másik 
területi válogatóra, hogy egy nap alatt 
teljesíteni tudjuk a budakalászi fordu-
lót. A három fős szakmai zsűri tagjai 
Vavrinecz András, népzenekutató, 
Vakler Anna, népdalénekes és Széles 
András, citeraművész voltak. 

A Zeneiskola alkalmazottai 
gondoskodtak a gördülékeny le-
bonyolításról, a Faluház dolgozói 
biztosították a rendezett helyszínt, 
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Olvasói levélAnyakönyvi hírek

Februári anyakönyvi események:
Házasságkötés
Városunkban februárban  
2 pár kötött házasságot.
Az ifjú párnak gratulálunk! 

Szépkorúak
Februárban ünnepelte 90. születésnapját  
Berkóné Bözsöny Anna, Tókos Istvánné  
és Csonka János. 
Jó egészséget kívánunk nekik!

A Művelődési Ház kávézója február 
17-én újra virágba borult. Pártai Lucia nyi-
totta meg azt a kiállítást, mely az esküvő 
hete és az V. Budakalászi Esküvői Kiál-
lítás apropójaként, Bodó Éva virágkötő 
alkotásai által valósult meg. Virágok, gyer-
tyafény, kellemes társaság, jó hangulat 
jellemezte a késő estébe nyúló megnyitót. 
Bodó Éva virágkötő munkái nem teljesen 
ismeretlenek a budakalásziak körében. 
A 2015-ös „Mesés Advent” után idén egy 
üdébb, anyagában és színeiben is meré-
szebb nem csak esküvőre csábító kiállítás 
anyagát csodálhattuk meg. A különböző 
enteriőr részletekbe kihelyezett kompo-
zíciók komoly fejtörést okoztak a látoga-
tóknak, hiszen a virágok java része mű, de 
ezt csak az esetleges tapintásuk után lehe-
tett megállapítani, vagy még akkor sem! 
Emellett akadt olyan kompozíció, amely 
újságpapírból készült. Megcsodálhattuk, 

hogy egy szép fogas is lehet dísz alapja, 
sőt a nagymamáinktól örökölt, de általunk 
már nem használt csészék is kaphatnak új 
értelmet egy jól kitalált fali díszen! Bodó 
Éva 2000-ben Debrecenben végezte el a 
virágkötő tanfolyamot és 10 éve él Buda-
kalászon. Reméljük, a kislánya ihlette De-
koRóza márkanév egyre szélesebb körben 
lesz ismert Kalászon! Legközelebb már mi 
is együtt alkothatunk vele! A Faluházban 
március 11-én megrendezésre kerülő Nő-
napon kézműves foglakozás keretén belül 
tavaszi ajtódíszeket, kopogtatókat fog ké-
szíteni az erre nyitott látogatókkal!

Hangfonó  
koncertsorozat 

Hangfonó koncertsorozat követ-
kező állomásán az Ethnofil zenekar 
koncertjét évezhette a közönség feb-
ruár 12-én a Faluházban. A koncert 
után igazi Folk kocsma és táncház 
várta az érdeklődőket forralt borral és 
különleges harapnivalókkal. Az Eth-
nofil zenekar 2009-ben alakult Eger-
ben azzal a céllal, hogy úgy játszanak 
magyar népzenét, ahogy ideáig még 
senki. A zenekar számára a legfon-
tosabb az együtt zenélés öröme, az 
improvizáció és az egyediség. Ennek 
köszönhető egyedi stílusuk, a zene-
számok műfajhatárokkal nem törődő, 
eklektikus hangzása, melyet a népzene 
fog össze. 

maszkabál

Itt a farsang, a báli szezon, a Csa-
ládi Matinén pedig az egyik nagy ked-
venc, Gryllus Vilmos volt a vendég, aki 
az alkalomhoz illően Maszkabál című 
albumával lépett fel a Faluházban. A 
Kossuth-díjas előadóművész méltán 
kedvence a gyerekeknek, hiszen köny-
nyen énekelhető dalait sok családban 
hallgatják évtizedek óta. A Maszkabál 
sok gyerek gyűjteményében megtalál-
ható. Így a rajongók számára az első 
koncertélmények egyikét jelentheti a 
műsor. Gryllus Vilmos kedves dalla-
mai és szövegei elvarázsolják azokat 
is, akik eddig még nem ismerik a mun-
kásságát. 

Virágom, virágom

Közélet

Balatoni Rajmund  
Ferencné, 86 éves,
Bíró Péterné, 72 éves,
Daróczi István, 78 éves,
Géberter István, 85 éves,
Kulin Ilona, 85 éves,
Rapi Lajosné, 67 éves,

Gyászhírek

Rozsos Józsefné, 90 éves,
Somogyi Mária, 83 éves, 
Soós László, 93 éves,
Szemerédi Katalin, 62 éves, 
Urbán Sándorné, 94 éves
Urbánné Varga Piroska, 94 éves

Részvétünk a hozzátartozóknak!

Februárban ehunyt budakalászi lakosok:

Újszülöttek
Molnár Emma Gizella
Szlivka Domonkos
Tuza Noé Pál

Jó egészséget kívánunk neki!

Az örömzene koncertso-
rozat népszerű programmá 
nőtte ki magát a Kós Károly 
Művelődési Házban. Febru-
árban Eckhardt Gábor zon-
goraestjén zsúfoltságig telt 
meg a terem.

A Liszt Ferenc díjas művész nem csak 
koncertet adott, hanem érdekes tudniva-
lókkal is bővítette a résztvevők tudását. 
A rendhagyó műsor egy korszak határát 
mutatta be: a barokk stílus hogyan jut el 
a klasszikusig - a kor nagy zeneszerzői-
nek kevésbé ismert darabjain keresztül. A 
közönség hallhatott Francesco Durante, 
Antonio Soler, Carl Philipp Emaniel Bach 

munkásságából darabokat végül Haydn 
és Mozart műveivel zárta le az estet.

Eckhardt Gábor szándékosan válasz-
totta szerzők kevésbé ismert műveit. „A 
tanár úr úgy gondolja, ha könnyedebb 
stílusban tálalja a klasszikus zenét, köny-
nyebben tud összhangot kialakítani a 
hallgatósággal. „Tanáraim kiváló pedagó-
gusok s nagyszerű muzsikusok voltak egy-
szerre. Idevágnak Teöke Marianne-nak 
szavai: „Tanítás és nevelés összetartozik: 
a tanítás a nevelés eszközeként formálja 
az embert. Mi magyar zenetanárok nem 
zenére tanítunk, de zenével nevelünk: 
az egész emberen keresztül tanítunk ze-
nére.”

Klasszik Kóstoló – Eckhardt Gábor zongoraestje

Élet keresztyén Szemmel

Örökkön locsogó tenger, napsütés és 
homokos föveny. Az Elíziumi Mezők is 
kinyújtózhatnak egy ilyen szépséges par-
tig, gondolhatnánk. Arra a tengerpartra 
amelyen nemrég én jártam, csak a ho-
moksivatag nyújtózik ki. A parti sávból 
azonban az ember soha nem látott sza-
kaszt hasított ki a maga alkotta csodák 
számára. Az Arab Öböl ékkövének tartott 
Dubai olyan hely lehetne, ahova az ördög 
Jézust elragadná, ha ma történne a meg-
kísértés, és ravasz mosollyal az arcán 
kínálná fel neki cserébe a benne lakók 
lelkéért. A világ legmagasabb épületének, 
a Burj Khalifának a csúcsáról belátni az 
egész vidéket, mélyen be a sivatagba. 

Különös, borzongató érzés megtapasz-
talni, hogy egyéni vagy nemzeti sorsunk, 
vagy akár az egész földkerekség sorsa 
mennyire nem saját kezünkben van. Isten 
megígérte Ézsaunak, hogy az ő magvából 
származó nemzet erős és gazdag lesz. A 
sivatag dűnéin vándorló vagy az Öböl vi-
zére sajkáikkal nap mint nap kifutó ara-
bok századokon át valahogy nem tudták 
átélni saját nagyságukat. Aztán úgy hozta 
a sors, hogy egy szép tavaszi délután, úgy 
uzsonna tájban, fontos lett a világnak az 
a kincs, amin szegény halászok és pászto-

rok üldögéltek. És Istennek megint igaza 
lett. Az arab nép gazdag lett s erős. 

Ez az emirátus az utolsó negyven 
évben épült fel. Elképzelhetetlen mennyi-
ségű és tömegű épület, a legkihívóbb luxus 
kivitelben. A mesterségesség eme Ninivéje 
az arab világ egyik legszabadabbja, ha 
úgy tetszik legliberálisabb állama. Emel-
lett azért minden bevásárló központban, 
reptéren és közösségi helyen van mecset. 
A nők zömmel még az arcukat is elfedő öl-
tözetben járnak (vagy úsznak, ha éppen 
medencében vannak), s a metrón a nők és 
gyermekek számára fenntartott kocsiba 
férfiak akkor sem szállnak, ha a többi 
kocsiban tömeg és erős emberszag van. 
A hitét elhagyó, lelki értelemben aids-es 
Európa még józanabb része méltán fél 
ettől a kendőzetlenül öntudatos és életerős 
iszlámtól, s csupán a leghitványabb hülye 
henceg gyökértelen, gyönge árvaságával. 

A helyi népek a gazdagságot nem jól 
viselik. (Legyünk őszinték: ki viseli azt jól 
a világ bármely táján?) Szinte megdöb-
bentő, hogy az est, amint igézetével az 
öbölre ereszkedik, végtelen road-show-ra 
hívja elő az embereket. A kora hajnalig 
tartó csúcsforgalomban lépésben parádé-

zik a parti utcákon a sok sport- és luxus-
kocsi. Mint valami átok alatt, minden este 
meg kell mutatniuk magukat. Azt hallot-
tam, hogy a legdrágább autók már csak 
úgy tudnak vetélkedni egymással, hogy 
egyéni rendszámot vesznek rájuk. Aki 
igazán ad magára, az 100-200 ezer eurót 
is megad egy blikkfangos rendszámért. 

Mint amikor az erős virágillat már 
bántó lesz, úgy nyilatkoztak a kollégáim, 
függetlenül attól, melyik világrészről ér-
keztek: különleges ez a hely, de nem tet-
szik, s még szabadságra sem érdemes 
idejönni, annyira nincs itt semmi. Pedig 
ez nem is Isten ítélete a múlandó felett. 

   
Glasz Péter

Budakalászi Református Egyházközség

A napfényes öbölben
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BMSE BUDAKALÁSz FELNŐTT MÉRKŐzÉSEI
 Dátum Óra Hazai csapat Vendég csapat
 2017.02.26 14:00 leányfalu budakalász  
 2017.03.04 14:00 Budakalász Csömör
 2017.03.11 14:30 pécel budakalász 
 2017.03.18 15:00 budakalász fortuna-kismaros
 2017.03.26 15:00 vácduka budakalász 
 2017.04.01 15:30 budakalász szentendre
 2017.04.09 15:30 Veresegyház Budakalász 
 2017.04.15 16:00 budakalász Isaszeg

Lassan vége a télnek és újra megfe-
lelő körülmények között tudnak edzeni 
sportolóink. Nagyon várja mindenki, 
hogy a füves pályát birtokba vegyék. 
Remek felkészülés után fiataljaink egyre 
szebb és értékesebb győzelmeket arat-
nak a tornákon, bizonyítva felkészülésü-
ket és tehetségüket. Felnőtt csapatunk is 
jól végzett a téli műfüves bajnokságban. 
Elkezdődik a tavaszi forduló minden 
korosztálynak. Jól haladnak a fejleszté-
sek, megérkezett az új cserepad és lassan 
elkezdődik a műfüves pálya befedése is. 

A létszám szerencsére az átigazolási idő-
ben ismét növekedett. Szép számmal je-
lentkeztek budakalászi ovisok. Nem volt 
hiába műfüves pályákat építeni az óvo-
dákba. Az U19-es korosztályunk Pintér 
Sándor vezetésével hihetetlen győzel-
meket visz végbe. Büszkék vagyunk az 
egyesületünkre, mert mindenhonnan 
dicsérő szavakat kapunk. A közel 150 fős 
létszám nem kevés, mégis megoldjuk az 
edzéseket, mérkőzéseket, az utaztatást. 
Szurkolóink is egyre többen és szíveseb-
ben jönnek a mérkőzésekre a jó hangu-

lat és a csapatok teljesítménye miatt. 
Az idén is megkapjuk az Önkormány-

zat támogatását és próbálunk megfe-
lelni az elvárásoknak. Köszönjük Rogán 
László polgármester úrnak, és a képvi-
selő-testületnek a bizalmat. A tavaszi 
felnőtt bajnokság menetrendje válto-
zott! A második bajnoki forduló helye 
és időpontja módosult a pálya alkalmat-
lansága miatt. Az új időpont: március 4. 
Pomázi műfüves pálya 16:30, jöjjenek és 
szurkoljanak minél többen! 

Hírek a korcsolyapályáról
Lépésektől az ugrásokig – Fejlesztő korcsolyaoktatás
A budakalászi „Közösjég” idén is 
rendkívül széleskörű lehetőségeket 
kínált az idelátogatóknak.

Külön kiemelnénk a két budakalászi ál-
talános iskola diákjai számára meghirde-
tett fejlesztő korcsolya foglalkozásokat. 
Hetente két alkalommal fogadtuk az is-
kolásokat, akiknél tanáraik tanulási ne-
hézségeket vettek észre. A korcsolyázás 
elsajátítása után a mozgáskoordinációt 
fejlesztő, speciális egyensúlyi, koordi-
nációs feladatok tanítottunk számukra. 
Megfigyeléseink alapján a fejlesztés végére 
testtudatuk, magabiztosságuk is nőtt. Kö-
szönjük a budakalászi Auchan áruháznak, 
hogy pályázati támogatásával lehetővé 
tette a fejlesztő foglalkozásokat és a kor-
csolyák beszerzését. Az utolsó óránkra az 
áruház vezetősége kíváncsi volt a tanítvá-
nyaink eredményére, így egy bemutatóra 
is lehetőség adódott, melyre ellátogatott 
Rogán László polgármester úr is. Várjuk 
közösen a jövő évi folytatást!

Szabó Flóra, oktató

Budakalászi Vidrák – a jég 
hátán is megélnek! 

A budakalászi Vidra Sportegyesület ke-
retében a jégkorong szakosztály 2017. 
január elején kezdte meg működését, és 
február közepén játszotta első hivatalos 
tornáját Tatabányán. Volt itt győzelem, 
döntetlen és vereség is! Összességében 
megállapíthatjuk, hogy a 8-10 éves biciklis 
fejvédős lurkók másfél hónap alatt valódi 
leigazolt jégkorongozókká váltak! Nagyon 
büszke vagyok a kis csapatomra, akik igazi 
kis titánok lettek! A munka nem áll meg, 
mert menetelünk tovább a tapasztalás 
útján! 2017. február 25–én hazai pályán 
fogadunk 3 vendégcsapatot, így a történe-
lemben először lesz jégkorong rangadó a 
budakalászi KözösJégen! 

Hajrá Vidrák!  Botlik Tibor edző
Szetistvántelepi Cserkész Alapítván

Sport

Kézilabdásainknak két idegenbeli 
mérkőzéssel kezdődött az NBI-es baj-
nokág tavaszi fordulója. Február 12-én 
Szegedre utazott a csapat. “Szegeden 
játszottuk a tavasz első fordulóját. 
Hamar eldőlt a sorsunk. Sok technikai 
hibával, a taktikai dolgokat részben be-
tartva, gyenge támadó játékunk miatt 
nagyarányú vereséget szenvedtünk”- 
mondta Horváth Attila, a felnőtt csapat 
vezetőedzője. Február 18-án Eger fo-

gadta hazai pályán a budakalászi együt-
test. Először az ifi csapat mutatkozott 
be a közönség előtt. Hajdu Tamás edző 
így értékelte a meccset: „A mérkőzést jól 
kezdtük, már 3:0-ra is vezettünk, utána 
viszont sok technikai hibát vétettünk, 
amiből kontra gólokat kaptunk. A 2. 
félidőben a fiúk betartották a taktikai 
utasításokat, jól játszottak, így győzni 
tudtunk. A védekezés végig jól műkö-
dött, a kapusteljesítmény pedig kima-
gasló volt Vasvári Zsolt részéről.” Az 
ifik után a felnőttek is pályára léptek. A 
kalásziak ősszel Eger ellen aratták első 
győzelmüket (20–19) az élvonalban. 
Akadt tehát törleszteni való. Félidőre 5 
gólos előnnyel mentünk az öltözőbe. A 
2. félidőben statikussá vált a játékunk és 
a hibáinkból élve szorossá tette a hazai 
csapat a végjátékot. Így is elég volt az 

előnyünk és megérdemelt 2 gólos győ-
zelmet arattunk.”- nyilatkozta Horváth 
Attila. Február 25-én a bajnokság első 
hazai mérkőzését is lejátszották a fiúk 
Gyöngyös együttese ellen. A találkozó 
végig szorosan alakult, a házigazdák két-
gólos félidei vezetése után egy góllal, 25-
24-re megnyerték a találkozót, és otthon 
tartották a két pontot.

Debre Viktor a B. Braun Gyöngyös 
vezetőedzője így nyilatkozott: Gratu-
lálok ellenfelünknek nem csak a mai 
meccsen mutatott teljesítmény miatt, 
hanem a bajnokság egészében nyújtott 
formájuk miatt is. Nekünk ezt a meccset 
minél gyorsabban el kell felejtenünk, és 
előre kell tekintenünk.” A CYEB Buda-
kalász ezzel a győzelemmel, 17 lejátszott 
mérkőzéssel, 18 ponttal a tabella 6. he-
lyén áll. 

Elkezdődik a bajnokság tavaszi fordulója

Tavaszi bajnokság

Budakalászi hírmondó
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 
a Fanny Film Kft.

Felelős kiadó: Lévai zsuzsa Rózsa

Főszerkesztő: Lévai zsuzsa Rózsa
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

Fotók: Kovács Andrea, VKC TV
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea 
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda,

marketing@szentendre.media.hu • Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat  

(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma:  

163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjeszti: Magyar Posta zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2017. március 30. Megjelenés, terjesztés: 2017. április 10-11-12.

Budakalász lendületben  
a közösségért

A műjégpálya létrehozását  
Budakalász Város Önkormányzata  

8,8 millió forinttal támogatta.

1%
Kérünk mindenkit, aki megteheti,  

hogy  ADÓJA 1 %-ának
felajánlásával támogassa alapítványunkat: 

szEntistvántElEPi CsErkész  
alaPítvány

 adószáma: 18672844 – 1 – 13
Alapítványunk 20 éve működik nonprofit  

alapon a budakalászi fiatalokért. 
TERMÉSzET – SPORT – KÖzÖSSÉG  

értékekért, így a budakalászi közösségi 
műjégpálya létrehozásáért és hosszú távú 

fenntarthatóságáért. 
Kérjük támogassák alapítványunkat  

és adószámunkat adják tovább  
másoknak is. 

Köszönettel: Dr Wettstein András kuratóri-
umi elnök +36 30/ 3057305

1%
Várjuk támogatásukat, az adó 1%-nak 
a felajánlásával segíthetik a klubot.
Bankszámla számunk: Pilisvörösvár és 
Vid. Takarékszövetkezet 65700079-
10116632
Köszönjük a segítséget! 
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Ha fontos Önnek
a szakmai tapasztalat, a minőségi könyvelés, 
bérszámfejtés, a rendszeres tájékoztatás,  
a szakmai felelősségbiztosítással rendelkező 
könyvelő,  a kiszámítható szolgáltatási díj,  
és úgy gondolja, hogy természetes, hogy  
Ön helyett a könyvelő járjon ellenőrzésekre
akkor ön ránk tette le voksát.

aBs Controll  könyvelő iroda

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

2011 Budakalász, Szentendrei út 9.  ▪  www.koskarolymh.hu  ▪  +36 30 382 9810  ▪  info@koskarolymh.hu

irodalom ismeretterjesztés zene kiállítás tánc alkotóműhely sport egyéb

Keressék Facebook elérhetőségeinket: Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
 VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász
 Könyvbarátnők klubja Budakalász

Apróhirdetés
Felújítandó Steinwallner  
páncéltőkés pianínó  
áron alul eladó.
06 20 437 6360

CEraGEm GErintEráPia
minden amire a gerincünknek szüksége van..
Lazítja a hátizmot, nyújtja a gerincet és így csökken 
 a csigolyák közti nyomás. Egy masszázs 40 perc. 

A márciusi CERAGEM bérletekhez + 1 ajándék alkalmat 
adunk vagy válassza kombinált bérletünket további  
kedvezménnyekkel:
Sóterápia + Ceragem gerincteràpia  (5 + 5 alkalom)
nyugdíjasoknak 10 500 Ft

Hívja bejelentkezésért  
a +36 (70) 578 5278-as telefonszámot.
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26.  
(Bejárat a Táncsics Mihály utca felől.)
Nyitva tartás: H-P: 10 – 18 óráig, Sz-V: 10 – 16 óráig.

Frissítő masszázs tanfolyam  
Budakalászon!

Kis létszámú csoportok,  
sok gyakorlat!
Április 29-től folyamatosan.
Jelentkezés: 06-30-451-0438
vona izabella

www.kalaszisobarlang.hu

Viktória Gyógyszertár
2017. március 5. vasárnap 8-20 óráig

Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232 

Vörösmarty Gyógyszertár
2017. március 12. vasárnap 8-20 óráig

Pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402

Kőhegy Gyógyszertár
2017. március 15. vasárnap 8-20 óráig

Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240 

István Király Gyógyszertár
2017. március 19., 26.  
vasárnap 8-20 óráig   

Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

Kőhegy Gyógyszertár
2017. április 2. vasárnap 8-20 óráig

Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

Gyógyszertári  
ügyelet
2017. március
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