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Számos jelentős döntés születe   a 
márciusi Képviselő-testüle   ülésen 
Interjú Ercsényi Tiborné alpolgármesterrel 

 3. oldal

Tavaszi Tófutás
 12-13. oldal

„Ha nagy leszek, fuvolás leszek…” 
Vendégünk Embey-Isz  n Zsófi a fuvolaművész 

 15. oldal



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2

Önkormányza   hírek

Adórendelet módosítása
A módosítás a ténylegesen a városban 
működő, non-profit formában működő 
egészségügyi ellátást végző szervezeteket 
mentesíti a telek- és építményadó alól.

Partnerségi egyeztetés rendelet
A testület januárban megindította a 
Településképi Arculati Kézikönyvre 
vonatkozó eljárást. Az eljárás során a 
jogszabály szerint partnerségi egyeztetést 
kell lefolytatni, melynek szabályait 
rendeletben kell meghatározni. 

Vagyonrendelet módosítására
A rendeletben a Kolónia bontásával 
kapcsolatosan kell helyesen forga lom-
képtelen törzsvagyonba sorolni az eddigi 
üzleti vagyonban lévő egyik út részletet. 

Közterület használat 
szabályairól szóló rendelet

A város 2015-ös rendelete nem rendel-
kezett az üzemképtelen járművek után 
fizetendő közterület-használati díjról. 
Az azóta eltelt időben számos esetben 
tapasztalták a Hivatal munkatársai, hogy 
hatósági engedély vagy jelzés nélküli, il-
letve üzemképtelen járműveket tulajdo-
nosa, üzembentartója közterületen tárolja, 
rontva ezzel a városképet, az utak állagát. 
A rendelet ezzel a közterület-használati 
díjjal egészült ki.

Térítési díj rendelet 
magalkotására
A szociális törvény szerint a fenntartó 
minden év április elsejéig állapítja meg a 
térítési díjakat a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások területén. 
A Kalászi Idő sek Klubjának veze tője a 
jogszabályi előírá soknak megfelelően 
ellátási formánként megálla pította 

a szolgáltatási önköltségeket, ami 
alapján kisebb mértékű emelést került a 
rendeletbe. A nappali ellátást továbbra is 
ingyenesen biztosítja a város az ellátást 
igénybe vevőknek. 

Óvodai felvételi körzetek 
meghatározása
A település közterületeinek elnevezéséről 
szóló határozatok alapján szükségszerű 
volt az óvodai körzethatárok aktualizálása, 
bővítése, így a rendelet felülvizsgálata. 

Hulladékkezelési szerződés 
meghosszabbítása
Az Önkormányzat a Zöld Bicske Non-
profit Kft-vel kötött hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási szerződést 2015-ben. 
A szerződés meghosszabbítható 4 al-
kalommal 12 havi opciós lehetőséggel, 
melynek igénybevételéről a Testület dönt.  
A Zöld Bicske Nonprofi t Kft. jelezte, hogy 
a szerződést készek meghosszabbítani 
változatlan feltételek mellett. A szerződés 
hosszabbítását a Képviselő-testület 
megszavazta.

Pályázat szennyvíz szállításra
A vízgazdálkodásról szóló törvény szerint 
a települési önkormányzat köteles gon-
doskodni a településen található szenny-
vízbekötés nélküli ingatlanok szennyvíz 
begyűjtésének szervezéséről és ellenőr-
zéséről. A közszolgáltatási szerződés 
2017. június 1-én lejár, ezért a Képvise-
lő-testület pályázatot ír ki.

Tájékoztató a 2016. évi 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról
Jogszabályi kötelezettség, hogy évente be 
kell számolni a Pest Megyei Kormányhiva-
tal számára a gyermekvédelem területén 
tett intézkedésekről a testület erről szóló 
határozatának megküldésével. 

Javaslat a Helyi Építési 
Szabályzat módosítására
A Pannon Alfa Kft. a Helyi Építési Sza-
bályzat módosítására irányuló kérelmet 
nyújtott be a Luppa-tó keleti oldala és a 
gát között található területtel kapcsolat-
ban. A kérelmet a Képviselő-testület zárt 
napirenden tárgyalta és módosításokkal 
elfogadta, tájékoztatásra ezért  a szerző-
déskötést követően kerül sor.

A Képviselő-testület valamennyi döntése 
teljes terjedelemben megtalálható a város 
weboldalán. (budakalasz.hu/onkormany-
zat/kepviselo-testuleti-ulesek/)

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. március 30-án hozo  , a polgármesteri interjúban nem érinte   döntései:

Képviselő-testüle   döntések

www.budakalasz.hu

Budakalász lendületben a
 hiteles tájékoztatásért!

Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények

HITELES FORRÁSBÓL,
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INTERJÚ Ercsényi Tiborné alpolgármesterrel

 A város 2014-ben alkotta meg a 
helyi környezet és természet védel-
méről szóló rendeletét, amit most 
az égetés megszüntetése miatt mó-
dosított a testület.  
Ez a napirendi pont váltotta ki a legtöbb 
vitát. Voltak képviselők, akik a korábbi-
nál is több égetési napot szorgalmaztak 
és voltak, akik a teljes füstmentesítést 
tartották követendő példának. A szava-
zás során azok kerültek többségbe, akik 
ez utóbbi álláspontot képviselték. A jú-
nius 1-jén életbe lépő rendelet szerint 
tehát 2018-tól a lakosság egészségének 
védelme érdekében teljesen megszűnik 
az égetés a városban. Ezzel egyidőben 
ugyanakkor tavasszal kettő, ősszel pedig 
egy korlátlan zöldhulladékszállítási napot 
biztosít az Önkormányzat a városlakók 
számára. A szállítás költségét, mely ösz-
szességében 1,5-2 millió forintot jelent, 
teljes mértékben átvállalja a város. A ren-
deletmódosítással azt szeretnénk elérni, 
hogy az égetés okozta füstszennyezés ne 
rontsa a település levegőjét. Ezzel is pró-
bálunk tenni az egészségünkért.
Ez évben azonban még a türelmi idő 
részeként a korábbi szabályozás van ér-
vényben. Ennek megfelelően április 15. 
és május 15. között, pénteki napokon, a 
megfelelő körülmények megléte esetén 
lehet égetni a száraz kerti zöldhulladékot.  

 A szennyvízelhelyezéssel kap-
csolatos talajterhelési díjról szóló 
rendelet megalkotását is elfogadta 
a testület. Mit tartalmaz ez a ren-
delet?  

Ennek a rendeletnek az újragondo-
lását is a környezetvédelem indokolta. 
A város több részén is kiépül a közeljö-
vőben a csatornahálózat, ezért már nem 
lesz szükség a szennyvíz zárt tárolóban 
való elhelyezésére. Ezzel a rendelettel 
arra próbáljuk ösztönözni a lakókat, hogy 
ahol van kiépített csatornarendszer, ott 
használják ki ezt a lehetőséget és csatla-
kozzanak rá, ne a talajt szennyezzék. 

 Az „Önkormányzat feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támo-
gatásra” kiírt pályázaton való 
indulásról is döntöttek a város-
atyák. 

Újra lehetőség nyílt arra, hogy jár-
daépítésre pályázzunk. Egyik forgalmas 
járdánk – a Lenfonó HÉV megállótól a 
Mályva utcáig vezető gyalogút - meg-
lehetősen rossz állapotban van. Már 
tavaly is pályáztunk, akkor sajnos nem 
nyertünk, ezért idén újra beadtuk a pá-
lyázatot. A támogatás összege 15,2 mil-
lió forint, a szükséges önerő pedig ennek 
kicsit több, mint fele 8,2 millió forint. 

 Az Omszk parkban sportkol-
légium közös megvalósítására 
készült javaslat a Budakalász Ké-
zilabda Zrt-vel. Mit lehet tudni 
erről az előterjesztésről?  

A beruházás nagyon kedvező lenne 
Budakalász számára. A sportszálló épí-
tését a kézilabdacsapat üzemeltetője 
vállalta. A sportkollégium létesítésével 
szeretnék NB I-es kézilabdacsapatunk és 
a vendég csapatok számára a szálláshely 
biztosítását megoldani. A városnak is 
sokat jelentene a beruházás, hiszen lenne 
egy olyan szálláshely a városban, ahol el 
tudnánk szállásolni a testvértelepülése-
inkről érkező nagyobb delegációkat, is-
kolás csoportokat vagy a városba érkező 
vendégeket. Kedvező az is a beruházás-
ban, hogy a városnak egyáltalán nem 
kell anyagi eszközökkel hozzájárulna. A 
sportegyesület a Társasági Adóból (TAO), 
a város pedig állami támogatásból sze-
rezné meg az építéshez szükséges össze-
get. A sportegyesület 17 évre kapja meg 
a sportkollégium bérleti jogát a várostól. 
Ez alatt a 17 év alatt is a bevétel 25%-a 
várost illeti meg. A 17 éves időszak után 
az önkormányzat tehermentesen ren-
delkezhet az ingatlannal, azt akár saját 
maga is hasznosíthatja. Ezen időszak 
után az önkormányzat milliárdos értékű, 
értéknövekedett ingatlant kap nemcsak 
a tulajdonába, hanem a birtokába is. Az 

együttműködési megállapodás több hó-
napos folyamatos egyeztetés eredménye, 
melybe rengeteg szabályozót és önkor-
mányzati biztosítékot sikerült beépíteni. 
Az épület tulajdonjoga az önkormány-
zatot illeti meg, a műszaki ellenőrzés az 
önkormányzat részéről folyamatosan biz-
tosítva lesz, a pénzösszegek felhasználása 
készültségarányosan fi nanszírozandó az 
önkormányzat részéről és nem utolsó 
sorban, ha nem kapjuk meg ezt az állami 
támogatást, semmilyen kötelezettségünk 
nincs, a megállapodástól az önkormány-
zat elállhat. A szerződés összességében 
nagyon hasznos lesz a város számára és 
igen jelentős vagyoni gyarapodást ered-
ményez majd Budakalásznak. 

 Tavasszal elkezdődtek a felújí-
tási munkálatok a városban és a 
közterületek is egyre szebbek.  

Az idei tél elég kemény volt és ez nagy-
ban akadályozta a munkálatokat a város-
ban. 

Az Erdőhát utcában most épül a vízel-
vezetés. A Lugas-Hegyalja utcai csomó-
pont is elkészül hamarosan. Folytatjuk a 
járdaprogramot is: szeretnénk elsőként a 
Kereszt utcai járdát felújítani a reformá-
tus templomnál, majd a tavaly megépített 
Erdőhát utcán a gyalogutat is kialakítani. 
Még áprilisban elkezdjük a sétány építé-
sét az Omszk parkban a rekortán pálya 
mellett.

Idén megkezdődik a Budai út, Kő-
bányai út és Főtér közötti rész rehabili-
tációja is, valamint a Klenityben vezető 
új feltátó út, a Téglási András utca bur-
kolatát is szeretnénk megépíteni. Faül-
tetési programot is kezdtünk. A Budai 
úton, az Ady Endre és a József Attila 
utcában mintegy 60 fát ültettünk el a 
tavasz folyamán, hogy szebbé, zöldebbé 
tegyük a várost. Szokásos tavaszi város-
takarításunkra nagy szeretettel várunk 
mindenkit, hogy együtt tegyük lakókör-
nyezetünket, városunkat még tisztábbá, 
szebbé, rendezettebbé. 

2017. március 31.

A Testület márciusi ülésén 17 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, 
köztük több nagy jelentőségű döntés is születe  , így például az égetés 
megszüntetéséről, sportszálló építéséről, pályáza   indulásról vagy az 
Omszk parkban sétány építéséról. A részletekről Ercsényi Tiborné alpol-
gármester asszonyt kérdeztük.

Számos jelentős döntés születe   
a márciusi Képviselő-testüle   ülésen
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Elindult a Berdó csatornázása

Elkészült a tornaszoba  
Újabb beruházás a gyerekekért

Sétány a tó körül

Az ütemtervnek megfelelően már-
cius 13-án elindult és már gőzerő-
vel folyik a Berdó csatornázása.

Tavaly október végén pályázaton 
389 millió forintot nyert a város a 
szennyvízelvezetés kiépítésére. A vá-
rosrész csatornázásának költsége a te-
rület adottságai, terepviszonyai miatt 
rendkívül drága, mintegy 1,5 millió 
forint lenne ingatlanonként. A pályá-

zatnak köszönhetően az itt élőknek az 
összeg töredékével, 300.000 forint-
tal kell hozzájárulni a csatornázáshoz. 

A munkálatok befejezése 2017. no-
vemberében várható, azt követően pedig 
az utakat és a vízelvezetést is megépíti az 
Önkormányzat, hogy szép, rendezett és 
komfortos lakókörnyezetet biztosítson 
a városrész lakói számára.

A Nyitnikék Óvodában, a ko-
rábbi raktárépület bontásával te-
remtett helyet az Önkormányzat 
az eddig hiányzó tornaszoba szá-
mára. Az épület kivitelezése a múlt 
év második felében kezdődött el. A 
rendkívül hideg tél jelentősen hát-
ráltatta a munkálatokat, így a ter-
vezettől eltérően idén készült el a 
tornaszoba. 

Az épületet a gyerekek hamaro-
san birtokba is vehetik. Már csak 
a parkoló térkövezését kell meg-

várni, hogy a kicsik biztonságban 
átjuthassanak az óvodaépületből a 
tornaszobába. Április végétől tehát 
már az új, tágas és modern épület-
ben mozoghatnak a gyerekek.

A tornaszoba hivatalos ünnepé-
lyes átadására május végén kerül 
sor, amikor a parkosítási munkák 
is befejeződnek. A szép, rendezett 
udvarban egy impozáns és hasznos 
épülettel gazdagodhat a város, az 
óvoda és így a gyerekek is.

Az Önkormányzat áprilisi döntése 
szerint a rekortán futópálya körül sé-
tány épül majd annak érdekében, hogy 
a sportolók mellett a sétálók, kirándu-
lók is kulturált körülmények között, a 
sportolók zavarása nélkül használhas-
sák a parkot. A tervezett sétány teljesen 
körbevezet majd a tavon, a megépülő 
rész 1100 m hosszú és kényelmes két 

méter szélességű lesz. A borításához 
térkövet használnak majd, mivel ez illik 
leginkább a természetes környezethez 
a tóparti, ligetes területhez. Emellett a 
térkő az aszfalttal ellentétben nyáron 
nem olvad meg, könnyebben javíthatók 
a fák gyökerei által okozott kitüremke-
dések és a költsége is 30%-kal olcsóbb. 
A sétányon használhatóak lesznek a 
guruló sporteszközök is. Akik viszont a 
simább felületet jobban kedvelik, azok 
számára továbbra is elérhető a már 
meglévő mintegy 800 méteres forgal-
masabb aszfaltborítású felület a tó két 
oldalán, a Kahl am Main sétányon és a 
Tanító utcai részen.

A sétány nyomvonalát a terepviszo-
nyok és a helyszíni adottságok határoz-
zák meg. A futópálya és a sétálóösvény 

között alapvetően néhány méter távol-
ság lesz, hogy a sportolók és a sétálók 
ne zavarják egymást. Ahol viszont a te-
repviszonyok nem engedik ezt meg (a 
Tanító utca tó felőli oldalának lakott ré-
szénél), ott a két út közvetlenül egymás 
mellett fut majd, úgy, mint a Kahl am 
Main sétányon. A nyomvonalak viszont 
sehol nem fogják keresztezni egymást.

A sétány építése a Tófutást követően 
áprilisban kezdődik és várhatóan egy 
hónapig tart majd. Korábban futóbaba-
kocsik használatát is lehetővé tették a 
rekortán futópályán. Az Önkormányzat 
bízik benne, hogy a legújabb beruházást 
is örömmel használják majd a budaka-
lásziak.
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budakalaszoffi  cial – 
Instagramon a város

Prezentációk az új iskoláról

Elindult Budakalász hivatalos Instag-
ram oldala. A népszerű városi Facebook 
oldal mellett újabb közösségi oldalon 
találkozhatunk lakhelyünk szépségével, 
a budakalászi események gazdagsá-
gával. A fi atalok körében igen kedvelt 
mobiltelefonos közösségi applikáció 
használatával Budakalász az egyik leg-
haladóbb várossá vált Magyarországon, 
hiszen nem sok település büszkélkedhet 
saját Instagram oldallal. Az új, modern 
portálon városunk mindennapi életébe 
tekinthetnek be az oldalkedvelők a ké-
peken keresztül. Érdemes fi gyelni az 
applikáció legfelső részén található Ins-
tagram történetek részt is, ahol képsoro-
zatokkal lehet találkozni. 

Elérhető budakalaszoffi  cial néven az 
Instagram applikációkon vagy a www.
instagram.com weboldalon. Javasoljuk 
mindenkinek, hogy jelölje, kövesse be, 
hogy első kézből értesülhessen a Buda-
kalásszal kapcsolatos történésekről.J

Négy prezentációt is tartott a vá-
rosvezetés és a főépítész az új 
iskola építésével kapcsolatban 
március folyamán.

A bemutató az iskoláknak, a Képvise-
lő-testület, valamint a bizottságok tag-
jainak szólt. Az iskolák prezentációján 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Váci Tankerületének igazgatója, 
Verebély Ákos is részt vett. A bemutató 
során Rogán László polgármester be-
szélt az iskolaépítés szükségességének 
okairól, a beruházást lehetővé tevő 
kormánnyal kötött megállapodásról, 
valamint a helyszínválasztásról. Turi 
Attila főépítész pedig bemutatta az is-
kola terveit, a környezetét, a tantermek 

beosztását és azt a különleges miliőt, 
amely a diákokat körülveszi majd az új 
intézményben. A pedagógusok az okta-
tás-szakmai kérdéseket is megvitathat-
ták a Klebelsberg Intézményfenntartó 
vezetőjével.

Mindegyik megbeszélés hatékony, 
konstruktív és pozitív hangnemben zaj-
lott. A résztvevők egyetértettek az iskola 
szükségességében és az épület célsze-
rűségében. A pedagógusok és a képvi-
selők felmerülő kérdéseit a résztvevők 
átbeszélték és azokra közös megoldást 
találtak. 

A beruházás időzítését illetően az 
engedélyes tervek birtokában az ön-
kormányzat kiírja majd a közbeszerzési 
pályázatot. Ezt követően, az év második 

felében megkezdődhetnek a kivitelezési 
munkálatok. Az új, korszerű és impo-
záns intézmény a tervek szerint 2018. 
szeptemberében nyitja meg kapuit a di-
ákok előtt.

Az iskolával kapcsolatos dokumen-
tumok, a megalapozó tanulmányterv, a 
korábbi cikkek, írások a weboldalon, a 
Beruházások menüpontban megtekint-
hetők.

Óvodavezetői állás 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a NYITNI-
KÉK ÓVODA (Budakalász, Pomázi út 3.) óvodavezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazo    jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazo    
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: határozo   időre – 2017. augusztus 1-tól – 2022. 
július 31-ig.
Pályáza   feltételek:
•  főiskola, óvodapedagógusi végze  ség és szakképze  ség, pedagógusi szakvizs-

ga keretében szerze   intézményvezetői szakképze  ség, közoktatási vezető 
végze  ség,

•  óvodapedagógus munkakörben 3-5 év fele    szakmai tapasztalat, 
•  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
•  a pályáza   kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása, bemutatása. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. augusztus 1-től
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 
További információ a település honlapján (www.budakalasz.hu) városunk/állás 
menüpontban található, vagy telefonon Villám Zsuzsanna köznevelési referenstől 
kérhető a 06 26/340 266 telefonszámon.

Védőnői állás
Budakalász Város Önkormányzat Védőnői Szolgálata pályázatot hirdet védőnői 
munkakör betöltésére.
A közalkalmazo    jogviszony időtartama: határozo   idejű 2018. június 30-ig tartó 
közalkalmazo    jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályáza   feltételek:
•  főiskola, védőnő diploma,
•  magyar állampolgárság
•  büntetlen előélet
•  cselekvőképesség
•  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7.
A pályáza   kiírással kapcsolatosan további információt Slezák Szilvia csoportveze-
tő védőnő nyújt, a 70/338-5126-os telefonszámon.

ÁLLÁSOK
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A tavasz kezdetén, a város ez évi fásítási 
programjának keretében négy helyszínen 
kezdődött el a fás szárú növények telepí-
tése. A Kálvária dombon, az Ady Endre 
utcában, a Budai úton és a József Attila 
utcában összesen 60 fa került a közterü-
letekre. A legtöbb fa a József Attila utcára 
kerül majd. A fafajok mind várostűrő faj-

ták. Az egyes helyszínek adottságait és a 
szakmai szempontokat fi gyelembe véve 
ültettek gömbkőrist, fényes levelű galago-
nyát, gömbjuhart és lepényfát. A fásítási 
program egész évben tart majd, melynek 
során a Budai útra és az Omszk parkba is 
telepítenek fákat, hogy zöldebbé, még élhe-
tőbbé váljon Budakalász.

A közterületek rendjéről szóló ön-
kormányzati rendelet szerint a lakosság 
egészségének és a környezet tisztaságának 
védelme érdekében a kerti zöldhulladékot 
(növényi eredetű száraz hulladékot) első-
sorban komposztálni kell. Égetéssel csak 
a nem komposztálható (nem lebomló) és a 
komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhul-
ladék égethető.

A nem komposztálható kerti zöldhulla-
dék (növényi eredetű száraz hulladék) ége-
tése 2017-ben április 15. és május 15. között 
pénteki napokon, illetve az önkormányzat 
által megszervezett várostakarítási napo-
kon megengedett. Az égetést 8 és 17 óra 
között lehet elvégezni.

Az égetett zöldhulladék nem keverhető 
egyéb hulladékokkal, nem tartalmazhat 
kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes 
hulladékot.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról az égetést végző köteles gon-
doskodni. Az égetés befejezésével a tüzet 
el kell oltani és a parázslást – vízzel, föld-
takarással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni.

Tilos az égetés az egészségügyi és gyer-
mekintézmények 100 méteres környeze-
tében, az intézmény működési ideje alatt. 
A szomszédos telken lévő épületektől leg-
alább 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m 
távolságban, a kerítéstől minimum 3 m-re 
állandó felügyelet mellett szabad az égetést 
végezni.

Mindemellett itt is felhívjuk a fi gyel-
met, hogy a zöldhulladék kezelésének 
környezetbarát módja a helyben történő 
komposztálás. Ezzel nem csak a környe-
zetet kíméljük, hanem a vetemények és 
virágágyások talajerő-pótlását is költség-

mentesen elvégezhetjük. Arra is fontosnak 
tartjuk felhívni a fi gyelmet, hogy az égetés 
légszennyező hatása mellett az égetőhely 
környékén jelentkező hőhatás miatt a talaj 
élővilágát, hasznos mikroorganizmusait is 
károsítja.

A Képviselő-testület márciusi döntése 
értelmében, ezen káros hatások kiküszöbö-
lése érdekében, 2017 június 1-től ezért tel-
jesen megszűnik az égetés Budakalászon. 
A rendelet szerint ugyanakkor 2018-tól évi 
három alkalommal a hulladékszolgáltató 
korlátlan mennyiségben és ingyenesen 
szállítja el a kerti zöldhulladékot. A szál-
lítási napok közül kettőt tavasszal, egyet 
pedig ősszel szerveznek majd.

A tiszta környezet és levegő mindannyi-
unk érdeke!

Fásítási program a városban

Tavasszal még szabad, az év második 
felétől viszont már nem lehet égetni

Budakalász Város Önkormányzata
2017. április 22-én (szombaton)
a lakosság, szervezetek és cégek számára

tavaszi várostakarítási akciót szervez.
A várostakarításra várunk minden budakalászit, egyéneket, családokat, 
lakóközösségeket, mindazokat, akik szeretnének tenni a város tiszta, rendezett környezetéért.
Számítunk továbbá a környezetvédelmet szem előtt tartó civil szervezetek, aktivisták, egyesületek és cégek segítségére is.

Várunk tehát mindenkit, akinek nem mindegy, hogyan, milyen környezetben él! 
A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesztyűt az Önkormányzat ingyenesen biztosítja. Az akcióra előzetes jelentkezés 
szükséges!

Jelentkezni Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referensnél lehet legkésőbb 2017. április 14-ig munkanapokon 
a +36 (26) 343 360, a +36 (70) 984 9833 telefonszámokon vagy a ferenczy.beatrix@budakalasz.hu e-mail címen.
Kérjük, hogy a jelentkezéskor jelöljék meg a munkavégzés helyszínét, a munkakezdési időpontot, a résztvevők létszámát, 
a kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát!

Budakalász Város Önkormányzata

Zöld Zóna
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Március közepén elindult a 11-es főút 
budakalászi bevásárlóközpontjánál lévő 

körforgalom átépítése. Az építés időnként 
a korábbiaknál is nagyobb forgalmi torló-
dásokat okozott és az építés befejezéséig 
még többször jelent kellemetlenséget az 
erre közlekedőknek. A Magyar Közút Zrt. 
tájékoztatása szerint az átépítés befejezé-
sének várható időpontja 2017. második 
negyedévében lesz. A beruházó elvárásai 
szerint a lámpák segítségével működő új 
forgalmi rend javítja majd a csomópont 
áteresztését. 

Az átalakítással egyidőben a város sze-
retné megvédeni Budakalász legnagyobb 
zöldfelületét, az Omszk parkot az illegális 
kerülőutat keresőktől, ezért fém oszlopokat 
telepített a park egyes részein. Szeretnénk 
felhívni a fi gyelmet, hogy az Omszk park 
forgalom elől elzárt terület, ott járművel 
áthaladni tilos. Kérünk mindenkit, hogy 
közlekedjen szabályosan és türelmesen az 
átépítés ideje alatt. Javasoljuk, hogy lehe-
tőség szerint inkább utazzanak tömegköz-
lekedéssel.

A közterületen tárolt üzemképtelen 
járművek elszállításáról kötött szerződést 
a Polgármesteri Hivatal. Egy 2009-ben 

elfogadott állami jogszabály értelmében 
az üzemképtelen járművek maximum 10 
napot lehetnek közterületen, ezt követően 
tulajdonosuk köteles onnan eltávolítani 
ezeket a járműveket, de ez alatt a 10 nap 
alatt is közterület-használati engedélyt 
kell kérni. Üzemképtelennek azt a jármű-
vet tekintjük, amely bármely okból nem 
vehet részt a közúti forgalomban, tehát 
egyrészt lényeges külső sérülések vannak 
rajta, másrészt nincs rajta rendszám, lejárt 
a műszaki engedélye, vagy ki van vonva a 
forgalomból. Az ilyen járműveket az Ön-

kormányzati Rendészet fi gyelmeztető mat-
ricával látja el, és 10 nap után a megbízott 
vállalkozó a X. kerületi Harmat utca 224. 
szám alatti telephelyére szállítja. Az elszál-
lítás és tárolás költsége minden esetben a 
tulajdonost vagy üzembentartót terheli. 
Ha a 6 hónapos megőrzési határidő lejártát 
követően az elszállított járművet nem vált-
ják ki, az üzemben tartó ismeretlen, vagy 
írásban lemond a járművéről, akkor azt a 
törvénynek megfelelően megsemmisítik. 
Az elszállított autókról az Önkormányzati 
Rendészetnél lehet érdeklődni.

Körforgalom építés és parkvédelem

Elszállítják a közterületről az üzemképtelen járműveket

Április elejétől ismételten megkezdő-
dik a „házhoz menő” zöldhulladék gyűj-
tése. A szállítást kéthetente, április 
22-től szombati napokon végzik. 
A zöldhulladék szállítása kétféleképpen 
lehetséges:

–  a szolgáltató által küldött matricával 
ellátott zsákban,

–  a szolgáltató által forgalmazott zöld-
hulladék gyűjtő zsákban.

A kötegelt ágakra, illetve gallyakra is 
kell matricát helyezni. A matricákat a 
szolgáltató postázza ki a díjhátralékkal 
nem rendelkező ingatlantulajdonosok-
nak. A matrica a hulladékgyűjtő udvar-
ban (Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz. 
– a volt Lenfonógyár területén) zsákra 
cserélhető. Amennyiben a térítésmen-
tesen biztosított matricák száma nem 

elegendő, a zöldhulladékos gyűjtőzsákot 
a hulladékgyűjtő udvarban, valamint a 
Vas és Háztartási Boltban (Petőfi  tér 3.) 
lehet megvásárolni.

Az idén két rendkívüli zöldhulladék 
szállítási napot fi nanszíroz az Önkor-
mányzat. A tavaszit április 8-án szer-
vezték, az őszi korlátlan szállítás pedig 
november 18-án lesz. Kizárólag ezen a 
két napon a szolgáltató az ingatlanok elé 

kihelyezett kötegelt vagy zsákos zöldhul-
ladékot korlátlan mennyiségben, mat-
rica nélkül szállítja el. 

A kéthetenkénti rendes szállítási na-
pokon csak a szolgáltató jelzésével el-
látott zsákban, vagy a szolgáltató által 
küldött matricás zsákban szállítják el a 
zöldhulladékot.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a nem 
megfelelő időben kihelyezett zöldhulla-
dékokot nem szállítják el.

Érdeklődni a közszolgáltató Zöld 
Bicske Nonprofi t Kft ügyfélszolgálatán 
lehet. Elérhetőségek: +36 (22) 350-111; 
info@zoldbicske.hu illetve személyesen 
a Hulladékudvarban minden csütör-
tök-pénteken 14.00-18.00, és szombat 
8.00-12.00 óra között lehet.

Zöldhulladék szállítás 2017-ben



Bölcsődei beiratkozási információk

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom emléknapján

Iskolai 
beiratkozási 
információk

Budakalász Város Önkormányzata a 
bölcsődés korú gyermekek napközbeni 
ellátására két intézményt tart fenn. A 
Budai út 10. szám alatt lévő bölcsőde 
30, míg a Mályva utca 1/b. szám alatt 
lévő bölcsőde 48 kisgyermeknek nyújt 
férőhelyet.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35.§ 
szerint „A bölcsőde olyan szolgáltató 
intézmény, amely az alapellátás kere-
tében alaptevékenységként napközbeni 
ellátást nyújt a gyermekek számára. A 
bölcsőde feladata a három éven aluli 
gyermekek gondozása-nevelése, har-
monikus testi-szellemi fejlődésének 
segítése az életkori és egyéni sajátos-
ságok figyelembevételével.” A helyi 
adottságok és hatályos jogszabályok fi -
gyelembe vételével bölcsődéink egy éves 
kortól fogadnak kisgyermekeket.

A bölcsődei felvétel rendjét a ha-

tályos jogszabályok mellett az önkor-
mányzat 26/2016. (XII.16.) rendelete 
szabályozza. A felvételi lehetőségekről, 
a szabad férőhely kapacitásról, a fel-
vétel rendjéről és a bölcsődei nevelés 
jogszabályi hátteréről felvilágosítást 
kaphatnak a Kós Károly Művelődési 
Ház emeleti Dísztermében 2017. áp-
rilis 25-én kedden 18 órakor kezdődő 
tájékoztató szülői értekezleten, amelyre 
tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklő-
dőket.

Ezt követően a 2017/2018. nevelési 
évre 2017. május 2-5. napokon 8-17 óra 
között lehet jelentkezni, beiratkozni. 
A bölcsődei férőhelyekre jelentkezni a 
bölcsődevezetőnél, kitöltött jelentkezési 
lappal és annak kötelező mellékleteivel 
lehet. A felvételi kérelmet a bölcsődeve-
zető bírálja el, a felvételről a jogosultság 
alapján dönt.

A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:
– kitöltött jelentkezési lap,
–  a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata,
– a szülő és gyermek lakcímkártyája,
– a gyermek TAJ kártyája.

További információ és a jelentkezési 
lap letölthető a weboldalon az intézmé-
nyek/bölcsődék menüpontban.

Március a tavasz, a forradalom hó-
napja. Büszkén emlékezünk a 169 
évvel ezelőtti március 15-re, a dicső-
séges forradalomra, amikor a magyar 
nép fegyvert fogott, hogy kivívja jogos 
szabadságát, függetlenségét. Ezen a 
napon kokárdát tűzünk a szívünk fölé 
az ünneplő ruhánkra és emlékezünk. 
A budakalászi templomkertben, a városi 
megemlékezésen Rehák László mondott 

ünnepi beszédet: „Az emlékezés kultú-
rájába a kollektív emlékezet kapcsán 
mindig az a kérdés mit nem szabad el-
felejteni egy közösségnek. Én pedig azt 
kérdezem, mi lenne társadalmunkkal, a 
magyar reformkor és azt megkoronázó 
48/49-es események emlékképe nélkül. 
A válaszom pedig, semmi. Ma emlékez-
tünk és a lehet ilyet, akkor én mindenki-
től azt kérem, hogy mosollyal az arcon, 

szívből jövő derűvel ünnepeljünk...”
A megemlékezésre szervezett műsor 

fellépője a Lenvirág Táncegyüttes és a 
Kamp János Kapelle fúvószenekar volt. 
Új szín a magyar történelmi rock pa-
lettáján a Pannónikum együttes, akik 
szintén közreműködtek a városi ün-
nepségen. A megemlékezést koszorúzás 
zárta.

A Pest Megyei Kormányhivatal 
közzétette a 2017/2018. tanévre vo-
natkozó iskolai beiratkozási informá-
ciókat.

A beiratkozás időpontja az álta-
lános iskolákban 2017. április 20. 
(8:00-19:00 óra) és április 21. (8:00-
18:00 óra).

A beiratkozásra a gyermek szemé-
lyi igazolványát és lakcímkártyáját, 
valamint az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolást kell vinni.

A körzethatárok és a részletes 
információk a város weboldalán az 
Intézmények/Iskolák menüpontban 
érhetők el.

Önkormányza   Hírek

Közélet
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi díjak adományo-
zásáról szóló 14/2011.(IV.04.) sz. rendelete értelmében az alábbi díjak jelöltjeire 
kér és vár javaslatokat, jelöléseket:

Hirdetmény

„BUDAKALÁSZ  DÍSZPOLGÁRA”  díj
adományozható annak a személynek, aki kiemelkedően jelentős 
munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind 
pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános 
elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 
köztiszteletben áll.  A díszpolgári címmel díszoklevél és emlék-
plakett jár. A díj átadására az aug. 20-ai ünnepségen kerül sor.

„BUDAKALÁSZÉRT   EMLÉKÉREM”  díj
adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjá-
nak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy ame-
lyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és 
gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát 
végeztek, és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el. Az emlékérem mellé díszoklevél és emlék-
plakett jár. A díj átadására az aug. 20-ai ünnepségen kerül sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ” 
BUDAKALÁSZ  KÖZOKTATÁSÁÉRT díj
annak a személynek adható, aki a város köznevelése minőségi 
színvonalának emelésében elméleti vagy gyakorlati tevékeny-
ségével járult hozzá, vagy a budakalászi köznevelés terén egyéb 
módon maradandót alkotott. A kitüntetett adományozást igazoló 
okiratot és emlékplakettet kap. A díj átadására a városi Pedagógus 
napon kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ  KIVÁLÓ  PEDAGÓGUSA”  díj
adományozható az önkormányzati és állami fenntartásban mű-
ködő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztatott 
óvoda- vagy iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő színvonalú ok-
tató-nevelő munkát végez, végzett és eredményesen járult hozzá a 
gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához. A kitün-
tető címhez díszoklevél és emlékérem jár, a díj átadására a városi 
Pedagógus napon kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ  SPORTJÁÉRT”  díj
 adományozható annak a  személynek, aki a sport terén nyújtott 
kiemelkedő teljesítményével Budakalász hírnevét öregbíti. A 
díjat az a személy kaphatja, aki Budakalász sportéletében a helyi 
sportért kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett. Az elis-
meréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi 
augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor. 

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díj
adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosszú 
ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a 
megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot 
és a bölcsődei ellátást végzőket is – kifejtett munkássága révén 
elismerésre méltó tevékenységet végez vagy végzett. 

Az elismeréshez bronzplakett, díszoklevél jár, a díj átadására a 
városi Semmelweis napon kerül sor.

„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ” 
adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, 
aki Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát végzett, 
emelve ezzel a közszolgálati tevékenység színvonalát, s mellyel 
általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást igény-
bevevők körében. A díszoklevelet a városi Köztisztviselői napon a 
Polgármester adja át.

„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM” 
adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglalkozó és 
a helyi szinten mértékadó módon feladatot ellátó állami, önkor-
mányzati, rendvédelmi szerv vagy civil szervezet tagjának, illetve 
civil személyként a rendvédelem és közbiztonság terén kiemel-
kedőt nyújtó természetes vagy jogi személynek. Az elismeréshez 
díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 
20-ai ünnepség keretében kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ KULTURÁJÁÉRT”  díj
adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és ter-
mészettudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek 
(a népzene, a néptánc, a színház, a képző- és iparművészet, az 
építőművészet, a fi lm- és fotóművészet, kortárs zene, tánc) terén 
művészi színvonalon végzett alkotó tevékenységéért, a város kul-
turális életének fejlődéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért, 
a közművelődés területén több éven keresztül maradandó értéket 
teremtett. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj 
átadására a városi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor. 

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj
az ifjúság testi, szellemi nevelése, fejlesztése érdekében alapított 
díj egyenlő hangsúlyt fektet a gyermekek tanulmányi és spor-
teredményeinek ösztönzésére. A díjat egy Budakalászon élő, és/
vagy a város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló gyer-
mek kapja, aki az aktuális tanévben élen járt a sportban és tanu-
lásban egyaránt. A díjjal díszoklevél, bronzplakett és 30.000 Ft 
értékű sportszer vásárlási utalvány jár.
Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javas-
latot tehet. A javaslatokat legkésőbb 2017. április 21. napjáig, a 
„Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében 2016/2017. tanévet követően 
2017. június 30. napjáig lehet személyesen vagy postai úton eljut-
tatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Pe-
tőfi  tér 1.) ügyfélszolgálatára. A javaslatokat, ajánlásokat írásban, 
a 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet 1. számú, illetve a „Jó 
tanuló, jó sportoló” díj esetében a 2. számú mellékletét képező 
NYOMTATVÁNYON kell indoklással, méltatással (legalább 1000 
karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy, hogy az a díjátadásakor 
alkalmas legyen a díjazott érdemeinek ismertetéséhez. (További 
információ: www.budakalasz.hu)

Budakalász, 2017. március 17. 

www.budakalasz.hu2011 Budakalász, Petőfi  tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu
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Építésze   útmutató

Településképi Arcula   Kézikönyv készül

Budakalász Város, eleget téve tör-
vényi kötelezettségének, hozzákezdett 
a Településképi Arculati Kézikönyv 
(TAK) elkészítéséhez. Mindannyiunk fe-
lelőssége óvni és védeni környezetünket, 
hogy megőrizzük örökségeinket és új ér-
téket teremtsünk a következő nemzedé-
kek számára. Egy település karakterét 
meghatározzák az épületek, melyek ré-
szei a hely kulturális örökségének, iden-
titásának. Egy új épület megváltoztatja a 
tájat, ezért tervezésekor fi gyelembe kell 
venni annak hosszútávú hatását környe-
zetére. Egy jó terv törekszik a környezet-
tel való harmonikus egységre, tiszteli és 

ismeri a múltat, a helyi értékeket és jel-
legzetességeket képes kortárs kontext-
usban alkalmazni. Ez azonban feltételezi 
a tervező és az építtető részéről a tájegy-
ség építészeti karakterének ismeretét. 

Ehhez kíván segítséget nyújtani a 
településkép védelméről szóló, 2016. 
évi LXXIV. törvény egyik legfonto-
sabb, gyakorlati megvalósulást segítő 
eszköze, a Településképi Arculati Ké-
zikönyv, számba véve városunk építé-
szeti értékeit, hagyományait, táji- és 
természeti értékeit, az évezredek alatt 
kialakult regionális sajátosságokat. A 
tervezési útmutató egy adott terület épí-

tészeti örökségének tükre, célja azon jól 
meghatározható technikák, eljárások 
ismertetése, amelyek alkalmazásával 
a hagyományos építészeti karakterhez 
és a településképhez jobban igazodó, 
arányosabb, esztétikusabb, fenntart-
ható és értékálló épület építhető. A ké-
zikönyv nem szakembereknek készül, 
elsősorban a lakosság és az építkezni 
vágyók tájékoztatását segítő, szemlélet-
formáló kiadvány, emellett haszonnal 
forgathatja mindenki, aki érdeklődik 
városunk építészeti öröksége és jövője 
iránt. A jogszabályok útvesztője helyett 
röviden, lényegretörően és mindenki 
számára érthető módon mutatja be egy 
közösség környezetalakítással kapcsola-
tos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és 
fényképek segítségével illusztrálja a kö-
vetendő példákat, a településképhez il-
leszkedő építészeti elemeket. Ismerteti a 
település építészeti karakterét, ösztönzi 
az új gondolatokat, kiszélesíti a tervezési 
horizontot, egyben növeli a tudatosság 
szintjét. A kézikönyv összeállítását Turi 
Attila főépítész irányítja. 

A kiadvány megalapozása széles 
körű társadalmi bevonással történik, 
melynek keretében lakossági fórumot 
tartunk a Kós Károly Művelődési Ház-
ban, 2017. április 19-én, 17 órai kezdet-
tel. A fórumon az érdeklődők vetítéssel 
kísért előadás során ismerhetik meg a 
kézikönyv mintájául szolgáló külföldi 
példákat, valamint a kiadvány tartalmi 
felépítését. 

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Építészet

Van, akinek a nagymama háza, egy 
kőkerítés, a templom tornya.

Van, akinek a nagy gesztenyefa, a kis 
állomásépület, vagy a dombok kontúrja.

Van, akinek egy árnyas tornác, a kis 
padlásablak, egy színes üvegberakás…

 Vagy?
Vajon mi az, amitől megdobbant a 

szíve felmenőinknek, amikor hazaérkez-

tek? Mi az, ami ebből megmaradt szá-
munkra, és mi az, ami mára már csak 
„a lehetett volna” világa? És mi az, amit 
még unokáink is látni fognak?

Mi az, ami Neked Budakalászt, tágabb 
otthonodat jelenti?

Keress a nagymama padlásán vagy 
a kredenc alján régi fényképeket, képes-
lapokat az akkori Budakalászról, vagy 
készíts a mai arcáról telefonoddal fény-
képet és oszd meg velünk!

Állítsuk össze közösen településünk 
közösségi értéktárát! Dokumentáljuk 
együtt városunk egykori és mai kincseit 
és rejtett szépségeit, megalapozva a tele-
püléskép védelmét és segítve a Település-

képi Arculati Kézikönyv megszületését.
A térképen is beazonosítható címmel 

ellátott fotókat, vagy beszkennelt képe-
ket a varga.rita@budakalasz.hu címre 
várjuk. A beküldés folyamatos.

Amennyiben szükséges, Varga Rita 
főépítész referens ügyfélfogadási időben 
segít a szkennelésben.

Cím: Budakalászi Polgármesteri Hi-
vatal, Budakalász Petőfi  tér 1.

Ügyfélfogadás: H 9-12h, 13-18h; 
Sz 8-11h, 13-16h

A már feltöltött fotók a budakalasz.
hu oldalon a Településképi Arculati Ké-
zikönyv menüpontban megtekinthetők.

Budakalász, ahogy ők lá  ák akkor, ahogy te látod ma
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Közélet

A márciusi Hírmondóban meghirde-
tett fotópályázatunkat óriási érdeklődés 
kísérte. A versenyre összesen 37 pályamű 
érkezett, melyből a zsűri az előválogatás 
során tíz képet választott. A képekre ez-
után a város Facebook oldalán lehetett 
szavazni. A fotókat nagyon sokan meg-
nézték, összesen mintegy 9.500 emberhez 
jutottak el képek. 

A szavazás március 24-én lezárult, így 
most örömmel hirdetjük ki fotópályáza-
tunk győzteseit.

Közönségszavazásunkon Nádházi 
Zsolt Kacsaetetés című képe került ki 
nyertesként.

A zsűri a szakmai tartalom értékelé-
sére új kategóriát hirdetett, így Lipták 
Krisztián Kálvária ébredés című képét 
szakmai különdíjjal értékelték.

Köszönjük minden pályázónak és sza-
vazónak az igen aktív részvételt! 

A fotópályázat célja az volt, hogy fo-
tókon keresztül bemutassuk Budakalász 
értékeit, szépségeit és a pályázat révén 
minél több itt élő, a várost kedvelő embert 
bevonjuk a közösségi életbe. Úgy gondol-
juk, ezt a célt sikerült is elérnünk, hiszen 
akciónk rengeteg emberhez eljutott és sok 
értékes kép érkezett. Témában is nagyon 
gazdag kínálatot kaptunk. Budakalász 
szépségét éppúgy képviseli a Kálvária, 
a temető, a szentistvántelepi utcarészlet, 
mint a kacsák a tóparton vagy a hattyúk 
a Duna-parton, hiszen mindegyik szerves 
része, karakteres jellemzője városunk-
nak. Emellett a képek azt tükrözték, hogy 
a fotós szerette a témát, a várost. 

A nyereményként felajánlott kerámia 
Kalász kocsit és a Budakalász ernyőt a 
Polgármesteri Hivatalban vehették át a 
győztesek az alpolgármester asszonytól.

Fotópályázatunkat áprilisban is 
meghirdetjük! 

A digitális fotókat most is a fotopa-
lyazat@budakalasz.hu címre kérjük 
elküldeni, április 20-ig. A pályaművek 
mellé kérjük a fotós nevének, lakcímének 
és a kép címének feltüntetését!

A tavaszi városképek mellett rendez-
vényeinkről, akár az áprilisi Tófutásról 
vagy a várostakarításról is örömmel fo-
gadjuk fotóikat!

Áprilisban is fotóra fel! :)

Fotópályázat óriási érdeklődés melle  
Colnár Tamás: Omszk-tó

Kollár Ernő: Városközpont

Bosi Zsuzsi: Szivárvány

Józsa Elena: Budakalasz

Kriston Lili: Őszi szinek 
Szentistvantelep főutcáján

Közönségdíjas: Nadházi Zsolt

Nadházi Zsolt: Kacsaetetés (Közönségdíjas)

Nagy Csilla: Jégbe zárva

Radler István: Minden reggel más és más

Szakmai díjas: Liptak Krisztián

Liptak Krisztián: Kálvária ébredés (Szakmai díjas)



Kör Korcsoport Nem Résztvevő (fő)

1

Óvodás Lány 30
Kísérő szülő 28
Fiú 37
Kísérő szülő 36

1-2. osztályos Lány 44
Fiú 44

3-4. osztályos Lány 49
Fiú 52

Felsős Lány 45
Fiú 44

Felnő  Nő 66

1
Férfi 55

Senior 50+ Nő 6
Férfi 6

2

Alsós Lány 6
Fiú 14

Felsős Lány 9
Fiú 17

Felnő  Nő 26
Férfi 38

2 Senior 50+ Nő 0
Férfi 7

Összesen: 659
Kör Korcsoport Nem Helyezés Név

1

Óvodás

Lány I. Pokorny Bíbor
II. Hidasi Ráhel
III. Berta Bejke

Fiú I. Szűcs Norbert
II. Pór-Zselinszky Zalán
III. Ónodi Nimród

1-2. osztályos 

Lány I. Bányász Zsófi a
II. Virányi Dóra
III. Szepesi Viktória

Fiú I. Knob Samu Máté
II. Olsen Erik
III. Deutch Ármin

3-4. osztályos

Lány I. Szente Réka
II. Stringovics Anna
III. Lipcsik Anna

Fiú I. Nagy László Viktor
II. Imre László
III. Kocsis Gellért

Felsős

Lány I. Maisburger Vanda
II. Oláh Dóra
III. Bárány Vivien

Fiú I. Bakó Gergely
II. Imre Mátyás
III. Nagy Ágoston

Felnő  

Nő I. Sztankovics Eszter
II. Sándorfi  Ajsa
III. Forgách Anikó

Férfi I. Mester Bálint
II. Lőrincz Gergely
III. Kovács Gábor

Senior 50+

Nő I. Lőrinczné Takács Kornélia
II. Huszár Tamásné
III. Leitner Mari

Férfi I. Sánta László
II. Gróf András
III. Pintér Zoltán

2

Alsós

Lány I. Gálfi  Gréta
II. Horváth-Milvich Borbála
III. Pász   Anna

Fiú I. Imre László
II. Bányász Levente
III. Imre Pál

Felsős

Lány I. Wild Emma
II. Turay Eszter
III. Bányász Flóra

Fiú I. Csáki A   la
II. Imre Mátyás
III. Szépvölgyi Bulcsú

Felnő  

Nő I. Forgách Anikó
II. Kábai Anikó
III. Nagy Andrea

Férfi I. Mester Bálint
II. Nagy László
III. Len   József

Senior 50+
Férfi I. Irényi András

II. Bata Bálint
III. Sánta László

TAVASZI TÓFUTÁS EREDMÉNYEI   OMSZK PARK
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Csodás nap virradt idén is a futókra az 
Omszk-tó partján. A már tradicionálisnak 
mondható családi sportesemény már nem 
csak a helyiek körében népszerű, de a kör-
nyező települések lakóit is vonzza, így idén 
mintegy hétszázan álltak rajthoz a rendez-
vényen. Erre ideális környezetet nyújt a sze-
met gyönyörködtető természeti környezet: a 
csillogó vizű tó, a vadkacsás nádas és az ősi 
fűzfák. A futáshoz tökéletes feltételek állnak 
rendelkezésre: az új rekortán pálya felülete 
kíméli az ízületeket. Bemelegítésként, il-
letve levezetéshez egyaránt használhatóak 
a játszótér melletti új fi tness eszközök. A 
futópálya mellé új sétány kerül hamaro-
san kialakításra, így még inkább zavarta-
lanná válhat a futás, a gyalogosok számára 
is kényelmes tér létesül. Az eseményen az 
elszánt sportemberek mellett, babakocsival 
futó családanyákat, fi atalokat, nyugdíja-

sokat is egyaránt láthattunk a résztvevők 
közt. Ez a program igazi közösségi élményt 
is nyújt: rég nem látott ismerősök örülhet-
tek itt újra egymásnak. Ismerjük el, a sport 
nemre, korra, hovatartozásra való tekintet 
nélkül mindenkit összefog.

A szervezők idén is kitettek magukért: a 
regisztrációkat követően látványos bemuta-
tót tekinthettünk meg az akrobatikus rock 
and roll és a thai box világából. A rajtszó el-
dördülése előtt sportszakember vezetésével 
zajlott a mindenre kiterjedő bemelegítés. 
Ezután kezdődhetett a különböző kategó-
riák futóinak megmérettetése.

Az indulókat többször kellett felszólítani 
a rajtvonaltól való hátrébb húzódásra, olyan 
erős volt a versenyszellem! Találkozhattunk 
olyan kisiskolással, aki több kategóriában is 
nevezve teljesített 3 tókört is. A résztvevők 
különös sportszerűségről tettek idén is ta-

núbizonyságot. Futás közben elesett társát 
senki nem hagyta magára, illetve aki a cél 
előtt lett rosszul, az is számíthatott rá, hogy 
lesz, aki bevonszolja a célba.

Alpolgármester asszonyunk számos ka-
tegóriában oszthatott ki díjakat a boldog 
nyerteseknek. A legnagyobb hozadéka a 
napnak természetesen mindenkinek maga 
a részvétel volt.

Ez évben a résztvevők nagy megelége-
désére, újdonságként próbálhatták ki a 
tájfutást is, amely akár egy térképes kincs-
keresés, igazán izgalmas kihívást jelentett a 
tájékozódás terén is.

Jövőre fussunk még többen, minden 
más csak kifogás! A teljes képes beszámo-
lót megtekinthetik a tófutásról készült moz-
galmas kisfi lmen a város web, youtube és 
facebook oldalán.

Szabady Szintia

Tavaszi Tófutás
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Egészség

Az Egészségklub az előző évekhez hasonlóan ebben az 
évben is megszervezi a lakosok körében a preven  v 
szűréseket.
A felmerülő költségeket Budakalász Város Önkormány-
zata fi nanszírozza. 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 fi gyelmüket, hogy a szűrőprogramokon 
elsősorban azok vehetnek részt, akik még nem, vagy 
az előző szűréstől eltelt egy éven túl ve  ék 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. Nőgyógyásza   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 ala  
2017. november – szervezés ala  

A vizsgálatot DR. DOBOS GYÖRGY szülész-nőgyógyász 

végzi. A vizsgálat kiterjed a kolposzkópos vizsgálatra, 
kismedencei UH vizsgálatra, citológiai mintavételre, le-
letezésre.
Jelentkezni lehet: hé  ői és szerdai napokon 18-20 óra 
közö   Rakics Istvánné Aninál a +3630/9441165 tele-
fonszámon.

2. Bőrgyógyásza   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 ala  
2017. november – szervezés ala  

A vizsgálatot DR. BAKOS BEÁTA bőrgyógyász és aller-

gológus végzi.

Jelentkezni lehet: hé  ői és szerdai napokon 18-20 óra 
közö   Lugosi Istvánné Ka  nál a +3630/6298264 tele-
fonszámon

3. Urológiai betegségek vizsgálatának időpontjai

Ide tartoznak a vese megbetegedései, húgyhólyag prob-

lémái, az idős korban jelentkező vizele  artási gondok, 
az 50 év fele    férfi ak 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 munkaszüne   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 közö   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-
to   lehetőségekkel!

        dr. Csobod Judit                  Garami Lászlóné       
a szűrések koordinátora          Népjólé   Bizo  ság tagja

Preven  v szűrések Budakalászon az Önkormányzat támogatásával 2017. évben

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

Rogán László
Budakalász polgármestere

Helyszín: 
Budakalászi Egészségház
Védőnői szolgálat
Budakalász, Klisovác utca 6.

Budakalász Város 
Önkormányzatának 
támogatásával

Ingyenes 
gyermekszemésze   
szűrővizsgálatot 
tartunk.
2016. április 20-án csütörtökön 
9 órától 12-18 hónapos budakalászi 
babák részére.

A vizsgálatot dr. Garger Piroska 
gyermekszemész szakorvos végzi.

Kérjük, az előjegyzéshez hívja 
munkanapokon 12-15 óráig:

+36 30 760-5804 
(Pirinyó-Szemészet)

2017. április 26. szerda – Hármas-
határhegy, Guckler-kilátó         
Találkozás: Hév Bp. felé: 8.47 Bu-
dakalász, 2. kocsi. Utána Szentlélek
tértől a 137-es busszal a Hedvig u.-i
megállóig, onnan gyalog a Hármasha-
tár-hegyre a Guckler kilátóhoz (1.2 km). 
Visszaút: Lesétálunk a Fenyőgyön-
gye étteremig (2,5 km), onnan a 65,
65A busszal le a Kolosi térre.
2017. május 10. szerda - Solymár
Találkozás: Hév Bp. felé: 8.07 Bu-
dakalász, 2. kocsi. 

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

KLUBNAP ORVOSI ELŐADÁS

Április 13. csütörtök 1630h A hir-
detett kibeszélő show helyett
KERTÉSZKEDJÜNK! Palánta, virág
csere-bere. Cillinger Attila kertész
lesz a vendégünk 17 órától.
Április 20. csütörtök - Kirándulás
Győrbe Dr. Faragó Eszterrel. A
bencés gimnázium és a város
meglátogatása. Indulás a 6:51-es
HÉV-vel (az IC 8:10-kor indul a Keleti
pu-ról.)
Május 4. csütörtök 17h - előadás a
Hortobágyról és a kirándulás elő-
készítése.
Május 11. csütörtök 17h

BESZÉLGETŐS KLUBNAP.

Aquincumtól a 8.38-kor induló vonat-
tal Solymárig. Onnan gyalogtúra:
Szarkavár 1 km, vízesések 3 km, Kálvá-
ria 5 km.  Visszaút: Vonat Solymárról:
11.07, 11.34 stb. minden órában. A
távolabbi célok elérése esetén minden
óra 45-kor visszamehetünk a vasútál-
lomásra a 64-es busszal.
2017. május 24. szerda - Csesznek,
Gánt, Pákozd (buszos kirándulás)
Program: - a Cseszneki vár és a közeli
Kőmosó szurdok bejárása idegenveze-
tővel. Ebéd a Cseszneki Várvölgy ét-
teremben.  
- Séta a Gánt határában lévő Bauxitföld-
tani Park (marsbéli táj)  tanösvényen. 
- A Pákozdi Katonai Emlékpark megte-
kintése vezetéssel.
A program költsége 4.000 Ft klub-
tagoknak, 5.000 Ft nem klubtag hozzá-
tartozóknak. Befizetés: 2017. április
27-én az orvosi előadás előtt ½ 6-tól,
május 11-én ¾ 4-től a klubnap előtt. 

Szervező: Kecskés Éva, 341-358, 
06 70/2542906, e-mail: kecskes.eva@t-

online.hu

KIRÁNDULÁS

A közgyűlésen részt vett 120

tagunknak köszönjük a megjelenést!

A beszámolók olvashatók 
honlapunkon.

A szakorvosi
SZŰRŐVIZSGÁLATOK őszi

időpontjait a Hírmondó júniusi
számában tesszük közzé.

TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŰ!
A tavaszi fáradtságról  

Előadó:

DR. GÁL KATALIN
háziorvos

az Egészségklub szakmai vezetője

Kérjük adója (szja) 1%-nak felajánlásával támogassa Ön is
a BUDAKALÁSZÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT!

A Közalapítvány adószáma: 19182250-1-13
Bankszámla száma: 

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
65700079-10131817

A Közalapítvány a beérkező támogatásokat a helyi kezdeményezések, hagyo-
mányok létrehozására, ápolására, valamint olyan rendezvények, programok 
szervezésére, kiadványok elkészítésére fordítja, amelyek a város történelmi, 
turisz  kai, kulturális és közösségi értékeinek megőrzését szolgálják, azokat 
bemutatják. Önnek semmibe nem kerül, a helyi fi ataloknak, a városban mű-
ködő intézményeknek és civil szervezeteknek viszont nagy lehetőséget nyújt 
a kezdeményezések, programok megvalósítására.
Köszönjük, hogy adója 1%-ával a Közalapítványt támogatja!

1%

Elekes Botond
kuratóriumi elnök

Rogán László
Budakalász polgármestere

Várjuk támogatásukat, az adó 1%-nak a fel-
ajánlásával segíthe  k a klubot.

Bankszámla számunk: 
Pilisvörösvár és Vid. Takarékszövetkezet 

65700079-10116632

Köszönjük a segítséget! 
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„Ha nagy leszek, 
fuvolás leszek…”

 Gyermekkorodat Kismaro-
son töltötted. Mikor találtál ott-
honra Budakalászon?

Itt élek már több mint 20 éve, annak 
idején ide jöttem férjhez és a gyermeke-
ink is itt születtek 1996-ban és 2000-
ben. Nem messze, a Dunakanyarban, a 
Börzsöny lábánál található nagyon szép 
kis faluból, Kismarosról származom. 
Gyermekkoromat ott töltöttem. Nem 
tudtam elképzelni, hogy végleg beköl-
tözzem Budapestre, a nagyvárosi be-
tonrengetegbe. Budakalász nagyszerű 
átmenet a nagyváros és a falu között. 
A város közelsége és a vidéki miliő na-
gyon jól kiegészítik egymást. Sokat já-
runk kirándulni, biciklizni, élvezem az 
új futópályát a tó körül. Nap mint nap 
nagyszerű érzés megérkezni ilyen idilli 
környezetbe, a patakparti házunkba.

 A zeneszeretet hogyan talált 
meg?

Nem származom zenész családból, a 
szüleim orvosok. Édesapám hegedült, a 
távolabbi rokonságban hivatásos muzsi-
kusok is voltak. Sokat jártunk koncertre. 
Óvodásként megkérdezték, ki szeretne 
zeneóvodába járni. Én is jelentkeztem. 
Így kerültem a Szobi Körzeti Zeneiskola 
kihelyezett tagozatára. Később Verő-
cére jártam furulyát tanulni, ahol Király 
Tibor, az Operaház klarinétművésze 
volt az első tanárom. Az ő zeneszeretete, 
lelkesedése és türelme nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy zenész lettem. Próbál-
koztam a hegedűvel, de nem szerettem. 
Egy nyáron viszont, a Vácrátóti Botani-
kus Kertben hallottam Kovács Lórántot, 
az akkori Magyar Állami Hangverseny-
zenekar nagyszerű fuvolását Mozart Fu-
volaversenyt játszani, akkor határoztam 
el, hogy fuvolázni fogok. A zeneiskola 
után a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskolában Szebenyi János növen-

déke voltam. Diplomámat 1994-ben a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
Szegedi Konzervatóriumában (ma: Sze-
gedi Tudományegyetem Zeneművészeti 
Kar), Bálint Jánosnál szereztem.

 Mi volt az a pont az életed-
ben,amikor eldöntötted, hogy 
a zene az életed,a hivatásod lesz?
Mikor döntötted el, hogy a zene 
a hivatásoddá válik?

Ezt már kiskoromban eldöntöttem 
magamban. A családi legenda szerint 
a szokásos,”Mi leszel, ha nagy leszel?” 
kérdésre válaszolva határozottan állítot-
tam, hogy fuvolás leszek és zenekarban 
fogok fuvolázni. Hárman vagyunk lány-
testvérek és szerintem a szüleink szeret-
ték volna, ha valamelyikünk orvos lesz. 
Úgy emlékszem, tíz éves koromtól piko-
lóztam a zeneiskola fúvószenekarában, 
ami meghatározó élmény volt. Mindig 
arra vágytam, hogy zenekari zenész le-
gyek. Egy szép, kiművelt szimfonikus 
zenekari hangzásba belehelyezkedni, 
annak részévé válni, számomra megun-
hatatlanul jó érzés.

 Számodra mit jelent a zene?
Átszövi a mindennapjaimat. Klasszi-
kus zenét nem szeretek „háttérzajként” 
hallgatni, mert elvonja a fi gyelmemet. A 
mindennapos gyakorlásnak persze van 
egy „edzés” jellegű része. Ez unalmas 
kötelességé tud válni, de ezt ellensú-
lyozza jó esetben a zenekari, a kama-
razene próba vagy a koncertek, ahol 
megszületik a zene.

 Március végén, a Nemzeti Fil-
harmonikusok Triója - amiben te 
is játszol - adott koncertet a Kós 
Károly Művelődési Házban. A tri-
óról mit lehet tudni?

Mindhárman a Nemzeti Filharmo-
nikusok tagjai vagyunk. Ez a zenekar 
a Magyar Állami Hangversenyzenekar 
utódja. Előtte a MÁV Szimfonikus Ze-
nekar szólófuvolása voltam, 2001-ben 
kerültem ide. Ez a felállás a zenekar 
Próbatermi Vendégség című koncert-
sorozata kapcsán jött létre. Ezeken a 
koncerteken kamarazenét játszanak a 
zenekari tagok, ez nagyszerű lehetőség 
kicsit másképp megmutatkozni a közön-
ségnek. A tavalyi sorozatban hangzott el 
Debussy Triószonátája, ami fuvolára, 
brácsára, hárfára íródott. 

 Milyen érzés volt itt Budakalá-
szon, ismerősöknek, barátoknak 
játszani?

Nagyon élveztem! Nem nagyon tud-
tam koncert közben nézelődni, de pl. 
láttam a kedves szomszédságot, a fi am 
volt óvó nénijét a gyermekivel és sok-
sok ismerős arcot. Nagy élmény amikor 
lehetőség adódik megmutatni a hétköz-
napi dolgokon kívül is egymásnak, hogy 
mivel is foglalkozunk, mit csinálunk. 
Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöt-
tek! Köszönjük a lehetőséget a Műve-
lődési Háznak és Uttoné Ochodniczki 
Vandának, aki megszervezte a koncer-
tünket.

 Mik a jövőbeni tervek?

Szeretnék a Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekar tagja maradni, amíg fuvolázom. 
Szeretem, élvezem, és bőségesen elég 
feladatot ad. Néha hiányzik a tanítás, de 
ez a zenekari munka mellett családanya-
ként egyelőre nem fér bele az életembe.       

Lévai Zsuzsi

Vendégünk: Embey-Isz  n Zsófi a fuvolaművész

Embey-Isz n Zsófia már kisgyermekként eldöntö e, 
hogy életét a zenének szenteli, ami átszövi minden-
napjait. A Nemze  Filharmonikusok tagjaként tel-
jesült gyerekkori álma, hogy zenekarban játsszon. 
„Egy szép, kiművelt szimfonikus zenekari hangzásba 
belehelyezkedni, annak részévé válni, számomra me-
gunhatatlanul jó érzés.”
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ÁPRILIS-MÁJUSI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS

Április 21. péntek
A Föld napja
Középpontban: az Ember

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Április 23. vasárnap 11.00
Szent Korona Délutánok: III. Grál nap

-

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Április 21. péntek 20.00 
Hangfonó sorozat: Ella 100 –  
Let’s do it

Május 20. szombat 16.00-23.00
Egy húron pendülünk – akusztikus 

 

KIÁLLÍTÁS

Április 7 – május 13.

kiállítása – válogatás az óbudai T-Art 
Alapítvány anyagából…

 

Április 19-21.
Testünk a csoda – interaktív  
vándorkiállítás és játszóház

 

Május 18 – június 6. 
Gombor József, kapolcsi 

 

TÁNC, MOZGÁS

Április 28. péntek 18.00-22.00
Folk Kocsma: sváb mulatság 
tánctanítással

Május 4. csütörtök 16.00-20.00
Táncos teadélután a Zseton Duóval

Május 5. péntek 17.00
Aprók tánca

-

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

Május 19. 17.00
Nosztalgia táncest

 

 

SPORT

Kevélyre fel! – családi túraverseny
 

EGYÉB

Április 25. kedd 18.00-21.00

Április 27. csütörtök 16.00-19.00
LEGO Klub gyermekeknek

Április 28. péntek 17.00
Német Nemzetiségi Nap

Május 2. kedd 19.00
Daniel Glattauer Gyógyír északi 
szélre c. színdarabja
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Közélet

2017 
Család éve

Május 6. szombat 11.00-22.00
V. Kalászi Kocsi Fesztivál – Minden, 
ami keréken gurul!

 

 

 
 

 
 

Május 22-26. 
Család Hete – programok a családdal 
kapcsolatos témákban

Utak egymáshoz 

Május 23. kedd 18.00-21.00

Május 25. csütörtök 16.00-19.00
LEGO Klub gyermekeknek

Május 27. szombat
Gyereknap  –  egy nap a tündérek és 
manók világában

-

 
-

 

 

Május 30. kedd 19.00
Vaszary Gábor: Ki a hunyó? – avagy 

A JEGYVÁSÁRLÁS MÓDJAI: 
 

 
 

 
 

 
ADATOK A BANKI  UTALÁSOS FIZETÉSHEZ: 

 

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR  
PROGRAMOK

Április 20. csütörtök 16.00 
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Óvodai hírekIskolai hírek

Versenyeredmények
A Bolyai Természettudományos Csa-

patverseny körzeti fordulóján iskolánk két 
csapata is a legjobb 10 közé került. 

Negyedik osztályos tanulóink körzeti 
6. helyet értek el. Drucza Dávid János, 
Farkas András, Knob Márton, Urkuti 
Péter Róbert. Felkészítőjük Író Zsuzsa ta-
nítónő.

Hetedik „b” osztályos tanulóink körzeti 
3. helyet értek el. A csapat tagjai: Koltai 
Marcell, Farkas Benedek, Márton 
Gergő, Keresztúri Bálint. Felkészítőjük 
Nádasné Kárpáti Katalin tanárnő. 

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Március 15.
Az idei március 15-i megemlékezés va-

lószínűleg még sokáig emlékezetes marad 
iskolánk diákjai számára. Ebben az évben 
ugyanis azt találtuk ki, hogy egy egész taní-
tási napra szóló rendezvényt tartunk a már 
jól ismert „Megyés játék” keretein belül. 

A nap feladatai mind az 1848. március 
15-i eseményekhez kapcsolódtak. A csapa-
tok előzetesen is készültek, hoztak maguk-
kal anyagot, hogy gördülékenyen tudjanak 
bizonyos feladatokat megvalósítani.

Nyolc állomáson álltak helyt. Ezek kö-
zött akadt olyan, ahol a várbörtönből kellett 
kiszabadítani Táncsics Mihályt, itt karton-
dobozokból összeállított várfalakra kellett 

célbadobni, amíg csak le nem omlottak. 
A Nemzeti Múzeum nevű állomáson a Nem-
zeti dal összekevert sorai adták föl a leckét, 
a Landerer nyomdában pedig a hiányos 12 
pont. Itt saját 12 pontot is összeállíthattak 
a diákok, amelyek az ő életükre vonatkoz-
tak. Kevésbé forradalmi hangulatú állomá-
sokon a gyerekek újságot szerkesztettek a 
korabéli eseményekről, felhasználva az ott-
honról hozott írásokat, képeket, rajzokat, 
máshol kokárdát hajtogattak, verbunkost 
táncoltak vagy éppen szófelhőt készítettek 
a számítógép segítségével. 

Reméljük azzal, hogy láthatóvá, hall-
hatóvá és tapinthatóvá váltak a történelmi 
események, sikerült maradandó élménnyé 
tenni ezt a napot.

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

 KALÁSZ SULI

Farsangi bál a felső tagozaton

Az idei évben az alsó tagozatosok ferge-
teges mulatsága után a felsősök is vidám 
hangulatban tartották meg február 24-én 
a télbúcsúztató suli bulijukat, melyen az 
osztályok saját műsoraikkal szórakoztatták 
egymást és a látogatókat.

A színes, ötletes műsorszámok között az 
5. a osztály A Pál utcai fi úk és a vörösinges 
lányok csatározását jelenítették meg. Az 
5. b. osztályosok megmutatták, hogy mi 
mindenre lehet használni egy lepedőt, az 
5. c tanulói pedig a mai diákok életét ha-
sonlították össze a régi iskolásokéval. A 6. 
a osztály egy tehetségkutató műsor kulisz-
szatitkaiba vezette be a nézőket, a bésekkel 
pedig a tévécsatornák között kapcsolgat-
hattunk. A hetedikesek pizsamapartival 
és egy rendhagyó Hófehérke történettel 
dobták fel a hangulatot. Emellett a tovább-
tanulásukra készülő nyolcadikosok is vidá-
man búcsúztak az idei téltől. A 8. a osztály 
egy nyugdíjasokból alakult tánccsoporttal 
készült a műsorra, a b osztály pedig az in-
ternet használatának lehetőségeit mutatta 
be különböző korokban.

Az előadások után pedig szintén a két 
nyolcadik osztály gondoskodott a zenéről 
és a fi nomságokról, így minden jelenlévő 
élményekkel telve zárhatta ezt a napot.

Busójárás
Az idei évben február 28-án rendeztük 

meg hagyományos busójárásunkat, mellyel 
a hosszúra nyúlt, zord telet űzték el a Kalász 
Suli diákjai. Már a nap folyamán jó hangu-

latot teremtettek a 8. a osztályosok, akik 
osztályfőnökük vezetésével vidám felada-
tokkal és cukorral várták az iskola tanulóit. 
A délután pedig a hangos álarcos felvonulás 
után kiszebáb égetéssel űztük el a hideget, 
mert a tavaszt és a jó időt már mindenki 
nagyon várja.

Kistérségi német vers- és prózamondó 
verseny Dunabogdány 2017

Március 2-án rendezte a dunabogdá-
nyi általános iskola a német vers- és pró-
zamondó verseny kistérségi fordulóját. 
Iskolánkat 11 gyerek képviselte, s igen szép 
eredményt értek el:
3-4. osztály:
Hegyi Botond 1. helyezett
Schuster Maximilian 2. helyezett
5-6. osztály:
Schuster Dominic 2. helyezett
7-8. osztály:
Somlói Kinga 3. helyezett
Drukkolunk az 1-2. helyezetteknek, akik to-
vábbjutottak a területi fordulóba!
németes munkaközösség

Gyerekek, mese, kézműveskedés 
Idén második alkalommal telt meg isko-

lánk a leendő elsős tanulókkal és szüleikkel. 
Március 6-án egy kézműves foglalkozás ke-
retében ismerkedhettek meg a gyermekek 
és a szülők a leendő elsős pedagógusokkal. 

A munkálatok elején egy mesét hallhattak, 
ezek után csoportokban elkészíthették a 
mese három főszereplőjét. A foglalkozás 

végére a gyereke magukhoz ölelhették a 
három jóbarátot. Reméljük, ők is megtalál-
ják majd az életre szóló barátaikat a szep-
temberben kezdődő tanévben!

(A fotókat köszönjük Bakti Adriennek)

Mezei futás

A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 
mezei futóbajnokságán a Kalász Suli
I. korcsoportban (fi úk) 1., III. korcsoport-
ban (fi úk) 1., I. korcsoportban (lányok) 3.
helyezést ért el.
A csapatok tagjai:
I. korcsoport (fi úk): Járvás Zsolt, Kis 
Alex, Őri Botond, Gődény Zalán Zol-
tán, Illényi Csanád, Kiss Barnabás 
Ágost, Kovács Lázár, Sefranik József, 
Kor Benedek
I. korcsoport (lányok): Hajdu Boglárka 
Flóra, Szecsődi Sára, Csikós Bog-
lárka, Vaik Noémi, Havasi-Duró 
Hanna, Jánosi Johanna, Molnár Pat-
rícia
III. korcsoport (fi úk): Szépvölgyi Bulcsú, 
Marekkel Botond, Takács Botond, 
Forgó Milán, Kiss Gergely, Friedrich 
Gergő

Gratulálunk a nagyszerű eredményekhez.
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 TELEPI ÓVODA

 NYITNIKÉK ÓVODA

Gyönyörű, napfényes csütörtök délután.
Ajtóban toporgó gyerekek, izgatott, 

munkából érkező, szülők, játékokkal teli 
csoportszoba.

Azt hiszem, minden szülő nevében 
mondhatom, már nagyon vártuk ezt a dél-
utánt, ismét kicsit gyermekek lehettünk.  A 
dolgos hétköznapokat megtörte ez a másfél 

óra, önfeledt, gyermekünkkel töltött hasz-
nos idő, amikor csak rájuk tudtunk kon-
centrálni, és a közös játékra.

Kaptunk egy kis ízelítőt a kedvenc já-
tékokból, ovis elfoglaltságokból. Lehetett  
gyurmázni, különböző formákat kiszúrni a 
kékre színezett gyurmából.  Volt, aki legó-
zott, autózott, vagy épp sínt épített a vonat-
nak. A lányok főleg színeztek és rajzoltak. 
Játszottunk a babaszobában is.  

A Víz világnapja alkalmából a Kis Ka-
ticák hete a víz körül forgott. A játszódél-
utánon sem maradhattak el a vizes játékok. 
Volt egy kis „horgásztó”, amiből halakat 
pecáztunk. Illetve egy másik helyen homo-
kos víz aljáról kagylókat, kincseket gyűjt-
hettünk. 

Nagyon köszönjük Óvó nénijeinknek 
és Dadus nénijeinknek, hogy megszervez-
ték ezt a szuper délutánt nekünk, és kicsit 
részesei lehettünk az óvodai életnek.  Kö-
szönjük Telepi Óvoda, köszönjük Katica 
csoport.

Bakti Adrienn

A Nyitnikék Óvodában egyre több cso-
port kapcsolódik be a Madarászovi prog-
ramba. Ennek keretében a gyermekek 
legutóbb a Budakeszi Vadasparkban jár-
tak, ahol Molnár István Lotár vezetésével 
a hazai nagyvadakkal ismerkedhettek meg. 

Családi játszódélután 
a Ka  cáknál 

Madarászovi foglalkozás

koncertre is, mely Budapesten lesz, április 
elején. Mindannyiukra büszkék vagyunk és 
szívből gratulálunk!

Előzetes:
A Kós Károly Művelődési Házban az 

alábbi programjainkra várjuk az érdeklő-
dőket:

2017. április 24-én, hétfőn 17 órakor 
rendezzük a Kezdők koncertjét, melyen 
azok a növendékek játszanak, akik idén 
kezdtek el tanulni hangszerükön.

2017. április 29-én, szombaton 17 óra-
kor hangversennyel ünnepeljük iskolánk 
fúvószenekara, a Kamp János Kapelle 
10. jubileumát.

Óvodai hírekZeneiskolai hírek

2017. február 25-én, szombaton 
immár 11. alkalommal rendezték meg 
a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kama-
razenei Találkozóját Tahitótfaluban. 
Az eddigi években csak szóbeli dicsé-
ret illette a legjobb műsorokat, most 
azonban 7 különdíjat is kiosztott a zsűri 
(Bánk Zsuzsa, Papp Miklósné, Gratzl 
Erika zenetanárok). Iskolánkat két ka-
maracsoport képviselte: a kicsik közül 
Máli Dorka első és Szabó Zsófi a 3. 
osztályos, zongora szakos növendékek 
(tanáraik: Dankovics Valéria, H. Kürtösi 
Mónika) vidáman, és nagyon ügyesen 
játszottak, amiért szóbeli dicséretben 
részesültek az értékeléskor; a nagyob-
bakat pedig Szávka Gergő harsonás és 
Pluhár Zsófi a zongora szakos diákunk 
képviselte (tanáraik: Spáth Oszkár, Dan-
kovics Valéria), akik remek produkcióju-
kért Különdíjban is részesültek. 

2017. március 4-5-én rendezték a 
Hubay Jenő Alapfokú Művészeti Isko-
lában a IV. Kodály Zoltán Regionális 
Zongoraversenyt, a szerző születésének 
135., halálának 50. évfordulója alkalmá-
ból. Iskolánkat ezúttal Szalay Lili kép-
viselte (tanára Lovas László), a 4. kor-
csoportban. Igen nehéz és szép műsorát 
Dicsérő Oklevéllel jutalmazták. 

2017. március 4-6-ig második alka-
lommal rendezték meg az Egri Líceum 
kápolnájában, a Zeneképzelet (Orszá-
gos) Négykezes Zongoraversenyt, mely-
re határon túli indulók is nevezhettek. A 
gyerekek rajzokkal és versekkel/prózák-
kal is készültek, mely előadandó műso-
raikhoz kapcsolódott. 5 korcsoportban, 
és tanár-diák kategóriában indulhattak 
a versenyzők, akiket bronz-, ezüst- és 
arany minősítéssel jutalmaztak, vala-
mint néhány produkciónak „kiemelt 
első díjat”, Nívódíjat is megítélt a hét 
tagú, nemzetközi szaktekintélyekből is 
álló zsűri. Legnagyobb örömünkre is-
kolánk mindkét induló párosa: Máli 
Dorka Sára 1.o. – Szabó Zsófia 3.o. 
(tanáraik: Dankovics Valéria és H. Kür-
tösi Mónika) valamint Drucza Dávid 
János 2.o. – Hegyi B. András 2.o. 
(tanáruk H. Kürtösi Mónika) kiemelt 
minősítést, Nívódíjat nyertek, magas 
színvonalú produkcióikkal. Ennek ered-
ményeként meghívást kaptak a Gála-

Szalai Lili és Lovas László tanár úr

Máli Dorka Sára, Szabó Zsófi a, Drucza Dávid 
János és Hegyi B. András 

Máli Dorka Sára Arenszkij Keringőjéről 
szóló rajza

Április 24-28-ig Nyílt hetet tartunk 
a Zeneiskolában, amikor a kihirde-
tett órarend szerint minden foglal-
kozásra bemehetnek az érdeklődő 
gyermekek és a szülők. 
A Felvételi meghallgatást idén 
kivételesen nem áprilisban, hanem 
június 15-16-án tartjuk.
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Folk kocsma

Új sorozattal szélesedett a Faluház 
programpalettája. A Folk kocsma a ha-
gyományőrzésnek egy újabb változata, 
ahol a régi hagyomány fokozatosan be tud 
épülni a modern városi kultúrába. A cél a 
népi hagyományok átörökítése, szélesebb 

körben való megismertetése és újratanu-
lása. Budakalászon is több nemzetiség – 
svábok, szerbek – él. Ezzel a programmal 
lehetőség nyílik más nemzet kultúrájának 
a megismerésére. 

Az utóbbi években elkezdett kialakulni 
egy új igény arra, hogy ne csak nagyobb 
program keretében – mint például egy 
táncház – lehessen megélni a népzenét, 
hanem kisebb, baráti hangulatú összejö-
veteleken. 

Első alkalommal a magyar népzene 
és a hagyományőrzés kapta a főszerepet. 
Márciusban pedig a szerb nemzetiség kul-
túrkörébe kaphatott bepillantást az, aki 
részt vett a programon. 

Április 28-án a Folk kocsmába látoga-
tók a sváb kultúrát ismerhetik majd meg.

Rockház

Márciusban ismét rockzenétől volt 
hangos a Faluház. A program népszerű-
ségét jól jellemzi, hogy a neves fellépők 
miatt már a határon túlról is érkeznek ra-
jongók. A hónap első fellépője a kétszeres 
Fonogram díjas Ozone Mama együttes 
volt. A csapat dalai modern felfogásban 
idézik meg a hatvanas, hetvenes évek 
zenei- és érzésvilágát. Színpadi produkci-

ójuk friss, energikus és látványos. Az elő-
zenekar a Jackmans formáció volt.

A Piramis zenekar március 25-én má-
sodik alkalommal állt a Faluház színpa-
dán. Az együttest 1975-ben alakult. Az 
alapítók közül hárman, Závodi János 
gitáros, Gallai Péter billentyűs és Köves 
Miklós jelenleg is a zenekarban játszanak. 
A közönség továbbra is igényli a koncer-
teket, élőben szeretné hallani a dalokat, 
ezért felkérték basszusgitárosnak Vörös 
Gábort, az Ossián együttes egykori tag-
ját. Az énekesi posztra pedig Nyemcsók 
János bizonyult a legmegfelelőbbnek, 
aki megszállott Piramis rajongó és mind 
hangi adottságai, mind színpadi munkája 
hitelessé teszik a Piramis frontvonalában. 
A koncerten a rajongók élőben hallhatták 
a klasszikus, nagy slágereket. Májusban 
tovább dübörög majd a rock a házban.

Kodály Zoltán halálának ötvenedik és 
születésének 135. évfordulója alkalmából 
2017-ben Kodály-emlékévet tartanak. 
Budakalászon emléknap keretében emlé-
keztek meg a zeneszerzőről, ahol a Kalászi 
Művészeti Iskola és a Kroó György Zene- 
és Képzőművészeti Iskola növendékei és 
művésztanárai voltak a közreműködők. 
A program első felében egy koncertet – 
„Örömzene koncert Kodály Zoltán műve-
iből” címmel – hallhatott a közönség. 

Majd a Művelődési Ház emeleti Galéri-
ájában kiállítás megnyitóra került sor Ko-
dály Zoltán életéből. A tárlatot Dr. Ittzés 

Mihály, a Nemzetközi Kodály Társaság el-
nöke, Szabolcsi Bence - díjas zenetudós, a 
kecskeméti Kodály Intézet nyugalmazott 
igazgatóhelyettese, az MMA rendes tagja 
nyitotta meg.

„Legyen a zene mindenkié!” Kodály 
Zoltán felismerte az ifjúság zenei nevelé-
sének fontosságát, és egész életén át ezért 
harcolt, ideértve az iskolai énekoktatást, 
a zenei írás-olvasás alapvető funkcióját a 
tantervben, valamint a kóruskultúra hazai 
elemekre építő ápolását. A Kodály-mód-
szer ma már világszerte ismert és köve-
tett példa a zenepedagógiában, 2016-ban 
az UNESCO felvette a szellemi kulturális 
örökség listájára. Kodály azt hirdette, 
hogy a zene lelki táplálék, semmi mással 
nem pótolható örömforrás, melynek bir-
tokában jobb, harmonikusabb, fegyelme-
zettebb, teljesebb emberek leszünk.

Budakalászi Kultúrcseppek

Aprók Tánca 
Egyre népszerűbb rendezvény ki-

csik és nagyok körében a Faluház 
egyik állandó programja, az Aprók 
Tánca. Ezeken az alkalmakon a leg-
kisebbek megismerkedhetnek az idő-
szak jellemző ünnepkörével és az azt 
meghatározó népszokásokkal, hagyo-
mányokkal. Márciusban tavaszváró 
versikékkel és mondókákkal készült 
Bucsánszki Beáta óvodapedagógus. A 
Dunakanyar Népművészeti Egyesület 
segítségével kézműves foglalkozáson is 
részt vehettek az apróságok.

Örömzene

Március végén az Örömzene Ko-
molyzenei koncertsorozat egy ál-
lomásához érkezett. A Nemzeti 
Filharmonikusok Triója „Népszerű 
dallamok a legnagyobbaktól” címmel 
adtak ízelítőt Bach, Schubert, Chopin, 
Dvořak, Debussy műveiből a közön-
ségnek. Embey-Isztin Zsófi a fuvola, 
Sipkay Deborah hárfa és Kökényessy 
Zoltán brácsa játékával varázsolta el a 
hallgatóságot.

Kodály Zoltán emléknap
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Élet keresztyén Szemmel

Már négy esztendeje annak, amikor 
a tél és a tavasz csatát vívott hegyein-
ken, lankáinkon, rónáinkon s utcáinkon. 
Emlékszem, zsibongó szívvel jártam a 
Mályva utcában. A világ hirtelen ugyan-
olyanná vált a délutánban, mint negyven-
egynéhány év előtt a budai Pajzs utcában, 
mikor a széles július dajkált bennünket, 
a csatangoló kisfi úkat. Befőttesüvegbe 
gyűjtöttük a napozó gyíkokat a meleg fal-
ról, hogy azután gyerekes nagylelkűség-
gel eresszük vissza őket apró vadonjukba 
a járda szélén és a kilátó szikláinál. Ám 
hol volt itt a július, április sem múlt még!

2013-ban a természet féktelen erővel 
vett bosszút a télen. Március még a hó 
fogságába ejtette a naptárjukban gya-
nútlanul bízó autós kirándulókat. Pár 
nappal a bolond április beköszönte előtt 
apámmal még reménytelen hómezőkön 
vágtunk át mint valamely hétköznapi mo-
dern Amundsenek, de Zágrábnál – mikor 
a pálmafás Fiuméből hótorlaszokról és 
hóviharról kaptunk jelentést – feladtuk 
aznapi küldetésünket. Mínusz négyfokos 
hidegbe fagyott a Dunántúl, s egyetlen 
szédítő hómezőbe burkolózott az egész 
Kárpát-medence. 

Ezért esküdött hát bosszút a termé-

szet. Egyetlen hatalmas, mindent elsöprő 
rohammal vette be a tavasz az országot. 
A buja szerelemnek azzal a kamaszos, 
nagyétvágyú akarásával érkezett, amibe 
csak kiégni lehet. Az az önpusztító sóvár-
gás hajtja az eff éle forgószelet, aminek 
nincs kielégülése, csak csömöre. Öröme 
mámor és káröröm keveréke, győzelme 
öngyilkos. A cseresznyefák két nap alatt 
oly sűrű, szinte áthatolhatatlan virágru-
hát öltöttek, amilyenről csak ábrándoztak 
bámulatos festményeiken az ősi kínaiak. 
A hétvégi sirokkónak aztán ellenkezés 
nélkül adták meg magukat a fák, puha 
sziromtakarót terítve a gyepre, partol-
dalra. A megdöbbent méhek szorgalma-
san zümmögték munkadalukat a fakuló 
ágakon, milliónyi év tapasztalatát latba 
vetve, hogy mentsék, ami menthető. 

                          *  *  *  *

Nemrég olvastam a Virágzik a man-
dula c. kötetet, Somogyvári Gyula há-
borús életregényét. 1916-ban olyasmi 
történhetett a természetben, mint a mi 
2013-as tavaszunkon. És a sárszínű és 
vérízű acélviharban úgy hullottak a baj-
társak, mint a mandulafa vagy a cseresz-
nyefa virágai. Egyszerre, százával a fi atal 

szépség legjobbjai. Ahogy mondani szok-
ták, az ifjúság színe-virága. A fi atal író 
kutatta az értelmet ebben a nagy virág-
hullásban, a nagy emberhullásban. Miért 
lesz virág, ha ragyogó hősieséggel lehull 
a zöm, a pompás része? Persze nem talált 
megragadható értelmet a dologban. Csak 
a nagy világtörvényt, ami mozgásban 
tart mindent, aminek szele megrohanja 
a virágzó fát, ami iramodásra készteti a 
farkast az őz után, s ami ütésre emeli az 
ember kezét, szinte mielőtt megtanulná 
kimondani: mama. Azok a magyar ka-
tonák, akik végsősoron minden fronton a 
Haza élet-halál tusáját vívták egy hábo-
rúban, amit nem akartunk, s amire nem is 
készültünk, a „hulló virág áldozatos szép-
ségében” haltak hősi halált, valami érthe-
tetlen világtörvénynek engedelmeskedve, 
becsülettel. Áldott legyen emlékük.    

Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Budakalászi csendélet áprilisban

Olvasói levélAnyakönyvi hírek

Márciusi anyakönyvi események:

Részvétünk a hozzátartozóknak!RésRészvézvétüntünk ak a hohozzázzátartartoztozóknóknak!ak!

Gyászhírek

Szomorú hírt kap-
tunk, egy nyugdíjas 
kolléganőnk eltávo-
zott közülünk. 
Jóka Kálmánné, 
Márta óvó néni az 
1960-as évek köze-
pétől 1995-ig dolgo-

zott a budakalászi Vasút sori óvodában 
(régen: Gyapjúmosó gyári óvoda). A 
hosszú évek során sok-sok gyermek-
kel foglalkozott jókedvűen, szeretettel. 
Apró termetével magabiztosan irányí-

totta, vezette a gyermekcsoportokat. 
2016-ban a városi pedagógus napon az 
50 éves óvónői végzettsége alkalmából 
gyémánt díszoklevelet is kapott. 
Emlékét megőrizzük!

Búcsúztatója a csillaghegyi Boldog 
Özséb templomban (III. ker. Lékai 
János tér) április 11-én, 11 órakor lesz. 
A család kérésére egy-egy szál fehér vi-
rággal búcsúzunk.

Családja és kollégái

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 95. életévé-
ben elhunyt özv. Fekete Istvánné Fekete Ilona. 
30 éven keresztül a Budai úton található 96-os 
bolt dolgozója, illetve vezetője volt. (Férje: Fe-
kete István Budakalász csendőrparancsnok 
helyetteseként tevékenykedett 1944-ig).
Temetéséről később intézkedünk. 

A gyászoló család 

(Krasztev Emese, Szentendre Rozmaring utca 
17., tel: 20-665-3730)

Búcsúzunk

Wortmann György, 66 éves,
Nemcsics Imre, 76 éves,
Bán Antal, 92 éves,
Nagy László, 59 éves,
Katona Mihály, 57 éves,
Bubán Attila, 75 éves,
Roczkov Sándorné, 92 éves,
Stringovics Antalné, 65 éves,

Gönczi Sándorné, 85 éves,
Oláh Jánosné, 81 éves,
Hetényi Lóránt Ferenc, 64 éves,
Hován Kálmánné, 98 éves,
Király János, 94 éves,
Kertész János, 71 éves,
Szigethy Antónia Lujza, 76 éves,
Polster Ákosné, 82 éves

Berta Borbála Hermina
Bogdán Krisztián
Gergely Máté
Jaulin Emma
Kiss-Gondán Győző
Lázár Emma Zoé
Papp Levente
Vertse Dániel

Jó egészséget kívánunk neki!

ÚjszülöttekHázasságkötés
Városunkban februárban 
11 pár kötött házasságot.

Az ifjú párnak gratulálunk! 

Fekete Istvánné 
(1922.08.10- 2017.04.01.)

Csontváry Kosztka Tivadar A magányos cédrus
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A sport mellett gyermeke-
ink és a BMSE létesítmény 
biztonsága miatt írok.

Köztudott, hogy nemso-
kára be lesz kerítve a BMSE 

sporttelep. Muszáj volt ezt a lépést meg-
tenni, mert egyre több rongálás, baleset 
és vandalizmus érte egyesületünket. 
Nagyon sok ember dolgozik azon, hogy 
minden rendben működjön és a közel 
180 gyermek biztonságban legyen az 
edzéseken. A felelősség a klubé, és ha 
bármi baleset történik, a vezetőség felel 
mindenért. 

A sok pénzért felépített cserepadokat 
felgyújtották. A nem kevés pénzből fel-
újított műfüves pályánkat megrongál-
ták, a motorkerékpárral és kerékpárral 
közlekedő emberek a labda után futó 
gyereket veszélyeztetik. Edzés közben 
egy arra sétáltató ember kutyája meg-
harapta egyik fi atal labdarúgónkat. Azt 
hiszem, ha az Önök gyereke vagy uno-
kája ilyen helyzetbe kerülne, biztos fel 
lennének háborodva. 

Próbálunk mindenre vigyázni, de saj-
nos nem vagyunk egyformák. 

A pályáinkat rendszeresen ápoljuk, 
óvjuk, nem edzenek rajta a srácok, hogy 
ne tegyék tönkre. Másokat ez nem ér-
dekli és idegenek széttapossák a talajt, 
eltörik a drága alumínium kapukat, 
letépik a hálót és törött sörösüvegeket 
szórnak szanaszét a pályán, amikbe a 
gyerekek bármikor beleléphetnek.

Kérem Önöket, vegyék fi gyelembe a 
tényeket, támogassanak minket az el-
képzeléseinkben!  A 200 m-es kerülő 
nem nagy ár gyermekeink biztonságáért 
és az Önök által is támogatott létesít-
mény megóvásáért. 

Ha tervünk megvalósul, sokkal na-
gyobb örömmel látunk neki a mun-
kának, mert tudjuk, olyan marad a 
létesítmény, ahogyan azt létrehoztuk. 
Szeretnék hozzájárulni a gyönyörű par-
kunk fejlesztéséhez és minél több gyerek 
sportolásához.

Vissza a csapatokhoz. A bajnokság 
úgy folytatódik, ahogyan abbahagy-
tuk. Győzelmek, remek játék, lelkese-

dés, csodálatos szülők és szurkolók. Az 
utánpótlás és a felnőtt csapataink célja 
a bajnokság megnyerése, a magasabb 
osztályba jutás. 

Továbbra és élvezhetjük Rogán 
László polgármester és a testület bizal-
mát. A budakalászi vállalkozók is min-
denben segítenek és támogatnak.

Lehetőségünk van, hogy Budakalász 
igazi utánpótlás bázissá váljon. Kérném 
Önöket, akik olvassák ezt a cikket, ma-
gyarázzák meg lakótársainknak a ténye-
ket.

Köszönöm megértésüket, nagy tiszte-
lettel: Sárosi Tibor, a BMSE elnöke.

Sport

Elindult az NBI kézilabda bajnokság 
tavaszi fordulója.  Eseménydús hónapon 
vannak túl Horváth Attila tanítványai. A 
megszerezhető 14 pontból 11-et sikerült 
megszerezni a fi úknak, csak a Váci KSE 
elleni hazai döntetlen okozott egy kis 
megtorpanást a győzelmi sorozatban. A 

február utolsó mérkőzését hazai pályán 
a B.Braun Gyöngyös csapata ellen vívták 
a fi úk, ahol egy gólos győzelmet arattak. 
Kemény mérkőzés volt, a Gyöngyös a ki-
esés elől menekült, ezért mindent meg-
tettek a győzelemért. 

Március 6-án a Cegléd otthonából 
sikerült elhozni a 2 pontot. A végig fö-
lényben játszó Budakalász kemény vé-
dekezéssel és gyors gólokkal uralta a 
mérkőzést. Ezután március 11-én Bu-
dakalász fogadta az Orosházi FKSE-LI-
NAMAR csapatát. A házigazdák gyorsan 
magukhoz ragadták a kezdeményezést és 
tetemes előnyre tettek szert, amit később 
az Orosháziak le tudtak dolgozni, kihasz-
nálva a budakalászi csapat hibáit. Az 

előny azonban akkora volt, hogy a 3 gólos 
különbség a lefújásnál is megmaradt. 

18-án Balmazújvárosba utazott a 
csapat és magabiztos 6 gólos győzelmet 
aratott. 

A hónap utolsó mérkőzését a Buda-
kalászi Sportcsarnokban vívták, ahol a 
Váci KSE csapatát fogadta a CYEB Bu-
dakalász. A váci csapat edzője, Gúnya 
Péter ismerős lehet azoknak, akik rég-
óta követik a csapat meccseit, ugyanis a 
2015-16-os idényben, a feljutás évében 
még Budakalász csapatát erősítette. A 
fordulatos mérkőzésen végül döntetlen 
született, a két csapat megosztozott a 
pontokon. 

Töretlen lendület

Óvjuk értékeinket 

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 
a Fanny Film K  .

Felelős kiadó: Nagy Judit

Főszerkesztő: Lévai Zsuzsi Rózsa
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

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

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

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat 

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

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

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2017.április 27. Megjelenés, terjesztés: 2017.május 8-9-10.
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Állás

Szolgáltatás

Apróhirdetés

TETŐFEDŐ, bádogos, ácsmunkát, lapos tetők szigete-
lését vállalom. Kisebb munkával is keressen bátran! 
06 70/578-1468”

ASZTALOST keresünk budakalászi üzletünkbe. Ingyenes 
továbbképzési lehetőség lakóautó gyártás területén.
Elérhetőség: +36 (20) 567 9707, 
E-mail: info@wanderer66.com

VESZETTSÉGOLTÁSOK
A BUDAKALÁSZI 
ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN
BUDAKALÁSZ, TÁNCSICS M. 
U. 8, Tel.: +36 (30) 960 1846
Minden hé  ő, szerda, 
pénteken 17-19 óráig, 
továbbá

Április 1. szombat 10-12
Április 2. vasárnap 10-12
Április 8. szombat 10-12
Április 9. vasárnap 10-12
Április 22. szombat 10-12
Április 23. vasárnap 10-12
Április 29. szombat 10-12
Április 30. vasárnap 10-12
Május 6.  szombat  10-12
Május 7. vasárnap  10-12

Egyéb időpontok illetve háznál történő 
oltás telefonos egyeztetés alapján! 

Ha fontos Önnek

a szakmai tapasztalat, a minőségi 

könyvelés, bérszámfejtés, a rendsze-

res tájékoztatás, a szakmai felelősség-

biztosítással 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 profi t szervezetek 

kettős könyvelése, bérszámfejtése.
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TÖBB, MINT SÓBARLANG... 
✓ Ha lazítani szeretnél jógázz Andival – H-SZ 19.30
✓ Ha feszes izmokra vágysz gyere el Pilatesre – Sz-P 8.45
✓ Ha egy kis kényeztetésre vágysz válassz masszázsaink közül
–  Ha gerinced egészségéért tennél, vár a Ceragem Gerincterápia
–  Ha különlegeset keresel a Tibe  Gong és Táltos Dob Meditáción a helyed
–  Dráma-Mese foglalkozás gyerekeknek Kedd 18.00, Szombat 10.00

Hívd bejelentkezésért a +36 (70) 578 5278-as telefonszámot.
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26. 
(Bejárat a Táncsics Mihály utca felől.)

www.kalaszisobarlang.hu

Viktória Gyógyszertár
2017. április 9. vasárnap 8-20 óráig

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

István Király Gyógyszertár
• 2017. április 16. 

vasárnap 8-20 óráig 
• 2017. április 17. 
hé  ő 8-20 óráig  

• 2017. április 23.
vasárnap 8-20 óráig 

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

Vörösmarty Gyógyszertár
2017. május 1. vasárnap 8-20 óráig

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

Gyógyszertári 
ügyelet
2017. április
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