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Több bölcsődei férőhely
Az építkezés munkahelyeket is
teremt a budakalásziaknak

n 3. oldal

Őszre elkészül

Épül, bővül, átalakul több oktatási intézmény

n 12-13. oldal

Otthonra talált

Gesztesi Károly tíz éve költözött a városba

n 16. oldal
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

A hatékony védekezés alapja a gyomnövények
felismerése, különös tekintettel a parlagfűre, mely
nek pollenje az egyik legerősebb ismert allergén.
Ezért a növényvédelmi törvény értelmében szigo
rúbb szabályok vonatkoznak azokra, akiknek a
területe parlagfűvel is fertőzött.
E gyomnövény júliustól október végéig virágzik.
Irtása leghatásosabb tavaszi megjelenésétől kezdve,
korai gyomlálással (gyökérrel együtt történő kihú
zással), illetve tömegesebb előfordulása esetén
a virágzás előtt végzett rendszeres kaszálással.
További szaporodását a feltört, elhanyagolt terüle
tek füvesítésével lehet meggátolni.
A növényvédelmi törvény szerint a parlagfű elleni
védekezést június 30-ig végre kell hajtani és azt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Ez az időpont a szankciómentes önkéntes jogkö
vetés lehetőségének határnapja.
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző
június 30-át követően köteles hatósági eljárást
kezdeni azokkal a földhasználókkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségüket teljesíteni.
Budakalász Nagyközség Önkormányzatának a
közterületek rendjéről szóló 12/2004. (IV.30.) sz.
rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa
(kezelője, használója) köteles gondoskodni
az ingatlan, az ingatlan előtti járda, továbbá
a járda és a kocsiút közötti terület gondo
zásáról, gyommentesítéséről.
A növényvédelmi bírság mértékét a 194/2008.
(VII. 31.) Kormányrendelet szabályozza. A kiszabható bírság összege külterületen és belterületen a
gyomos ingatlan nagyságától függően, 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet.
Kérjük a lakosság együttműködő segítségét,
hogy a gyomnövények és a parlagfű elleni védeke
zési kötelezettségüket önként – hatósági felszólítás
nélkül is – teljesítsék, az udvarokban, kertekben,
egyéb földterületeken folyamatosan gondoskodja
nak a gyommentesítésről!
Felhívjuk továbbá a külterületi ingatlanok,
szántóföldek tulajdonosait, hogy a gyommentesí
tésről ők se feledkezzenek meg!

Új munkahelyeket is teremt
a bölcsődeépítés

Védekezés a szúnyogok ellen
Budakalász közigazgatási területén az önkormányzat gyéríti
a szúnyogokat, több térségi településsel összefogva (Budakalász,
Dunabogdány, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu és Visegrád). Fontos, hogy a Duna parti ártéren élők, dolgozók külön fordítsanak
figyelmet a védekezésre.
A legszebb nyári esték
zavartalan nyugalmát
is megkeserítheti a sokszor elviselhetetlenné
váló szúnyoginvázió. Ha
idegenkedünk a vegyi
anyagok használatától,
néhány apró trükkel akkor is távol tarthatjuk a nemkívánatos
vendégeket. A szúnyogok és egyéb zümmögő, kellemetlenkedő
rovarok nagyon sok természetes illatot nem kedvelnek – ha ezek
bármelyikét megérzik, nem szívesen merészkednek közelebb. Ilyenek
a rozmaring, a citromfű, a menta, a levendula, a babér, a körömvirág, a szegfűszeg, a bazsalikom és az oregánó. Ültessünk egy kis
cserépbe ezekből a fűszernövényekből, és helyezzük az ablakba.
Ecet használatával is távolt tarthatjuk a vérszívókat. Lakásban a
szúnyogháló a védekezés legjobb módja, de rendkívül hatékony az is,
ha őrölt szegfűszeggel töltött kis papírtasakokat helyezünk ki, vagy
gesztenye- ill. diólevél főzetet öntünk lapos tálkákba, vagy fodormenta olajat párologtatunk az ablak közelében.

FELHÍVÁS
Szőlőültetvények aranyszínű sárgaság
fitoplazma zárlati kórokozó elleni védelmére
Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy amennyiben műveletlenül
hagyott, vagy megfelelő védekezésben nem részesített ültetvény
vagy szórvány szőlővel rendelkeznek ingatlanukon, kérjük gondoskodjanak azok felszámolásáról, a szőlőt megtámadó aranyszínű sárgaság fitoplazma elleni védelmében, illetve ha tudomásuk van róla,
kérjük értesítsék Budakalász Város Önkormányzatát.
A korokozó leírásával és az ellene való védekezéssel kapcsolatos dokumentumok, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság felhívása megtekinthető Budakalász honlapján.

Fotó: Tokodi Gábor

Védekezzünk az
allergén gyomok ellen!

Interjú Rogán László polgármesterrel

n A tervezettnél pár nappal később
ülésezett a képviselőtestület, közel
húsz napirendi pontot tárgyaltak
városvezetők. Ismét szó volt a hul
ladékszállítás- és kezelés kérdéséről.
Miért kellett ismét elővenni a témát?
Az elmúlt időszakban változott a hulladékgazdálkodásról szóló törvény valamint
időről időre felül kell vizsgálni a rendelkezéseinket, ezért került ismét napirendre a
kérdés. Jelenleg az AVE Tatabánya Zrt. szállítja a hulladékot Budakalászról, és ez még
egy évig így is marad. Eredménytelen lett
ugyanis a közbeszerzési eljárásunk, ezért
továbbra is a jelenlegi szolgáltató végzi a
hulladékszállítást változatlan feltételekkel. A lakosok számára semmilyen változás
nem lesz, a hulladék- és a szelektív szállítás
a megszokott rend szerint zajlik ugyanazon
az áron. Azt pedig meglátjuk, hogy mi lesz
2016-tól. Akkortól fog működni az a lerakó,
amiben mi is tulajdonosok vagyunk közel
kilencven másik önkormányzattal együtt.
Ekkor kell majd dönteni újra, hogy merre
tovább. Elképzelhető az is, hogy Budakalász
város egy beruházás után saját maga viszi el
a szemetét.
n Ehhez a napirendhez kapcso
lódva szó volt a szelektív hulla
dékg yűjtésről, esetleges szigetek
elhelyezéséről.
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A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai vagyunk,
ez egy uniós projekt, melynek tízmilliárdos
költségvetése van. Budakalászon ennek kö
szönhetően a jövő esztendőben ötszáz darab
komposztáló edényt oszthatunk szét a lakos
ság körében. A program során valószínűleg
négy szelektív gyűjtőszigetet is meg kell valósítani. Korábban sajnos rossz tapasztalataink
voltak a gyűjtőszigetekkel. Sokan ugyanis illegális szemétlerakónak használták a területet,
ezért ezt a megoldást mi nem szorgalmazzuk.
Ha ez kötelező elem lesz, akkor olyan intézményekben szeretnénk elhelyezni őket, amelyek
zárhatók: hivatal, óvodák, iskolák.

Valószínűleg ezzel a lehetőséggel élni is fog
a képviselőtestület. Az intézménybővítés
kapcsán a dolgozók létszámának emeléséről
is döntöttünk. Tíz új munkahelyet teremt a
beruházással az önkormányzat. Azt kértük
a bölcsőde vezetőjétől, hogy budakalásziak
kal töltsék fel az álláshelyeket, nagyon sok
jelentkező van. Az építkezés egyébként az
ütemterv szerint halad, a tetőfedés hama
rosan befejeződik, készen van a belső bur
kolat, az alapszerelések. Augusztus végén,
a 20-i állami ünnep után terveznénk egy
városi megnyitót, ahová – az Egészség
házhoz hasonlóan – minden budakalászi
lakost szeretnénk meghívni.

n A város médiapályázatának bea
dási határideje május elején volt. A
mostani testületi ülésen döntöttek a
kérdésben. Mi lett az eredménye?
A testület úgy határozott, hogy a mostani
szolgáltató, a Fanny-Film Kft. kap még egy
évre megbízatást. Véleményünk szerint a
munkájukat jól végezték, árat nem emeltünk.
Két pályázat érkezett, ebből az egyik több
tekintetben, tartalmilag és formailag is
érvénytelen volt.

n A közelmúltban két testvérvárosi ta
lálkozó is volt. Kahl am Main-i delegáció érkezett Budakalászra, most május
végén pedig Lövétére utazott egy kisebb
csoport. Mi volt a látogatás célja?
Régóta nem jártunk Lövétén, ezért minden
képpen szükségét éreztük egy látogatásnak.
Kettős célunk volt: először is, hogy a testvér
kapcsolat továbbra is fennmaradjon annak
ellenére, hogy az ezzel foglalkozó egyesület
megszűnik és az önkormányzat veszi át a funkcióját. Másrészt pedig több önkormányzati
képviselő és hivatali dolgozó, budakalászi
polgár aki még nem járt kint, el tudtuk vinni
Lövétére. Az utazás költségeit a résztvevők állták. Négy napot töltöttünk kint, a polgármes
ter úr szinte végig velünk volt. Csak az időjárás
nem volt velünk, majdnem végig esett az eső.
A Székelyföldi vendégszeretet világszerte
híres, így nem éreztük a napsütés hiányát.
Szeptember 14-én a városnapunkra Lövétéről
érkezik majd delegáció hozzánk.

n A Nyitnikék Óvodában lejárt az
intézményvezető megbízatása, így
újra pályázatot írt ki az önkormány
zat. Maradt-e a jelenlegi vezető?
Sok választásunk nem volt, de ezt örömmel is mondom, mert egy pályázat érkezett.
A jelenlegi vezetőt, Kernreiter Péternét a
szakmai szervezetek, szülők és mi is támogattuk, így öt esztendeig még ő vezetheti
a Nyitnikék Óvodát. Ez az intézményünk
elég szerteágazó és területileg is szétszórt
intézmény, eddig is jól végezte a munkáját
a vezető, bízunk benne, hogy ez a jövőben
is így lesz.
n A Bölcsőde kapcsán is hozott dön
tést a testület. Módosítani kellett az
intézmény alapító okiratát.
Meghatároztuk, hogy hány gyermeket
lehet felvenni az intézménybe: a Budai úton
húsz gyermeket tudunk elhelyezni, míg az
új bölcsődében negyvenet. De a jogszabály
megengedi, hogy ettől valamelyest eltérjünk, így akár 48-52 főt is felvehetünk ide.

2014. június 4.

Budakalász Hivatalos
Közösségi Oldala
Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:
facebook.com/budakalaszvaros
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Európai Parlamenti Képviselő-testületi döntések
2014. május 27. és június 3.
képviselők
úton adományozható (a korábbi évek
Díjazottak 2014-ben
2014. évi választása Városi
ben ez pályázati úton történt).
A Képviselő-testület döntött a
Budakalász (Pest megye 03. OEVK)
Budakalász városban
a névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma:

8 484 fő

Szavazásra
megjelentek száma:

3 332 fő
39,27%

Leadott szavazatok megoszlása:
Összes
szavazat

%

FIDESZ-KDNP

1171

35,14

JOBBIK

445

13,35

EGYÜTT- PM

303

9,09

DK

275

8,25

LMP

265

7,95

MSZP

253

7,59

13

0,39

7

0,21

SMS
A HAZA NEM ELADÓ

Magam, és a Választási Iroda munkatár
sai nevében köszönöm a választásban
aktívan részt vevő Szavazatszámláló
bizottsági tagok és munkájukat segítő
jegyzőkönyvvezetők munkáját.
Dr. Molnár Éva, jegyző

Kéményseprés
Budakalászon a törv ény rend elete
ért elm ében előí rt kötelező kém ény
seprő-ipari közszolgáltat ás köréb e
tartozó feladatokat a Magyar Kémény
Kft. alkalmazottai látják el.
Településünket a cég munkatársai
2014. április 1. és szeptember 30.
között keresik fel.
A társ aság alkalmazottai névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek.
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városi díjak odaítéléséről. A díjakat
Rogán László polgármester ünnepélyes
keretek között a június 3-i Pedagógus
Nap, a június 25-i Semmelweis Nap, a
július 1-i Köztisztviselői Nap illetve az
augusztus 20-i Államalapítási Ünnep
alapmával adja át.

Változás a Városi Díjak
adományozásában 2015-től
A bekövetkezett jogszabályi változások és a gyakorlati tapasztalatok szüksé
gessé tették a díjak adományozására
vonatkozó kiírás felülvizsgálatát és módosítását. A főbb változások 2015-től a
következők:
• a díjazottak személyére minden év,
április hó 3 hetének pénteki napjáig
lehet javaslatot tenni;
• a „Budakalász kiváló pedagógusa”
díjat az önkormányzati és állami
fenntartású intézményekben foglal
kozt atott pedagógusnak lehet
adományozni,
• szervezet munkáját csak a „Budakalászért emlékérem” esetében lehet
elismerni, a többi díj esetében csak
magánszemély kaphat díjat;
• a „Jó tanuló, jó sportoló” díj rendeleti

Árvízvédelm
A budakalászi I. rendű árvízi védmű
jelenleg önkormányzati tulajdonban
és kezelésben van. Igazodva az egyéb
települések területén lévő védművek
tulajdon-és kezelői jogához, – a gazdaságos, egységes, szakszerű kezelés
és védekezés érdekében – indokolt a
tulajdonjog Magyar Állam javára, a
kezelői jog Közép- Duna- Völgyi Vízügyi
Igazgatóság javára történő átruházása.
Óvodatámogatások
A Képviselő-testület jóváhagyta a
Nyitnikék Óvoda és Telepi Óvoda karbantartási és beruházási munkálatainak
pénzügyi támogatását.
Beszámolók elfogadása
Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft., a Kaláz
Kft. és a Polgárőrség 2013. évi beszámolóit.
Képviselő–testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján a
www.budakalasz.hu-n az Önkormányzat
menüpont alatt.

Állás
A Budakalászi Bölcsőde a „Közalkalma
zottak jogállásáról szóló” törvény alapján
pályázatot hirdet a Mályva utcai tagin
tézményébe az alábbi munkakörök betöltésére.
• 2 fő kisgyermeknevelő, gondozó
– teljes munkaidő
• 2 fő technikai dolgozó
– teljes munkaidő
• 1 fő konyhai dolgozó – teljes munkaidő
• 1 fő gazdasági ügyintéző
– részmunkaidő/napi 4 óra
• 1 fő kertész-karbantartó
– részmunkaidő/napi 4 óra
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.budakalasz.hu; www.kozigallas.gov.hu

A pályázat kiírásával kapcsolatosan
további információt Krompholczné Hideg
Marietta bölcsődevezető nyújt a 06-26340-255-ös telefonszámon.
Budakalász Város Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
törvény alapján pályázatot hirdet kony
hai kisegítő munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (konyha és ebédlő) 2011 Budakalász Budai út 52.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő
napi 4 óra (11-15 óráig)
Részletes információk:
www.budakalasz.hu; www.kozigallas.gov.hu

Tógondok
Minden évben mondjuk, kiírjuk, hirdetjük, személyesen
hangoztatjuk, hogy az Omszk tó, bányató, fürödni tilos benne!
Ettől függetlenül mégis minden évben hallhatunk arról, hogy
valaki újra életét vesztette a felelőtlen fürdőzésben.
Ahhoz, hogy a tóban legálisan és biztonságosan fürödni
lehessen, számos körülménynek kellene megfelelnie: lekerített
fürdőrész, biztonságos meder, felügyelet, értékmegőrzés,
öltöző, zuhany, parkoló. Olyan körülmények, melyeknek
megléte komoly beruházási feladatokat követelne az önkormányzattól. Ennek megfelelni még nem tudunk.
A park ha lassan is, de szépül – tatarozták a 11-es úthoz
közeli közvécé épületét, megújult a Kahl am Main emlékmű,
a Budakalászi Baráti Kör és a Vidra SE beültetett csónakja
is szívderítő látvány. Az egykori Tavirózsa renovált épülete
is kulturált körülmények közt fogadja a vásárolni betérőket.
Az összképet javítja még a BMSE megújult öltőzője is. Lett
hangulatos kocsma, ahol kivetítőn nézhetjük az éppen aktu
ális meccseket, készül lángosos, pizza és fagyit is ehetünk a
környéken.
Mindezen túl, anyagi körülményeinkhez mérten, azért
vannak még céljaink. Idei tervek közt szerepel a parkoló
rekonstrukciója, valamint egy olyan közösségi hely létrehozása, ahol családok, társaságok előre bejelentkezés alapján
grillezhetnének, sütögethetnének minimális térítés ellenében.
Aki a környéken él, tudja, hogy a tó számos család
kikapcsolódását biztosítja, még akkor is, ha néha a kutyagumi
alaposan meg tudja keseríteni a sétálók életét. Lehet kacsákat
etetni, horgászni, vízisíelni, biciklizni, görkorizni, fagyizni,
futni vagy csak sétálni.
A célokat azért nem adjuk fel. Folyamatosan keressük azokat a forrásokat, amelyek segítségével realizálódhatnának
elképzeléseink.
Újra kezdődik a szezon! Komoly feladatokat ró a közterület
felügyelőkre és a rendőrökre a strandolók folyamatos figyelmeztetése, hogy óvják életüket, vigyázzanak értékeikre, figyel
jenek embertársaikra.
Ezt kérem én is mindenkitől, hogy ősszel elmondhassuk,
nem volt hiába!
Máté István

Elektronikus adóbevallás
A Budakalászi Polgármesteri Hivatal adóbevallási
nyomtatványai 2014. évtől megújultak és korszerűsödtek.
Ügyfeleink adóbevallással kapcsolatos kötelezettségeik
könnyítése érdekében elektronikusan kitölthető,
ellenőrzéseket tartalmazó bevallási formátumot találhatnak honlapunkon. A nyomtatványok elérési útvonala:
www.budakalasz.hu/letölthető nyomtatványok/adó csoport
nyomtatványai.
Gazdasági- és Adóiroda

Pályázat
A Budakalászi Szent István Alapítvány, mint ahogy
1989 óta minden évben, az idén is meghirdeti pályázatát.
1) Ösztöndíj pályázat: felsőfokú intézményben tanuló
tehetséges, jól tanuló, de rászoruló budakalászi
diákok részére.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni, de a második félévi
támogatást csak az eredményes első félévet igazoló diák veheti
át. Az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.
A pályázat a pályázati űrlap kitöltésével és beadásával válik
elbírálhatóvá. Mellékelni kell az év végi bizonyítvány/
leckekönyv másolatát.
A pályázati űrlap átvehető: a Budakalászi, vagy Szent
istvántelepi templomban, és a Budakalászi plébánián. (Buda
kalász Ady E. u. 1 2011.Hétfő, kedd 9-11 csütörtök péntek
3-5), illetve elektronikusan igényelhető a nofre7@gmail.com
e-mail címen. További tájékoztatás kérhető ugyanitt.
2) Kulturális pályázat: Budakalász kulturális életéért
tevékenykedő egyének és csoportok részére.
A pályázati űrlap kitöltése nélkül beadható. Részletesen le kell
írni a támogatandó tevékenységet, indokolni a kért összeget.
A pályázatok beadási határideje: 2014. július 15.
Helye: 2011. Budakalász Ady E. u. 1.
Beadási formája: kizárólag papír alapon.
Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni. Hiánypótlásra csak a pályázati határidőn
belül van lehetőség!
A kuratórium a hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án,
a szentistvántelepi templom kertjében tartandó városi ünnepségen hirdet eredményt és adja át az I. félévi ösztöndíjakat,
illetve a támogatásokat.
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Szervezeti fejlesztés

Oktatás – fejlesztés – beruházás

Lakossági elégedettség mérést végeznek

Interjú Ercsényi Tiborné alpolgármesterrel

Fotó: Szabó Tamás

könnyebbség lesz, ha a Szentistvántelepi
Iskolában ez a négy tanterem megvalósul.

n Míg a budakalászi önkormány
zat saját beruházásában – pályá
zati forrás felhasználásával
– építi a város új bölcsődéjét,
addig a Szentistvántelepi Álta
lános Iskolát a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak
köszönhetően bővítik a nyáron.
Mint egykor ott dolgozó pedagó
gus, mennyire tartja fontosnak
ezt a lépést?
Végtelenül örülök ennek a fejlemény
nek, hiszen annak idején, 2002-ben,
amikor én képviselő lettem, az egyik legfontosabb célunk az volt, hogy az iskola
bővítését valamilyen módon elérjük.
Ez rendkívül sok nehézségbe ütközött,
mert az akkori képviselőtestület nem
tartotta ezt fontosnak. Azért is nagy
harcokat kellett vívnunk, hogy a tervek
elkészülhessenek. Az elmúlt időszakban
Hadházy Sándor országgyűlési képvi
selőt is felkerestük, hogy segítsen az
iskolabővítés elérésében, akkor végig
jártuk mind a két intézményt. Neki az
volt az ötlete, hogy Budakalász megérdemelne már egy új, korszerű iskolát.
Ebben az ügyben is felvettük a
kapcsolatot az intézményfenntartóval
és az államtitkárságokkal is, jeleztük,
hogy van erre területünk is. Ez lenne a
következő álom, de az is nagyon nagy

6

n Nagyon népszerűek is a kalászi
intézmények. Sokszor hallani róla,
hogy mindent megtesznek a szülők
azért, hogy ide járhassanak a gyere
kek.
A népszerűség oka az is, hogy ’98 körül
a más településről bejáró tanulókért
plusz fejkvóta járt. Ez már rég nincs így.
Budakalász a pomáziak, csobánkaiak,
és a pilisszentkeresztiek közlekedési útvonalába esik. Ha úgy döntött a szülő,
hogy nem a településén lévő iskolába
íratja gyermekét, akkor választott a budakalászi iskolák közül, hiszen mind a
kettő jó helyen van. Ezeket a gyerekeket
akkor örömmel felvettük, már csak azért
is, mert éppen demográfiai hullámvölgy
volt Budakalászon, kevesebb volt a kisgyerek. Most már az oktatási törvény
is szabályozza, hogy azok járhatnak a
helyi iskolába, akiknek itt állandó beje
lentett lakcíme van és három hónapja
életvitelszerűen itt is laknak. De tudjuk,
hogy a nagykapu mellett mindig van
egy kicsi, és a magyar ember nagyon találékony, hogy ezt megkeresse. Az, hogy a
kalászi iskolák ilyen népszerűek, az az ott
tanító pedagógusok érdeme. Szeretnék
ezért köszönetet mondani nekik.
n A Budakalászi Közmű Üzemel
tető Kft.-vel kapcsolatban számos
döntést hozott a képviselőtestület
az elmúlt időszakban. Az új jog
szabályok szerint egy ekkora cég
nem láthatja el a szolgáltatást egy
magyarországi településen sem.
A város a DMRV Zrt.-vel kötött
megállapodást, miután több al
ternatívát is megvizsgáltak. Az új
szolgáltató június 1-től veszi át az
üzemeltetést.
A DMRV már értesítette is a lakosokat
erről. Az új számlákon együtt szerepel
majd a víz- és csatornadíj, külön sorban.
Viszont az előző évi elszámolókat még
a Közmű Üzemeltetőnek kell kifizetni.
Ezeket a számlákat már kipostázták.
Pontosan az átállás miatt a BKÜ nagyon
későn kapta meg az adatokat, amelyek
alapján ezeket az elszámoló számlákat

el tudták készíteni. Arra szeretnék kérni
minden egyes budakalászi polgárt, hogy
a BKÜ számláit egyenlítsék ki, mert a
cég csak így tudja kifizetni a tartozását
a Fővárosi Csatornázási Műveknek. Ezt
a szolgáltatást tulajdonképpen mindig
utólag fizeti a cég, tehát a 2013-as évben
tisztított szennyvíz elszámoló számlája
most jön meg. Kérek mindenkit, fizes
sünk pontosan, mert mint mondják, a
jó barátság alapja a pontos elszámolás.
n A Prekobdro településrészen
víziközmű társulatot hoztak létre,
melynek  alakuló ülése június ele
jén volt. Miért volt erre szükség?
Ez a területrész az Erdőhát és a
Klisovác utca közötti háromszög alakú
területen található. Itt a telekalakítások, a belterületbe vonás már megtörtént, és a tulajdonosok önerőből fognak
víziközmű társaságot alakítani, vagyis a
közműveket bevezetni.
Itt az önkormányzat nem élhetett
azzal a lehetőséggel, hogy pályázunk a
csatorna megvalósítására, hiszen keve
sebb a belterületi ingatlanok száma, valamint az ivóvízzel való ellátottság még
nem valósult meg.
Amilyen együttműködés az önkormányzat részéről szükséges volt, azt
megtette. Amennyire tőlünk telik, igyekszünk segíteni őket. Ez egy nagyon szép
területrész, régen szőlők voltak ott –
még a nagypapámnak is – gyönyörű kilátással a Nagy-Kevélyre, kellemes része
a városnak. Feltehetően a következő
években a közel kilencven lakótelek
benépesül majd.
hd

Budakalász Hivatalos
Közösségi Oldala
Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:
facebook.com/budakalaszvaros

Budakalász már nem először indul
az Államreform Operatív Program
pályázatán. 2008 után 2013-ban is
sikeres pályázatot adott be a város,
ezúttal a Vanessia Magyarország Kft.
által megírt pályázatnak köszönhetően.
Tavaly, a május 30-i testületi ülésen
határoztak a városvezetők a ÁROP
3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Középmagyarországi régióban lévő önkormányzatok számára című pályázaton
való indulásról.
Budakalász önkormányzata közel
22 millió forintot nyert, ebből, mint a
pályázat adatlapján olvasható „áttekintik a működés azon elemeit, amelyek
esetében változás szükséges a megváltozott önkormányzati feladatellátás, valamint a feladatok hatékonyabb ellátása
miatt”. Május végén kezdődött el a telefonos felmérés a lakosság körében.
Ercsényi Tiborné alpolgármester
asszony részt vett a kérdőív összeállí
tásában, a részletekről elmondta, két
témát dolgoz fel a pályázat. Egyrészt

felméri, hogy a lakosság mennyire
elégedett az önkormányzat munkájával,
másrészt áttekinti a város és cégeinek
gazdasági működését.
„Az utóbbi két évben az adósságkonszolidáció miatt nullás költségvetést
kellett benyújtanunk, ami azt jelentette,
hogy nem lehetett költségvetési hiánnyal
elindulni. Most a zárszámadáskor ki
derült, hogy nagyon jól gazdálkodtunk
és a kedves budakalászi adózók nagyon
rendesen adóztak, úgyhogy úgy tűnik,
elég szép pénzmaradványunk lesz, amelyet idén használhatunk olyan célokra,
amelyeket eddig a költségvetésben
nem tudtunk megjeleníteni. Ezért is
tartalmaz a felmérés olyan kérdéseket,
hogy mit tartanak az itt élők fontosnak:
járdaépítés, közvilágítás, úttest állapota,
javítása. Úgy tűnik, több utcát rendbe tudunk tenni ennek a pénzmaradványnak
a terhére. Azért is
várj uk ezeket a
kérd ő
 íveket, hogy
lássuk, hol van a

legtöbb probléma. Természetesen a hivatal is felmérte ezt, végigjártuk a város
utcáit, de sokat segíthet nekünk, hogy
az ott lakók hol látják ezt kifejezetten
probl émásnak. Ez alapján tudjuk
majd a munkálatokat sorba rendezni”
– mondta Ercsényi Tiborné.
Alpolgármester asszony ezért
kéri, hogy a városlakók segítsék
a telefonos kérdezők munkáját és
válaszoljanak a kérdésekre, hogy
városunk még élhetőbbé váljon.
Az Államreform Operatív Program
a közigazgatási és igazságszolgáltatási
ügyintézés minőségének növelésére, a
közigazgatási, védelmi, igazságszolgáltatási szervek, illetve a közigazgatási
funkciót ellátó civil szervezetek vagy gazdasági önkormányzatok működésének
hatékonyabbá tételére törekszik.
hd

Fejlesztések a Fordnál
Szentendre határában működik a Ford Közép-Európai
Központja, ahonnan harminchárom ország kereskedelmét
irányítják. Ennek építésekor indítottak egy márkakereskedést,
mely a válság érkezésével együtt bezárt.
Tavaly novemberben nyitotta meg újra kapuit a szalon, mely
azóta tizenkilenc embernek ad munkát. Ebben az értékesítők,
a szerelőműhelyben és autómosóban dolgozó munkatársak is benne vannak. Ráadásul a tervezett fejlesztéseknek
köszönhetően idén még legalább ötven újabb munkahelyet tudnak teremteni. Néhány hete nyílt meg a használt autó kereskedés, júniustól pedig már lakatos- és fényezőműhely is lesz a
szalon szolgáltatásai között.
Gelencsér Gergely márkaképviselet-vezető elmondta,
jelenleg az elsők között állnak az országos eladási listán, és
olyan cégekkel vannak versenyben, ahol már több mint húsz
esztendeje foglalkoznak az autók értékesítésével. Céljaik
között az szerepel, hogy két esztendőn belül Magyarország
legjobb autókereskedésévé váljanak. Az új munkahelyek
nagy erénye az lehet, hogy biztos megélhetést jelentenek
majd számos térségben élő család számára, emellett pedig
nem kell majd naponta nagy távolságokat utazniuk a dolgo
zóknak, vagy akár Budapest és a lakóhelyük között ingázniuk.
hd
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Felújították a szerb keresztet

Budakalász az
I. Építészeti Nemzeti
Szalonon

Tavasz óta virágban pompázik a Petőfi téri kereszteződés
kis parkja. Májusban pedig tovább színesedett a kép, ugyanis
az önkormányzat a szerb egyházközséggel együtt több felújítást is kezdett a közterületen.
Elsőként a kereszteződésben álló szerb kereszt újult meg.
Ennek előkészítését már tavaly megkezdték, de csak a
műemlékvédelem engedélyei után kezdődhetett el az érdemi
munka. A lábazatot és a keresztet is restaurálták, az utóbbin látható korpuszt pedig a szentendrei ortodox múzeum
instrukciói alapján festették meg. Az emlékművet körbeölelő
kerítés mellett ettől az évtől több virág is díszíti majd a teret.
A felújítási munkák közel egy millió forintba kerültek.
Hamarosan újabb fejlesztés várható a Petőfi téren.
A nyár folyamán kiszélesítik a Damjanich és Budai út
kereszteződését. Az úttest átépítése alkalmat ad arra is,
hogy a szerb templom előtti részt rendbe tegyék. A tervek
szerint új burkolatot kaphat majd a bejáratnál lévő lépcső,
gyomirtózás és földcsere után pedig a mellette lévő területre
is növényeket ültetnek.
hd

Június 4. óta látható a Műcsarnokban az a hiánypótló
kiállítás, mely Magyarország kortárs építészetéről ad
átfogó képet. Több mint 200 épület és tervezője mutatkozik be makettek, óriásnyomatok, filmek, tervek, egyéb
műalkotások és dokumentációk révén. A tárlat összeállítását a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezte,
kurátora Szegő György.
I. Építészeti Nemzeti Szalon – 100% kreativitás. Ezt
a címet kapta a kiállítás, melyre meghívást kapott az
Országos Főépítészi Kollégium. A látogatók Budakalász
épületeit is megcsodálhatják majd, ugyanis a kiállítók
sorában ott van a város főépítésze, Turi Attila Ybl-díjas
magyar építész is. A tárlaton fotókon és videókon is
látható Budakalász épített öröksége. A bemutatkozó kisfilmben Rogán László polgármester a város egyedülálló
történelméről és mesés környezetéről is beszél. Turi Attila
pedig főépítészi hitvallását osztja meg az érdeklődőkkel.
Ebből kiderül, miért fontos számára, hogy Budakalászon
csak piros cseréptető legyen, miért szabályozzák a házak
fő paramétereit és mit tart munkássága legfontosabb
eredményének.
Főépítészi munkássága során igyekezett minden típusú épületből mutatni valamit: tervezett családi házakat, lehetetlen és lejtős terepre épült házat, üzemépületet
és csoportos lakóházat is a tópart mellett. Turi Attila
elképzelése nyomán építették át a Faluház épületét, és
ő álmodta meg a város új bölcsődéjét is. Ebből is látszik,
hogy Turi Attila számára fontos a példamutatás, mert
mint mondja, így nem kell sem az embereknek, sem a
kollégáknak arról beszélni, hogy
mit gondol az ember helyén és oda
valónak egy településen.
Nézze meg Turi Attila főépítész
az I. Nemzeti Szalonra készített kisfilmjét a www.vkctv.hu oldalon!

Beiktatták az új
református lelkipásztort
Cs. Nagy János, az önálló budakalászi gyülekezet első
lelkésze Pécelre került, tavaly december óta ott gondozza
a hívek gyülekezetét és hirdeti Isten igéjét. Helyére egykori
osztálytársát, Csere Mátyást kérte fel a presbitérium. A lel
kész családjával már beköltözött budakalászi otthonába.
Május 11-én iktatták be hivatalába, ünnepélyes istentiszteleten.
A református templomban Dr. Szabó István, a Duna
melléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett
igét. A környező települések lelki vezetői is köszöntötték
új kollégájukat, akárcsak a budakalászi presbitérium
vezetősége, akik jelképesen egy pásztorbotot ajándé
koztak Csere Mátyásnak. A beiktatást Sebestyén Győző,
az Északpesti Református Egyházmegye jegyzője végezte.
„Az itthonlét érzése az, ami minket egyre jobban eltölt,
néhány hónapja vagyunk ebben a gyülekezetben, kezdjük
megismerni a munkatársakat. Föl kell nőnöm ahhoz a fela
dathoz, hogy itt lelkipásztor leszek. Jó ez a meleg szere
tet, ami a mai napon is megmutatkozott” – mondta Csere
Mátyás, a beiktatása utáni percekben. A következő idő
szakban szeretne a gyülekezethez tartozó családoknál személyes látogatást tenni, hogy mindenkit megismerhessen.
hd

Helyreigazítás

Fotó: Tokodi Gábor

Főépítészek a Műcsarnokban

A Budakalászi Hírmondó májusi
számának „Vendégünk” rovatában tévesen jelent meg
a korábbi helyettes lelkipásztor, Tariska Zoltán neve.
Az érintettől ezúton is elnézést kér szerkesztőségünk.

hd
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Diákhírek

Óvodai hírek / Diákhírek
n Nyitnikék Óvoda

Nyitnikék nap –
„Túl az Óperencián”
Egyszer volt, hol nem volt Budakalászon
a Nyitnikék Óvoda, ahol egy szép májusi
napon a gyerekek átlépve az óvoda kapuját
egy képzeletbeli mesevilágba csöppentek,
ahol mint tudjuk: minden megtörténhet…☺
Mindenki egyaránt nagy izgalommal
várta ezt a napot. Volt itt sok-sok mese,
játék, móka és kacagás…
Kezdésként a Fecske csoportos szülők
Fodor Zsuzsi néni irányításával izgalmas
meseelőadást – A brémai muzsikusokat
adták elő, s szórakoztatták az óvoda aprajátnagyját.
A nap folyamán változatos programok
várták a jelenlévőket: meg lehetett küzdeni
a királylányt fogságban tartó hétfejű sár
kánnyal, fel lehetett mászni az égig érő
paszulyon az aranytojást tojó tyúkért, ki
lehetett horgászni az aranyhalat a tóból.
A gyerekek saját díszítésű mesetarisz
nyába gyűjthették az általuk elkészített

n TELEPI Óvoda

Évzáró a
Telepi Óvodában

A Telepi Óvoda Manó csoportjában nagy
várakozás, feszült izgalom előzte meg az
évzáró, ballagási ünnepséget. Ezen a gyö
nyörű napon nemcsak a nagycsoport végét,
hanem óvodai életüket is lezárták azok a
gyerekek, akik szeptembertől az iskola kapu
ján fognak belépni.
Az oviban eltöltött „három hosszú éven át”
a kis síró, halk szavú, félénk gyerekekből okos,
ügyes, segítőkész, talpraesett nagy óvodás lett.
Mi pedagógusok minden nagycsoportos
búcsúztatásával újra és újra átéljük azt a
felemelő és megható érzést, hogy munkánk,
szerető gondviselésünk véget ér.
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remekműveket, varázspálcát, mesében
szereplő rózsát, hajtogatott táltos paripát,
de elkészíthették a mézeskalács házikó
mását, és megküzdhettek a törökcsászár
által őrzött arany kincsekét is. A nap során
több meseszereplővel is találkozhattak, így
pl. Jancsival és Juliskával, Piroskával, és
Csizmás Kandúrral…, az Óperenciás-tengeren innen és túlról.
Bakos Gergő dráma- és óvodapedagógus, szereplő társával fantasztikus interaktív
mesével – Takarítás a boszorkányvárban –
kápráztatta el a gyerekeket.
Egy másik helyszínen arcfestés várta
a menő manókat, és akinek ez sem volt
elég az egy fényképezés erejéig kedvenc
meseszereplői bőrébe bújhatott.
A nap során senki sem maradhatott éhenszomjan, hisz volt itt eszem-iszom, dínomdánom. Nem maradhatott el a zöld és kék
színben pompázó varázsital és a hamuba sült
pogácsa sem.
Zárásként az óvoda dolgozói egy remek
előadással – Aranyszőrű bárány című
mesével – ajándékozták meg kicsiket és
nagyokat egyaránt.
Domonyi Szilvi, Bagoly csoport
Féltő-óvó szárnyunk alól kirepülnek a
„kis fiókák” és önálló életet kezdenek egy
számukra új világban.
Büszkeséggel töltött el Bennünket, hogy a
tanult verseket, mondókákat szépen hangsúlyozták, hangosan és bátran mondták. Tisztán énekeltek, ügyesen bújtak bele egy-egy
szereplő bőrébe a mesében.
A műsorban egy csokorba szedtük a dalos
játékokat, verseket, mondókákat, melyeket az
év során tanultunk. Mesékkel készültünk – A
három pillangó, A gomba alatt c. mesékkel a
kisebbek; Pán Péter, A Szél meg a Nap, Boszorkányvár, Erdei kaland az óvodában c. mesékkel a nagyobbak. Táncokkal színesítettük a
látványt – manó-, seprűs-, esernyős-, kacsaés néptánc, babatáncoltatás.
A ballagóktól elbúcsúztak a maradó csoporttársak és a felnőttek. A szülőktől emlékbe tarisznyát v. batyut kaptak. Margit
néni pedig hasznos iskolai dolgokkal ajándékozta meg őket. Mindannyiunk szemébe
könnyet csalt, amikor verssel és virággal
búcsúztak el Tőlünk.
A ballagással jelképesen lezárult egy
korszak életükben. És, hogy mit visznek
magukkal a tarisznyájukban? Rengeteg ismeretet önmagukról, egymásról, a világról.
Elviszik a kakaó, vajas kalács illatát, a közös
játékok, énekek, versek, kirándulások emlékét. Az óvónéni-bácsi mosolyát, simogatását; a dadus néni kedves istápolását. Az
együttjátszások vidámságát, az együttlétek
örömét, a barátságok tiszta, mély érzését.
A csoportszoba színes, vidám kavalkádját.
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Gyermeknap
a Budakalászi
Bölcsődében

Német Nemzetiségi Szavalóverseny

A következő generáció –
Nemzetközi hangszerverseny
Markneukirchenben

„Gyermeknapon e kerek földtekén
jusson mindenhová szeretet és fény!”
Kovács Gabriella
A hagyománynak megfelelően az idén is
megtartottuk a gyermeknapot. Május 16-án
délután felhőtlen játék, boldog gyerekzsivaj
töltötte be a bölcsőde udvarát. A Kölyökidő
Alapítvány arcfestéssel és ugrálóvárral járult
hozzá a jó hangulathoz. A gyerekeket színes
program várta: gyöngyből láncot, karkötőt
fűztek, színes papírból koronát készítettek,
gyurmáztak, horgásztak. Most is kedvencük
volt az ugrálóvár, de népszerű volt az arcfestés és a kézműves foglalkozás is. A sok játék,
izgalmas együttlét a szülőkkel, testvérekkel,
a kis csoporttársakkal rendhagyó, vidám
ünneppé varázsolta a gyermeknapot. A játékban és munkában elfáradt kicsiknek és
nagyoknak a bölcsőde által felajánlott finom
libazsíros kenyér, a gyümölcstea, a szülők
által hozott finomságok, üdítők enyhítették az éhségét, a szomjúságát. A nap végén,
haza indulás előtt, ajándékkal leptük meg a
bölcsődés gyermekeket!
Köszönöm a bölcsőde dolgozóinak a
szervező munkát és a szülők támogatását!
Krompholczné Hideg Marietta
bölcsődevezető

Kedves Óvodásaink!
Végül, de nem utolsósorban kívánunk
Mindannyiotoknak a „hosszú útra” sok szeren
csét, jókedvet, vidámságot, jó tanulást, bátor
ságot, barátokat; kedves, vidám tanítókat!
…és ne feledjétek: az óvoda kapuja mindig
nyitva áll előttetek! Ide bármikor jöhettek
mesélni élményeitekről, sikereitekről, vágyaitokról! Tehát hozzátok a híreket az iskoláról!
Sok szeretettel várunk Benneteket!
Kerényiné Ficz Dóra, óvópedagógus

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. május 16-án a budapesti
Német Nemzetiségi Gimnáziumában rendezte meg a 10. Német Nemzetiségi
Szavalóversenyt. Minden korcsoportban egy tanulónk képviselte a Kalász Sulit.
Tanulóink ebben az évben is kimagasló eredményt értek el.
Íme, az eredmények:
1-2.osztályos kategóriában
Hegyi Botond (1.a)
országos 5. helyezett
(Szilágyiné Dér Barbara)
3-4. osztályos kategóriában
Hegyi Kincső (4.a)
országos 14. helyezett
(Bonyhai Zsuzsanna)
5-6. osztályos kategóriában
Gömbös Hanna (5.a)
országos 11. helyezett
(Bajkó Bálint)
7-8. osztályos kategóriában
Gömbös Marcell (7.b)
országos 3. helyezett
(Németh Nikolett)
Nagyon büszkék vagyunk a ta
nulóinkra, szorgalmukra, kitartásukra! Köszönetet szeretnénk mondani a felkészü
lésben komoly szerepet vállaló szüleiknek és felkészítő tanáraiknak!

Sakksiker
Csodálatos eredmény született! Az ország sakkozói a tér
képet bújják május 18-a óta,
keresik Budakalászt! SAKKSzombathelyen, az orszá
gos döntőn jártunk.
Május 17-18-ig tartott az
Országos Sakk Csapat Diák
olimpia. A Kalász Suli nyerte
meg idén márciusban a Pest
megyei csapat diákolimpiát, így
a többi megyebajnok iskolához
hasonlóan indulhatott az országos döntőben. Reménnyel teli indultunk neki az országos döntőnek és szerencsére az
eredmény felülmúlta még a várakozásainkat is. Alsós fiúknál országos 3. helye
zést értünk el! – ezt így könnyű kimondani, csak még szokni kell, bár azt mondják
a jót könnyű megszokni, mi meg majd még igyekszünk is rászokni!
A sikeres csapat tagjai: Reviczki Roland, Ruprecht Réka, Laskai Botond és Kiss
Gergely. Laskai Botond tábladíjat is nyert, ami azt jelenti, hogy a 4 fős csapatból a 3.
táblán ő lett a legjobb az egész mezőnyben! Az elért eredmény a gyerekek hihetetlen
akarásának, küzdeni tudásának eredménye.
A verseny 8 fordulóból állt, 30-30 perces időbeosztással, az első nap 5, a másodikon
pedig 3 fordulóval. Az első nap ez reggel 9-től a szünetekkel, ebédidővel együtt délután fél 6-ig tartott, ami nagy mennyiségű koncentrációt igényel. Felkészülésünk
során a szinte napi szintű edzések mellett minden nap gyakoroltak otthon a gyerekek.
Edzőmeccseket játszottuk Budapesten, Pomázon és Ürömön is, az utóbbi helyen
pedig a helyi sakk klub 6 fős felnőtt csapatát vertük 7,5-4,5 arányban. Tehát már ígéretes
volt az odavezető út is. A sikerhez tartozik még a szülők odaadása, türelme és kitartása is, amiért nagy köszönet illeti őket. Köszönjük az iskola vezetőségének bizalmát is!
Jövőre is szeretettel várjuk az iskolai szakkörre a gyerekeket!
A csapat felkészítője: Sármási Péter sakkedző

2014. május 8-17. között rendezték meg
Markneukirchenben 36 ország részvételével
fiatal zenészek versenyét. Ebben az évben a klari
nétosok és trombitások mérték össze tudásukat. Az MDR Figaro felvételről közvetítette az
olasz, svájci, dél-koreai és magyar díjazottak
előadásait. A repertoárban Mozart, Hummel
kompozíciói szerepeltek. A szólistákat a PlauenZwickau Filharmonikus Zenekar kísérte. A markneukircheni nemzetközi hangszeres verseny
még az ’50-es években indult, akkoriban még a
hegedűsök versenyeként. A ’90-es évek kezdetén
lett nemzetközileg elismert verseny. Ebben az
éven a klarinétosok és trombitások voltak soron.
Közel 170 fiatal lépett fel 36 országból. A verseny
több előválogatóból és egy zenekari fináléból állt.
Az első helyet 5000 euróval, a 2. helyet 3500
euróval, a 3. helyet 2500 euróval honorálták.
Emellett a nyertesek több értékes tárgyi nyere
ményt vihettek haza, illetve rangos fellépési
lehetőségekhez jutottak. A zsűri elnöke Prof.
Peter Damm, a Szász Állami Zenekar vezetője
kürtöse, tagjai több híres európai, amerikai és
kínai zenekar ismert művésze, egyetemi profesz
szorok. A rendezvény fővédnökei voltak Kurt
Masur, karmester és Sabine von Schorlemer, a
szász tartományi minisztérium tudományért és
művészetért felelős miniszter-asszonya.
Forrás: http://www.mdr.de/mdr-figaro/
musik/instrumentalwettbewerb-markneukirchen-zwovierzehn100.html
Ezúton is gratulálunk Spáth Viktor
nak a kiemelkedő teljesítményhez és
kívánjuk, hogy a jövőben is hasonló szak
mai sikereket érjen el töretlen lelkesedés
sel és kitartással!

A trombita verseny díjazottjai: Spáth Viktor (Ma
gyarország, 1. díj), Serena Basandella (Olaszor
szág, 3. díj), Fabian Neuhaus (Svájc – 2.díj) – balról

Hírek
Előzetes: Június 12-én, csütörtökön 17 órakor
a Zeneiskola udvarán tartjuk a bizonyítványosztással egybekötött tanévzáró ünnepélyünket.
Beiratkozás és térítési díj befizetés lesz a
2014/2015-ös tanévre – régi és új növendékek
nek egyaránt – június 13-án, pénteken, 16-án,
hétfőn és 17-én, kedden 7:30-tól 18 óráig a Zene
iskola titkárságán. A részleteket megtudhatják
honlapunkról (www.kami.hu).
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Oktatási fejlesztések a városban

ka

Folyik a zöld tető előkészítése.
A födémre szárazságtűrő növények kerülnek majd

Helyükre kerültek a cserepek

Április végére tűzte ki az iskolai bei
ratkozások időpontját a szentendrei
tankerület. Mindkét intézménybe sokan
jelentkeztek. A legtöbb beiratkozó a
településen él és a körzetének meg
felelően választott iskolát, vannak azonban olyanok is, akiket a már itt tanuló
testvér és egyéb kötelező szempontok
alapján vettek fel. A tankerületi egyeztetésen már túl vannak az iskolák, és
biztos, hogy az elmúlt két esztendőhöz
hasonlóan ismét 3-3 első osztály indul
majd.

Ez azonban újra felveti a férőhelyhiány
problémáját. A Szentistvántelepi Általános Iskolában 94 kisgyerek kezdi meg
alapfokú tanulmányait szeptembertől.
Két esztendővel ezelőtt az intézmény
könyvtárát számolták fel, hogy el tudják helyezni a tanulókat. Tavaly pedig az
igazgatói iroda és a titkárság költözött
ki az udvari konténerbe. Kovács Kristóf
Áron igazgató elmondta, jelezték a Kle
belsberg Intézményfenntartónak, hogy
nem tudnak több helyet biztosítani a
meglévő épületeken belül. A megoldás
itt az iskolabővítés lesz, mely a tervek
szerint szeptemberre el is készül.
A Kalász Sulinak is megoldást kell
találnia három első osztályának elhelye
zésére. Eddig összesen 68-an jelentkez
tek az intézménybe, de további öt olyan
kisgyerekről tudnak, akiknek a körzetből
még ide kellene beiratkozniuk. Völgyes
József igazgató szerint két lehetőség
közül választhatnak. Vagy felszámol
ják az épület legfelső szintjén lévő
zöldövezetet és szükségtantermet alakí
tanak ki, vagy az 52 négyzetméteres,
két éve kialakított könyvtár elköltözte
tése lehet a megoldás. A Kalász Suliban
még 18 iskolás korba lépő gyerek iratkoz
hatott volna be, de szüleik úgy döntöttek,
a kicsik még egy esztendeig az óvodában
maradnak.
hd
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Négy új tanterem Szentistvántelepen

Fotók: Tokodi Gábor

Ismét sok elsős kezdi az új tanévet a városban

Hullámvonalban elhelyezett födém
az épület nyugati szárnyán

Az idén beiratkozott elsősök számára
jelenleg nincs az iskola épületében hely,
így az intézmény jelezte a KLIK-nek a
problémát. Több körben tárgyalt az Ön
kormányzat és az iskola vezetősége
a tankerület igazgatójával, Verebélyi
Ákossal a helyzet megoldásáról. Négy
új tanterem és az ehhez tartozó vizes
blokkok a nyár folyamán épülnek fel a
jelenlegi ebédlő épület tetejére. A beru
házást teljes egészében a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ finanszírozza, az Önkormányzattól nem kértek hozzá
járulást. A munkák közel 90 millió forintba
fognak kerülni. A kivitelezést a BMSK Zrt.
és a Pilis Zrt. végzi majd – mondta el
Kovács Kristóf Áron iskolaigazgató.
A Szentistvántelepi Általános Iskola
bővítési tervei már 2002-ben elkészültek. Már akkor három ütemet képzel
tek el a tervezők. Az első etap most ezek
alapján valósulhat meg. A fejlesztések
második lépése az lehetnek, hogy a
jelenlegi nagy épületben lévő nyolc szükségtanterem helyett rendes termeket
alakítsanak ki. Harmadik ütemben pedig
a tornaterem bővítése szerepel. Az ön
kormányzat hozzájárult a KLIK beru
házásáról, de dokumentumba foglalta
annak szükségességét, hogy Budakalász
oktatási problémáinak megoldását egy
új iskola építése jelentené.

Fotók: Tokodi Gábor

Tervezett ütem szerint halad a bölcsőde építése. Hamaro
san befejeződik a tetőfedés: a cserepek már a helyükre kerültek
és a zöld tető kialakítása is folyamatban van. Az épület nyugati
szárnyának födémjére szigetelő fóliát helyeztek, erre kerül rá a
mintegy 20-25-centiméteres talajréteg. A zöld tetőre szárazság
tűrő, csekély talajigényű pozsgás növényeket, például kövirózsát,
kaktuszt ültetnek majd. Ezzel egyidőben halad a belső gépészeti
munka, az elektromosság, a víz, gáz és a fűtés szerelése valamint
a belső vakolás. A következő munkafázis a nyílászárók elhelye
zése, a külső vakolás, a közművek engedélyezése és bekötése lesz.
A tervek szerint szeptemberben
már az új épületben indulhat a kisgyermekek bölcsődei beszoktatása.

Fotók: Kovács Andrea

Szerkezetkész
a bölcsőde
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Egészség

Német vendégségben Budakalászon

Páratlan lehetőség – elgondolkodtató eredmények

Az ellentmondás feloldható, kahli testvérvárosunk ugyanis bajor kulináris élményekkel lepte meg a budakalásziakat a
Művelődési Házban május elején rendezett Német Esten.

A Semmelweis Egyetem Kardio
lógiai Központja, a Magyar Kar
diológusok Társasága, a TÁRKI
és a Budakalászi Önkormányzat
2010 decemberében részletes fel
mérést indított Budakalászon,
melynek célja a szív és érrend
szeri megbetegedés és halálozás
elemzése társadalmi, gazdasági
valamint kulturális környezet
ben. Az elvégzett szűrővizsgálatok
eredményeinek elemzései adják
majd az alapokat a következő évek,
évtizedek során végrehajtandó
teendők meghatározásához, me
lyek vonatkoznak mind az életmód
megváltoztatására, mind pedig a
szükséges orvosi beavatkozások
szervezett elvégzésére.

Budakalász testvérkapcsolati együtt
működése immár tizenhat éves múltra
tekint vissza. Az első település Kahl
am Main városa volt, mellyel 1998-ban
partnerségi szerződést írt alá Harcsa
Lajos, Budakalász akkori polgármestere.
A későbbiekben a székelyföldi Lövéte,
és a vajdasági Ada városával is testvéri
kapcsolatba lépett városunk.
Az egymás megismerése, segítése
iránti igény hajtotta és tette tartalmassá, gyümölcsözővé éveken keresztül e kapcsolatokat és formált számos,
kultúrákon, határokon és nyelveken
átívelő személyes barátságot is.

Tudományos újsághír is kezdődhetne
így. Most azonban rólunk van szó, mert
mi, Budakalász 20. életévét betöltött
felnőtt lakosai vagyunk ennek a viláhírre
törekvő vállalkozásnak az első számú
kedvezményezettjei. Természetesen és
sajnos, csak azok, akik (a 8000 felnőtt
lakosból önkéntes jelentkezés alapján,
eddig kevesebb, mint 30%) részt vettek
vagy ezután részt vesznek a meghirde
tett szűrés-soron. A 2011. és 14. között

végzett vizsgálatokra önként lehetett
jelentkezni és időpontot kérni egy ingye
nes telefonszámon. Azért fontos ezt
említeni, mert ebben az időben, sőt még
napjainkban is szinte naponta bombázzák direkt marketinges telefonálók
a lakosságot, és hívják ilyen-olyan drága
és minden bajt megelőző, előadásokkal
egybekötött vizsgálatokra, a legtöbb
esetben valamilyen ismert vendéglátó
helyre. Ezekhez sem a bevezetőben
említett intézetek, sem az önkormányzat
nem adta nevét.
A Budai út 31. szám alatt jelenleg
szünetel a szűrés. A kiértékelésben részt
vevő orvos csoport három tagja viszont
megtisztel bennünket, és egy előadás
keretében beszámol a vizsgálat jelenlegi állásáról, a folytatásról, illetve arról,
hogy milyen fontosabb megfigyeléseket
tettek eddig a budakalászi lakosság
egészségi állapotára vonatkozóan.
Bemutatják többek között a magas vér
nyomás, a koleszterinszint eltérés, az
elhízás, a cukorbetegség és a dohányzással kapcsolatban mért eredményeiket.
Ezután tájékoztatást adnak egy aktuális
pszichológiai alvizsgálatról, mely
kérdőíves felmérésből áll (a lakosok egy
része ezt már kitöltötte, az érdeklődők a
helyszínen megkapják).

A pszichológiai vizsgálatban többek
között a stressz, a depresszió összefüggését szeretnék megvizsgálni a szív és
érrendszeri betegségekkel kapcsolatban.
Mindnyájan tudjuk, milyen fontos
életünkben a betegségek megelőzése.
Magyarországon az egyik vezető halálok
a szív és érrendszer betegsége. Ezeknél
is életmentő lehet az időtényező, azaz
ha a bajt vagy az arra utaló jeleket sike
rül időben felfedezni. Erre kaptunk mi,
budakalásziak páratlan esélyt az említett
szűrővizsgálatokkal.
Tisztelettel hívjuk tehát minden
lakótársunkat 2014. június 17-én
(kedd) 17 órára a Faluházba (földszinti nagyterem), ahol Dr. Bagyura
Zsolt, Dr. Eszlári Nóra és
Dr. Juhász Gabriella számol be
az eddig feldolgozott részeredmé
nyekről, és kéri közreműködésünket
a pszichológiai teszt kitöltésében.
Mivel a szűrővizsgálatok eredményei
– a tudományos dolgozatokon és eredményeken túl – elsősorban számunkra
hasznosak, a mi egészségünket szolgálják, kérjük, jöjjenek minél többen!
A szervező Egészségklub megbízásából
Nagy Edit

Családi Játszónapok
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai családi
játszónapokat rendeznek a nyári szünidő alatt szerdánként 10-14 óráig az alábbi
településeken. A pontos helyszínről a kihelyezett plakátokon értesülhetnek.
	MIKOR:	HOL:		
2014. június 17.
VISEGRÁD
2014. június 25.
DUNABOGDÁNY
2014. július 2.
SZENTENDRE
2014. július 9.
TAHITÓTFALU
2014. július 16.
SZIGETMONOSTOR
2014. július 23.
PÓCSMEGYER
2014. július 30.
BUDAKALÁSZ
2014. augusztus 6.
PILISSZENTLÁSZLÓ
2014. augusztus 13.
KISOROSZI
2014. augusztus 27.
LEÁNYFALU
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Orvosok szabadságon
Dr. Gál Katalin háziorvos

2014. június 20-július 13. szabadságon lesz.
Helyettesíti: dr. Sulyok András,
saját rendelési idejében.

Dr. Török Zsolt háziorvos

2014. június 16-27. között szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr Kiss Edina,
saját rendelési idejében.

Dr. Nagy Zsuzsanna pszichiáter
2014. augusztus 6-tól szeptember 4-ig
szabadságon lesz.

Jürgen Zeitz Kahl polgármestere gitározik

Az irányítást végző testvérkapcsolatok egyesülete idén tavasszal befejezte
ugyan működését, de ezzel egyidőben
az önkormányzat átvette a koordinációt,
hogy folytathassa a szervezet munkáját,
a partnerségben rejlő értékek kiakná
zását. Számos városban – köztük test
vértelepüléseinken Adán és Lövétén
is – hasonlóképpen az önkormányzat
működteti e kapcsolatokat.
A testvérvárosi kronológia után lássuk
a közelmúlt Német Esthez kapcsolódó
eseményeit. 2013. márciusában német
országi testvérvárosunk felkérte Budakalászt, egy Magyar Est megtartására
Kahlban. A felkérésnek a városvezetés
(Rogán László polgármester és képvi
selők) örömmel tett eleget, erről tavaly
áprilisi lapszámunkban számoltunk be
olvasóinknak.
A Magyar Esten hazai ételeket ké
szített a budakalászi delegáció, magyar
pálinkával és borral kínálta a mintegy a
százfőnyi kahli meghívottat.

Idén májusban német testvérvárosunk szerette volna Budakalászon
viszonozni a vendéglátást és megismertetni városunkkal a bajor konyha ízeit.
Tizenkét fős csapat érkezett Khalból,
élén Jürgen Zeitz kahli polgármesterrel
és Roland Solatges egyesületi elnökkel.
A mintegy tíz órás utazás fáradalmainak
kipihenését követően a csapat másnap
reggel Bianca Schönfeld szakácsnő vezetésével hozzákezdett a száz fős vacsora
előkészítéséhez. A három fogásos bajor
menü mellett Khalból hozott sörrel és
német zenével kedveskedtek a magyar
vendégeknek a kahliak. A jó hangulatot
Jürgen Zeitz pogármester zenekara a
Sandhasen Band, és a Lenvirág tánc
együttes biztosította. Az est végén közös
táncra és éneklésre is sor került.
A rendezvényre Ada városelnök
helyettes asszonya, Urbán Mónika is ellátogatott, és elhozta az adaiak üdvözletét.
A vacsorára Rogán László polgármes
ter meghívására érkeztek a magyar vendégek. Meghívást azok a budakalásziak
kaptak, akik a városért önkéntes alapon,
ellenszolgáltatás nélkül vállaltak plusz
munkát, áldozatot. Azok a cégvezetők
például, akik a város adománygyűjtő
mozgósításai során felajánlásokat tettek
a budakalászi idősek vagy a nehéz
sorsú gyermekek számára (az Idősek
Karácsonyán, a Szent István Alapítvány
jótékonysági estjén, valamint a Minden
gyermeknek legyen karácsonya rendezvényeken).
A német vendégek számára az önkor
mányzat az estet követő napra progra
mot szervezett. Délelőtt budakalászi
városnézést tartott a polgármester,
délután pedig hajós kiránduláson vettek
részt a vendégek. A hajó Szentendréről
indult és Budapesten kötött ki, ahol
az eső miatt buszos városnézés zárta a
napot. A vendégek május 4-én reggel
vágtak neki a mintegy ezer kilométeres
visszaútnak Kahlba.
Budakalász Város Önkormányzata
köszönetét fejezi ki a Német Est szer
vezésben és a vendéglátásban közre
működő személyeknek, és azoknak
a cégeknek, akik kedvezményeikkel
hozzájárultak a rendezvény sikeres és
színvonalas megrendezéséhez.

Rogán László polgármester – aki
éppen most, május végén utazott
Lövétére, a székelyföldi kapcsolatok
elmélyítése érdekében – továbbra is
elkötelezett a testvértelepülésekkel való
együttműködések ápolását illetően, és
a továbbiakban is szeretné fenntartani,
fejleszteni a nagy hagyományokkal
rendelkező partnerséget Budakalász
mindhárom testvértelepülésével.
ka

Hajókrándulás a Dunán, előtérben
Roland Solatges egyesületi elnökkel

Ünnepélyes sörcsapolás

Budakalász Város Önkormányzata és
Rogán László polgármester ezúton is
köszöni a kahli és az adai vendégek
elszállásolását, a vendégek ellátását
Ercsényi Tibornak, Koller Istvánnak,
Polgár Jánosnak, dr. Ollár Györgynek, Schanda Katalinnak, Wágner
Lászlónak, Wilcsek Zsuzsának és
családjaiknak. Köszöni a német
fordítást, tolmácsolást Nagy Editnek,
dr. Szabó Zsuzsának és Schiffer Ádám
nak, a felajánlott kedvezményeket a
Kalász Pékségnek, a Schieszl Ven
déglőnek és a szentendrei Szerb
Corner Étteremnek, a színvonalas
műsort a Lenvirág Táncegyüttesnek,
a helyszínt és a dekorációt pedig a
Művelődési Ház munkatársainak.
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„Mintha hazajöttem volna!”

Kulturális hírek

Gesztesi Károly színész, szinkronszínész. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1988-tól 1990-ig a Thália
Színház társulatának tagja volt. Ezután Hollandiába utazott néhány hónapra. Az 1990-1991-es évadban a Miskolci Nemzeti
Színházban szerepelt. 1992-1993-ban a József Attila Színház társulatának, majd 1994-1998 között a Vígszínház társulatá
nak volt tagja. 1998 óta szabadfoglalkozású. Több mint tíz éve él Budakalászon.
amikor hajnaltájban, munka után – pél
dául egy esküvőről - megérkezett a pesti
bérházunk udvarára, fogta a házmester
nagy kolompját, kirakta a bográcsot,
ami tele volt étellel és hívta vacsorára a
lakókat.

n Kezdjük talán a legelején, ho
gyan teltek a pesti gyermekévek?
Nagyon jól telt a gyermekkorom. A VI.
kerületben laktunk, az összes zöld, amit
láttam, az egy fa volt a Hunyadi utcai
játszótéren. Akkoriban még nem fogtam
fel, hogy milyen sokat jelent a természet
közelében élni. Nem voltak különösebb
igényeink, megettük a zsíros kenyeret
is cukorral. Elég nagy szegénységben
nőttünk fel a húgommal együtt, de nem
hiányzott semmi. Gyakran előfordult,
hogy a nagyanyámmal reggel elmentünk
busszal a Mátrába, ott kipakoltuk a kis
elemózsiánkat, néztük a tájat, szívtuk
a friss levegőt és késő délután hazamentünk. Hat éves voltam, amikor édes
anyám beíratott zongoraszakra, majd
felvettek a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakiskolába, ahol a zeneszerzés, fagott,
trombita, zongora szakot is elvégeztem.
Emellett a Fradiban vízilabdáztam,
eljutottam az ifi válogatottságig. Elég
jól ment, de nem lehetett összeegyeztetni a sportot a zenével. Édesanyám
kívánságára a zene mellett döntöttem.
Bekerültem a Zeneakadémiára, zene
szerzés szakra, amivel egy baj volt, hogy
nagyon magányos szakma és szerettem
volna valami mást csinálni. Felvételiztem a Nemzeti Színház Stúdiójába és
ott végleg meg is fertőződtem. Aztán
harmadikra felvettek a Színművészeti
Főiskolára, így lettem színész.
n Volt-e a családjában valaki, aki
zenével vagy színművészettel fog
lalkozott?
A nagyapám zenész volt, harmonikán, hegedűn, zongorán játszott.
Nagyon szeretett mulatni, ezt tőle
örököltem. Nagyanyám mesélte, hogy
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n A főiskola után tagja volt a
Thália Színház társulatának,
majd 1998 óta szabadúszó. Miért
döntött  úgy, hogy  önállóan pró
bál boldogulni?
‘98-ban még nem volt divat társulat
nélkül dolgozni, akkor még úgy gondolta
a színészek többsége, hogy kézzel-lábbal
ragaszkodni kell az öltöző tükörhöz.
Azért lettem szabadúszó 98-ban, mert
úgy éreztem, hogy azt a fajta a kiszolgáltatottságot, amit egy társulathoz
tartozás jelent, nem tudom vállalni. Általában két héttel korábban tudtuk meg,
hogy mikor kezdünk el próbálni. Nem
lehetett előre tervezni semmit. Emellett
nagyon kevés fizetést kaptunk, nem tudtunk belőle megélni. Úgy gondoltam,
nem akarok ilyen szinten függni a színházigazgatóktól vagy a rendezőktől.
n A szakma mellett mennyire
volt fontos a magánélet, a sport,
a zene megmaradt-e az életében?
Jut-e rá elég ideje?
Természetesen. Általában minden
nap hajnal ötkor elkezdek szöveget
tanulni. A sorozatban elég sok szöveg
van, napi átlag tíz, de van, hogy harminc
oldalt kell megtanulnom. Így indul a
nap. Majd, ha minden jól megy, fél hétkor már futok az Omszk-tónál. Ezután
elviszem a gyerekeimet az iskolába.
Ezután megyek Szentendrén a V8-ba,
ott edzek, úszom, szaunázom. Innen
megyek a forgatásokra.
n Budapesten született és ott is
élt sokáig. Mikor jött a gondolat,
hogy vidékre költözik?
Első feleségemmel, Csarnóy Zsuzsnnával a főiskola után kerültünk a Thália
Színházba. Kazimír Károly szerződtetett
bennünket, és akkor szembesültünk
a színészi léttel. A pénztelenség miatt

elég sok színész nagyon nyomorultul
élt. Volt egy nagyon kedves barátom,
akitől részletre megvásároltunk Fóton
egy kis faházat nagy telekkel. Hamar
rájöttünk, hogy ez a mi világunk. Ezután több helyen laktam Budapest körül.
Majd teljesen véletlenül találtam meg
Budakalászt. Sinkó Lászlóval együtt
dolgoztunk egy darabban és gyakran
hazahoztam őt Budakalászra, megéreztem valami nagyon jót itt. Most már tíz
éve lakom Budakalászon, olyan mintha
hazajöttem volna, minden szempontból.
Igazi lokálpatrióta lettem, jól esik elsétálni a házamtól a közértig, a pékségig.
Az egész olyan, mint egy nagy család.
Szeretek itt lakni, nem hittem volna,
hogy ennyire „röghöz kötött” tud lenni
az ember.
n Fontos az Ön számára, hogy
átadja gyermekeinek ezt a fajta
„röghöz kötöttséget”?
Sohasem demagóg módon próbáltam
a gyermekeimet nevelni, inkább példát
mutattam nekik. Úgy tűnik, sikerrel.
Természetesen van az a kor, amikor
lázadnak, de nagyon szeretnek itt élni,
nem vágynak máshová.
Nagy Judit

Budakalászi „kultúr-cseppek”
Ami feltöltődés a léleknek, a testnek is az. Sokszor egy órányi kikapcsolódás felér egy nyaralással. A Kós Károly Művelődési
Ház és Könyvtár májusban is számos „gyógyírt” kínált a budakalásziaknak.
Világokon át
Lőrincz Gabriellával kéthetente
barang olhattak
az érdeklődők a
metafizika biro
dalmában. Májusban befejeződött
a sorozat tavaszi
filmszemináriumainak sora. Május 14-én az ismert
televíziós műsorvezető vendége Dr. Si
moncsics Péter integráló orvos volt.
Ekkor Az élet lehellete: céllal, céltalanul?
című filmet láthatta a közönség, és ezt a
témát dolgozta fel az utána következő
beszélgetés is. Május 28-án Grandpierre
Attila csillagász, asztrobiológus, író,
zenész fogadta el Lőrincz Gabriella és
a Művelődési Ház meghívóját. Az érző
életről mondta el gondolatait a filmsorozat hatodik részében Dúl Antal teológus,
Tasi István kultúrantropológus, Hankiss
Elemér szociológus és Müller Péter író.
Grandpierre Attila arról beszélt, hogy
a három alapvető tudomány – a fizika, a
biológia és a pszichológia – közül első
ként mindig az élettelen dolgok tudománya fejlődik ki. Ezért éljük több mint
négyszáz éve a fizika hegemóniájának
korát. Eredménye, hogy teljesen egyoldalú a világképünk. Sokan mondják
azonban, hogy a XXI. századdal a bioló
gia évszázada következett el.

Az asztrobiológus szerint itt az ideje,
hogy átértékeljük az életről alkotott
elképzelésünket. Ugyanis téves az az
eszme, miszerint az élet a biológiai szükségletek hajszolása. Az, hogy az ember
képes érezni – akár a szükségleteket is –
már önmagában csoda, ugyanis a fizika
alapján nem magyarázható meg. Az élet
Grandpierre Attila olvasatában hatalmas többletet tartalmaz az élettelen
rendszerekhez képest, ez pedig nem
más, mint az érzés, a cselekvőképesség.
Akit érdekelnek a metafizikai témák,
sokat gondolkodik az élet örök kérdésein,
annak érdemes lesz szeptemberben az
újra induló találkozókon részt venni, ahol
újabb filmek és vendégek várják majd.
Írók a szomszédban
Keresztury Tibor volt az Írók a szomszédban sorozat tavaszi találkozóinak
utolsó vendége. Az író-irodalomtörténész Debrecenben született, azonban
már évek óta Budakalászt választotta
otthonának. A Kós Károly Művelődési
Házban az irodalmi beszélgetés előtt
verses és zenés előadást is láthattak az
érdeklődők Víg végnapok címmel, Víg
Mihály közreműködésével. Azt est második felében pedig Jánossy Lajos faggatta az írót.
Többek között azt is megtudhatták
az érdeklődők, hogy a szerkesztő, kritikusban hogyan alakult ki az igény, hogy

maga is szépirodalmat írjon. Keresztury
Tibor arról mesélt, hogy egy középiskolai tanárán múlott az élete, ugyanis
orvos családból származik, így számára
is kijelöltnek tűnt ez az életút. Végül
Debrecenbe került az egyetemre, ahol
harmadévtől már az Alföld című folyó
irat számára írt irodalomkritikákat. A
kilencvenes években aztán a Magyar
Narancs kérte fel publicisztikák írására,
miután elküldte a Piros az Isten című
írását a szerkesztőségbe. Ekkor kezdte
érezni, hogy jobban élvezi a kritikák
írásánál, ha maga alkothat irodalmi
szövegeket.
Keresztury Tibor az általa 2002-ben
alapított, Litera.hu nevű internetes kulturális portál főszerkesztője. Négy évig
volt a Magyar Köztársaság kulturális
attaséjaként a Stuttgarti Magyar Intézet
igazgatója. Petri György és kora költé
szetének elismert szakértője, doktori
értekezését ebben a tárgykörben 2012ben védte meg.
hd

Gyermeknapi sokadalom
Hagyomány már, hogy gyermek
naphoz közeledve meghívja a Kós
Károly Művelődési Ház a budakalászi
óvodásokat egy közös délelőttre. Idén
kézműves foglalkozások sora, jurta tábor,
meseelőadás, papírszínház, népmese,
táncház és közös éneklés is várta a
kicsiket. A Dunakanyar Népművészeti
Egyesület tagjainak segítségével készülhetett itt apróra vágott szívószálakból
karkötő, agyagból pedig mindenki baba
bögrét formázhatott, amit az óvodában
vagy akár otthon is használhatnak majd.
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Vendégünk: R. Kelényi Angelika, író, újságíró

„Egyszer élünk, s nem árt, ha boldogan”
R. Kelényi Angelika Kazincbarcikán született, és hosszú évekig élt a városban. Budakalász régóta tetszett neki, aztán úgy
hozta az élet és a szerelem, hogy itt talált új otthonra. A Terézanyu-pályázat fődíját 2014-ben R. Kelényi Angelika nyerte el,
Halálom után 15 évvel című írásával.

Fotó: Szabó Tamás

döntögető téma és tulajdonképpen a
magánélet kiteregetése. Régi ismerősöm
írt, hogy a Kisalföld című újságban talál
kozott a fotómmal, tényleg országos
visszhangja lett a történetnek. Meglepett
hogy én nyertem, mert rengeteg jó írást
küldtek be, amelyek szépírói pályázatokon is megállták volna a helyüket.
Itt most a történet ereje és aktualitása
számított.

Azért jelentkeztem a pályázatra
vele, mert úgy éreztem, hogy egyrészt
most már meg tudom írni könnyedén –
anélkül, hogy különösebben fájdalmas
sebeket tépne ez fel bennem – másrészt pedig olyan sok nő és férfi él rossz
kapcsolatban, amiből nem tud, nem
mer, társadalmi elvárások miatt nem
akar kilépni, hogy arra gondoltam, pél
dát mutathatok. Hiszen egyszer élünk és
nem árt boldognak lenni az életünkben.
Ha nem jó utat választunk, ha érezzük,
hogy nem ezt terveztünk el fiatalon,
akkor váltanunk kell. Én huszonkilenc éves voltam, amikor méhen kívüli
terhességem miatt kórházba kerültem,
és tényleg majdnem meghaltam. Akkor,
a kórházi ágyon úgy döntöttem, gyökeresen megváltoztatom az életemet. Saját
lábamra álltam, kiegyenesítettem a gerin
cemet, belenéztem a tükörbe. Jelentkeztem egy álláshirdetésre Budapesten, meg
is kaptam a munkát. Hamarosan saját
lakást béreltem és elindult az új életem.
n Milyenek voltak a visszajelzé
sek a pályázat kapcsán? A fődíjas
művet bizonyára sokan olvasták.
Nagyon pozitív híreket kaptam,
de azért féltem tőle, mert ez egy tabu
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n Nagy terhet rak le az ember
azzal, hogy egy ilyen személyes
történetet le tud írni és példát mu
tatni, hogy sohasem késő újrakez
deni?
Valóban jó érzés, de én csak akkor
tudok írni bármiről, ha boldog vagyok. A
rossz dolgokról, amik negatívan befolyásolták az életemet, csak azután tudok
írni, ha feldolgoztam.
Nagyon sokan kiírják magukból a
bánatukat, én nem ilyen vagyok. Utána
viszont szinte kívülről szemlélve tudok
beszélni a saját döntéseimről, tetteimről.
n A nokorszak.hu oldalnak te vagy
a főszerkesztője. Személyes törté
neted mennyire befolyásolt abban,
hogy elindíts egy magazint, nők
számára írt cikkekkel?
Semennyire, nem ez volt a motivá
ció. Én a Blikk Nők és a Tina Magazin
külsős újságírója voltam, rengeteg női
sorssal találkoztam. Szocioriportokat
készítettem és a szerelmes rovatba írtam.
Úgy éreztem, hogy nekem ez a vonalam,
a nőknek tudok úgy írni, hogy hatásom
legyen rájuk.
n Az irodalmi műveket az újság
írás hozta magával?
Nem, az volt hamarabb. Sokáig a
fióknak írtam novellákat és regényt
is. De ennek köszönhetem a későbbi
munkámat. Szégyellős vagyok, van bennem egy erős megfelelési kényszer és
rosszul viselem a negatív kritikát. Ma
már könnyebben megy ez. Egy irodalmi

portálra kezdtem beküldeni az írásaimat
és pozitív visszajelzéseket kaptam. Úgy
éreztem, hogy ha a néhány negatív
megjegyzés mellé ennyi jó is érkezik,
akkor nem írhatok annyira rosszul.
Utána kezdtem megmutatkozni.
n Hogyan kerültél Kazincbarcika
és Budapest után Budakalászra?
A kétezres évek elején sokat jártam
Budakalászon, az egyik étteremben
gyakran voltam vendég. Nagyon tetszett
akkor a falu – nem mintha kevésbé
tetszene most, hogy város lett – de úgy
maradt meg a fejemben, hogy nagyon
szeretnék ide költözni. Erre esélyem
sem volt. 2002-ben ismerkedte meg a
férjemmel, aki budakalászi, így kerültem ide. 2006 óta élek itt, a kislányom
most három és fél éves. Ebben a kör
nyezetben felnevelni egy gyereket nagy
lehetőség. Budapest belvárosában tologatni a babakocsit nem ugyanaz, mint az
Omszk-tó partján.
n Munkatársaddal kiadtatok egy
könyvet a Szulejmán című soro
zat kapcsán, amely a Sorozat és
történelem alcímet kapta. Most
pedig egy új kötet megjelenésén
dolgozol, Az agyamra megyek
címmel. Mit tudhatunk erről?
2005-ben pánikbeteg lettem. Nehéz
ezt kezelnie egy olyan embernek, aki
egyébként imád emberek közt, társa
ságban lenni, színházba, moziba és
fesztiválokra járni. És egyik pillanatról a másikra nem tudok kimenni az
utcára, felszállni a buszra, rosszul érzem
magam. Elkezdtem egy naplót írni ezzel
kapcsolatban. Nagyon komolyan az
öniróniára helyeztem a hangsúlyt. Igye
keztem erről az oldalról megközelíteni
ezt a betegséget, amit egyébként egyáltalán nem vicces megélni. Sikerült túljutnom rajta gyógyszerek nélkül, ezeket a
tapasztalataimat írtam meg ebben
a könyvben. Remélem, hogy mások
számára is hasznos lesz.
hd
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Sport

Kevélyre fel! Családi futóverseny

Újabb fejlesztések kezdődnek a Sportcsarnokban

Csípőkörzés, bokaforgatás, térdhúzás,
helyben futás – mindenki más és más
módszert választott a bemelegítéshez a
rajt előtt. Aki azonban tanácstalan volt,
közös tornán készíthette fel izmait a versenyre. A táv nem kicsi, hat és fél kilométer
hegynek felfelé a Millennium keréktől a
Kevély-nyergi turistaház romjaiig.
Több kategóriában lehetett nevezni a
hölgyeknek és az uraknak is. Akik a futáshoz nem éreztek magukban elegendő
energiát, azok a futócipő helyett túraba

sportcélra hasznosítja az építményt
amit hozzáépít, akkor az önkormányzat
anyagi kötelezettsége felmerül. Viszont
a mostani megállapodás szerint olyan
felújítások lesznek, melyekhez nem kell
építési engedély.”
A munkák ősszel kezdődhetnek meg
és a tervek szerint jövő év tavaszára a
Sportcsarnok olyan műszaki állapotban
lesz, ami alkalmassá teszi akár nem
zetközi kézilabda mérkőzések megtartására is. Teljesen új sportpadlót raknak
majd le a mostani balesetveszélyes
helyett, felújítják a csapatöltözőket és
korszerűsítik a világítás- és szellőző
rendszert. Emellett pedig felveszi

a kapcsolatot a cég a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal is, hogy
járuljanak hozzá a rezsiköltségekhez,
annak érdekében, hogy az iskolák
továbbra is használhassák a csarnokot
testnevelés órák tartására. Hajdu Gábor
elmondta, a veszteségek egy részét
ugyanis ez a kötelezettség termeli.
A távlati tervek között szerepel a
Sportcsarnok szigetelése és gépészetének teljes felújítása is. A mostani
beruházás során 62 millió forintot
költenek majd el az intézményben.
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27

14 éven felüli nők

16

14 éven felüli férfiak

42

lányok - nők

92

fiúk - férfiak

75

Egyéni versenyző összesen

265

Családok (gyermek 43, nő 21, férfi 21)
Összes résztvevő

Kategória

Helyezés

14 éven aluli
lányok

I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

14 éven aluli
fiúk
14 éven felüli
nők
14 éven felüli
férfiak

Túrázók

fiúk - férfiak
Családok

19
350

Berkes Nóra
Balogh Henrietta
Kovács Vanda Zsófia
Koltai Marcell
Pálinkás Ádám
Csáki Attila
Saroveczki Anna
Bánhegyi Mercédesz
Gál Krisztina
Varga Tamás
Pásztor Attila
Németh Ádám
Agárdi Krisztina
Machó Borbála
Stumpfelné Gulyás Erzsébet
Lajos Márton
Kispál Gábor
Petrók-Hanner Csaba
Szente család
Wernsdörfer család
Olsen család

Tehetség – kitartás – eredmények
Szeretném bemutatni az U15-ös
csapatot, akik erőn felül szerepel
nek, és küzdenek minden mér
kőzésen. Nagyon nehéz dolguk
van, hiszen náluk idősebb és
tapasztaltabb játékosokkal kel
mérkőzniük. Pár évvel ezelőtt
egy komplett csapatot csábítottak
el tőlünk, következményét most
érezzük. Azért nincs probléma,
hiszen tudjuk, ők a mi fiaink,
erős fából faragott, igazi budaka
lásziak. Dolgoznak akarnak.

hd

Művelődési Ház melletti körforgalomban és az önkormányzat tervei szerint
hamarosan a Duna parti kerékpárút
mellett is.
hd

Fotó: Felföldi Barnabás

hattak légvárban, izgulhattak a színpadi mesén, és kipróbálhatták a Kreatív
Zöld Kör újrahasznosított anyagokból
készített, távirányítású autóját. A nap
folyamán zenei aláfestés is járt az autókkal való ismerkedéshez, fellépett ugyanis
a Bond Jovi zenekar és az Ice Cream
Band is.
A Kalászi Kocsi Fesztivált először
tavaly májusban rendezték meg. A Kós
Károly Művelődési Ház szándéka az
volt, hogy egy Budakalászhoz kötődő
rendezvényt indítson el. A kalászi kocsit
– azaz a négy kerekű agyagkocsit – egy
ásatás során találták meg a településen.
Ez bizonyítja, hogy már mintegy ötezer
esztendővel ezelőtt használtak ezen a
vidéken ilyen eszközt. A kocsi nagyított
mását láthatják a városba látogatók a

13

14 éven aluli fiúk

Túrázók

Futók

Résztvevő
(fő)

14 éven aluli lányok

Futók

lányok - nők

Lóerők a Művelődési Ház fogságában
Valahogy úgy érezhette magát a
látogató a II. Kocsi Fesztiválon, mint
Gombóc Artúr a csokoládéboltban:
volt itt öreg és új, lomha és szupergyors, szirénázó és csendes, fekete és
fehér, kicsi és nagy, távirányítású és
valódi; gépjármű, verda és járgány is,
egyedül tragacs nem. Majdnem minden
a négy kerék körül forgott a Kós Károly
Művelődési Ház udvarán.
Csak azért majdnem, mert idén egy
újdonság is fogadta a látogatókat. Egy
helikopter szimulátorban akciófilmbe
illő jelenetet élhettek át a bátrak, akiknek
segítséggel, hivatásos pilóta nélkül kellett landolniuk a földön. A túra-rally
sportautó kiállítás adta a rendezvény
alapját, de számos kísérő program közül
lehetett válogatni, így a gyerekek ugrál-

kancsot ölthettek a lábukra és indulhattak
a gyalogtúrán. A szervezők arra is figyeltek
idén, hogy megóvják a nevezőket a kullan
csoktól. A rajtszám mellé ugyanis néhány
fújásnyi riasztószer is járt. A turistaháznál
aztán piknik várta a megfáradt résztvevőket
és itt osztották ki a leggyorsabbaknak járó
díjakat és emlékpólókat is.
hd

Fotó: Tokodi Gábor

Másfél esztendeje kötött szerződést
az önkormányzat a Dunakanyar
Létesítményüzemeltető Kft.-vel a Buda
kalászi Sportcsarnok működtetésére.
A vállalkozó akkor nagymértékű
fejl esztést ígért, amit a társasági
adókedvezményből származó pályázati
forrás biztosít. Az első ütemben megújult
a konditerem, a szauna és az öltözők.
A további munkálatokról azonban
hosszas egyeztetések zajlottak az önkormányzattal.
„A tizenhét havi tapasztalat az, hogy
körülbelül havi egymillió forint veszteséget termel a csarnok, ez nem vállalható
tovább így. Ezért is gondoltunk mi arra,
hogy befejezzük a ház üzemeltetését” –
mondta Hajdu Gábor, a cég ügyvezetője.
Három havi tárgyalássorozat után aztán
megegyezett a két fél.
„Egy komoly problémánk volt, amit
mostanra sikerült megoldani – hangsúlyozta Ercsényi Tiborné alpolgár
mester. Ha TAO-s beruházás történik
egy épületen, akkor amennyiben ez
a beruházás építési engedély köteles,
akkor az épületre az állam jelzálogot
jegyez be. Ez a tény aggasztotta az
önkormányzatot, hiszen ha netán a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft.
bármilyen okból kifolyólag nem tudja
fönntartani azt a kötelezettséget, hogy

Kategória

Laskai Tam ás edző szakszerűen,
kemény feg yelemm el irán yítja a
srácokat. Kitartásuk példaértékű, ha
nem nyernek, nem csüggednek, készül
nek a következő mérkőzésre. Szeretik
egymást, barátok, hisz látom, szabadide
jükben lejönnek a pályára és egymás
ellen fociznak. Nagyon remélem, hogy
pár év múlva ők lesznek a felnőtt csapat
gerince.
Köszönet a szülőknek, akik majd
minden edzésen, meccsen ott vannak,
izgulnak, drukkolnak,ha jó, ha rossz idő
van. Tudjuk, az akarat, a sport iránti
szeretet meghozza gyümölcsét.

Rogán László polgármester és a
képviselő-testület nagy része támogatja
az egész egyesület munkáját. Higgyék
el, enélkül nem tudnánk működni.
Szerencsére a vállalkozók is sokat segí
tenek. Egyszerűen remek az összefogás.
Sportolóink ismerik a sok segítség
eredetét, s nem felejtik el a kapott
szeretetet. Minden sportolni szerető

fiatalt vár unk, kulturált, megfelelő
körülményeket biztosítunk számukra.
Mutassuk meg ország-világnak, hogy
Budakalász az elsők között szerepel az
egészséges életmód és a mozgás terén!
Sárosi Tibor, elnök, BMSE

Felső sor balról jobbra: Sárosi Tibor elnök. Farkas Patrik (BP), Kiss Bence (BP), Albert Flórián
(BP), Bence Bence Dániel (BK), Takács Alex (BP),
Szűcs László (BK), Laskai Tamás edző, Középső
sor balról jobbra: Kaltner Richárd (BK), Szokolai
Soma (BP), Ruzicska Áron (BK), Fenyvesi Zoltán
(BK), Kárász Belián (BP), Juhász Tamás (BK), Alsó
sor: Volf Martin (BP), Kapus: Lázár János (BK).
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MEGHIVÓ STRANDFOCI BAJNOKSÁGRA
Az 1111. Szent István Cserkészcsapat strandfoci bajnokságot szervez

2014. június 15. vasárnap fél 12 órai kezdettel
a Budakalászi Cserkészház homokkal borított, kivilágított pályáján, melyre minden érdeklődőt örömmel
hívunk! Nemcsak cserkészeket és nemcsak fiatalokat! Családi csapatokat és szurkolókat is várjuk!
Jelentkezni több korosztályban lehet:
• A kisebbeket (12 éves korig) fél 12-re várjuk a pályára. 5+1-es csapatokkal jelentkezhetnek.
• A serdülő korosztály (12-16 éves kor) mérkőzései 3 órakor kezdődnek.
Itt szintén 5+1-es csapatokkal lehet indulni.
• A felnőttek megmérettetése fél 5-kor kezdődik. Ők 4+1-es csapatokban tudnak jelentkezni.

Budakalászi hírmondó
Anyakönyvi hírek
Májusi újszülöttek:
2014. május hónapban
7 kisfiú és 3 kislány született.
Házasságot kötött: 5 pár
Volt budakalászi lakosok:

Nevezés: ingyenes. Fődíj: Strandfoci labda és térítésmentes pályahasználat.
A jelentkezéseket a strandfocibajnoksag@gmail.hu e-mail címre kell küldeni. A levélben meg kell
adni a csapat nevét, a csapattagok nevét és azt, hogy melyik korosztályban szeretnének indulni.
Részletes tájékoztatást csak akkor tudunk adni ha már kialakult a mezőny.
További információk: Takács Benedek szervezőnél 305925204
A budakalászi Cserkészház és kertje, valamint a strandröplabda-, és focipálya egyéb alkalmakra is
kibérelhető! Családi és baráti találkozók, csapat és céges rendezvények és kerti partik ideális helyszíne a Budakalász Lenfonó HÉV megállónál a pékség mellett található a Vasút sor legelején. Bővebb
info: www.cserkeszek.hu honlapon.
Pályafoglalás: Konrád András 20 2203541 és Rácz Miklós 20 3152653 koordinátoroknál.

Áprilisban elhunyt:

Kék hírek

Májusban elhunyt:

•

Autófeltörők rendőrkézen
A rendelkezésre álló adatok alapján 2014. május 2-áról 3-ára virradó éjjel ismeretlen személyek
feltörtek egy autót Budakalászon. A nyomozás során beszerzett adatok eredményeként a
nyomozók azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
Cs. Krisztián 25 éves budapesti lakost, valamint 17 éves és 16 éves társait. A fővárosi férfiakat
a rendőrök elfogták, előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.
A három fiatal ellen a büntetőeljárást lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt a Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja.

•

Ittas vezető bíróság előtt
K. László 39 éves pomázi lakos 2014. április 8-án 23 óra körüli időben gépjárművével Budakalász
belterületén közlekedett. A rendőrök intézkedés alá vonták, melynek során vele szemben alkoholszondát alkalmaztak. A szonda eredménye a gépjárművezető ittasságát bizonyította.
A férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indult büntetőeljárás. Gyanúsítotti kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését.
A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az ügyben befejezte a nyomozást és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal megküldte a Szentendrei Járási
Ügyészség részére.

•

Bűnmegelőzési felhívás
Napjainkban gyakori bűncselekménynek számít a táska- illetve pénztárcalopás. Bárki áldo
zatául eshet ennek a bűncselekménynek, ha nem figyel kellően értékeire. Sokan a pénztárcá
ban, táskában tartják a bankkártyájukat, így az értékekkel együtt a kártyát is könnyen
megszerezheti az elkövető. A tolvajok szinte kivétel nélkül megkísérelnek pénzt levenni az
eltulajdonított bankkártya segítségével, amennyiben az ahhoz tartozó pin kódot az iratok
között megtalálják.

Koncz László 60 éves,
Csák Tibor 88 éves,
Dunai Árpádné
szül.: Laki Judit 68 éves,
dr. Jánosdeák Egon
Ferenc 88 éves,
Elsék János 77 éves,
Iványi Endre István 71 éves,
Jankovics Ferenc 73 éves,
Horváth József 73 éves

Ónodi Antal Sándor 66 éves,
Deme Ferenc 84 éves,
Szabó József László 60 éves,
Kovács János 86 éves,
Magyar László Pál 63 éves

Szépkorú lakótársunk
Kilencvenedik születésnapja alkalmából ott
honában köszöntötte Rácz Józsefné, született
Danics Mária Margitot Ercsényi Tiborné
alpolg ármester. Mária néni vendéglátóipari főiskolát végzett, ezután feleségül ment
Szentgyörgyi Ottó gépészmérnökhöz, akivel
47 évet élt nagyon boldog házasságban. Házas
ságukból egy lányuk született. Mária néni
nyolc éve lakik Budakalászon. Születésnapján
unokája, dédunokái és barátnője köszöntötték.

Budakalászi
hírmondó
Közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány
Megjelenik havonta
3800 példányban
Kiadja a Fanny Film Kft.
Felelős kiadó: Kempf Károly Ignác
Főszerkesztő: Huszár Diána
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
(Budakalász, 2011 Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
Nyomtatás: Bullseye Kft.
Felelős vezető: Szűcs Péter
Telefon: +36 (30) 991-9018

Gyógyszertári ügyelet
2014. június
Kőhegy Gyógyszertár
2014. június 8. vasárnap és június 9.
hétfő
(Pünkösd) 08-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.		
Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2014. június 15. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2014. június 22. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
István Király Gyógyszertár
2014. június 29. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
A változtatás jogát fenntartjuk!

Megvételre keresek Simson S 50- 51,
ETZ 250-251-es típusokat, papír nem
számít, ezekhez gyári új DDR-es alkat
részeket.
1950 előtti kerékpárokat, ezekhez
alkatrészeket, leírásokat, megegyezés
szerinti áron!
Régi zománctáblákat (hirdetési és utca
Apróhirdetések
táblák), régi olajokat (castrol, arol,
shell stb) régi magyar lemezárugyár
Felújít, bővít, korszerűsít, vagy másik
által készített gyerekjátékokat.
ingatlant vesz? Hitelre van szüksége?
E-mail: csekabau@invitel.hu
Hívjon minket, mi megtaláljuk Önnek
+ 36 30 950 9383
a piacon lévő legkedvezőbb konstrukciót. Szolgáltatásunk díjtalan!
Otthoni pénzkereset!
+36 209 443 165 TCI Hiteliroda
Utazási katalógusok csomagolása stb.
+ 36 90 603 607
www.mediafonebt.webnode.hu
635 Ft/perc
+ 36 20 910 4517, + 36 1 222 8397

A Budakalászi Hírmondó
legközelebbi
számának lapzártája:
2014. június 26.

A Szentendrei Rendőrkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy a bankkártyához
tartozó pin kódot próbálják megjegyezni és lehetőleg ne írják fel sehová. Így elkerülhető,
hogy a kódhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. Akinek a kód megjegyzése nehézséget
okoz, semmi esetre se írja azt fel a kártyára, mert így biztosra veheti, hogy a bankszámláján
megtakarított pénzétől is „megszabadítják”. Amennyiben a kódot mégis feljegyzik valahová,
a felírt számokat ne tartsák a kártya mellett a pénztárcában, táskában, hanem tegyék olyan
helyre, ahol akkor sem férnek hozzá, ha a bankkártya illetéktelen személyek kezébe kerül.
Forrás: Szentendre Rend-trendje
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