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Városunk új kirándulópontja
a kálvária régészeti Park

Húsvétra elkészült a Kálvária Régészeti Park információs
táblája. A tábláról megtudhatjuk a templom és a feltárás teljes
történetét. Minden budakalászinak ajánljuk városunk e jelentős régészeti emlékének megismerését. A történelmi ismeretek mellett, a város csodálatos magaslati pontján elkészült
templomot övező park kiváló lehetőséget teremt a kikapcsolódásra, feltöltődésre és a spirituális elmélyülésre is. A közeljövőben kis játszótér is készül majd a Kálvária-dombon,
a környéken élő családok és a gyermekekkel idelátogatók
számára.
ka

kirajzolódott a bölcsőde
sziluettje

Fotók: Kovács andrea

A terveknek megfelelő ütemben halad a bölcsőde építése. A falazás befejeződött, jelenleg a tetőt ácsolják, amelynek különlegessége, hogy az épület nyugati szárnyának
födémjére zöld növényeket telepítenek majd. A magas tető
fedését követően kezdődik a vakolás és a belső gépészeti
munka. A kisgyermekek és gondozónőik a tervek szerint
ősszel vehetik birtokba a Turi Attila Ybl-díjas építész tervei
alapján készült korszerű és impozáns épületet.
ka
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Interjú Rogán László polgármesterrel

Fotó: Tokodi gábor

szépülnek a közterek

n A gyenge tél miatt a szakemberek
úgy vélik, nagy szúnyoginvázió lehet
idén. Az ország több pontján már
megkezdték a gyérítési munkákat, elsőként Győrben szállt fel a repülőgép. Áprilisban rendkívüli ülésen
tárgyaltak a vérszívók elleni védekezésről. Hogyan száll szembe Budakalász a szúnyogokkal?
A szakértők egyik fele azt mondja, hogy
az enyhe tél miatt várható sok szúnyog, míg
a másik tábor szerint a kevés csapadék miatt
nem számíthatunk az átlagosnál több vérszívóra. Ezektől a véleményektől függetlenül
is fel kell készülnünk a probléma kezelésére,
mert nem szeretnénk, hogy hasonló helyzet
alakuljon ki, mint tavaly az árvíz miatt. A
járás több településével közösen végezzük
majd a szúnyoggyérítést. A Szentendre Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. koordinálja
majd és adja be a pályázatot, amivel 50 százalékos támogatást tudunk nyerni a szúnyogirtáshoz. Sajnos Pomáz nem csatlakozott
ehhez a kezdeményezéshez, és ez problémákat okozhat a szomszédos városrészben. Reméljük, hogy ők egyénileg elvégzik majd a
gyérítést. Mi mindent meg fogunk tenni
azért, hogy a Duna-parton és a város többi
részén is minél kevesebb szúnyoggal találkozzanak a polgárok.
n Szentendre Város Egészségügyi
Intézménye támogatási kérelemmel
fordult az önkormányzathoz. Egy új
ultrahang készüléket szeretnének vásárolni. Hozzájárul-e ehhez az eszközhöz Budakalász?
Egy több mint 12 éves ultrahang készüléket használ most a rendelőintézet, ami el-

látja a budakalásziakat és a járás többi lakóját is, összesen mintegy nyolcvanezer embert. Dr. Pázmány Annamária igazgatófőorvos azzal a kéréssel fordult hozzánk,
hogy szeretnének egy új ultrahang készüléket vásárolni, ami 12 millió forintba kerül. A
településeknek lakosságszám arányban kellene hozzájárulni ehhez a beruházáshoz. Ez
Budakalászon 1,6 millió forintot jelent. A testület úgy gondolta, hogy ez egy olyan cél,
amit érdemes támogatni, hiszen az egészségünkről van szó. Az új eszköz egy nagyon
korszerű képalkotó rendszer, ami a kóros elváltozásokat korai stádiumban is felismeri,
amire a mostani gép már talán nem képes.

n A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ kezdeményezésére módosította a testület mindkét általános
iskola alapító okiratát. Mit tartalmaznak a megújított dokumentumok?
Mindkét iskolában a gyermeklétszámnövekedés miatt is módosítani kellett az alapító okiratot, Szentistvántelepen például
450-ről 480-ra szeretnék felemelni az iskolában elhelyezhető diákok létszámát. A
nagyobb figyelemre, fejlesztésre szoruló autizmussal és asperger szindrómával küzdő
gyerekek ellátását is bevettük a dokumentumba, amiről eddig az nem rendelkezett.
Erre így külön finanszírozást kap a Kalász
Suli is. A Szentistvántelepi Iskolánál ez anynyival kiegészült, hogy szinte biztos, hogy
idén négy új tanteremmel bővülhet az intézmény. A testületnek ezt a tervet is véleményeznie kellett. De azt sem szerettük volna
elhallgatni, hogy az önkormányzat ezt csak
átmeneti megoldásnak tekinti. A végleges
megoldás egy új tanintézmény építése lenne,
ugyanis a hely a négy új tanteremmel együtt
is szűkös, és tovább fokozza majd az udvar
zsúfoltságát. Reméljük, hogy a véleményünk
értő fülekre talál majd.
n Négy új tanterem sem kevés. Milyen forrásból és mikorra valósulhat
meg?
A tervezés már elindult, a felkért szakértők már felvették a kollégáinkkal a kapcsolatot. Ha minden anyagi és jogi feltétel is
rendelkezésre áll, akkor szeptemberre megvalósulhat. A beruházást teljes egészében az
intézményfenntartó finanszírozza majd, tő-

lünk nem kértek ehhez hozzájárulást.
Évente így is több mint 70 millió forintot fizetünk a KLIK-nek az iskolák működtetéséért. Ez a négy tanterem a Szentistvántelepi
Iskola éttermi részére épülhet rá. Mi leírtuk,
hogy ez a szociális helyiségek és az ebédlő
bővítését is magába kellene, hogy foglalja.
Most ezért is küzdünk, ugyanis már így is
kicsi az étkező.

n Áprilisban sokan vettek részt a várostakarításon és sorra szépülnek
meg a közterek is. Mik lesznek a következő egy hónap legfontosabb
munkái?
A gyenge tél miatt hamarabb kellett kezdeni a gazok kiirtását és már másodszor vágják a kollégák a füvet a közterületeken. A
virágosítás folyamatban van. Szép lett a
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplom előtti park, már restaurálják a
szerb keresztet, ha visszakerül a helyére, szeretnénk majd virágosítani a környezetét.
Ajánlatokat kértünk be az oszlopok virágosítására, és virágtornyokat is elhelyezünk
idén a város több pontján is, ilyen eddig még
sohasem volt Budakalászon. Olyan helyszíneken lesznek ezek láthatók, ahol nem tudunk parkokat építeni, ahol több a burkolat
és a kő. Elkészült a Kálvária régészeti park,
illetve az információs tábla is. Pár évvel
ezelőtt megcéloztuk Pártai Luciával a Virágos Magyarországért Mozgalomban való
részvételt. Azokkal a nagy fürdővárosokkal,
ahol több tízmillió forintot szánnak erre,
nem tudunk versenyezni, de jó úton járunk,
és a városunkba érkezőknek is pozitívak a
visszajelzései.
Folyamatosan zajlanak a járdaépítések,
kértünk ajánlatokat a Diófa és a Mátyás király utca burkolására. Időnként az a vád ér
bennünket, hogy a város csak a városházáig,
illetve a nagy templomig tart, erre szeretnénk rácáfolni. Annak idején, amikor a körforgalomba a kalászi kocsit elhelyeztük,
akkor kettőt rendeltünk, a másik még le van
deponálva. Kerestük a helyét, és úgy döntöttünk, hogy a Duna-parton a körforgalmi
résznél kap majd helyet. Így azok a kerékpárúton közlekedők, akik egyébként nem
jönnének be a városba, szintén hallhatnak
majd Budakalász gazdag múltjáról.
2014. április
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Elektronikus adóbeavallás

Tisztelt Adózók!
2014. évtől megújultak és korszerűsödtek a Budakalászi Polgármesteri Hivatal adóbevallási nyomtatványai. 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

zÖldHUlladÉk
szállÍTás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
zöldhulladék szállítás kéthetente,
szombati napokon történik (május 3.,
17., 31., június 14., 28.) biológiailag
lebomló zsákokban.
Felhívjuk figyelmüket, hogy kerti
zöldhulladék elszállítása kizárólag a
szolgáltató által biztosított zöld feliratos zsákokkal történik, melyeket a
szállítási napon reggel 7 óráig kérünk
kihelyezni. Más zsákban, vagy később
kihelyezett zöld hulladékok nem kerülnek elszállításra.
Azok a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosok, akik még
nem vették át a 2014. első fél évére
jutó térítésmentesen biztosított, 9 db
zöldhulladékos zsákot, személyigazolvány bemutatása ellenében nyitvatartási időben (csütörtök, péntek:
14-18, szombat: 8-12 óráig) átvehetik
a Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz.
alatti Hulladékgyűjtő ponton (volt
Lenfonógyár területén).
A zsákokat legkésőbb 2014. május
31-ig lehet átvenni.
Érdeklődni kizárólag a közszolgáltató ügyfélszolgálati számán lehet,
70-371-9005 és 34/600-700 illetve a
Hulladékgyűjtő ponton, nyitvatartási
időben.
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szabálysértési bírságok

A Budakalászi Önkormányzati Rendészet tájékoztatja a járművezetőket, hogy az
utóbbi időben jelentősen megnőtt a közlekedési szabálysértések száma, különösen az Egészségház utcájában és annak közvetlen környékén. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy megállni és várakozni ott lehet, ahol ezt tábla nem
tiltja. Járdán ugyanakkor csak akkor szabad megállni és várakozni, ha ezt tábla, vagy
útburkolati jel kifejezetten megengedi, ilyen tábla vagy útburkolati jel Budakalász
egész területén nincs kihelyezve, tehát a város teljes területén minden járdafelületen tilos megállni és várakozni, beleértve a Postahivatal előtti járdaszakaszt is. A járda a gyalogosoké.
Az Egészségház előtt a továbbiakban három óra időtartamban korlátozzuk a megállást és várakozást, a parkolást, kérjük, hogy a létesítmény parkolóit ne használják P+R
parkolóként. Az Egészségház parkolóhelyei (és a Kőbányai
úton
kialakított
parkolóhelyek) ugyanis arra
szolgálnak, hogy az Egészségház betegei, illetve a
környéken ügyet intézni
akarók (Posta, bolt, patika,
temető, stb.) meg tudjanak
állni járműveikkel. Egy kivétel itt is van: az Egészségház melletti parkoló,
ahová csak engedéllyel lehet behajtani, kizárólag az Egészségház orvosai
részére van fenntartva. Könnyű belátni: az orvosok nyugodt munkavégzéséhez
hozzátartozik az, hogy meg tudjanak állni, és ne kelljen emiatt a betegeknek várni.
Kérjük, hogy járműveikkel ennek megfelelően parkoljanak. Munkatársaink a parkolási rendet folyamatosan ellenőrzik.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a közelmúltban megváltozott a szabálysértési törvény, megszigorodtak a büntetések is. A behajtani tiloson való szabálytalan behajtásért 30 000 Ft, a rokkanthelyen rokkantkártya nélküli várakozásért
és megállásért 50 000 Ft, a megállni és várakozni tilos tábla előírásainak megszegéséért 10 000 Ft, a járdán való megállásért úgyszintén 10 000 Ft összegű fix
bírság kiszabását írja elő a törvény. Ez azt jelenti, hogy az intézkedő nem mérlegelhet,
ekkora összegű bírságot kell kiszabnia.
Jó, ha a járművezetők tudják, hogy a Rendészet által kiszabott helyszíni bírság befizetéséről külön értesítést is kapnak, a bírság összegét 30 napon belül kell kiegyenlíteni, postai csekken. Ha a szabálysértést az elkövető nem ismeri el, vagy a bírságot
nem fizeti meg, úgy a Rendészet a keletkezett iratanyagot és bizonyítékokat a rendőrség, illetve a Járási Hivatal Szabálysértési Hatósága felé felterjeszti.
Behajtási tilalom megszegése esetén a Rendőrség közigazgatási, a várakozási tilalom megszegése, a járdán parkolás, a rokkanthelyen engedély nélkül várakozás eseteiben pedig a Járási Kormányhivatal Szabálysértési Hatósága szabálysértési eljárást
fog indítani. Fontos tudni, hogy a Rendőrség és a Járási Szabálysértési Hatóság a helyszíni bírság összegénél magasabb pénzbírságot fog kiszabni, ha a szabálysértés tényét
megállapítja (lásd táblázat).

járdán való megállás
tiltó tábla ellenére megállás/várakozás
mozgáskorlátozott helyen történő
szabálytalanság
behajtani tilos tábla megsértése

fix helyszíni
bírság

szabálysértési
pénzbírság

50 000 Ft
30 000 Ft

100 000 Ft
60 000 Ft

10 000 Ft
10 000 Ft

20 000 Ft
20 000 Ft

a beruházásokról dr. krepárt Tamás alpolgármester, kaltner károly és Tolonics istván képviselők beszéltek.

Járdák újulnak meg

Biztonságosabb lesz a gyalogosok
közlekedése, ugyanis több elhanyagolt
járdaszakasz is megújulhat idén. Több
olyan pontja is van a városnak, ahol új
gyalogút készül az év folyamán. Az önkormányzat a 2014-es költségvetéséből
közel 20 millió forintot különített el
ezekre a feladatokra.
Az első munkák már el is készültek. A
Szegfű utcai járda megkapta új burkolatát. Térkővel rakták le, ennek karbantartása ugyanis sokkal egyszerűbb, mint a
beton- vagy aszfaltjárdáé. A megsüllyedt
szakaszokat könnyen fel tudják szedni és
újrarakni, emellett tartós is lesz. Tavaly a
boltig újították fel a járdaszakaszt, mostanra azonban már egészen a Mályva utcáig gyalogolhatunk jó minőségű úton.
Szakaszos járdafelújítás lesz majd a
Pomázi úton, ahol 120 méter hosszan javítják ki a burkolatot, de a Lenfonó állomás közelében is folytatják a tavaly
megkezdett munkát. Most a „sárga ház”
előtti szakaszon cserélik ki a járdát.
A Budai út toldozott-foltozott járdája
is megszépül idén. Először csak részleges felújítását tervezték, végül azonban
arról döntöttek a városvezetők, hogy
szinte teljes hosszában rendbe teszik. A
békásmegyeri határtól számítva 750 méteren dolgoznak majd a munkások.

Az elmúlt években csak a javításokra
jutott forrás, idén azonban új járdaszakaszok is épülnek. Lakossági megkeresés alapján épül a Szalonka utcában a
főúttól az óvodáig tartó járda, de szintén
a lakók kérték az Erdőhát utcánál a járdát. Itt a temetőt szegélyező terület rendezését már elvégezte a kivitelező. Mivel
az itt élők csak az úttesten tudtak közlekedni, ezért balesetveszélyes is volt ez a
terület. Közel 300 méteren épül meg az
új gyalogút, mely biztonságos lejutást
biztosít a Klisovác utcára.

Belső parkoló épült az óvodánál

A reggeli órákban, amikor a szülők a
gyerekeket óvodába hozzák, sokszor
okoz gondot a parkolás a Telepi Óvodánál. A dolgozók is itt tették le autójukat,
a bölcsőde építése miatt pedig kevesebb
lett a parkolóhely. Az önkormányzat kérésére a kivitelező GOMÉP Kft. csak
annyi helyet foglal el mindig, amennyi az
adott munkák biztonságos elvégzéséhez
feltétlenül szükséges. A helyzet pedig
nem fog javulni akkor sem, ha elkészül
az új intézmény.
Ezért határozott úgy a városvezetés,
hogy együttműködve a Telepi Óvodával,
belső dolgozói parkolót alakítanak ki. Az
épület bejárati oldalán – amit a kevés
napsütés miatt nem használtak – térkővel burkolt parkolóhelyeket építettek.
Összesen tíz személyautó tud itt biztonságosan megállni. A parkoló építése
része volt a Szegfű utca járdaszakasz re-

konstrukciójának, a kettő együttesen
közel négymillió forintba került.
A bölcsőde építésével kisebb lett a Telepi Óvoda udvara. Ezért az önkormányzat új játszóeszközök beszerzését tervezi,
valamint egy olyan tanulmány elkészítését, mely irányt mutat a játszóudvar további fejlesztéséhez. A bejárat egyik
oldalán most a parkoló, míg másik oldalán várhatóan az a KRESZ-pálya kaphat
helyet, ami most a nagyudvar része.

Parkosítás

Már teljes pompájában látható a
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplom előtti újonnan kialakított tér.
Az elhanyagolt sövénysort kivágták, helyén terméskövekből épült támfal áll, és
számtalan virág is díszíti az új parkot.
Humusz került a földfelszínre és füvesítették a templom felé eső oldalt. A város
által megrendelt tíz virágtoronyból kettőt itt helyeznek majd el. A park építésére másfél millió forintot fordított az
önkormányzat.
Nem ez az egyetlen közterület, ami
idén új díszbe borul. Befejeződik a
Kálvária parkosítása és rendbe teszik a
Kalász Sulival szemben a Klebelsbergszobor környékét is. A legtöbb parkban
már nyílnak a virágok, de az önkormányzat közzétette felhívását a város
virágosítására is. Április közepéig jelezhették ajánlataikat a virágkereskedők és
kertészek, mennyiért vállalnák, hogy
beültetik a város közterületen található
virágtartó-edényeit futó muskátlival.
hd

5

Fotók: Tokodi gábor

Fejlesztések Budakalászon

BUdakalászi HÍrmondó

BUdakalászi HÍrmondó

Országgyűlési képviselőválasztás 2014.

Budakalász (Pest megye 03. oEVk)

Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:

8318 fő
5959 fő
71,63%
49 db
5910 db

Egyéni képviselőjelöltekre leadott szavazatok megoszlása:
mellákné Tóth éva
Ferenczi jános
juhász Hilda
skrobár róbert
marosi Katalin
gáspár Tibor
murányi levente
Kardos- Horváth jános
győrfi attila
árvay- nagy anna
Hadházy sándor
Holek Katlain
Bassa zoltán
sefcsik Ibolya
Kiss jános
szinna gábor
dr. diószegi gábor
Kálmán dávid miklós

Összes szavazat
38
24
41
9
29
1
888
444
2
2
2818
13
21
2
30
1506
30
3

%
0,64
0,4
0,69
0,15
0,49
0,01
15,02
7,52
0,03
0,03
47,75
0,22
0,35
0,03
0,50
25,52
0,50
0,05

Országos pártlistákra leadott szavazatok megoszlása:
Összes szavazat

magyarországI CIgánypárT
1
a Haza nEm EladÓ
16
sErEs márIa szÖVETségEsEI
27
FÜggETlEn KIsgazda-, FÖldmunKás-,
és polgárI párT
6
Új dImEnzIÓ párT
3
FIdEsz – magyar polgárI szÖVETség,
KErEszTénydEmoKraTa néppárT
2788
sporTos és EgészségEs
magyarországérT párT
32
lEHET más a polITIKa
509
jÓléT és szaBadság dEmoKraTa KÖzÖsség 6
Új magyarország párT
0
magyar munKáspárT
30
szoCIáldEmoKraTáK magyar
polgárI párTja
23
KÖzÖsség a TársadalmI
IgazságosságérT néppárT
11
EgyÜTT 2014 párT
23
zÖldEK párTja
26
ÖsszEFogás párT
12
magyar szoCIalIsTa párT,
EgyÜTT – a KorszaKVálTÓK párTja,
dEmoKraTIKus KoalÍCIÓ,
párBEszéd magyarországérT párT,
magyar lIBErálIs párT
1496
joBBIK magyarországérT mozgalom 862
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Hadházy sándor, a Fidesz-Kndp jelöltje immár ötödik alkalommal nyerte
meg pest-megye 3. számú választókerületében az egyéni képviselő
választást.

Fotók: raczkó Bora

Budakalász városban a névjegyzékben
szereplő választópolgárok száma
Szavazásra megjelentek száma:

mandátumátadó ünnepség a szentendrei Városháza dísztermében

%

0,01
0,27
0,45

0,10
0,50

47,47

0,54
8,66
0,10
0
0,51

0,39

0,18
0,39
0,44
0,20

25,48
14,68

Budakalászon a szavazáson résztvevők aránya magasan meghaladta az
országos átlagot.

A szavazásra átjelentkező 155 főből 147 fő jelent meg.
Pest megye 03. számú választókerületében az egyéni
képviselő választást HADHÁZY SÁNDOR képviselő úr,
a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte meg.
Külön köszönet Szentendre címzetes főjegyzőjének, dr. Molnár Ildikónak, a 03. számú OEVK vezetőjének a választás során
nyújtott segítő közreműködéséért.
Magam, és a Választási Iroda munkatársai nevében köszönöm a választásban aktívan részt vevő Szavazatszámláló bizottsági tagok és munkájukat segítő jegyzőkönyvvezetők
munkáját. Az Európai Parlamenti képviselőválasztás kapcsán
is számítunk felelősségteljes munkájukra.
Dr. Molnár Éva jegyző

BUdakalászi HÍrmondó

Európai parlamenti választások 2014. május 25.
átjelentkezés

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke
2014. május 25. napjára (vasárnap)
tűzte ki az Európai Parlament tagjainak
2014. évi választását. Településünkön az
Európai Parlament tagjainak választásánál választási bizottság nem működik.
Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Molnár Éva jegyző, 2011 Budakalász, Petőfi
tér 1. Tel: 06-26-340-266, fax: 06-26340-494.
A Helyi Választási Iroda vezetője és
Választási Információ Szolgálat telefonszámai: 06-26-340-266/107 és 06-26340-266/116. A Választási Információs
Szolgálat az ügyfélfogadási rendtől függetlenül teljes munkaidőben működik,
mind személyesen, mind telefonon válaszol a választásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Budakalász Város szavazókörei
az alábbiak:

1. Szentendrei út 9. (Faluház)
2. Budai út 54. (Kalász Suli Általános
Iskola)
3. Budai út 54. (Kalász Suli Általános
Iskola)
4. Petőfi tér 1. (Polgármesteri Hivatal
„B” épület)
Akadálymentes szavazókör
5. Pomázi út 3. (Nyitnikék Óvoda)
6. Martinovics utca 9. (Szentistvántelepi Általános Iskola)
7. Pomázi út 3. (Nyitnikék Óvoda)
8. Mályva utca 1. (Telepi Óvoda)

a szavazás helye:

A választópolgárok főszabályként a
lakóhelyük szerint kijelölt, az értesítőben feltüntetett helyen szavazhatnak.

Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, és nem az értesítőben
megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló kérelmet
nyújthat be személyesen, vagy elektronikusan a Helyi Választási Irodához.
Ilyen esetben Ön a kérelmében megadott magyarországi településen szavazhat.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. május 23. napján
16 óráig kell megérkeznie a lakó- vagy
tartózkodási helye szerinti Helyi Választási Irodához. Természetesen ugyanezen
időpontig van lehetőség a kérelem megváltoztatására vagy visszavonására.
Az átjelentkezett választópolgár a
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatal „B” épületében szavazhat.

mozgóurnás szavazás

Amennyiben Ön egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazókörben, úgy mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be a hatályos jogszabályok szerint.
A választópolgár mozgóurna iránti –
írásban, vagy elektronikusan – benyújtott kérelmének 2014. május 23-án, azaz
péntek 16 óráig kell megérkeznie ahhoz
a Helyi Választási Irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel.
Lehetőség van mozgóurna igénybevételét kérni a szavazás napján, 2014. május
25-én legkésőbb 15 óráig kell megérkezni az írásos kérelemnek a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna
igénybevételére irányuló kérelmeket
nem csak személyesen, hanem más személy útján is leadhatja a választási irodában, vagy a szavazás napján, kizárólag
a szavazatszámláló bizottságnál.

külképviseleten történő
szavazás

Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, akkor Magyarország külképviseletén szavazhat. A
külképviseleti névjegyzékbe való felvételi iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, és a szavazás

napján külföldön tartózkodó választópolgár adhat be. A kérelemnek legkésőbb 2014. május 17-én 16 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Amennyiben a választópolgár ilyen
irányú kérelmet terjesztett elő, de mégis
Magyarországon kíván szavazni, úgy lakóhelye szerint illetékes szavazókörben
már nem szavazhat, ha a külképviseleti
névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmét határidőig nem módosította, vagy
nem vonta vissza.

Hajléktalanok szavazása

Felhívom azon választójoggal rendelkező Magyar Állampolgárok figyelmét,
akiknek lakcím bejegyzése település
szintű, tehát Budakalász szerepel lakcím
igazolványában, úgy részükre a szavazat
leadására Budakalász 4. számú szavazókörét (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. „B”
épület) jelöltem ki.

akadálymentes szavazóhelyiség

Aki választási segítséget (pl. akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását)
kérte az országgyűlési képviselők választására a választójoga gyakorlásához, az
az Európai Parlament tagjainak választására is érvényes. Aki még nem kérte a
választási segítséget, még kérelmezheti,
kérelmének legkésőbb 2014. május 23án, pénteken 16 óráig kell megérkeznie
a Helyi Választási Irodához. A kérelmező
választópolgár Budakalász akadálymentes szavazókörében, 2011 Budakalász,
Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatal „B”
épületében szavaz.
Tisztelt Választópolgárok!

Kérem, ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mert ha az okmányok
érvényessége lejárt, az a szavazásnak
akadálya.

Választással kapcsolatos ügyintézés
és a választással kapcsolatos bármely
kérdésével forduljon a Helyi Választási
Irodához személyesen, vagy telefonon.

Dr. Molnár Éva jegyző,
a Helyi Választási Iroda vezetője
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BUdakalászi HÍrmondó
Kultúra

Világokon át
Filmszemináriumok
lőrincz Gabriellával

A név és a kedvesen mosolygó arc is ismerős lehet sokaknak. Az egykori televíziós
bemondó és szerkesztő, Lőrincz
Gabriella kéthetente hív barangolásra minden érdeklődőt a
metafizika világába. A Művelődési Házban filmszemináriumokon boncolgatják az élet örök
kérdéseit. Egyik találkozó vagy
beszélgetés sem parttalan,
ugyanis mindig filmvetítéssel
indul az est, ahol azt a sorozatot láthatják az érdeklődők, amelyet a Magyar Televízió vetített több részletben, és amelyből
egy könyv is készült.

A Magyar Televízió 2006-ban adta le teljes terjedelmében
a Világokon át sorozat tizenkét részét. Azóta többször megismételték, én pedig országjáró körútra indultam, mert meglepetésszerűen kaptam felkéréseket. Először Szolnok, aztán
Szentendre, Sopron, Pécs következett, Jászberénybe járok
éppen, és a budakalásziaktól is kaptam felkérést. Filmszemináriumoknak nevezem, ami annyit jelez, hogy a vetítés után
kicsit komolyabban szeretnénk beszélgetni ezekről a témákról, kibontani, elmélyíteni mindazt, amit a filmekben láthatunk majd.

A Világokon át sorozat alcíme Barangolás a metafizika birodalmában. Kiknek lehet ez érdekes?
Ez egy spirituális ismeretterjesztő filmsorozat. Mindenképpen ajánlom azoknak, akik a határán „billegnek” a világnézeti problémakörnek, mert úgy gondolom, azokat is
megcéloztuk, akik racionalista szemmel nézik a világot, de
azért vannak kérdéseik. A materialistának is érdemes megnéznie, mi van a világ másik felén, hiszen a kettő tulajdonképpen nem működik egymás nélkül. Alapfogalmakat
tisztázunk, de úgy érzem, hogy nem alapfokon. Nem bulvárezotériáról van szó, ezt már az előadók személye is garantálja.

Milyen témákról szólnak a filmszemináriumok?
Örök témákról beszélünk. Nem úgy aktuálisak, hogy lejárna már holnap a szavatosságuk. Ezekről a kérdésekről kétezer éve is gondolkodtak az emberek, és ma is keresik a
választ. Csak az a szerencse, hogy most már alakulnak is a válaszok. A tudomány is hozzáteszi a magáét a filozófiához, egymásba ízesülnek és kiegészítik egymást. Az első film Az anyag:
Káprázat vagy valóság? Itt a Budakalászon élő Dr. Kulin Sándor, információs medicinához értő orvos volt a vendégünk.
Aki nem csak a konzervatív szemléletű orvoslást követi, a
szemináriumon válaszokat találhatott. Foglalkoztunk a polaritás kérdésével, a világunkat átszövő kettősséggel, ekkor
Csörgő Zoltán hagyománykutató, kulturantropológus volt a
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vendégünk. Aztán egy kutatómérnökkel, buddhista filozófussal találkoztunk az Őselemek, őstörvények című részben, majd
a Tér, idő, tudat vidékére kalandoztunk Paulinyi Tamás parakutatóval. Hamarosan dr. Simoncsics Péter integráló orvos
fog Az élet lehellete: Céllal, céltalanul? című részünkhöz hozzászólni. A tavaszi szezont Grandpierre Attila csillagász, asztrobiológus, író, zenész zárja majd.

Mik a tapasztalatok, mennyire bátran mernek a
résztvevők bekapcsolódni a beszélgetésbe?
Kétféle attitűd van. Ezek fajsúlyos témák, de ez az érdeme
is a dolognak, hogy olyan kérdésekről beszélgetünk, amelyek
minden embert foglalkoztatnak. A hétköznapokban talán nem
is érdemes sekélyesen beszélgetni róla. Ez a forma talán alkalmasabb arra, hogy átgondoljuk őket. A közel egy órás filmvetítést egy-másfél órás beszélgetés követi. De a reakciókra
visszatérve: vagy olyan volt, hogy befele fordulva elgondolkodtak, ám amikor beszélgetni kezdtem a vendéggel, felbátorodtak és már ők is mertek kérdezni. Néha egész meglepő
aktivitással is találkoztam, és ez mutatja, hogy az emberek igenis szeretnek fontos kérdésekről, a lényegről is beszélgetni.
hd

kedvenc dolgaim

Gyakori vendég a televízió képernyőjén, gyakran mosolyog
vissza ránk színes magazinokból
és a színházlátogatók is számos
alkalommal láthatják nevét a
szereplők között. Szulák Andrea
szakadatlanul dolgozik, most
éppen egy premierre készül a
Madách Színházban. Legújabb
szerepét a Tanulmány a nőkről
című darabban kapta, melyet
Szente Vajk rendez. De mint
mondja, egy-egy ilyen zenés est, mint a budakalászi, a nehéz
időszakokban is feltölti.
Rengeteg személyes történet tartozik azokhoz a dalokhoz,
melyeket az elmúlt három évtizedes pályafutásából válogatott
össze. Nem véletlen tehát, hogy műsorának a Kedvenc dolgaim címet adta. Műfaji szempontból ebbe sok minden belefér: popdalok, régi slágerek, musical részletek is felcsendültek
Bolba Tamás zongoraművész kíséretével. Nosztalgikus viszszaemlékezéseket és újdonságokat egyaránt tartogatott a koncert. Ahogy az énekesnő mondja, a műsornak az az egyetlen
célja, hogy hallgatói egy órára kikapcsolódjanak, mosolyogjanak és élvezzék a zenét.
Az előadás előtt adott rövid interjújában arról is mesélt,
Budakalász nem ismeretlen a számára, ugyanis hosszú évekig
élt Szentendrén, így jól ismeri a környéket. Azóta Solymáron
lelt otthonra, de átutazóban gyakran jár a vidéken. Családi
életéről ritkán beszél, annyit azonban elárult nekünk, hogy
kislányával zenei ízlésük sok mindenben megegyezik, de próbálja elfogadni azokat a stílusokat is, melyeket Rozina kedvel.
Aki azt hinné, hogy az énekesnő otthon musicalt hallgat musicallel, az bizony téved. Szulák Andreát ugyanis a legjobban
a komolyzene és a jazz populárisabb ága tölti fel.
hd

a tiszta Budakalászért

Szomorú vagyok. Nagyon szomorú.
De voltam felháborodott és indulatos is.
De most már „csak” szomorú vagyok.
Nagyon szomorú.
Hogy kerülnek magánbajok az újságba? A közös sérelmünk miatt.
Évekkel ezelőtt a Budakalászért Védegylet közreadott egy felhívást, hogy
hozzuk létre a Kalásziak Ligetét az
Omszk parkban. Kalásziak Sétánya lett
belőle, mert az adottságok erre futották.
Elkezdtünk egy fasort ültetni. Kislevelű
hársat, hogy ne csak az árnyéka legyen
majd, hanem szép virága is, amiből az
egyik legfinomabb teát lehet készíteni. A
kalásziaknak szántuk. Ezért kértük, hogy
ez ne csak a mi ügyünk legyen, hanem
mindenkié. Mi elkezdtük, és mindenkit
várunk, hogy folytassa. Eddig sajnos
nem találtunk követőkre. Viszont pusz-

Fotók: nagy Edit

miért?

egyéb feleslegessé vált dolgokat olyan helyen,
ahol eredeti gazdája úgy gondolja, úgysem
látszik. De az is lehet, hogy csak nem törődik
vele. Érdekes faj az ember. Két kezével pusztítja azt a világot, ami az életet adja neki.
Pedig csak egy kis odafigyelésre lenne szükség. Törődünk azzal, hogy milyen az autónk,
házunk, a fizimiskánk, hogy minden szép és
„tiptop” legyen. Ám az már tényleg nem olyan
fontos, hogy ahová hazatérünk, ahová elmegyünk kikapcsolódásként sétálni, szép és
tiszta legyen?! Pedig a már autóba rakott dolgokkal megállhatnánk a hulladékudvar előtt
ahelyett, hogy egy facsoport tövébe borítjuk

a szemetet. Sok az eldobált flakon, műanyag
csomagolóanyag… Csak egy aprócska gondolat: azzal az erővel, amivel kiejtjük a kezünkből, akár a kukába is dobhatnánk, ahová való.
Természetesen, akinek nem inge, nem vegye
magára.
Budakalászon a tavaszi várostakarításon
mintegy hatszáz szorgalmas kéz dolgozott
azon, hogy felelőtlen vagy meggondolatlan
embertársai után nagytakarítson. A hulladékszállító cég három tonna szemetet vitt el a
városból az akció után, de a konténerszállítóknak is maradt még további 71 köbméter.
Jó lenne, ha jövőre ennyi sem lenne! Köszönet minden résztvevőnek a munkáért és a
példamutatásért is!
hd

títókra igen. Tavaszra egy fácska elszáradt, talán ez adta az ötletet? Mert mindegyiket megrongálták. Egyet egy kicsit,
az összes többit viszont derékba törték.
Ki és miért? Nem tudjuk.
De nem rekviem akar lenni ez az írás.
Hanem a bele nem törődésé. A várostakarítás napján próbáltuk menteni a sérülteket, de újakat is ültettünk. Nem
adhatjuk fel! Nem engedhetjük át a területet mindenhol a barbárságnak! Hiszünk abban, hogy nem így kell élnünk!
Hogy nekünk ezt nem kell elfogadni!
Ezért ültetünk újra és újra. És ezt kérnénk mindenkitől. Ha kitörnek egy fát,
legyen helyette kettő-három. Ha kitépik
a virágokat, akkor jelenjenek meg azok
újra. Nem kell, hogy tudjuk, ki volt, aki
nem engedte a barbárságot eluralkodni.
Az a lényeg, hogy megállítsuk azt!
dr. Hantos István
Budakalászért Védegylet
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Fotók: Hantos István

Lehetne akár ehhez hasonló szlogeneket
is gyártani, de Budakalászon csak nemes egyszerűséggel várostakarításnak nevezik a tavasszal és ősszel a környezetért végzett
munkát. A hosszú évek óta zajló akciót már
nem is feltétlenül szükséges „nagydobra”
verni, ugyanis lelkes civil szervezetek, intézmények és magánemberek gyűlnek össze az
első hírre is, hogy megtisztítsák a közterületeket. Az önkormányzat a koordinálást végezte, valamint eszközöket is biztosított a
résztvevők számára.
Évről évre kevesebb a szemét, de még
mindig találni illegálisan lerakott sittet, és

BUdakalászi HÍrmondó

BUdakalászi HÍrmondó

Óvodai hírek / Diákhírek

n TElEPi óVoda

Gyermeknap az oviban – 2014

Június 6-án, pénteken 15 órától gyermeknapi rendezvényt
tartunk az óvodában. Minden Telepi ovist, szüleiket, nagyszüleiket, rokonokat, barátokat (aki gyermek, aki gyermek akar lenni,
aki még mindig gyermek, aki gyermek volt, vagy újra gyermek)
szeretettel várunk, hogy sok játékkal, vidámsággal megünnepeljük a legőszintébb és legcsodálatosabb földi teremtményket, a
gyermekeket!

n nyiTnikÉk óVoda

n TElEPi iskola

Ismét itt a tavasz, itt az
örökzöld téma,
a Föld napja.
De honnan is
indult ez a
mozgalom?
Amerikában
egy
egyetemista kezdeményezte a környezet, a
Föld megvédését. Ezáltal törvények keletkeztek a vizek, a levegő, az erdők védelmére. Mára már több mint 140
ország csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, és április 22-én megemlékeznek az
emberek a Földünkről.
Mi, a Nyitnikék Óvoda dolgozói ezen a
napon virágokat ültetünk a gyerekekkel
együtt az óvoda udvarába, kertjébe. Az
elültetett virágok több hónapon keresztül „jutalmaznak” minket szépségükkel,
illatukkal. Sokat beszélgetünk arról a
csoportban, hogy mi mindennel ajándékoz meg minket a Földünk (oxigén, élelem, és még sorolhatnánk), és hogy mi,
emberek mivel tudjuk védeni Földünket. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak
ezen a napon tegyünk Földünkért,
hanem az év többi napján is!
Kíváncsiak voltunk mit tudnak, mit
éreznek erről az óvodások, meg is kérdeztük: „Szerintetek hogy lehet rendben
tartani környezetünket, élőhelyünket, a
mi bolygónkat, a Földet? Mit jelent számotokra a Föld napja?”
Csak úgy záporoztak a válaszok:
„Ez Földünk születésnapja, ezért ajándékot adunk neki, fát ültetünk – Öszszeszedjük a szemetet – Virágokat
teszünk a kertbe – Nem szemetelünk –
Etetőt készítünk a madaraknak – Nem
tépjük le a növények leveleit, ágait –
Öntözzük a növényeket!”
Hiába, a gyerekek mindent tudnak…
Napsugár csoport

Amint az már évek óta hagyomány, a
Megyés játékok harmadik, tavaszi fordulóját nem az iskola falai között, hanem
a szabadban tartottuk. Két éve a pilisszentkereszti Szurdok-völgyben, tavaly
az Omszk tó körül, idén március 28-án
pedig Budakalász utcáin, terein és jelentősebb épületeiben teljesítették a gyerekek a témanap feladatait.
Pedagógiai hitvallásunk szerint a tapasztalati úton szerzett tudás sokkal jobban beépül a gyerekek mindennapi
tudástárába, mintha állandóan az iskolapadban ülve, tankönyvekből elolvasott és megtanult tananyagot kellene „felmondaniuk”.
A téma Budakalász város ismerete volt, amely maga kínálta fel a lehetőséget arra, hogy a Megyés
játékok idei 3. fordulóját Budakalász utcáira, nevezetességeire szervezzük, hiszen ebben a városban
élünk, és mégis sok diákunk nem tudja, hol van pl. az Önkormányzat, a Kálvária, a Sváb Tájház
vagy a helyi posta.
Az ötlet sok akadályt állított elénk, hiszen azonnal feltettük magunknak a kérdéseket: Hogyan
juttatunk ki 420 diákot a város különböző pontjaira úgy, hogy biztonságban is tudjuk őket, de túl
nagy felfordulást se okozzunk ezzel a város életében? Vajon be tudjuk-e mutatni a várost, s annak
nevezetességeit egyetlen nap alatt egy játékos vetélkedő formájában? Lesz-e elegendő kísérő pedagógus? És miből fogjuk mindezt finanszírozni?
Az elmúlt években számtalanszor tapasztaltam, hogy az iskola közössége és a város lakossága
csodálatos összefogásra képes, így a fenti kérdésekre sorra megnyugtató választ találtunk. A gyerekek kényelmes, gördülékeny és biztonságos közlekedését részben a buszos szállítás, részben pedig
a Városrendészet vigyázó szemei biztosították. Minden „megyét”, azaz diákcsoportot legalább egy
pedagógus és legalább egy szülő kísért az úton. A vetélkedő állomásain mindig a legszakavatottabb
segítséget kaptuk. Az Önkormányzat épületében Rogán László polgármester úr, a Kálváriánál
Tomka Gábor, az ásatások vezetője, a Sváb Tájháznál Wágner Kati, a szerb templomnál Krunity
Péter, a katolikus templomban Kálmán József atya, a református templomban Csere Mátyás lelkész
fogadta a gyerekeket.
A hosszú budakalászi séta közben megfáradt gyerekek a Schieszl Vendéglőbe is betértek, ahol a
Schieszl Koniból áradó vendégszeretet sejteti a ház és a család titkát. Persze a gyerekek és kísérőik
nemcsak a borászat történetével ismerkedhettek, a házigazdák finom harapni- és innivalóval is kínálták őket.
A nap során minden „megye” betért a postára is, ahonnan egy-egy képeslapot küldtek az iskolába. Ezeket a képeslapokat olvasgatva minden kétség szertefoszlik: az az élmény, amelyet a gyerekek ezen a napon kaptak, minden szervezési fáradságot megér! A csodálatos élménnyel
gazdagodott gyermekek nevében köszönöm minden kollégám, a szülők és az együttműködők segítségét! Külön és kiemelten köszönöm az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal segítségét, valamint a Budakalászért Közalapítvány és a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány támogatását.
Kovács Kristóf Áron

a Föld napja

10

megyés játékok – városismereti vetélkedő

Diákhírek

n kalász sUli

megyei német vers- és
prózamondó verseny 2014

2014. március 25-én Piliscsabán rendezték
meg az idei német megyei szavalóversenyt
Hochdeutsch és Mundart kategóriában. A
Kalász Sulit idén hét diákunk képviselte, akik
a visegrádi területi fordulóról jutottak tovább. A gyerekek nagyon szépen szerepeltek,
Hochdeutsch kategóriában minden korosztályban elhoztuk az előkelő első díjat. A verseny után a szervezők érdekes kézműves
foglalkozásokat, társasjátékozást, falumúzeum-látogatást szerveztek nekünk.

Eredményeink:
I. kategória: 1.-2. osztályosok - Hegyi Botond
1.a osztályos tanuló I. helyezett
(tanára: Szilágyiné Dér Barbara)
II. kategória: 3.-4. osztályosok - Hegyi Kincső 4.a osztályos tanuló I. helyezett
(tanára: Bonyhainé Erdős Zsuzsanna)
III. kategória: 5.-6. osztályosok - Gömbös
Hanna 5.a osztályos tanuló I. helyezett
(tanára: Bajkó Bálint)
IV. kategória: 7.-8. osztályosok - Gömbös
Marcell 7.b osztályos tanuló I. helyezett
(tanára: Németh Nikolett)
Négy tanulónk bejutott az országos fordulóba.
Szeretettel gratulálunk! További sikereket kívánunk nektek és nagyon büszkék vagyunk
rátok! Köszönjük a szülők segítségét is!
Német nyelvi munkaközösség

Planetáriumban jártunk

A 3. osztályos tananyaghoz kapcsolódóan
márciusban a Planetáriumban jártunk.
A Nap családja című előadást néztük meg.
A Nap Halász Judit művésznő hangján szólt
a gyerekekhez, bemutatta testvéreit a csillagokat, gyermekeit a bolygókat és unokáit a
holdakat. Mindezeken túl meteorhullást és
üstököst is láthattunk. Sőt, egy látványos
holdraszállásban, majd a Földre való visszatérésben is részt vettünk.
Nagyon izgalmas és érdekes volt a műsor. A
gyerekek élményeiket fantasztikus rajzokban
örökítették meg.
3.b osztály

BUdakalászi HÍrmondó
német nemzetiségi nap 2014

Április 26-án immáron hatodik alkalommal
került megrendezésre a Kalász Suli és a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület és
Önkormányzat szervezésében a Német Nemzetiségi Nap.
A rendezvényt idén is a Kamp János Kapelle
nyitotta meg. A zenés köszöntés után a szervezők ismertették a programot. Külön öröm
volt, hogy a színpadon köszönhettük a Megyei Vers- és Prózamondó Verseny győzteseit. Idén, egyedülálló módon minden
kategóriában a Kalász Suli diákjai hozták el
az első helyet. Hegyi Botond, Hegyi Kincső,
Gömbös Hanna és Gömbös Marcell nem talált legyőzőre. Szereplésüket hamarosan az
országos versenyen folytatják.
Ezután következtek a fellépők. Idén is színes,
11 számból álló műsort láthattunk. A sort a
Nyitnikék Óvoda műsora nyitotta, ezután következtek az iskolások. A kisebbek főleg
zenés, táncos számokkal készültek, a nagyobbak verssel, prózával, de két színdarabot
is láthattunk. A 6.a osztály Hamupipőke történetét adta elő, míg a 6.b osztály Csipkerózsikáról mesélt.

A produkciók után az összes fellépő egy pár
ropogós virslit kapott, amit a Kós Károly Művelődési Ház kertjében fogyasztott el. Reméljük, jövőre is folytatódik ez a nagyszerű
rendezvénysorozat!

szülők-nevelők bálja

Az idén, olyan sokan támogatták a SzülőkNevelők Bálját, hogy az előző számba be sem
fért a teljes támogatói lista!
Íme a második rész:
Big Ben Teaház (Auchan üzletsor), Meglepkék, Ochodniczki lányok (virág,dekoráció),
Stevanovic Iván (zene), Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai, Sütő
Lajos, Kalász Suli tanárai és vezetői, Szabó
Lajos, SZMK segítő tagjai, Emmer Edit
(jegyek), Bullseye Kft.
Köszönjük a szülők és nagyszülők támogatását!

Az est háziasszonyai voltak: Baló Szilvia,
Gömbösné Hideg Viktória, Ferencziné Beck
Adrienn és Ungvári Mária.

n zEnEiskola

Nagy-nagy örömünkre az egyik, iskolánkhoz szorosan
kötődő család egy jó
minőségű ¾-es csellót adományozott intézményünknek. A hangszert az egyik szülő
használta gyermekkorában, melyet most a
budakalászi zeneoktatás szolgálatába ajánlottak fel. Hálásan köszönjük Nekik!

Ezúton értesítjük a zeneoktatást kedvelő
lakosságot, hogy iskolánknak nagy szüksége
volna néhány pianínóra, hogy lecserélhessük a javíthatatlan állapotú hangszereinket.
Köszönettel elfogadjuk, amennyiben lehetőségük van ilyen formában támogatni iskolánkat!

Az egyik zeneiskolai szülő munkahelye
– az iroda átköltöztetése miatt – jelentős
mennyiségű irodaszert adományozott a zeneiskolának, sokat segítve ezzel a munkánkat, és csökkentve ezzel a fenntartó
tankerület költségeit. Egy másik szülő segítségével sikerült határidőre el is szállíttatni a zeneiskolába. Köszönjük!

A VI. Országos Kalászi Tamburás Találkozó sikeresen lezajlott az öt különböző településről érkező 82 résztvevővel.
Körünkben köszönthettük a délszláv népzenei hagyományok neves őrzői közül kollégáinkat, a friss Kossuth-díjas Eredics
Gábort és Szendrődi Ferencet is. Hagyomány szerint a budakalászi tamburások, a
pomáziak, a szentendreiek és a tököliek
mellett idén először a kőbányai zeneiskolások is muzsikáltak, akiknek tanára egykori
növendékünk, Koller Dániel. A program
másik érdekessége a tököli tamburazenekar
szereplése volt, hiszen a korábbi években a
gyerekek mindig a felnőtt zenekarban vegyültek el, idén először viszont saját zenekart alapítottak és önállóan játszották végig
terjedelmes műsorukat. Különleges volt a
Budakalászi Kórus szereplése is, akik néhány számukat tamburazenekar kísérettel
adták elő. A táncházban jólesően elfáradtak
a jelenlévők.
Köszönjük a Szerb Kisebbségi Önkormányzat és a Kalász Művészeti, Nevelési
Alapítvány támogatásával létrejött büfét,
ahol délszláv finomságokat lehetett kóstolni.

2014. május 10-én, szombaton 14 órakor
a Faluház Dísztermében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói és tanárai
tartanak előadást ecuadori népzenei gyűjtőútjukról. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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BUdakalászi HÍrmondó

Virágzik a Város!

Fotók: Tokodi gábor

A tavasz virágba borította a város utcáit. Szentistvántelepen a cseresznyefa virága varázsolt mesebeli fehér ruhát az utcákra,
a Márton Áron utcában pedig a vérszilva festette rózsaszínre a tájat.
A város közterületeire az önkormányzat is egyre nagyobb gondot fordít. Évente több tízezer növényt telepítenek a kertészek
irányításával a város alkalmazásában álló közmunkások, hogy jó érzés legyen Budakalászon élni! Minden évben két alkalommal, összesen 15 000 palántát ültetnek el, és 2300 muskátli palánta kerül az oszlopokra. Az idén először virágoszlopok is díszítik majd a város több pontját.
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Fotó: Tokodi gábor

BUdakalászi HÍrmondó

Virágzik a vérszilva a márton áron utcában

Kistraktor járja naponta többször a város utcáit, hogy gondoskodjon a növények megfelelő vízutánpótlásáról. az egyre melegedő éghajlati viszonyok egyre több munkát rónak a város közterületeiért felelős dolgozókra.

Új sziklakert a Budai úti templom előtt

árvácskák Budakalász és a pilis kapujánál

13

Fotó: Bodó éva

Fotó: Tokodi gábor

Fotó: nádházi zsolt

Fotó: Tokodi gábor

szentistvántelep hófehér cseresznyevirágai

Fotó: Bodó éva

Virágsziget az Egészségház előtt

BUdakalászi HÍrmondó
Egészség

orVosi ElŐadás
az Egészségklub
szervezésében
2014. május 29.
csütörtök 18h
a Faluház Klubtermében
Előadó:

dr. kecskés istván

pszichiáter
Az előadás nyilvános és ingyenes.
megváltozott dr. rénes nóra budakalászi
fogorvos telefonszáma. az új szám: 06-70512-8784.

dr. rénes nóra fogszakorvos július 21-től
augusztus 8-ig szabadságon lesz, helyettese
dr. szlovák Ida, saját rendelési idejében.

Értékvédelmi pályázati
támogatás

Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Budakalász területén lévő helyi védettséget élvező
épületek és építmények felújításának támogatására.

a támogatás igénylésére az jogosult,
• akinek ingatlanja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település építészeti örökségének helyi védelméről
szóló 15/2005. (VII.18.) rendeletében (továbbiakban értékvédelmi rendelet) I. vagy II.
védettségi kategóriájú minősítéssel szerepel,
• aki a helyi védett ingatlanja értékkataszterben védett elemeit kívánja felújítani, az
értékvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően,
• aki a pályázati felhívás mellékletét képező
támogatási megállapodás feltételeit elfogadja.
a kérelem kedvező elbírálása esetén Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága dönt
a támogatás mértékéről, melynek összege
a felújítás költségének legfeljebb 50%-a,
de maximum 400 000 Ft lehet.
2014-ben a pályázatra biztosított keret:
1 000 000 forint.
a pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 1.
További információ a www.budakalasz.hu
címen található.
Kérdés esetén ügyfélfogadási időben állunk
szíves rendelkezésükre.
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Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Érdeklődés
hiányában

Egyelőre befejeződik az ingyenes szív és érrendszeri szűrővizsgálat Budakalászon

a szív- és érrendszeri betegségek a
fejlett társadalmakban, így hazánkban is vezetik
a megbetegedési
és halálozási statisztikákat.
a
megbetegedésekből adódó halálozás
az utóbbi években csökkenést mutat,
amelynek elsődleges okai a pontos
rizikóbecslés és a megelőzési stratégiák bevezetése. a semmelweis Egyetem kardiológiai központja, a magyar
kardiológusok Társasága, a Tárki és a
Budakalászi Önkormányzat a városban
részletes kardiovaszkuláris felmérést
indított. dr. Bagyura zsolt, a semmelweis Egyetem kardiológiai központjának munkatársa is részt vett a program
kidolgozásában és a budakalászi szűrővizsgálatban.

Eddig Budakalász lakosságának
egyharmada vett részt a szűrésen.
Ez jó aránynak számít?
Igen. Egészen pontosan a lakosság
31%-át sikerült eddig szűrni, ez 2400 főt
jelent. Ez egy olyan arány, amit vártunk.
Általában az emberek egyharmada az,
aki aktívan érdeklődik az egészsége
iránt. A másik egyharmad kevésbé
érdeklődő, vagy rendszeresen jár orvoshoz, és úgy gondolja, hogy nincs szüksége ilyen szűrésre. És van egy olyan
harmad, melynek tagjai kevésbé motiváltak, vagy nem tudnak eljönni valamilyen ok miatt a vizsgálatra. Szeretnénk
tovább növelni a vizsgált személyek számát. De mivel ez év elején már hetente
csak néhány ember jelentkezett a vizsgálatra, úgy döntöttünk, hogy egyelőre szüneteltetjük a helyszíni szűrést. Nagyon
fontos, hogy vannak a szűrésnek különböző alvizsgálatai. Az egyik ilyen a szív
CT vizsgálat, ami a Városmajori Klinikán
zajlik. Erre a vizsgálatra és a pszichológiai alvizsgálatra várjuk azoknak a je-

lentkezését, akik már részt vettek a szűrés egyéb fázisain. A későbbiekben pedig
majd próbáljuk újra elindítani a helyszíni vizsgálatokat is, ha lesz megfelelő
számú jelentkező.

Jó lehetőség, hogy ingyenesen
részt lehet venni ilyen széles körű
vizsgálaton. Mik voltak a tapasztalatok, elsősorban kik vettek
eddig részt a szűrésen?
Általában azok az emberek motiváltabbak, akiknek volt már valamilyen szív
és érrendszeri megbetegedése. A mi vizsgálatunkon is így volt. A különböző betegségben szenvedők – mint például
magas vérnyomás, rossz koleszterinszint
–, többen jelentkeztek, mint a teljesen
egészségesek. A komolyabb szívbetegek
száma alacsonyabb volt, ez valószínűleg
azért van, mert ők rendszeresen járnak
orvoshoz.

A fiatalok általában kevésbé foglalkoznak az egészségükkel, mint
az idősebbek. Az önök vizsgálata
is alátámasztja ezt?
Igen. Számomra érdekes volt, hogy a
40 és 60 év közötti hölgyek vettek részt
legnagyobb számban ezen a vizsgálaton.
A fiatalabbak közül kevesebben jöttek el.

Milyenek lettek az eredmények?
Budakalász különlegesen jó helyzetben lévő város. Budapest környékén, a
Közép-Magyarországi régióban a körülmények jobbak, mint az ország más területein, ebből következik, hogy az
egészségi állapot is jobb. De az elhízás, a
mozgásszegény életmód itt is jelen van,
talán gyakrabban, mint az ország más
részein, vagy akár Nyugat-Európában.

Mennyire fogadják meg az
emberek a tanácsokat, az életmódbeli változásokra tett javaslatokat?
Egyelőre nem tudom. A vizsgálatok
után természetesen mindenkinek elmondjuk, hogy mit javasolunk, de hogy
ezt mennyire fogadják meg, egyelőre
nem tudjuk. Ennek a vizsgálatnak lesz
egy utánkövetése, ezt öt év eltelte után
tervezzük, amikor megnézzük, hogy milyen változások következtek be a páciens
állapotában, illetve életmódjában.
Nagy Judit

BUdakalászi HÍrmondó
VEnDégünK: Csere Mátyás református lelkész

„aki még nem látta, jöjjön és nézze meg!”

a Budakalászi református Gyülekezet 2005 januárjától végez önálló szolgálatot. kezdetben a pomázi és csobánkai gyülekezethez tartozott. 1999-re készült el a templom, mai formájában. 2005-re pedig megépült a parókia. az önállósult
gyülekezet első lelkipásztora 2013 augusztus 1-jéig Cs. nagy János volt. Tavaly decemberben nevezték ki a Budakalászi
református Egyházközség lelkészévé Csere mátyást, akinek ez a második szolgálati helye. az utóbbi nyolc évben Budapest-Pasaréten volt beosztott lelkész.

n Mennyire sikerült ez alatt a pár
hónap alatt megismerni a gyülekezet működését, tagjait?
Sűrű volt családomnak ez az időszak.
Még nem rendezkedtünk be teljesen új
otthonunkba. De egyre nagyobb örömmel illeszkedem be a gyülekezetbe,
nagyszerű munkatársakat ismertem
meg, egyelőre még csiszolódunk egymáshoz. Családias, viszonylag kis közösség a miénk. Közeli munkatársaim a
tizenkét presbiter, a hitoktatónk, és a
gyermekekkel foglalkozó szakembereink. Hivatalos névjegyzékünk szerint
kétszázan tartoznak a gyülekezetünkhöz.

n Volt módja megismerni a korábbi lelkészt?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy annak idején az elődömmel
egy padban ültünk a teológián. Nagyon
becsüljük, kedveljük egymást. Ő tavaly
nyáron ment el a péceli gyülekezetbe.
Akkor Riska Zoltán szolgált itt, helyettes
lelkészként. Én pedig decemberben vettem át a szolgálatot.

n Mik azok a főbb alapelvek,
szempontok melyeket szeretne
megvalósítani lelkészi munkája
során Budakalászon?
Ezt egyszerűen össze tudom foglalni.
Az én feladatom, hogy hirdessem Isten
igéjét és olyan közösséget, légkört teremtsek, ahol mindenki otthon érezheti
magát.

n Mennyire nehéz feladat egy
gyülekezetet igazi közösséggé formálni?
Ez nem csak az én feladatom. Szeretik itt egymást az emberek, megosztják
egymással az életük legfontosabb területeit. Nekem csupán abban van szerepem, hogy a segítségükre legyek az úton,
amit ők már régen kiválasztottak maguknak.

n A gyülekezetben mennyire vannak jelen a fiatal korosztály képviselői?
Hála Istennek van utánpótlásunk,
mindenféle életkorú testvérünk van a
gyülekezetben, az idősektől a legkisebbekig. Nagyon örülök annak, hogy több
mint száz hittanos gyermek van Budakalász két iskolájában. Meg van a folyamatosság, a hívő családokban születő
gyermekek már kisbaba koruktól fogva
ismerik ezt a gyülekezetet, és amikor felnőnek, dönteni tudnak majd, hogy melyik utat válasszák.

n Ön szükségesnek tartja, hogy a
templomi órákon kívül is legyenek közös programok a gyülekezet tagjai számára?
Vágyom rá és igyekszem ilyeneket
szervezni. Az utóbbi hónapokban még
sajnos nem volt erre időm. De most már
kezdünk fellélegezni a költözéssel járó
feladatok alól. A konfirmációra készülő
fiatalokkal Húsvét után kirándultunk. A
nyári táborban részt vett hittanos gyerekekkel egy találkozót szervezünk a közeljövőben. Nemrégen volt a gyülekezeti
nagytakarítás és almaszüretet is tartunk.
Ezeket a munkás alkalmakat is megragadjuk, hogy együtt, jókedvvel végezzünk valamit, ami testi-lelki közösséget
jelent. Munka közben jobban megismerhetjük egymást.

n Nemrégiben újult meg a templom és most megszépül az udvar
is.
Talán egy régi tervet tud megvalósítani ez a kicsi gyülekezet. Elődeim is nagyon figyeltek arra, hogy szép legyen a
környezet, virágok, bokrok, fák vegyék
körül a templomot és emellett autóval is
be lehessen állni az udvarba. Ezt a két
szempontot nem egyszerű összeegyeztetni. Most jó szakemberek, megfelelő
tervekkel, minőségi módon építik meg
az udvart. Kaptunk egy jelentős támogatást a budakalászi önkormányzattól erre

a célra, amiért hálásak vagyunk. Más jelentősebb beruházásra nincs szükség a
közeljövőben, hiszen a templomunk is
nemrégiben újult meg. Aki még nem
látta, jöjjön és nézze meg. Amikor ideérkeztem, tátva maradt a szám, hogy milyen gyönyörű ez az épület. Utána tudtam meg, hogy a gyülekezet tagjai saját
maguk készítettek el itt sok mindent.

n Lehet-e még csatlakozni a gyülekezethez?
A legfőbb vágyunk az, hogy csatlakozzanak hozzánk minél többen, olyanok is, akik még csak most keresik a
helyüket, vagy csak kíváncsiak a működésünkre.

n Ön Budapesten született és ott is
élt ez idáig. Milyen érzés a nagyváros után egy kisebb településen
élni? Sikerült-e már feltérképezni
Budakalászt?
Egy kifejezetten nagy gyülekezetben
szolgáltam eddig, Pasaréten. Kicsit tartottunk tőle, hogy egy jóval kisebb településen és gyülekezetben milyen lesz
élni. Most már kezdjük megszokni és
egyre inkább otthon érezzük magunkat.
Nagyon szeretjük felderíteni Budakalászt, a Duna-parttól a Kevély csúcsáig.
Nagy Judit
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Hrabal 100

„Hát igen, a világ mindig gyönyörű, nem azért, mintha valóban az volna, hanem azért, mert én úgy látom” – írta a népszerű cseh író. Talán tanácsos lenne megfogadnunk Bohumil
Hrabal szavait, és könnyebben telhetnének a hétköznapok. A
Sörgyári capriccio és a Szigorúan ellenőrzött vonatok szerzője
idén lenne száz esztendős.

Családi irodalmi kvíz
2014. május

a Kós Károly művelődési Ház-Varjútár Könyvtára
Családi kvízjátékra invitálja az irodalmi érdeklődésű budakalásziakat. minden hónapban a honlapunkon és az újságban megjelentetjük a
rejtvényt, amelyre a helyes válaszokat a könyvtárban elhelyezett gyűjtődobozba várjuk! a megfejtéseket adott
hónap 25-ig kell eljuttatni hozzánk névvel és elérhetőséggel ellátva. a legjobb megfejtők díjazásban részesülnek!
1. kinek a tiszteletére szentelték első, fából készült templomukat a káloz faluba települt szerbek?
szent gábriel
szent mihály
szent Erzsébet
2. a szerbek betelepülésekor a falu földbirtokosa:
a Csarnojevity család
a pálffy család
a Vattay család

A Színházi Világnap programjaihoz kapcsolódva tisztelegtek a Kós Károly Művelődési Házban Hrabal munkássága
előtt. Ebben partnerre találtak a BuSho Rövidfilmfesztiválban
és a Magyar Szépírók Társasában.
Színes programkínálat várta az érdeklődőket és mindazokat, akik olvasni és nézni is szeretik Hrabal alkotásait. Sok alkotását filmesítették meg 1965-től kezdve, főként Jiri Menzel
dolgozta fel műveit. Ezek közül kettőt le is vetítettek: a Sörgyári
capriccio-t és a Hóvirágünnepet. De „Az én Hrabalom” címmel
pódiumbeszélgetést is szerveztek, melynek házigazdája Kukorelly Endre író volt. A résztvevők mindannyian a cseh író rajongói, pedig az élet különböző területeiről érkeztek: Bánsági
Ildikó színművész, Berkes Tamás irodalomtudós, Görgényi István vízilabdaedző és olimpikon, Mészáros Sándor a Kalligram
Kiadó főszerkesztője, Varga Attila pedig újságíró.
Kísérő programokon keresztül is ismerkedhettünk a cseh
kultúrával. A sör mellett lehetett knédlit kóstolni ezen az estén,
de a cseh autógyártás remekei is begördültek az épület elé. Sőt,
az is kiderült, miként kell játszani a sörpingpongot.
Aki olvasott már Hrabaltól, az tudhatja, hogy stílusa nagyon
kifejező, szinte látjuk is magunk előtt a történeteket. Kedvenc
karakterei gyakran fogalmaznak meg nagy életigazságokat a
maguk együgyűségével. Legismertebb alakja talán Pepin bácsi,
a sokat emlegetett Sörgyári capriccio-ból. Az ő példáján is
megtanulhatjuk, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is
érdemes a vidámságra törekedni, hiszen „édesjóistenem, ez az
élet mégiscsak bolondulásig gyönyörű!”
Huszár Diána

ajánló a könyvtár programjaiból

2014. május 16. 17 óra manó-mozi diavetítés
2014. május 20. 18 óra író-olvasó találkozó Finy petrával
Beszélgetés a madárasszony című könyv kapcsán
2014. május 27. 18 óra dr. szilágyi sándorné képes úti
beszámolója mexikóról

16

3. mi volt madách imre civil foglalkozása?
tanár
orvos
ügyvéd

4. madách imre egy bibliai történetet elmesélő drámájának
címe:
Kain és ábel
józsef és testvérei
mózes
5. Ennek első felvonása hol játszódik?
a Hóreb hegy tövénél
a pusztában
6. mivel foglalkoztak a habánok?
földműveléssel
fajansz készítéssel
7. kitől van az alábbi idézet:
Köd előttem, köd mögöttem,
isten tudja, honnan jöttem,
szél hozott, szél visz el,
minek kérdjem: miért visz el?
Weöres sándor
osváth Erzsébet

a fáraó palotájában
szövéssel

szabó lőrinc

8. kinek a kedves mackója Boribon?
Berg judit
marék Veronika
Bartos Erika

9. melyik történelmi családdal foglalkozik Bán mór több kötetes regényfolyamában?
Bocskai
rákóczi
Hunyadi
10. melyik szabó magda-filmben játszott Helen mirren?
régimódi történet
a danaida
az ajtó

Előző havi nyerteseink, akik kiváló megfejtést küldtek be:
a Hegedűs-család, Vancsura szilárd, dr. pálóczi Katalin.
mindnyájan ajándékban részesülnek, de a fődíjat, amely ebben
a hónapban az országos széchényi Könyvtár ajándéka, sorsolással dr. pálóczi Katalin nyerte.
nyertesünk belépőjegyet kap az országos széchényi Könyvtár
által megrendezett exkluzív corvina-kiállításra. gratulálunk!
játékunk szeptemberben folytatódik, kérjük, kísérjék figyelemmel.

Írók a szomszédban

BUdakalászi HÍrmondó

„Csak itt tudom magam jól érezni...”

kukorelly Endre, József attila-díjas magyar író, költő, újságíró, kritikus. irodalmi munkássága mellett a kalligram című folyóirat rovatvezetője és a kreatív írás tanára. a 2010-es magyarországi országgyűlési választáson a lehet más a Politika
Pest megyei területi listájáról szerzett mandátumot, amelyről 2012-ben mondott le. nemrégiben ő volt a Budakalászi kós
károly művelődési Ház Írók a szomszédban című sorozatának vendége.
n Mi a véleménye a Faluház új sorozatáról, melyben a budakalásziak megismerhetik a településünkön élő írókat, költőket?
Nagyon jó ötletnek tartom. Talán ez
a sorozat is hozzájárul ahhoz, hogy a
kortárs magyar irodalom nagyobb ismertségre tegyen szert. Közismert, hogy
a XX. század elején még nagy presztízse
volt a kortárs irodalomnak, szinte mindenki ismerte az írókat, színészeket, zenészeket. Ma ebből a szempontból
rosszabb helyzetben vagyunk. Keveset
foglalkoznak a művészekkel, egyéb más,
talán kevésbé fontos témák miatt.

n Mi a személyes tapasztalata,
mennyire ismerik Önt a településen?
Nagyon régóta lakom Budakalászon.
Édesanyámék az 50-es évek elején vettek
egy víkendházat Szentistvántelepen.
Azóta szinte minden nyarat itt töltöttem.
Ebből adódóan a fél életművem itt játszódik, így a Tündérvölgy című regényem
nagy része is. Azóta leírhatatlanul megváltozott minden. A velem egykorúakat
jól ismerem, az új beköltözőket kevésbé.
Nekem az, hogy itt lakom, mindennél
többet jelent. Ugyan Pesten születtem, de
ahogy vége lett az iskolának a nagymamámat, a húgomat és engem kihoztak a
szüleim Szentistvántelepre, a víkendházba és egész nyáron itt voltunk.

n Mikor döntötte el, hogy Budakalász lesz az igazi otthona?
Egy időben keveset jártam Budakalászra, mert amikor felnőttünk, a testvérem kapta meg ezt a szentisvántelepi
víkendházat. A kilencvenes évek legvégén döntöttem el, hogy eljövök Pestről,
és akkor vettem a mostani házamat, ahol
már 15 éve élek.
n Mennyire inspiráló a közeg,
ami most körülveszi Budakalászon?
A szűk környezetem, a kertem, a
házam, a madárcsicsergés rendkívüli

módon inspirál, ennél
jobban semmi sem tud
ösztönözni. A tágabb
környezetem nagyon
megváltozott. Gyerekkoromban a nagymamámmal rendszeresen
átjártunk Szentendrére
is, ami akkor egy teljesen halott kisváros
volt, de olyan szinten,
hogy azt ma el se lehet
képzelni, egy-két lovaskocsi zörgött végig az
úton, a kertekben kapirgáltak a tyúkok.
Szentisvántelep is ritkábban lakott volt,
mindenki ismert mindenkit. Most nem köszönnek egymásnak
az emberek. Én mindenkinek köszönök
előre, és olyankor elcsodálkoznak, majd
kedvesen visszaköszönnek. Igazi város
lett Budakalász.

n Irodalmi munkássága verseskötetekkel indult, aztán jöttek az
esszék, regények. Hogyan lett a
költőből író?
A versírás egy nagyon ősi dolog, és az
ember egyéni fejlődésében ezek a régebbi dolgok előbb szerepelnek, mint a
kicsit már bonyolultabb irodalmi műfajok. Így én is – mint sokan – már gimnazista koromban verselgettem. Aztán
rájöttem arra, hogy mást is lehet csinálni. Ma már íróként gondolok magamra, aki azért verseket is ír néha.

n Gyerekverseket is írt, ez egy kísérlet volt?
Igen, van egy gyerekverskötetem.
Talán erre vagyok a legbüszkébb. Iskolákba is járok előadni, ahová mindig magammal viszem ezt a kötetet. Szeretek a
gyerekekkel beszélgetni. Meg tudom
őket győzni arról, hogy figyeljenek rám,
mert csak jót akarok nekik. Ha ezt az
ember jól csinálja, bármelyik gyereket ki
lehet hozni ebből a darálóból, amibe be-

lekerül, amikor elkezd
óvodába, iskolába járni.

n Az Írók a szomszédban című sorozatban
szó
volt
legújabb könyvéről
is, melyben országgyűlési képviselői
időszakát dolgozza
fel. Mennyi idő alatt
készült el ez a
könyv?
Valóban, két és fél
évig voltam a Parlamentben, mint LMP-s
képviselő, ami egy nagyon kemény munka
volt. Tudom, hogy sokan
azt gondolják, hogy a képviselők nem
csinálnak semmit, de ez nem igaz. Nem
gondoltam egyébként akkor, hogy erről
fogok majd írni. De sokan mondták,
hogy írjam meg a tapasztalataimat, másfél éven keresztül dolgoztam ezen a
könyvön, amit most abbahagytam, mert
befejezni nem lehet. Megjelent a könyv,
az a címe, hogy Országházi divatok.

n Milyen volt az a két és fél év,
amit országgyűlési képviselőként
töltött?
Hát, ugye radikálisan mást csináltam,
mint azt megelőzően, de mindenkinek
tudom ajánlani, hogy néha változtasson.
Mindent ki kell próbálni, és azt gyakorolni, ami nem megy annyira jól. Emlékszem, gyerekkoromban Szentistvántelepen, napközben ballal rugdostam a
víkendház falának a labdát és ennek köszönhetően később elértem, hogy két
lábbal tudtam futballozni. Valóban, amikor a Parlamentben voltam, az teljesen
más élet volt. Nagyon fárasztó időszak
volt számomra, egy jelzővel nem lehet
leírni. Voltak nagyon felemelő pillanatok, de voltak kellemetlenek is. Egyáltalán nem bántam meg, nagyon érdekes
tapasztalat volt.
Nagy Judit
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Környezet

Fotók: utto Vanda

Csak egy Földünk van – vigyázzunk rá!

Minket „felnőtteket” azt mondják,
már nehéz környezettudatosságra nevelni, a gyerekekben van a remény, hogy
jobban vigyáznak majd az őket körülvevő világra. A Kós Károly Művelődési
Házban már több mint egy évtizede hívják fel az élővilág védelmére a figyelmet,
korábban a Madarak és fák napját ünnepelték, három esztendeje pedig a Föld
Napján szerveznek programokat.
Április 23-án délelőtt az óvodásokat
várták az intézménybe. Az épület mindkét szintje és kertje is megtelt gyermekcsiviteléssel. A város valamennyi
óvodájából érkeztek csoportok, hogy
részt vegyenek a foglalkozásokon. Ginovszky Csaba mese-játszóházában a
sárkányt kellett megtalálnia a kicsiknek,
hogy aztán tüzével lángra lobbanthassák
a kovácsoláshoz szükséges fahasábokat.
De kalapácsok és üllők is csengtek a
szorgos kezek alatt. A hátsó kertben Kisteleki Gergely solymász mutatta meg

négy csodálatos madarát az ovisoknak.
Itt az is kiderült, miért a tojó a nagyobb
testű és miért van szükség arra, hogy a
hím kisebb legyen. A bátrak pedig meg
is simogathatták az egyik ragadozót.
A Művelődési Ház földszintjén számos foglalkozás közül lehetett választani
a Dunakanyar Kézműves Egyesület tagjainak köszönhetően. A Föld Napján a
természetes anyagok kerültek a középpontba. Így készíthettek a gyerekek medaliont agyagból, bőrből nyakláncot, de
akár termésképeket is. Mivel a 2014-es
év rovara a földi poszméh, az egyik feladatot kifejezetten ennek az állatnak
szentelték.
A Kávézóban mesés képek sorakoztak
egymás mellett. Belovai Zsuzsa tíz esztendeje kezdett ismerkedni részletesebben a magyarság történetével és
motívumkincsével. Színes ceruzarajzait
a képírás módszerével készíti. Mesélt a
gyerekeknek a táltos paripáról, a csoda-

Vendéglátás – kirándulás

szarvasról és a képekben rejlő érdekes
részletekről is.
A zene sem maradhatott ki a programok közül. Az udvaron népi hangszerekkel lehetett ismerkedni, aztán együtt
énekelni a zenesarokban Hidasi Orsival
és Madaras Zsolttal. Akinek pedig nagyon elfáradtak a tagjai a kézműves foglalkozásokon, annak érdemes volt Pukli
Gabi és Leidinger Döme táncházába betérni.
Különösen a fiúk örültek Mosoni
Árpád újrahasznosított tárgyainak. A
fém italosdobozokból számos játékot és
mozgó tárgyat is készített, melyek működését be is mutatta a lelkes közönségnek. Farkas L. Rózsa foglalkozásán
pedig az is kiderült, miként kell játszani
a népmese társast.
A délután folyamán az iskolásokat
várták a Játékos Tudomány című interaktív kiállításra, de csapatvetélkedőt is
szerveztek a felsősöknek.
hd

A Kalászi Idősek Klubja húsvét alkalmából vendégül látta a Vasút sori ovisokat, akik nagyon szép tavaszi énekekkel köszöntötték időseinket. A hölgyeket meglocsolták a kisfiúk, cserébe piros tojást kaptak. Útravalóul szépséges és nagyon finom muffinokat vihettek haza.
Klubtagjainkkal április 15-én Békési Imre, a Budafoki pincerendszer tulajdonosa meghívásának tettünk eleget. Újdonsággal lepett meg bennünket. További feltárásokat végeznek a
Záborszky Pincerendszeren. Hajókikötő is épül és közvetlenül a Dunáról lehet majd megközelíteni a hatalmas objektumot. Imre méltán büszke, hogy ez az álma is valóra válik. Gratulálunk és sok sikert kívánunk neki. Miután megcsodáltuk a feltárást, kiadós vacsorával zártuk
a napot. Természetesen a cigánymuzsika sem maradhatott el. Köszönjük ezt a szép estét!
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Újabb rekord dőlt meg a Tófutáson

Fotók: Kós Károly művelődési Központ és Könyvtár

Nyugodtan kijelenthetjük, Budakalász
sportos város. Számos egyesületben várják a mozogni vágyókat, de az önkormányzat is minden évben több közösségi
sporteseményt szervez. Tavasszal a tófutással indul a szezon. Eddig még bármilyen idő volt, mindig sokan álltak a
rajthoz. Idén sem kellett attól tartani,
hogy nem lesz kinek szétosztani az érmeket és ajándék pólókat. Sőt, minden eddiginél többen neveztek a két távra,
összesen 712-en regisztáltak. Ezúttal a
ravasz tavasz sem viccelte meg a versenyzőket, kellemes időben teljesíthették a
vállalt útvonalat.
A futás napjainkban egyre népszerűbb
sportág. Habár kezdőknek nem árt egy
kis társaság mellé, hogy a kezdeti nehézségeket le tudják győzni. A Tófutásra eljött A Szív bajnokai csapata is, melynek
tagja Kovács Kristóf Áron, a Szentistván-

telepi Általános Iskola igazgatója. Az intézményben már a szülők számára is
szerveznek közös futásokat, hogy minél
több gyereket és felnőttet biztassanak az
egészséges életmódra. Az iskola kitett
magáért a közelmúltban a Vivicitta városvédő futáson is Budapesten.
A tófutás eredeti célja az volt, hogy
megmozgassa a Budakalászon élőket.
Ezen a célkitűzésen már régen túlnőtt a
rendezvény, hiszen Békásmegyertől
kezdve Pomázon és Csobánkán át, szinte
a térség minden településén várták már a
tófutás napját. Legközelebb ősszel lehet
majd rajthoz állni az Omszk-parkban.
Addig is érdemes gyakran körbeszaladni
a tavat, ugyanis a testnek és a léleknek is
jót tesz egy kis kocogás. És valljuk be
őszintén, ilyen hátteret nem festenek
minden településen az „edzőterem” falára!
hd

Bajnoki meghívó
Kedves Budakalásziak!

Az 1111. Szent István Cserkészcsapat
strandröplabda bajnokságot szervez
2014. május 10-én szombaton 16 órai kez-

dettel a Budakalászi Cserkészház homokkal borított, kivilágított pályáján, melyre
minden érdeklődőt örömmel hívunk!
Nemcsak cserkészeket és nemcsak fiatalokat! Családi csapatokat is várunk!
A bajnokságunk szabályai szerint a pályára egy csapatból maximum 6 fő léphet
fel, de a merészebbek kiállhatnak kevesebben is (minimum ketten), valamint
minden csapatban három cserejátékos is
szerepelhet. A regisztrációs díj 200 Ft/fő
(családi díj 3 főtől 500 Ft/család) a helyszínen fizetendő. A bajnok csapatok nyereménye pedig egy vadonatúj strandröplabda! Két korosztályban lehet indulni, 17 éves korig a junior, afelett a felnőtt korcsoportban mérkőzhetnek meg a
versenyzők.
Jelentkezni lehet a raczmiki@freemail.hu címen. Kérem küldjék el csapatkapitányuk adatait (név, cím, elérhetőség), valamint a csapat nevét. További információk elérhetők az előbb említett
címen, a www.cserkeszek.hu weboldalon,
a „III. Budakalászi Cserkész Röplabda
Bajnokság” facebook-eseményen, valamint a 06-20-315-2653-as telefonszámon.
A Cserkészház és kertje, valamint a
strandröplabda pálya egyéb alkalmakra is
kibérelhető! Családi és baráti találkozók,
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.

Kérjük támogassák adójuk 1%-nak
felajánlásával a szentistvántelepi
Cserkész alapítványt, melynek
adószáma: 18672844-1-13

Rácz Miklós szervező

21

BUdakalászi HÍrmondó

„Boldog születésnapot szundi bá!”

Megtisztelő és felemelő érzés, egy
olyan budakalászi élő legendáról írni, aki
egész életében a helyi sportnak élt.
Többszöri kudarc, sok-sok öröm, sírás,
mosoly, álmatlanság, majd mennybe
menetel váltakozott számára, attól függően, hogy a csapat milyen eredményeket ért el. Mindene a sport, a gyerekek, a
pálya, a győzelem, a sportszerű játék.
Nincs hétvége, hogy ne látogatna ki kézilabda vagy foci mérkőzésekre.
Ez a nagyszerű ember 1944-ben született Budakalászon. Lázár Istvánnak
hívják, de mindenki Szundi bának szólítja. Mindent tud a kalászi foci történetéről, múltjáról, a játékosokról,
kudarcról és fantasztikus győzelmekről.
1972-ben anyagi okok miatt megszűnt
Budakalászon a labdarúgás. Majd 1987ben újra elindult a sportélet, és tizenöt
év után ismét hangos lett a lelátó, újra
énekelték a BMSE indulót. Szundi bá
családjával segített a rendcsinálásban,
kitakarították az öltözőt, toborozták a
gyermek csapatokat. Nagyon sok tennivaló volt, hisz újra elindítani egy egyesületet nem kis feladat. Szundi bá nem
adta fel, erőn felül teljesített. 1989-ben
megalakult vezetőség, benevezte a felnőtt csapatot a legalacsonyabb osztályba.
Évről-évre
nyerték
a
bajnokságokat. 2000-ben már az ötödik
osztályban szerepelt a gárda, 2006-ban
egy osztályban voltak Siófok, Paks és
Szombathely csapataival. „Akkor igenis
büszke voltam a budakalászi névre, ahol
én is képviseltem a csapatot, mint intéző. Közben 1999-ben Budakalász
Sportjáért díjat kaptam az önkormányzat képviselő testületétől. A BMSE-Budakalászi Baráti kör segítségével éveken
keresztül megszerveztem a Szundi foci
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kupát diákoknak, óvodásoknak. Minden
alkalommal serleget, érmeket, ajándékokat kaptak a résztvevők. Lehet, hogy
csúcstartó vagyok az országban, mert
eddig 21 edző mellett dolgoztam és jelenleg is, mind az utánpótlás, mind a
fiatal felnőtt csapat technikai vezetője
vagyok – mondta büszkén Szundi bá, és
hozzátette, unokája is itt focizik, nem is
akárhogyan!”
Nagy szükségünk van Szundi segítségére. Ünnep vagy hétköznap, mindig a
csapatok rendelkezésére áll. Meccsek
előtt internetes programmal állítja össze
a csapatot. Figyelni kell a sárga lapokra,
az utazás időpontjaira, az igazolások
érvényességére és még sok-sok apróságra, amit csak ő tud megjegyezni.
A labdarúgó szövetségben szinte mindenki ismeri, a játékvezetők nagy tiszteletet tanúsítanak iránta.

anyakönyvi hírek

Budakalászi újszülöttek:
Április hónapban 5 kislány született
(kisfiúval nem gyarapodtunk)

Házasságot kötött: 2 pár

Volt budakalászi lakosok:

Februárban elhunyt:
Raczkó Radivojné
szül. Bojtor Erzsébet 86 éves

Márciusban elhunyt:
Keresztesi László János 65 éves,
Máthé István 61 éves,
Major Dénesné szül.: Kósa Irén 87 éves,
Pető Józsefné szül.: Csiszi Mária 87 éves,
Márton Istvánné
szül.: Kovács Erzsébet 76 éves,
Karl György 65 éves,
Virik János 66 éves,
Kassai László 65 éves

Áprilisban elhunyt:
Bajna Rezsőné szül.: Zsoldos Etel 83 éves,
Buják István 60 éves,
Kulin Ágota Boglárka 44 éves
Sallós Sándorné
szül.: Oszfolk Ilona 80 éves,
Vég Jánosné szül.: Pálovics Teréz 88 éves,
Eleki László 75 éves

Szépkorú lakótársaink:
90. születésnapja alkalmából jó egészséget
kíván Rogán László polgármester Stefanyák Jánosnak.

Minap ünnepeltük 70. születésnapját.
Hazai meccsen a csapattal együtt vonult
ki a küzdőtérre, majd a kezdőrúgása
után a Boldog születésnapot című számmal vonult le a pályáról. A mérkőzést
4:0-ra megnyertük, és természetesen a
győzelmet Szundi bának ajánlotta fel a
csapat. Vállukon vitték le az ünnepeltet.
A szurkolók kórusban skandálták: Szép
volt Szundi! Vacsoránál a vastaps, a gratuláció, az ölelés nem maradt el. Én csak
ültem és néztem Szundi bácsit, és arra
gondoltam, milyen szerencsés vagyok,
hogy ilyen remek, becsületes, szeretetre
méltó emberrel dolgozhatok együtt.
Kívánok neked Szundi bá még sok
boldog évet és remek egészséget az egész
BMSE nevében!
Sárosi Tibor elnök, BMSE

Április 25-én Sági Lászlóné szül. Mihalek
Erzsébetet 90. születésnapja alkalmából
otthonában köszöntötte Ercsényi Tiborné
alpolgármester.
Erzsike néni 40 évvel ezelőtt költözött
Csillaghegyről Budakalászra. 1950 óta
dolgozott a Budakalászi Lenfonóban,
1980-ban nyugdíjba ment, de még 1988-ig
tovább dolgozott ott. Egy gyermeke, két
unokája és két dédunokája köszöntötte
születésnapján.

BUdakalászi HÍrmondó
BUdakalászi
HÍrmondó
közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány
megjelenik havonta
3800 példányban
kiadja a kaláz kft.,
2011 Budakalász,
szentendrei út 24.

Felelős kiadó:
dr. Udvarhelyi istván,
06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: kempf károly ignác
a szerkesztőség elérhetősége:
hirmondo.budakalasz@gmail.com;
Telefon: 06 (26) 303 287
lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
nyomtatás:
Bullseye kft.
Felelős vezető: szűcs Péter
Telefon: +36 (30) 991-9018

a Budakalászi Hírmondó
legközelebbi
számának lapzártája:
2014. május 29.

Gyógyszertári ügyelet
2014. május

István Király gyógyszertár
2014. május 4. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462
Kőhegy gyógyszertár
2014. május 11. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória gyógyszertár
2014. május 18. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty gyógyszertár
2014. május 25. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
István Király gyógyszertár
2014. június1. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462
A változtatás jogát fenntartjuk!

apróhirdetések
Eladó 3.5 m3 (TÖlgy-BÜKK)
HasÍToTT TűzIFa,
szállÍTással EgyÜTT
48 e Ft.
06 30/932-9095

megvételre keresek simson
s 50- 51, ETz 250-251-es típusokat,
papír nem számít, ezekhez gyári új
ddr-es alkatrészeket. 1950 előtti kerékpárokat, ezekhez alkatrészeket, leírásokat, megegyezés szerinti áron!
régi zománctáblákat (hirdetési
és utcatáblák), régi olajokat (castrol,
arol, shell stb.) régi magyar lemezárugyár által készített gyerekjátékokat.
E-mail: csekabau@invitel.hu
06-30-950-9383

Felújít, bővít, korszerűsít, vagy másik
ingatlant vesz? Hitelre van szüksége?
Hívjon minket, mi megtaláljuk Önnek
a piacon lévő legkedvezőbb konstrukciót.szolgáltatásunk díjtalan! +36 209
443 165 TCI Hiteliroda
nyugdíjszelvényt találtam néhány
hete. 06 20/441-4661

szentendrei asztalos ipari műhelybe,
egészséges, erős, szorgalmas, munkáját felelősséggel ellátó munkatársat
keresünk. Csapó gábor 06 30/99-05860

Hétköznaponként
reggel 6-9-ig élőben!

91.6
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