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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja budakalászi Ügyfeleit,
hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítására, további egy éves
időtartamra, azaz 2015. június 30-ig cégünkkel kötött szerződést. Ezért a lakossági, valamint az intézményi szerződéseink automatikusan meghosszabbodnak ezen időpontig.
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

zsáklopás a hulladékudvarból

fotó: facebook.com/vkctv

A Lenfonó területén működő Hulladékudvar hetente három
napon nyit ki. Csütörtökön, pénteken és szombaton teheti le
itt a lakosság a feleslegessé vált papír, üveg vagy műanyag
hulladékokat, de az autógumit vagy akár a fáradt olajat is.
Ugyanitt lehet átvenni azokat a zsákokat is, melyekben a zöldhulladékokat gyűjthetjük össze. A felirattal ellátott, biológiailag lebomló zsákokat az AVE Tatabánya kéthetente,
szombaton szállítja el.

Június 16-ára virradóra betörtek a Hulladékudvarba. A
zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákokat vitte magával a
tettes. Az érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkező budakalásziak térítésmentesen vehették át a zsákokat május végéig. Feltételezhető, hogy az elkövető anyagi haszonszerzés
miatt vitte magával zsákmányát – mondta Udvarhelyi István,
a Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda vezetője. Ezért arra
kérik a lakosságot, hogy ha bárki megvételre ajánlaná fel a zsákokat, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget vagy az önkormányzatot.
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Budakalász Város ingyenes, közérdekű, tájékoztató kiadványa.
megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából a Fanny Film kft.
Felelős kiadó: 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; tel.: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat (Budakalász, 2011 Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007
Nyomtatás: mátyus Bt., dabas. Felelős vezető: mátyus Gyula
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a Budakalászi Hírmondó legközelebbi
számának lapzártája: 2014. július 31. (csütörtök)

Virágzik a város

Budakalász valamennyi köztéri parkjában nyílnak a
virágok, június folyamán pedig megérkeztek a korábban ígért
virágtornyok is. „Azt szerettük volna, ha városunk azon pontjai, ahol túl sok a szürke burkolat, picit megújulhatnának” –
mondta Rogán László polgármester. Virágba borulhatott így a
Petőfi téren a sávokat elválasztó sziget, a posta környéke, de a
Budai úti templomhoz és a Trianon emlékműhöz is jutott a növényekből. Hatszázezer forintba került a beruházás, jövőre
azonban nem nőnek már a költségek, hiszen a fémszerkezetet
nem, csak a virágokat kell majd megvásárolni hozzá.
A nyár folyamán parképítés kezdődik az Ady Endre út és a
Budai út sarkán. A Táncsics Mihály utcában, az Idősek Napközi Otthonával szemben virágszigetet létesítenek, a szerb
templom előtti füves részt növényekkel ültetik be, és teljesen
rendbe teszik a Klebelsberg-szobor környékét.

zÖLdHuLLadÉk száLLíTás

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a
kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat 2014. június 23-i héten kezdték kiszállítani. A szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas
sárga színű zsákokat a Szolgáltató 2014. június 25-től július
7-ig bezárólag juttatja el a hulladékszállítási szerződéssel
rendelkező lakosokhoz. A zöldhulladék-gyűjtő zsákokat személyigazolvány bemutatása ellenében július 4-től szeptember 30-ig nyitvatartási időben (csütörtök, péntek: 14-18,
szombat: 8-12 óráig) vehetik át a Klinger Henrik utca
1291/25 hrsz. alatti Hulladékgyűjtő ponton (volt Lenfonógyár területén).
Továbbá felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a zöldhulladék szállítás továbbra is kéthetente, szombati napokon
történik biológiailag lebomló zsákokban.
A 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.
Érdeklődni kizárólag a közszolgáltató ügyfélszolgálati
számán lehet: 34/600-700, illetve a Hulladékgyűjtő ponton, nyitvatartási időben.

fotó: facebook.com/roganlaszlo
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Interjú Rogán László polgármesterrel

fotó: szabó Tamás

Lendületben a város

n A képviselő-testület döntése ér-

telmében Budakalász önkormányzata megállapodást köt
Szentendrével a nyári közbiztonsági feladatok ellátására. Mit tartalmaz ez az előterjesztés?
Szeretnénk a nyárra a tó körül megerősíteni a közbiztonságot. A szezonban
több ezer ember érkezik Budakalászra.
A legutolsó kánikulai hétvégén megnőtt
a gépkocsi-feltörések, a rablások és
lopások száma. Szentendrének van megállapodása a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal, mi ehhez fogunk csatlakozni.
Egy új szerződés elkészítéséhez ugyanis
sokkal több időre lenne szükség. Hatszázezer forint erejéig – amiből háromszázezret az önkormányzat, és szintén
ugyanennyit az Óbuda Zrt. fizet – szabadnapos rendőröket fogunk alkalmazni, akiknek jelenléte erősíti majd a
közbiztonságot.

n Minden évben felhívják a szakemberek a figyelmet, hogy veszélyes és tilos a fürdés a tavakban.
Tavaly a rendőrség és a városrendészet folyamatosan ellenőrizte a
tilalmat. Idén is folytatódik ez a
munka?
Jelenleg valóban tilos a tóban fürdeni. Nem úri huncutság a részünkről,
hogy a kánikulai napokon nem engedjük
fürdeni az embereket. Tavaly egy halálos áldozat volt, egy 15 esztendős fiatalember. Minden életért kár. A tó nem
alkalmas a fürdésre, akkor sem, ha a

környezet rendezettségéért sokat teszünk. Anyagi forrásaink azt még nem
tették lehetővé – bár nagyon szeretnénk
– hogy a tó egy részén nyíltvízi fürdési
lehetőséget alakítsunk ki a jogszabályi
előírásoknak megfelelően: kiképzett
úszómester, az ÁNTSZ által előírt szociális helyiségek is szükségesek a működtetéshez. Terveink vannak, a tó bekerítésén is gondolkozunk, hogy ellenőrizhető legyen a strand, mederkotrásra
is szükség lenne. Ennek a költségei 80100 millió forintra rúgnak. Ameddig
azonban Budakalászon vannak komolyabb problémák, például a járdák és
utak felújítása, addig visszatetszést kelthetne az emberekben egy ilyen fejlesztés. Aki teheti, jöjjön a tóhoz, napozzon,
pihenjen, élvezze a tisztaságot, de kérjük, ne fürödjenek a tóban, nem szeretnénk senkit elveszíteni.

A városban számos előre nem
tervezett fejlesztés indulhat el. Mi
ad erre fedezetet?
Az idei évben is takarékos költségvetést terveztünk, és az előre ütemezett fejlesztéseket 70-80 millió forint értékben
már el is kezdtük. Biztos látták már a budakalásziak, hogy járdát építettünk a
Szegfű utcában, parkolót építettünk,
megindultak a kátyúzások. A zárszámadáskor derült ki, hogy a gazdálkodásunk sikeres volt és az adóbevételek is
jobban teljesültek, így plusz források teremtődtek. Közel 200 millió forintról
beszélünk, a képviselőtestület most arról
határozott, hogy új beruházásokba vágunk bele. (A fejlesztések listáját a 4. oldalon olvashatják – szerk.) Korábban
megfogalmaztuk a „Lendületben a
város” szlogent, ami most is igaz. Pezsgésben van a település, ami egy fiatal
város esetében azt gondolom, hogy természetes.
n

n A fejlesztések érintik a város
óvodáit, de tartalékkeretet is biztosítottak a bölcsőde építéshez. A
nyáron azonban a két iskola is ad
megoldandó feladatot az intézmények közül.
A Kalász Suli jelenti ezúttal a könynyebb utat. Már megbeszéltük Völgyes
József igazgatóval, hogy milyen anyagi
eszközökre lesz szükség az új tanterem
kialakításához. Körülbelül egy millió forint kell az átépítéshez. Ennél nehezebb

eset a Szentistvántelepi Általános Iskola
kérdése. Ott 90 elsős kezdi meg a tanulmányait ősszel, de csak 60 számára van
hely. Jártunk az iskolában az Intézményfenntartó képviselőjével és a Nemzeti Sportközpontok munkatársával. Ezt
a szervezetet bízták meg a négy új tanterem felépítésével – erre kaptunk ígéretet, és kormányhatározat is született
róla. Ebben döntöttek a forrásokról is,
Budakalászra 60 millió forint jut. Az előzetes költségbecslések alapján ez az öszszeg nem elegendő a tantermek és a
kiszolgáló helyiségek építésére. Ezért
most Víg László kormánybiztosnak viszsza kell menni a kormány elé, és a különbözetet meg kell teremtenie arra,
hogy a beruházások elindulhassanak.
Amíg nincs meg a fedezet, nem tud elindulni a tervezés, a közbeszerzés. Világosan látszik, hogy a beruházás nem fog
elkészülni a tanév kezdetéig. Tavaly volt
olyan elképzelése az Intézményfenntartónak, hogy a kalászi gyerekeket átviszik
Pomázra, ezt nem fogadtuk el. A tankerület frissen kinevezett vezetője – aki
egyébként budakalászi – megnyugtatott,
hogy ez nem is életszerű. Ideiglenes
megoldás lehet egy tanteremkonténer,
ez azonban újabb területet vesz majd el
az udvarból. Ragaszkodunk a négy tanterem felépítéséhez.

Az oktatás után jöjjön egy kis
sport. A Tour de Kalász megrendezéséről is szó volt a képviselőtestület ülésén.
A Tour de Kalászt az Európai Autómentes Naphoz kapcsolódva szeretnénk
megrendezni. Nagyon népszerű rendezvénye lett a városnak a tófutás mellett.
Tavaly rengetegen voltak, a sor eleje már
a tónál kerékpározott, míg a vége a rajttól sem indult el. Budakalász sportos
város, tavasztól őszig több alkalommal is
adunk lehetőséget a mozgásra. A testület
döntése értelmében szeptemberben újra
lehet majd kerekezni a Tour de Kalászon.
2014. június
n

BudakaLász HiVaTaLos
kÖzÖssÉGi oLdaLa

Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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Értékvédelmi
pályázati támogatás

Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete 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 az alábbi letölthető
dokumentumokban:
palyazati felhivas_2014_ertekved.doc
palyazati megallapodas_2014_ertekved.doc
Kérdés esetén ügyfélfogadási időben állunk szíves rendelkezésükre:
szerda: 8-11 és 13-16
Budakalászi polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Iroda
Budakalász, petőfi tér 1. fsz. 1/a szoba

Testületi hírek
Budakalász Város
Önkormányzat
képviselő-testületének 2014. június
12-én és 26-án hozott, közérdeklődésre számot tartó
döntései.

Budakalász Város Önkormányzat
közbiztonsági együttműködés kötését
határozta el Szentendre Város Önkormányzatával a turisztikai idényre, annak
érdekében, hogy a Szentendre Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság között meglévő szerződés
keretein belül a Luppa-tavak környékének közbiztonsága Budakalász közigazgatási területén is javuljon. A fokozottabb rendőri jelenléttel a bányatavakban illegális és életveszélyes fürdőzést szeretné visszaszorítani a város.

Városfejlesztés 2014-ben

A Képviselő-testület határozata értelmében a 2013. évi pénzmaradvány terhére az alábbi fejlesztéseket valósítja
meg 2014-ben a város önkormányzata
Budakalászon:

Faluház tetőjavítás
Nyitnikék Óvoda nyári festés
Telepi Óvoda nyári festés
Nyitnikék Óvoda mosogatógépek
beszerzése
Sport u. parkoló felújítás
Közvilágítás bővítés
Budai u. járda felújítás
Diófa u. útfelújítás
Szérűskert u. felújítás
Zöldfa u. felújítás
Scholtz F. u. felújítás
Magyar u. felújítás
Deák F. u. útépítés
Martinovics u. felújítás
Bethlen u. felújítás

2014. június 30-tól 2014. július 11-ig terjedő időszakban, az Erdőhát
utca 74-76 hsz. előtti, kb. 100 méter területen fél utca szélességben, valamint a Dolinai úton, kb. 180 méter hosszan
teljes 4 méteres útszélességben (itt a közlekedés a közterület
közepén levő villanyoszlopok másik oldalán történik a felújítás ideje
alatt) útfelújítás keretében földmunkát végeztetünk a Szikla Team
Kft.-vel. A felújítás idejére szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
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óvodai csoportlétszámok

közbiztonsági együttműködés

aktuális útjavítások a városban

Szent L. u. felújítás
Mátyás király út felújítás
Kolónia, Béke sétány felújítás
Katolikus temető kerítés építés
Mályva utcai óvoda udvarfelújítás
Parkok, közterületek, játszóterek
fejlesztése, építése
A Képviselő-testület az óvodák
kezdeményezésére idén is támogatta a
maximálisan 25 fős az óvodai csoportlétszámok húsz százalékos emelését
mindkét óvodában.

zeneiskola-vezetői pályázat
véleményezése

A KLIK Szentendrei Tankerülete nyilvános pályázatot írt ki a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tagintézmény vezetői munkakörérének betöltésére. A munkakörre egy
pályázó, a jelenlegi vezető nyújtott be
pályázatot. A Képviselő-testület támogatta Hermeszné Uracs Mónika pályázatát, akit a szülők és a munkatársai is
elismernek és támogatnak.

Beszámoló elfogadás

Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a Védőnői
Szolgálat 2013. évi beszámolóját.

Tour de kalász

Budakalász Város Önkormányzata
2005. év óta minden évben csatlakozott
az „Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap” mozgalomhoz. A helyi
rendezvény a szeptember 21-ei Tour de
Kalász és a szeptember 22-ei közlekedési, ügyességi vetélkedők szervezését,
lebonyolítását foglalja magába. A Képviselő-testület támogatta a csatlakozást a
mozgalomhoz.
Képviselő-testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján
a www.budakalasz.hu-n, az Önkormányzat menüpont alatt.

szúnyoggyérítés

Budakalász területén a 2014. június 26-i légi szúnyoggyérítést
követően július 1-jén éjjel melegködös irtást végzett a Kormány
megbízásából az Országos Katasztrófavédelem. A vérszívók gyérítése kiterjedt az egész városra, különös gondot fordítva a Dunaparti területekre. A munkálatok irányításában képviselők vettek
részt - Máté István, Major Ede, Tolonics István és Kaltner Károly
- saját körzetükben koordinálva és ellenőrizve a munkát.
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Összetartozás Napja Budakalászon

Kedves megemlékező –
ünneplő közösség!

Amikor megkaptam azt a felelősségteljes felkérést, hogy június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján beszédet
mondjak, feltettem magamnak a kérdést: Mit jelent ma a trianoni döntés a
történelemkönyveken túl, hogyan érthetjük meg ezt a tragédiát, amely az ország kétharmadának elvesztését és
egyben magyarok millióinak elszakítását
jelentette.
Jómagam első szembesülése talán
7-8 évesen, egy történelmi atlasz nézegetése közben történt. Értetlenül szemléltem a térképeket, a területvesztés
irdatlan mivoltát. Nem tudtam akkor
megérteni és máig sem tudom, hogyan
bánhattak el így országunkkal.
A határok általában nemzeteket választanak el, mégis, ha átlépünk a trianoni határokon, általában színmagyar
területekre jutunk. Ha a Kárpát-medence nemzetiségi térképére tekintünk,
egyértelműen láthatjuk, hogy mekkora
ordító hazugság az az indoklás, amely etnikai szempontokkal magyarázza meg a
diktátumot.
Felfoghatatlan ez a döntés, mert a
magyarság helytállt a keresztény Európában. Úgy védte Európát, ahogy védte

saját hazáját: büszkén, állhatatosan.
Ahogy Jókai Mór írja a székelyekről Bálványosvár című művében: „Egy szabadság van a világon: ez a székely
szabadság! Ezért a szabadságért cserében aztán övé a nagy tartozás: védni Erdélyország határát.”. Nem számított
azonban az ezerévi hősiesség, mert magyarok millióinak feje fölött hoztak egy
döntést, amellyel több részre törtek egy
nemzetet.
Június 4-e ezért gyásznap, de egyben
az előretekintés napja is. 2010-ben az új
magyar nemzeti kormány ezt a dátumot
a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Tette ezt azért, hogy a veszteségeken túl a határokon átívelő magyarság
közösségére gondoljunk, azt erősítsük
meg lélekben ezen a napon.
Az elmúlt négy év egyik legfontosabb
eredménye, hogy mára több százezer határon túli magyar honfitársunk felvehette a magyar állampolgárságot.
A múlt héten barátaimmal Budakalász székelyföldi testvértelepülésén, Lövétén jártunk. Kedves vendéglátónk,
Lázár Zoltán polgármester úr örömmel
számolt be, hogy már rengeteg lövétei
polgár tette le a magyar állampolgársági
esküt.
A nemzet lelki felszabadulásának
útját járjuk, büszkén szurkolnak magya-

mányai zoltán a kormany.hu főszerkesztője
mondott beszédet az ünnepségen
rul akár a csíkszeredai hokistadionban,
akár a dunaszerdahelyi futballpályán.
Nem félnek magyarul megszólalni, kiállnak magukért. A nemzetegyesítés politikája tart rendületlenül. Eljött végre az az
időszak, amikor minden magyar büszkén kiállhat anyanyelve, saját nemzettudata mellett.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Budakalász az i. Építészeti Nemzeti szalonon

Szeptember 7-ig látogatható a magyar építészet elmúlt 15
évét bemutató kiállítás a Műcsarnokban. Az I. Építészeti
Nemzeti Szalonon Budakalász több épületét is láthatják az
érdeklődők, ugyanis a város főépítésze, Turi Attila is meghívást kapott a tárlatra. Az Ybl-díjas építész a kiállítás egyik
szekciójának társkurátora is. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal több munkatársa is látogatást tett a Műcsarnokban.
A következőkben Turi Attila főépítész
gondolatait olvashatják.
Ennek a kiállításnak az a jelentősége, hogy nincsen kiemelkedő mű. Nagyon sokrétű tárlatot láthat a látogató,
ami természetesen elsősorban nem az építészetnek, nem a
szakmának, hanem a nagyközönségnek szól. Hiszen a
nagyközönség nem érzékeli azt, hogy hogyan épülnek a
házak, nem látják, hogy e mögött nem csak építészek,
hanem a szakma nagyon sok képviselőjének összehangolt
és tudatos munkája van. Ez a tárlat megmutatja nyolcvan
épületen keresztül a mai magyar építészet különböző vonulatait, az organikustól kezdve a konstruktivistább vagy
dekoratívabb változatokig. Ezen kívül felsorakoztatja a főépítészi tevékenység területeit, emléket állít az elhunyt mestereknek, van táj- és belsőépítészeti része. Van két terület,
amely az oktatással foglalkozik. Ebből az egyik, amelynek
én voltam Csernyus Lőrinc barátommal a társkurátora, az

Építve tanítani nevet viseli. Azokat az építőtáborokat mutatja be, ahol a hallgatók felépítik a saját terveiket, és így
tapasztalják meg, hogy mi az építés.
Budakalász ezen a kiállításon interaktív felületen jelenik
meg egy kisfilmmel és egy épületeket bemutató slideshowval. Jellemző a tárlatra, hogy nagyon sok a vizuális installáció, akár egy egész napot el lehet tölteni a Műcsarnokban.
Akik elfáradnak, azok számára egy teremben párhuzamosan három filmet vetítenek. Csontos János és Osskó Judit
alkotásait Szegő György kurátor válogatta össze. Ott egy
negyedórás vetítés alatt olyan erős benyomást kaphat a látogató a mai magyar építészetről, mintha végignézte volna
a kiállítást.

A kiállítást és a tárlaton városunkat még szeptember 7-ig tekintheti meg a közönség a Műcsarnok nyitvatartási idejében.
Ajánljuk mindenkinek.
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Budakalász, ahol jó élni!
Budakalász az elmúlt években számos beruházást hajtott
végre, amelyek közül kiemelkedik az Egészségház 2013-as
átadása, illetve a jelenleg zajló bölcsődeépítés. ahogy a
2014 májusában elvégzett lakossági felmérés eredménye
mutatja, a település fejlődését az itt lakók is érzik: 90% szerint fejlődött a Város az elmúlt évek során, 66% szerint
pedig kimondottan sokat fejlődött.

szinte az összes válaszadó érezte a város fejlődését
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ziorvosi és a gyermekorvosi ellátás színvonalával 10-ből 9 válaszadó elégedett volt. A szolgáltatások bővülése az Egészségház átadása óta folyamatos, immár reumatológia és
pszichiátriai szakrendelés is elérhető. A felmérés eredményei
alapján a szemészet (59%) és a nőgyógyászat (44%) a legjobban várt szakrendelés, így az Önkormányzat a közeljövőben
ezen szakrendelésekkel színesíti a szolgáltatási palettát.
Az Egészségház mellett nagy népszerűségnek örvend a Kálvária-dombi emlékpark létrehozása (81% nagyon elégedett a
fejlesztéssel), a Szentistvántelepi Általános Iskola bővítése
(91%) és a Szentistvántelep és a HÉV közötti terület rendezése
is (96%).
A városi közszolgáltatások színvonalával a megkérdezettek
nagy többsége elégedett volt, de vannak olyan területek, ahol
további teendők várnak a városra. A visszajelzések megerősítették, hogy a közutak és járdák fejlesztése, valamint a közlekedés fejlesztése a legfontosabb teendők 2014-ben. Az
önkormányzati költségvetésben már eddig is közel 50 millió
forint szerepelt az idei évben útfelújításra, de a 2013-as fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően most ez az összeg
közel négyszeresére emelkedik, biztosítva azt, hogy a járdák
és utak állapota érezhetően javuljon a következő hónapokban.

megújultak, kivirágoztak a parkok, közterek

megépült a Kálvária régészeti park

a polgármester irányításával, közösségi összefogással sikeresen
védekezett a város a 2013-as dunai árral szemben

Önerőből elkészült az Egészségház

Több programmal, rendezvénnyel, juttatással gondoskodik
az önkormányzat a nyugdíjasokról

fotók: Kovács andrea

A pályázattal elnyert forrásból 100%-ban az Európai Unió
által finanszírozott felmérésben 532 fő mondta el véleményét
a település közszolgáltatásairól, a lezajlott beruházásokról. A
résztvevők kiválasztása véletlenszerűen, szigorú szabályok
alapján történt, hogy a válaszok minél inkább tükrözzék a lakosság valós véleményét, azaz a felmérés reprezentativitása
biztosított. Kiderült, hogy a Budakalászi Hírmondó a helyi
hírek tekintetében a legnépszerűbb tájékozódási pont, a lakosság harmada aktív olvasónak tekinthető.
A fejlesztések közül az egészségügyi szolgáltatások területén volt talán a legjobban érezhető az előrelépés, hiszen a há-
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fotó: Tokodi gábor
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Nyáron is gőzerővel
épül a bölcsőde

a lakossági igények alapján dönt a városvezetés a következő
évek fejlesztéseiről

Az itt élők számára fontosak és értékesek a helyi rendezvények, a megkérdezettek 83%-a nagyon elégedett a rendezvények színvonalával, hasonlóan jónak értékelik a rendezvények
gyakoriságát. Ezt az elköteleződést jól mutatja a rendezvények
népszerűsége, az egyre emelkedő részvételi szám. A Kós Károly Művelődési Ház a városi rendezvények szervezésének
igazi motorjává vált, de a civil szervezetek is nagyon jelentős
szerepet vállalnak a közösségi események szervezésében.
Utóbbira jó példa a közelmúltban a Budakalászi Baráti Kör
által szervezett két napos Juniális.
Budakalász számára kiemelten fontos az idősek helyzetének javítása. Ezt mutatják a korosztály számára szóló rendezvények is, mint az Idősek Karácsonya, valamint az Idősek
Klubjának programkínálata. Nem véletlen tehát, hogy a megkérdezettek 88%-a szerint Budakalász gondoskodik az idősekről.

A tervek szerinti ütemben halad a bölcsőde építése. A belső
vakolás befejeződött, a munkák a külső felületeken is a végéhez közelednek. Az épület több pontján tetszetős téglaburkolat borítja majd a homlokzatot. A zöldtető vízáteresztést
megakadályozó fóliaszigetelése is elkészült, hamarosan földréteg és pozsgás növények kerülnek a tetőre. Az épületgépészeti csöveket, vezetékeket is beépítették a padlózatba és a
falakba. A következő munkafázis a külső gépészeti szerelvények, a kazán, a radiátorok beszerelése valamint a vizes helyiségek burkolása és a szaniter berendezések elhelyezése.
Az ünnepélyes átadás augusztus végén lesz, az érdeklődők
ekkor kívül és belül is megtekinthetik az épületet.
a hullámos tetőszerkezet és a „raktárgubó”

a hullámos tetőszerkezet és a „raktárgubó”

a napfényes, világos csoportszobák terasza

Az elvégzett munka elismerése, hogy a megkérdezettek
77%-a összességében elégedett a helyi életminőség javításával,
és még ennél is többen elégedettek a Polgármester munkájával.
Végh Bálint
Responsum Kft., Vanin Kft.

fotók: Kovács andrea

Budakalász gondoskodik nyugdíjas korú lakosairól

„raktárgubó” belülről és a folyosó
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Tesztelték a körforgalmat

Az ország egyik legforgalmasabb csomópontja a Megyerihíd és a Szentendrei út találkozásában lévő körforgalom. Több
tízezer autó halad át rajta nap mint nap. Rendszeresek itt a
dugók minden reggel, de sokszor a délutáni órákban is, nem
beszélve a nyári idegenforgalmi időszakról, amikor szombaton és vasárnaponként rengeteg autós igyekszik vissza a fővárosba.
Júniusban négy napon át teszt alá vette a Magyar Közút a
csomópontot. Azt modellezték, hogyan befolyásolná a forgalmat, ha jelzőlámpák irányítanák itt a közlekedést. Pásztor Zoltán, a közútkezelő Pest megyei igazgatója elmondta, az első
két nap tapasztalata szerint hétfőn jelentősen magasabb volt
az autósok száma, mint a hét második napján. Érdekes megfigyelés az is, hogy a Megyeri-híd irányából kilenc óra körül
jelentősen megritkul a kocsisor, sőt szinte meg is szűnik.
A teszt során a Magyar Közút munkatársai által meghatározott időközönként a dunakeszi és a szentendrei rendőrök állították meg az autósokat a Dunakanyar, Békásmegyer és a
Megyeri-híd irányából is. A reggeli csúcsforgalomban, 7 és 9
óra között irányították mesterségesen a közlekedést. A cél,
hogy csökkenteni tudják a forgalmi időt. A megoldás megtalálásához azonban adatokra volt szüksége a Közútnak. Figyelték ezúttal az áthaladás idejét, a kialakuló kocsisor hosszát, de
forgalomszámlálást is végeztek.
Aki nem áll be a kígyózó kocsisorba reggelente, az többnyire
Békásmegyernél fordul vissza. A Hadrianus úti kereszteződés
előtt eddig biztosítva is volt egy sáv erre. Hamarosan azonban
megnyílik az átépített lámpás csomópont, mely a főváros szándékai szerint új bejáratot ad a békásmegyeri városrésznek,
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ezzel együtt viszont megszűnik a lehetőség, hogy az autósok
visszaforduljanak Szentendre irányába. Pásztor Zoltán elmondta, elejét szeretnék venni, hogy egyre többen csatlakozzanak a dupla záróvonalon szabálytalankodókhoz, így
hamarosan a felüljáró és a főváros határa között forgalomelválasztó fal épül majd.

Sokak szerint jelenthetne megoldást Budakalász és az említett csomópont problémáira is, ha az M0-ás továbbmenne a
10-es út felé. Tavaly novemberben született kormányhatározat
a körgyűrű folytatásáról, akkor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményében azt írták, a tárca a körgyűrű északnyugati folytatását Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Solymár és
Budapest közigazgatási területein haladva javasolja megépíteni. Most újabb fejlemény született az ügyben, ugyanis kiírták
a Budakalász és Solymár közé eső útszakasz tervezési tenderét.
A Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás szerint a pályázóknak el kell készíteniük az alagutak vázlatterveit, a terület-igénybevételi terveket, és össze kell állítani a kivitelezési
tenderdokumentációkat is. Az ajánlatokat augusztus 7-ig lehet
benyújtani a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez.

2014. JúlIus 7.

Nagy magyar
Engesztelő mozgalom

Az 1940-es évek elején indult el a nemzetet összefogó
kezdeményezés, a Nagy Magyar Engesztelés. Natália nővér
kinyilatkoztatásai alapján az
akkori főherceg, főpolgármester és a teljes katolikus püspöki
kar kezdeményezte a nemzet lelki megújulását. Natália nővér
látomásában, melyben Jézus Krisztus szólt hozzá, engesztelő
mozgalmat kell indítani, illetve kápolnát kell építeni a „Szenthegyen” (Svábhegy, Budapest). Jézus szerint innen, a Szent
Anna rétről kell kiindulnia annak az engesztelő mozgalomnak,
mely azután az egész világra kiterjed és békét hoz az emberiségnek. A mozgalomhoz az akkori pápa, XII. Pius is támogatását adta. A magyar hősök emlékére és a Világ Királynőjének
tiszteletére kápolnát is szerettek volna építeni. Az Engesztelő
Kápolna alapkövét Mindszenty József bíboros rakta le. Sajnos
eddig minden kápolnaépítési kísérlet meghiúsult, Mindszenty
bíborost bebörtönözték, a kápolnát visszabontották. Három
sikertelen kísérlet után most újjáéledt a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom. Komlóska község önkormányzata egyesületet és alapítványt hozott létre. A nemzet jelképes egyesítésére
eddig közel 1500 település adományozott egy marék földet, a
Kárpát-medencéből. Az egyesített földbe ÉLETFA, egy hársfa
csemete kerül. A Nemzet Kápolnájának közadakozásból kell
megépülnie, melynek felépítéséhez egyre több település ajándékoz 30x40x50-es kőkockát. Ehhez a nemes mozgalomhoz
csatlakozott városunk, és adományozott a kápolna megépítéséhez szükséges faragott követ és földet. Büszkék vagyunk,
hogy csatlakozhattunk az engesztelési mozgalomhoz, amelynek Magyarországról kell kiindulnia, s elterjednie az egész
világon.

Ha fontos Önnek

BudakaLászi HírmoNdó

még egyszer az Európai
Parlamenti képviselők
2014. évi választásáról

A Hírmondó előző lapszámában már beszámoltunk az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választásáról Budakalászra
vonatkozóan. A statisztikákat ezúttal az országos adatokkal öszszehasonlítva jelenítjük meg. A grafikonokból kiderül, hogy Budakalász lakosságának választási aktivitása jóval az országos
átlagot (28,27%) meghaladó mértékű, mintegy 40%.
Budakalászon a névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma:
Budakalászon szavazásra megjelentek száma:

8 484 fő
3 332 fő (39,27%)

a Hírmondó 6. számában egy elírás következtében tévesen jelentettük meg a fidesz-KNdp 2014. május 25-i választáson elért adatait,
ezért most az adatokat helyesen megismételjük.

Leadott szavazatok megoszlása Budakalászon:
párt
Összes szavazat (db)
fIdEsz-KdNp
1 771
JoBBIK
445
EgyÜTT- pm
303
dK
275
lmp
265
mszp
253
sms
13
a Haza NEm EladÓ
7

százalék (%)
53,15
13,35
9,09
8,25
7,95
7,59
0,39
0,21

a szakmai tapasztalat,
a minőségi könyvelés, bérszámfejtés,
a rendszeres tájékoztatás,
a szakmai felelősségbiztosítással rendelkező könyvelő,
a kiszámítható szolgáltatási díj,
és úgy gondolja, természetes, hogy Ön helyett
a könyvelő járjon ellenőrzésekre
akkor Ön ránk tette le voksát.

ABS CONTROLL
könyvelő iroda

Alaptevékenységünk komplex számviteli szolgáltatás,
ennek keretében
• társas vállalkozások (Bt., Kft.)
• nonprofit szervezetek
kettős könyvelése, bérszámfejtése.

a júniusi téves közlés miatt elnézést kérünk.

Dr. Molnár Éva jegyző
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Diákhírek

Ezüstérem az
egészségért

Idén már második alkalommal hirdette meg a Szentendrei
Járási Hivatal Népegészségügyi
Intézete „Az év iskolabüféje” pályázatot. A járási tisztiorvos, Dr.
Valler Gyöngyi és a térség vezető
védőnője Vargáné Kiss Zsuzsanna többször, előzetes bejelentés nélkül látogatták meg a
jelentkező iskolák büféit.
Több szempontot is figyelembe vettek az értékelésnél, így a
minőségi étel- és italkínálat mellett a büfé
környezetét is
vizsgálták,
valamint, hogy
az élelmiszerek csomagolása és a hulladékkezelés menynyire környezettudatos.
Kovács Kristóf Áron, a Szentistvántelepi Általános Iskola
igazgatója elmondta, számos
szülő kérte, hogy a gyerekek érdekében legyen egészségesebb a
büfé kínálata. Az étkezde üzemeltetője, Lukács Attila nyitott volt a
párbeszédre, így folyamatosan
cserélték le a kínálatot. A gyerekek először megdöbbentek ám
mára még nőtt is a büfé forgalma.
A menzák kínálatát jogszabály
írja elő, az iskolai büfékre azonban egyelőre csak az Országos

Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet ajánlásai
vonatkoznak. Az Egészségügyi
Közlönyben 2005-ben megjelent
dokumentum szerint „a zöldségféléknek és gyümölcsöknek, a teljes őrlésű gabonatermékeknek, a
tejnek és tejtermékeknek, valamint a sovány húsoknak minden
nap jelen kell lenniük a büfék kínálatában.” Az ajánlás táblázatban közzéteszi, hogy az eddigi
magas kalóriatartalmú, az egészségre hosszú távon káros ételek
és italok helyett milyen termékeket
választhatnak
az üzemeltetők. A cukros,
szénsavas üdítőitalok helyére így
kerülnek a rostos
gyümölcslevek, a csokoládékéra a müzli szeletek, a
csipszeket pedig szezámmagos
ropik vagy puffasztott gabonaszeletek váltják fel.
A Szentistvántelepi Általános
Iskola büféjében már mind kaphatók a fent említett egészséges
élelmiszerek, ez segítette hozzá
az intézményt, hogy „Az év iskolabüféje” pályázaton az előkelő
második helyet szerezzék meg.
Az első a szentendrei Barcsay
Jenő Általános Iskola büféje lett,
de elismerték a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumot is.
hd

diákok figyelem!

Budakalász önkormányzata
2014. július 1. és augusztus 31.
között korlátozott számban
nyári diákmunkára ad lehetőséget. A programban azok a budakalászi fiatalok vehetnek részt,
akik
• nappali tagozaton tanuló diákok (tanulói, hallgatói jogviszony igazolás szükséges)
• a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program
befejezésekor nem töltik még be a 25. életévüket,
• a Szentendrei Járási Hivatal Munkaügyi Központjánál kérték
nyilvántartásba vételüket,
• foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem
rendelkeznek (NAV igazolás alapján pályakezdőnek minősülnek).

Jelentkezni lehet: a Budakalászi Polgármesteri Hivatalban, Fazekasné Szarvas Mónika humánpolitikai referensnél, ügyfélfogadási időben (hétfőn: 9-12 óra és 13-18 óra között valamint szerdán:
8-11 óra és 13-16 óra között).
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n zENEiskoLa

díjazoTTjaiNk

reikort ildikó – arany kalász díj 2014

A Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány negyedik éve adja ki az Arany
Kalász Díjat.
2014-ben a tantestület titkos szavazatai alapján a nyertes: Reikort Ildikó
furulya-, szolfézstanár és zeneterapeuta.
Pályafutása 1984-ben kezdődött
Debrecenben majd Budapesten. Iskolánk alapítótanára az 1997-es tanévtől
kezdve, eleinte szolfézsra majd egyre nagyobb óraszámban
klasszikus furulyára tanította a budakalászi gyermekeket. Miután a Kokas Klára nevéhez fűződő, globális zenebefogadás
módszerének hazai jeles képviselője lett, iskolánkban is meghonosította ezt a foglalkozást. Sok gyermek és szülő gondol
hálás szívvel rá, hiszen a különböző gyermekszemélyiségbeli
eltéréseket, zavarokat nagyon jó érzékkel tárta és tárja fel, segítve ezzel a gyerekek mindennapokban való eligazodását,
helytállását. Mindvégig nagyon vidáman, sohasem lankadva,
gyermekközpontú hozzáállással, eredményesen végezte munkáját.
A tehetséges növendékek felfedezésében és képességeik fejlesztésében mindig is élen járt, tanítványaival a különböző területi és országos versenyeken mindig sikert aratott. A
kamarazenélés területén igen otthonosan mozog, hiszen Ő
maga is gyakorló muzsikus és ennek örömét minden igyekezetével át is adja diákjainak. Arra tanítja a gyerekeket, hogy
nem mindig a tökéletesség a legfontosabb, hanem hogy szeressék és élvezzék, amit csinálnak, és minél jobban figyeljenek
egymásra.
Mint pedagógus és muzsikus gyakran képzi magát, nyitott
minden újra és ebben példát mutat kollégái számára is.
A nevelőtestület aktív tagja, a fúvós tanszak vezetője, akire
mindig lehet támaszkodni. Vidámságával és életszeretetével
színesíti közösségünket és a környezetében lévőket átsegíti a
hétköznapok szakmai és emberi nehézségein.
Alkalmazotti közösségünk nevében sok szeretettel gratulálunk Reikort Ildikónak!

Papp ágnes – Pedagógus nap alkalmából kLik Tankerületi dicsérő oklevélben részesült

Papp Ágnes 1998 óta tartozik a zeneiskola kötelékébe, s mondhatjuk,
hogy Ő a budakalászi népzene tanszak
motorja.
Rendületlen lelkesedéssel oktatja a
népi énekes gyermekeket a népi hagyományok, a népdalkultúra megőrzésére.
Kiemelt figyelmet szentel a kamarazenélésre, a tehetségfejlesztésre és tehetséggondozásra. Tanítványai közül többen is a
zenei pályát választották, akiket nem csak alapfokon, de középés felsőfokon is segíteni tudott, hiszen a váci és a székesfehérvári középiskola után most már a Zeneakadémia oktatója is
lett. Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

A Zeneiskola zárva tart július 4-től augusztus 20-ig. Nyári
szünetben szerdai napokon, július 16. és 30. valamint augusztus 13-án 9-13 óráig lesz ügyelet.
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Diákhírek

n kaLász suLi

Ballagás

Ennek a tanévnek a végén iskolánkban negyven nyolcadik osztályos tanuló fejezte be általános iskolai
tanulmányait. A ballagó diákokat
vendégeik jelenlétében igazgatónk,
Völgyes József és a hetedik osztályosok búcsúztatták szép és ünnepélyes műsorral.
Reméljük, régi iskolájukat nem felejtik el, és középiskoláikban is megállják majd a helyüket.

sportnap

Iskolánkban az idei év végén is megrendeztük a hagyományos sportnap. Az utolsó iskolanapon a diákok
és tanárok ilyenkor egy nagy, közös
mozgással búcsúztatják az évet. A
délelőtt folyamán a diákok számos
sportág közül választhattak. Lehetett focizni a sportcsarnokban, floorballozni
a
cserkészházban,
kosarazni a tornateremben, röplab-

nyi napunk. Alsósok, felsősök és
persze tanáraink változatos és szórakoztató műsorszámokkal mutatták be a tanév legsikeresebb
produkcióit.

Köszönjük a szülők és a szülői munkaközösség támogatását, melynek
révén iskolánk alapítványa ismét jelentős összeggel gyarapodott.

Nyári ügyelet

A Kalász Suli Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában a
nyári szünet alatt minden szerdán
08:00-tól 12:00-ig, augusztus 25től augusztus 29-ig minden munkanap 08:00-tól 15:00-ig van lehetőség ügyintézésre.

alapítványi beszámoló
KALÁSZI ISKOLÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
BESZÁMOLÓJA
A 2013. ÉVI
GAZDÁLKODÁSRÓL

Nyitás összesen:
2.641.357 Ft

dázni és pingpongozni az udvaron,
vagy biciklitúrázni a Hajógyári-szigetre.
Délután a felsős labdarúgó bajnokság döntőjét nézhették meg az érdeklődők. A 7/b nagy küzdelemben,
hosszabbítás után győzte le a 8/a
osztály csapatát. Végül a tanár-diák
meccsek következtek. A tavaly újjáélesztett hagyomány idén is sok résztvevőt és nézőt vonzott. A végzős
diákok először röplabdában, majd
kosárlabdában, végül labdarúgásban mérkőzhettek meg tanáraikkal.
Nagy küzdelemben ugyan, de idén
mind a három versenyszámban a
pedagógusok diadalmaskodtak. Az
idei hetedikes évfolyam jövőre lehetőséget kap a visszavágásra.

alapítványi nap

A tanulók és a pedagógusok lelkes
felkészülésével idén is megrendezésre került hagyományos alapítvá-

BEVÉTELEK 2013-ban
SZJA 1%-a
533.630 Ft
CÉGEK támogatásai 543.039 Ft
Egyéni befizetések
15.000 Ft
SZMK támogatás
676.885 Ft

ÖSSZESEN:
kapott kamatok

1.768.554 Ft
74.213 Ft

Bevétel mindösszesen 1.842.767 Ft

Nyitás és 2013. évi bevétel együttesen
4.484.124 Ft

KIADÁSOK 2013-ban
Összes pénztári kiadás 1.030.796Ft
Összes banki kiadás
165.305 Ft
Összesen kiadás
1.196.101 Ft

ZÁRÁS 2013. december 31-én
Banki folyószámlán: 1.085.168 Ft
Banki lekötésben:
2.143.625 Ft
Pénztári készpénz
59.230 Ft
ZÁRÁS ÖSSZESEN: 3.288.023 Ft

Összeállította

Szabóné Dénes Hajnalka

n szENTisTVáNTELEPi iskoLa

zöldsuli pályázat

Örökös ökoiskolaként diákjainkat a környezettudatosságra
neveljük, nemcsak a tanórákon, de a tanórákon kívüli egyéb
tevékenységekkel is. Évek óta tervezzük, hogy a patinás villa
épülete körül füvesítünk, és néhány növényt is ültetünk, sajnos azonban anyagiak hiányában ez eddig nem valósulhatott
meg. Nagy örömmel töltött el bennünket, amikor rátaláltunk
a Cetelem Zöldsuli pályázatára. A pályázati kiírás szerint hat
iskola internetes szavazáson 500.000-500.000 Ft-ot nyerhetett, másik hat iskolának pedig a beadott pályázata alapján
szakmai zsűri ítélt oda szintén 500.000-500.000 Ft-ot. A pályázati időszakban összesen közel kilencven iskola küldte be
anyagát, és vált esélyessé arra, hogy iskolájuk udvara zöldebbé, élhetőbbé váljon a diákok számára. Mi is nagy erőket
mozgattunk meg, hogy benne legyünk a legtöbb hat szavazatot összegyűjtő iskola között, ez azonban sajnos nem sikerült.
Néhány nappal később jött a meglepetés: a szakmai zsűri az
általunk beadott pályázatot 500.000 Ft-tal jutalmazta. A terveket szeptember 30-ig kell megvalósítanunk, melynek munkálataiban ismét számítunk diákjaink és szüleik segítségére.

kisherceg ösztöndíj

A tavalyi tanévben egy kedves, nagylelkű házaspár sétált
be iskolánk kapuján, azzal a szándékkal, hogy ösztöndíjat alapítson az arra méltó tanulóink számára. Először nem is akartunk hinni a fülünknek, hiszen olyan volt ez, mintha egy
mesekönyv lapjait lapozgatnánk. Besétál hozzánk valaki, aki
azt mondja, annyi jót hallott már az iskolánkról, hogy szeretne
ösztöndíjat alapítani. Igazán nagy megtiszteltetésnek éreztük,
hogy egy érző szívű, adakozó pár a mi iskolánkat választotta.
Az alapítók folyamatosan figyelemmel követték a jutalmazott
gyerekek és az iskola munkáját, mindennapjait, s úgy döntöttek, a jövő tanévre is rendelkezésünkre bocsátanak 1.000.000
Ft-ot, ami azt jelenti, hogy az ösztöndíjas gyermekeink havi
10.000 Ft juttatást kapnak. Az Ösztöndíjbizottság a 2014/15ös tanévre a következő tanulóknak ítélte oda a Kisherceg ösztöndíjat: Balázsi Hanna (4.a), Háromi Benedek (4.b), Sztankó
Janka (5.a), Nagy Richárd (5.b), Szűcs Nikoletta (6.a), Antalffy
Krisztina (6.b), Schoblocher Gábor (7.a) osztályos tanulónknak. Kisherceg rózsája ösztöndíjat kapott: Baksa Petra (5.a),
Berkes Nóra (6.a), Koltai Lilla (7.a), Pap Gergely (7.b). (Az ösztöndíj kiírása olvasható iskolánk honlapján a www.szentistvantelepi-iskola.hu oldalon) Ezúton is szeretnénk
megköszönni az ösztöndíj alapítóinak nagylelkű felajánlását,
mellyel a jutalmazott gyerekeket és családjaikat ilyen rendkívüli örömben és elismerésben részesíthetjük. Az ösztöndíjakat iskolánk igazgatója a tanévzáró ünnepélyen adta át, melyet
jelenlétével megtisztelt a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szentendrei Tankerületének megbízott igazgatója,
Verebélyi Ákos úr is, aki nyárra szóló jókívánságai mellett
munkájuk elismeréseként két pedagógus kollégánkat jutalmazott elismerő oklevéllel: Martini Andrásnét (Judit nénit) és
Wettstein Andrásnét (Etelka nénit.) A tankerületi igazgató
emléklappal köszönte meg az intézményvezetés munkáját is.

Nyári ügyeleti napok

A Szentistvántelepi Általános Iskola nyári ügyeleti napjai:
Július 2., 9., 16., 23., 30. (szerdánként 8:00-12:00 óra
között) 2014. augusztus 6., 13. (szerdánként 8:00-12:00 óra
között)
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Nyárköszöntő Vigasságok kalászon

fotók: Tokodi gábor. További fotók: facebook.com/vkctv

Június 7-én zárult a Kós Károly Művelődési Ház nyári szünet előtti programjainak sora. A Kalászi Vigasságokon idén
is a tánc és a zene kapta a főszerepet. Külsőségekben változott
a fesztivál, ugyanis elforgatták a színpadot, és egy kisszínpadot is felállítottak a parkolóban. Szórakoztatta a közönséget
a Lenvirág Táncegyüttes valamennyi csoportja, akik hagyományosan mindig itt tartják az évzárójukat. De neves fellépők
is érkeztek, így a Khamoro Budapest Band és a Kerekes Band
is elfogadta a szervezők meghívását.

12

Számos kísérőprogram fogadta a látogatókat. Lehetett
varrni, kerámiázni, és lekvárt is főzni. A Művelődési Ház udvarán bazsalikomos szamócalekvár készült, amit megvásárolva egy defibrillátor árához járultak hozzá a résztvevők.
Ismét eljött a Pékek Fejedelmi Rendje is, akik két versenyt is
hirdettek, így a budakalászi háziasszonyok bizonyíthatták
ügyességüket a pogácsaszaggatásban és a kalácsfonásban is.
A gyerekekre pedig rengeteg játék és mese várt.
hd
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Városi elismerések

Elismerések Pedagógus és semmelweis napon

kiváló pedagógus díj

A díj adományozásának célja, hogy az
önkormányzat kifejezze elismerését azon
pedagógusoknak, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a város gyermekeinek,
ifjúságának
neveléséhez,
oktatásához.
A helyi rendelet szerint a „Budakalász
Kiváló Pedagógusa” díj adományozható
annak a helyi köznevelési intézményben
foglalkoztatott óvoda- és iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő
munkát
végez,
végzett
és
eredményesen járult hozzá a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához.

A „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díjat
ez évben a Szentistvántelepi Általános Iskola tanítónője – Holczapfel Krisztina
érdemelte ki.
Ahogyan a gyerekek szólítják, Kriszti
néni– 1999-ben a Budapesti Tanítóképző
Főiskolán kiváló minősítéssel szerzett
tanítói diplomát. Az angol nyelvi műveltségterületre is kiterjedő képesítésének
megszerzése után, 1999 és 2004 között egy
fővárosi alapítványi iskolában tanított tanítóként és nyelvtanárként. Budakalászra,
a Szentistvántelepi Általános Iskolába
2004-ben került, ahol az idei a tizedik tanéve. Eleinte angolt tanított az iskolában,
majd alsó tagozatos osztályt kapott. Idén
engedi el kezét azoknak a gyermekeknek,
akik a második, négy éven át végigkísért
osztályából szeptemberben lépnek a felső
tagozatba.
A „Kiváló pedagógus” díjat fiatal, mégis
tapasztalt, rutinos tanítónő kapja, akiben a
pályán eltöltött tizenöt év után is érződik a
hivatásával szembeni alázat és lelkesen él
benne a tudásvágy, a nyitottság az új iránt.
Feladatot nem csak osztálya kapcsán vállal
- ő a vezetője az iskola ÖKO-csoportjának.
Az iskola diáksport egyesülete által szervezett úszásoktatásra szeptembertől májusig
hetente kétszer kíséri a gyerekeket, s gondos pótanyaként segíti őket.
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Budakalász közoktatásáért díj

A „Budakalász Közoktatásáért Díj”
annak a személynek adható, aki a város
köznevelésének színvonalemeléséhez elméleti vagy gyakorlati tevékenységével
hozzájárult. A város képviselő-testülete
ebben az évben a „dr. Milosevits Péterné
Budakalász Közoktatásáért” díjat, Székely
Ferencné óvónőnek adományozza.

Székely Ferencné, Márti óvó néni 1970ben, mint képesítés nélküli óvónő kezdte
pályafutását. 1973-ban szerzett diplomát a
Kecskeméti Óvónőképző budapesti tagozatán. Budakalászon 1987-óta dolgozik, eleinte a Telepi Óvodában, majd 1990-óta a
Nyitnikék Óvoda elődjeként működő Központi Óvodában helyezkedett el. Ő azon
óvónők közé tartozott, aki végigkísérte a
Központi Óvoda költözéseit, a telephelybővítést, a Nyitnikék Óvoda létrejöttét és fejlődését, bővülését.
Tudása magas szintű, mindig fontos
volt számára, hogy megismerje az új pedagógiai módszereket, eszközöket, és azokat
a gyerekekkel való foglalkozás során hasznosítsa. A néphagyományok iránti tiszteletét, a haza szeretetét generációkon át
közvetítette a hozzájáró gyermekeknek, a
gyerekeken keresztül a szülőknek, családoknak. Különösen szívén viselte a hátrányos
helyzetű
gyermekek
sorsát,
határtalan gyermekszeretete, erkölcsi tartása, mély empátiája hamar elismertté
tette őt a budakalászi családok körében. A
szülők véleménye szerint ő nem egyszerűen óvó néni, hanem a gyerekeknek anyjuk helyett édesanyjuk és nagymamájuk is
egyben. Márti néni pályafutása történelmet írt a Nyitnikék Óvodában, amivel
kevés munkatársa büszkélkedhet. 2014. júniusától jól megérdemelt - nyugdíjas - pihenését kezdi meg, amelyet ő maga és a
szülők is fájó szívvel vesznek tudomásul.

„Budakalászi Polgárok
Egészségéért ” díj

A díj annak a személynek adományozható, aki Budakalászon hosszú ideje, legalább öt éve az egészségmegőrzés,
egészségfejlesztés, a megelőzés és tájékoztatás területén kifejtett munkássága révén
– ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei ellátást végzőket is – elismerésre méltó
tevékenységet végez vagy végzett.
A képviselő-testület – a város lakosai
körében és az Egészségklubban több éve
végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként – idén a díjat Lazanyi Istvánné
Editnek, az Egészségklub elnök-helyettesének adományozta.

Lazanyi Istvánné az Egészségklub megalakulása óta nagy lelkesedéssel vállalt és
végez a mai napig feladatokat, 2014-től
már mint az Egészségklub vezetőségi tagja,
elnökhelyettese. Az Egészségklub másik
két tagjával aktív szervezője az önkormányzat által támogatott prevenciós
programoknak, a különböző szűrővizsgálatoknak.
A klub által szervezett vízi torna teljes
szervezését és irányítását végzi, tartja a
kapcsolatot a gyógytornászokkal, gyógytestnevelőkkel, a helyszínt biztosító Napvirág Idősek otthona gazdasági vezetőjével.
Koordinálja a csoportok vezetőit, a tagok
részvételét, amely sok időt, energiát és türelmet igénylő munka. Jó kapcsolatot ápol
a klubtagokkal, a település lakóival. Személyisége, pozitív kisugárzása, türelmes,
udvarias, kedves és segítőkész hozzáállása
a klub hasznára válik.
Nem csak a klubért, hanem Budakalász
egész lakosságáért tett és tesz a mai napig,
mindezt a szabadideje rovására, „társadalmi munkában”, mindenféle anyagi juttatás nélkül.
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Egészség

Váltja-e Budakalász Framingham-et?

A szívgyógyászok kongresszusain világszerte a Framingham tanulmány az egyedüli hitelesnek tekintett hivatkozási alap a szív- és érrendszeri betegségek tárgyalásakor. Több kardiológus vitatja, hogy az
amerikai kisvárosban felvett esetek eredményei megállják a helyüket és képezhetik a megelőzés és kockázatelemzés hiteles alapját pl. Közép-Európában.
Bodor professzor úrnak és munkatársainak köszönhetően került képbe Budakalász, és indulhatott
el 2010-ben a Budakalász Epidemiológiai Vizsgálat.
Így kaptunk mi, a 20. életévüket betöltött budakalásziak vissza nem térő esélyt arra, hogy ingyenesen részesei lehessünk egy nagyszabású szív- és érrendszeri
követéses szűrés sorozatnak.
A szűrésre önkénteseket várnak/vártak előre
egyeztetett időpontban. (Figyelem, ide senkit nem
hívnak telefonon!) A fizikális vizsgálatok jelenleg –
kellő számú jelentkező hiányában – szünetelnek. Azokon eddig 2420
fő vett részt (a szűrésre elvártak alig 30%-a, zömében a középkoron
túljutott hölgyek!) A kardiológus csoport elszánt, szívesen folytatná a
szűrést, ha a budakalásziak a lehetőségen túl át tudnák érezni a felelősséget is, és adnának esélyt arra, hogy egy közép-európai népesség
adatai alapján kidolgozható legyen a Framingham-mintájú Budakalász tanulmány. Ezek az elemzések nyújtanák majd az alapokat az
esetleges új rizikóbecslés és a megelőzési stratégiák kidolgozásához.
Reméljük, hamarosan megtaláljuk a módját, hogy sikeresen mozgósítsuk a fiatalabb (20-40) korosztályt is, és folytatódhatnak a vizsgálatok. („Framinghamben 1948 után még két új Framingham vizsgálat
indult, a második 1971-ben – ekkor az eredeti 1948-as vizsgálat le-

származottait és házastársaikat vizsgálták – 5124 személyt –, majd a
harmadik 2002-ben, amikor ezek leszármazottait, vagyis a harmadik
generáció tagjait szűrték – összesen 4095 személyt.”)
A nyár folyamán, talán már a következő hetekben pszichológiai alvizsgálat következik. Azok a lakótársak, akik már részt vettek a Budai
út 31-ben zajló fizikális vizsgálatokon, postán kapnak egy meglehetősen hosszú kérdéssort. A kérdésekre adott válaszok
alapján a szakemberek többet között a stressz, a depresszió és egyéb pszichés állapotok szív- és érrendszeri betegségekre gyakorolt hatását vizsgálják. Az
eredmények egy adott rizikócsoport pontosabb elemzését is lehetővé teszik majd.
Az önkormányzat mellett az Egészségklub is szeretne a tanulmány készítésében résztvevő kutatóknak
minden segítséget megadni. Vállaljuk ezért a vizsgálatok sikerét segítő adminisztratív és szervező munkákat. Ezúton is kérjük tehát lakótársainkat, hogy aki
megkapja postán a pszichológiai kérdőívet, szánjon
1-2 órát annak alapos kitöltésére (nem 5 perc alatt letudható feladat!). A kitöltött kérdőív mellé ne felejtsék el betenni a
borítékba a személyes adataikkal kitöltött lapocskát se. A lezárt borítékra semmit nem kell írni, csak bedobni a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatánál kihelyezett dobozok egyikébe. A dobozokat a kutatók rendszeresen ürítik, és a begyűjtött válaszokat folyamatosan dolgozzák fel. A kérdőíveket a beérkezés után kódszámmal látják el, az
abban megadott válaszok tehát nem lesznek beazonosíthatók. Az eredmények kiértékelése után a fizikális vizsgálatokéhoz hasonló leletet
kapnak, szintén postán.
Mindnyájuk együttműködését kérjük, és ezúton is köszönjük!

TÜdŐszŰrÉs Budakalászon
2014. július 29-től
2014. augusztus 13-ig

Gyógyszertári ügyelet
2014. július

Vörösmarty Gyógyszertár
2014. július 6. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
istván király Gyógyszertár
2014. július 13. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462
kőhegy Gyógyszertár
2014. július 20. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2014. július 27. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Egészségklub, Nagy Edit

dr. Kiss Edina 2014. június 30. és július 18. valamint augusztus 4. és 8. között szabadságon lesz. Helyettese
saját rendelési idejében dr. Török zsolt.
dr Nagy zsuzsanna pszichiáter 2014. augusztus 6. és
szeptember 4. között szabadságon lesz.

Nyári szünetre megy az Egészségklub is

a vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 8-14 óráig
Kedden: 12-18 óráig
szerdán: 8-14 óráig
Csütörtökön: 12-18 óráig
pénteken: 8-14 óráig

a tüdőszűrés helye: EgészségHáz,
Budakalász, Klisovác u. 6. I. emelet,
vérvételi helyiség

a TÜdŐszŰrÉs ajáNLoTT!
Panasz nélkül is lehet beteg.
a vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek
időbeni felismerésére.
személyi igazolványát, TB kártyáját és
előző évben kapott tüdőszűrő igazolványát kérjük, hozza magával!
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Izgalmas fél év áll a budakalászi Egészségklub mögött. Tavaly december 11-én döntött úgy a közgyűlésük,
hogy a Magyar Rákellenes Ligából kiválva saját egyesületet alapítanak Egészséges Budakalászért Egyesület
néven – erről olvashattak már a Budakalászi Hírmondó februári számában. A Budapest Környéki Törvényszékre beadták a szükséges dokumentumokat, de
számos ponton kértek hiánypótlást, így nem jegyezték
be az egyesületet. Nagy Edit klubvezető szerint azonban jókor, jó helyen „ügyetlenkedtek”, ugyanis márciusban életbe lépett az új Polgári Törvénykönyv, ami új
alapokra helyezi a civil szervezeteket. A Törvényszék
felajánlotta az Egészségklubnak, hogy alakuljanak meg
az új jogszabály szerint és fogalmazzák meg ennek megfelelően az alapszabályukat. Néhány adminisztratív hiányosságot még pótolni kellett június folyamán, ezután
pedig várják, mikor jegyzik be hivatalosan az egyesületet. Az ügyintézés azonban nem zavarta meg a klub
életét, hangsúlyozta Nagy Edit, hiszen minden hónapban megtartották a klubnapokat, zajlottak az egészségügyi előadások és folyamatosan voltak a sportprogramok is. Idén tavasszal kihagyták a szűrőnapot,
helyettes bőrgyógyászati és nőgyógyászati szűréseket
szerveztek ingyenesen. Ősszel azonban ismét megtartják majd a hagyományos programot.
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VEnDégünk: kollár Ernő rádiógyűjtő

Életforma és szenvedély a rádiózás
Ha5dB. Van, aki már ebből a rádióamatőr hívójelből tudja, hogy kiről is
van szó. Budakalászon, a szegély utcában egyedülálló gyűjtemény tulajdonosa lakik. kollár Ernő már fiatal
kora óta vonzódik a rádiózáshoz. Példátlan gyűjteményét az interneten is
közzétette, a radiomuseum.hu oldal
mintegy 1200 a4-es oldalnyi tartalommal várja az érdeklődőket. múzeumában különleges darabok is
vannak, és valamennyi rádió – legyen
akármennyire öreg is – működik!

A rádiók száma összesen 320 darab, a
gyűjtést 1990 óta kezdtem el komolyan.
A komoly alatt azt kell érteni, hogy az
ember felvállalja azt, hogy restaurálja,
felújítja az eszközöket, megőrizve az eredeti tulajdonságukat, szépségüket, formájukat. De az előzmények messzebbre
mutatnak. 1954-55-ben volt egy rádiós
tábor a Bókay-kertben a XVIII. kerületben. Ott ismerkedtem meg a rezgő
körökkel, a csillapítható és csillapíthatatlan rezgésekkel egy hinta segítségével.
Ez annyira megragadott, hogy életem
során végigkövetett a rádiózás szenvedélye. A szakmám, a munkaköröm, a
munkahelyem mindig kapcsolatban volt
valamilyen formában a rádiózással: műszerésznek tanultam, később szakközépiskolában oktattam is, a katonaságnál
rádiós voltam, majd az MHSZ-hez kerültem, a fiatalok honvédelmi előképzését irányítottam. Amikor az MHSZ-t
megszüntették, hiányérzetem lett, ekkor
fordult komolyra a gyűjtőszenvedély. A
rokonoktól kaptam régi rádiókat, azokat
kezdtem felújítani. A folyamat a mai
napig is tart. Járok találkozókra, a világ
több táján fordultam meg bolhapiacokon, és rendszeresen részt veszek a Puskás Tivadar Távközlési Technikum
börzéin.

n Amikor útra kel, akkor tudja,
hogy milyen rádiót szeretne
venni, vagy véletlenszerűen gyarapodik a gyűjtemény?
Mind a kettő igaz. Van, hogy konkrétan keresek valamit, mert vannak rádióim, amit azért nem tudok felújítani,
mert hiányosak az alkatrészek: nincs
meg a potméter, a forgatógomb, a vászon be van szakadva a hangszórón. Ezeket nem lehet pótolni úgy, hogy
bemegyek egy üzletbe és megveszem.
Korhű módon kell restaurálni, sokszor

3-5 készülék kell ahhoz, hogy egy régi
rádió teljes legyen.

n Melyik a gyűjtemény legrégebbi
rádiója?
A legrégibb darab az 1925-ből való, ez
egy Süss-féle detektoros rádió, ritka készülék. A felújítás után teljesen újszerű
állapotban van. De van a ’30-as évekből
származó Orion rádióm is, ebben is minden eredeti és működőképes. Elmentem
a börzére vásárolni valamit, megláttam
ezt a rádiót és nem tudtam ellenállni
neki.

n Előfordult már olyan, hogy egy
rádióhoz nem sikerült beszerezni
a szükséges alkatrészeket és emiatt félbemaradt a felújítás?
Aki a rádiógyűjtéssel foglalkozik,
annak nincsen lehetetlen. Előbb-utóbb
az ember megtalálja, amit keres. Volt
olyan, hogy 5-10 évet kellett várni egyegy alkatrészre. De olyan is történt, hogy
vettem egy teljesen szúette rádiót, aminek a belseje tökéletes volt. Aztán évekkel később megtaláltam a használható
dobozt is hozzá.

n Min dolgozik most éppen?
A gyűjtő mindig dolgozik, a harmadik
kerületben van egy garázsom, ahol polcrendszeren vár még sok készülék. Telente szoktam őket restaurálni,
felújítani. Behozok egy-két rádiót, szétszedem, és elindul a munka. Általában
több hétig tart ilyenkor a szerelés, ha
minden alkatrész megvan hozzá.
n Hogyan viszonyul a felesége
ehhez a szenvedélyhez?
Jó kérdés. Általában a gyűjtők feleségei megnézik a pénztárcát, mielőtt elindul az ember a börzére, hogy mennyi
pénzzel megy el. De én időben határt

tudtam szabni, van egy érték, ami fölött
már nem veszek rádiót. Sok rádiót ajándékoznak nekem, ma már kevésbé vásárolok. A feleségem elfogadja, amit
csinálok, de a házba már csak olyan rádiót hozhatok be, ami készen van és
tiszta. Nagyon jó agymunka egyébként,
mert rengeteg rajzot kell átnéznem, sok
információt kell begyűjtenem. Internetes oldalt is készítettem, 5 esztendő alatt
több mint 500ezer ember látta. A katonai rádiók különösen keresettek.

n Melyek a szívének legkedvesebb
rádiók?
Több is van belőlük. A legkedvesebbek azok, melyeknek valamilyen kötődése van a családhoz vagy hozzám.
Az első rádió a szüleim bakelitházas
Phillips készüléke volt. Van egy különleges, szintén Phillips koncertszekrény,
amelynek a teljes történetét ismerem a
megvásárlástól kezdve napjainkig.

n Épített is a sok év alatt rádiókat?
Amikor az MHSZ-nél dolgoztam,
akkor konstruáltam is rádiókat. Több
mint hetven cikkem jelent meg ezzel
kapcsolatban, több ország szakmai folyóirata vette át és közölte ezeket. Annak
idején ezek úgy készültek, hogy megírtam a cikket róla, és ha valakinek megtetszett, akkor odaadtam, eladtam.
Ebből vettem újabb alkatrészeket, jött a
következő rádió. Egy-két olyan rádió van
mindössze, amit a saját hobbim miatt
csináltam. Az első URH-rádióm a ’60-as
években készült olyan tranzisztorokkal,
amelyek ma már a szemétdombra sem
valók annyira kezdetlegesek voltak, de a
készülék működött. Még a dobozt is én
építettem hozzá, a gimnáziumi években
épített szuper rendszerű rádió volt, ami
még ma is használható.
Izs
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idén is sikeres volt
a juniális Budakalászon

A Budakalászi Baráti Kör immár huszonnyolc éve rendez a
kora nyári hónapokban majálist vagy juniálist. Volt már utazó
vidámpark, evezés, ügyességi versenyek, helyi fellépők kavalkádja, főzőverseny – és a tavaly útjára indult „Fából, vaskarikát” ügyességi vetélkedő, ahol a csapatok saját készítésű
ladikjaikon versenyezhettek a tavon az első helyezésért. Idén
is óriási volt a siker, a hangulat, a szurkolótábor és még azt is
elmondhatjuk, hogy a versenyzők – köztük jómagam – eszkábált csónakjaihoz képest viszonylag szárazon megúszták az
egész mutatványt!

VIII. éVfolyam, 7. szám

ír gyors sztepp teszt!

Kedves Olvasóink! Újra játékra hívjuk Önöket. Nincs
más dolguk, mint megtippelni a kérdésekre a válaszokat.
A helyes megfejtők közül, az első öt beküldő belépőjegyet
nyer, a hamarosan Szentendrére látogató, világhírű tánc
show-ra. Megfejtéseit email-ben várjuk, a már jól ismert
hirmondo.budakalasz@gmail.com-ra. A nyerteseket emailben értesítjük és következő számunkban is hírt adunk a
szerencsésekről.

ír gyors sztepp teszt!

Hol lesz a szentendrei előadás?
a: skanzen - B: dunaparti művelődési Ház - C: p'art mozi
milyen cipőben táncolnak?
a: sztepp - B: Balett - C: futó
milyen zenére táncolnak?
a: Kelta - B: Bajor - C: gall
Honnan ered ez a tánc-stílus?
a: Írország - B: anglia - C: Hollandia
másodpercenként hányat tud koppantani Catherine Gallager
többszörös ír sztepp tánc világbajnok?
a: 4 - B: 5 - C: 16

A tó közelsége, a park festői környezete ideális helyszíne volt
a főzőversenynek is, melyre végül tizenkét csapat nevezett.
A rendezvény lényege mindig is a család, a kikapcsolódás,
a szórakozás volt.
Nem volt ez másképpen idén sem, és bár nem újdonság,
hogy minden évben egyre nehezebb anyagi körülményekkel
küzdünk, próbáltunk kitűzött céljainknak megfelelni. Talán a
kép is elárulja, hogy nem volt hiába. Mi most mégsem hátradőlni, hanem megújulni szeretnénk. A Budakalászi Baráti Kör
nyitott minden olyan ötletre, amellyel színesebbé, kreatívabbá
tehetnénk jövőre a juniálist.
Csatlakozzon hozzánk, legyen Ön is csapatunk tagja, hogy
együtt olyan rendezvényeket tudjunk szervezni, amely még nagyobb élményt nyújthatna a kalásziaknak!
Számítunk Önökre!
Máté István
budakalasz.mate@gmail.com
szentendrei székhelyű könyvelő iroda
Új koLLÉGáT kErEs
mérlegképes könyvelő munkakörbe

Feladatok:
• gazdasági társaságok teljes körű könyvelése,
• bevallások, mérlegek, adatszolgáltatások elkészítése,
• ügyfelek maradéktalan kiszolgálása,
• részvétel könyvvizsgálatokon, adórevíziókon,
• közreműködés eseti projektekben

Elvárások:
• mérlegképes könyvelői képesítés (pm
regisztráció előny),
• Naprakész adózási ismeretek
• ms office programok felhasználói
szintű ismerete,
• kulturált megjelenés,
• precíz, lelkiismeretes munkavégzés,
• egészséges gondolkodásmód,
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kiegyensúlyozottság,
• felelősségtudat,
• ügyfélközpontú gondolkodásmód

amit nyújtunk:
• kellemes munkakörnyezet,
• fiatalos, lendületes csapat,
• szakmai kihívás,
• állandó fejlődési lehetőség,
• erkölcsi és anyagi megbecsülés,
• hosszú távú biztonság
kezdés várható időpontja:
2014. szeptember 1.
munkavégzés helye: szentendre
munkaidő: napi 8 óra

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal
nettó fizetési igény megjelölésével
E-mail: info@abscontroll.hu

álláshirdetés

Budakalászi idősek otthonába felvételre keresünk szociális, vagy egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatársakat. amit kínálunk: közalkalmazotti bér, kiemelkedően szép környezet, kiváló munkafeltételek, jó kedélyű,
fiatalos csapat. a munkavégzés napi 12 órás, folyamatos munkarendben történik, ami sok szabadnapot biztosít. Jelentkezni fényképes, referenciákat
tartalmazó szakmai önéletrajzzal az info@napviragotthon.hu e-mailben.
munkába állás azonnal lehetséges.
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Budakalász hírességei

„itt vannak a gyökereim”
a fiatal, örökké mosolygó szemű és
mesés hangú jazzénekesnő, Harcsa
Veronika sorra halmozza a sikereket
hazánkban és külföldön is. Több formációban is énekel saját alapítású zenekara mellett, de választották már az
év énekesnőjének is. Nehéz elhinni,
hogy kislányként senki sem figyelt fel
rá. Először Budakalászon állt színpadra, ma pedig már gyakori vendége
a világ színpadainak is. Folyamatosan
képzi magát, június 10-én tette le a
mesterdiplomát a Brüsszeli királyi
konzervatóriumban.

n Miért döntöttél úgy, hogy
Brüsszelbe mész tanulni?
2008-ban diplomáztam Budapesten
a Zeneművészeti jazz tanszékén. Ez
akkor egy négy éves, hazánkban egyben
a legmagasabb szintű képzés volt, nem
lehetett még jazz master képesítést szerezni. Utána négy évig nem tanultam, viszont egyrészt szerettem volna egy
master diplomát – úgy gondoltam, hogy
ha a későbbiekben tanítani szeretnék,
akkor jól jöhet – de ennél sokkal fontosabb volt az, hogy inspirációra és újításra vágytam, tanulni, fejlődni akartam.
Arra gondoltam, hogy mivel itt Budapesten már jártam négy évig, és ugyanazokhoz a tanárokhoz mehettem volna
vissza, sokkal több értelmét láttam egy
új környezetbe kimenni, világot látni és
új szemléletet tanulni. Azon kívül én
hiába utaztam korábban sokat, sohasem
éltem külföldön, és erre az élményre is
vágytam. Nagyon sokat kerestem az interneten, hogy ki lenne az a tanár, akitől
szívesen tanulnék, és végül Brüsszelben
megtaláltam David Linx-et, akinek nagyon tetszett a technikája. Jókat hallottam a konzervatóriumról is. Oda adtam
be a jelentkezést és kimentem felvételizni, mint bármelyik belga diáklány.
Szerencsére felvettek. Nagyon jó döntés
volt. Egyrészt úgy érzem, hogy szakmailag sokat fejlődtem, ezt sokan vissza is
jelezték – a közönség is és a zenésztársak is hallják, hogy tanultam új technikákat. Sok új zenét hallottam, nyitottabb
lettem, és én magam is érzem, hogy
szakmailag nagyon-nagyon megérte,
másrészt pedig emberileg is nagy élmény volt, rengeteg barátot szereztem,

fantasztikus közegbe kerültem. Nagyon
jól esett egy kicsit újra diáknak lenni és
megismerkedni egy külföldi kultúrával.

n Gyakran állsz színpadon, a
nyárra már sűrű a programod.
Ennek ellenére más volt a diplomakoncerten énekelni?
Egy negyven perces koncertet kellett
adni, nagyon sokat készültem rá. Olyan
érzés, akár egy lemezbemutató. Egy hétvégi fesztiválkoncertnél vagy egy klubkoncertnél sokkal magasabb az
adrenalin szint, hiszen mégis csak a teljes tanári kar hallgatta. Kijöttek rá
Brüsszelbe a szüleim, ott voltak a kinti
barátaim. Ez egy mérföldkő volt, egy nagyon fontos időszaknak a lezárása. Szerettem volna méltó módon búcsúztatni
ezt a két évet. Nem a meglévő repertoárjaimból állítottam össze a műsort,
hanem kifejezetten olyanokat válogattam, amik a kintléthez kapcsolódtak.

n Két diploma után most hogyan
tovább?
Nagyon meg lennék ijedve, ha azt
érezném, hogy már nem fejlődöm tovább, remélem ez hatvan éves koromban
is így lesz. Most a nyarat itthon töltöm.
Kapolcson, a Művészetek Völgyében
pedig idén először saját udvarom lesz,
úgy ahogy Palya Beának vagy a Kaláka
Együttesnek. Az eddig udvargazda nélküli jazzudvart vettem a nevemre és ez
azzal járt, hogy én állítottam össze a
programot. Minden este két koncert
lesz, ezentúl workshopok, liveact-ek,
finom ételek és italok. Természetesen
lent leszek én is a fesztivál teljes ideje
alatt, sokat fogok a színpadon állni a
saját projektjeimmel, de vendégként is
társulok más zenekarokhoz. A Bin-Jip
zenekarral decemberben a Művészetek
Palotájában mutatjuk be az új lemezünket, de a külföldi vonal is folytatódik tovább. Brüsszelből hazaköltöztem, de
mivel a Gyémánt Bálinttal közös Lifelover című lemezünket egy berlini kiadó
jelentette meg Nyugat-Európában, ezt a
vonalat szeretnénk most egy kicsit megfogni és a kiadóval szorosabb együttműködést kiépíteni. Ezért szeptembertől
viszonylag gyakran leszek Berlinben.

fotó: glodi Balázs

– interjú Harcsa Veronikával

n Az egy zenésznél, énekesnél természetes igény, hogyha itthon
már jól ismerik, akkor külföldön
is megmutatkozzon?
Ez egy logikus következő lépés. Én
nagyon hálás vagyok és fontosnak tartom, hogy Magyarországon van egy figyelmes közönségünk, akit érdekelnek
azok az újdonságok, amibe belefogunk.
Ez nekem a legfontosabb kiindulópont.
Ugyanakkor bennünk van a kalandvágy.
Sokat szerepeltem már külföldön, és
látom, hogy ott is is mennyi fantasztikus
koncerthelyszín és fesztivál van. Ez nyilvánvalóan vonzza az embert, szeretnénk
elvinni a zenénket minél több helyre.

n Volt olyan énekes, zenész,
akinek hatására döntötted el,
hogy a jazz lesz a te műfajod?
Én kezdetben Budakalászon a zeneiskolában zongorázni tanultam, aztán a
kamaszéveim alatt, 15 éves korom körül
szaxofonra váltottam, mert valami vagányabb hangszerrel szerettem volna folytatni a tanulmányokat. Akkor Janis
Joplin hatott rám, aki annak ellenére,
hogy nem a jazz a műfaja, nagyon sokat
improvizált és szabadon bánt a hangjával, ami sokkal inkább a jazz énekesekre
jellemző. Illetve ekkor vásároltam véletlenül egy CD-t, Archie Shepp szaxofonostól, hogy meghallgassam, hogyan is
kell ezt csinálni. A jazznek, az improvizációnak olyan szabadságfoka jelenik
meg rajta, hogy ez akkor egy nagyon jó
első löket volt, nagyon-nagy inspirációt
adott.

n Hogyan választottad a szaxofon
után saját hangodat hangszernek?
Egyre több jazz lemezt és énekest
hallgattam, nagyon tetszettek. De kicsi
korom óta volt bennem vágy, hogy énekeljek, igaz soha senki nem mondta,
hogy jó hangom van. A tanáraim az iskolában nem figyeltek fel rám, semmi-
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lyen bátorítást nem kaptam ebből a
szempontból. Egyszer a budakalászi
Faluházban egy zeneiskolás koncerten,
ahol jazzista diákok adtak koncertet,
egyszerűen bekéredzkedtem két számra,
mert ki akartam próbálni magam. Emlékszem, Milosevits Mirkó kísért zongorán, elénekeltem velük két Gershwin
dalt. Az egyik a Summertime volt, amit
azóta nagyon sokszor elénekeltem már.
Ez volt az első olyan alkalom, amikor
nyilvánosan énekeltem jazz-dalokat.
Annyira felszabadító élmény volt, katartikus érzésként éltem ezt meg. A hangszeres vizsgákon sokkal inkább
leblokkoltam, ott remegett a kezem meg
a gyomrom. De amikor énekelve álltam
ki, akkor a szereplés pont ellenkezőleg

Budakalászi
„kultúr-cseppek”

hatott rám, doppingolt, feldobott. Ez az
élmény annyira meghatározó volt, hogy
elhatároztam, hogy ennek utána kell
járni és akkor iratkoztam be éneket is tanulni a zeneiskolába. Pomázon jártam
jazz-szaxofonra, aztán jazzénekre Újpestre.

n Milyen érzés hazatérni akár
egy-egy külföldi út után Budakalászra a szüleidhez?
Itt vannak a gyökereim, és ez nem
múlik el. Például, hogyha álmodom –
bárhol is hajtom le a fejem a világban –
érdekes, hogy nem azzal a hellyel álmodom, ahol éppen vagyok, hanem Budakalásszal. Ez is jelzi, hogy mennyire
mélyen bennem van az ottani lét és em-

ami feltöltődés a léleknek, a testnek is az. sokszor egy
órányi kikapcsolódás felér egy nyaralással. a kós károly művelődési Ház és könyvtár az elmúlt hetekben is számos
„gyógyírt” kínált a budakalásziaknak.

Bud spencer, Terence Hill rajongói est

Bármikor tudnak idézni a két emblematikus figura filmjeiből? Akármikor játssza újra a televízió a százszor látott filmeket, akkor is megnézik? Örülnek annak, hogy nincsen húsvét
és karácsony Bud Spencer és Terence Hill nélkül? Akkor mindenképpen érdemes lesz a Krumplishal blogger csapatának következő rendezvényére is elmenniük, egészen biztosan jó
hangulatot találnak.
Három esztendeje működik már a blog, közel hétezer rendszeres követője van. Időnként rajongói bulit is szerveznek az
„Aki barátot talál, kincset talál” mottójával. Legutóbbi helyszínük a Kós Károly Művelődési Ház volt, ahol filmvetítéssel,
kvíz- és szinkronversennyel, ajándéksarokkal és természetesen hagymás babbal várták az érdeklődőket. Este pedig a
Spencer Hill Magic Band játszott.
A zenekar 2006 óta kizárólag a két színész filmjeinek zenéit
népszerűsíti hazánkban. Ezeknek a moziknak a pofozkodós jelenetek és a humor mellett a nagyszerű zene is vonzereje. Nem
is csoda, hiszen rengeteg számot írt hozzájuk Ennio Morricone, Franco Micalizzi, a The Oceans, de közülük is kiemelkedik egy testvérpár, Guido és Maurizio De Angelis. Nekik
köszönhetjük többek között a Piedone a zsaru, a Banános Joe
valamint az És megint dühbe jövünk című filmek zenéjét.

madárasszony Budakalászon

A Könyvbarátnők Klubjában olvasták a résztvevők az
eddig csak gyermekkönyveket író Finy Petra első, felnőtteknek szóló regényét. A madarakhoz és a természethez vonzódó
elhunyt édesanya és lánya története ez. A megrázó történet
egy csodálatos világban bontakozik ki, aprólékos részletességgel ír a szerző növényekről, rovarokról. A klub tagjai sokat
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lékek. A szüleim most is ott élnek, úgyhogy gyakran látogatok haza.

n Mi a legnagyobb vágyad, amit
énekesnőként el szeretnél érni?
Gyakran megkérdezik ezt, és azt kell
mondanom, hogy nagyon hálás vagyok
azért, hogy eljuthattam oda, ahol most
tartok. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy ezzel megelégszem és meg akarok
állni, hanem szeretnék folyamatosan fejlődni. Számomra az a cél, hogy azt a szabadságot, amit most megélek a zenében
és a zenész létben, azt meg tudjam tartani. Ez számomra sokkal fontosabb,
mint hogy ismerjenek.
hd

beszélgettek a Madárasszony című könyvről, így külön öröm
volt, hogy pár héttel később maga a szerző is eljött Budakalászra.
Finy Petra arról mesélt a könyvtárban az érdeklődőknek,
hogy a Madárasszony című művében minden kisebb történetet egy természetből vett szimbólum köré épít. Az állatok és
növények ismeretét pedig férje segített elmélyíteni, aki megismerkedésük után gyakran vitte túrázni, többek között a Pilis
hegyi ösvényein is. Sok történet személyes élményeken alapul.
Tudatos a nevek választása is a regényben, ezekkel ugyanis
már üzenni szeretne valamit az olvasónak, és mivel verseket is
ír, fontos számára a szavak dallama.
Finy Petra több részletet is felolvasott az est folyamán, például a Szívmadár című mesekönyvéből is, mely egyszerre szól
a felnőttekhez és a gyerekekhez. Az író-olvasó találkozón a
szerző szívesen válaszolt az érdeklődők kérdéseire is.

Fado – táncest a művelődési Házban

A fado eredetileg portugál
zenei műfaj, mely egy életérzést
fogalmaz meg. Ebben egyszerre
van vágyakozás, nosztalgia, fájdalom és szomorúság, de boldogság és szerelem is. Mindezt
átültették a tánc nyelvére a szereplők. A kerettörténetet egy
anya és lánya kapcsolata, akik
válaszút elé kerülnek. „Mit határoznak meg életünkben a körülmények és miben áll a mi döntésünk? Képesek vagyunk-e
tanulni hibáinkból, melyeket generációkon át elkövetünk, és eltérni a mintától?” – így szólnak a kérdések már a meghívóban.
Csodálatos zene, egyszerű, kifejező mozdulatok. Az egyfelvonásos táncjáték a történet elmesélésére többféle tánc elemeit is felhasználta. Így a hozzáértők felfedezhették az
orientális, a flamenco, a cigány és a magyar néptánc motívumait is, de találkozhattak kortárs elemekkel is. Tavaly szeptemberben kezdődtek meg a próbák, a darab bemutatójának
pedig a Kós Károly Művelődési Ház adott otthont. Az anya szerepét játszó Kluka Henriett szerint a történet azt sugallja, hogy
„merjünk önmagunk lenni és lépjünk ki azokból a klisékből,
amiket a családtagjaink vagy a környezetünk szeretne ránk aggatni. Mindig merjünk a saját boldogságunk útjába eredni.”
hd
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sikeres szezont zárt a BmsE

Véget ért a 2013-2014-es labdarúgó
bajnokság, ahol várakozás felett tejesített
az egyesület majd mindegyik korosztályos
csapata. A felnőttek, az U21-U14 csapataink ezüstérmesek lettek, a kisebbek pedig
a legjobbak között végeztek. Most igazán
bebizonyosodott, milyen kemény és
remek munka folyik a klubnál, és ez meghozta az eredményeket. Sikeresen visszahódítottuk szurkolóinkat, akik már vidékre is elkísérik a srácokat. Itt szeretném
megköszönni minden lelkes rajongónak a
sok szeretetet, buzdítást, amivel csapatainkat körülveszik. Sportolóink minden
bajnoki mérkőzésen teljes odaadással küzdöttek, a dícséret megilleti nem csak őket,
de edzőinket is, akik erőn felett vezették
ilyen szép sikerre csapataikat.
A nyár nagy része pihenéssel telik,de
azért nem unatkozunk. Páling Zsolt edzőtábort szervezett a gyerekeknek ami
minden évben nagy sikert arat a szülők és
sportolóink körében. Zsolt nagy tapasztalattal tréningezi a srácokat, sokan ilyenkor kapnak kedvet, hogy a BMSE
színeiben sportoljanak. Nagy munka és
felelősség egész nap vigyázni a kicsikre és
játékos programokat szervezni, ahol mindenki jól érzi magát és megszereti a
sportot, a mozgást. Köszönjük Zsoltnak a
remek munkát, a sok szeretetet, amit
gyermekeinknek nyújt. Június 19-én az
U-13-as és az U-11-es korosztály Egerben
egy nagyszabású, négy napos tornán vesz
részt, ahol az ország különböző részéről
érkezett csapatokkal mérkőzik meg.
Kosznovszky Gábor és Laskai Tamás vezetésével reméljük Egerben is tudjuk Budakalász hírnevét erősíteni. Próbáljuk
sportolóinkat összefogni és ösztökélni
arra, hogy minél tovább maradjanak a
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Vége a kézilabda
szezonnak

BMSE játékosai. A szünet alatt a háttérmunka is folyik, rendbehozzuk a pályákat, a konténereket, a környezetet, a
műfüves pályát és a labdafogó hálókat.
Szerencsére sok segítséget kapunk barátainktól, akik nélkül nem tudnánk elvégezni az előttünk álló rengeteg tennivalót.
Farkas Tamás apuka készíttetett Budakalász egyesületi pólót, melynek nagy
sikere van. Jól fog mutatni a bajnoki mérkőzéseken az egyformába öltözött szurkoló sereg.
A bajnokság végén minden korosztálynak megrendeztük az évzáró bankettet, ahol az érmeket átadtuk sportolóinknak és egy kis vacsorával kedveskedtünk.
A felnőtt és az utánpótlás csapat évzáróján Rogán László polgármester úr,
Kaltner Károly és Máté István képviselők
is megtisztelték a társaságot. Remek hangulatban telt az este. Polgármester úr köszöntötte sportolóinkat, gratulált az elért
eredményekhez és biztosította a játékosokat, hogy az eddigi támogatást
továbbra is biztosítja a hivatal. Mindenkinek jól estek a dicsérő szavak, boldogok
voltunk, hogy a város első emberét enynyire érdekli a sport. Mindent egybevetve
remek szezont zárt az egyesület. Köszönhető minden tagunknak, sportolóinknak,
edzőinknek és azoknak, akik vigyáznak
gyermekeinkre és biztosítják számukra a
megfelelő körülményeket a sportoláshoz.
Külön köszönet Pintér Sándornak és segítőjének, Deák Lajosnak a két csodálatos ezüstéremért, amit a felnőtt és az
utánpótlás csapatok értek el. Dolgozzunk,
hogy jövőre fényesebb legyen az érem!
Sárosi Tibor
elnök, BMSE

Hogyan legyünk szebbek és egészségesek?

Kipróbáljuk a 3-1-2 meridián tornával!
a tornát képzett meridián-oktatók tartják Budakalászon heti három
alkalommal: kedden 19 órakor a szegfű és szt. lászló utca sarkán lévő
parkban, pénteken reggel fél 9-kor a faluházban, szombaton reggel fél 8-kor
szentistvántelepen, a szent István kertben (HéV-megállónál).
a torna minden korosztálynak ajánlott és ingyenes (szeretet alapon működik)!

Az NBII Északi alapszakaszában
két budakalászi női együttes is indult a
2013/2014-es szezonban. A Budakalászi Sport Club csapata kétszeres
címvédőként kezdhette meg a bajnokságot. Idén méltó ellenfélre találtak a
Göd együttesében. A lányokat az őszi
idényben csak a gödiek tudták megverni, a tavaszi fordulókon azonban
már több csapat is meg tudta szorongatni, de az ezüstérmes hely nem volt
veszélyben. Az utolsó hazai mérkőzésen éppen a Gödi SE volt az ellenfél. A
Budakalászi Csarnokban szoros mérkőzést vívtak a listavezetővel, de a végére 23-32-re elhúztak a vendégek.

Krámerné Agócs Valéria, a női csapat
edzője elmondta, derekasan helyt álltak a lányok. Az ősszel újrainduló mérkőzésekre már nem ő készíti fel a női
együttest, ugyanis megérdemelt pihenését szeretné tölteni.
A Budakalászi MSE női együttese
tíz pontot gyűjtött össze a bajnokságban. Mivel abban az osztályban játszanak mint a BSC, így két fordulón is
egymás ellen léptek pályára a csapatok. Ősszel 18-30, tavasszal 32-20
arányban nyert a BSC. A BMSE a 10.
helyen végzett a tabellán. Utolsó mecscsüket az élbolyba tartozó Kinizsi TTK
ellen játszották.
Szintén az NBII Északi alapszakaszban vívott a helyezésekért a BSC
férfi felnőtt együttese is. A Géber Zsolt
edző vezette csapatban több személyi
változás is volt a tavalyi idényhez képest. Ennek ellenére két helyezést javítottak a fiúk és több pontot is sikerült
gyűjteniük. Az utolsó mérkőzés hazai
pályán zajlott a TFSE gárdája ellen. A
vendégek mindössze egyetlen találattal, 37-38-ra nyertek. A csapatok számára egy kis pihenés után már a
nyáron megkezdődik az őszi szezonra
való felkészülés.
hd
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anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek:
2014. június hónapban 4 kisfiú
és 4 kislány született.
Szeretettel köszöntjük őket és jó
egészséget kívánunk!
Házasságot kötött: 6 pár
Volt budakalászi lakosok:

Áprilisban elhunyt:
Láng Józsefné szül. Takács Edit 71 éves

Ismét szép trófeával gazdagodott a FÉNYLAKK Budakalász Vívósport Egyesület férfi tőr csapata. A június 1-jén megrendezett III. ETO PARK Győri Kupa első helyezését nyerte az Elbert
András, Örsi Dániel, Sághy Ervin és Vadász László összeállítású csapat. Ugyanakkor a másik
budakalászi team (Nikodém Gábor, Mészáros András és Sárdi Tamás) a kupa 4. helyezettje lett.
A felnőtt szabadidős három fegyvernemes vívóversenyen hat csapat indult. A 2011 óta működő
egyesület a hazai vívósport megkerülhetetlen szereplője. Fő szponzora a FÉNYLAKK Kft.,
további támogatók: HSH-CHEMIE Kft., SWISSCOLOR Kft., X-MEDITOR Kft. és LAMBÉRIAHÁZ Kft.
Gratulálunk!

kÉk HírEk

kábítószer hatása alatt vezetett

B. Dániel 20 éves budakalászi lakos személygépkocsival közlekedett 2013. december
8-án Budakalászon, amikor a rendőrök megállították. Az intézkedő járőrök észlelték,
hogy a gépkocsit vezető fiatal férfi mozgása
feltűnően lassú és instabil, ezért felmerült az
ittas vagy bódult állapot gyanúja. A férfitól
vett vér- és vizeletminta szakértői vizsgálata
kimutatta, hogy a gyanúsított kábítószert fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. A gyanúsított, kihallgatása során a bűncselekmény
elkövetését elismerte.

zárjuk az ajtókat!

Az elmúlt időszakban elszaporodtak a
gépkocsi feltörések a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén. A gépjármű
utasterében hagyott táska, pénztárca, mobiltelefon, vagy más elektronikai eszköz kedvelt
célpontja az elkövetőknek. A Szentendrei
Rendőrkapitányság kéri a lakosságot, hogy
értékeiket ne hagyják őrizetlenül a gépkocsi
utasterében, hanem lehetőleg vigyék magukkal, vagy amennyiben erre nincs lehetőség,
helyezzék el a csomagtartóban. Így elkerülhetik, hogy gépjárműveiket az értékek
eltulajdonítása érdekében feltörjék, megrongálják.
Ügyeljenek arra, hogy a lakások, házak
bejárati ajtaja is zárva legyen. A nyári meleg
beköszöntével ugyanis sokan szellőztetnek
úgy, hogy éjjel nyitva hagyják az ajtót. A
besurranó tolvajok így észrevétlenül bejuthatnak a lakásba és rövid idő alatt hozzájuthatnak a látható helyen tartott értékekhez. A
bejárati ajtót minden esetben ajánlott kulcsra
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zárni még akkor is, ha az ott lakók éppen otthon tartózkodnak. A családi házak tulajdonosai, pedig fokozottan ügyeljenek arra, hogy
a kertben, udvaron leparkolt gépkocsit zárják
le, továbbá a kerékpárokat, kerti munkagépeket se hagyják éjszakára lezáratlanul az udvarban.

álrendőrök loptak

A térségben hamis rendőrségi igazolványt
felmutatva károsított meg két férfi egy idős
hölgyet. A Szentendrei Rendőrség ezért közleményt adott ki a rendőrök azonosításáról.
A rendőrt intézkedése során egyenruhája
és az azon elhelyezett azonosító jelvénye,
vagy szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye igazolja. A polgári ruhában intézkedő
rendőr az intézkedés megkezdése előtt szolgálati igazolványát és azonosító jelvényét
felmutatja, kivéve, ha az elsődleges intézkedések megtételét lehetetlenné teszi, vagy az
eredményességét veszélyezteti.
Az igazolványon a „Rendőrség hivatásos
állományú tagja” feliraton túl a név és rendfokozat, a baloldalon a rendőr arcképe szerepel. Az igazolvány mellett fontos a rendőr
azonosító jelvénye, melynek alján minden
esetben egy ötjegyű számsor található, mely a
rendőrség hivatásos állományú tagjának azonosítására szolgál.
Amennyiben a fentiektől eltérő küllemű
igazolvány, illetve jelvény felmutatása mellett
valaki rendőrnek adja ki magát, kérjük, tegyenek bejelentést a 107 vagy a 112 központi
segélyhívószámok valamelyikén, vagy értesítsék a Szentendrei Rendőrkapitányságot.
Forrás: Szentendre Rend-Trendje

Májusban elhunyt:
Kovács Sándorné
szül.: Szegedi Róza 65 éves,
Viszneki József 82 éves,
Kowalczik Anna 83 éves,
Barbai Margit Anna 63 éves,
Kibédi Mária 74 éves

Júniusban elhunyt:
Oláh Andrásné
szül.: Tábi Rozália 70 éves,
Sági Lászlóné
szül.: Mihalek Erzsébet 90 éves

Szépkorú:
Rogán László polgármester jó egészséget
kíván
Czékmány Györgyné
szül.: Mendrei Ilonának 90. születésnapja,
Zsivanov Sándorné
szül.: Lennert Máriának 95. születésnapja
alkalmából.

a könyvtár nyári nyitva tartása:
július hónapban:
Hétfő: 9-14 h
Kedd: 9-14 h
szerda: 9-14 h
Csütörtök: 9-14 h
péntek: zárva
Július 28-án és 30-án zárva
augusztus hónapban:
5-én 9-14 h
7-én 9-14 h
12-én 9-14 h
14-én 9-14 h
18-tól 22-ig zárva
26-án 9-14 h
28-án 9-14 h
szeptembertől a megszokott nyitvatartási időben várjuk olvasóinkat.

2014. JúlIus 7.

BudakaLászi HírmoNdó

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, tel.: 06-30-950-9383.
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BudakaLászi HírmoNdó

Hétköznaponként
reggel 6-9-ig élőben!

91.6
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