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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Helyi konyha láthatja el a kalászi gyermekeket
Budakalász Város Önkormányzata
régóta szeretne áttörő változást elérni
a közétkeztetésben, egy saját konyha
kialakításával. Az ingatlant már korábban megtalálta a városvezetés és most
a lehetőséget is a közösségi konyha kialakítására. A beruházás nagy anyagi
ráfordítással jár, épületfelújítással,
konyhai eszközök beszerzésével, komoly konyhahigiéniai feltételek megteremtésével. Ezért a magas költségek
miatt nem volt kivitelezhető az elmúlt
években a beruházás. A település alpolgármestere, Ercsényi Tiborné tájékoztatott a tenderről:
„A közétkeztetés színvonalának
emelése érdekében indultunk a gyermekétkeztetés fejlesztésére, főzőkonyhák felújítására, létrehozására kiírt
pályázaton. A pályázat lehetőséget
biztosít egy saját konyha építésére és
ezáltal a gyerekek ellátására. Az elmúlt években nagyon sok panasz volt a
közétkeztetés jelenlegi szolgáltatójára,
ami a tavalyi közvélemény-kutatásból
is kiderült. A létesítendő főzőkonyha
2000 adag étel főzésére lenne alkalmas, ezzel elláthatná a település in-

tézményeiben étkező gyermekeket,
felnőtteket, időseket. A helyi konyhának több előnye is lenne: a felhasznált
alapanyagok magasabb minőséget
képviselnének, az ételek összetétele a
gyermekek igényeinek és a modern
táplálkozásnak is megfelelne, emellett
a konyha munkát adna a budakalásziaknak. Az esetleges kifogásokat,
egyedi igényeket is hatékonyabban és
gyorsabban tudnánk kezelni. A pályázatot 2015. május 29-én, a kiírásnak
megfelelően beadtuk, amit nagyon köszönök munkatársaimnak! Az ingatlan felújítása és az eszközök beszerzése
összesen nettó 104 millió Ft költséggel jár. A pályázat nagyon komoly,
75%-os állami támogatást biztosít, a
fennmaradó egynegyed részt pedig
az önkormányzatnak kell előteremteni a konyhához. Kedvező elbírálás
esetén a 2016/2017–es tanévre tudjuk
kivitelezni, beüzemelni a tervezett közösségi konyhát, ahol budakalásziak
főznek majd a budakalásziaknak. A
fennmaradó egy esztendőben újra pályázatással biztosítjuk az étkeztetést
intézményeinkben.”
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Fotók: Kovács Andrea

Tavaly ősszel kez
dődött a Budai úti
járda
felú jítása,
a
m inek az utolsó
munkálataihoz ér
a kivit elező hamarosan. Nyolcszáz
méteren újult meg
a bet onfelület an
n a k é r d e k é b e n ,
hogy
biztonságosabb legyen a
gyalogosközlekedés Budakalász legforgalmasabb útja mellett. A lakókat a munkafolyamatokról szórólapokon is tájékoztatták
a zavartalan közlekedés és a gördülékeny
munkavégzés menete érdekében. A térkőből készült gyalogút építésénél a lehetőségekhez mérten maximálisan figyelembe
vették az itt élők igényeit. Az új, korszerű
és biztonságos – majd egy kilométer hos�szú – járdát elégedetten használják az itt
élők. Az utca átadásával még nem ér véget
a környék fejlesztése. A tervek között szerepel az út szemközti szakaszának rendbetétele is – mondta el Tolonics István,
a körzet önkormányzati képviselője.

VM

Biztonságosabb lesz a Felsővár utca
A közelmúlt
útfelújításai
után elkezdődött a Felsővár
utca kiszélesítése, biztonságosabbá tétele,
amit ugyanaz a
kivitelező vé
gez, aki a Kőbányai útnál
is dolg ozott.
Az érintett lakosoknak a munkálatok
ideje alatt forgalomkorlátozásra és terelésre is számítaniuk kell. A gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében
egy lépcsős járdát is kialakítanak az út
mentén. A dombtetőről csodálatos panoráma nyílik a városra, ennek a szépségnek a kihasználására egy kis parkot
is épít majd ide az város. Az önkormányzat egy drágább támfalas terv helyett döntött az olcsóbb és természetes
megoldás mellett, a beruházás így közel

Elkészült
a járda

13 millió forintba kerül majd. A beruházásról Hegyvári János az önkormányzat
városfejlesztési osztályának vezetője
beszélt újságunknak.
„A Felsővár utca gerinc csatlakozásai, valamint az úgynevezett »nagy
kanyarja« és beláthatatlan útkereszteződésében kezdődnek meg a munkák. A forgalmi rend is megváltozik,
a Felsővár utca az útszélesítés idejére
zsákutca lesz. Fel kell készülni az itt
élőknek kényelmetlenségekre a közlekedésben, ami várhatóan néhány
hétig tart majd. A területi képviselő
és a kollégák szórólapokon értesítették az érintetteket az útépítéssel kapcsolatos tudnivalókról. Elképzelhető
egyes ingatlanoknál a ki- és behaj
tás ideiglenes nehézsége, de a lakók
a vállalkozóval, vagy annak képvise
lőjével egyeztethetnek majd a minden-
ki számára legmegfelelőbb megoldás
érdekében.”

Biztonsági
korlát
A
közelmúltban szereltek fel az
Egészségház kishídjára egy biztonsági
korlátot, a városban élők kérésére.
A környéket érin-
tő fejlesztésekről
Major Ede önkor 
mányzati képv is elő
beszélt, aki elmondta, hogyaz új vaskorlát vékony, így könnyebben átfogható,
tehát bárki nehézség nélkül és biztonságosan meg tud kapaszkodni benne. A
korlátot egy helyi vállalkozó készítette.
Az Egészségház környéke az egyik legfrekventáltabb helye a városnak, ahol más
munkák kivitelezésére is szükség volt. Az
elhasználódott útburkolatot cserélték ki
egy, a Budai úthoz kapcsolódó szakaszon.
Ezen kívül a biztonságos parkolás érdekében a Kőbányai úti elejére, a Barát patak
meredek medre mellé korlát is került.
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Budakalászi hírmondó

Interjú Rogán László polgármesterrel

Újabb lépések, az élhetőbb városért
n Megtartotta májusi rendes testületi ülését a grémium. A képviselők
elfogadták az önkormányzat 2014.
évi zárszámadási rendeletét. Mit mutatnak a számok, hogy gazdálkodott
a város az előző évben?
2014-ben kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodású évünk volt, melynek köszönhetően számos beruházást, fejlesztést meg
tudtunk valósítani. A zárszámadás szerint
közel 190 millió forint áll rendelkezésünkre
pénzmaradványként az idei évre. Ezt a jelentős összeget is gondos gazda módjára
szeretnénk fölhasználni. A júniusi testületi
ülésre összeállítjuk a terveket a felhasználásról, a fejlesztendő területekről. Régóta
várt peres ügyünk is véget ért a Gyógynövénykutató Kft.-vel. A per eredményeként a
bíróság 70 millió forint visszafizetését ítélte
meg az Önkormányzat számára, mely lehetőséget teremt még több beruházás megvalósítására. Koncepciónk az, hogy az összeget
nem azonnal költjük építésekre, hanem
olyan beruházásokat tervezünk, amelyek
rövid időn (2-3 éven) belül még nagyobb
bevételt generálnak. A befolyó összegből lehetőségünk nyílik arra, hogy a ciklus végére
minden összközműves budakalászi belterületi út és járda szilárd burkolatot kapjon,
vagy szükség esetén felújításra kerüljön. Azt
gondolom, hogy ez más településekhez viszonyítva – ahol a lakóktól önrészt kérnek
egy-egy hasonló beruházás megvalósítására
– nagyon jelentős vállalás.
n Milyen pályázati lehetőségei vannak az önkormányzatnak az idei
évben?
A zárszámadással együtt tárgyaltuk azokat a pályázati célokat, amiket szeretnénk
megvalósítani. Az egyik egy saját konyha kialakítása a városban. A másik a Kereszt utca
felújítása. Amennyiben ez nem lesz sikeres,
önerőből valósítjuk meg az útépítést. Ezeken felül pályázunk a Telepi Óvoda energetikai korszerűsítésére, valamint a Szent István
Kertje néven ismert pihenőpark pályájának
műfüvesítésére is szeretnénk forrást találni.
n 2013-tól a köznevelési intézmé
nyek – az óvodák kivételével – állami
fenntartásba kerültek. Az iskolák
feladatai ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működéséhez hozzájárulást fizet az Önkormányzat.
Milyenek az eddigi tapasztalatok a
működtetést illetően?
A törvény előírása alapján a működtetői
feladatok átadásáról kellett nyilatkoznia az
önkormányzatnak. A testület határozata

alapján a feladatot továbbra is az állam végzi
a városban. Az önkormányzat ennek ellenére havi 6.235.000 forintot (éves szinten
mintegy 75 millió forintot) fizet az államnak
az iskoláink fenntartására. Mindemellett
az elmúlt évekhez hasonlóan – mint tulajdonos – több millió forinttal támogattuk az
iskolák beruházási, felújítási célú kiadásait.
A Kalász Suliban a szülőkkel és a KLIK-kel
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ)
összefogásban az iskolaudvar újulhatott
meg. A Szentistvántelepi Általános Iskolában pedig egy műfüves pályát szeretnénk
kialakítani, ezt is a szülők és a KLIK segítségével. Hamarosan kezdődik a Telepi Iskola
bővítése is. Bízom benne, hogy az iskolák és
a szülők is tapasztalják, hogy a gyerekeket
szolgáló intézményeink nagyon fontosak a
város számára.
n Dr. Pázmány Annamária, Szentendre Város Egészségügyi Intézményének vezetője a betegek
ellátásának színvonalát és gyorsaságát célzó fejlesztési tervhez kért
pénzügyi támogatást.
Az intézmény vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben a betegek beregisztrálását szolgáló totem oszlop,
valamint a sebészeti vizsgálatok pontosabb
elvégzéséhez, a térdízületi műtéti beavatkozáshoz szükséges készülék vásárlásához kért
támogatást. Településünk lakosainak szakorvosi ellátása és az ellátás körülményeinek
javítása érdekében biztosítottuk a 700.000
forintos támogatást az intézménynek.
n Zárt napirendi pontként tárgyalta
a Képviselő-testület a városi díjak
adományozását és a Budakalászi
Közmű Üzemeltető Kft. (BKÜ) belső
ellenőrzési jelentését.
Minden esztendőben tárgyalunk a városi díjak odaítéléséről. Véleményem szerint olyan személyeket választott a testület,
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akik mindenképpen méltóak a díjazásra. A
kitüntetéseket a Pedagógus napon, a Semmelweis napon, valamint augusztus 20-án,
a városi ünnepségek alkalmával vehetik át
a díjazottak.
A BKÜ-t illetően hosszú folyamat végére
próbálunk pontot tenni. 2014-től a DMRV
üzemelteti Budakalászon a csatornahálózatot, kiváltva a BKÜ Kft. munkáját. A cég
tehát végelszámolás alatt áll, melynek során
a város megvizsgálta a működés szabályosságát. A vizsgálat hibákat tárt föl, ezért az
önkormányzat lépéseket tett a felelősség
megállapítására. A Fővárosi Csatornázási
Művekkel való tárgyalást is szentesítette a
testület. Le kell zárni a kintlévőségeink behajtását, meg kell állapodnunk a Fővárosi
Csatornázási Művekkel. Ha a végelszámolást rendben lezárul, akkor a cég befejezte a
működését. Ezúton is jelzem mindazon polgároknak, akik a BKÜ Kft-től a tartozásuk
rendezésére felhívást kapnak, hogy ennek
tegyenek eleget, amennyiben egyenlegüket
vitatják, úgy kezdeményezzenek ügyükben
egyeztetést a cég végelszámolójával.
2015. május 29.

Képviselő-testületi döntések
2015. május 28.
Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. május
28-án hozott, közérdeklődésre számot tartó – a polgármesteri interjúban nem érintett döntései:
Telepi Óvoda – vezetői pályázat
Budakalász Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot írt ki a Telepi Óvoda intézményvezetői állására. A Képviselő-testület az óvoda
vezetésével újabb öt évre Fehérváriné Básits
Margitot bízta meg.
Ingatlanok belterületbe csatolása
Az Önkormányzat tulajdonában lévő két
ingatlan (Kálvária utca 017/2. és 017/10.
helyrajzi számú) a HÉSZ előírásai szerint
lakóövezeti besorolást nyert. Az ingatlanok
besorolása lakóházas beépítést engedélyez.
Az ingatlanok a központi belterület közvetlen határán fekszenek, ezért is volt indokolt
belterületbe csatolásuk.
„Kalászi Média” Pályázat
A Képviselő-testület nyilvános pályázatot
írt ki a városi televízió és az újság együttes
előállítására és üzemeltetésére. A benyújtási
határidőig egy érvényes pályázat érkezett. A
Képviselő-testület a város média feladatainak ellátásával a Fanny-Film Kft.-t bízta meg
2015. július 1-től egy éves időtartamra.
A Képviselő-testület összes rendelete megte
kinthető a város honlapján, az Önkormányzat menüpont alatt. www.budakalasz.hu
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Zöld Zóna

A gyomnövények irtása kötelező,
a védekezés ellenük pedig közérdek
A gyomnövények irtását folyamatosan kell végezni. A gyomnövényeket a virágzásuk előtt kell elpusztítani,
hogy ne szórhassanak virágportés ne
érlelhessenek termést. Két megoldást
választhatunk: mechanikai és vegyszeres védekezést.
Az ingatlantulajdonosok vagy használók kötelessége az is, hogy gondoskodjanak az ingatlan előtti zöldterület
gondozásáról, gyommentesítéséről.A
parlagfű különösen veszélyes gyomnak
tekinthető, mert a pollenje az egyik legerősebb ismert allergén.A növényvédelmi törvény szerint a parlagfű elleni
védekezést június 30-ig kell megtenni
és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
szükséges fenntartani.
Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, a fertőzött terület nagysága, illetve
az ingatlan belterületen vagy külterületen való elhelyezkedése függvényében
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő
összegű növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, mely ismételten is
kiszabható.

Az egymás iránti felelősségből és a
kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében kérjük a lakosság szíves együttműködését a parlagfű elleni védekezésben.
Kérjük továbbá, hogy a gyomnövények
és a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket önként – hatósági felszólítás
nélkül is – teljesítsék és az udvarokban,
kertekben, ingatlant határoló zöldfelületeken folyamatosan gondoskodjanak
a gyommentesítésről!
A parlagfű elleni védekezés módjáról,
lehetőségeiről részletesen a város honlapján tájékozódhatnak.
Fetterné Ferenczy Beatrix
környezetvédelmi referens

Fotók: Kovács Andrea

Nyári virágosítás a városban

A tavaszi munkák után elkezdődött
a virágosítás a városban, aminek következtében megszépült a budakalászi
körforgalom.A település idén vette át a
Közútkezelőtől a terület karbantartását
és színpompás virágözönt varázsolt a
körforgalomba. A különböző élénk színű
virágok jól kiemelik a város címerében
és az új logóban is szereplő Kalász kocsi
natúr kőből készült nagyított másola-
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tát. A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat idén is figyel a város közterületi
arculatára, hogy még vonzóbbá tegyék
elsősorban a városlakók számára, és a
Budakalászra érkezőknek is a települést.
Budakalász minden területén érzékelhető
a virágosítás. Az elmúlt évben jelentek
meg a köztereken először a virágoszlopok,
amiből akkor tíz darabot állítottak fel,
idén a duplája teszi még szebbé elsősorban
a József Attila utcát. A villanyoszlopokat
520 muskátlitő díszíti, emellett 57 virágládát helyezett el az önkormányzat a
város forgalmas pontjain. A települést
idén is mintegy tízezer egynyári virág
növény díszítiközel ezer négyzetméter
területen. Kertészek irányításával végzik
a város alkalmazásában álló közmunkások a kitelepített növények gondozását.
A városvezetés ebben az évben is nagy
hangsúlyt fektetett a közterületek virágosítására és a parkok rendbetételére.

Fontos a növényvédelem
a közterületeken és a
kertekben is
Az Önkormányzat a zöldterületek fejlesztése során nagy figyelmet fordít arra,
hogy kártevőknek ellenálló fajtákat telepítsen. Az újfajta kártevők elleni védekezés és a régebben telepített fajták védelme
érdekében azonban szükséges a közterületi parkok permetezése. Nem könnyű a
helyzet, egyrészt mert az elmúlt időszak
időjárása kedvezett a kártevők terjedésének, másrészt az emberek által folyamatosan látogatott helyszíneken kell végezni
a növényvédelmet. A közterületi munkavégzés sajátosságából adódik, hogy a
legfontosabb szempont az emberek egészségének a védelme. A kártevők nem csak
a közterületeken, hanem a magánkertekben is elszaporodtak. Minden kertben,
gazdaságban, legyen az kicsi vagy nagy,
elkerülhetetlenül megjelennek a növények
betegségei. Minél hamarabb azonosítjuk a
betegséget, annál könnyebben védekezhetünk ellene. A kertekben – főleg ha minél
kevesebb vegyszert akarunk használni –
fontos az időben elvégezett védekezés. A
város honlapján tájékoztatjuk a lakosokat,
hogy a közterületeken milyen kártevők jelennek meg, illetve szeretnénk tanácsot
adni, hogy milyen növényvédelemi és
kerti teendőket érdemes elvégezni. Kérjük
informálódjanak erről weboldalunkon:
www.budakalasz.hu

Szennyvízszállítás
A képviselő-testület – törvényi kötelezettségének eleget téve –
kiválasztotta a Budakalászon képződő
folyékony hulladék szállítására és
begyűjtésére jogosult vállalkozót.
A pályázat nyertese Velki Miklós
budakalászi vállalkozó. A szennyvízszállító vállalkozó 2015. júniustól
kezdődő hatállyal jogosult a város
területéről elszállítani és begyűjteni a
folyékony hulladékot (szennyvizet). A
vállalkozó kizárólagos jogosultsággal
rendelkezik Budakalászon, tehát ilyen
jellegű szolgáltatást a városbancsak a
megadott személy végezhet.
A vállalkozó elérhetősége:
Név: Velki Miklós, Cím: 2011
Budakalász, Bethlen Gábor u. 10.
Telefonszám: 06-30/238-5161

Budakalászi hírmondó

A Szent István Alapítvány
2015-re kiírt
pályázati lehetőségei

Rongálások a városban
Budakalász Város Önkormányzata
megkezdte a közterületek virágosítását.
Sajnos az ültetés után szinte pár órával
megkezdődtek a viráglopások a kihelyezett virágtornyokból, levendulaágyásokból és az egynyári növényekben is károkat
tettek. A város területén az Önkormányzat
folyamatosan egészíti ki a megrongált felületeket. A viráglopás nem csak kárt okoz
a városnak, hanem nagymértékben rontja
a megtervezett összképét is.
További problémát jelent a közterületi
játszótéri padok, kutak rongálása, melyek
javítása ugyancsak növeli a város fenntartási költségeit.

Kérjük, ha valaki hasonló rongálást,
bűncselekményt észlel, mielőbb értesítse
a Városrendészetet a 70-314-6104-es számon!
Vigyázzunk közterületi értékeinkre!

Hősünk a havasi cincér

Előző számunkban beszámoltunk a
Föld Napja kapcsán az önkormányzatnak
arról a tervéről, hogy a környezethez való
tudatosabb hozzáállás érdekében együttműködjön a Duna–Ipoly Nemzeti Parkkal. A döntés ebben a kérdésben későbbre
várható.
A környezeti nevelők több programmal is készültek a budakalászi diákoknak,
szeretnénk bemutatni a címerüket díszítő

rovart. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság címerállata a védett havasi cincér.
Miért pont ezt a rovart választottuk?
Először is: nagyon szép! Szárnyai kék
színben csillognak, csápjai hosszú gyöngysorhoz hasonlítanak. Aki látta már, tudja,
hogy nem összetéveszthető a rokonaival,
hisz a gyászcincér és a hőscincér fekete-szürke színezetű. Másodszor: szeretnénk a nemszeretem állatokat – mint
a rovarokat általában – közelebb hozni
az emberekhez. Végül: mert az élőhelye
olyan természetszerű öreg bükkös, ahol
korhadó, holt fák is jelen vannak, nincs
„kitakarítva” az erdő. A havasi cincér
előfordulása gondos, természetvédelmi
szempontokat előtérbe helyező erdőter-

A Szent István
Alapítván idén is
kiírta pályázatait,
ahogy azt már teszi 1989 óta. Két kategóriában lehet indulni idén is a tenderen. Szeretnék megszólítani a közép- és felsőfokú
intézményben tanuló tehetséges, jól tanuló,
de rászoruló budakalászi diákokat. A Kultu
rális pályázattal a Budakalász kulturális életéért tevékenykedő egyének és csoportokra
szeretnék felhívni a figyelmet.
Bővebb információ és részletek a kiírással kapcsolatban a Budakalászi, vagy
Szentistvántelepi templomban, és a
Budakalászi plébánián (2011 Budakalász, Ady E. u. 1., Hétfő, kedd: 9-11
csütörtök, péntek: 3-5).

vezés és gazdálkodás eredménye, ilyen
erdőket a Pilisben láthatunk.
Tudta-e:
– hogy a Pilis-és a Visegrádi hegység
a Duna-Ipoly Nemzeti Park részeként
természetvédelmi oltalom alatt áll?
– hogy a Pilis területét 1981-ben az
UNESCO bioszféra rezervátummá
nyilvánította.
– Budakalász város határos mind a
nemzeti parkkal, mind a bioszféra rezervátummal.
Ismerje meg a nemzeti park
programjait, jöjjön velünk kirándulni!
www.dunaipoly.hu

ELADÓ építési telkek

KIADÓ helyiségek

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú
ingatlanok értékesítésére.

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.

Telek

• Budakalász, Szalonka utca 299/105 helyrajzi számú
belterületi építési telek, terület: 700 m2
Irányár: 14.600.000,- Ft
• Budakalász, Szalonka utca 299/106 helyrajzi számú
belterületi építési telek, terület: 774 m2
Irányár: 16.300.000,- Ft
• Budakalász, Sugár utca 3026/7 helyrajzi számú
belterületi építési telek, terület: 970 m2
Irányár: 11.000.000,- Ft
A pályázati kiírás részletei Budakalász Város honlapján,
valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők
meg.
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• Budakalász, Klisovác utca 6. sz. alatti Egészségházban található földszinti, utcafronti üzlethelyiség, alapterület: 16 m2
Bérleti díj: min. 75.000,- Ft/hó rezsivel együtt
• Budakalász, Budai út 27. sz. alatt található üzlethelyiség, alapterület: 38 m2. Bérleti díj: min. 50.000,- Ft/hó + rezsi
• Budakalász, Budai út 31. sz. alatt található üzlethelyiség, alapterület: 80 m2. Bérleti díj: min. 100.000,- Ft/hó + rezsi
• Budakalász, Szentendrei út 1-3. sz. alatti, volt Lenfonó-gyár
területen található raktárhelyiség, alapterület: 200 m2
Bérleti díj: min. 130.000,- Ft/hó + rezsi
• Budakalász, Szentendrei út 1-3. sz. alatti, volt Lenfonó-gyár
területen található üzlethelyiség, alapterület: 120 m2
Bérleti díj: min. 100.000,- Ft/hó + rezsi
A pályázati kiírás részletei Budakalász Város honlapján, valamint
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg.
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Fejlesztésekről, beruházásokról
a gazdasági programban

n A program legfontosabb eleme a
pénzügyi helyzet, amit sok tényező
befolyásol.
Az önkormányzati bevételek és a gazdálkodásra szolgáló vagyon két részből te
vődik össze: a központi költségvetésből
finanszírozott különböző feladatok és az
Önkormányzat saját bevételei alkotják,
amiből az alapfeladatok ellátása mellett a
kitűzött célok elérését tudjuk biztosítani.
Ezzel kapcsolatban tartalmaz alapelveket
ez a dokumentum.
n A helyi adóbevételek határozzák
meg az önkormányzat vagyonát.
Ezen túlmenően milyen forrásokkal
kalkulálnak még?
A helyi adókkal kapcsolatban fontos
tudni, hogy adóbevételeinknek döntő részét
a helyi iparűzési adó alkotja.
A jogszabályi kereteket kihasználva a
felső határ mértékének megfelelő a helyi
adó, ezért áremeléssel többletbevételre nem
számíthatunk. A hatékonyabb adóbehajtással tudunk többletbevételt elérni. Ezen a
területen is változtattunk, amelynek köszönhetően már érzékelhető a pozitív hatás. Nem
tervezünk viszont változást a lakosság terheinek növelésében. Több más környékbeli
település gyakorlatától eltérően mi továbbra
sem tervezzük az ingatlanadó bevezetését.

Más forrásból szeretnénk előteremteni a
szükséges anyagiakat, mint például a helyi
önkormányzati bérlakások gazdálkodásának
felülvizsgálata. Budakalászon, a budapesti
kerületi adatokhoz viszonyítva is nagyszámú,
körülbelül kétszáz önkormányzati lakás van.
Ezek többnyire rossz állapotúak, a felújításukra nincs elég tőke, bérlőik pedig rengeteg
tartozást halmoztak fel. Az előzetes felmérések után megtartjuk a jó állapotú bérlaká-

6

sokat, a többit viszont kénytelenek vagyunk
felszámolni.
A másik nagyon fontos bevételi forrás a
belterületi lakóterület fejlesztés, amely a gazdasági hasznon túlmenően a településképet
is pozitívan befolyásolja. A fejlesztésekhez
beruházásokra is szükség lesz, ki kell építeni
utakat és közvilágítást, és számolnunk kell
a lakosság számának növekedésével is. Ez
magával hozza például azt is, hogy több lesz
a gyerek az intézményeinkben, ehhez pedig
újabb fejlesztések kellenek. Alapelvünk az,
hogy az önkormányzati tulajdonú területeken valósítsuk meg a belterületi ingatlanfejlesztést.
Ezen túlmenően természetesen pályázati
pénzeket is szeretnénk bevonni a forrásteremtésbe. Az elmúlt időszakban hatékony
volt ez a munka, most egy a közétkeztetést
ellátó saját konyha kialakítására szeretnénk
uniós pénzt nyerni.
n Tartalmazza a program a város- és
területfejlesztést, út-és közműépítést.
Milyen terveket fogalmazott meg az
önkormányzat?
Az első négy éves ciklusban a legégetőbb
közintézményi problémákat szerettük volna
kezelni: építettünk egy új orvosi rendelőt,
egy bölcsődét. Azt gondolom, hogy az intézményeink általánosságban jó műszaki állapotúak, megfelelőek. Kisebb hiányosságok
vannak csak. Jelenleg a Szentistvántelepi
Iskolánál a tetőtér beépítésének az előkészülete zajlik. Az intézmények után most
előtérbe kerülhetnek az emberek közvetlen
környezetét jobban érintő, nagyobb hatással
bíró beruházások, itt elsősorban a közutak
fejlesztéséről van szó. Ahogy Rogán László
polgármester többször is hangsúlyozta,
célunk, hogy a ciklus végére minden ös�szközművel bíró belterületi utunk szilárd
útburkolattal rendelkezzen. A gazdálkodási
alapelveket és a várt bevételeket figyelembe
véve az elképzelés reális. Ezen kívül egyik fő
feladatunk a Berdó városrész csatornázása,
majd útjainak rendbetétele. Azt is tapasztaltuk – és nagy örömet okozott számunkra –
hogy a lakosság pozitívan reagált a közérzetet
javító, illetve a szabadidő hasznos eltöltését
szolgáló beruházásokra: közparkok kialakítására, virágosításra, illetve a Kálvária régészeti park kialakításra. Ezt az irányvonalat
is szeretnénk tovább vinni. Terveink között

Fotó: Tokodi Gábor

A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját. Ebben meghatározták, milyen fejlesztéseket
és beruházásokat szeretnének a ciklus végéig megvalósítani. A dokumentumban a bevételi források előteremtésére is vannak elképzelések. A részletekről
adr. Krepárt Tamás alpolgármestert kérdeztük.

szerepel a Kőbányai út külső részén található
forrás megfelelő kiépítése, valamint a kifejezetten gyerekeknek szóló önkormányzati
mintagazdaság létrehozása, ahol megismerkedhetnek az állattartási alapismeretekkel
is. Az Omszk-tónál egy jó minőségű strandot szeretnénk kialakítani és mellette egyéb
sportolási lehetőséget biztosítani. Egy kültéri
fittness park és a tó körüli, speciális burkolatú futópálya is szerepel az elképzelésekben.
n Milyen reális lehetőség van egy
harmadik iskola építésére?
A gondolat kettős érzelmeket vált ki, egyrészt nagyon örülünk, hogy a fiataloknak a
gyerekvállalási kedve jó, egyre több a három,
vagy annál több gyerekes család Budakalászon. Az iskoláink jó színvonalúak, ezért sok
környékbeli településről érkező gyerek is
szeretné igénybe venni ezeket, ami gondokat okoz. A nagyon magas a gyereklétszám,
ez a jelenlegi keretek között veszélyeztetheti
az oktatás színvonalát. Kezdeti lépéseket
már tettünk, az önkormányzat tud területet
biztosítani egy új iskolának: egyrészt a helyi
építési szabályzat megfelelő zónáinak megalkotásával, másrészt telek biztosításával. Ez a
törekvésünk akkor lehet eredményes, ha az
állam oldaláról pozitív fogadtatásra talál.
n A nyugdíjasok gondoskodására
is nagy hangsúlyt fektet az Önkormányzat, miként?
Ez így volt a múltban és így lesz a jövőben
is! Az eddigi ellátás színvonalát mindenképpen szeretnénk megőrizni, sőt emelni. Új
elemként vizsgáljuk azt a lehetőséget, hogy
a nyugdíjasok számára hogyan tudnánk
kedvező áron a közétkeztetést biztosítani, ez
kapcsolódhat ahhoz a pályázathoz is, amit
korábban említettem. Amennyiben lesz egy
olyan önkormányzati konyha, erre is nyílik
esély. Nagyon remélem, hogy az elmúlt időszakhoz hasonlóan ennek a programnak is
sikerül megvalósítanunk a döntő részét.

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros

Közélet

Az Omszk – tó: veszélyek, fejlesztések
A nyár beköszöntével évrőlévre visszatérő
probléma az
Omszk- tónál a
tiltott fürdőzés.
A hatóságok
idén is kiemelt figyelmet fordítanak a
balesetek megelőzésére, amiket tiltó táblák kihelyezésével, folyamatos járőrözéssel igyekeznek elkerülni. Az Omszk – tó
egy mesterséges állóvíz, ami csábít ugyan
a felfrissülésre, de a hirtelen változó vízmélység, a változékony vízhőmérséklet,
a víz tisztítatlansága, a megfelelő vízimentők hiánya tragédiához vezethet és
sajnos vezet is minden évben. A rendészek a rendőrséggel együttműködve
járőröznek az Omszk – tó és a Lupa –
tavak környékén a szabályok betartása

érdekében. A szabályszegőket 5000-től
50 000 forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatják, valamint szabálysértési
eljárás indul a tilosban fürdőzők ellen.
A tavalyi évben a budakalászi rendészek
engedményt tettek arra nézve, hogy mi
minősül fürdőzésnek, a visszaélések
miatt idén a legszigorúbban veszik a
szabályok megszegését. Az önkormányzat az elkövetkező 4 éven belül tervezi az
Omszk-tó teljes átalakítását, lehetőségeinek jobb kiaknázását. Többek között
egy biztonságos, fürdőzésre alkalmas,
feltöltött partszakasz kijelölésével, ahol
megteremthetőek a biztonságos használat feltételei is. A városvezetés emellett a
sportolni vágyók számára szabadtéri fittness park megépítését tervezi, a tó körül
pedig épített futópálya kialakítását.

Rendőrségi beszámoló
helyek környékén a
közlekedési szabályok betartására fokozottan figyelnek
majd a rend őrei. A
jövőben rendőrség
és a városvezetők
közötti összhangnak köszönhetően
minden területen
további sikeres együttműködés várható.
A Szentendrei Rendőrkapitány számos
beszámolón van már túl, de a közeljövőben még hat önkormányzat várja a 2014re vonatkozó jelentést.

Szemtanúkat keres a rendőrség
A Szentendrei Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya eljárást
folytat segítségnyújtás elmulasztása
miatt ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok
szerint 2015. április 4-én 9 óra 30 perc
körüli időben egy budakalászi barkácsáruház parkolójában – az építőanyag
osztály bejáratánál – egy sárga színű
zárt kisteherautó elsodort egy gyalogosan közlekedő 56 éves férfit, aki ennek
következtében a földre esett. A gépkocsi
vezetője segítségnyújtás és adatai hátra-

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,

vallásivagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,

nemzetiséghez

családi állapota,

való tartozása,

anyasága vagy apasága,

fogyatékossága,

szexuális irányultsága,

életkora,

nemi identitása,

egészségi állapota,

vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos
megkülönböztetés éri.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata
az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt benyújtott panaszok
kivizsgálása és az egyenlő bánásmód
szempontjainak érvényesítése.

Kék hírek
Egyhangúan elfogadta Budakalász
Város Képviselő-testülete Kovács László
Szentendrei rendőrkapitány 2014-re vonatkozó tájékoztatójátaz elmúlt év rendőri eredményeiről, tapasztalatairól. A
jelentésből kiderült, hogy a közbiztonság
jelentősen javult az elmúlt időszakban,
a rendőrkapitány elmondta, hogy ennek
következtében nagyobb figyelmet tudnak a közlekedésbiztonságra fordítani. A
közlekedőknek a következő időszakban
fokozott ellenőrzésekre kell számítaniuk
a kritikus helyeken. Sajnos nagyon sok
baleset történik a környéken, gyakoriak
a gyalogos gázolások, a gyalogos átkelő-

Forduljon
az Egyenlő Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatához, ha

hagyása nélkül elhagyta a helyszínt.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az ismeretlen
tettes kilétéről vagy a balesettel kapcsolatban információval rendelkezik,
jelentkezzen személyesen a Szentendrei
Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 06-26/502-400-as telefonszámon, illetve az ingyenesen hívható
06-80-555-111 „Telefontanú” zöld
számán (H-CS.: 8-16, P.: 8-13), vagy a
107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA
Pest megyei egyenlő bánásmód-referens
ügyfélfogadását
2015. június 1-én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
2015. június 8-án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
2015. június 15-én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
2015. június 22-én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Monor Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
épületében (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.)
2015. június 29-én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal épületében
(Díszterem) (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Web: www.egyenlobanasmod.hu

Nyárköszöntő fesztiválok

Népszerű
nyárköszöntő
fesztiválok
a Művelődési
Házban!

XX. alkalommal szólt a zene,
telt meg a Kós Károly Művelődési
Ház udvara kicsikkel és nagyokkal, a Kalászi Vigasságokon. Idén
is a népzene, a néptánc, az etno- és
világzenéé volt a főszerep és folyamatosak voltak a népszerű kísérőprogramok is. A műsor a Vitéz
László bábelőadással kezdődött, de
láthatta a közönség a Matyi a ludas
című óriásbáb színművet is. Mindenki élvezhette a Magyar Pékek
Fejedelmi Rendjének bemutatóját,
vagy ügyeskedhetett a Kézművesek
terén. A nyolctornyos ugrálóvár és a
Vásárosok utcája is sok családot, érdeklődőt vonzott. A fellépők között
volt a Kalász Művészeti Iskola Népzene Tanszakának tanárai és diákjai,
Lenvirág Táncegyüttes, az EastWing
Group, a Mydros együttes, Besh o
Drom és a Békás zenekar, akik egy
igazi magyar táncházba invitálták
a közönséget. Fergeteges hangulat,
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véget nem érő zene és tánc zárta az
idei, a XX. Kalászi Vigasságokat. A hagyományokat követve vasárnap a Pilisi
Kóstolóval folytatódott a mulatság,
amit harmadik alkalommal rendeztek
meg. Idén is harminc féle helyben készített ételt kóstolhatott a közönség,
amit helyi szervezetek, egyesületek,
civilek főztek. Az érdeklődők a lekvár
főzés rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek, de a jó étel mellől a jó bor sem
hiányozhatott. A Kalászi Vigasságokon
megalapozott jó hangulat, a Pilisi Kóstolót is végig kísérte.

Budakalászi hírmondó
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Fotók: Kovács Andrea, Uttoné Ochodniczki Vanda

Vendégünk

A Pünkösd
az Egyház születésnapja

A Pünkösd az egyház születésnapja.
Annak idején az apostolok féltek. Féltek,
mert Jézust megölték, ezért bezárkóztak
nem mertek kimenni az emberek közé.
Majd eltelt negyven nap és Jézus megjelent közöttük, de ez a félelem megmaradt bennük. A Mennybemenetel után
Jézus elküldi a Szentlelket, külső jelek,
lángnyelvek formájában leereszkedik
rájuk és az apostolok megkapják vele a
bátorságot, hogy merjenek nyitni az emberek felé. Azért szerettem volna ezzel a
gondolattal kezdeni a beszélgetést, mert
az Egyház lényegét fejezi ki. Pünkösd
előtt egy nappal szombaton, egy kedves
felkérésnek tettem eleget. Pilisszántóig
mentünk el gyalog, ahol a csíksomlyói
búcsú Szentmiséjével egy időben volt
egy mise. Kilencen vállaltuk, ebben az
esős, saras időben, hogy megtegyük ezt
a húsz kilométert, a Nagy-Kevély hegyen
keresztül, miközben a többi emberért is
imádkoztunk. Nekem ez volt részben
az ünnep előkészítése. Pünkösdvasárnap mind a háromszor megtelt a Szent
Kereszt Felmagasztalása Templom és a
szentistvántelepi Szent István Templom
is, amikor a hívekkel megünnepelhettük
a Szentléleknek az eljövetelét.
n A mai ember számára mit jelent
a Pünkösd üzenete?
Azt szoktam mondani, hogy a kereszténység, forrást, alapot ad az embernek.
Amikor leülünk imádkozni, akkor jelen
és a jelenben, kell lennünk. A Szentmisék elején is azért van a bűnbánat, hogy
ez alatt az idő alatt ne a múltba gondoljunk bele, hanem hogy jelent tudjuk
megélni. Az ember másik kísértése az,
hogy a jövőn gondolkodik. Az imádságban benne van, hogy azt az időt,
az Istennek szeretnénk ajándékozni.
A fiataloknak szoktam mondani, hogyha
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az unalmasabb órákat is képesek odafigyelve, végighallgatni és nem veszik elő
a mobiltelefont, nem figyelnek másfelé,
akkor megérthetik, hogy a kitartás, az
erőfeszítés, nem eredménytelen, hanem
inkább segíti őket az életben.
n A közelmúltban volt egy másik
ünnep, az elsőáldozás, milyen emlékei vannak erről az eseményről?
Budakalászon és Szentistvántelepen,
összesen harmincnégyen voltak elsőáldozók, ez több az előző évekhez képest.
Az elsőáldozás három éves előkészületet jelent a gyerekeknek. Évekkel ezelőtt
bevezették a kötelezően választható
hittan órát az első, második, ötödik, hatodik osztályban. Harmadik, negyedik,
hetedik, nyolcadik évfolyamon pedig
a gyerekek és természetesen a szülők
lelkesedése kell, hogy részt vegyenek a
hitoktatásban. Ez sokszor nehéz döntést
igényel tőlük. Nagyon szeretem az elsőáldozók korosztályát, mert rendkívül
lelkesek. Felnőtt fejjel az ember nehezen érti meg, hogy Jézus el akar jönni,
be szeretne lépni hozzánk. Nemcsak
Karácsonykor, hanem most is a kapcsolatot keresi velünk, kéri hogy keresztény emberek, az ő hordozói legyünk.
A Szentáldozásban ennek egy nagyon
konkrét pillanatát éli meg a hívő ember.
A kenyérben és borban Krisztust vehetjük magunkhoz, hogy találkozunk ezzel
a misztériummal, ezzel a titokkal. Nagyon fontosnak tartom és a szülőknek is
elmondom, hogy a gyerekekben igazi ez
a lelkesedés.
n Az együttlét az egyházon belül
is nagyon fontos, gondolok itt például a szetistvántelepi Plébánia
Napra.

Fotó: VKC TV

Júniusban Kálmán József atyát hívtuk meg rovatunk
vendégének, akiről bizonyára sokan tudják, hogy
hat esztendeje látja el a budakalászi Szent Kereszt
Felmagasztalása és a szentistvántelepi Szent István
Templom plébánosi feladatait. Mindkét egyházi intézmény számos alkalommal ad otthont a közjavát
szolgáló eseményeknek, ami mindig összehozza az
embereket. Józsi atyával a közelmúlt ünnepeiről beszélgettünk.
Az elmúlt esztendőkben a tavalyi
év kivételével mindig megszerveztük
a Plébánia napot. A hívek kérték, hogy
legyen idén is, mert olyan jó egymással
találkozni. Ez volt az alapvető megfogalmazása az összejövetelnek, amelynek a
„Hétköznapi Szentek” mottót találtuk.
Az ehhez kapcsolódó, Ferenc pápának
tulajdonított idézet a következő – „Az
egyháznak szüksége van olyan hétköznapi Szentekre, akik farmerben járnak,
pizzát esznek, Colát isznak és a mindennapokban élik az életüket, de ezek mellett a hitüket komolyan gondolják és a
társadalomban meg akarják élni.” – ez
volt az alapgondolat. Két iránya volt a
Plébánia napnak. Egyrészt meghívtuk a
tűzoltókat, mert ők kemény szolgálatot
látnak el világszerte. Ha baj, vagy életveszély van, ők mennek, nem mondanak
nemet, a parancs, az parancs. A másik
vonal egy filmvetítés volt az operatív
értékekről, a reményről, a besúgókról.
Ezt egy beszélgetés követte, arról, hogy
akkor hogyan élhették meg a hitüket,
kereszténységüket az emberek.
n Mit terveznek a nyárra a fiataloknak?
Nagyon közkedvelt a ministráns tá
bor. Szentistvántelepen 30 „régi”,Bu
dakalászon 15 új ministráns van.
Szeretném elvinni őket a táborba, hogy
közösségi élményeket szerezzenek.
Aztán lesz egy ministráns találkozó Rómában, ahová csak a 16 évesnél idősebbek jöhetnek. Négyen képviselik majd
városunkat, ők találkozhatnak Ferenc
pápával is. Terveink között szerepel egy
napközis nyári tábor a hittanosoknak.
Egyrészt azért, hogy egy kicsit a szülőket
is segítsük, másrészt így összehozzuk a
hittanosokat és találkoztunk egymással
a nyári szünetben is.
VM

Budakalászi hírmondó

Közélet

Megújult a Telepi Óvoda udvara
játék került: ütéscsillapítóval felszerelt
mászókák, korszerű és biztonságos
gumifedéssel ellátott kresz-pálya, UV
szűrős árnyékolóval védett homokozó,
hinták és a régi használható eszközök is
a helyükre kerültek. A játékok minden
szabványnak megfelelnek, biztonságosak és a gyerekek fejlesztését is szolgálják. Az ünnepséget – az előre tervezett
időponthoz képest – majd két héttel korábban tartották, mert a pázsit az eső és
a locsolások hatására gyorsabban erősö-

dött. Az átadón a gyerekeket pogácsával,
nápolyival és szörppel is megvendégelte
a város és mindenki egy-egy emlék lufival térhetett haza. Az eseményt érdeklődve figyelték a szomszéd bölcsőde
kis lakói is, akik szintén részesültek a
vendéglátásban. A város, következő lépésként a Pomázi úti óvoda felújítását
tervezi, melynek tevei az idén, az udvar
pedig jövőre készül el.
KA

Fotó: Kovács Andrea

Nagy örömmel vették birtokba a gyerekek a Telepi Óvoda frissen felújított
udvarát. A város 19 millió forintot fordított az óvoda kertjének teljes áttervezésére, felújítására. Az elkészült udvar
egy egyeztetett munka eredménye. A
tervezést követően ugyanis lehetőséget
kaptak mind az óvónők, mind a szülők
a véleményezésre. A javaslatok beépítésével készült el a végleges kert, amit
Takácsné Zajacz Vera tervező vetett papírra. A játszóudvarra sok új, korszerű
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

A békés egymás mellett élés feltételei Budakalászon
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A rendelet 2015. május 1. napja óta hatályos és a budakalasz.hu honlapon elérhető. A rendelet főbb előírásai a következők:
Tiltott tevékenységet végez,
• aki Budakalász Város jelképeinek, valamint a „Budakalász” név
használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott engedélytől eltérően, vagy hozzájárulás, engedély
nélkül a város címerét, zászlaját előállítja, a város címerét, zászlaját, nevét,
illetve a város közösségét sértő módon
felhasználja,

• aki őstermelőként a közterületen
1,5 négyzetméternél nagyobb területen, vagy az engedélyezett módtól
eltérően, vagy az engedélyezett termékkörtől eltérő terméket árusít (például
nem az őstermelő árul, maga után nem
takarít fel), továbbá az építőanyagot,
építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó
anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot engedély nélkül közterületen tárol,
• aki 22.00 és 06.00 óra között
3,5 tonna összsúlyt meghaladó jár
művet, pótkocsit, félpótkocsit,
vont atót, nyerges vontatót, lassú
járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét
közterületen tárolja, közterületen
járművet javít, átalakít,

• az ingatlantulajdonos, ha házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól
látható módon történő kihelyezéséről,
szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik,

• aki a közterületet közterület-hasz
nálati szerződés nélkül, vagy az ab
ban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt
meghaladó mértékben használja (például engedély nélkül konténert helyez
ki, árusít),
• aki közterületen a közhasználatú
létesítményeket rendeltetéstől
eltérő módon használja, vagy szen
nyezi (például a köztéri szobrokra rápakol, padra lefekszik),
• aki közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt szolgáltatást,

12

• aki a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket
görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárra és gépjárművekkel
rendeltetéstől eltérő módon vagy
céllal használ, vakvezető kutya kivételével bármilyen állatot a közpark területére bevisz (tehát sem parkba, sem
játszótérre állat be nem vihető),

• aki hirdetményt, hirdető berendezést, plakátot tiltott helyen helyez vagy helyeztet el, az elavult vagy
szükségtelenné vált hirdetést a közterületről nem távolítja vagy távolíttatja el,
hatósági, önkormányzati hirdetményt
leszakít, eltávolít, megrongál, olvashatatlanná tesz, vagy erre utasítást ad,
• aki engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően utat elzár, felbont vagy elfoglal,
• aki az út árkába vagy átereszébe olyan
anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szen�nyezi (tehát tilos az árkot betömni,
abban égetni),
• az a kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény
üzemeltetőjeként az ingatlan
előtti járda takarításáról, valamint
a nyitva tartási idő alatt és zárás előtt
nem gondoskodik,
• aki ingatlantulajdonosként az ingatlan előtti járda takarításáról, a járda
melletti (zöld)sáv úttestig terjedő területének, a nyílt ároknak és ennek
műtárgyainak tisztántartásáról,
ápolásáról nem gondoskodik,

• aki üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol
(ide tartozik a rendszám nélküli, forgalomból kivont, nem magyar rendszámos, stb. jármű),
• aki közterületen szeszesitalt fogyaszt (vagyis senki nem ihat alkoholt
közterületen),

• aki ingatlantulajdonosként a települési
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve a települési hulladékot nem a közszolgáltatónak
adja át (tehát aki nem köt szerző-
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dést, és a szemetét nem a saját kukájába dobja ki)

üzemeltetni, vasárnap és ünnepnapokon egyáltalán nem),

• aki az avar vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó korlátozásokat
megszegi (emlékeztetőül: eltüzelni
április 15-től május 15-ig lehet,
délután ötig, száraz kerti hulladékot, oktatási, egészségügyi létesítmény 150 méteres körzetében
pedig egyáltalán nem lehet semmikor égetni),

• aki a hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőeszközből hulladékot vesz ki,
illetve lomtalanítás során kihelyezett
hulladékban guberál,
• aki az elhullott állata tetemének,
illetőleg az állati eredet ű mellék
term éknek és hasznos íthat atlan
állati eredetű anyagnak az ár
talmatlanná tétel éről megf el
elően nem gondoskodik,

• aki közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanról felügyelet nélkül
kienged, bekerítetlen ingatlanon
ebet szabadon tart,

• aki a temetőben szemetel, a sírjelek
állagmegóvásáról nem gondoskodik, az
üzemeltető hozzájárulása nélkül építőés egyéb anyagot a temető területére beszállít, az üzemeltető engedélye nélkül
cserjét, fát telepít, kivág, továbbá síremléket állít, felújít, átépít, lebont, elszállít, a temető kegytárgyait, növényeket,
egyéb építményeket berendezéseket
szándékosan megrongál, beszennyez
vagy eltulajdonít, vakvezető kutya kivételével bármilyen állatot a temető
területére bevisz, temető területére engedély nélkül bárminemű gépjárművel
vagy motorkerékpárral behajt.

• aki a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét
túllépi,
• aki a nagy zajhatással járó építési, szerelési, kertépítési és kertfenntartási,
illetve háztartási munkákat a helyi környezet és természet védelméről szóló
20/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 38.§ (3) bekezdésében
foglalt időpontoktól eltérően végzi (emlékeztetőül: munkanapokon 8-19
óra között, szombaton 9-17 óra
között lehet „berregő gépeket”

• aki ebet – vakvezető, mozgáskorlá
toz ottat segítő kutya kivételével – él elm iszer-elárusító üzletbe,
közfürdő területére, játszótérre,
vendéglátó egységbe, piac területére, kulturális, oktatási, szociális
és egészségügyi intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, illetve
beenged.

Ha valaki a fenti magatartások valamelyikét észleli, személyesen, telefonon vagy e-mailben
bejelentést tehet a Polgármesteri
Hivatalnál (Budakalász, Petőfi tér 1.,
info@budakalasz.hu, tel.: 26/340266, 70/314-6104).
A cél az, hogy a Budakalászon élő polgárok tekintettel
legyenek egymásra, a közösség
által létrehozott értékekre.

• aki a felügyelete alatt álló háziállatot
úgy visz vagy bocsát közterületre vagy
nyilvános helyre, hogy nem tart
magánál az állat ürülékének
feltakarítására szolgáló megfe
lelő eszközt, az állat ürülékét nem
takarítja fel,
• aki a csapadékvíz elvezető közcsatorn a víznyelőjébe, csapadékv ízelvezető árokba, a szenny- víz
elv ezető
csat ornahálózatb a
dug ul ás vagy rongálód ás okozására alkalmas anyagot szór,
önt vagy bevezet,

• aki nem gondoskodik az ingatlanán lévő
fás szárú növények emberi életet,
egészséget veszélyeztető részeinek
eltávolításáról,

• aki fás szárú növényt jogellenesen
kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,
zöldfelületeken járművel, kerékpárral
nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik, gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel
behajt, beáll,

A rendelet ezért a gyakrabban
előforduló szabálytalanságokat
szankcionálja, ugyanakkor reméljük, hogy a szabályokat megismerve a többség megtartja azt,
illetve enyhébb esetekben figyelmeztetés után abbahagyja a jogsértést. Amennyiben ez nem valósul
meg, az Önkormányzati Rendészet
vagy a Rendőrség munkatársai jogosultak a fenti cselekmények esetén helyszíni bírság kiszabására,
amely 5-50 ezer forintig terjed,
a jegyző pedig 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja az elkövetőt. Mindenkit
kérünk a szabályok megismerésére,
betartására és betartatására.

• aki zöldterületen közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesít (pl. sátorozik),
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Kalászi hírességek: Sütő Lajos, a C.A.F.B. frontembere

A zongoraóráktól a C.A.F.B-n keresztül a Rock Házig
Budafok és Budakalász nagyon közel
vannak egymáshoz, legalábbis Sütő
Lajos szívében, aki Budafokon kezdte
életét és Budakalászon folytatta,
ahová 16 évvel ezelőtt hozta a sors.
A C.A.F.B Zenekar tagjaként is ismerhetik őt sokan, csak úgy, mint a Faluház
ból, ahol elkezdte technikusi munkáját,
ami közel tartotta a zenéhez, az alkotó
munkához. Ez az egész életét meghatározza. Ahogy fogalmazott, a zenélés
csak hobbi, de 25 év alatt már sok mindent elértek és sok mindenen mentek
keresztül az együttessel.
n Beszélgessünk egy kicsit a zenélésről, ami a zongorával kezdődött.
Aztán abba is maradt, mert ugye
az ember felteszi a kérdést: ha a többiek kint játszanak az udvaron, akkor
én miért zongorázzak? Később a gimnáziumban alapítottunk egy névtelen
zenekart a barátokkal, ott kezdtünk el
gitározni, de ennek nem lett folytatása.
Utána nekem is volt egy kis szünet, bulizgatás. 25 éves korom táján kezdtem
el igazából komolyabban foglalkozni a
zenéléssel. Akkor volt 2-3 zenekarom is,
amikben játszottunk, az egyikben bas�szusgitároztam, a másikban gitároztam.
A zenei előtanulmányoknak itt jó hasznát vettem, könnyebben megtanultam
gitáron játszani. Mondjuk a zene mindig
is vonzott, mindig is érdekelt a dallam,
a ritmus, ez most is fontos nekem. A mi
zenénkben elég lényeges, hogy legyen
dallam, én az ugatós zenéket nem nagyon szeretem. A kemény zenét kedvelem, de azért legyen benne dallam, amit
meg tud jegyezni az ember.
n Miért a gitár? Miért nem inkább
a dob, vagy más a rockot meghatározó hangszer?
Ott annyi végtagra kell figyelni! Tisztelem, becsülöm a dobosokat, mert
ha belegondol az ember, mind a négy
végtagnak más ritmust kell ütni és valaki még közben énekel is. Tehát minden elismerésen a dobosoké. Ráadásul
ennyi év után azért az a tapasztalat, hogy
sok dobos van, de csak kevesen tudják
tartani a tempót, és amikor egy géphez
kell igazodni, akkor ezt nem mindegyik
dobos tudja jól végezni.
n Ilyen téren a gitár könnyebb választás volt?
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Persze! A mai napig, ha ihletet kapok
és eszembe jut valami jó dallam és szöveg, akusztikus gitárral megcsinálom.
Rájöttünk, hogy írunk akusztikus verzióba is dalokat. A decemberi koncertünkön kiderültek a hibák, ezeket azóta
már kiküszöböltük, most elég jól állunk.
Jelenleg tartunk ott, hogy bárhová ki
merek állni ezzel az akusztikus verzióval is.
n Említetted, hogy volt két névtelen zenekar, utána jött a C.A.F.B.?
Közös turnéra mentünk együtt
1996 tájékán, így ismerkedtünk meg a
C.A.F.B.-t alapító Szakácsi Gáborral,
még a ’90-es évek elején. Én ekkor egy
Fixa Idea nevű punk-rock zenekarban
játszottam, bár nem szeretem mondani, hogy punk rock, mert mindenki
megborzong, jaj istenem! Pedig valójában csak annyit takar a név, hogy gyors
zene. ’97-ben Gábor, Urbán Laci, valamint Hornyák Zoli és én megalapítottuk
azt a C.A.F.B.-t, amiről már ma is szó
van. Ekkor felvettünk egy lemezt, amit
a Premier Art Kiadó ki is adott, pedig mi
csak egy demót szerettünk volna készíteni. Az akkor megjelent kritikák punk
zenekarként sorolták be az együttest, de
mi független rock zenekarnak tituláltuk
magunkat. Sajnos bekerültünk ebbe a
skatulyába.
n Elindult a zenei pályafutás, hogyan folytatódott?
Hatalmas iramban ment előre az
együttes, mert kaptunk egy klipet ajándékba, az USA-ban élő Szakácsi Gábor
jóvoltából, ami jóval meghaladta az
akkori színvonalat. A mai napig rock
zenekarnak nem volt olyan drága videó
klipje, mint nekünk. Nem hittem el, de
egyik reggel bekapcsoltam a televíziót és
magunkat láttam a londoni MTV-ben!
Akkor mindenki egy kicsit úgy nézett,

hogy ez igen, ez már valami! Abban az
évben 150 koncertet adtunk, Zoli nem is
bírta a hajtást és kiszállt a zenekarból.
Dübörgött az élet, amíg Gábor úgy nem
döntött, hogy itt hagyja szép kis hazánkat és elmegy Amerikába. Ezt követően
nehezen, de talpra álltunk. Egészen jól
mentek a dolgok, amikor megint megfeneklett minden, mert akkor a bas�szusgitáros ment el a Hollywood Rose
zenekarba. Jelenleg csak én vagyok a
régi C.A.F.B.-ből. Gábor egy koncertünk
végett jött haza Amerikából és új lemezt
is készítünk. Most megkérdezhetnéd,
hogy van-e értelme? Szerintem nincs,
de Gábor szerint van. Ha úgy fogom fel,
hogy egy albumot készítek, amit kézbe
foghatok, mert szeretem a szép borítókat, akkor van értelme. A Faluházban én
foglalkozom ezzel, én készítem a plakátokat, meg a szóró anyagokat, szeretem
a szép nyomdai munkákat.
n Mi hívta éltre a Rock Házat?
Többször gondoltam rá, hogy kellene
rock koncerteket szervezni a Házban, de
a régi vezetés nem támogatott. A jelenlegi intézményvezetőnk, Benkó Attila viszont a kezdeményezés mellé állt és segíti
a programot, mert ő is rock zenén nőtt
fel, ahogy én. Pályáztunk és nyertünk,
így olyan zenekarokat tudtunk idehozni,
akiket nehéz elcsábítani egy-egy vidéki
fellépésre. Az emberek nem hiszik el,
hogy mégis itt vannak. A Faluházban
remek körülmények között igyekszünk
koncerthangulatot teremteni a fény és
hangtechnikával, hogy a közönség mellett a zenekar számára is élmény legyen a
fellépés. Fontos célom, hogy ha az együttes visszaemlékezik a koncertre, az jusson az eszébe, hogy Budakalászon a Rock
Házban milyen jó volt fellépni.
VM

Budakalászi hírmondó

Fókuszban a budakalászi cégek

Cégér: Egy hagyományokra épülő,
családi vállalkozás, a Kalász Pékség
Júniusi számunkban egy olyan régi kalászi gyökerekkel rendelkező vállalkozást szeretnénk bemutatni az olvasóknak, amellyel mindennapi kapcsolatban állnak a városlakók. Senki nem tud elmenni úgy a Kalász Pékség előtt, hogy a friss pékáru illata ne
csábítana egy kis finomságra az üzletbe. A cég vezetőjével, Petrusz Károllyal beszélgettünk, aki méltán büszke kalászi múltjára és vállalkozására.
Nagyszüleim
budakalászi lakosok voltak. A
gyermekkori nyarakat itt töltöttem
a településen,
ezért a szoros kötődés, ami azóta
is tart. 2004-ben végleg ide is költöztünk
családommal. Négy évvel ezelőtt ismerkedtem meg a szakmával üzletvezetőként, és azt kell, hogy mondjam nem volt
nehéz beleszeretnem. Most a Kalász Pékségen kívül még négy pékséget üzemeltetek Budapesten. Mégis, egy hihetetlen
álmunk vált valóra, amikor sikerült megszereznünk a volt sarki kocsma épületrészét és felépíteni a Kalász Pékséget.
n Mi az amit szeretne, hogy az embereknek először eszébe jusson a
Kalász Pékségről?
A Kalász Pékség egy régi hagyományokra épült helyben sütő pékség, ahol
a helyi és az átutazó emberek egyaránt

szívesen látott vendégek. Azt szeretnénk,
ha a vendégek, amikor betérnek hozzánk,
mosollyal az arcukon és egy kis finomsággal a kosarukban távozzanak.
n Milyen finomságokkal várják a
vásárlókat? Melyik termékükre a
legbüszkébb?
Termékeink között megtalálható a
péksütemények igen széles választéka,
hogy csak egy párat említsek mákos guba,
nutellás croissant, Rákóczi Túrós, több
féle rétes stb. 12 féle kenyerünk között is
megtalálhatja mindenki a kedvére valót.
n Személy szerint Önnek mi a kedvence?
A Kárpát kenyér mely 16 órás kovásszal készül és a mákos guba amely egy
saját recept.
n A Kalász Pékség egy fontos állomása Budakalásznak. Sokat segítik a különböző rendezvényeket.
Miért tartják fontosnak a társadalmi szerepvállalást?

Tényleg fontosnak tartjuk, hogy
a helyi rendezvényeket, alapítványokat támogassuk, hiszen a budakalászi
emberek nagy része nálunk vásárolni
nap, mint nap, ezt másképpen nem is
tudjuk talán meghálálni. A Szent István Alapítványnak egyik fő mecénása a
Kalász Pékség. A cserkészházban most
készülő jégpályát is egy jelentősebb
összeggel támogatjuk. A Kós Károly
Művelődési Ház rendezvényeit is rendszeresen támogatjuk. A diákok reggel
8 óráig 20% kedvezményt kapnak, hasonlóan a köztisztviselőkhöz, akiknek
egész nap 10% kedvezményt biztosítunk
már megnyitásunk óta.
n Milyen terveik vannak a jövővel
kapcsolatban, mit szeretnének elérni?
Szeretnénk bővíteni a pékséget, ez
egyelőre még egyeztetés alatt áll a városvezetéssel. Itt szeretném megköszönni
polgármester úr kezdetektől tanúsított
bizalmát cégünk irányába.

Reneszánsz Gyereknap

Fotók: Uttoné Ochodniczki Vanda

Idén is szórakoztató és kreatív programokkal várták a jövő nemzedékét Budakalászon a Kós Károly Művelődési Házban
a Gyermeknap alkalmából. Rendhagyó
programra invitálták a kicsiket, még kisebbeket és a nagyokat is a Művelődési Ház
udvarára, ahol a műsornak köszönhetően
mindenki egy időutazáson vehetett részt és
Mátyás király udvarában érezhette magát.
A szervezők gondoskodtak korabeli táncbemutatóról, de a gyalogos lovagi torna is
vonzotta a kíváncsi tekinteteket. A színházi előadások és interaktív foglalkozások mellett a vásár és az eszem-iszom sem
hiányozhatott a kínálatból. Sőt, a Fekete
Sereg toborzója is sikerrel zárult. Igazi főúri
hangulat uralkodott a gólyalábasoknak, a
solymászoknak köszönhetően. A rendezvényre rajzpályázatot is hirdettek a szervezők. A pályázatra Budakalászon túlról még Isaszegről és Újpestről is érkeztek
pályaművek. A rajzok még egy hónapig
tekinthetőek meg a Művelődési Házban.
Jövőre várható a folytatás, egy másik kor
szellemében.

IX. évfolyam, 6. szám l 2015. Június 11.
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▪ Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ▪

JÚNIUSI PROGRAMJAINK
ISMERETTERJESZTÉS

EGYÉB

Június 5., péntek 18.00
Borklub – Megismerhetjük Szekszárdi borvidék ízletes
borait.
Belépődíj, a helyszínen: 3.000 Ft/fő
További részletek a honlapon!

Június 4., 19.00
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.
Beszédet mond: Dr. Varga Tibor. Közreműködik: Lázár Csaba
színművész és a Zeneiskola tanulói. Helyszín: A Kárpátok őre
szobornál (Budakalász-Lenfonó HÉV-megálló mögött)

Június 26. 17.00-19.00
Írástörténeti előadás – Dr. Farkas László: Írásanalitika
A belépés ingyenes!

Június 5., péntek 17.00-19.00
Levendula kör. Alkotó műhelyünk immár negyedik alkalommal
várja az otthonukat, kertjüket szépíteni vágyókat egy jó hangulatú
kézműves foglalkozásra!

ZENE, ÉNEK, KONCERT
Június 6., szombat 14.00-24.00
XX. KALÁSZI VIGASSÁG – Néptánc, Nép- és világzenei Fesztivál
Június 19., péntek 19.00
Az ICECREAM SUPER SESSION rockzenekar koncertje.
További részletek a koskarolymh.hu honlapon!

Június 5., péntek 17.00
A Dunakanyar Népművészeti Egyesület „A népviselet
megjelenése a mai öltözködésben” c. kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Csesznák Éva, néprajzkutató.
Június 6., szombat 14.00
A Dunakanyar Népművészeti Egyesület fazekas kiállításának
megnyitója. A kiállítást megnyitja Kósa Klára, keramikus iparművész,
a Népművészet Mestere.

KIÁLLÍTÁS

Június 7., vasárnap 11.00 – 22.00
III. PILISI KÓSTOLÓ Gasztronómiai Fesztivál

Május 30 – június 30.
„Színem java” ‒ Szegedi Katalin, könyvillusztrátor kiállítása
Megnyitó: Május 30. 14.00
A kiállítást rendhagyó tárlatvezetés formájában maga a művész
nyitja meg. A művésznő izgalmas munkái a mesék
csodás álomvilágába repítenek... Grafikái megvásárolhatóak,
és természetesen szívesen dedikálja is műveit.

JÚLIUSI ELŐZETES
Július 3-6.
VI. Szent Korona Tábor felnőtteknek és gyerekeknek.
Táborvezető: Dr. Varga Tibor. Bővebb információ: +36 30 3893091,
level@szentkoronaorszaga.hu

A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
HÍREK
Könyvtárunk a nyár folyamán a megszokott
nyitvatartási időben várja az érdeklődőket!
Hétfő ‒ péntek:
9.00h ‒ 14.00h
Kedd ‒ csütörtök: 13.00h ‒ 18.00h
Gondoskodtunk nyári olvasmányokról is. Többek között új,
színvonalas útikönyvek érkeztek, amelyeket utazás előtt érdemes
áttanulmányozni. Mese- és ifjúsági irodalmunk is bővült. Angol
és német nyelven is beszereztük a Harry Potter köteteket, valamint
Rick Riordan kalandos történetei is olvashatóak ezeken a nyelveken.
Diafilm állományunk 12 darab filmmel bővült. Változatlan feltételek
mellett kölcsönözhető a meglévő 200 darabos állományunk is.

Június 5-30.
A népviselet megjelenése a mai öltözködésben
– a Dunakanyar Népművészeti Egyesület kiállítása
Sárospatakiné Fazekas Judit csipkekészítő és viseletkészítő
munkáiból. A kiállítást megnyitja: Csesznák Éva, néprajzkutató.
Június 6-30.
A Dunakanyar Népművészeti Egyesület kiállítása
Princzné Bérczi Krisztina és Kovácsi Gábor fazekasok munkáiból.
A kiállítást megnyitja Kósa Klára, keramikus iparművész.

Olvasóinkat egy kis nyári játékra invitáljuk
„Nyári olvasmányélményem” címmel.
Kölcsönözd ki nyári olvasmányaidat
a könyvtárból, és az élményt oszd meg
velünk! Gyerekektől és felnőttektől
egyaránt várjuk a beszámolókat,
ajánlásokat írás, rajz vagy fotó
formájában, 2015. szeptember 1-jéig.
Minden beérkezett alkotást díjazunk!
A Könyvbarátnők Klubjának ajánlata
nyárra, nemcsak klubtagoknak:
Egressy Zoltán: Százezer eperfa
Grecsó Krisztián: Megyek utánad

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

16

irodalom

ismeretterjesztés

zene

kiállítás

Keressék Facebook elérhetőségeinket:

tánc

alkotóműhely

sport

egyéb

Budakalászi hírmondó
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász
Könyvbarátnők klubja Budakalász

Budakalászi Kultúrcseppek

Budakalászon is bemutatkozott az országjáró költőnő
Szepesi Zsuzsannát már az ország
számos településén ismerik, hiszen
eddig megjelent öt kötetének verseit
– alkotói hitvallása jegyében – mindig kész az emberekhez személyesen
elvinni. „Amíg egy ember azt mondja,
hogy de örülök a versednek, addig én
írok” – vallja a Pomázon élő költőnő.
Ír élete apró és nagy örömeiről, bánatairól, ír mindazokról az élményekről,
amelyeket bármelyikünk átélhet, ezért
is olyan ismerősek a sorai. Május 15-én
18.00 órakor a budakalászi Kós Károly
Művelődési Ház és Könyvtár kávézójában legújabb, a Semmibe néző című
kötetének bemutatóján a helyi közönség

IX. évfolyam, 6. szám l 2015. Június 11.

is megismerhette őt. Beszélgetőtársával,
Németh Tamásnéval, a nyergesi
Barátság Kör Egyesület Irodalmi Körének vezetőjével felváltva mondták el
a megható szépségű verseket. Vincze
Levente, a budapesti Zeneakadémia
hallgatója gitárjátékával tette teljessé
a műélvezetet. A kérdésekre válaszolva
megismerhettük az alkotó magával
ragadó személyiségét is. A természetet
szenvedélyesen szerető, az embereket jól
ismerő, a világot szebbé-jobbá formálni
akaró asszonyt, akit máris szívükbe
zártak a budakalásziak. Kötetei a helyi
könyvtárban is megtalálhatóak.
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Budakalászi Kultúrcseppek
Nosztalgia táncestek
Nosztalgia Klubként mindenki ismerte
már, de az év elején átalakult a népszerű
programsorozat, Nosztalgia Táncestékké,
amin negyedévente vehetnek részt az érdeklődők. Új tartalommal, a régi helyszínen,
várják a film, a színház és a muzsika kedvelőit a Kós Károly Művelődési Házban. A májusi összejövetelen a talpalávalóról a Zseton
Duó gondoskodott, de a Nosztalgia Tánccsoport is közreműködött az esten, ahol fellépett
Gergely Róbert a népszerű színész, énekes.

könyvbazáron is csereberélhettek a gyerekek. Aprogramon eltöltött idő után, már
senkit nem kellett a délutáni alvásra bíztatni.

Családi Matiné
Ebben a hónapban is folytatódott a
család legkisebb tagjainak szóló Családi Matiné, ezúttal a Tintapinty Zenekar dalaival ismerkedhettek meg az
érdeklődők. Már pünkösd ünnepére készültek a kicsikkel, de színház, tánc, kézműves
foglalkozás és ugrálóvár is várt minden
résztvevőt. Ez alkalommal gyerekjáték és

Te szedd!
Budakalásziak is csatlakoztak a Te Szedd
országos szemétszedési mozgalomhoz.
A város határain túl eső terület a Budakalászt Szentendrével összekötő út
környékének megtisztítását tűzték ki célul
az egyik budakalászi cég, a Prolan Zrt.
munkatársai. Szabadidejüket a mások
által illegálisan lerakott szeméthegyek
összeszedésére áldozták a cég munkatár-

Anyakönyvi hírek
2015. május hónapban 4 kisleány és 2 kisfiú
született.
Szeretettel köszöntjük őket és jó egészséget
kívánunk!
Városunkban a múlt hónapban 7 pár kötött
házasságot. Az ifjú pároknak gratulálunk.
Budakalász Város Önkormányzata ne
vében 90. születésnapja alkalmából a
Napvirág Idősek Otthonában köszöntötte
Zavaros Sándorné szül.: Váradi Irént Ercsényi Tiborné alpolgármester. Irénke néni
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A népszerű Ládafia programnak ismét
helyet adott a Faluház, ahová elsősorban a budakalászi lakosok évek alatt felhalmozott tárgyait várták és várják a
jövőben is. Az asztalok most is megteltek ruhákkal, könyvekkel és mindenféle
„kincsekkel”, amire most is akadt vevő.

Levendula Kör

Hüllő Nap
Egy délelőttre ellepték a hüllők a Kós
Károly Művelődési Házat. Pünkösd hétvégéjén ismét a gyerekeknek kedvezett
a szombati program a Művelődési Házban. Kreatív varró foglakozások várták
a kicsiket és nagyokat, ahol az érdeklődők egyedi figurákat, leginkább hüllőket,
kígyót, békát, kaméleont készíthettek.

Ládafia Garázsvásár

Szent Korona Délutánok
A Szent Korona Délutánok májusban,
a nyári szünet előtti utolsó összejövetelét
tartották a szervezők, a házigazda ez úttal
is Dr. Varga Tibor volt. A délután a Nagy
Csaták a magyar történelemben címmel
zajlott, ahol a közönség meghallgathatta,
Dr. Hidán Csaba előadását, aki a folyóknál
zajlott nagy csaták eseményeibe avatta be
a jelenlévőket. Foltán László olimpiai bajnokunk „Tanúságtétel a magyar lélekről”
valamint Kosaras Péter Ákos a Magyar katonák a „világ tetején” és Dr. Varga Tibor „A
legfőbb bűn a kétségbeesés” című előadásait
hallgathatták meg a résztvevők. Szeptemberben újra folytatódik az előadás sorozat.

A budakalászi Levendula Kör tagjainak
összejövetele minden alkalommal a növényekről a kertről szól. Nem volt ez másként májusi találkozásukkor sem, amikor
különleges kerti dekorációk készítésével
ismerkedtek meg az érdeklődők. A Leven
dula Kör várja mindazokat akik saját készítésű, egyedi díszeikkel szeretnék szebbé
tenni környezetüket.

Semmibe néző könyvbemutató
A Művelődési Ház minden hónapban sok kulturális rendezvények ad ott,
májusban könyvbemutató is szerepelt
a kínálatban. Szepesi Zsuzsa költőnő verseskötetét május 15-én mutatták be a
budakalászi közönségnek. A premieren
Németh Tamásné szavalt a Barátság Kör
Egyesület Irodalmi Körének vezetője, a
gitár kísérőt Vince Leventétől hallhatta
a közönség.

sai, hogy rendezett legyen a város környéke
is, amely közigazgatásilag már a szomszédos Pomázhoz tartozik. Budakalász nagy
erőket fordít az illegálisan lerakott szemét
ellen, melyben a város 15 km2-es területét
tartják rendben. Évente két alkalommal
a lakosságot is bevonják a várostakarítási
akcióba. Most a település határa tisztult
meg, ahonnan több mint 20 m3 hulladékot
gyűjtöttek a Prolán Zrt. munkatársait.
Köszönjük nekik!

1925. május 25-én született a Biharnagybajomban, de Kőrösladányban nevelkedett.
1944-ben költözött Budapestre és abban az
évben kezdett a Szerszámgépgyárban, mint
munkaerő gazdálkodó dolgozni egészen 61
éves koráig. 2013 novembere óta él a Napvirág Idősek Otthonban. Egy fia, két lányunokája és egy lány dédunokája köszöntötte
90. születésnapja alkalmából. Irénke nénit
Isten éltesse sokáig még jó egészségben!
Budakalász Város Önkormányzata nevében Rogán László polgármester, Ercsényi
Tiborné és dr. Krepárt Tamás alpolgármester jó egészséget kíván 90. születésnapja
alkalmából Kiss Jánosné szül.: Horváth Piroskának.

Még áprilisban elhunyt
budakalászi lakosok:
Lepuschán János 86 éves,
Németh Mihály András 77 éves,
Csondor Gézáné szül.: Szalai Piros Erzsébet
66 éves,
Drobilits István József 68 éves,
Májusban elhunyt
budakalászi lakosok:
Gál Istvánné szül.: Varga Jolán 89 éves,
Pap Zoltán 71 éves,
Tóth Lászlóné szül.: Bodolai Irén 66 éves,
Farkas Istvánné szül.: Salobalo Raisza
65 éves,
Szőke Mihályné szül.: Törőcsik Rozália
81 éves

Budakalászi hírmondó

Oktatás

Befejeződtek a beiratkozások az oktatási intézményekbe

„Nagy igény mutatkozott idén bölcsődei férőhelyekre, ami a budakalászi
Mályva utcai intézmény 2014. augusztusi átadása óta a maximális, 48 fővel
működik. A régi bölcsőde is 30 főt tud befogadni, a két intézményben összesen 78
férőhely van, amire 73 gyermek pályázott. Örülök, hogy valamennyi budakalászi szülőnek a bölcsődei igényeit ki tudjuk
elégíteni. Az önkormányzatnak elsődle
ges célja az, hogy a budakalászi lakosok,
illetve, a Budakalászon dolgozók gyermekeit tudjuk fogadni. Egy éves kórtól
fogadja a bölcsőde a gyerekeket, itt nincs
rendeleti úton megszabott beiratkozás.
Az óvodai jelentkezésekkel egy időben a
bölcsődei jelentkezéseket is meghirdettük.
Erre azért volt szükség, mert így tudják a
nevelési intézmények a következő képzési
évet tervezni.

Az óvodában egy kicsit más a helyzet,
ott sokkal nagyobb a kapacitás, a Telepi
Óvodában 208 főre szól az alapító okirat, a Nyitnikénk Óvoda három telephelyén 300 főre. Ez év márciusában lépett
hatályba a nemzeti köznevelésről szóló
törvénynek az a rendelkezése, amelyben
minden harmadik életévét betöltött gyermeket kötelező lesz felvenni, az intézményekbe. Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a két óvoda négy épületében valamennyi férőhelyigényt, ki tudtuk
elégíteni. Nagyon sok szülő hallotta már
a médiában azt, hogy 2015. szeptember
1-jétől ingyenes lesz az étkezés a nevelési
intézményekben. Ennek a végrehajtási
rendelete még nem érkezett meg, de ki
kell hangsúlyozni, hogy nem minden
gyermeknek jár majd alanyi jogon az
ingyenes étkezés. Kizárólag a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek és a nagycsaládosoknak. Az
egy vagy két gyermeket nevelő családok
sem esnek ki a kedvezményből, viszont
itt a jogszabály egy olyan korlátot jelöl
meg, hogy a mindenkori nettó minimálbér 130%-a alatt kell, hogy legyen az
egy főre eső nettó jövedelem. Ebben az
esetben jár az ingyenes étkezés. Augusztus végén részletes tájékoztatást kapnak
majd a szabályozásról a szülők az intézményektől.”

A budakalászi általános iskolákban,
szeptemberben 135 elsős kezdi meg a tanévet. Mindkét intézményben a férőhelyhiány okozza a legtöbb problémát. A Pest
Megyei Kormányhivatal, április közepével
határozta meg az iskolai beiratkozást.
A Szentistvántelei Iskolában, három
osztályban 81 első osztályos diák ül majd
be a padokba ősszel. Az iskola igazgatójától, Kovács Kristóf Árontól tudtuk
meg a részleteket. „Az elképzelés az volt,
hogy szeptemberben két osztályt indítsunk, ennek az az oka, hogy az iskola
gyakorlatilag megtelt. A nyáron történő
iskolabővítésnek köszönhetően, négy teremmel bővül majd az intézmény, de ez
igazából arra lesz elegendő, hogy az új
osztályokat elhelyezzük, illetve a konténertermekben lévő osztályokat beköltöztessük. Szeretnénk az iskolai titkárságot
és igazgatói irodát is visszaköltöztetni az
épületbe. Nagyon sokan jelentkeztek hozzánk, nyolcvanöten vannak, akik nálunk
szeretnék kezdeni a következő tanévet.
Végül 81 tanulónak küldtük ki felvételi
határozatot, ők három osztályban kezdik
meg a tanévet a fenntartó döntésének
következtében. A harmadik első osztály
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Fotók: Kovács Andrea

Minden család életében fontos esemény, amikor a gyerek valamelyik nevelési intézménybe kerül, legyen az bölcsőde, óvoda, vagy iskola. A nemzeti köznevelésről
szóló törvény rendelete szerint a közelmúltban fejeződtek be a beiratkozások. A
családi adókedvezmény, a szülők mielőbbi munkakezdése, a karrier lehetőség,
mind azt eredményezi, hogy egyre többen döntenek a bölcsődei nevelés mellett.
A részletekről Villám Zsuzsa köznevelési referenst kérdeztük.

elhelyezésének feltételeit kell megteremteni, ez részben az új termekben történik
majd, másrészt úgy tűnik maradnak a
konténer termek is. Így tudjuk elkezdeni
a következő tanévet.”

A Kalász Suliban a helyhiány miatt két
első osztállyal indul a tanév szeptemberben. Az iskolai beiratkozásról Völgyes Józsefet, a Kalász Suli igazgatóját kérdeztük.
„Hatvanegy gyermek jelentkezését
fogadta be iskolánk, ebből két első osztály indítását engedélyezte a tankerület.
Pénz nincs fejlesztésre, bár szükség lenne
rá. Ennek következtében 54 tanulót tudtunk felvenni, első körben ez két osztályt
jelent. Jelenleg a fellebbezések zajlanak.
Ez a két osztály sajnos nagyon magas
csoportlétszámokat jelent. Két igen gyakorlott kolléganő kezdi az első osztályt,
ők lélekben számítanak már a feladatra.
Szerencsénkre mondhatom, hogy nálunk
a tanterem méretek nem jelentenek problémát, itt leginkább a tantermek száma és
a hozzá kapcsolódó csoportbontási helyiségek okoznak nehézséget. Próbáltuk azokat felkészíteni, akik nem nálunk laknak,
hogy nem sok esélyük van, mert nekünk
elsősorban az életvitelszerűen Budakalászon lakó gyerekeknek az oktatását, nevelését kell biztosítani. A fizikai feltételeink
nem állnak rendelkezésre a három osztályhoz, mivel fejlesztési pénzek a jelenlegieken kívül sem az önkormányzatnál,
sem a Klebersberg Intézményfenntartó
Központnál nincsenek. A Szentistvántelepen tavaly megvalósított konténeres
szükségmegoldás sem jöhet szóba, mert
annak is sokmilliós költsége van. Az általános iskolák problémáit, egy harmadik
intézmény oldaná meg.”
VM
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Diák napló

A munka a siker kulcsa
n Diák Napló rovatunk következő vendége egy fiatal hölgy, akinek már
most komoly elképzelése van a jövőjével kapcsolatban és mindet meg
is tesz annak érdekében, hogy elérje a kitűzött célt. Mészáros Mandula
Virág, a Kalász Suli növendéke, aki most tíz és fél esztendős és öt éve
foglalkozik az általa választott sporttal, a Ritmikus Gimnasztikával.
Mandula olvasóinknak elmeséli, hogyan kezdett el tornázni.

Az első élményem az, amikor egy
ovis társamat kísértem el edzésre, aki
azóta már régen abbahagyta a sportot.
Számomra ez az óra meghatározó volt,
mert én akkor szerettem meg a Ritmikus
Gimnasztikát. A szüleim egyik ismerősének a nagylánya is Ritmikus Gimnasztikázott, ő akkor már 14 éves volt, nagyon
tetszett, hogy milyen hajlékony, szép ruhája van és sok versenyre utazik szerte
a világban.
n Kitől tanultad az alapokat és jelenleg ki az edződ?
Először Budapestre Bajtai Sárához jártam, most Erös Brigitta az edzőm 2 éve.
Mindvégig az Óbuda-Kalász RG Torna
Clubban tanultam.
n Milyen eredményeid születtek
eddig? Melyikre vagy a legbüszkébb?

Csapatban eddig ötször voltunk Országos Bajnokok. Egyéniben a legjobb
eredményem Országos Bajnokság 5.
hely, Vidékbajnokság 4. hely.
n Milyen légkörben folynak a próbák? Mi a legfontosabb, amire figyelned kell a gyakorlatok alatt?
Többnyire a Kalászi Sportcsarnokban vannak az edzések heti háromszor,
egyszer meg Budapesten, balett óra
is van benne. Összesen heti 13 óra az
edzés. A legfontosabb a kivitelezés, hogy
szép legyen a gyakorlatom.
n Ki a példaképed?
Az edzőm a példaképem.
n Az osztálytársaid hogy fogadják
a sikereidet? Veled izgulnak a versenyek előtt?
Néhány lány igen, de vannak olyanok

is, akik féltékenyek rám. Ők a sok munkát nem látják, csak az eredményeket.
n Mivel foglalkozol szívesen sza
badidődben?
Szeretek játszani, olvasni, kinn a szabadban sportolni, futóversenyekre járni,
bár nem sok szabadidőm marad a kötelezettségeim mellett.
n Mi szeretnél lenni majd felnőtt
ként?
Felnőttként is szeretnék a sport közelében maradni, Sport menedzser és
Ritmikus Gimnasztikaedző szeretnék
majd lenni.

Óvodai hírek
n telepi óvoda

„Nap gyermekei”
– meseíró pályázat
Az óvodánk több pályázaton is
részt vesz évközben, a legutóbbi a dm
meseíró pályázata volt, amit a „Nap
gyermekei” néven hirdettek meg a
magyarországi óvodáknak. Teca néni
és Vivien néni két mesét is írtak a gyerekek segítségével. A meséinket ajándékokkal jutalmazták, naptejeket,
társasjátékokat és színezőket kaptunk. Íme egy-egy részlet meséinkből:
A napsugár
„Ebben az időben élt, egy messzevári
kastélyban a szépséges Kengi Hercegnő.
Hófehér bőre, piros orcája, vörös haja különlegessé tette. Ha a hercegek a kék szemébe néztek elolvadtak, és szerelembe
estek. Őt tartotta fogva Megsütlek Boszorkány. A szépséges Kengi Hercegnő ott
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élt a vártoronyban egy sötét szobában, és
várta, hogy megmentse őt egy lovag. Mikor
már éppen lemondott róla, hogy egyszer
kiszabadul innen és éppen a legszomorúbb
dalt énekelte, miközben a haját fésülgette,
akkor egyszer csak megállt az ablaka alatt
egy lovag.
– Óh, kedves lovag, menj menekülj, mert
Megsütlek boszorkány, már 99 lovagot sütött meg, erős napsugaraival. Menj, nehogy
neked is bántódásod essen.
– Óh, szépséges királykisasszony, amióta
a szemedbe néztem, én már semmit nem
szeretnék, csak megmenteni téged. Elmegyek most, de hamarosan visszajövök és
ígérem megmentelek.
Tóni, a kenguru lovag, a közeli erdőben sétálgatott és azon gondolkodott, hogy
menthetné meg a Hercegnőt. Éppen egy
tisztáson pihent, amikor valami neszt hallott az egyik bokor mögül. Kardját kivonva,
óvatosan közelített a hang irányába. Hirtelen egy kis Égszínkék ruhás emberke ugrott
elé. Tóni nagyon megijedt, de az emberke
barátságosan köszöntötte. Így hát elmesélte
neki, hogy miben jár errefelé.”

Tóni a kenguru
„A kis Tónit, aki születése szerint kenguru volt beíratta mamája, ebbe a mesés
Telepi Óvodába. Tóni nagyon szőrös, vicces
és barátságos kenguru volt. Hamar összebarátkozott Zsigivel, a kis Zsiráf gyerekkel,
Kékivel, a kis katicával, Morguval, a kis
mackóval, és Pillikével, a kis Pillangóval.
Egyik nap játék közben sírásra lettek figyelmesek. Észrevették, hogy a nagy boróka
bokor tövében egy igazi kisfiú sír.
– Miért sírsz, bántott valaki? – kérdezték
tőle.
– Ma jöttem először az óvodába – hüppögte Donát, a kisfiú – és nagyon hiányzik
a mamám.
– Ne szomorkodj – mondta Tóni – gye
re, játssz velünk, és hamarosan itt lesz a
mamád.
Donát, hamar belemelegedett a játékba,
és egész évben együtt játszott barátaival. Az
óvodakezdés után eltelt az ősz, lehullottak
a levelek, eltelt a tél, mindent hó takart be,
és eltelt a tavasz, újra kivirágoztak a fák, és
kinőtt a fű az óvoda udvarán.”

Budakalászi hírmondó

Diákhírek
n KALÁSZ SULI

n zeneiskola

Kirándulás
a Vajdaságban

Híreink

Barátságok határok nélkül

Május 4-5-6-án a Kalász Suli két 7. osztálya háromnapos tanulmányi kiránduláson
vett részt a Vajdaságban. A szálláshelyünk
Adán, Budakalász testvérvárosának sportközpontjában volt. Megérkezésünk utáni
első napot moholi testvériskolánk hetedikes diákjaival töltöttük, vetélkedővel, közös
sportolással erősítettük kapcsolatunkat. A
második napon hosszabb kirándulást tettünk a környéken, meglátogattuk Törökbecse, Aracs és Zenta nevezetességeit. Délután
pedig megkoszorúztuk az Adán lévő Szarvas
Gábor szobrot és a Budakalász által adományozott Damjanich-emlékművet. Szerdán
már hazafelé indult a csapat, de még útba ejtettük Szabadkát és Palicsot, ahol szintén új
élményekkel lettünk gazdagabbak. Elmondhatjuk, hogy tartalmas és tanulságos három
napot töltöttünk itt, és jó volt érezni azt a
szeretetet, ahogy a moholi magyar diákok
és tanáraik fogadtak bennünket. A budakalászi gyerekek pedig megtapasztalhatták
azt az erőt és kitartást, ahogy a külhoni
magyarok magyarságukat őrzik. Kirándulá
sunkat az Emberi Erőforrás Támogató

n Szentistvántelepi Iskola
Medve Szabadtéri
matekverseny
A Medve Szabadtéri Matekverseny idén immáron öt helyszínen zajlott, kettő Budapesten,
a másik három Debrecenben, Szegeden és
Veszprémben. Mi május 16-án mentünk az
Óbudai-szigetre versenyezni, 44 diákunkkal.
A gyerekek két-háromfős csapatokban mérték
össze tudásukat és kitartásukat a kortársaikkal. Az általános iskolásoknak meghirdetett

pályázatával tudtuk megvalósítani, amely
780.000 forint anyagi támogatást jelentett
számunkra.

Német Nemzetiségi
Szavalóverseny

Országos döntő 2015. május 15.
A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata 2015. május 15-én a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban
rendezte meg XI. Német Nemzetiségi Szavalóversenyét.
A Kalász Sulit idén 5 tanuló képviselte,
akik prózai valamint lírai művekkel egyaránt készültek. Bár a mezőny most is
nagyon erős volt, diákjaink ezúttal is kimagasló eredményeket értek el.
A legeredményesebb diák Gömbös
Marcell volt, aki országos 3. helyezett lett.
Felkészítő tanára Németh Nikolett volt.
Az eredményekről bővebben az iskola
honlapján és a www.vkctv.hu/oktatas menüpontban olvashatnak.

két kategóriában harmincnégy Medvebocs
– 5-6. évfolyamos – és tíz Kismedve – 7-8.
évfolyamos – diákunk töltötte a napját jó le
vegőn, matekfeladatok megoldásával, fél
tizenegytől háromig. A verseny népszerűségét
az is mutatja, hogy iskolánk felsőseinek mintegy negyede jött velünk szombaton matekozni.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy idén VIP
iskola voltunk a versenyen! Rajtunk kívül
csupán 12 iskola indított el tíz csapatnál többet
ezen a versenyen. Jutalmul idén is ajándékkal
tértünk haza: egy gömbgeometriai szemléltetésre alkalmas Lénárt-gömböt, valamint egy

Alapítványi műsor

bara Isabelle 6. a osztályos és Novák Noémi
2. a osztályos diákjaink adták elő. A dalok
sorát az iskola dolgozóiból szervezett kórus
előadása nyitotta meg, majd a folytatásban az
intézmény gyermekkórusát hallhatták és az
1. a osztályból három kislány dalai következtek. Az első részt Füvessy Balázs dinamikus
dobszólója zárta.

A hagyományokhoz híven, idén is megrendeztük a Szentistvántelepi Általános
Iskola Alapítványi műsoros estjét a Faluházban, május 22-én. A program három részből
állt össze. Az első epizódban verseket, dalokat
hallhatott a közönség. A verseket Nagy Bar-

Kis szünet után a színjátszók mutatták meg
tudásukat. A Sir Gawaine és a zöld lovag című
darabot láthattuk tőlük, melyet Kaposi László
novellaötletéből Wettstein Andrásné, Etelka
néni írt. Ő volt a rendező is, a nagy siker a
csoport és Etelka néni munkáját dicséri.
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Telegdi Gáspár Máriusz az
V. Országos Harmonikaverseny
döntőjén – 2015.
május 17-én, Budapesten – IV. kor
csoportban
3.
helyezést ért el (tanára: Szász Szabolcs).
A kiváló eredményhez szívből gratulálunk!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
alábbi programunkra a Kós Károly
Művelődési Házba:
• 2015. június 12-én, pénteken a magánének
tanszak Musical-koncertet rendez a Bálteremben.
Koncertjeinkre a belépés ingyenes, de adományaikat szívesen fogadjuk a Zeneiskola
támogatására!
Beiratkozást tartunk régi növendékeinknek a 2015/2016-os tanévre 2015. június
15-16-17-én (H, K, Sze) 8-18 óráig a Zeneiskola titkárságán. A térítési díjak befizetésével
kapcsolatosan kérjük, figyeljék honlapunkat
(www.kami.hu) és hirdetményeinket!
A zeneiskolai tanévzáró ünnepélyt
2015. június 17-én, szerdán 17 órakor rendezzük a Zeneiskola udvarán, melyre várjuk
kedves növendékeinket és szüleiket!

feladattárat kaptunk. A nyolcadikos lánycsapat volt diákjaink közt a legsikeresebb, Lux
Julcsi, Békási Dóri és Juraszek Kriszti
végzett a legjobb helyen iskolánkból. (Mózer
Gabi – matematikatanár)
A Dunakeszin megrendezett megyei
szintű angol nyelvi versenyen tanulóink szép
helyezéseket értek el.
Évfolyamonként
a legeredményesebb diákok:
5. évfolyam Horváth Viktória – 9. helyezés
6. évfolyam: Lendvai Péter – 9. helyezés

7. évfolyam: Földi Csongor – 7. helyezés

A terem átrendezése után Welther Adél
és az RSG-csoport következett, majd a két
negyedikes osztály táncát nézhettük végig,
akiket Pajkosné Réczi Beáta és a tanítóik készítettek föl. A hangulat tovább fokozódott az
ugrókötelesek bemutatójával, akiknek vezetőjük Papp Erzsi néni és Dömötör Kati néni.
Az estet a két nyolcadik osztály közös tánca
zárta, koreográfusuk és tánctanáruk Holló
András volt.
Ismét emlékezetes perceket szerzett számunkra az Alapítványi est, örömmel láttuk,
milyen sok tehetséges, lelkes diák mutatta
meg tudását a közönségnek.
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Sport

Ismét a legjobbak
között
a budakalászi
vívók!

A magyar versenyzők között legjobban szerepelt a Fénylakk Budakalász
Vívósport Egyesület versenyzője, Szerémi András (képünkön középen, kék
melegítőben) a tőrözők versenyében a
május 2-án, Debrecenben megrendezett Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnokságán (MEFOB).
Május utolsó hétvégéjén rendezték meg Szegeden a Vidék Bajnokságot, ahonnan nyolc éremmel tértek
haza sportolóink. A Budakalászi Fény
Lakk Sportegyesület elhozta férfi és
női egyéniben az arany, az ezüst és a
bronzérmet is. Női és férfi csapatversenyben is a dobogó legfelső fokára
állhattak vívóink, akiknek ezúton is
GRATULÁLUNK!

Csörgő és
Fakanál Klub
a Cserkészházban
Júniusi programok
Április közepen indult a Csörgő és
Fakanál Klub a budakalászi Cserkészházban a Norvég Civil Alap támogatásával. Egyre több anyuka ismeri meg
ezeket az ingyenes klubfoglalkozásokat,
ahol nemcsak a babák érzik jól magukat,
hanem a fiatal mamáknak is sok érdekes, gyakorlati ismeretet nyújtunk, így
az együtt töltött idő nemcsak kellemes,
de hasznos is mindannyiunk számára.
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Viadal az Omszk tavon
V. Szentendrei Sárkány Kupa
és I. Kalászi túrakenu
Az Omszk–tó ötödik alkalommal
adott otthont a szentendrei szervezésű sárkányhajó versenynek, ahová
ezúttal is sok kalászi induló nevezett.
A tavalyi évhez képest kevesebb csapat
állt fel a rajtvonalra, de idén is 35 hajó
mérte össze tudását a környék négy településéről. Budakalászról, Pomázról,
Szentendréről és Szigetmonostorról
is érkeztek indulók gyermek és felnőtt
korosztályban is. Az országos Suli Sárkányok versenyének a selejtezője is
volt ez a pünkösdi hajóverseny, ahová a
6-7-8. osztályosok küzdöttek a bejutásért. Az összecsapásokat szakadó esőben
vívták a csapatok, ahonnan csak az első

helyezett jutott tovább a szeptemberi
országos döntőbe. A Kalász Suli csapata
csak egy hajszállal maradt le az őszi versenyről, most az előkelő második helyet
szerezték meg.
A hajóversenyek célja – az egészséges
életmódra nevelés mellett – a vízi sportok népszerűsítése, megszerettetése,
az iskolák közötti kapcsolat erősítése.
A folytatás jövőre sem marad el, amikor
remélhetőleg a jó idő is segíti majd a
sárkányhajósokat.

Strandfoci bajnokság a Cserkészháznál
Szeretettel várunk mindenkit 2015.
június 20-án szombaton, a budakalászi
Cserkészház homokos pályáján, a már
második alkalommal megrendezendő
strandfoci bajnokságra! Jelentkezni
több korosztályban lehet: Kisebbek (12
éves korig) 5+1 fős csapatokkal jelentkezhetnek. Serdülő korosztály (12-16
éves kor), 4+1 felnőttek (16 éves kor
felett) szintén 4+1-es csapatokkal nevezhetnek (Természetesen ezek a számbeli megkötések nem azt jelentik, hogy
cserét nem lehet hozni). A legkisebbek

megmérettetése 9 órakor veszi kezdetét. A mérkőzések hossza, illetve a
másik két korcsoport kezdési időpontja
a jelentkező csapatok számától függ. A
jelentkezéseket a strandfocibajnoksag@
gmail.com e-mail címre várjuk, ebben
kérjük feltüntetni a csapat nevét és a
korosztályt. A nevezés díjtalan. További
tájékoztatást csak akkor tudunk adni,
ha már kialakult a mezőny. Főnyeremény: egy jó minőségű strandfocilabda.
Sikeres felkészülést! Takács Benő, szervező: 30 592 5204

A heti témán kívül megbeszélünk sok
aktuális problémát a „pótnagyikkal”
együtt. Ötleteket cserélünk, új élményeket szerzünk. A nagymamák nagyon
kedvesek és szívesen játszanak a kicsikkel. Labdáznak, hintáztatnak vagy éppen
babakocsiban ringatnak, altatnak. Segítségükkel az anyukák nyugodtan beszélgethetnek, egy kicsit kikapcsolódhatnak.
Az ebben nyújtott segítséget köszönjük
az Egészségklubnak. Örömmel mondhatom, hogy már ismeretségek, barátságok
is köttettek ezeken az alkalmakon. A
kicsik mindig jól érzik magukat a friss
levegőn a Cserkészház üde, zöld kertjében, az árnyas fák alatt.

A programok a következők:

Júniusban még öt alkalommal találkozunk szerdánként 9 és 12 óra között.

június 3. Szőnyeghorgolás, június 10.
Befőtt készítés, június 17. Felpezsdítő
edzés, június 24. Környezetbarát tisztítószerek takarításhoz, július 1. Gyümölcsös jegesteák.
A nyári szünet után szeptemberben
indul újra a Csörgő és Fakanál Klub. A
Cserkészház megközelítése: Budakalász
Lenfonó HÉV megállónál lévő pékség
mellett, a Vasút sor legelején. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Szép-Magyar Ágnes klubvezető:
30 343 2866

Budakalászi hírmondó

Egészség

Gyógyszertári
ügyelet
2015. június
Kőhegy Gyógyszertár
2015. június 7. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2015. június 14. vasárnap 8-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2015. június 21. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
István Király Gyógyszertár
2015. június 28. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
A változtatás jogát fenntartjuk!

A Bethesda Gyermekkórházban
hamarosan használatba vehetik
az Anyák Házát
A közvetlenül a
Kórház szomszéd
ságában elhelyez
ked ő épület a
beteg gyerekek szülei számára készül,
hogy gyermekük mellett maradhassanak, amikor a legnagyobb szükség van
rájuk.AzAnyák Háza adományokból és az
SZJA 1%-os bevételekből épül. A tapasztalat egyértelműen azt mutatja, hogya
gyerekek gyógyulását a szülő jelenléte
nagymértékben segíti. A Bethesdában
működik az Égéssérült Gyermekeket
Gyógyító Országos Központ is, ahová az
ország minden tájáról érkeznek az égéssérült gyermekek. Ide a súlyosbetegeket
szállítják. Valószínűsíthető, hogy a nyár

folyamán már elkészül néhány helyiség.
Ezeket használatba is veszik, hogy minél
hamarabb a jó ügy szolgálatába álljon
az épület. A hivatalos átadás, a teljes
(külső és belső) befejezés, az anyagi forrásoktól függően novemberben várható.
A Bethesda Kórház Alapítvány továbbra
is fogadja az adományokat erre a célra.

Az Alapítvány számlaszáma:
10300002 – 20350699 – 70073285
(MKB Bank)
Honlap és egyéb információ:
www.bka.hu

ÁLLÁS
Budakalász Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

védőnői munkakör betöltésére.
Részletes információk
a város honlapján találhatók:
www.budakalasz.hu/palyazatok

Apróhirdetések

Pályázat

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát,
lapos tetők szigetelését vállalom.
Kisebb munkával is keressen bátran! 06 70/578-1468

A GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt.
pályázatot hirdet Budakalász
külterületén, a Luppaszigeti
út és a bányató között lévő
területéből 3 ha-os rész bérbeadására, rekreációs célra.
Érdeklődni és ajánlatot adni a gynk@pannonmail.hu
címre lehet. A Társaság a pályázatot komoly érdeklődés
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.

Csillaghegyen gyönyörű kertes,
háromlakásos 230 m2-es ikerházféle kiváló állapotban. 70,4 M Ft
06 309/773-588
II.ker. Szépjuhászné úton színvo
nalas lakóparkban, 70 m2 hasz
nos alapterületű, két szobás,
padlófűtéses, korszerűen felszerelt gyönyörű, beköltözhető lakás.
30,9 M Ft. 06 309/773-588

Budakalászi hírmondó
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából
a Fanny Film Kft.
Felelős kiadó: Mányai Zoltán

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés: Lovász Anita
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda,
marketing@szentendre.media.hu • Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2015. június 23. Megjelenés, terjesztés: 2015. július 6-7-8.

IX. évfolyam, 6. szám l 2015. Június 11.
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