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Zárt ülésen döntött a testület a 
közétkeztetést ellátó cégről. A ko-
rábbi szolgáltató szerződésének 
lejárta után új vállalkozó biztosítja 
a közétkeztetést az önkormányzat 
által fenntartott intézményekben. 
Az előző cég szolgáltatását sok pa-
nasz érte, ezért nem hosszabbította 
meg a szerződést az önkormányzat.

„A régi szolgáltatóval a korábban öt 
évre kötött szerződésünk lejárt. A So-
dexo Kft.-re nagyon sok panasz ér-
kezett. A szülők petíciót is írtak, hogy 
nagyon gyenge minőségű az étel. Több 
hetes kóstolás és sok procedúra után 
ideiglenesen javult a minőség, ami 
aztán megint az elvárható színvonal 
alá esett vissza. A közbeszerzési eljárá-
soknál tudni kell, hogy nagyon fontos 
tényező az ár, most a legalacsonyabb 
árat nem a korábbi szolgáltató, hanem 
egy másik konyha, a Junior Vendég-
látó Zrt. kínálta. Az új nyertesnél már 
az elején nagyon odafigyelünk a szín-
vonalra, hogy jó minőségű ételt kapja-
nak az önkormányzat által fenntartott 
intézményekben étkezők.” Nyilatkozta 
Ercsényi Tiborné Budakalász város al-
polgármestere.

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban 

2015. augusztus 3-án hétfőtől,  
augusztus 14-ig péntekig 

igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás szünetel.
A Városházán az ügyfélszolgálat  

ezen időszak alatt is működik, tehát
beadványok leadására, nyomtatványok  

igénylésére van lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

Hirdetmény

Védett épületek felújítását  
támogatja az Önkormányzat 
 

Szeptember elsejéig nyújthatják be 
az érintettek az anyagukat. A pályázat 
elsődleges célja a település képének 
szépítése, javítása. Mindenki pályázhat, 
akinek az ingatlana a helyi védettség alá 
tartozik, tehát építészeti értékkel bíró 
épület. Utólagos finanszírozással, visz-
sza nem térítendő konstrukcióban tá-
mogatja a homlokzat fejújítást, tehát a 
számlákkal igazolt építési költségből az 
50%-ot, de legfeljebb 400.000 forintot 
az önkormányzat finanszíroz az építte-
tőknek. A 2015-ben benyújtott pályáza-
toknak 2015-ben meg is kell valósulnia. 
Fontos, hogy tervdokumentáció szük-

séges a pályázathoz, ami szövegesen 
leírja a tervezett munkát és tartalmazza 
a költségtervet. Az önkormányzat min-
den évben jelentős összeget szán a költ-
ségvetésben a helyi védettségű épületek 
felújításának támogatására. A képvise-
lő-testület által idén a pályázatra bizto-
sított keret 1.000.000 forint. A kérelem 
kedvező elbírálása esetén, Budakalász 
Város Önkormányzatának Településfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
dönt a támogatás mértékéről.

A pályázatok benyújtásának  
határideje: 2015. szeptember 1.

Új szolgáltató látja el  
a közétkeztetést  
Budakalászon

Budakalász Város Önkormányzatának képviselő-testülete idén is pályázatot 
hirdet a város területén lévő, helyi védettséget élvező épületek és építmények 
felújításának támogatására.
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Interjú rogán László polgármesterrel

n  Szigorodott a szociális ren-
delet, ami azt jelenti, hogy az 
önkormányzatok költsége meg-
növekedett a támogatásokat 
illetően. Miről döntött ezzel kap-
csolatban a grémium?

Az állam magához vonta a segélye-
zés jó részét, így csak azokat a segé-
lyeket tudjuk finanszírozni, amelyeket 
saját költségvetésünkben elfogad a kép-
viselő-testület. A segélyezési formák 
nagy része tehát átkerült a járáshoz. A 
helyben maradt szociális ellátásról, – 
arról, hogy kinek nyújtható támogatás 
– az önkormányzat egy rendelet alap-
ján dönt, saját forrásai terhére. Most 
lehetőség nyílt arra, hogy a szociális tá-
mogatások finanszírozásához pályázati 
forrást vonjunk be.  A képviselő-testü-
let arról döntött, hogy indulunk ezen a 
pályázaton.

n Az oktatási intézmények fenn-
tartására éves szinten jelentős 
összeget fizet az államnak az ön-
kormányzat. Erről is született 
döntés a legutóbbi ülésen.

2012 óta a budakalászi iskolák 
fenntartása, működtetése nem az ön-
kormányzat, hanem a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ feladat-
körébe tartozik. Városunk havonta  
6,2 millió forintot fizet az iskolák mű-
ködtetésére. Most újra döntenünk kel-
lett a hozzájárulásról.

n Elkészült a Scholz Ferenc utca 
és az Árok utca, befejeződött a 
Felsővár utca kiszélesítése, ahol 
a járda is megépült. Elégedettek 
a lakók a fejlesztésekkel? Mi vár-
ható még az utakkal kapcsolat-
ban? 

A visszajelzések nagyon pozitívak, 
az érintett utcák lakói örömmel veszik 
a felújításokat. Nagy munkák történtek 
az elmúlt időben, sok pénzt költöttünk 
az Óváros építésére. A fontossági és az 
ésszerűségi szempontok figyelembevé-
telével ügyelünk arra, hogy minden vá-
rosrészben jusson forrás a fejlesztésre, 
építésre. A munkálatok most Szentist-

vántelepen folytatódnak, majd a Kál-
vária utca rendbetétele következik, ami 
közel 50 millió forintos beruházás lesz. 
Választási vállalásunkat mindenkép-
pen szeretnénk tartani. Azt gondolom, 
hogy öt év múlva Budakalászon min-
den közműves belterületi utca aszfaltos 
burkolatot kaphat majd. Van még egy 
nagy tervünk: a ciklus második felében 
járdaépítési projektbe is belevágunk 
majd. Ha sikerül az úttestek mellett a 
gyalogutakat is megépíteni, akkor igazi 
európai kisvárossá válhat Budakalász. 

n Augusztus 3-tól két hétig igaz-
gatási szünet lesz a hivatalban. 
Miért van erre szükség?

A hivatalok országszerte körülbelül 
2 hétre bezárnak, így lesz ez most Bu-
dakalászon is. Költség- és munkahaté-
konysági szempontok miatt praktikus 
a munkatársak szabadságát egyszerre 
időzíteni. Az igazgatási szünet alatt a 
városrendészet, a városfenntartás, a 
karbantartás természetesen a megszo-
kott munkarend szerint működik, a 
hivatali ügyintézés pedig részlegesen 
üzemel majd. A polgármesteri hivatal 
nem zár be teljesen, beadványok leadá-
sára, nyomtatványok igénylésére ekkor 
is lesz lehetőség az ügyfélszolgálat 
munkatársainál.

n Tavasszal és nyáron nagyon 
szépen megújult a város. Virágo-
kat, virágtornyokat telepítettek 
városszerte, amiket a környező 
települések is ellestek Budaka-
lásztól. Ön hogyan értékelik ezt?

Amikor a többi település rólunk 
vesz példát, az nekünk jó érzés. Sokat 
foglalkozunk azzal, hogy szépítsük a 
városunkat. Mikor külföldön vagy akár 
más hazai településen járunk és jó öt-
letet, szép megoldást látunk, akkor azt 
mi is szívesen átvesszük, alkalmazzuk. 
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezik 
arról, hogy láthatóan minden eszten-
dőben szebb a város. Fontosnak tar-
tom, hogy jó legyen Budakalászon élni!  
Nagy tervünk még az Omszk park tel-
jes felújítása, fejlesztése. Szeretnénk 

a tavat körbekeríteni, futópályát, fit-
ness parkot és rendezett strandot ki-
alakítani. Visszaadni végre a tavat a 
budakalásziaknak. A korszerűsítésről 
komplex módon, egyben gondolko-
dunk. A fejlesztési fázisokat szeretnénk 
átgondoltan, egymásra építve meg-
valósítani. Nem szerencsés a nyomás 
hatására kapkodva fejleszteni, mert 
egy-egy fejlesztési elem kiépítése ké-
sőbb útban lehet egy másik számára. A 
komplex megvalósításnak viszont nagy 
a költségigénye. Jó hír, hogy a források 
megteremtésére is van már tervünk, 
így ebben a ciklusban megvalósulhat a 
város lakóinak ez a régi vágya is. 

n Augusztus 20-a Államalapítá-
sunk Ünnepe. Budakalászon mi-
lyen megemlékezéssel készülnek? 

Minden ünnepnek megvan a hely-
színe, az augusztus 20-i ünnepséget 
hagyományosan Szentistvántelepen 
tartjuk.  A Plébánia Templomban 10 
órakor szentmise lesz, ezt követően 
11 órakor az ünnepi műsor kezdődik 
majd. Az ünnep alkalmával minden 
évben elismeréseket, díjakat adunk 
át a városért kimagasló teljesítményt 
nyújtók számára. A képviselő-testület 
döntése alapján adományozzuk a „Bu-
dakalász Díszpolgára” kitüntető címet, 
valamint átadjuk a „Budakalászért em-
lékérem” és a „Budakalász Sportjáért” 
díjakat.

2015. július 30.

Budakalász, ahol jó élni!
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A nyári időszakban sincs megállás, zajlik a munka a városban. Sok aktualitás van, 
a közelmúlt rendkívüli testületi ülésének napirendi pontjairól a város polgármes-
terét, Rogán lászlót kérdeztük.
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Közbeszerzési eljárás eredményeként 
új szolgáltató nyerte el a hulladékszállítás 
feladatellátását a városban. Ahogy arról 
előző lapszámunkban is tájékoztattuk a 
budakalásziakat, a hulladékról szóló tör-
vény szerint az ingatlanhasználóknak kö-
telező szerződést kötniük a településen a 
hulladékgyűjtést végző céggel. Lényeges 
változás, hogy hétfőn és kedden (a tájé-
koztatóban és a www.budakalasz.hu hon-
lapon található utca megosztások szerint) 
reggel 6 óráig az ingatlanok elé tegyék ki a 
gyűjtőedényeket. Július 24-től csak a szer-
ződéssel rendelkező ingatlantulajdonosok 
kukáit üríti ki a szolgáltató.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés minden hónap utolsó hétfőjén történik. 
Bármilyen átlátszó zsákban, mennyiségi 
korlát nélkül elviszik a szemetet.

Március 31. és november 30. közötti 
időszakban, kétheti gyakorisággal történik 
a zöldhulladék házhoz menő begyűjtése. 
A szolgáltató által megküldött matricával 
érvényesített zsákban kihelyezhető a zöld-
hulladék.

A lomtalanítást egyénileg kell megren-
delni a szolgáltatótól. Azok az ingatlan-
tulajdonosok vehetik igénybe, akik nem 
rendelkeznek díjhátralékkal. 

Kérjük, hogy akik még nem kö-
töttek szerződést a szolgáltatóval, 
feltétlenül tegyék ezt meg és juttas-
sák el az aláírt hulladékszállítási 
megállapodást a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatára!

ELADÓ építési telkek
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános 
pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok értékesítésére.

Telkek
•  Budakalász, Szalonka utca 299/106 helyrajzi számú belterül-

eti 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, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg.

Minden lakónak új szerződést kell kötnie  
a hulladék elszállításra

A kormány 
döntött arról, 
hogy átvállalja 
az önkormány-
zatoktól a csí-
pőszúnyogok 
elleni védeke-

zés költségeit, az irtás teljes körű lebonyolítását, 
amely feladattal a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóságot bízta meg.

 Június végén veszi kezdetét a központi szú-
nyoggyérítési program azokon a területeken, 
amelyeken a legtöbb vérszívó rovar található. 
A szúnyogok számát és az elvégzett munkát el-
lenőrző szakértők, valamint magát a gyérítést 
végző szakemberek is készen állnak a munká-
latok megkezdésére.

Önkormányzatunk a központi program 
mellett önállóan is végzett szúnyoggyérítést, 

mivel erre az időszakra megnőtt a szúnyogpo-
puláció száma. A város teljes területének légi és 
kémiai szúnyoggyérítése június 19., 20-án tör-
tént. A központi gyérítés első időpontja június 
utolsó napjaira végére esett, amely földi- és légi 
szúnyogirtás is jelentett.

Az érintett területeken a méhészek időben 
értesítést kapnak, hogy a munkálatok idejére a 
méhcsaládokat elzárhassák. A légi kivitelezés 
az esti órákban történik, míg a földi kijuttatást 
naplementekor kezdik, hogy a szúnyoggyérítés 
hatékony legyen és minél kisebb kockázatot 
jelentsen a méhekre. A vállalkozók a gyérí-
téshez kizárólag olyan szereket alkalmaznak, 
amelyeket az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal 
engedélyezett. A felhasznált szerek a melegvérű 
élőlényekre, így az emberre és a háziállatokra 
semmilyen veszélyt nem jelentenek.

Szúnyoggyérítés Budakalászon

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Budakalász  
anno és most

Újságunkban szeretnénk megmu-
tatni, mennyit változott a város képe a 
rendszerváltás óta.

Ehhez várunk budakalászi képeket a 
90-es évekből. A képek bemutathatják 
a város egy-egy közismert pontját, de 
megjeleníthetnek kevésbé ismert, ám 
nagy változáson átment utcarészeket is.

A képeket következő lapzártánkig, 
2015. augusztus 31-ig kérjük eljuttatni a  
Polgármesteri Hivatalba. 

A névvel és címmel ellátott papírké-
peket szkennelést követően visszajuttat-
juk a tulajdonosához. Fotók digitálisan 
is küldhetők a hirmondo@budakalasz.
hu e-mail címre.

A legjobb, legnagyobb változást be-
mutató képeket közzétesszük következő 
számunkban, az újságban megjelenő 
képek beküldőinek pedig a város új logó-
jával ellátott ajándéktárgyakat küldünk.

Közreműködésüket  
köszönjük!

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

Helyiségek
•  Budakalász, Klisovác utca 6. sz. alatti Egészségházban  

található földszinti, utcafronti üzlethelyiség, alapterület: 16 m2,  
Bérleti díj: min. 75.000,- Ft/hó rezsivel együtt

•  Budakalász, Szentendrei út 1-3. sz. alatti, volt Lenfonó-
gyárterületen található raktárhelyiség, alapterület: 200 m2,  
Bérleti díj: min. 130.000,- Ft/hó + rezsi

•  Budakalász, Szentendrei út 1-3. sz. alatti, volt Lenfonó- 
gyárterületen található üzlethelyiség, alapterület: 120 m2,  
Bérleti díj: min. 100.000,- Ft/hó + rezsi
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Interjú Krepárt tamás alpolgármesterrel

Évek óta jellemző az önkormányzat 
gazdálkodására, hogy mindig ilyen jelen-
tős pénzmaradvány felhasználásáról kell 
döntenünk. Azt hiszem a források meg-
teremtésének legfontosabb tényezője a 
bevételeink hatékony beszedése, aminek 
érdekében folyamatos erőfeszítéseket te-
szünk. Tavaly például az adóbevételek 
vonatkozásában nagyon jelentős mun-
kát végeztek kollegáink, akik felmérték 
mind a helyi iparűzési adó, mind a kom-
munális adó szempontjából a potenciális 
adóalanyokat. Az előző nyilvántartásnak 
voltak olyan hiányosságai, amiért ezeket 
az adónemeket nem vagy nem ilyen mér-
tékben tudtuk beszedni. Ezt is sikerült ha-
tékonyabbá tennünk, racionalizálnunk és 
ennek köszönhetően többek között ez teszi 
ki a bevételeink jelentős részét.

n Az előző években keletkezett pénz-
maradványt nagyrészt az utak mi-
nőségének javítására fordította 
az önkormányzat. Idén milyen el-
képzelések, tervek vannak ennek a 
közel 200 millió forintnak a felhasz-
nálásáról?

Mint ahogy a programunkban is meg-
hirdettük, ebben a ciklusban elsősorban az 
útfejlesztéseket szeretnénk befejezni. Pol-
gármester úr többször említette, az a célunk, 
hogy minden összközműves belterületi 
utunk szilárd útburkolatú legyen, jelenleg 
ennek próbálunk mindent alárendelni.  

Talán a kedves lakótársak is észrevet-
ték, hogy jelenleg is folyamatosan zajlanak 
az útfelújítások, járdaépítések. A napok-

ban fejeződött be a Felsővár utca felső sza-
kaszának aszfaltozása, valamint a Scholz 
Ferenc utca és az Árok utca végének útbur-
kolati munkálatai. A csatornázást megelő-
zően is próbáljuk lehetőségeinkhez képest 
orvosolni a Berdóban élők útproblémáját. 
A közelmúltban pormentesítést végeztünk 
a Gerinc utcában és az Áfonya utcában. Ezt 
a munkát szeretnénk folytatni. A továb-
biakban a Képviselő-testület határozata 
alapján várhatóan további hat utca készül 
el még ebben az évben a városban. Ezek 
közül a legnagyobb volumenű beruházás, 
ami talán közlekedési szempontból is a 
legjelentősebb, a Kálvária utcában a bur-
kolat cseréje és a terület vízelvezetésének 
megoldása, amit egybekötöttünk a járda 
megépítésével. Ez az utca nem csak az ott 
lakók közlekedését szolgálja, hanem a Ber-
dónak az egyik frekventált útja. A Felsővár 
utcában befejezett munkálatokkal – bízom 
benne – sikerült a Berdó lakóinak közle-
kedését jelentősen megkönnyítenünk, 
biztonságosabbá tennünk. Fontos az is, 
hogy a környékbeli lakosoknak szükségük 
lenne még egy ilyen minőségű útra, ami 
a forgalmat megfelelőképpen tudná ki-
szolgálni. A Kálvária utca megépítése lesz 
a legnagyobb volumenű beruházásunk. 
Emellett az Ófaluban is folytatjuk az útfel-
újításokat: a Kilátó utcának a rendbetéte-
lét határoztuk el, amit még ebben az évben 
szeretnénk megvalósítani. Az említetteken 
kívül pályáztunk a Kereszt utca felújítá-
sára is. Amennyiben az a tender nem lesz 
eredményes, akkor jövőre ezt az utcát is 
megépítjük. Szentistvántelepen elkészül a 
Kinizsi utca, a Bem utca, az Árvácska utca 
és a Munkácsy utca, amelyeknek az útfel-
újítását még szintén 2015-re ütemeztük.

n Az útépítések mellett a Gát utca 
közvilágítására, valamit napelemes 
kollektorok kihelyezésére is sort ke-
rítenek majd.

Fontos eleme az önkormányzat politi-
kájának a környezettudatos gondolkodás, 
valamint lényeges jó példát mutatnunk 

az embereknek. (Budakalászon például 
régóta ösztönözzük a lakókat a szelektív 
hulladékgyűjtésre.) Tavaly a patakparton, 
a kerékpárút mellett napelemes világító-
testeket helyeztünk el, melyek nagyon jól 
funkcionálnak minden szempontból. A 
Duna parton is elkezdődtek az ilyen jellegű 
munkák.

n A Kálvárián is sok fejlesztést haj-
tanak végre, jelenleg is folynak a 
munkálatok, mi történik most ezen 
a területen?

Túl vagyunk a világítás próbaüzemén, 
reméljük, mindenkinek tetszik majd. Sze-
rintem nagyon látványos ez a mostani be-
ruházás, új színfoltot kap általa a település. 
Talán korábban azt mondtam, hogy idén 
nem tervezünk már mást a Kálvárián, de 
sajnos van egy folyamatosan visszatérő 
probléma, amit orvosolnunk kell. Próbál-
tuk úgy kialakítani a Kálvária környezetét, 
hogy a lehető legtermészetesebben hasson, 
ezért a közlekedő területeket murvával bo-
rítottuk. Sajnos a gyerekek folyamatosan 
beszórják a templom területére a zúzalé-
kot, ami a burkolatot is sérti és nem szép 
látvány. Vannak olyanok is, akik a falu 
felé dobálják a murvát, ami kifejezetten 
balesetveszélyes. Ezért azon gondolko-
dunk, hogy ezeket a finom kővel borított 
területeket kiváltjuk térkő burkolattal, ami 
remélhetőleg nem ront majd az összképen. 
Úgy gondolom, hogy maga a templom és a 
környéke ezzel az új burkolattal kiemelke-
dik majd a környezetből.                                           

VM

Évek óta pozitív tartományban  
az önkormányzat gazdálkodása
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A júniusi testületi ülés elfogadta a költségvetés módosítását, amikor 
200 milliós pénzmaradvány sorsáról kellett döntenie a grémiumnak. 
Az önkormányzat gazdálkodása több tényezőtől is függ, a legfonto-
sabb, hogy a bevételeket hatékonyan tudja beszedni a hivatal, ami 
Budakalászon az összehangolt munkának köszönhetően jól működik. 
A folyamatról, a gazdálkodásról Dr. Krepárt Tamást, Budakalász Város 
alpolgármesterét kérdeztük.
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Indultunk már korábban is ilyen jel-
legű pályázatokon, de eddig sajnos nem 
nyertünk. Most azonban a pályázati ki-
írásban nagy örömmel olvastuk, hogy 
Budakalász 150 millió forint értékben 
valósíthatja  meg az ide vonatkozó be-
ruházásokat. Több olyan középületünk 
is van, amelynél a hőszigetelés nagyon 
fontos lenne, hiszen a fenntartási, fűtési 
költségeink nagyon magasak. 

 
A hivatal épületében több klímagép 
biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, 
mert nem lehet nyáron a nagy hőségben 
dolgozni a korszerűtlen, elavult épület-

szerkezetek miatt. A felújítandó épüle-
tek közé került a Polgármesteri Hivatal 
mindkét épülete, amelyen tetőszige-
telés, külső hőszigetelés és nyílászáró 
csere is megvalósul majd. Még két 
épületünk van, amire nagyon ráférne a 
megújulás. Az egyik a Szentendrei út 1. 
szám, amelyben önkormányzati lakások 
találhatóak. A régi Klinger gyárnak tiszt-
viselő lakásai voltak a kétemeletes épü-
letben. A ház felmérése megtörtént, itt 
teljes nyílászárócserére, külső- és padlás 
hőszigetelésre is szükség van. A másik 
épület a Nyitnikék Óvodának a Pomázi 
úti két épülete, ahol hasonló munkála-
tokra kell készülnünk. Az egyik épület-
nél az ablakok már az elmúlt években 
megújultak, ezeket most nem érinti a 
beruházás. A padlástérnek és az oldal-
falaknak a hőszigetelése nagyon fontos 
a földszintes épületnél, az emeletes épü-
letnél pedig teljes körű hőszigetelésre 
lesz lehetőség.

Az épületek felmérése július közepén 
megtörtént, most átadtuk egy energeti-
kusnaka feladatot, a szükséges adatok 
kiszámítására a pályázatnak megfele-
lően. A következő lépésben augusztus 
31-ig a közbeszerzési eljárást le kell foly-
tatni, így a közbeszerzési szakértőnkkel 
is felvettük a kapcsolatot, hogy mindez 
határidőben megtörténjék. December 
15-ig be kell fejeznünk a vállalkozókkal 
a szerződéseket, addigra már gyakor-
latilag el kell készülnünk a munkákkal. 
Ezek a beruházások több szempontból 
is nagyon fontosak, sokat beszélünk a 
környezettudatos gondolkodásról, a 
klímavédelemről, nemrégen Budaka-
lászon is megtapasztalhattuk, hogy or-
szágos rekordot döntöttünk a legutóbbi 
hőhullám idején, amikor 39,3 Celsius 
fokot mért a hőmérő a településen. Azt 
látnunk kell, hogy az energiafogyasztá-
sunk nem csak télen nagy, amikor fűtjük 
az épületeinket, hanem lassan mi is ott 
tartunk, mint a mediterrán országok, 

ahol nyáron a klimatizálásra már több 
energia megy el, mint télen a fűtésre. 
Ha mindezeket a szempontokat figye-
lembe vesszük, úgy gondolom, hogy 
sok kicsi sokra megy alapon nagyobb 
összegeket is megtakaríthatunk. Oda 
kell figyelnünk arra, hogy olyan hőszi-
getelési technikákat alkalmazzunk, 
olyan nyílászárókat építsünk be, hogy 
télen is csökkenjenek a fűtési költségek, 
nyáron pedig ne kelljen klímát használ-
nunk. Ebben az esetben nagymértékben 
csökkenthetjük a Föld terhelését, mert 
csökkentjük a szén-dioxid kibocsájtást. 
Az önkormányzatnak dupla megtakarí-
tást jelent a korszerűsítés, mert csökken 
a gázszámlánk, nyáron pedig a villany-
számla lesz kevesebb. Egy jól hőszigetelt 
épületben nyáron sem megy fel 26-27 
fok fölé a hőmérséklet, ami teljesen nor-
mális és elviselhető, különös tekintettel 
az olyan épületekre, ahol gyerekek van-
nak, mondjuk az óvodában. Ezért is örü-
lünk, hogy ezt a lehetőséget megkapta a 
város.

Az Önkormányzat két másik épü le-
tet – a Telepi Óvodát és a Művelődési  
Házat – is szeretette volna bevonni a 
pályázatba, de az intézmények energe-
tikai korszerűsítése, a felmért műszaki 
paraméterek alapján most nem fért bele 
a pályázat feltételeibe. A hivatal munka-
társai folyamatosan figyelik a témában 
kiírásra kerülő pályázatokat, és amit al-
kalom nyílik források bevonására min-
denképpen élnek majd a lehetőséggel.

150 millió forintot nyert a város a közintéz- 
mények energetikai korszerűsítésére 
Néhány hónapja nyújtotta be pályázatát Budakalász Város Önkormányzata a kiemelten fontos középületek energetikai 
felújítására. A tenderben foglaltak szerint 100 %-ostámogatást, 150 millió forintot nyert az épületek energetikai korsze-
rűsítésére, ami az épületek külső határoló elemeinek fal, illetve tető, lábazat hőszigetelésére irányul, de a nyílászárók 
cseréjét is magába foglalja. A részletekről Ercsényi Tiborné alpolgármestert kérdeztük.
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  Név               Önkormányzatnál betöltött tisztség Delegáló párt Telefonszám E-mail fogadó óra helye, ideje

Rogán László polgármester
képviselő (6. választókerület) fIdEsz-kdnp 70/334-8934 rogan.laszlo@budakalasz.hu Polgármesteri Hivatal

minden hétfőn 15-17 óra

Ercsényi Tiborné alpolgármester
képviselő (7. választókerület) fIdEsz-kdnp 70/330-9554 ercsenyi.tiborne@budakalasz.hu Polgármesteri Hivatal

minden szerdán 14-16 óra

dr. Krepárt Tamás alpolgármester
képviselő (4. választókerület) fIdEsz-kdnp 20/951-5383 drkrepart@gmail.com Polgármesteri Hivatal

minden szerdán 9-11 óra

Balogh Csaba képviselő (8. választókerület) Független 70/330-4879 baloghcsaba64@t-online.hu
Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó)   
minden hónap első szerdája  
17:00-től 19:00 óráig 

dr. Hantos István képviselő  
(kompenzációs listán bejutó) buvéd 20/779-4824 hantosistvan@gmail.com Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó) 

minden hónap első keddje 17:30-tól

kaltner károly
képviselő (3. választókerület)
Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság elnöke

fIdEsz-kdnp
70/984-8454 
(délutáni  
és esti órákban)

kaltner@gmail.com (Új!) Telefonos elérhetőség

Major Ede
képviselő (5. választókerület)
Oktatási, Kulturális  
és Sport Bizottság elnöke

fIdEsz-kdnp 70/419-3860 majored@t-online.hu Telefonos elérhetőség

Márton András képviselő  
(kompenzációs listán bejutó) mszp-EgyÜtt-pm-dk 30/203-0435 martandras@gmail.com

Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó) 
minden hónap utolsó hétfője  
17:00 órától 

Máté István
képviselő (1. választókerület)
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási  
Bizottság elnöke

fIdEsz-kdnp 20/922-5412 budakalasz.mate@gmail.com Telefonos elérhetőség

pál béla képviselő  
(kompenzációs listán bejutó) jobbIk 30/626-6815 pal.bela@jobbik.hu

 Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó) 
 szeptember 14., október 5.,  
november 2., december 7.,  
17:30-19:00 óráig

Tolonics István képviselő (2. választókerület)
Népjóléti Bizottság elnöke fIdEsz-kdnp 70/336-6982 istvan.tolonics@gmail.com Telefonos elérhetőség

Budakalász Város Önkormányzat képviselőinek elérhetőségei, fogadóórái

Gyászbeszédében Dr. Kulin Sándor, a 
város korábbi polgármestere emlékezett 
meg Harcsa Lajos városért tett áldoza-
tos munkájáról, érdemeiről, egyenes 
jelleméről. Kulin Sándor elmondta azt a 
meghökkentő történetet is, hogy Harcsa 
Lajos még életében felkérte őt a gyász-
beszéd megtartására. A temetést refor-
mátus szertartás szerint Csere Mátyás 
lelkész tartotta, aki megható szavakkal 
emlékezett a városvezetőre. A lelkész 
egy személyes történetet is megosztott a 
gyászolókkal. Harcsa Lajos tavaly októ-
beri balesetének napján rácsodálkozott 
a család kertjében cseperedő fiatal diófa 
életerejére, amely az élet körforgására 

emlékeztette őt. A temetésen Karl Mi-
chael Schäfer és Roland Solatges német-
országi testvértelepülésünk képviselői is 
megszólaltak, akik méltatták az elhunyt 
testvérvárosi kapcsolatok alapításáért és 

működéséért tett erőfeszítéseit. Rogán 
László polgármester pedig Harcsa La-
jos érdemeinek elismerése mellett el-
mondta, hogy alpolgármestersége alatt 
sokat tanult a város egykori vezetőjétől. 
Emellett az elhuny polgármester csa-
ládjának is köszönetet mondott a biztos, 
megnyugvást jelentő családi háttér biz-
tosításáért és a támogatásért.

A temetésen több száz ember vett 
végső búcsút a modern Budakalász 
alapjait megteremtő, a város történetét 
meghatározó mértékben formáló ko-
rábbi vezetőjétől.

Harcsa Lajostól búcsúzott a város

DIgItálIs átállásváRosI tv a uPC HálÓzatáN!
Budakalász város televíziója már digitálisan is elérhető, a UPC hálózat digitális 

bronze csomagjában az 513-as csatornán, 220 MHz-en. Kövesse figyelemmel a városi 
eseményeket a TV-ben is! Az adás a Telekom analóg hálózatán valamint interneten a  
www.vkctv.hu oldalon továbbra is elérhető. Adásaink a jövőben Budakalászon 
kívül Leányfalun, Szentendrén, Pilisszentlászlón és Pomázon is láthatóak.

Közélet

Városunk korábbi polgármesterétől 2015. július 2-án, csütörtökön vett végső búcsút a család, a rokonok, a hozzátartozók, 
barátok, ismerősök, kollégák a testvértelepülések képviselői és a városlakók.
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Vendégünk: Dr. Szalai György  – orvos, festőművész

Azt mondják, hogy a jó képzőművész 
egyrészt élvezi az alkotást, másrészt a 
műalkotásokat el tudja adni. Ez nem 
könnyű a mai világban, amikor az em-
berek tucattárgyakhoz szoktak. Fontos, 
hogy az örömön kívül gondolatok is éb-
rednek az emberekben. Úgy gondolom, 
belém van kódolva az, amit csinálok. 
Amikor a környezetemben egy kisgye-
rek megszületik, kap egy eredeti Szalai 
képet. Volt rá példa, hogy egy kedves 
barátunk Alfonz nevezetű kisfia két és 
fél éves volt, amikor nagyon nézegette a 
tőlem kapott képet az ágya fölött. Szülei 
megkérdezték, hogy miért teszi ezt, Al-
fonz azt válaszolta, hogy a kép fordítva 
van feltéve. A kisfiút valószínűleg kevés 
zavaró tényező érte az életben addig és 
rájött arra, hogy én mit gondolhattam 
alkotás közben. Úgy gondolom, tetszett 
neki a festmény.

n Nagyon tetszik, hogy a művé-
szetről is orvosi hasonlatokkal 
beszél. Egy kicsit térjünk rá az 
orvoslásra. Hogyan lesz valaki-
ből orvos?

Tíz éves voltam, amikor egy országos 
hegedű- és fúvósversenyen első helye-
zést értem el. A Zeneakadémián akkor 
indították a fiatal tehetségek osztályát, 

ahová én is bekerültem. Édesapám volt 
a tanárom. Később úgy gondoltam, 
engem annyi minden más érdekel, hogy 
inkább áteveztem az orvoslásra, hiszen 
tágabb értelemben ez a tudományág is 
a szabad művészetekhez tartozó tárgy-
kör. Ha valaki eljut oda, hogy olyasmit 
csinál, amihez bizonyos szinten érteni 
kell és sikeres, az hasonló élmény, mint 
amikor hangszeren valami különlegeset 
játszik az ember.

n A nagyvilágban is szerzett ta-
pasztalatokat, ha jól tudom, 
ak kor egy kutatóintézetben is 
dolgozott.  

Miután letettem a szakvizsgámat, az 
orvosi továbbképző egyetemen kaptam 
egy lehetőséget egy rákkutató központ-
ban, ahol sok újdonságot tanultam. 
Szerencsém volt eljutni Detroitba, az 
ottani Wayne State Egyetemre, ahol ta-
pasztalatokat szerezhettem. A gyakor-
lati időmet a Ford Kórházban töltöttem 
sebészként. Nagyon hálás vagyok a sors-
nak, hogy később úgy alakult, hogy egy 
világhírű professzornál dolgozhattam. 
Az élet úgy hozta, hogy egy daganatok-
kal, immunterápiájával foglalkozó mun-
kacsoportnak lehettem az egyik tagja. 
Olyan szerencsés fázisban kerültem 

ebbe a körbe, hogyaz éveken keresztül 
elméletben próbált rendszert velük 
együtt ültethettem át a gyakorlatba, si-
kerrel. Az itt eltöltött idő nagy szerencse 
volt az életemben, aztán következtek a 
munkás hétköznapok.

n A családban van-evalaki, aki-
hez szintén közel áll a művészet?
A feleségem. László Judit Erzsébet, aki 
fogorvos két szakvizsgával, orvos-köz-
gazdász, egészségügyi szakmenedzser 
és elsődlegesen négy gyerekünk anyja. 
Nagyon szeretett ikonokat festeni. Az ő 
alkotásai részét képezik a kiállításaim-
nak, most is így tervezzük, a Művelődési 
Házba, ahol az előzetes tervek szerint 
szeptemberben nyílik kiállításom. Min-
dig öröm, ha meghívnak, hogy állítsam 
ki a munkáimat, megtiszteltetésnek 
veszem. A képzőművész mindig abból 
alkot, ami vele történik, az író leírja, a 
költő rímbe foglalja. Az olyan környezet, 
mint a Dunakanyar és különösen mint 
Budakalász, nagyon inspiráló. A kiál-
lításmegnyitók számomra lehetőséget 
teremtenek a találkozóra a közönséggel. 
Egy kapocs vagyok, ennyi a szerepem az 
emberek és a művészet között.

VM

„Egy kapocs vagyok, ennyi  
a szerepem az emberek  
és a művészet között”
Rovatunk augusztusi vendége Dr. Szalai György orvos, festőművész, 
aki már több kiállításon is megmutatta alkotásait a közönségnek.  
A fül-orr-gégészként dolgozó orvos elmesélte, hogyan szívta magába 
a művészeteket. Szülei zenészek, zenetanárok voltak, így már korán 
magával ragadta a zene, és mindig örült a lehetőségnek, amikor 
vagy jól gyúrható sár került a kezei közé. Fo
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Pest megye rendőrkapitánya, Dr. 
Mihály István r. dandártábornok el-
ismerésben részesítette Gálné Aszódi 

Mónika budakalászi rendészt, aki a vá-
rosban történt rendőrtámadás során 
kollégái segítségére volt. Mint ismere-
tes, június 16-án egy budakalászi lakos 
kért segítséget a Szentendrei Rendőrka-
pitányságtól. A járőrök Budakalászon, 
a Bokros utcában intézkedést kezdtek 
V. Zoltán 31 éves helyi lakossal szem-
ben, aki az utcán egy konyhakéssel a 
testvérére támadt. Az adatok alapján a 
rendőrök felszólították a férfit, hogy fe-
jezze be a fenyegetőzést. A felszólítást 
követően a férfi a rendőrökre támadt, 
közülük az egyik karját megsebesítette.  
A sérült rendőr társai a továbbra is tá-

madó férfit csak két célzott lövéssel 
tudták megfékezni, az egyik lövedék 
eltalálta a támadólábát. Ezt követően 
V. Zoltánt sikerült megfékezniük és el-
fogniuk. A sérült rendőrt és támadóját a 
mentőszolgálat munkatársai kórházba 
szállították.

Az intézkedés során a rendőrök mun-
káját nagymértékben segítette a jelen 
levő Gálné Aszódi Mónika budakalászi 
városőr, akit helytállásáért a dandár-
tábornok, a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője 2015. június 29-én 
jutalomban részesített.

Különleges esetben kérte egy budaka-
lászi férfi a rendőrök segítséget 2015. jú-
nius 25-én az esti órákban. A Szentendrei 
Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 
a segítséget kérő férfi vitába keveredett 
az általa bérelt lakás tulajdonosával. A 

férfi a rendőrök jelenlétében némi vona-
kodás után megengedte, hogy a főbérlő 
ellenőrizze a lakás használatát, ezalatt 
láthatóan feszülten viselkedett. Amikor a 
tulajdonos és a rendőrök a legbelső szo-
bába is szerettek volna bejutni, zavartan 
kezdett viselkedni az albérlő. 

A szobában a rendőrök két pápasze-
mes kajmánt és egy aligátorteknőst talál-
tak, mely állatok a hatályos jogszabályok 
alapján veszélyes állatnak minősülnek és 
tartásuk engedélyhez kötött.

A budakalászi férfi nem rendelkezett a 
szükséges engedéllyel, ezért a szentend-
rei rendőrök az állatokat lefoglalták és 
elszállításukról, valamint elhelyezésük-
ről gondoskodtak.

Az ügyben a Szentendrei Rendőr-
kapitányság Vizsgálati Osztálya indí-
tott eljárást veszélyes állat tartásával 
kapcsolatos kötelezettség megszegése 
vétség elkövetésének megalapozott  
gyanúja miatt.

Budakalászi szobakrokodil

Kék hírek

Elismerést kapott a budakalászi rendész

Közélet

A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alapján 2015. 
augusztus 10-11-én Pest megye teljes területét érintően légi par-
lagfű felderítésre kerül sor. A felderítés célja, hogy a megyében 
található valamennyi parlagfűvel fertőzött termőföldterületet 
felmérjék. 

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pol-
lenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést 
válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttsé-
gének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. 

Mint ismeretes a termőföld használója, illetve tulajdonosa 
köteles az adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen a 
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani.

A földi felderítéseket június 30. napját követően kezdték 
meg a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban 
az előző évek tapasztalatai és a bejelentések alapján összeál-
lított – útvonalterv alapján. A parlagfűvel fertőzött területek 
tulajdonosai/használói ugyanis a fertőzött terület nagysá-
gától függően 50 ezer forint és 5 millió forint közötti 
bírságra számíthatnak.

Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye területén 
termőföld tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendel-
kezőket, hogy a megadott időpontig végezzék el a területeik 
parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem kizárólag a növény-
védelmi bírság kiszabását kerülhetik el, hanem segítséget 
nyújthatnak a környezetükben élő allergiás megbetegedés-
ben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és idős embernek.

Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Kötelező a parlagfű-mentesítés!
Légi felderítéssel is  
ellenőriznek a hatóságok
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Hát, polgármester úr, muszáj 
megint írnom magának, láttam a leg-
utóbbi tanácsülést, és teljesen kész vol-
tam tőle, maguk már megint átadták a 
két kalászi iskolát egy klikknek. Kérem, 
én tudom, mi a klikk, az én koromba 
is volt több ilyen is a suliba, az egyik 
brancs folyton fekete göncökben járt, 
és depesmódos volt, a másik brigád 
meg a fülébe hordta a függönygörgőt, 
és azt kiabálták, éljen a moderntóking. 
Kíváncsi vagyok, milyen lehet ez a mai 
klikk, a neten az van, hogy valami ke-
belberg nevű elhunytról nevezték el, de 
a lényeg az, hogy az újság valamelyik 
régebbi számában olvastam, ez az el-
hunyt klikk iskolát akar építeni a tele-
pen, mindegy is, mert jó pap is holtig 
tanul, de ahogy látom, eddig csak a 
konténerimport bizniszt sikerült fellen-
díteniük. Ahogy nézem ezt a sok szép, 
egyre gyarapodó konténercsodát az is-
kolaudvaron, meg is jött az étvágyam 
és kibontottam egy májkrémet, most 
azt eszem levélírás közbe kenyérrel, na, 
jól le is morzsáztam közbe a kálvinatú-
rát, bement mind a billentyűk közé. Az 
evés egyébként rendkívül jó hatással 
van az agyműködésemre, mer rögtön 
rájöttem a bajok okára, akárhogy is 
akarják maguk titkolni. Arra jutottam, 
hogy nálunk iskolai bevándorló kérdés 
van, röviden sulimigránsprobléma, de 
ezeket nem az ízisz üldözi ide, meg nem 
is az ozirisz, vagy hogy hívják őket, 
ezek kérem pomázi meg csobánkai be-
vándorlók, és hiába vannak többnyire 
ide Kalászra bejelentve, attól még úgy 
laknak itt, mint Endi Vajna, röviden se-
hogy. Már csak harmincat kell aludni, 
és megint jönnek, minden reggel a pa-
pírkalásziak áradata végighömpölyög 
majd a Cseresznyés Sugárúton, mert 
annak már nem sok köze van utcanévi-
leg Széchenyihez, szóval jönnek autóval 
a sulimigránsok a szentistvántelepi is-
kolába. Hát hol a kerítés, kérdem én? 
Meg hol a rendőrség? De legfőképp a 
pedellus?

Megmondom én magának, ara-
nyos polgármester úr, hogy mi kell ide.
Semmi más, csak egy konténer ház-
mester. Gyorsan nevezzen ki, és egy 
csapásra megoldok itt mindent. Eddig 
még nem mondtam, de már az átkos-
ban is dolgoztam házmesteri mun-
kakörbe, tudom én, mi a tapasztalat, 

hogy lehet kifogni a szelet az ilyen úri 
huncutok vitorlájából, mint a sulimig-
ráns papírkalásziak. Hozasson ezzel a 
klikkel még pár konténert, építsenek 
belőle egy olyan tornyot, mint amibe a 
Gyűrűk Urába zárták be a vén varázs-
lót. Kérem, én felköltözök oda, bár előre 
szólok, hogy tériszonyos vagyok, de hát 
itt már annyi konténer van, hogy tér 
nincs is, úgyhogy ezér vagyok nyugodt. 
Na, a torony tetejéről minden reggel 
megnézem, melyik kalászi lakcímű tag 
jön vidékről iskolába, és rögtön kurjan-
tással jelzem. Drága polgármester úr, 
mivel folyton meg akarom könnyíteni 
a maga helyzetét, kértem a Józsi have-
romat, nézzen már utána, hogy mire 
tudnám ezt a melót magának kiszám-
lázni, erre mondja nekem a Józsi, hogy 
ez a munka a torony miatt teáor szerint 
müezzin. Ebből ugyan a teáort nem ér-
tettem, valami elírás lesz ebbe, és nem 
segített a májkrémes kenyér se a megér-
tésben, de van egy régi abroszom, meg 
leszedtem egy befőttes gumit az egyik 
üveg baracklekvárról, hogy az abroszt 
rá tudjam tenni a fejemre álcának, és 
már kész is vagyok, mint műenzim. Mit 
szól, milyen szakszavakat tudok, ez a 
műenzim is valami aszpartámsavféle 
lehet biztos, láttam, van ilyen a kólába 
is, de ez állítólag még hangosan énekel 

meg kurjongat is odafentről. A stran-
don a női napozóban meg gyorsan 
ellenőriztem, hogy a leselkedési képes-
ségem még nem kopott meg, így ideális 
számlaképes konténer házmester le-
szek, higgye el. Fel is elevenítettem még 
egy régi szép emléket, a csengőfrászt, 
lássa be, minden adva van hozzá, is-
kolában van csengő, de ha én nyomom 
meg, mindenkit a frász fog kitörni tőle. 
Arra is gondoltam, hogyha már felvesz 
az iskolába házmesternek, fedőnév is 
kell, mint a régi szép időkbe, mert saját 
néven kurjongatni meg jelenteni nem 
kifizetődő. Az asszony azt mondta, itt 
a csomó konténer közepén a konzervek 
iránti rajongásommal lehetnék Bá-
dogember, mer egyszer láttam az óz a 
csodák csodáját, abban is volt egy ilyen 
nevű fickó, bár utólag bele gondolva az 
a tag nem idevalósi lehetett, mer min-
dig a sárga úton akart továbbmenni, 
maga meg mindent leaszfaltoztat, amit 
meglát. A másik ötletem a notredámi 
toronyőr, Józsi haverom szerint úgyis 
hasonlítok valami sánta fószerre egy 
marha hosszú könyvből, aminek ez volt 
a címe. Csak arra kérem, engem ne 
adjon át a klikknek, még akkor se, ha 
azok akarnának fizetni értem, én egy-
szerű tanácsi melós akarok maradni, 
tudom én, mi az a klubhűség. Meg 
félek is, tudja. A Józsi mesélte, tudja, 
neki ilyen antik műveltsége van, mer 
az apját meg a nagyapját is Antinak 
hívták, tőlük tanult olvasni, csekély 
sikerrel, szóval aszondja a Józsi, hogy 
volt a régi világba valami Trója nevű 
hely, oda is begurítottak egyszer egy 
ilyen fából készült vaskonténert, ami 
tele volt migránsokkal, és mikor eljött 
a sötét, mer ebbe a Trójába olyan volt 
a közvilágítás, mint néha manapság 
Kalászon, szóval ezek megvárták az éj-
szakát, kimásztak a konténerből és jól 
kirabolták ezt a Tróját. Azt nem tudom, 
hogy ezek az éjjeli manusok be voltak-e 
jelentkezve állandóra Trójába, de akkor 
se szép ilyet csinálni, az biztos, jobb he-
lyen az ilyeneket elviszik. Azóta félek a 
klikkektől, mégha konténert hoznak is. 
Láthatja, drága polgármester úr, vala-
kinek rendet kéne végre csinálni, és erre 
én vagyok a legalkalmasabb házmes-
ter, ne habozzon hát felvenni a melóra, 
minden pillanatban várom az íméljét, 
addig is sokszor lájkolom a kezét fész-
bukkilag.                                         

fbi

Jegyzet – „Fészbuk”
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Nyáron is gőzerővel folyik a munka a városban
Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Az ófaluban 

Újabb két utca burkolata újult meg az 
ófaluban. Befejeződött a Scholz Ferenc és 
az Árok utca felújítása, a beruházás közel 
27 millió forintba került. Az említett 
helyszíneken a burkolat mellett, a vízel-
vezetést is fel kellett újítani a szakembe-
reknek. Az önkormányzat már tavaly is 
tervezte a Scholz Ferenc utca rendbeté-
telét, amit idén sikerült megvalósítani. 
Hosszabb, rövidebb szakaszokon az el-
használódás, rongálódás miatt az útalap 
szerkezetének javítására is szükség volt. 
Az Árok utca javítását azért kapcsolták a 
folyamatban lévő munkálatokhoz, mert 
így a két egymásba csatlakozó helyszínt 
költséghatékonyabban, egyszerre tudják 
felújítani. Az eredeti tervek szerint csak 
2016-ra tervezték az Árok utca felújítá-
sát, de minden szempontból kedvezőbb 
volt egyszerre elvégezni a munkákat. A 
két aszfaltburkolatú utcában a csapa-
dékvíz elvezetését javítását is szinkron-
ban oldották meg. Az új útburkolat és a 
házak felé csatlakozó lehajtóknál szint-
beli és minőségbeli különbség is tapasz-
talható volt. 

A biztonságos közlekedés megterem-
tése érdekében a kivitelezőnek me goldást 
kellett találnia ezekre a prob lémákra is. A 
lakók egy része saját költségen új lehajtó 
építését kérte a vállalkozótól. A beruhá-
zás 18,9 millió forintba került a Scholz 
Ferenc utcában, ahol még zajlanak az ap-
róbb munkálatok, míg az Árok utca meg-
építése mintegy 9 millió forintba került. 

Az Egészségházzal szemben, a Barát 
patak melletti gyalogút is megújul. A ko-
rábbi gyöngykavicsos megoldást, most 
térkő borítás váltja fel. A stabil járdán 
könnyebb lesz babakocsival, kerekes 
székkel közlekedni és a kavics fűbe szó-
ródása is megszűnik, ami a park karban-
tartásánál okozott nehézségeket.

 A város ugyanezen részén, a Klisovác 
és az Erdőhát utca találkozásánál a Nap-
virág Idősek Otthona felé vezető szaka-
szon 52 méter hosszan újul majd meg a 
rossz minőségű járda.

a kálvária-dombon

Épül a Kálvária díszkivilágítása, a 
templom környéki burkolatok cseréje 
után most az éjszakai díszkivilágítás 
építését végzik el. Hamarosan új fény- 
ben pompázik majd a Kálvária domb. 
A város két éve feltárt és parkosított 
régészeti, turisztikai látványosságát 
folyamatosan szépíti, fejleszti az ön-
kormányzat. A Gerinc utca felöli parko-
lónál elektromos szekrényt helyezték el, 
amely rendezvények technikai ellátását 
is biztosíthatja majd. A díszkivilágítás 
megépítésével az önkormányzat egyik 
korábbi elképzelése valósul meg.

A romos részt süllyesztett lámpák 
világítják majd meg, hogy még jobban 
érvényesülhessen a hely varázsa. A mun-
kákat most az ELMŰ végzi, várhatóan 
augusztus közepén ráköti az elektromos 
hálózatra a rendszert, hogy használható 
legyen a technika. Nyár végére teljes 
pompájában láthatják majd a városban 
élők és az ide érkezők a Kálváriát nap-
pal és éjszaka is. A világítás kiépítése 1,2 
millió forintból valósult meg. A terület 
további fejlesztéséről is folyamatosak a 
tárgyalások. 
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a Berdóban

Elkészült a Felsővár és Gerinc utca 
kiszélesítése, így az autósok már biz-
tonságosan közlekedhetnek ezen a sza-
kaszon is. Járda hiányában korábban 
a gyalogosok kénytelenek voltak itt az 
úttesten közlekedni. 

Ezt a veszélyes helyzetet szünteti meg 
most az önkormányzat a gyalogút meg-
építésével. A térkővel kirakott gyalogút 
20 centiméterrel emelkedik ki az úttest-
ből. A Berdóban élők augusztus elejétől 
használhatják majd a megépített járdát. 
A visszajelzések pozitívak az útszéle-
sítéssel, járdaépítéssel kapcsolatban, 
annak ellenére is, hogy az útlezárások 
kellemetlenségekkel jártak az arra köz-
lekedőknek. 

A járda megépítését követően terep-
rendezéssel, parkosítással fejeződik be a 
kereszteződés átépítése, amelynek kere-
tében támfalat építenek a park és az út 
közé. A terület teljes átépítésére – az út 
kiszélesítéshez szükséges telek vásárlá-
sával együtt – mintegy 40 millió forintot 
fordított az önkormányzat. 

Elvégezték a Berdóban a Gerinc és 
az Áfonya utca pormentesítését is. Ter-
mészetes alapú kalcium kloridos vizes 
oldattal permetezték végig a poros út-
szakaszt. A vegyület kiváló pormente-
sítő és nedvességmegkötő képességének 
köszönhetően megszünteti a porzást, 
amit az autók okoznak. A pormentesítés  
1,2 millió forintba került.

Az Omszk parkban

Épül a parkoló is a Sport utcában, az 
Omszk-tónál. A területen, az alap ásá-
sát követően 25 cm mélységben zúzott 
kővel borítják majd a felületet. A fel-
újított parkolóban több autó fér majd 
el és rendezettebb lesz a parkolás is. A 
parkoló megépítése mintegy 4 millió fo-
rintba kerül.

További építések az év végéig
Az ófalu és Berdó útépítéseit követően a Szentistvántelepen indulnak el a mun-

kálatok, itt a Kinizsi, az Árvácska, a Munkácsy, és a Bem utca újul meg.  Szintén 
az idén kerül még sor a Kilátó utca felújítására és a Kálvária utca kiszélesítésére, 
teljes átépítésére.

Azokban az utcákban, ahol még nincs szilárd burkolat, ott a Berdóban sikerrel 
alkalmazott pormentesítéssel szeretné javítani az önkormányzat a lakók életkö-
rülményeit, így a Gyümölcs a Barát és a Szüret utcákban is megszűnik majd a por.

A felsorolt nagy beruházásokon kívül, még a nyár folyamán számos kisebb-na-
gyobb építés, javítás elvégzésére adott megbízást az önkormányzat. Többek között 
a Lenfonó Hév állomásnál a kerékpárút kidőlt oszlopait javítják majd meg, a Ciklá-
men és a Mályva utca találkozásánál a csapadékvíz elvezetést építik ki. A lakosság 
kérésére a város több utcájában helyeznek el fekvőrendőrt illetve több helyen a 
meglévő forgalomlassítók magasságát csökkentik, korrigálják. Ezeken kívül útsüly-
lyedéseket, vízelvezetés javításokat végeznek a kivitelezéssel megbízott cégek. 
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Édesanyám támogatta az ötletemet, 
hogy részt vegyek egy énekversenyen. 
Többször beszéltünk róla, hogy szeret-
ném összemérni az énektudásomat egy 
tehetségkutató versenyen másokkal is. 
Az első kéréseknél még nem tartott elég 
érettnek ehhez a kihíváshoz. Egy ének-
verseny valóban nagy munka, de az is 
az volt, hogy meggyőzzem édesanyámat 
az alkalmasságomról. Az egyik kereske-
delmi csatorna műsorához három elővá-
logatón kellett bizonyítanom a szakmai 
zsűri előtt tudásomat, nagyon sok je-
lentkezővel szemben. 

n A válogatókon halhattad az el-
lenfeleidet, vetélytársakat. Meny-
nyire érezted magad biztosnak? 

Van egy ide kapcsolódó történetem. 
Vártam, hogy rám kerüljön a sor, előt-
tem Juhos Zsófi lépett a zsűri elé, aki 
később megnyerte a versenyt. Bement, 
a legelső székben ültem, hallgattam 
őt… „Azt a mindenit, hát ez kemény 
lesz!”– ez fordult meg egyből a fejem-
ben. Nagyon jó volt a többi versenytárs! 
Tudtam a versenyzőkről, hogy jól éne-
kelnek majd, nem véletlenül kerültek 
be ebbe a műsorba. Az elején még nem 
izgultam annyira. Az első alkalommal a 
Happy című számot kilenc órán keresz-
tül forgattuk, nem feszélyezett a munka. 
Amikor az első produkciók jöttek, akkor 
hallottuk igazán, hogy, hogyan énekel 
a másik. Ekkor éreztem először, hogy 

most mindent bele kell adnom, mert ez 
verseny nem játék.

n Bekerültél, megnyugodtál.  Ca-
ramel lett a mentorod, az osztály-
főnököd. Őt szeretted volna?

Őt szerettem volna, igen.  Hajós And-
rás volt a másik, akitől szívesen tanul-
tam volna. Örülök, hogy így alakult. A 
közelmúltban is találkoztam Caramel-
lel, jót beszélgettünk a jövőre vonat-
kozó tervekről. A közönség számára egy 
meglepetéssel is készülünk. Úgy érzem 
a közös terveink miatt is, hogy egy jó, 
baráti, szakmai kapcsolat alakult ki kö-
zöttünk.  

n A színházi világgal is ismer-
kedsz, hol tart most ez a dolog?

A versenyzőket eleve egy színházi vá-
logatásra is felkészítették, amit lehető-
ségként kaptunk, nem volt kötelező. Én 
személy szerint nagyon örültem ennek 
az alkalomnak… Azt hittem, hogy csak 
egyedül leszek ott a meghallgatáson, 
aztán betoppantak a többiek, Győrfi 
Dzsenifer, Nagy Juli nagyon örültem 
nekik. Engem vonz a színházi világ, 
de úgy érzem, hogy mind a két műfaj-
ban szeretnék majd helytállni, a pop  
R’n’B-ben is és a színházban is.  

n Azt is olvastam valahol, hogy a 
beatbox is közel áll hozzád?

11-12 éves koromban kezdtem el. 
Néztem az egyik japán srácot a Youtu-
be-on, és nagyon megtetszett nekem a 
stílusa, gyakorolgattam, de csak hobb-
iszinten próbáltam ki ezt a műfajt, mert 
ahogy már említettem a könnyűzene, a 
színház áll inkább közelebb hozzám.

n Kicsit beszélgessünk a budaka-
lászi kötődésről! 

Születésem óta Budakalászon élek, az 
általános iskola 7.-8. osztályát a Kalász 

Suliban végeztem, onnan ballagtam az 
Európa 2000 nevű iskolába, ahol jelen-
leg is tanulok.

n Mivel szeretnél foglalkozni fel-
nőttként? Édesanyád az énekesi 
pályán látna szívesen, vagy sze-
retné, ha lenne egy civil szakmád 
is, ami azért biztos alapot ad a jö-
vőre nézve? 

Tanulni fontos, ezt már én is belát-
tam. Jó dolog több vasat tartani a tűz-
ben, diplomát szerezni, de ez még a jövő 
zenéje. Vendéglátó szakon tanulok je-
lenleg és nyelvi osztályba járok.

n A tehetségkutatóval bebizonyo-
sodott mindenki számára, hogy 
érdemes az énekléssel foglalkoz-
nod. Szeretnéd-e tovább képezni 
magad?

Nagyon szeretnék a zenével foglal-
kozni, sőt ez a fő célom. Meglátjuk, hogy 
milyen lesz a folytatás, szívesen lépnék 
saját számokkal a közönség elé, de majd 
eldől, hogy mi lesz belőle. Bízom benne, 
hogy beindul a karrierem.

n Mit csinál Áron, amikor nem 
énekel? Mi a hobbid? 

 Az éneklés.

n Foci? 
 Igen, szeretem rúgni a labdát. Emel-

lett a barátaimmal lógni, sportolni és 
énekelni.

n Budakalászon kínálkozott-e le-
hetőség fellépésre, koncertre? 

Nagyon örülnék, ha meghívást kap-
nék egy fellépésre a szülővárosomban, 
nagy örömmel vállalnám!

Lévai Zsuzsa – Vilman Melinda

KALászI HírességeK: janca áron
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„azt a mindenit,  
hát ez kemény lesz!”
Egy tehetségkutató műsorból ismerte meg az ország 
és Budakalász is Janca áront, akihez mindig közel állt 
a zene. Édesanyja énektanárnő, akinek óráin gyak-
ran megfordult a fiatal tehetség. Áronnak egyenes 
út vezetett az órákról az énekversenyig. 
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2013. (Ft) 2014. (Ft)
1. nyitó
1.1. Házi pénztár 71 705 33 884
1.2. bankszámla 574 234 632 517

pénzeszköz összesen 645 939 666 401

2. Közhasznú tevékenységek bevétele
2.1. Alaptevékenység árbevétele 2 120 000 1 980 000
2.2. Továbbszámlázott közműszolgáltatás – –
2.3. bankkamat 211 33
2.4. nav 1% támogatás – 102 989
2.5. Pályázati támogatás – –
2.6. Egyéb támogatás 20 000 16 068
2.7. Egyéb árbevétel 22 423 –

Közhasznú tevékenység bevétele összesen 2 162 634 2 099 090

3. Vállalkozási tevékenységek – –

4. Közhasznú tevékenységek kiadásai
4.1. anyag költségek 40 479 48 039

4.2. Bér költségek, adók, járulékok  
/pékség üzemeltetése/ 1 528 800 1 545 418

4.3. Megbízási díj, adók, járulékok 314 448 365 400
4.4. bankköltség 44 928 56 543
4.5. Közmű költségek – –
4.6. Egyéb működési költségek 194 269 162 475
4.7. támogatások – –
4.8. Egyéb kiadások 46 190 14 002

Közhasznú tevékenység kiadásai összesen

5. Vállalkozói tevékenységek költségei
6. Kiadások összesen 2 169 114 2 191 877

7. zárás
7.1. pénztári záróállomány 33 884 39 911
7.2. banki záróállomány 632 517 717 544

pénzeszközök összesen 666 401 757 455

Budakalász, 2015. május 14.   

Az újdonság varázsával hatott az idősekre Balatonfüred szép-
sége, a szállás, a gyönyörű környezet, az ellátás, a tó közelsége 
mindenkit megérintett. Az idő is kedvezett a nyaralóknak, többen 
a Balatonban kerestek enyhülést a nyári melegben. A változatos 
színes programok is megszépítették ezt a pár napot.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Rogán László polgármester 
úrnak, hogy az idén is lehetővé tette kis közösségünknek a nyári 
kikapcsolódást.

Balatoni nyár a budakalászi időseknek
Közélet

A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány  
2014. évi beszámolója

Kegyes Gáborné
a Kuratórium elnöke

A budakalászi Idősek Klubja idén is megszervezte 
tagjainak a nyaralást, Lelle helyett Balatonfüred volt ez 
alkalommal az úti cél.
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Közélet

Kultúr – Cseppek

A budakalászi karnagy elmesélte, 
hogy számítottak a jó helyezésre, mert 
a minősítés alkalmával nagyon fegyel-
mezetten, összeszedetten énekeltek. 
Élményekkel gazdagodva tértek haza 
Budakalászra az énekkar tagjai. A 
Dalfesztivál idején Keszthely minden 
tere, múzeuma, középülete, temploma 
egy kis önálló hangversenyhelyszínné 
alakult át, szállt az ének városszerte. A 
Budakalászi Kórus az egyik templom-
ban mutatkozott be, ahol egyházi és 
világi dalokat is hallhatott tőlük a kö-
zönség. Az ünnepélyes eredményhir-
detésre a következő nap estéjén került 
sor, amikor emelkedő pontszám alap-
ján tette közzé a zsűri az elért eredmé-
nyeket. Az ünnepi pillanatban elsöprő 

volt a budakalásziak 
öröme. A Budakalászi 
Kórus arany minősí-
tést kapott dicsérettel, 
amit 93 ponttal sike-
rült elérniük. Az idén 
10. születésnapját 
ünneplő kórus ősszel 
egy hazai, egész estés 
koncertet is ad a budakalászi közön-
ségnek, amin felcsendülnek a Dalfesz-
tiválon előadott művek is.Az énekkar 
a jubileum kapcsán a zenekedvelőket 
szeretné bevonni a névválasztásba. 
Szívesen meghallgatják a felmerülő 
kórusneveket, amik közül a legna-
gyobb tetszést kiváltó nevet örömmel 
viselik majd a későbbiekben. Koráb-

ban is szerettek volna egy önkifejező 
nevet találni az énekkarnak, ami most, 
a jubileum alkalmával vált aktuálissá. 
Az énekkar nem csak névválasztásra 
kéri a budakalásziakat, hanem egy 
közös éneklésre és arra, hogy csatla-
kozzanak hozzájuk minél többen.  

VM

Nyáron a jól megérdemelt pihe-
nésé a főszerep a kulturális intéz-
mények egy részében is. A vakáció 
idejére sem maradhatott senki prog-
ram nélkül Budakalászon. A Szent 
Korona tábor életében a hatodik 
évad volt az idei, és a Kós Károly 
Művelődési Ház harmadik alkalom-
mal várta programjaival a kicsiket 
ésa nagyokat. Az esemény házigaz-
dája, szervezője Dr. Varga Tibor a 
Szent Korona Országa Alapítvány 
elnöke volt. Az ország minden tá-
járól érkeztek családok a magyar 
hagyományokat, történelmet felele-
venítő táborba. Minden korosztály 
megtalálta a neki tetsző programo-

kat. A tábor ideje alatt folyamatosan 
érkeztek a bátor jelentkezők, hogy 
kipróbálják ügyességüket a ma már 
sportként ismert, eleinknél a min-
dennapokban használt íjászatban. 
A felnőttek neves előadóktól hallhat-
tak elődeink történetéről, eközben a 
gyerekek sem unatkoztak, válogat-
hattak a kézműves foglalkozások kö-
zött, mint például a szappankészítés, 
a nemezelés, agyagozás, sütemény-
sütés. Ősztől folytatódnak a már 
meg szokott Szent Korona Délutánok 
és a Művelődési Ház programjai,-
várják az érdeklődőket a következő 
évadban is.

VM

Budakalászi kórus sikere keszthelyen
Arany minősítést kapott dicsérettel a Méhes Imre vezette,  

18 főből álló budakalászi vegyes kórusa keszthelyi Dalfesztivá-
lon.  A kórusversenyen 37 énekkar mutatta be zenei összeállítását  
a zsűri és a közönség előtt.
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Sinkó László 1940-ben született. A 
Színház- és Filmművészeti Főiskolán 
1962-ben végzett, majd a debreceni  
Csokonai Színház munkatársa lett. 
1982-től a budapesti Katona József 
Színház alapító tagja, 1994 és 1998 kö-
zött az Új Színház, 2003-tól a Nemzeti 
Színház színésze volt.

Több száz színdarabban ismerhette 
meg a közönség kivételes tehetségét. 
Erős karakterformáló egyénisége miatt 

emlékezetesek 
színpadi ala-
kításai, jelleg-
zetes hangja 

szá mos filmet juttatott sikerre. Színészi 
és emberi hitelesség, legendás szakma-
szeretet jellemezte életét és színészi ma-
gatartását.

Ismertebb filmjei és tévéjátékai: Fü-
gefalevél; Princ, a katona; Dorottya; 
Vivát, Benyovszky!; Gyertek el a név-
napomra; Hajnali háztetők; Az új föl-
desúr; Honfoglalás; A hídember; Csak 
szex és más semmi. A hazánk tájait be-
mutató televíziós sorozat népszerűségét 
az ő hangjának, megnyerő egyéniségé-
nek is köszönhette.

Állandó magyar szinkronhangja 
volt Anthony Hopkins-nak. Többször 

szólaltatta meg Jack Nicholsont, Gene 
Hackmant és Leslie Nielsent. A Macs-
kafogóban Nick Grabowski hangját  
kölcsönözte és szerepet vállalt az első 
magyar teleregényben, a Szomszédok-
ban is.

Sinkó László 1990 óta, 25 éve élt 
családjával Budakalászon. A művészt  
2011-ben Budakalász díszpolgári címé-
vel tüntette a ki a város képviselő-tes-
tülete.  

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma saját halottjának tekinti Sinkó 
Lászlót. Temetése Budakalászon a Csa-
logány utcai temetőben lesz.

In memoriam sinkó lászló
Újabb kiválósággal lett szegényebb az ország és városunk, Budakalász. Életének 

75. évében, 2015. július 31-én elhunyt Sinkó László a Nemzet Művésze címmel kitün-
tetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, szinkronszínész, 
érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 



Az utazás előtt fel-
készítő órákon, já-
tékos vetélkedőkön 
vehették részt a di-
ákok. Megismerték, 
egyelőre még csak 
könyvekből a Szepes-
ség történelmét, föld-
rajzi adottságait és 
kapcsolódva a ma-
gyar órákhoz Mik-
száth Kálmán műveit 
is tanulmányozták.  A 
kirándulásról néhány 
sor a gyerekek tollá-
ból:

Az osztállyal Szlovákiába utaztunk 
kirándulni a „Határtalanul!” program 
keretében. Az első nap Selmecbányát 
és Besztercebányát látogattuk meg. 
Mindkét város gyönyörű volt, az ide-
genvezető nagyon érdekes történeteket 
mesélt, a településeken nagyon szép 
középkori műemlékeket láttunk. Este 
Tátralomnicon, egy erdei iskola fahá-
zaiban szálltunk meg. A szállás nem 
volt túl kényelmes (főleg a fűtés és a 
meleg víz hiánya miatt), de jól éreztük 
magunkat. Másnap Késmárkra utaz-
tunk, ami nagyon megtetszett min-
denkinek. A vasszögek felhasználása 
nélkül épített evangélikus fatemplom 
igazán különleges és szép volt. A vá-
rosnézés után a Tátrában kirándul-
tunk. Sajnos a túra közben eleredt az 
eső, de soha nem felejtem el, milyen 
gyönyörű tájakat jártunk be. Este már 
egy kényelmesebb száláson aludtunk. 
Szerdán a Világörökséghez tartozó 
Dobsinai-jégbarlangot néztük meg. Ez 
is nagy és maradandó élmény volt szá-
momra, sajnos tilos volt fényképezni. 
Ezután Lőcse következett. A városnézés 
után szabad programon vettünk részt.
Az utolsó napon először az Andrássyak 
szépen felújított kastélyában gyönyör-

ködhettünk Betléren. Rozsnyón is jár-
tunk, ami már az őskorban is lakott 
település volt. Megnéztünk egy szlo-
vákiai magyar iskolát is. Végül Fülek 
kora középkorban épült várát kerestük 
fel. Nem csak a vár volt szép, de a kilá-
tás is. Ezután elindultunk hazafelé. Este 
értünk az iskolánkhoz. 

Nagyon nagy élmény volt szá-
momra az egész kirándulás. Gyönyörű 
helyeken jártunk. Az idegenvezetők na-
gyon érdekes dolgokat meséltek például 
olyasmikről is, amikről történelemből, 
irodalomból és földrajzból vagy a ki-
rándulást előkészítő órákon már tanul-
tunk. 

Jó volt az osztálytársaimmal együtt 
lenni. A programok kitűnőek voltak. 
Nagyon örülök, hogy sok mindent lát-
tunk, de végül kicsit elfáradtam, jó volt 
újra itthon lenni.

Örök élmény marad számomra ez a 
kirándulás.

Gurbán Bereniké, Dömötör Katalin, 
Nádasné Kárpáti Katalin

n szENtIstváNtElEPI általáNos Iskola HÍREI

mikszáth nyomában a felvidéken
A Szentistvántelepi Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai, 
38 tanuló és 4 kísérő tanár június 1-5-ig a Felvidéki Sze-
pességben töltöttek négy felejthetetlen napot a Határta-
lanul pályázatnak köszönhetően.

Előző számunkban beszámoltunk 
az olvasóknak a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KLIK) és 
az Nemzeti Sportközpontok (NSK) 
közleményéről, melyet a Szentist-
vántelepi Általános Iskola bővítésé-
vel kapcsolatban megkeresésünkre 
juttattak el hozzánk. Mint ismeretes 
az iskolabővítés végrehajtása a KLIK, 
valamint az NSK kötelezettségei közé 
tartozó feladat. Az illetékes intézmé-
nyek vezetői felé ismét tolmácsoltuk a 
szülők kérdéseit. Megkeresésünkre a 
már közölt tájékoztatáson túl további 
információ nem érkezett. Az illetékes 
szervek türelmet kértek és mielőbbi 
választ ígértek. Türelem és idő fogy-
tán, mert a nyári szünet vége nagyon 
közeledik. Informális információk 
szerint az említett szervek jelenleg 
a közbeszerzési eljárás előkészítését 
végzik. Az iskolabővítéssel kapcso-
latos információkról a későbbiekben 
is folyamatosan tájékoztatást adunk 
a Budakalászi Hírmondó olvasóinak.

és még mindig várunk! 
Kérdések a Szentistvántelepi  
Általános Iskola bővítéséről  
II. rész

az iskolakezdés közeledik, a szü-
lőkben, gyerekekben egyre több 
kérdés merül fel az előttük álló tan-
évvel kapcsolatban.

A Szentistvántelepi Általános Iskola  
szeptemberi ebédbefizetésének 
időpontjai:
 
2015. augusztus 27. csütörtök  
12 órától 17:30-ig
2015. augusztus 28. péntek  
7:30-tól 16 óráig
Pótbefizetés: 2015. augusztus 31. hétfő,  
12 órától 16:30-ig.

A Kalász Suli hírei
 
Az iskola a nyári szünet alatt ügyeleti  
rendet tart a következő napokon  
9 és 13 óra között:  
augusztus 12-én, 19-én és 24-től minden 
munkanap.

Diákhírek

Közérdekű információk

Selmecbánya› Besztercebánya› Tátralomnic› Késmárk› Dobsinai-jégbarlang› 
Lőcse› Betlér› Rozsnyó› Fülek
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Felhívás

 

A pályázat célja
Budakalász Város Önkormányzata a város lakói számára lehetőséget biztosít riasztórendszer 
kedvezményes kiépítésére.  Az akció célja a városban élők biztonságának javítása, illetve a 
tulajdon elleni bűncselekmények visszaszorítása.  A kivonuló járőrszolgálat biztosításával 
kiegészített lakásriasztó rendszer, képes eltántorítani a tulajdon elleni bűncselekmények le-
hetséges elkövetőit, vagy segíthet az elkövetők eredményes felderítésében és elfogásában.  
Fontos cél a Budakalászon élők segítése saját otthonuk megvédésében.

A pályázat tárgya
A pályázaton nyertes magánszemélyek az alábbi eszközöket kapják meg ingyenesen:

Eszköz megnevezése mennyiség
Riasztóközpont + Ikon kezelő egység felszerelve 1 készlet
Kültéri hang-fényjelző felszerelve 1 db
Kombinált (PIR+IR) mozgásérzékelő felszerelve 2 db
Nyitásérzékelő felszerelve 1 db

A fenti eszközöket a pályázó által megjelölt budakalászi címen, előzetes egyeztetés alapján 
a vállalkozó ingyenesen kiépíti és telepíti, valamint a pályázót egyszeri oktatásban részesíti.

a támogatás igénybevételére jogosultak köre
–  A pályázaton részt vehet minden Budakalászon élő, állandó, Budakalászon bejelentett 

lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély.

–  Minden olyan magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett Budakalászi állandó, vagy 
ideiglenes lakcímmel, de igazolni tudja, hogy életvitelszerűen él a városban.

–  Aki elfogadja a szolgáltatási szerződésben szereplő feltételeket és képes annak teljesítésére.

A pályázó kötelezettségei
A riasztórendszer igénylése esetén a pályázó vállalja, hogy a szolgáltatást legalább 24 hónap-
ra igényli, valamint a havi kedvezményes szolgáltatási díjat megfizeti (5. 000 Ft/hó/lakás).

A pályázat benyújtása 
A pályázatot lezárt borítékban a Budakalászi Polgármesteri Hivatalban (Petőfi tér 1.), vagy 
e-mailben (info@budakalasz.hu) lehet benyújtani. A borítékon vagy a tárgy mezőben pedig 

„Lakossági Riasztórendszer Pályázat” jeligét kell feltüntetni.

A pályázat értékelése és elbírálása
Pályázni folyamatosan lehet, az ötven darabos akciós készlet erejéig. A beérkezett pályáza-
tokat, kéthetente értékeli és bírálja el a szakmai bizottság.  A szakmai értékelést követően a 
döntésről a pályázó írásbeli tájékoztatást kap.

A részletes pályázatot és a feltételeket kérjük, hogy a város honlapján vagy  
a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán keressék az érdeklődők.

Pályázati felhívás lakossági riasztórendszer 
kedvezményes biztosítására

Közérdekű információk
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A TÜDŐSZŰRÉS 40 ÉVES KOR FELETT INGYENES!
40 év alatti lakosoknak a tüdőszűrés díja: 1.700.-Ft
Kérjük, hogy személyigazolványt, TB kártyát, valamint előző évi  
tüdőszűrő igazolást hozza magával!

A vizsgálat ideje naponta
Hétfőn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig
Szerdán: 12-18 óráig
Csütörtökön: 8-14 óráig
Pénteken: 8-14 óráig

Helye
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2011 Budakalász, Szentendreiút 9.
Földszint, klubszoba 
(Bejárat a hátsó udvarról,  
a hátsó bejáratnál.)

Budakalászon

TÜDŐSZŰRÉST tartunk! 
2015. július 28-tól augusztus 11-ig.

Közélet

A cserkészcsapat elnöke Wettstein 
András azzal a kéréssel fordult az ön-
kormányzathoz, hogy támogassuk a 
cserkészcsapatot egy közösségi mű-
jégpálya létrehozásában. A tavaly 
be nyújtott műszaki és egyéb doku-
mentumok nem voltak meggyőzőek jó 
minőségű műjégpálya megépítéséhez. 
Az önkormányzat támogatja a műjég-
pálya létrehozását, hiszen magunk is 
gondolkoztunk azon, milyen jó lenne 
Óbudához hasonlóan egy műjégpályát 
megépíteni. Budakalásznak ezek a költ-
ségek nagyon magasak voltak, de közös 
erővel a cserkészcsapattal együtt úgy, 
hogy mindenki hozzáteszi a magáét, 
remélhetőleg megvalósulhat a mű-
jégpálya. Wettstein úr a nyáron új és 
meggyőző dokumentumokat mutatott 
be, amelyek alapján az önkormányzat 
nyugodtan rábólinthatott arra, hogy 
megkössük velük a támogatási meg-
állapodást a jégpálya létrehozására. 
A műjégpálya elemeit Ausztriából hoz-
zák, az ottani szabványoknak megfe-

lelő minőségű lesz maga a csőrendszer. 
Az előkészületeket, földmunkákat el-
végezték, nagyon sok energiát fektet-
tek abba, hogy a cserkészház mögötti 
területen kialakuljon egy alkalmas 
hely, amin a műjégpálya megépülhet. 
A járulékos építmények, azaz mosdók, 
öltözők készen vannak már régóta, 
tehát a hűtők összekapcsolása és a 
pálya csőrendszere, ami nagyon fon-
tos, illetve a rolbának a megvásárlása, 
ami a jeget kotorja, tisztán tartja és 
simává teszi. Decemberben már meg-
valósulhat a jégpálya és megnyithatja 
kapuit. A műjégpályát non-profit rend-
szerben szeretnék fenntartani, tehát a 
belépőjegy bevételeknek a működtetést 
kellene fedezniük az együttműködési 
megállapodás alapján. Nagy izgalom-
mal várjuk, hogy megépüljön. Nagyon 
sok ilyen együttműködésünk volt más 
társadalmi szervezetekkel, ahol közö-
sen létrehoztunk valami jó dolgot. Az 
önkormányzat természetesen az ilyen 
akciókat, ötleteket általában felkarolja 

és támogatja, de támogatási pénzt csak 
olyan projekthez adunk, amin látszik, 
hogy meg lehet valósítani, valamint 
mindenféle olyan műszaki, biztonsági, 
megfelelési, garanciális nyilatkozatok-
kal rendelkezik, ami számunkra ga-
rantálja azt, hogy ez egy biztonságos, 
jól működő beruházás lesz. A gyerekek 
nagyon szeretnek korcsolyázni, de ha 
ezt az Omszk tavon teszik meg, ahol a 
fürdőzés mellett a jégen tartózkodás is 
veszélyes abból csak probléma lehet. 
A műjégpályán viszont mindenki nyu-
godtan elengedheti a gyermekét, és a 
városban élő fiataloknak, gyerekeknek 
új sportolási lehetőséget ad, színesítve 
Budakalász közösségi életét.                VM                                      

Hosszú évek óta dolgozik az 1111. számú Szentistvántelepi Cserkész csapat  
a városban élő fiatalokért. Az elmúlt időszakban gyűjtést rendeztek, hogy meg-
épülhessen Budakalász első műjégpályája. A város önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen 5 millió forintot szavazott 
meg a cserkészcsapatszámára a műjégpálya megépítésének támogatására.  
A döntéssel kapcsolatban Ercsényi Tiborné alpolgármestert kérdeztük.

Közösségi műjégpálya az önkormányzat támogatásával

Anyakönyvi hírek

Júniusban elhunyt budakalászi lakosok
Bulyáki Károly 47 éves,
Kiss Béláné szül.: Kovács Jolán 68 éves,
Szentgyörgyvölgyi Ervin Emil 93 éves
Júliusban elhunyt budakalászi lakosok
Oláh Tibor 73 éves,
Koller András 67 éves, 
Sinkó László 75 éves

Budakalász Város Önkormányzata nevében  
Rogán László polgármester,  
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás  
alpolgármester jó egészséget kíván:
90. születésnapja alkalmából  
Ficza Józsefné szül.: Sipos Annának,
95. születésnapja alkalmából:  
Kovács Zoltánnak.

Júliusi  anyakönyvi események
Városunkban, júliusban 11 pár kötött házasságot. 
Az ifjú pároknak gratulálunk! 

Júliusi újszülöttek 
2015. július hónapban  
5 kisfiú és 5 kislány született. 
Szeretettel köszöntjük őket  
és jó egészséget kívánunk nekik!
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Az elmúlt hetek szélsőséges időjárás 
változásai mindenkinek a szervezetét 
megviselték. Főleg az idősekre és gyer-
mekekre kell odafigyelni ebben az idő-
szakban.

Meleg frontok idején a hőmér-
séklet emelkedik, a légnyomás csök-
ken. Általában tavasszal és ősszel van 
frontbőség, most éppen fronthiány 
miatt érezzük ezt a nyomasztó mele-
get és magas légnyomást. Úgy érez-
zük, mintha melegfront haladna át 
felettünk. A legtöbb emberen ilyenkor 
szorongó, feszült, lehangolt állapot, 
szomorkás hangulat lesz úrrá, a ke-
vésbé frontérzékenyeken is. Tünetei 
továbbá gyors teljesítményfokozódás 
után gyors fáradtság. A szervezetünk 
reakcióideje jelentősen lelassul, a köz-
lekedésben és a háztartásban is oda kell 
figyelnünk. A nagy melegben gyengül a 
különböző izgatószerek iránti vágy is. 
Kevésbé kívánjuk az alkoholt, a teát, a 

kávét. Testünk átlaghőmérséklete 36,4 
Celsius fok, a levegő hőmérséklete a 
nagy melegben délutánonként megha-
ladja a 37 Celsius fokot, szervezetünk 
ilyenkor verejtékezéssel próbálja le-
adni a hőt. Ezzel sok ásványi anyagot 
veszítünk, ezt kell pótolni elsősorban 
ásványvízzel. Sajnos a magas vér-
nyomással és a fokozott pajzsmirigy 
túlműködéssel élők érzik meg jelentő-
sebben a melegfront hatásait. A fölös-
leges fizikai munkát érdemes kerülni. 
Fontos az éjszakai szellőztetés. A babák 
hőszabályozása más, mint a felnőtteké, 
számukra fontos a frissítés, a homlok 
és a csuklók hűtése, valamint hogy 
árnyékban tartsuk őket. Melegfront 
idején fájdalom, gyengeség léphet fel 
a kismamáknál, viszont a hidegfront 
görcsképző, így ilyenkor nagyobb 
eséllyel születnek meg a gyerekek. A 
nők és a férfiak között sincs lényeges 
különbség a fronthatások szervezetre 

gyakorolt hatásában, az élőhely inkább 
meghatározó a frontra való érzékenység 
szempontjából. A gépjárművezetőkre 
is hatással van az időjárás. Tompul a 
figyelem, ez a legfőbb tünet. A gyalo-
gosoknak és az autóvezetőknek óvato-
sabban, lassabban, körültekintőbben 
kell közlekedniük. A frontérzékenység 
nem lehet betegség előjele, viszont ha 
valaki hajlamosabb a gyakori fejfájásra, 
migrénre, akkor mindenképp figyeljen 
oda, ha nem múlik el, forduljon a tüne-
tekkel szakemberhez. 

Érdemes megfogadnunk a szak-
emberek tanácsait, hogy könnyebben 
tudjuk elviselni a nagy meleget, hogy a 
nyár, a nyári szünet mindenkinek lega-
lább egy rövid időre pihentető legyen.

frontok hatásai az emberek szervezetére

egészség

A nyár a melegről, a vízről, a pihenésről szól. Azonban az idei hőségriadókat nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, az országos július 8-ra vonatkozó napi melegrekord 
Budakalászon dőlt meg, 39,3 Celsius fokot mértek a hőmérők városunkban. A 
sokáig tartó nagy meleg a szervezetünket is nagyon megterheli, ezért érdemes 
odafigyelni és megfogadni a szakemberek tanácsait. A Budakalászi Hírmondó 
olvasóinak Pártai Lucia, a népszerű meteorológus adott néhány hasznos infor-
mációt.

HázIoRVosoK:

Dr. Kiss Edina július 13-tól augusztus 8-ig szabadságon  
van, helyettese Dr. Török Zsolt saját rendelési idejében.

Dr. Török zsolt július 6-10. között és augusztus 10-28.  
között szabadságon lesz, helyettese Dr. Kiss Edina saját ren-
delési idejében.

Dr. Gál Katalin augusztus 3-28. között szabadságon lesz, 
helyettese Dr. Sulyok András saját rendelési idejében.

Dr. Sulyok András szabadságon volt július 3-24. között, 
helyettese Dr. Gál Katalin saját rendelési idejében.

GyeRMeKoRVosoK:

Dr. Németh Márta augusztus 24-től szeptember 11-ig sza-
badságon lesz, helyettese Dr. Asztalos Imre saját rendelési 
idejében.

FoGoRVosoK: 

Dr. Rénes Nóra július 27-től augusztus 14-ig szabadságon 
lesz, helyettese Dr. Veszeli Dóra saját rendelési idejében.

Dr. Veszeli Dóra július 1-3. és augusztus 17-24. között  
szabadságon lesz, helyettese Dr. Rénes Nóra saját rendelési 
idejében.

orvosok szabadságon
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európa-bajnokságot nyert a 
magyar strand kézilabda váloga-
tott júliusban. A Magyar Női Válo-
gatott a Norvég csapat ellen lépett 
pályára, a spanyolországi Lloret 
de Mar-ban,  ahol kemény küzdel-
met láthatott a közönség. A ma-
gyar válogatott tagjait a kézilabdás 
lányok adják, a keret tagja volt a 
Budakalászról származó Fekete 
Bozsana is, aki kiegyensúlyozott, 
jó teljesítményt nyújtott a min-
dent eldöntő mérkőzésen is. Az 
élményekről, a tervekről az edzőt, 
Gróz János kérdeztük.

Érdekes évadon vagyunk túl, a ju-
nior és a felnőtt csapatunk is nyert.  
Mindkét válogatottat megfiatalítot-
tuk, csökkentett felkészülést hajtottunk 
végre, mert az U15 korosztály bekerült 
a 2018-as ifjúsági olimpiára. Nekik jö-
vőre valószínűleg a kvalifikációs Eb-n 
kell bizonyítaniuk. Az Európa-bajnok-
ság a csapatnak nem volt sima játszma, 
a múlttal ellentétben kockáztatnunk is 
kellett. Terveink a felnőtteknél, hogy a 
jövő évi világbajnokságra összerakjuk 
a csapatot. Nem kellett kvalifikálnunk 
magunkat, nagyon sok év után ez volt 
az első ilyen alkalom, mert mi leszünk a 
világbajnokság rendezői 2016-ban. Jö-
vőre, amikor a televízió is közvetíti a vi-
lágbajnokság összecsapásait, még több 

nézőhöz jutunk el, 
ezért nagyon-nagyon 
szeretnénk érmet 
hozni, de tisztában va-
gyunk azzal is, hogy 
Magyarországon az 
e gyetlen érem, amit 
elfogadnak a szurko-
lók, azaz aranyérem. 
Ezért muszáj minden rejtett energiát 
bevetnünk, mindent megpróbálunk 
a mérkőzéseken évközben is. Nagyon 
remélem, hogy a lányok átérzik, hogy 
több százezer néző vagy esetleg több 
mint egymillió ember nézi őket a tele-
vízióban, meg kell mutatni, hogy ez a 
sport mennyire szép, hogy a lányok 
mennyit dolgoznak, hogy mennyire 
a világ elitjéhez tartoznak. Ez ami a 
jövőre vonatkozik. Visszatérve a kö-
zelmúltra és az Európa-bajnokságra 
Fekete Bozsana a döntőben 16 pontot 
lőtt, ami egy nagyon fontos része volt 
a mérkőzésnek. Bozsitól extra teljesít-
ményt várok, ő Gróz Kittivel az ext-
ra-extra kategóriájú forgók. Bozsi jó 
versenyző, érdekes személyiség, jó a 
mentalitása, ő a tökéletes sportoló tí-
pusa. 

Fekete Bozsana is megosztotta velünk 
élményeit, jövőre vonatkozó terveit:

Májusban elkezdődött az edzőtábor, 
keddtől vasárnapig voltunk Török-

szentmiklóson. Horvátországban egy 
felkészülési torna következett és Bu-
daörsön is rendeztek egy nemzetközi 
tornát, ahol szintén összemérhettük 
tudásunkat más csapatokkal. Címvédő-
ként mentünk ki, az Eb-re nagyon fiatal 
csapatunk volt idén. A cél az első négybe 
való bejutás volt, amikor ez sikerült 
akkor, a döntőbe jutást tűztük ki célul 
magunk elé. Mindegyik meccs izgalmas 
volt, de a döntő volt a legizgalmasabb, 
Európa-bajnokok lettünk. A jövővel 
kapcsolatban fontos megemlítenem, 
hogy Érdre igazoltam, egy NB1-es ké-
zilabda klubhoz. Az alapozásokat már 
az új csapattal kezdtem el, a bajnokság 
2016. május 30-ig tart majd. Általában 
a bajnokság után mehetek strandké-
zilabdázni, de erről még tárgyalások 
folynak a szövetségi kapitánnyal és a 
klubedzőmmel. A pályafutásommal 
kapcsolatos több részlet majd a jövő-
ben derül ki.                                           VM

Megújult a Budakalászi Sportcsarnok játéktere 
„Nem volt csúszás a felújítás alatt.”

Határidőre befejeződött a Budakalászi 
Sportcsarnok játékterének nagyszabású kor-
szerűsítése. Mint az ismeretes a beruházásra 
azért volt szükség, mert a régi padlózat elhasz-
nálódott és már nem volt alkalmas színvonalas 
mérkőzések, rendezvények lebonyolítására. A 
sportpadló cseréjén kívül más lényeges fej-
lesztés is történt. Horváth István az intézmény 
vezetője elmondta, hogy nagy gondot jelentett 
a mérkőzések alatt az árnyékolás hiánya, amit 
most korszerű, gyors, hatékony rendszerrel 
sikerült megoldani. Annak érdekében, hogy 
a pálya alkalmas legyen televízió közvetítések 
lebonyolítására is a világítástechnikát is fejlesz-
teni kellett. A csarnokot korszerű hangtech-

nikával szerelték fel, valamint egy hatalmas 
kivetítőt is kapott a sporttér, ami a mérkőzé-
sek, rendezvények alatt kap majd fontos sze-
repet. A nézők bíztatását, nem csak a kivetítő 
teszi kényelmesebbé, de a nézőtéren is történt 
kisebb nagyobb átalakítás a biztonságos szur-
kolás érdekében. Ahogy az intézményvezető 
Horváth István elmondta a csapatok a felké-
szülést július végén a tervezett időpontban, 
megkezdték. Nem volt csúszás a felújítás alatt. 
Július végén a munkások helyét a sportolók 
vették át a csarnokban. A hivatalos átadó ün-
nepséget majd az őszi bajnoki mérkőzésen 
tartják. A további tervek is körvonalazódnak, 
de erről majd a későbbiekben ad tájékoztatást 

a Sportcsarnok vezetősége. Addig is vízhangoz-
zon szeptemberben „Hajrá Kalász!” a mérkő-
zéseken.

sport

Fekete Bozsana Európa legjobb 
strandkézilabdásai között!
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Közélet

Budakalászt is érintette az „Amiért a 
harang szól” – Nándorfehérvár 1456 és 
Dr. Schulek Ágoston emlékére rendezett 
kerékpáros zarándoklat. A 92 kilométeres 
táv kiindulópontja ez alkalommal is a bu-
dapesti Hősök tere volt. A 45 kerékpáros 
rendőri felvezetés mellett látogatta meg 
a településeket, köztük városunkat is. Az 
emléktúrát hetedik alkalommal szervez-
ték meg, most is minden korosztály kép-
viseltette magát a mezőnyben. A szervezők 
célja a Nándorfehérvári diadal, valamint 
Dr. Schulek Ágoston emlékének megőr-

zése mellett a Dunakanyar településeinek 
népszerűsítése is.

„Amiért a harang szól”  
– Budakalászt is érintette a zarándoklat

István király gyógyszertár
2015.  augusztus 9. vasárnap 8-20 óráig   

Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

Kőhegy Gyógyszertár
2015. augusztus 16. vasárnap 8-20 óráig

Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240 

István király gyógyszertár
2015.  augusztus 20. vasárnap 8-20 óráig   

Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

viktória gyógyszertár
2015. augusztus 23. vasárnap 8-20 óráig

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

vörösmarty gyógyszertár
2015. augusztus 23. vasárnap 8-20 óráig

pomáz, vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402

 
A változtatás jogát fenntartjuk!

gyógyszertári  
ügyelet
2015. augusztus

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: Tokodi Gábor
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  

(Budakalász, 2011 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.  augusztus 23.
Megjelenés, terjesztés: 2015. szeptember 7-8-9.

A változtatás jogát fenntartjuk.



Apróhirdetés
Csillaghegyen gyönyörű kertes, háromlakásos 
230 m2-es ikerházfél kiváló állapotban  
70,4 M Ft    +36 30/9773-588 

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

aBs CoNtRoll könyvelő iroda
Alaptevékenységünk, komplex számviteli szolgáltatás, ennek keretében  
– társas vállalkozások (Bt., Kft.)
– non profit szervezetek  
kettős könyvelése, bérszámfejtése.

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

irodalom ismeretterjesztés zene kiállítás tánc alkotóműhely sport egyéb

Keressék Facebook elérhetőségeinket: Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
 VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász
 Könyvbarátnők klubja Budakalász

BÖLCSŐDÉSEK ÉS ÓVODÁSOK
részére ANGOL foglalkozás! 

szeretetné, ha gyermeke kiskorától kezdve  
természetesnek venné az idegnyelveket?
Kiscsoportos, zenés, játékos foglalkozás  
2-6 éves korig Pomázon! 
 

általáNos Iskolások taNÍtása
aNgol, NémEt, olasz nyelv  
korrepetálása, tanítása. 

szeretné, ha gyermeke jobb jegyet hozna haza  
az iskolából, vagy jól teljesítene a tanórákon?

Hívjon! +36 30 221 3696


