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Vii. évfolyam 4. szám

A tartalomból

Rend és biztonság. A városrendészetet és a településőrséget átszervezve új egységet hoz létre a
város vezetése. Segítségével hatékonyabb lehet a bűnmegelőzés, fokozottabban érezhető lesz a rendőri
jelenlét Budakalászon.
3. oldal

Magyar est Kahlban. A Kahl am
Main-i Testvérkapcsolatok Egyesületének és a Kahl am Main-i városvezetés meghívásának eleget téve
tett látogatást testvérvárosában Budakalász delegációja márciusban.
12-13. oldal

Kalászi Kocsi Fesztivál. A programot Budakalász jelképének tiszteletére rendezik meg májusban a
szervezők. A hagyományteremtő
rendezvényen minden helyet kap
ami négy keréken gurul.
19. oldal

BudAKAlász polgáRAinAK lApjA

Idén is lesz
tavasz!

ApRóhiRdEtésEK

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

Budakalász, pomáz, szentendre városokban 3000 m2 feletti, belterületi, építési telket
keresek, megvásárlásra, jó infrastruktúrával!
Metykó Zsuzsa 06/20 208 9844
metyko.csic@gmail.com

Bővülő irodánkba ingatlanértékesítőt keresünk Budakalászra és Pomázra, kiemelt területünkre. Irodai adminisztrációt, telefont és
saját tréninget biztosítunk. Kiváló helyismeret,
jó munkabírás és gépjármű szükséges az üzletkötői álláshoz. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel, és a lakhely
feltüntetésével a metyko.zsuzsa@csic.hu e-mail
címen.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közérdekű tájékoztató időszaki kiadvány
Megjelenik havonta 3800 példányban
Kiadja a Kaláz Kft., 2011 Budakalász,
Szentendrei út 24.
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István,
06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: Koczka Tibor
A szerkesztőség elérhetősége:
hirmondo.budakalasz@gmail.com;
Telefon: 06 (26) 303 287
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007
Nyomtatás: Roland Favorit Nyomda,
felelős vezető: Hegedűs Gyula,
telefon: 06 (20) 421 4010

ElAdó táRsAsházi lAKás
Budakalász Ciklámen utcában felújított,
ötszobás garázsos sorházi lakás eladó.
Irányár: 38,9 M Ft. Tel: 06-30-977-3588, 06-1-438-3827

pályázat az Egészségügyi
Központban található
helyiségek bérleti jogára

A Budakalász Város Önkormányzat a tulajdonát képező újonnan megépült Budakalászi Egészségügyi Központban (Budakalász, Klisovác utca 6.) a földszinten
található 2 db 18 m2 es 1 db 16 m2 es helyiség, míg az
emeleten található 1 db 18.2 m2 es és 1 db 28,7 m2 –es
helyiség bérleti jogára pályázatot hirdet. A részletes pályázati kiírás Budakalász Város honlapján (budakalasz.hu), valamint a Polgármesteri Hivatalban
kifüggesztett hirdetőtáblán olvasható. A sikeres pályázó
a bérleményt az épület átadását követően 2013. júniusjúlius hónapban veheti igénybe.
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István Király Gyógyszertár
2013. május 12. vasárnap
16-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
gyógyszertári ügyelet
2013. május

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. május 1. szerda
08-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326-402

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. május 5. vasárnap
16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326 402

Kőhegy Gyógyszertár
2013. május19-20. Pünkösd
08-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2013. május 26. vasárnap
16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26)340-232

A változtatás jogát fenn tartjuk!

www.budakalasz.hu

Közrend és közbiztonság
Interjú Rogán László polgármesterrel

Sok munkát adott a téli tavasz
Március 28-án egy rendkívüli és
egy rendes ülést is tartott a budakalászi képviselőtestület. Elsőként
új közbeszerzési szabályzatot fogadott el a grémium. Miért volt erre
szükség?
A jogi szabályzatunkban számos kérdés a régi aljegyzőnkhöz volt kötve a
szakképzettsége folytán, januártól azonban a járási hivatalban dolgozik, így jelenleg nincs olyan munkatársa az
önkormányzatnak, aki közbeszerzési
szakértő végzettséggel rendelkezne.
Hegyvári János kollégánk azonban szeptemberig megszerzi a szükséges tanfolyamokat, de addig is biztosítanunk kell
a jogi hátteret. Technikai átvezetésre
volt szükség, de ezzel együtt aktualizáltuk a dokumentumot a 2013-as évre.

ha már a járás szóba került: januártól számos ügyet már nem Budakalászon, hanem a szentendrei
járási hivatalban lehet csak intézni. áprilistól azonban egy kis
segítséget kapnak a városlakók.
Dr. Varga László, a hivatal vezetője
jelezte felénk, hogy összegezték az elmúlt hónapok tapasztalatait, és megnézték, mely településeken lenne érdemes
ügysegédet alkalmazni. Budakalász a lakosságszám miatt és az ügyek számát tekintve is kiemelkedett. Egy héten
egyszer, keddenként lesz nálunk ügyse-

www.budakalasz.hu

géd. Az ügyek feldolgozása, rendszerezése, archiválása az nem itt történik
majd Budakalászon, hanem az ügyek
összegyűjtésében lesz ez könnyebbség a
lakosságnak, tulajdonképpen itt indítják
el az ügyintézést és ide is jöhetnek majd
a folyamat végén.

több olyan napirendi pont volt
a márciusi ülésen, amely a város
közbiztonságához köthető. Elsőként önkormányzati rendészet létrehozásáról tárgyaltak.
Jogszabály ad arra lehetőséget, hogy
a városrendészetet és a településőrséget
átszervezve új strukturális egységet hozhatunk létre. Mivel nemsokára avatunk
egy rendőrőrsöt Budakalászon, ezért nagyon jól tudnánk együttműködni.
A szolgálatokban ugyanis mindig két
embernek kell lenni, de ez elképzelhető
úgy is, hogy a rendőr mellett településrendész van. Hatékonyabb lehet így a
bűnmegelőzés, a bűncselekmények felderítése és fokozottabban érezhető lesz
a rendőri jelenlét. Tulajdonképpen szimbiózisban működik majd a két szervezet.

Korábban március közepére
tervezték a budakalászi rendőrőrs
elindítását, ami még nem történt
meg, Mikorra várható az átadás a
munka elindulása?
Az épületet már szépen bebútoroztuk

a szentistvántelepi HÉV-megállónál, a
rendőrség belső ügyviteli, nyilvántartási
rendszere (a Robotzsaru) is működik Az
előkészületek tehát zajlanak: kint van a
házon a rendőrség tábla és a rendőrségi
parkolókat is kialakítottuk. Április 16-án
lesz az őrs ünnepélyes megnyitója, amit
a rendőrég kéréséhez igazítottuk. Az országban ugyanis egyszerre avatnak majd
fel mintegy 10 őrsöt, amelyek átadását
egy időben tervezték a rendőrségen, így
ehhez az áprilisi dátumhoz igazodunk mi
is.

A város közbiztonságáért dolgozik a polgárőrség is évek óta.
számos helyi rendezvény biztosításában is részt vesznek, ám alacsony a taglétszám.
Szép lassan lemorzsolódtak, jelenleg
10-12 ember, aki a törzsmagnak számít.
A testületi ülésen is elhangzott, hogy egy
ekkora városnak 80-100 emberre lenne
szüksége, hogy a szolgálatok ne mindig
ugyanazokra az emberekre essenek.
Ezért itt is kérem, hogy aki szeretne segíteni, érez magában erőt, elhivatottságot, hogy ilyen szempontból is tenne a
városért, az jelentkezzen.

Mögöttünk van egy igen szokatlan március, legalábbis, ami az
időjárást illeti. Mennyire befolyásolta az önkormányzat beruházásait?
Nagyon erősen befolyásolták a munkákat, az orvosi rendelőt kivéve, ahol
szerencsére már tető alatt dolgoznak a
munkások, így április 20-án meg is kezdődhet a ház műszaki átadása, a tényleges használatba vétele pedig júniusra
várható. Szerettük volna a húsvéti ünnepre a Kálvária dombot teljesen rendbe
tenni, ez a tervünk részben sikerült csak
a havazások miatt. Azért nem szeretne
pénzt kiadni sem az egyházközség, sem
az önkormányzat, hogy olyan munkát
végezzünk el, ami a hideg miatt tönkremehet. Abban állapodtunk meg ezért József atyával, hogy a felújítást egy darabig
halasztjuk. Bízom benne, hogy a jó idő
hamarosan megjön, és akkor minden
külső munkának neki tudunk állni a
KRESZ-táblák lemosásától a patakhíd
rendbetételéig.
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Ügysegéd
a járási hivatalban

Tisztelt Budakalászi Lakosok!

A Szentendrei Járási Hivatal vezetője, dr. Varga László
jelezte, hogy 2013 áprilisától, hétfői napokon – ügyfélfogadási időben a Budakalászi Polgármesteri Hivatalban – a
Szentendrei Járási Hivatal ügysegédet biztosít azon ügyek
átvételére és áttekintésére, amelyeket hatáskörileg a járási
hivatal intéz.
Így lehetővé válik, hogy utazás, autózás nélkül a járáshoz tartozó iratok átadásra kerüljenek, az átadás-átvételt
a kihelyezett kolléga végzi, aki elsősorban szociális területen nyújt felvilágosítást az ügymenetről, a becsatolandó
dokumentumokról, és ezek ellenőrzését is elvégzi.
Az elképzelések szerint jelenleg heti egy alkalommal
tartózkodna itt az ügysegéd, de az igényfelmérést követően
másik ügyfélszolgálati napon is biztosítanák a jelenlétét.
Annak érdekében, hogy a lakosok az ügyeiket helyben
intézzék, lehetőséget biztosít a Járási Hivatal arra is, hogy
előzetes egyeztetés alapján külön időpontban konkrét
gyámhatósági ügy intézése is a Budakalászi Polgármesteri
Hivatalban történjen.

Következő számunkban tájékoztatjuk Önöket arról, hogyan indult meg az ügyfélfogadás, illetve melyek az eddigi
tapasztalatok.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakótársak!

Tekintettel a rendkívül csapadékos időjárásra, településünkön is gondot okoz a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok, átereszek nem megfelelő állapota. Az
eltömődött, vízátfolyást nem kellő mértékben lehetővé
tévő vízelvezetők belvízvédelmi veszélyt jelentenek, aminek elhárítása mindannyiunk közös érdeke.
Kérjük ezért, hogy az ingatlanuk előtt található
árkok és átereszek tisztántartásáról gondoskodjanak, a víz lefolyását akadályozó hordalékanyagot, hulladékot szíveskedjenek eltávolítani.
Felhívjuk figyelmét, hogy a közterületek rendjéről szóló
12/2004. (IV. 30.) Kpvt. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ingatlan használója köteles gondoskodni a csapadékvíz elvezetését szolgáló árokból a víz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagot, hulladékot és hordalékot
eltakarítani.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az árkok állapotát a Hivatal munkatársai folyamatosan ellenőrizni fogják. Budakalász domborzati viszonyainál fogva a csapadékvíz
elvezetése –, más, síkvidéki településekkel szemben –
külön kihívást jelent, ezért számítunk a lakosság tevékeny
közreműködésére az árkok tisztítása terén.

Testületi döntések

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013.március 28-án megtartott ülésének
közérdeklődésre számot tartó döntései.

Berdó csatornázás

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása” KEOP1.2.0-09-11 számú pályázaton való induláshoz, a pályázattal
kapcsolatos
projektmenedzsment
feladataira
közbeszerzési eljárást ír ki. A képviselő-testület fenntartja
magának a jogot a közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztására.
A projektmenedzsmentre fordítandó összeg: 20 millió
Ft, melyből az Önkormányzatot terhelő Önrész mértéke
a pályázat feltételeinek való megfelelés esetén várhatóan
2 millió 100 ezer Ft.
Budakalász Város Önkormányzata a projektmenedzsment feladataira, továbbá a pályázathoz kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére előzetesen becsült
összeget az Önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére
biztosítja.

Önkormányzati rendészet létrehozása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként 2013. április 1jétől létrehozza a Budakalászi Önkormányzati Rendészetet.
A Budakalászi Önkormányzati Rendészet a Polgármesteri
Hivatalon belül a Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda
szervezeti egysége, állományába a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közterület-felügyelők tartoznak. A szervezeti egység létrehozása, a feladat ellátása többletforrást
az önkormányzat költségvetéséből nem igényel.
A képviselő-testület összes rendelete megtekinthető
a város honlapján a www.budakalasz.hu-n
az Önkormányzat menüpont alatt.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
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www.budakalasz.hu

A jótékonysági koncertet megálmodta és megvalósította Villányi László budakalászi lakos.
A jótékonysági koncert célja, hogy a lakosság összefogjon és kivegye részét az újonnan épülő Egészségház támogatásában.
A befolyó adomány összegéből oxigénpalackot tervezünk adományozni az intézmény részére.
A koncert fővédnöke Rogán László Budakalász polgármestere, támogató civil szervezet a Budakalászi Egészségklub.

www.budakalasz.hu
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Kiállítás Budakalász
egészségügyi életéről,
múltjáról

Az Egészségügyi Központ átadásával egy időben Budakalász Város Önkormányzata, Dr. Gál Katalin doktornő kezdeményezésében és irányításával valamint a Művelődési Ház

A szervezők várják a képeket, anyagokat, dokumentumokat

közreműködésével kiállítás megnyitását tervezi az új épület
aulájában és folyosóin.
Ehhez kérjük a budakalásziak szíves segítségét, közreműködését! Aki a budakalászi egészségügy történetéhez bármilyen adattal, dokumentummal, képpel, anyaggal, tárgyi
emlékkel, akár kedves történettel hozzá tud járulni, kérjük,
hogy
jelentkezzen
a
Polgármesteri
Hivatalban
személyesen ügyfélfogadási időben, illetve e-mailben a
kovacs.andrea@budakalasz.hu címen.
Az átadott dokumentumokat a szkennelést, fotózást követően visszaszolgáltatjuk a tulajdonos felajánlónak.

Változás a város legforgalmasabb
kereszteződésében

Áthangolták a lámpákat Budakalászon, a Pomázi úti kereszteződésben. A szakemberek értékelték a forgalom sűrűségét rögzítő érzékelők
adatait, s ezek alapján módosították a forgalomirányító berendezések beállításait –
mondta el Homor István műszaki tanácsadó. –
Kértük, hogy próbálják megnövelni a ciklusidőket a HÉV „rovására”, pontosan azért, hogy
csökkenjen az a kivárási idő, ami a szerelvény
érkezését, elhaladását illeti. Hozzáteszem, hogy
sajnos túl sokat nem tudtunk nyerni ezzel, mert érthető
módon, a biztonsági előírások meglehetősen szigorúak. A szakemberek úgy ítélték meg – az adatok alapján –, hogy elsősorban a József Attila út irányából érkező forgalom áthaladási
sebességét kell növelni. Ez sajnos megnöveli a Pomáz felől érkezők menetidejét. De mint azt már korábban is említettem,
számukra adott a választási lehetőség, hiszen el tudják érni a
11-es számú főutat a Dobogókői úton, elkerülve ezt a lámpás
kereszteződést.
Az áthangolt lámpák tehát elsősorban a Szentendre, illetve
a József Attila út felől érkezőknek, és az Üröm felé távozóknak
jelentenek gyorsabb áthaladást.
RT

Az anyagokat legkésőbb 2013. április 30-ig kérjük
és várjuk!

Tegyünk együtt az egészségügyhöz kapcsolódó helytörténeti
emlékeink összegyűjtéséért, hogy az emlékek minden helybéli
lakótársunk számára hozzáférhetővé váljanak egyben az
Egészségügyi Központ enteriőrje is szebb, gazdagabb legyen!
Közreműködésüket, aktivitásukat előre is köszönjük!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Zöld út a közlekedőknek

Kötelező eb összeírás
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Az állatok védelméről szóló törvény alapján eb összeírást
végez a budakalászi önkormányzat. – Az adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében az önkormányzat honlapján található
egy letölthető adatlap, de azokra is gondoltunk, akik nem rendelkeznek internettel. A Budakalászi Hírmondóban minden
háztartásba eljuttattunk ebből egy példányt. A kitöltött adatlapokat az önkormányzat polgármesteri hivatalában elhelyezett gyűjtőládába lehet bedobni, de természetesen postán is fel
lehet adni. Az adatszolgáltatás határideje június 30-a. Kérünk
minden kutyatartót, hogy tegyen eleget kötelezettségének –
mondta Fetterné Ferenczy Beatrix, környezetvédelmi referens.
A város honlapján az összeírással kapcsolatban minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők.
RT

www.budakalasz.hu

FElhÍVás

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
városi díjak adományozásáról
szóló 14/2011.(iii.31.) sz. rendelete értelmében az alábbi díjak
jelöltjeire kér és vár javaslatokat:

„BUDAKALÁSZ DÍSZPOLGÁRA” díj

adományozza annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedő munkájával, életművével a városon belül, akár határon túl is általános
elismerést szerzett, hozzájárult a város
hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az augusztus
20-ai ünnepségen kerül sor.

„BUDAKALÁSZÉRT
EMLÉKÉREM” díj

adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik a város fejlesztésében, a
társadalmi-szociális-kulturális-gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, s a
település értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el. Az emlékérem
mellé díszoklevél és emlékplakett jár.
A díj átadására az augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ”

BUDAKALÁSZ KÖZOKTATÁSÁÉRT díj

adományozható annak a személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely
a város közoktatásának minőségi színvonalának emeléséhez elméleti vagy
gyakorlati tevékenységével hozzájárult, vagy a budakalászi közoktatás
terén egyéb maradandót alkotott.
A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kap. A
díj átadására a városi Pedagógus
napon kerül sor.

„BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ
PEDAGÓGUSA” díj

adományozható annak az Önkormányzat fenntartásában működő,
helyi nevelési, oktatási intézményben
foglalkoztatott óvoda és iskolapedagógusnak, aki Budakalászon kiemelkedő
színvonalú munkát végez, végzett és
eredményesen járult hozzá a gyer-

www.budakalasz.hu

mekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához.
A kitüntető címhez díszoklevél és
emlékérem jár, a díj átadására a városi
Pedagógus napon kerül sor.

„BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki Budakalász sportéletében a
helyi testnevelés, sportmozgalom és
sporttevékenység fejlesztésében, minőségének emelésében tevékenységével példát mutatott.
Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a város
augusztus 20-ai ünnepségének keretében kerül sor. A díjat Budakalász polgármestere adja át. A díjazott személyéről a képviselő-testület dönt.

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK
EGÉSZSÉGÉÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosszú ideje,
legalább öt éve az egészségmegőrzés,
egészségfejlesztés, a megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei ellátást
végzőket is – kifejtett munkássága
révén elismerésre méltó tevékenységet
végez vagy végzett. Az elismeréshez
bronzplakett, díszoklevél jár, a díj átadására a városi Semmelweis napon
kerül sor.

„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ”

adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, aki Budakalászon több éven át kiemelkedő
munkát végzett, emelve ezzel a közszolgálati tevékenység színvonalát, s
mellyel általános elismerést vívott ki az
ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében. A díszoklevelet a városi
Köztisztviselői napon a polgármester
adja át.
Az elismerés odaítélésére
bárki javaslatot tehet.
A javaslatokat, ajánlásokat írásban, indoklással és méltatással (A/4es papíron, legalább 1000 karakter,
terjedelemben) legkésőbb 2013.
április 16-ig írásban lehet megtenni, és a Hivatal ügyfélszolgálatán
leadni, vagy a
polghiv@budakalasz.hu
e-mail címre elküldeni.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

zászlót ad
az önkormányzat

Tíz évvel ezelőtt kezdeményezte egy
helyi civilszervezet, hogy a város önkormányzata minden budakalászi lakos számára – akkor még szerény térítési díj ellenében – zászlót adományozzon. Ma
már ingyen kapnak lobogót a lakosok. –
Az elsőt a Budakalászi Baráti Kör szervezte, a Faluházban osztottuk ki akkor a
zászlókat. Nagyon nagy sikere volt az akciónak, de ezek a régi zászlók már erősen
kifakultak, tönkrementek. Van ugye, aki
nemcsak az ünnepnapokra teszi ki,
hanem általában kint van a zászló a házukon. Két évvel ezelőtt úgy gondoltuk,
hogy ezeket a megfakult zászlókat lecserélnénk. Újabb két év elteltével arra gondoltunk, hogy ismét megkezdjük a
zászlóadományozási akciót. Március 18.
óta bármikor be lehet jönni a hivatalba és
ingyenesen minden kedves budakalászi
lakosnak átadjuk a zászlót. Arra kérünk
mindenkit, vegyék át és az ünnepnapok
alkalmával helyezzék ki házukra, hogy
ezáltal is szebb legyen városunk és érezzük át még jobban az ünnep hangulatát
– mondta Ercsényi Tiborné alpolgármester. A zászlókat a Polgármesteri Hivatalban lakcímkártya bemutatásával
lehet átvenni.
RT

tervezett fakitermelés
a pilisben!

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2013. évben az
alábbi területeken tervez fakitermelést
Budakalász környezetében. Az erdőrészletek beazonosításához, elhelyezkedéséhez segítséget nyújt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Erdészeti
Igazgatóság) honlapja, ahol az egyes erdőrészletek – tag, részlet – azonosítójának megadása után a kért térképrészlet
megtekinthető.
http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/

Pilisi Parkerdő Zrt.
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„Várostakarítás”
2013. április 20-án szombaton

Tisztelt budakalászi Polgárok,
Civilszervezetek, Vállalkozók!

Budakalász Város Önkormányzata
2013. április 20-ra (szombatra) a lakosság, szervezetek és cégek számára tavaszi nagytakarítási akciót szervez.
Szeretettel várunk minden kicsit, nagyot, időset és fiatalt aki úgy érzi, hogy
van még mit tenni a város tisztaságáért.

Számítunk továbbá a környezetvédelmet
szem előtt tartó civil szervezetekre, aktivistákra, egyesületekre és cégekre, akik
hisznek a természet értékeiben és szeretetében, a környezetvédelem fontosságában!
Egyszóval szeretettel látunk MINDENKIT, akinek nem mindegy, hogy hogyan, milyen környezetben él! A
munkavégzéshez szükséges zsákot és
kesztyűt a szervezők ingyenesen biztosítanak, ezért előzetes jelentkezés szükséges!

zöldhulladék szállítás

Áprilisban ismételten megkezdődik a „házhoz menő” zöldhulladék gyűjtése. A szállítás kéthetente szombati napokon történik biológiailag lebomló zsákokban. Az első szállítási nap 2013.
április 6-a, az utolsó szállítási nap pedig 2013. november 30.
Felhívjuk figyelmüket, hogy kerti zöldhulladék elszállítása
kizárólag a szolgáltató által biztosított zöld feliratos zsákokkal
történik, melyeket a szállítási napon reggel 7 óráig kérünk kihelyezni. Más zsákban, vagy később kihelyezett zöld hulladékok nem kerülnek elszállításra.
Azok a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosok,
akik még nem vették át a 2013-ban térítésmentesen biztosított
26 db zöldhulladékos zsákot, személyigazolvány bemutatása ellenében nyitvatartási időben (csütörtök, péntek: 14-18, szom-

tájékoztatás a szabadtéri
tűzesetek megelőzéséről

Az elmúlt évek során a vegetációs tüzek felszámolása – a
természetet én károkon túl –, milliárdos költséget okozott a
katasztrófavédelemnek, illetve a központi költségvetésnek. A
tüzesetek sokszor veszélyeztették a lakosság
anyagi javait, ingatlanjait
is. A szabadtéri tüzek
nagy része a szabályok
ismeretének hiányából,
vagy annak tudatos be
nem tartásából ered. Véleményünk szerint a lakosság szakszerű tájékoztatásával csökkenthető lenne a vegetációs tűzesetek száma, ezért az alábbiakról tájékoztatom a T. lakosokat:
28/2011 (IX. 6.) BM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat 569. §
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
• A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést
Őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
• Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
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A jelentkezéseket Fetterné Ferenczy
Beatrix környezetvédelmi referens várja
(megjelölve a helyszínt, a munkakezdési
időpontot, a résztvevők létszámát, a kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát) legkésőbb 2013. április 19-ig,
munkanapokon a 343-362/132
vagy a 06-70-9849-833 telefonszámon,
vagy a ferenczy.beatrix@budakalasz.hu
e-mail címre.
Budakalászi
Polgármesteri Hivatal

bat: 8-12 óráig) átvehetik a Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz.
alatti hulladékgyűjtő ponton (volt Lenfonógyár területén).
A zsákokat legkésőbb 2013. május 31-ig lehet átvenni. Érdeklődni lehet a 06-70-371-9046-es ügyfélszolgálati
számon.

Akár 3 millió forint is lehet a bírság

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező
élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány
rendelet 2013. január 17-i hatállyal egy új tűzvédelmi bírságtételt léptetett életbe. Az új tétel kimondja, hogy amennyiben
valaki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával
a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik, 60-200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
A rendelet 2. § kimondja, hogy ha valaki tűzvédelmi előírás
megszegése miatt tüzet idéz elő, és az oltási tevékenységben a
tűzoltóság beavatkozása is szükséges, 200 000 - 3 000 000 Ft
tűzvédelmi birsággal sújtható!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Emlékeztetőül tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti
zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell. Amennyiben ez
nem lehetséges a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti zöldhulladék égetése március 15-e és április 15-e között, illetve október 15-e és
november 30-a között pénteki napokon és az önkormányzat által megszervezett várostakarítási napokon megengedett. Az égetést a reggeli és esti talaj közeli levegőréteg
hőmérsékleti változásai miatt 8 és 17 óra között lehet elvégezni.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

www.budakalasz.hu

Diákhírek

KALÁSZ SULI

Megyei német szavalóverseny
pilisszentiván 2013.

Sítáboros élményeink

Március 12-én reggel indultunk el az iskolából Murauba. Az
út hosszú volt, de ahogy haladtunk feljebb az ausztriai hegyekben, egyre szebb lett a táj. Mikor odaértünk, meleg vacsora és a kész szobák vártak ránk.

Iskolánk öt tanulója jutott tovább a német
nemzetiségi vers –
és
prózamondó
verseny területi
fordulójából. Idén
első alkalommal
rendezték meg Pilisszentivánon ezt
Továbbjutottak!
a versenyt, melyen
Gömbös Marcell
(6. b osztályos tanuló) 1. helyezést ért el, Schuster Dominic (1.
c osztályos tanuló) 1. helyezést ért el, Gömbös Hanna (4. a osztályos tanuló) 4. helyezést ért el, így ők jutottak tovább az országos versenyre.
Gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Március 15.

Együtt a csapat

Másnap korán megreggeliztünk és elindultunk a sípályára.
Ott mindenkit a tudásának megfelelő csoportba osztottak,
majd megkezdődött az oktatás. Délben megebédeltünk, azután
tovább síeltünk. A nap végére óriási köd lett, alig lehetett látni.
A következő nap rettenetesen hideg volt. Volt, aki már délután nem is tudott síelni, ezért a melegedőben töltötte az időt.
A harmadik nap is hideg volt. Este minden asztalnál az
együtt ülők előadtak valami szórakoztató műsorszámot. Nagyon jót szórakoztunk.
Az „utolsó” nap is hideg volt, de gyönyörűen sütött a nap.
Egész nap síeltünk, minden a tervek szerint alakult, kivéve egy
dolgot. Mikor hazaindultunk volna, kiderült, hogy az itthoni
időjárás miatt maradnunk kell még egy éjszakát.
Így szombat reggel indultunk, és estére megérkeztünk.

TELEPI SULI
Farsang

Mikusik Borbála és Tóth Enikő
(5.b)

Iskolánkban már hagyomány, hogy
az alsós és felsős gyermekek külön-külön
rendezzük meg a farsangi mulatságot. A
farsang alkalmából nemcsak jelmezbe
öltöztek a gyerekek, de minden osztály
egy-egy rövid kis műsorral is készült a
szülők nagy örömére. A felsős gyerekeknek az idei feladatuk az volt, hogy valamilyen történelmi eseményt vagy

www.budakalasz.hu

Idén is iskolánk tornatermében került sor az ünnepi megemlékezésre. A 2.b osztály tanulói emlékezetes műsorral tisztelték meg az évfordulót. Az ünnepségről készült videó
megtekinthető honlapunkon keresztül.

Búcsú

Szomorúan tudatjuk, hogy iskolánk volt pedagógusa,
dr. török Erikné, Marika néni
73 éves korában elhunyt.
Sokan „motoros tanító néninek” ismerik, hiszen 20 éven keresztül ily
módon közlekedett ürömi otthona és a Kalász Suli között. Az alsó
tagozatban tanított, sok igen nehéz sorsú gyereket segítve. Különösen
szívügye volt az ének oktatása. Felső tagozatban angol nyelvet
tanított, igyekezett a legkorszerűbb
módszereket alkalmazni. Idősebb éveiben is aktív, nyitott életet élt.
Folyamatosan képezte magát, szívesen utazott, több kórus tagja is volt.
Két gyermeke, öt unokája, kollegái, barátai vettek tőle búcsút
az ürömi református templomban.

történelmi regényt jelenítsék meg a színpadon. Minden osztály produkciója
rendkívül színvonalas volt.
Weitzinger Zsombor 3. a osztályos tanulónk ilyennek látta a farsangot: Péntek délután 4 órakor volt az alsós
farsang. Minden alsós osztály érdekes
műsorral készült. Nekem mindegyik
műsor tetszett, de legjobban az 1. c-sek
tánca. Ők azt adták elő, hogy szorgalmas hangyák, és dobozokból, amik játékból kövek voltak, kirakták, hogy 1. c.
Aztán voltak játékok. Volt lufi fújó ver-

seny, tombola. Be is lehetett öltözni. Én
nyomozónak öltöztem. Jól éreztük magunkat. Nekem nagyon tetszett.

Programjaink óvodásoknak

Február 22-én, pénteken délután
angol és német nyelvi foglalkozásokkal
vártuk a leendő elsősöket. A következő
alkalom az iskolával való ismerkedésre
március 8-án, pénteken 17 órától lesz
egy közös kézműves foglalkozás kereté-
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ben, majd március 20-án, szerdán nyílt
napra várunk szeretettel minden érdeklődőt a leendő elsős tanító nénik óráira.

Kalandozás az iskolában

2013. február 16-án, szombaton az iskola egy játékos délelőttöt szervezett,
melynek során az óvodás gyermekek a
szüleik kíséretében, megismerkedhettek
az iskola dolgozóival és az épület minden
zeg-zugával.
A leendő elsős tanító nénik fogadták a
kis óvodásokat. Bemutatkoztak a gyerekeknek, és közösen elkészítették minden
gyermek névjegykártyáját, amit a ruhájukra tűztek, így a gyerekeket mindenhol
keresztnevükön tudták szólítani.
Minden kalandor kapott a tanító néniktől egy saját kis nyakba akaszthatós
tarisznyát, amibe az állomásokon kapott
kirakós darabkákat, illetve a saját maga
által elkészített játékokat, rajzokat, munkákat gyűjthette. Nagy meglepetést és
örömöt okozott, hogy a nap végén a tarisznyát is hazavihették.
Hat fős csapatonként indult az iskola
felfedezése. Izgalmas térkép segítségével

Diákhírek

kot, amit haza is vihettek. Az egyik állomáson az angolt tanító Andi néni várta
a gyerekeket, ahol kis, angol dalocskát
tanulhattak meg a szivárvány színeiről.
Egy saját szivárványos képet is kiszínezhettek.
A logopédus Anikó néni is ott volt egy
állomáson, itt különböző fejlesztő, okosító számítógépes játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek és a szüleik.
A fejlesztőpedagógus Emese néni állomásán pedig játékos formában gyakorolhatták a szavak hangokra bontását.
Még az igazgató bácsi irodájában is
kalandozhattak a csapatok, ahol személyesen Kristóf bácsi fogadta az iskola leendő kis tanulóit. Emlékül az iskola
jelképét, egy cseresznyés matricát adott
a gyerekeknek.
A kalandozás végén egy igazi sportos
akadálypályát is kipróbálhattak a csapatok. A felsős, testnevelést oktató Kati
néni az egész tornatermet izgalmas
sportpályává alakította.
Az utolsó állomás újra a leendő elsős
tanító néniknél volt. Itt az állomásokon
összegyűjtött kirakós darabkákat ragasztották fel a gyerekek egy szép, színes
kartonra, amiből összeállt az iskola cseresznyés címere.
A kalandozás végére minden kis óvódás arca ragyogott, az elején félénkebb
gyerekek is feloldódtak, és élvezték a színes feladatokat.
Egy remek délelőttöt tölthettünk
együtt pedagógusok, gyerekek és a szülők. Sok-sok pozitív élménnyel mentünk
haza mindannyian.
Kenderesi Ildikó
szülő, tanító néni

Fejtörő a kalandoroknak

indultak a gyerekek a szüleikkel együtt a
különböző állomásokra. Tizenkét állomáson át vezetett az utuk. Minden állomáson egy-egy tanító néni várta a
csapatokat érdekes feladatokkal. Volt
mesehallgatás állathang utánzással, kalandtallér gyártás, amivel természetesen
"fizetni" is lehetett. Az egyik állomás az
ebédbefizetés helye volt, ahol három kalandtallérért étkezési utalványt lehetett
vásárolni, majd az ott kapott számlával
azt finom tízóraira beváltani.
Papírból és fagolyóból készítettek a
gyerekek a tanító néni segítségével játé-
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zeneiskolai
hírek

Iskolánk páratlan eredményt tudhat
magáénak azzal, hogy a XIII. Országos
Zongoraversenyen induló mindkét diákunk – Gyuricza Karola és Rozenberszki
Zsófia – bejutott a rendkívül nívós verseny döntőjébe. Országosan összesen
266 versenyző indult a válogatókon és
74 jutott be (ez különösen az első korcsoportban jelent nagy elismerést, ahol
mindössze 10 gyermek került a dön-

tőbe). Ezt a kiváló eredményt Dankovics
Valéria tanárnő gondos irányítása alatt
érték el diákjaink, akiknek ezúton is
szívből gratulálunk!
A budapesti Tiszán innen – Dunán
túl népdaléneklési versenyen Papp
Ágnes tanárnő növendéke, Tóth Enikő
Sára Kiemelt arany minősítést kapott.
Mindkettőjüknek gratulálunk!
Március elején iskolánk jazz együttese egy internetes zenei versenyt
nyert meg, így HOLDPONT néven a
Nemjuci zenekar előzenekaraként léphetett fel az A38 hajón. A Duna TV felvételt is készített Róluk, melyet
várhatóan pár hét múlva mutatnak be
a televízióban.
Reikort Ildikó tanárnő tanítványa,
Rudolf Daniella, 5.B osztályos növendékünk remek produkcióval képviselte iskolánkat március 1-jén, a VIII. Országos
Czidra László Furulyaverseny Területi
Válogatóján, Szentendrén. Daniella előadásával a harmadik legmagasabb pontszámot szerezte meg, mellyel bejutott az
országos döntőbe is. Neki és tanárának
is szívből gratulálunk!
A zeneiskolában térítési díj pótbefizetés lesz 2013. április 10-én, szerdán
7:30-18 óráig.
A zeneiskola 2013. április 15-19-ig
Nyílt hetet tart, melyre szeretettel várjuk
a zenetanulás iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket.
Felvételi meghallgatást tartunk a
2013/2014-es tanévre felvételizőknek
2013. április 24-én, szerdán 15-18 óráig.
Részleteket az iskola@kami.hu honlapon találnak.
2013. április 23-án, kedden 17 órakor
a Faluház Dísztermében rendezzük a
Kezdők koncertjét, melyen az idei tanévben kezdett klasszikus és népi hangszeres növendékek mutatják be tudásukat.
Szeretettel várjuk a délszláv zene kedvelőit az V. Országos Kalászi Tamburástalálkozóra április 21-én, vasárnap
délután a Faluház Báltermébe. 14-18
óráig bemutató koncertek, 18:30-tól 21
óráig délszláv táncház lesz.
Az Országos Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekari verseny észak-magyarországi területi válogatóját rendezi
iskolánk április 28-án, vasárnap 9-18
óráig a Faluház Báltermében.
Minden programunkra szeretettel
várjuk az érdeklődőket!

www.budakalasz.hu

A legkisebbek hírei

Kicsiny életképek

A téli és tavaszi időszak is igazán
mozgalmas programokkal telt és még
most is zajlik a SÜNIKNÉL.
A már jól összeszokott kis csapatunk
igazán jól „elbúcsúztatta” a telet: a közös
farsangolás sok kacagtató élményt hozott a mindennapjainkba. Anyukák és
apukák önfeledt és vidám szereplését és
játékát látva igazán gazdagnak éreztem
magam, örülök, hogy részese lehettem.
Velünk együtt ők is igazi pajkos játszótárssá váltak pár óra erejéig a gyerkőcök
nagy örömére, amit a sok fánk és süti
csak színesített.
Azután a „törpikés” alapítványi mesénk következett a rangos sorban, amely
óvodánk egyik igazi vívmánya. A szülők
és gyermekek már előre találgatják,
vajon mi lesz az új mese címe, találgatják
a szereplőket is. Aztán a végén így is
óriási a meglepődés és az izgalom. A
színfalak mögül lopva lesett szép pillanatok és a vidám arcocskák mindig feledtetik a nehéz perceket és újabb
szereplésre sarkallnak. Az előadások
után csodás dolog, hogy csoportunkban
a törpék vonulását éneklik és táncolják
és kérdezgetik Hófehérkét (Kinga nénit),
hogy ugyan merre hagyta Kacifántot. A
sok kedves rajzról pedig még szó sem
esett.
Ezután máris elérkeztünk márciushoz, s a víz világnapjához. A kedves mese
és vers hallgatása mellett remekül kísérletezhettek a gyerekek: kíváncsian lesték
a víz csobogását, átlátszó tisztaságát.
Fantasztikus elszántsággal és türelemmel tisztogatták játékaikat, a lányok még
babáikat is megmosdatták.

Mostanában pedig a húsvét – a nyuszi várás- tart lázban bennünket. Kedvükre való játékok és mesék-versek
tarkítják napjainkat, s a sok otthoni
játék- és szőrmenyulak benépesítik a
csoportunk szőnyegeit, s reméljük igazi
„otthonra lelnek” nálunk legalább egy
rövid időre, s talán némi ajándékot is
magukkal hoznak… Várjuk szeretettel!
Ujvári Veronika, Roni óvó néni
Süni csoport, Telepi Óvoda
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Ünnepelnek a kicsik

Ez az ünnep kiváló alkalom arra, hogy
gyermekeinkben a hazafias érzelmeket,
a nemzeti identitástudatot elmélyítsük.
E témában ovisainkkal sok könyvet,
képet nézegettünk, meséltünk nekik a
márciusi ifjakról és a szabadságharc
nagy eseményeiről.
Nagy izgalomba hozta őket a múlt
történelme. A lányoknak nemzeti színű
pártát, a fiúknak 1848-as csákót készítettünk. Persze egy igazi katona oldaláról nem hiányozhat a kard sem, ezért
hamar hajtogattunk azt is papírból mindenkinek.
Eljátszottunk egy jelenetet a forradalom kitöréséről, s a lányok nemzeti bokrétával integettek a hadba vonuló
huszároknak, miközben lelkesen énekeltük... „édes rózsám a hazáért el kell válnom tőled!"
Öröm volt nézni a csillogó szemű gyerekeket, ahogy meneteltek és gyakorolták a bal-jobb, bal-jobb, hátra arc
lépéseit. Faliújságjaink megteltek a szorgos kezecskék alkotásaival; büszke gyalogos és lovas huszárokkal, Magyarország térképével, s mindezeket Magyarország címere „koronázta meg”. E hét folyamán különböző fejdíszekkel ékesítve
örömmel néptáncoltak gyermekeink,
majd eljátszottuk a csatát, amelyben
megvédtük a Hazát. Igy gyerekek meseszerűen átélhették a történelem jeles pillanatait.
Az ünnepi délelőttön a Nemzeti dal
első versszakát és a „piros, fehér, zöld
ez a magyar föld” mondókát forradalmi
lelkesedéssel harsogtuk, ezzel is maradandó élményt nyújtva gyermekeinknek.
Delfin csoport, Vasútsori Óvoda

KÖzhÍRRé tétEtiK!

A Nyitnikék Óvoda szervezésében
2013. április 20-án 17 órától
a

KoloMpos EgYÜttEs
muzsikál és táncházat tart.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket az óvoda Pomázi úti épületének udvarán.
Belépő: 600 Ft/fő
Nyitnikék Óvoda dolgozói

www.budakalasz.hu
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Magyar Est Kha

A Kahl am Main-i Testvérkapcsolatok Egyesületének és a Kahl
24-i hétvégét testvérvárosunkban töltöttük. Az ottani testvérkapc
rendez a két testvérvárosi küldöttséggel közösen. Az est lényege, h
rosabbra fűzzük a kapcsolatot polgáraink kötött.
Kahl-i barátaink nagy szeretettel vártak bennünket, már a p
zöldbe öltöztetett nagytermét. Jó érzés volt tapasztalni, hogy milye
szállásoltak el bennünket, ügyelve arra, hogy a szállásadó és a ve
Úgy gondoltuk, az idei magyar est akkor lesz igazán nemzeti, h
ez, hiszen 130 főre kellett a háromfogásos menüt elkészítenünk.
hoz. A zenekar tagjait német barátaink kirándulásra vitték, a köz
Előételként fasírtot készítettünk, melyet sajttal tálaltunk. Eh
Az előétel fasírtgolyók nyárson 130 főre

Barack és szilva pálinka kínálás

Dolgozik a magyar csapat

12

Polgármesterek főzik a marhapörköltet

www.budakalasz.hu

al am Mainban

l am Main-i városvezetés meghívásának eleget téve a március 22csolatok egyesülete egyik évben magyar, másik évben francia estet
hogy a kahliak jobban megismerjék szokásainkat, ételeinket, szo-

péntek esti megérkezésünkkor láthattuk a Festhalle piros-fehéren lelkesedéssel készültek erre az estre. Szokás szerint családoknál
endég korábbról ismerje egymást.
ha a magyar ételeket magyarok készítik. Nem kis vállalkozás volt
Szombaton délelőtt csapatunk egyik része hozzálátott a munkázeli Aschaffenburg történelmi városát tekintették meg.
hhez több, mint 500 db golyót gyúrtunk össze és sütöttünk ki a
helyszínen.
A lábszárpörköltet Polgármester úr vezetésével a férfiak készítették. Üstben, szabad
téren főzték meg a 35 kg marhahúst. Kahl polgármestere, Jürgen Seitz úr is részt vett a
munkában, különösen a hagymaszeletelésben
jeleskedett. Zárójelben jegyzem meg, közel 10
kg hagymáról volt szó.
Desszertnek csöröge fánkot sütöttünk,
melyhez 5 kg lisztet használtunk fel. Ebből a
mennyiségből mintegy 400 db fánkot készítettünk.
Estére összeállt újra a csapat, a Kamp Kapelle – csökkentett létszáma ellenére – óriási
sikert aratott a szombat esti rendezvényen.
Magyar és német indulókat, népszerű darabokat játszottak a közönség nagy örömére.
Igyekeztünk a magyar estet emlékezetessé
tenni német barátaink számára. Szerénytelenség nélkül mondhatom, ez maradéktalanul
sikerült, melyért köszönet illeti az összes közreműködőt.
Ercsényi Tiborné alpolgármester

Zenél a Kamp Kapelle

Jürgen Seitz, Khal am Main polgármestere és dr. Krepárt Tamás, Budakalász
alpolgármestere hagymaszeletelés közben

Jürgen Seitz, Khal am Main polgármestere, Roland Solatges a testvérkapcsolatok elnöke, Rogán László és Ercsényi Tiborné ünnepi köszöntője

www.budakalasz.hu
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idősgondozás Budakalászon
A nappali ellátás mellett házi segítségnyújtás is igényelhető

Budakalászon a Táncsics utcában
működik a Kalászi Idősek Klubja. A
tagok átlagéletkora nyolcvan év. Zelizi
Erika, az intézmény vezetője elmondta,
szeretné felhívni a budakalászi idősek
figyelmét, hogy három szakképzett
gondozónőtől házi segítségnyújtást igényelhetnek az érintettek. „A házi segítségnyújtás az otthonukban élő és
szociálisan, mentálisan rászoruló idősek
ellátása. Budakalász területén három
szociális gondozónő végzi a feladatot.
Olyan időseket gondozunk, akik vagy
egyedül élnek és nem tudnak magukról
gondoskodni, vagy családban élnek, de a

lakos, aki számára fontos lenne a házi
segítségnyújtás:
„Budakalász területén nagyon jó a
kapcsolatunk, nagyon jó jelzőrendszer
alakult ki a háziorvosok, védőnők, aszszisztensek, a hivatal dolgozói között.
Hirdetésünket a Budakalászi Hírmondóban is megjelentettük, szórólapoztunk
is, hogy minél többen vegyék igénybe ezt
a szolgáltatást, mert sokan nem tudják,
hogy van. Pedig ez egy nagyon hasznos
segítség. Aki szeretné igényelni, személyesen, vagy az alábbi telefonszámon teheti meg: +36/26-341-435. Szóban és
írásban is lehet kérni.”

Jó tartozni valahová
családtagok dolgoznak, elfoglaltak és
nem tudnak segíteni. Nagyon fontos,
hogy tudjunk beleérezni azoknak az időseknek a helyzetébe, akik magányosan
töltik napjaikat, és sokszor már annak is
rendkívül örülnek, ha van kit várni, ha
tudják, hogy érkezik a gondozónő, akivel
tudnak kicsit beszélgetni. Természetesen
igény szerint munkatársaink a gyógyszerek felíratásán, orvoshoz kísérésen kívül
számtalan dologban tudnak segíteni. Legyen szó akár mosásáról, fürdetésről,
vagy a legmegszokottabb ház körüli teendőkről.”
Zelizi Erika hozzátette, sok segítséget
kapnak a védőnőktől, és a háziorvosoktól, ők azok, akik jelzik, ki az az idős
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Az idősek klubja természetesen nem
csak házi segítségnyújtással foglakozik.
A 20 férőhellyel működő nappali ellátás
nagyon népszerű. - Jelen pillanatban
telt ház van minden nap. Bejárnak akik a
közelben laknak, akik távolabb, azokat
mikrobusz szállítja reggel és délután
viszi haza. A programokat úgy állítjuk
össze, hogy bevonjuk az időseket is.
Minden nap van valami, vagy felolvasás,
vagy tv nézés, jeles napok ünneplése. A
lényeg természetesen a szabadidő hasznos eltöltése– mondta el az intézmény
vezetője.
A klubtagok is nagy örömmel mesélnek a Kalászi Idősek Klubja életéről,
mindennapjairól. A legfrissebb élmény a

Zelizi Erika klubvezető
Budafoki Borkatakomba meglátogatása
volt. – Szeretettel vártak minket, nem
első alkalommal voltunk. Volt olyan,
hogy lent voltunk az Omszk parkban, ott
megittunk egy kávét, aprósüteményt ettünk. Fogunk menni Balatonra, erre már
nagyon készülődünk. Megköszönjük ezt
a polgármesterünknek is. El szokott
jönni hozzánk, és olyankor mindig kérdezi, hogy hogy vannak a kislányok?
Mert mi vagyunk az öreg kislányok. Jó
itt. Olyan jó, hogy van hova menni, hogy
törődnek velünk, és ez egy olyan nagy
szó – mondta el a klub egyik tagja, Rózsika.
A klubtagok egybehangzó véleménye
alapján nagy köszönet illeti Zelizi Erika
vezetőt, és munkatársait, akikről nagyon
nagy szeretettel beszéltek. „Valamenynyien tulajdonképpen egyedülálló özvegyek vagyunk, és olyan jó hogy van egy
közösség, ahova mindennap elmehetünk, egymással beszélgethetünk. Nagyon jó hogy valahova tartozunk, hogy
van hova mennünk nap mint nap és szeretettel fogadnak bennünket. Mindenki
olyan aranyos és mindig olyan igazi lelki
békével megyünk el – osztotta meg élményeit Eta néni.
– Nagyon nagy segítség, hogy ide jöhetek, mert sajnos nincs a lakásomban
víz, így itt a ruháimat kimossák, kivasalják. Köszönetet mondok a vezetőségnek,
nekünk ez nagyon nagy segítség. Ha be
van zárva egy hétre, nagyon hiányzik alig
várjuk, hogy nyissák – mondta Etel néni.
A Kalászi Idősek Klubjában a nappali
ellátás jelenleg teljes kapacitással működik, de Zelizi Erika elmondta, nagyon
szeretnék, ha többen vennék igénybe a
házi segítségnyújtást is.
Raczko Tímea

www.budakalasz.hu

Keljünk fel a kispadról és cselekedjünk!

A budakalászi találkozón Böjte Csaba, egy kérdésre válaVendégünk címmel indított a közelmúltban új sorozatot a
budakalászi Kós Károly Művelődési Ház. A program első el- szolva elmondta, örül az új pápa megválasztásának, véleméadója Jankovics Marcell volt, legutóbb pedig Böjte Csabát hall- nye szerint jó döntést hoztak a bíborosok. Mint mondta,
gathatták meg az érdeklődők. Az atya többek között arról az nagyböjtben mindenkinek jó lenne egy kicsit megújulni, a
összefogásról mesélt, amely márciusi 15-én, a hóviharban ra- római katolikus egyház is újult. Egy egyszerű, nagyszerű ember
gadt emberek mentésére jött létre. Azon a napon ugyanis az új pápa, aki képes sorban állni, tömegközlekedést használni.
„Talán a mai világnak egyik fő
maga is vidéken, Solt környéproblémája a túlköltekezés, az
kén járt. Mindenki nevében
anyagi javak hajhászása, ami
megköszönte azoknak a munnagyon sok emberi értéket elkáját, akik helyt álltak és própusztított. A Szent Atya szembáltak utat vágni a hóban.
bemegy ezzel, ennek nagyon
Mint mondta, reméli, hogy ez
örülök.”
a szolidaritás hosszú időre
A humorral is átszőtt előmegmarad. „Ilyenkor nagyadást mindenki nagy figyelemböjtben az ember ahová hívják
mel hallgatta, hiszen az atya
elmegy, hogy tanúságot tegyen
nagyon sok útmutatást adott.
a szeretetről, amiért Krisztus
„Gyerekkoromban emlékszem,
Urunk közénk jött, és segítsük
elmentünk hokizni. Csíkszereaz embereket, hogy elmélyüljedán mindenki hokizott. Persze a
nek, felkészüljenek Húsvét
nagyfiúk
nem szívesen engedszent ünnepére.”
Böjte Csaba atya tartott előadást a művelődési házban
tek fel a jégre. Amikor végre felBöjte Csaba civilként autóvillamossági szerelőnek tanult, majd miután ezt a szakmáját engedtek a pályára jól fellöktek, tele lettünk kék-zöld folttal,
feladta, egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitán. Ezzel meg egy csomó gólt is kaptunk. De mégis sokkal jobb volt játa döntéssel, akaraterejét próbára téve, lelkiekben már a papi szani, mint a kispadon ücsörögni. Én azt gondolom, hogy a mai
pályára készült. A Ferences rendbe még a Ceausescu-diktatúra ember szeret üldögélni a kispadon és onnan kommentálni, ahealatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Több he- lyett, hogy cselekedne. Testvéreim azt gondolom, azt kellene
lyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, megtanulnunk, hogy nézzünk magunkba. Keljünk fel a kispadahol oltalmába fogadott néhány utcagyereket. A lakatot le- ról és cselekedjünk. Ami a szívünkben van, azt adjuk ki.”
Böjte atya előadása végén közös imára hívta a jelenlévőket,
verve, az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. Az árvákat befogadó ferences rendi majd nagy örömmel válaszolt a kérdésekre is.
Nagy Judit
szerzetesnek hamarosan az egész világon híre ment.

szent istván kertje – a közösségi
parképítés megkezdődött

A hűvös idő és jelentős sár ellenére
2013. március 23-án, szombaton 130-an
jöttek el önkéntes munkával dolgozni:
iskolások, tanárok, cserkészcsapat tagjai
és vezetői, továbbá szülők és helyi lakosok. Összegyűjtöttünk kb. 10 m3 szemetet, majd elültettünk mintegy 300
cserjét és 9 nagy méretű fát (kocsányos

tölgy, hegyi juhar, rezgő nyár, vadkörte
és májusfa). További kb. 40 db fa vár
még arra, hogy elvállalja egy budakalászi család vagy civil szervezet, baráti társaság, közösség az elültetését! Kérjük
terjeszteni az „ÜLTESS EGY FÁT A JÖVŐÉRT” akciót! Minden egyéb segítséget is köszönünk! A fejlemények és a

Az „ÜLTESS EGY FÁT A JÖVŐNEK!” akció keretében felhívással fordulunk minden budakalászi civil szervezethez, közösséghez, baráti társasághoz és a családokhoz, hogy ültessenek el egy fát!
Budakalász jövő generációi is látni fogják majd a tankertként is szolgáló helyszínen ismertető táblákon a fák neve mellett, hogy kik ültették el. Még 40 db fa vár elültetésre a „Szent István kertje” projektünk keretében, melyet a Zöldövezet pályázat
keretében, a MOL támogatásával az Ökotárs Alapítvány írt ki.
Az ültető gödröket az önkormányzat segítségével már kiásták, melyekbe az őshonos gyümölcsfákon kívül nagyon sokféle fa fog kerülni (tölgyfa, éger, fűz, stb.).
Aki tud, hozhat ültetni való fát, erről kérjük, egyeztessen Takácsné Zajacz Vera
tájépítésszel: 06-20-344-5158, zajacz.vera@t-online.hu.

www.budakalasz.hu

közösségi parképítés eseményei követhetőek lesznek a facebook-on is. A következő közös akció április 20-án
szombaton lesz 9 órai kezdettel a szentistvántelepi HÉV-megálló melletti Cserkészgrundnál. Köszönet a résztvevőknek, de sok még a tennivaló (cserje és
faültetés, füvesítés, padépítés, szemetesek és szabadtéri tornapálya építése,
stb.) Örömmel fogadjuk, ha minél többen csatlakoznak e közösségi összefogáson alapuló új budakalászi közösségi tér,
közpark létrehozásához! Jó Munkát!
Dr Wettstein András
Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány kuratóriumi elnök.
06-30-305-7305,
wett.andras@gmail.com
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Budakalászi
Evangéliumi
Közösség
(Budakalász, Budai út 55.)

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (Nkt) 49.§.(1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel.

Elérhetőség:
Kiss Péter lelkipásztor
+36-20-886-8752
kish.peter@gmail.com
Honlap:
http://iebek.hu/

állandó programjaink:
Vasárnapi Istentisztelet:
Minden vasárnap 10.00 órai
kezdettel.
LIFE (program 14 és 20 év közötti fiataloknak: péntekenként
18.00 órakor

Családi konfliktusokkal
küzdenek?

Csalódás, féltékenység keseríti
a mindennapjaikat?

Aggódnak azért, hogy
a gyermekek hogyan vészelik át
a feszült időszakokat?
Munkahely elvesztése miatt a
családtagok viselkedése
megváltozott?
„Kihűlt a családi tűzhely?”

Szeretné megérteni, mi történik
Önökkel?
Keressünk együtt megoldást.
Várjuk Önöket!
Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
Személyes jelentkezés:
2000 Szentendre,
Szentlászlói út 89.
Telefonon:
26/400-172 vagy
20/278-3734
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A 2013. január 1-jétől hatályos, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(Kt.) 24.§.(3) bekezdése alapján a gyermek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni, amelynek teljesítésért a szülő
felelős [Nkt. 72.§.(1)]
Az óvodát fenntartó Önkormányzat által
meghirdetett időpontban a gyermeket elsősorban a lakóhelye szerint illetékes körzetes óvodába kell beíratni (felvételi
körzethatár: www.budakalasz.hu/közoktatási intézmények).

2013. április 17-én szerdán, 18 órai kezdettel a budakalászi óvodákba beiratkozó
gyerekek szüleinek lesz összevont szülői
értekezlet a Kós Károly Művelődési házban, amelyen az óvodai beiratkozások
rendjéről, az óvodák működéséről, az óvodai nevelésről kapnak tájékoztatást és
megismerkedhetnek a település két óvodájának vezetőivel.
A szülői értekezleteket követően kerül
sor az óvodákban a nyílt, bemutató foglalkozásokra / játszónapra, ahol a szülők betekintést kaphatnak az óvodákban folyó
munkáról, közösségi életről:
• Telepi Óvodában nyílt játszónap:
2013. április 19-én pénteken 9-11 óráig,
• Nyitnikék Óvodában nyílt játszónap:
2013. április 20-án szombaton 9-11 óráig.
Ezt követően 2013. április 22-23-ai napokon (hétfő-kedd) 7-tól-17:30 óráig
kerül sor mindkét óvoda esetében az óvodai jelentkezésre, beiratkozásra.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülő és gyermeke
lakcímkártyája.
Szeretettel várjuk a leendő óvodás gyermekeket és szüleiket a fenti programokra!
VZs

Anyakönyvi hírek

Budakalászi újszülöttek:
Március hónapban 1 kisfiú és 1 kislány született.

házasságkötések:
Budakalászon márciusban hat pár kötött házasságot.

Elhunytak:
Februárban elhunyt Billein István 88 éves, márciusban elhunyt Szelczi Ferenc 76 éves,
Kelemen István 84 éves.

szépkorúak:
Március 4-én Stofira Gyuláné szül.:
Ferenczi Margitot 90. születésnapja
alkalmából otthonában köszöntötte
Ercsényi Tiborné alpolgármester.
Stofira Gyuláné 1947 óta él családjával Budakalászon. Ekkortól nyugdíjazásáig a Lenfonógyár bölcsődéjében
dolgozott gondozónőként, majd
annak vezetőjeként, összesen 44 évig.
90. születésnapja alkalmából fia,
lánya, 6 unokája és 9 dédunokája köszöntötte.

Kordé Jánosné szül.: Visnyei Cecíliának és Csondor Ferencné szül.: Soós Etelnek 90. születésnapja alkalmából jó erőt és egészséget kíván Rogán László polgármester.

www.budakalasz.hu

túra és rally autók
Budakalászon

Májusban tartják meg a városban az első Kalászi
Kocsi Fesztivált

Török Péter az Ice Cream Blues Band basszusgitárosa és a
Jazz Szérum vezetője egyben. Emellett közel húsz évig rallyversenyző volt. Benkó Attilával a Kós Károly Művelődési Ház
Hagyományt teremtenének

vezetőjével is a zene révén ismerkedtek meg, most pedig az
első Kalászi Kocsi Fesztivál megszervezésén dolgoznak együtt.
Benkó Attila elmondta, szerette volna, ha idén a május 1-jei
programok szakítanának a megszokott virsli és sör hagyományával.

honnan jött a rendezvény ötlete?
Az alapötletetet Budakalász fő jelképe, Európa első kocsi
ábrázolása adta. Ennek a leletnek a tiszteletére tervezzük mostantól – hagyományteremtő szándékkal – minden évben megrendezni ezt a fesztivált, erősítve ezzel a város identitását is.
Lényege, hogy lesz itt minden, ami kocsi, minden ami négy keréken gurul. Hangsúlyos szerepet kap a túra és rally autó kiállítás, amelyhez kiegészítő programok is kapcsolódnak. Lesz
elektromos kisautó verseny a gyerekeknek, ki lehet próbálni
golf autót, lesz rendőrségi bemutató, matchbox autó és makett
kiállítás, vásár. Levetítjük az Autóversenyzők című filmet,
utána a közönség találkozhat a film szereplőivel, sőt még a légvár is egy nagy teherautó lesz, tehát minden az autózásról szól.
Mindemellett lesznek előadások is a kocsi kultuszról.

A szervezésben hogyan vesz részt török péter?
Mint koordinátor vállaltam fel, hiszen itt élek ebben a térségben. A zenekaromnak otthont adott a Művelődési Ház, laknak itt Budakalászon autóversenyzők, a saját csapatomból, a
Főtaxi autósportból is. Itt él egy nagyon jó haverom, Véber
Feri, aki szerelő és ősrégi budakalászi versenyző. Itt lakik Gál
Csabi, többszörös magyar bajnok és Kalapács Zsolti is. Több
mint húsz versenyautót fogunk kiállítani, egy úgynevezett szervizparkot láthatnak majd a látogatók. Akik a rallyban járatosak, biztosan fognak ennek örülni, de akik még nem ismerik a
rallyt, azonak is érdekes lesz a program! Be lehet tekinteni a
versenyautókba, némelyikbe még be is lehet ülni. A szerviz
autók pedig mikrobuszok vagy kisebb kamionok, s ezek a
mozgó műhelyek is látványosak lesznek.
A szervezők bíznak a rendezvény sikerében, s abban is, hogy
ezután minden évben megrendezhetik majd májusban a Kalászi Kocsi Fesztivált.
RT

A Pest Megyei Könyvtár áprilisi rendezvényei
április 10-én, szerdán, 14 órakor
a Pest Megyei Könyvtár olvasótermében
KÖLTÉSZETNAPI VÁROSI SZAVALÓVERSENY

Bohóckodó

Humor az irodalomban, a versekben

április 12-én, pénteken
a könyvtárosok közelgő világnapja alkalmából:

zsíros kenyér
extrákkal

KÖNYVKIADÓI TALÁLKOZÁSOK
– A KÖNYVFESZTIVÁL ELŐTT
Vendégeink a gyermekkönyvtárban, 14-től 17 óráig:
a Cerkabella, a Csimota és a Pozsonyi Pagony Kiadó
Az olvasóteremben, 17-től 20 óráig:
a Geopen, a Magyar Napló, a Püski és a Scolar Kiadó

Címünk:
Szentendre, Pátriárka utca 7., www.pmk.hu
Telefon: 06-26/310-222, 310-320, 06-30/586-75-43

www.budakalasz.hu
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PÁLyÁZATI FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
„Kalászi Média Pályázat” címmel
pályázatot hirdet Budakalász Város
médiumainak
együttes előállítására
és üzemeltetésére.

A részletes pályázati kiírás
2013. április 8-tól
Budakalász Város honlapján
(www.budakalasz.hu),
valamint a Polgármesteri Hivatalban
kifüggesztett
hirdetőtáblán olvasható.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
ELMŰ Szentendre (fiókiroda)

2000 Szentendre, Dunakorzó 21/a
H.: 12:00-20:00, K-Sze.: 8:00-16:00
Hibabejelentés: 06/40/38-39-40
Telefonos ügyfélszolgálat: 06/40/38-38-38

TIGÁZ ügyfélszolgálat:

06/40/333-338
Gázszivárgás jelentése: 06/80/300-300

DMRV:

06/26/501-650, Fax: 06/26/310-816
H.: 8.00-20:00, K-Cs: 7:00-13:00
Hibabejelentés: 06/26/501-660

ÁLLATORVOSI ÜGyELET

Sürgős esetben
az alábbi elérhetőségen
kaphat segítséget:
06/30/662-8649

A Budakalászi Hírmondó
legközelebbi számának
lapzártája: április 25.
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Az Egészségklub Budakalász
áprilisi programjai
állandó programok:

hétfő: FilMMÚzEuM Agárdi Margó szervezésében, elérhetősége: 06-202-537306

Kedd, szerda, péntek: VÍzitoRnA Lazanyi Edit szervezésében, elérhetősége:
06-704-560-605

hétfő, csütörtök: EgészségMEgŐRzŐ gYógYtoRnA. Hétfői torna Tál
Ilona szervezésében, elérhetősége: 06-309-520-816. Csütörtöki torna Bíró Anna
szervezésében, elérhetősége: 06-304-679-873

péntek: élj 100 éVEt EgészségEsEn! 3-1-2 meridián torna Lontainé
Erzsébet szervezésében, elérhetősége: 06-307-350-672

szombat: 1 -1,5 óRás sétA 9 órai indulással a Lenfonó HÉV-megállótól.
Németh F. és F-né, Erzsi szervezésében, elérhetőségük: +36-309-248-922

Új! páratlan hét – kedd (ápr.: 9. és 23.) Budakalászon kb. 2-3 óra időtartamú KiRándulás – VáRosnézés. Szervező: Kemecsei Edit (06-1-7203848) mobil: 06-70-513-0287 (április hó IDŐJÁRÁS-FÜGGŐ!)
Aktuális programok:

április 4. csütörtök 17 óra: Klubnap: isMERKEdjÜnK EgYMássAl –
beszélgessünk, meséljünk!

április 10. szerda VEszpRéM-ziRC AutóBuszos KiRándulás
Találkozás: Művelődési Ház parkoló: 6.30 és Katolikus templom: 6.45. Program:
Városnézés Veszprémben idegenvezetővel, Zircen az Apátsági templom (belépő:
200 Ft) és a Zirci arborétum megtekintése (belépő: 500 Ft)
április 11. csütörtök, 9 órától a „Szent István Kert” program keretében bokrok ültetése a cserkészekkel való „megállapodás” jegyében

április 14. vasárnap 19 órakor Villányi László szervezésében az esti 18 órai
szentmise után jótéKonYsági KonCERt a MOM-Lampart Vegyeskar előadásában, a Budakalászi Plébániatemplomban. Műsor: Vivaldi: CREDO és Beliczay Gyula: F-dúr mise. Adományainkkal az új egészségház eszközeinek
beszerzését támogatjuk.

április 24. szerda: Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeumban (Kecskés Éva: 0670-254-2906) (341-358). VonzásoK és VáltozásoK C. idŐszAKi
KiállÍtás MEgtEKintésE (belépő: 1600 Ft, nyugdíjas: 800 Ft, 70 év felett ingyenes). Találkozó: HÉV Bp. felé: 9.02 Szent István telep (9.05 Lenfonó, 9.07
Budakalász) 2. kocsi, utána Szentlélek térről az 1-es villamossal az Árpád híd
metróállomásig, majd a 3-as Metróval a Kálvin térig.

április 25. csütörtök 18 óra: oRVosi ElŐAdás: A MAgYAR EgészségÜgY KéRdésEi EuRópAi ÖsszEhAsonlÍtásBAn. Előadó:
Hornyák László, az Orvostechnikai Szövetség elnöke.

április 20. szombat: VáRostAKARÍtás és FAÜltEtés a „Szent István
Kertjé”-ben, melyre minél több segítő kezet várunk!

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Minden hónap harmadik csütörtök délelőtt vezetőségi ülés a Kós Károly Művelődési Házban. Tagfelvétel, tagdíjfizetés: Rakics Anninál a klubnapokon, elérhetősége: 341-327. A tagnyilvántartással kapcsolatos egyeztetések: Kormos Lászlóval a
klubnapokon, elérhetősége: 06-302-222-969
Az Egészségklub vezetősége

www.budakalasz.hu

„Visszatértem Budakalászra”

Czapáry Veronika, író, költő, irodalmár, irodalomszervező. A fiatal tehetség győri születésű, de már
több éve Budakalászon él. A Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett, majd a Pécsi
Tudományegyetemen végzett magyar szakon. 2004
óta publikál regényrészleteket, prózaverseket, verseket, novellákat, esszéket, cikkeket, tanulmányokat
irodalmi folyóiratokban és weboldalakon. Első kötete, mely 2012-ben jelent meg, nagy vihart kavart.
Az Anya kacag című könyv témája ugyanis a nők
szexuális élete.

Miért éppen Budakalászon telepedett le?
Az egyetem elvégzése után Budapestre költöztem, de nem
ismertem ezt a környéket. Egyszer Csillaghegyen voltam egy
partyn, és akkor csodálkoztam rá, hogy milyen gyönyörű ez a
vidék. Másnap visszamentem, legyalogoltam a Duna-partra és
azt gondoltam, hogy itt akarok élni. Budakalászra azért esett a
választásom, mert olcsóbbak voltak az ingatlan árak és sokkal
szellősebb, mint például a Római-part, ritkábban vannak a
házak, és közel van Budapesthez. Én Duna-mániás vagyok, nagyon szeretem a vizet. Egy biciklizés alkalmával találtam rá a
mostani házamra, a Duna-parton. A nagybátyámtól tudtam
meg, miután ide költöztem, hogy édesanyámék is itt laktak Budakalászon, itt fogantam. Édesanyám nyolchónapos terhes
volt velem, amikor Győrbe költöztek. Visszatértem ide.

gondolom, inspiráló is ez a környezet?
Igen. Ezért is választottam. Itt nyugodtan tudok dolgozni.
De azt nem mértem fel, hogy a kertet állandóan karban kell
tartani. Nálam van olyan, ha a regényemet írom, nem nyírok
füvet egy hónapig. Olyankor csak az írásra tudok koncentrálni,
a telefonom is kikapcsolom. De szeretem a kertet, ültettem paradicsomot, cukkinit, padlizsánt, borsót. Elkezdtem egy őrületes házfelújítást is. Van nyolc macskám, velük megvan a
kommunikáció és minden nap elmegyek reggel este úszni,
mert nagyon kell a mozgás. A teljes bezártságot – ami az alkotáshoz kell –, csak így lehet bírni. Ez a környezet pedig feltölt.
Persze mindig beiktatok egy hónapot, amikor teljesen kikapcsolódok, utazom, bulizom.

www.budakalasz.hu

„Duna-mániás vagyok”
Az első könyve az Anya kacag. napjaink egyik divatos témájával foglalkozik a szingliséggel, de egy tabu
témát is boncolgat, azt, hogy hogyan éli meg egy bulizós, kicsapongó nő a szexualitást.
Igen, ez nagyon furcsa. Nagyon kevesen foglalkoznak ezzel
a témával, főleg a női írók közül. Én egy beteg személyiséget
akartam ábrázolni ebben a könyvben. Több kritikában is elhangzott, hogy a főhősnő szexualitása szélsőséges. A férfiak
esetében teljesen elfogadott, hogy kicsapongó a szexuális
életük, de egy nőnél ugyanezen már megbotránkoznak. Rendszeresen megkérdezik, hogy rólam szól-e a könyv. Ez egy fikció. Nem finom nyelven van megfogalmazva. Úgy akartam
leírni, ahogy erről a mindennapokban beszélnek egymással az
emberek. Részletesen akartam bemutatni, hogy egy nő hogyan
éli meg ezeket a helyzeteket. Szerintem nem érdemes másról
beszélni, mint arról, amiről még abban a formában nem beszélt más!

Mikorra várható újabb kötet?
Már befejeztem a következőt, a Megszámolt babák lesz a
címe. Úgy tervezzük, hogy ősszel vagy kora tavasszal megjelenik. Nemsokára részleteket is olvashatnak majd belőle az érdeklődők.
N. J.
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Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kalászi Idősek Klubja
intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakörének ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony tartalma:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
a magasabb vezetői megbízás határozott
időre, 5 évre, 2013. szeptember 1. napjától
2018. augusztus 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
2011 Budakalász, Táncsics u. 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
A Kalászi Idősek Klubja szakmai, pénzügyi és
gazdasági irányítása, továbbá az intézmény
képviselete és törvényes működtetése, az intézményen belül a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására
vonatkozó 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
és vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
• az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú
mellékletének 4. pontjában – az idősek
klubja/nappali ellátás vezetőjére – előírt felsőfokú képesítés,
• szakmai gyakorlat – legalább 5 év szakmai
tapasztalat, legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,
a gyer-mekvédelem, a szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• szociális szakvizsga megléte vagy a vizsga
– a megbízást követő – két éven belüli letételének vállalása,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• MS Office irodai alkalmazások felhasználói
szintű ismerete.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátás területén szerzett szakmai,
ill. vezetői gyakorlat – legalább 1-3 év vezetői
tapasztalat,
• helyismeret,
• pontos, precíz és igényes munkavégzés,
• jó kommunikációs készség,
• kiemelkedő konfliktuskezelő képesség,
• empatikus személyiség,
• jó terhelhetőség,
• „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• a képesítést, a szakvizsgát és a szakmai
gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
terveket,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére
történő továbbításához (esetleg sokszorosításához) hozzájárul-e,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt (vagy zárt) ülésen történő tárgyalásához hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
2013. szeptember. 1. napjától
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Papp Judit Lakosságszolgálati és

Szervezési Iroda vezetője nyújt, a +36-26/340366/117 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak Budakalász
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Idősek Klubja
intézményvezetői pályázata”
• vagy személyesen, a pályázat dr. Papp Judit
irodavezető részére történő átadásával,
• ÉS elektronikusan, a pályázat teljes anyagának szarvas.monika@budakalasz.hu e-mail
címre, Fazekasné Szarvas Mónika humánpolitikai referens részére történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A.§-ának (6)
bekezdése és a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§-ának (9)-(10) bekezdései alapján
létrehozott előkészítő bizottság véleményezi,
a pályázatokról Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 2013.
júniusi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Szociális Közlöny – 2013. március 28.
• Budakalász Hírmondó áprilisi lapszáma
• www.budakalasz.hu 2013. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (az intézmény) közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, alkalmazás
esetén 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2013. március 25.

www.budakalasz.hu

www.budakalasz.hu
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A Tavaszi totót kitöltőknek, köszönjük a helyes megfejtéseket!
A Karmó Cukrászat által felajánlott tortát Huszár Diána,
a Royal Fitt Szalon bérletét Tolonics Benjámin nyerte.
A szerencsés nyerteseknek gratulálunk!

A nyeremény átvételére feljogosító kupont a Szentendrei Médiaközpontban vehetik át.
(2000 Szentendre, Kovács László u. 18/B)
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