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A tartalomból

Készül a költségvetés
Jelenleg még az átmeneti rendelet
van érvényben, de már készül a 2013as gazdálkodásról szóló dokumentum. A város polgármestere úgy véli,
tartható költségvetés kerül hamarosan a képviselőtestület elé. 3. oldal

Szívvel-lélekkel
Szt. Kozma és Damján díjat adott át
a Transzplantációs Alapítvány az
elmúlt év végén Dr. Bodor Elek professzornak. Az elismerést olyan polgári személyek kaphatják, akik sokat
tettek a szervátültetésért.
14. oldal

Megújul a Sportcsarnok.
A centrumban november óta tizenhat millió forintból átalakították az
edzőtermet, a női és férfi öltözőt, új
szaunák várják a látogatókat, valamint korszerű burkolatot kaptak a
squash pályák is.
22. oldal

BudAKAláSz polgárAinAK lApjA

A Himnusz születése
A Magyar Kultúra napját
ünnepelte Budakalász

A tudás, mint tőke az ifjúság jövőjének
biztosításához

Rendhagyó pedagógiai programot
kínál a Kós Károly Művelődési Ház a
budakalászi óvodás és iskolás korosztályok számára 2013 folyamán. Az óvodai és iskolai oktató – nevelő munka
kiegészítéseként, színesítéseként, tehát
segítéseként olyan komplex foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, amelyek széles spektrumban mutatják meg
a történelem, magyar irodalom, kultúrtörténet, vizuális kultúra témájához
tartozó ismeretanyagot. Minden foglalkozás a magyarországi művészet csodálatos alkotásait használja alapnak,
tehát a tankönyvek gazdag képilluszt-

Beatrix és Mátyás király Budapest, Szépművészeti Múzeum, készült: 1485-1490,
fehér márvány, zöld jáspis

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
(4. osztályos diák munkája)

rációit kelti életre. Ezeknek az alkotásoknak a segítségével feltárul az a múlt,
amelyben készültek vagy amelyről szólnak. A festészet, szobrászat, építészet
formanyelvét lépésről lépésre megismerve eljuthatnak „a nézéstől a látásig”, gondolkodva, tudásuk alapjain az
önálló véleményalkotásig.
A különböző, a pedagógusok által a
legjobb, adott időben, szabadon választható témák alkotó munkával is kiegészülhetnek, vagyis a gyerekek
számára megadatik az alkotás öröme,
minden kényszer nélkül.
A hangsúly az élményen van: legyen
élmény az elméleti tudás megszerzése
és az alkotásban való megmerítkezés.
Célunk az, hogy mindez könnyedén
történjen, a valódi tudáshoz vezető
úton elindítsuk őket. Ezt pedig az érdeklősés felkeltésével, élményekhez kötött örömmel lehet elérni.
Az értékeket mindig újra és újra fel
kell fedezni. Nekünk, a felnőtt korosztálynak a felelősségünk, hogy bármennyire rohan a világ valahová az
ismeretlen és bizonytalan jövő felé, ne

2

Szent Miklós legendái
(2. osztályos diák munkája)

Várépítés
(6. osztályos diák munkája)

feledkezzünk el kezükbe adni és a lábuk
alá tenni a kapaszkodókat, vagyis szilárd erkölcsi alapot és ízlést, amely tudással párosul. Akkor lehetünk
eredményesek, ha a megfelelő életkort
kihasználva - amikor elfogadja még a
gyermek a felkínált tanítást, példákat,
példaképeket – megteszünk mindent és
erősítjük egymást (az otthon, az iskola,
a társadalom) az ő érdekükben. Mindebből talán kitűnik, hogy a foglalkozásokon a nevelés számos lehetősége

adódik: érzelmi – hazafias – erkölcsi –
munkára – tiszteletre – közösségi érzésekre és cselekedetekre nevelés.
A legkisebbek játékos foglalkozásain
a művészet színes képi világa által megnyílik a lehetőség, hogy saját életélményeiket kivetítsék alkotásaikban. A
foglalkozásoknak a Kós Károly Művelődési Ház ad helyet, eszközöket és
anyagot, a részvétel az osztályok, csoportok részére ingyenes.

www.budakalasz.hu

Készül a város új költségvetése
Interjú Rogán László polgármesterrel

Új költségvetés
– új projektek

jelenleg még az átmeneti költségvetési rendelet van érvényben,
de már készül a 2013-as gazdálkodásról szóló dokumentum. A jelenlegi fázis alapján mennyire lesz
nehéz éve a városnak?
A költségvetés összeállítása folyamatban van, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a
jegyző asszony és a szakemberek dolgoznak rajta. Szerintem tartható költségvetés lesz, amit a testület elé fogunk
terjeszteni. Nem egyszerű ez, hiszen rengeteg adóbevételünktől estünk el, igaz az
iskolák tekintetében a kiadásokon is tudunk spórolni, de a kettő summája inkább mínuszos. Ennek pótlására
próbáljuk a fedezetet előteremteni. A
képviselők hamarosan megkapják a tervezett költségvetést, amit véleményezni
kell. A költségvetésünk nem tartalmaz
működési hiányt. Vannak benne tartalékok, szociális támogatási lehetőségek,
amit a korábbiakhoz hasonlóan szeretnénk fenntartani. Még mindig nem kevés
önként vállalt feladat van benne, így a
sport, a nyugdíjasok és az egyházak támogatása. Erre büszkének kell lennünk,
számos környező település ugyanis nem
teheti meg ezt. Február 15-én lesz majd
egy rendkívüli képviselőtestületi ülés,
ami csak a költségvetést tárgyalja. Az új
Szervezeti és Működési Szabály szerint
írásban kell mindenkinek megtennie a
módosító javaslatait, ezekről a végszavazásnál fogunk dönteni.

A múltkor örömhírrel szolgálhattunk, miszerint mégis nyert a
korábban tartaléklistára került
bölcsőde pályázat. A költségvetés

www.budakalasz.hu

gondolom nagyban függ attól is,
hogy belevágnak-e ebbe a projektbe.
Elindulhat a bölcsőde beruházás,
amelyhez 150 millió forintos támogatást
nyertünk. 166 millió forint az elszámolható költség, ehhez önrészt kell biztosítanunk, ami mindegy 70 millió forint. A
testület vállalta ezt az összeget, így be is
terveztük a költségvetésbe. Most ott tartunk, hogy kiviteli terveket kell rendelnünk, ez alapján tudjuk majd a
közbeszerezési eljárást indítani. Ha ez
megtörténik, akkor a szerződéskötés
után fizikálisan is elkezdődhet a munka
akár már a nyár közepén.

Saját projektként vágott bele a
város az Egészségügyi Központ
építésébe, ami már előrehaladott
állapotban van. Egyes helyiségek
bérletére már pályázni is lehet. El
fog készülni időre az intézmény?
Most úgy tűnik, hogyha nem lesz extrém időjárás a következő hetekben,
akkor el fog készülni az épület. Nagyon
jól állnak a kivitelezéssel, majdnem egy
hetes előnyben vannak a tervezetthez
képest. A villanyszerelők lassan befejezik a becsövezését a háznak, a belső vakolás a földszinten elkészült, már az
emeleten dolgoznak. Az ácsok is lassan
a munka végére érnek, hamarosan érkeznek a gépészek. A ház biztosan el fog
készülni időre, és remélem, hogy a környezete is megszépül az átadásig. Van
több helyiség az új Egészségügyi Központban, amelyeket azért terveztettük,
hogy kiadhassuk őket és sokan érdeklődnek is a bérleti lehetőség iránt. Felvettem a kapcsolatot Dr. Pázmány
Annamáriával is, aki a Szentendrei Rendelőintézet igazgató főorvosa, ugyanis
szeretnénk Budakalászra hozni az OEP
által finanszírozott rendeléseket. Az
igazgató asszony szerint olyan szakrendelések indulhatnának el helyben is,
amelyeknek nem követelnek túl nagy
eszközállományt, így lehetne reumatológia – amire nagy érdeklődés van Budakalászon, de lehetne szó pszichiátriáról
és nőgyógyászatról is. Ezek nem mindennapos rendelések lennének, hanem
időszakos rendelések tervezett időben.
Ezt egészítenék ki olyan magánrendelések, amelyekre igény van – így egy kis

profitot is tudna termelni a ház a város
számára.

Az Egészségház mellett a tavalyi
esztendőben a Kálvária-dombi
ásatás tartotta lázban a budakalásziakat. A költségvetés fő számait
látva, mire lesz idén keret, milyen
munkák zajlanak majd a Kálvárián?
A nagy rekonstukciót, a munkák
zömét szeretnénk idén befejezni több forrásból. Egyrészt az önkormányzati költségvetésben tervezett mintegy kétmillió
forintos keretből, valamint szerződést kötöttünk egy vállalkozóval aki a város támogatására ajánlott fel három millió
forintos összeget. A támogatást munkavégzésben – parképítéssel – fogja biztosítani számunkra az adományozó cég.
Ezen kívül kaptunk támogatást a
közalapítványtól, cégek is beszállnak
majd a projektbe. Idén az egyházzal közösen visszaállítjuk a rekonstruált kereszteket, az ideiglenes lépcső pedig még
pár évig betölti a funkcióját. Ha minden
elkészül, akkor olyan látvány lehet a belvárosban, ami egyedülálló a környéken.

Az értékek megőrzésében nagy szerepe lesz a budakalászi rendőrőrsnek
is. Hogyan áll ennek az ügye?
A múlt héten fejeződött be az épület
felújítása, ahová ideiglenesen kerülnek a
rendőrök. Egyelőre a Szentistvántelepi
HÉV megállónál lévő biztonsági épületben lesz az őrs, mi szeretnénk, ha a városközpontban lennének később a rend
őrei. Kovács László rendőrkapitány szerint a tapasztalatok alapján eldől, hogy
van-e szükség új helyszínre. A rendőrök
hamarosan beköltöznek, de az ünnepélyes átadó majd március közepén lesz.
Tizenegy rendőr teljesít majd szolgálatot
a városban, a két járőrautó már Szentendrén van, a körzeti megbízottak számát pedig háromról négyre emelik. Azt
gondolom, hogy az öt városőrrel kiegészülve látványos a különbség. Azt kértem
a parancsnok úrtól, hogy Budakalásznak
ne legyen olyan szeglete, ahol a közterületen járók naponta legalább egyszer ne
lássanak rendőrt. Bízom benne, hogy
nagyon nagy előrelépés lesz ez településünk közbiztonsága szempontjából, régóta vágya ez a rendőrőrs a városnak.
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Testületi döntések

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott ülésének
közérdeklődésre számot tartó döntései.
lakcímkártya felmutatásával igénybe Temetőüzemeltetés
Rendőrörs létesítési költségek

Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Budakalász Szent István téren
létesülő rendőrőrs épületének kialakítására, a helyiségek használhatósága
érdekében bruttó 800.000,- forintot
biztosít. Az összeget a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tartalmazza.

Kedvezményes horgászati díjak
az Omszk tavon

A Képviselő-testület döntése értelmében, a horgászati vízterületté nyilvánított Omszk tóra vonatkozó
horgászati jog gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését ideiglenesen, határozott időre, 2013. december 31-ig az
Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek
engedi át.
Újdonság, hogy a Budakalászon élők kedvezményesen horgászhatnak a tavon. Budakalászi

vehető kedvezmények az alábbiak:
• 14 éven aluliaknak: érvényes horgászigazolvány, vagy horgászvizsga
megléte esetén az éves díj 1.500 Ft. Napijegy ára 500 Ft.
• 18 életévet betöltöttek, és érvényes
horgászigazolvánnyal rendelkezők számára az éves díj 35.000 Ft helyett
25.000 Ft, amelynek részeként 20 db
nemes halat vihet el a horgász, amelyek
maximum összsúlya 60 kg. Napijegy
ára 2.500 Ft.
• Sportengedéllyel rendelkezők éves
díja 15.000 Ft.
• A 18 életévüket betöltöttek egyszeri halasítási költség megfizetésére is
kötelesek, amelynek kedvezményes ára
35.000 Ft helyett évi 20.000 Ft. A napijegyet váltók értelemszerűen egyszeri
halasítási költséget nem fizetnek.
Az Önkormányzat nyomatékosan
felhívja a figyelmet arra, a Lupa-tavon
a horgászati tevékenység tilos.

járható utak télen is

Az idei tél első, jelentősebb havazásai időszerűvé tették, hogy pár gondolat erejéig foglalkozzunk a téli síkosságmentesítés, hóeltakarítás
kérdésével.

Budakalászon az utak hótól való megtisztítását két szervezet végzi: Az országos főutak településünkön átvezető szakaszait (József Attila
utca, Budai/Pomázi út, Damjanich utca, Szentendrei út, Ady Endre utca) a Magyar Közút
Kht., a helyi kezelésű gyűjtóutakat Budakalász
Város Önkormányzata tisztítja.
Mindkét szervezet elsődleges célja, hogy a
lakosság érdekeit szem előtt tartva a gépkocsi
forgalom biztonságosan működhessen.
A helyi kezelésben lévő, összességében
mintegy 30 km-t kitevő utak tekintetében az
évek óta bevett és működő gyakorlat szerint
a hótakarítás, síkosságmentesítés a gyűjtőutakra, közintézmények körüli közterületekre, illetve azon lakóutcákra terjed ki,
amelyek lejtésviszonyaik, egyéb sajátosságaik miatt másképp járhatatlanok lennének.
A hókotrás, síkosságmentesítés folyamatos,
a sorrendet az elmúlt évek tapasztalatai
alapján összeállított takarítási terv határozza meg.
Azon járdaszakaszok tisztítását, melyek
közintézmények mellet futnak, illetve amelyek nem lakott területeken (parkokon, tereken,…) vezetnek át, szintén az Önkormányzat
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tisztíttatja, elsődlegességet biztosítva a közintézmények megközelíthetőségének.
Az egyéb lakó- és külterületi utcákra a hókotrás, síkosságmentesítés nem terjed ki. A
közterületek rendjéről szóló helyi rendelet értelmében, ahol nincs intézményesített hóeltakarítás, ott az érintett ingatlanok
tulajdonosainak feladata, kötelessége az ingatlanaik előtti, az úttest középvonaláig terjedő terület hótól való megtisztítása, a hó
zöldsávba, nyílt vízelvezető árokba való elhelyezése.
A hókotrás során elkerülhetetlen, hogy az
eke a félretolt hó egy részét az ingatlanok gépkocsi behajtójára, illetve a járdára visszahordja. A Budakalász Város Önkormányzata
alkalmazásában lévő, illetve a hóeltakarítással megbízott vállalkozó kiemelten figyel arra,
hogy a lehető legkevesebb hó kerüljön vissza
a járdára, s ennek figyelembe vételét nyomatékosan kértük a Magyar Közút Kht. munkatársaitól is.
Kérjük, hogy az így keletkezett hótakarót,
csakúgy, mint a járdára hullott havat a Tisztelt Lakosság –az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezután is – folyamatosan takarítsa.

Az Önkormányzat és az Oleandro
Kft. kegyeleti közszolgáltatásra irányuló szerződése 2013. január 31. napjával lejár, emiatt szükségessé vált a
temetőüzemeltetés jelenlegi és jövőbeni feladatainak összegzése és rendezése.
A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy három ajánlatos hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást
ír ki a budakalászi köztemetők üzemeltetésére azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel 5 év időtartamra köt szerződést.
Képviselő-testület további döntése értelmében az Önkormányzat kompetenciájába tartozó temetői és temetkezési
díjak a 2013. évben változatlanok maradnak.

Képviselő-testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján a
www.budakalasz.hu-n az Önkormányzat menüpont alatt.

Kérjük, hogy a járdáról letakarított havat ne
szórják szét az úttesten, hanem a tisztított járdaszakasz teljes hosszában a szegélyre halmozzák fel. Kérjük továbbá, hogy várható
hóhelyzet esetén ne hagyják gépkocsijaikat az
út szélén, álljanak be velük az ingatlanokra,
hogy a közterületeket a hókotró megfelelően
le tudja takarítani.
Kérjük, hogy az ingatlanok előtti úttest
szegély, padka felőli részén lévő csapadékvízösszefolyók rácsait tegyék szabaddá a rárakódott hótól, hogy az olvadékvíz megfelelően el
tudjon folyni, ne rekedjen meg az úttesten,
járdán.
Végezetül kérjük, hogy – mivel a sózást az
egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet tiltja és pénzbírság kiszabásával szankcionálja – a járdák síkosságmentesítését ne
sózással oldják meg, mivel a só mind a természetes, mind az épített környezet elemeit, és az
egyéb értéket nagymértékben károsítja. A só
alkalmazásának kiváltására javasoljuk a
homok, homokkal kevert fűrészpor, faforgács,
apró kavics, fahamu, kőzúzalék, apró szemcséjű murva alkalmazását.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a tájékoztatás szíves tudomásulvételére, a rájuk vonatkozó hóeltakarítási, síkosságmentesítési
feladatok folyamatos elvégzésére.
Köszönettel:

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály

www.budakalasz.hu

Eredmény-három lépésben

Megkezdték működésüket az országban a járási hivatalok. A Szentendrei központhoz 13 település- közöttük Budakalász is- tartozik. Az ügyfeleket Szentendrén, a Dózsa György út 8. szám alatt, az egykori
Helyőrségi Otthon épületében várják a városban.
Dr. Varga László, a Szentendrei Járási Hivatal vezetője elmondta, a járási központokban az okmányirodai szolgáltatások, a
gyámhatósági és a szociális ügyek egy része, illetve az építéshatósági felügyeleti munkák kapnak helyet. Emellett a védelmi bizottságban való szerepvállalás, a helyi védelmi bizottságok felállítása, működtetése is átkerült az önkormányzatoktól. „ A járások kialakításával azt mondhatjuk, hogy három lépcsőt szerettünk volna elérni. Az első hogy a feladatok átadás- átvétele
valamint az ügyintézés továbbra is folyamatos és zökkenőmentes legyen. Ezt, úgy hiszem sikerült megoldani. A következő nagy
lépés, amikor a járási hivatalok kialakításának érdemi része megjelenik az ügyfeleknél, tehát kényelmesebbek lesznek az ügyintézések. Ez a kormányablakok megjelenésével várható, amikor az adóügyektől a gyámügyekig, vagy a társadalombiztosítási
ügyekig gyakorlatilag egy helyen tudja elintézni az ügyfél a kérelmeit. Nem arról van szó, hogy az itteni dolgozók mindenhez fognak érteni, de arra alkalmasak lesznek, hogy az adott ügytípushoz tartozó aktákat átvegyék, megmondják, hogy milyen mellékletekkel kell felszerelni és aztán az átvett ügyiratot akár elektronikus, akár papírformában a megfelelő hatósághoz továbbítsák.
Az ügyfél, aki beadta itt a kérelmét, egy idő után visszajön és megkaphatja a kész határozatot. Kényelmesebb-komfortosabb
ügyintézés tehát a második lépcső. A harmadik fázis mindezek költséghatékonysága. Én azt remélem, hogy év végére már mindhármat megoldjuk!”

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet értelmében
2013. január 1. napjával megalakultak a Járási Hivatalok.

A rendelet hatására Budakalász Város Önkormányzat, polgármesteri Hivatalának illetékességéből
az Építéshatóság Szentendre Város polgármesteri Hivatalához, a gyámhivatal valamint egyes szociális
ellátások pedig a Szentendrei járási Hivatal kompetenciájába kerültek át.
Kérjük, hogy ezekben az ügyekben szíveskedjenek az alább megadott illetékes Hivatalokhoz fordulni!

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Építéshatóság:

Ügyfélfogadási idő: szerda: 8-12, 13-16, péntek: 8-12
Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3., telefon: 26/503-309, e-mail: szirmai.erika@ph.szentendre.hu

gyámhivatal:

Szentendrei járási Hivatal

A Gyámhivatal címe Szentendrén átmeneti jellegű, ezért kérjük, hogy hivatalos ügyintézésüket megelőzően szíveskedjenek
telefonon bejelentkezni a megadott számokon!

Szentendre
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13-16, szerda: 8-12, 13-16,
péntek: 8-12
Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Telefonszám: 26/503-328, 26/503-342
E-mail: jarasihivatal.szentendre@gmail.com

pomáz
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13-16, szerda: 8-12, 13-16,
péntek: 8-12
Cím: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 30.
Telefonszám: 26/814-340, 26/814-341, 26/814-342,
26/814-343, e-mail: jarasihivatal.szentendre@gmail.com

Szociális ellátások:

A Szentendrei Járási Hivatal az alább felsorolt szociális igazgatási feladatokat látja el:
• időskorúak járadéka
• alanyi ápolási díj megállapítása
• alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása (méltányosságból megállapított közgyógyellátás ügyintézése továbbra is a helyi önkormányzatnál történik)
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13-16, szerda: 8-12, 13-16, péntek: 8-12
Szentendrei járási Hivatal
Címe
Elérhetősége
Járási Törzshivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. utca 8.
06/20-290-8463
Tahitótfalui Kirendeltség
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
26/387-123 / 124 mellék

www.budakalasz.hu
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Szentistvántelepen, a Mályva utcában lévő óvoda mellett
épül majd meg 2014 szeptemberére Budakalász új bölcsődéje.A
város 150 millió forintot nyert pályázat útján, az ok pedig amiért a pályázatot beadták, hogy a település lakosság „kinőtte” a
régi bölcsődét. Hegyvári János, a Városfejlesztési Osztály vezetője elmondta, a mostani bölcsődei intézményt 1980-ban szükségmegoldásként hozta létre az önkormányzat. Sajnos már

akkor sem és most sem felelt meg a korszerű szabványoknak
az épület, de a bölcsődei férőhely igény és a kötelező feladatellátás érdekében az önkormányzatnak működtetnie kellett az
intézményt. A pályázaton nyert támogatás viszont lehetőséget
nyújt egy korszerű, a jelen szabványoknak is megfelelő intézmény megépítésére, vele együtt a férőhely bővítésére. A 2012.
január 9-én benyújtott pályázatot szakmailag támogatandónak
ítélte a bíráló bizottság, azonban forráshiány miatt várakozó
listára került a budakalászi projekt. 2012. év utolsó napjaiban
kapta az önkormányzat az örömteli hírt, a pozitív elbírálásról,
a támogatás megítéléséről. Így a 2013. év újabb izgalmas feladatokkal, kihívásokkal kezdődött.
A bölcsőde terveit Turi Attila készítette. Az új intézmény organikus építészeti elemeket felvonultató épület lesz, mely négy
csoportnak ad majd helyet. Több mint tizenöt új álláshelyet jelent, és az elképzelések szerint a Budai úti bölcsőde tagintézményeként fog majd működni, de ezek a részletek még
kidolgozás alatt állnak. A támogatási szerződés aláírása után
kerülhet sor a közbeszerzés kiírására. – Az önkormányzatnak
a pályázati anyag szerint 70 millió forint önrészt kell majd biztosítani, amelyet az idei évi költségvetésbe be fogunk tervezni
– mondta el Hegyvári János. A tavalyi évben először, nem külsős cég írta és állította össze a pályázatot, hanem a Polgármesteri Hivatal munkatársai, köztisztviselői, akik munkaidejükön kívül is nagyon sokat dolgoztak a pályázati dokumentáció – tanulmányok, szükségfelmérések, költségvetési és
beruházási tervek – elkészítésében. Az új bölcsőde megépítésének első konkrét lépéseire az idei évi költségvetés elfogadása
után kerülhet sor. A támogatási szerződés aláírását követően,
ha a megvalósítási ütemterv szerint halad a munka, akkor
2014. augusztus végén kerül átadásra a Mályva utcai új Bölcsőde és boldogan vehetik birtokukba a 2014/2015. gondozási
év kezdetén a város apróságai.
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Épül az Egészségház

Készül az előtető

A bádogos munkák is zajlanak
Fotók: Kovács Andrea

Új bölcsőde épül

Folyik a belső vakolás és az ajtók beállítása

www.budakalasz.hu

Változik
a hulladékszállítás
rendje!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a jövőben pénteki
hulladékszállítás helyet az alábbi utcákból szerdai napon szállítja el a
szolgáltató a hulladékot:
lehel u. – zrínyi u. – Bocskai u.
– dobó u. – Kinizsi u. – Batthyány
u. – Attila u. – Munkácsy u. – Martinovics u. – petőfi u. – Mátyás K.
u. – Bethlen g. u. – Arany u. – rákóczi u. – árpád u. – ország u. –
Szent lászló u. – Széchenyi u. –
józsef A. u. – józsef A. köz – Kertész u. – Káplán u. – Sekrestyés u.
– Kanonok u. – Kántor u.
A járatterv módosítását 2013. február 13-val kívánja bevezetni a szolgáltató. A változásról ingatlanonként 2
alkalommal tájékoztatják az érintett
utcák lakóit írásos formában (2013.
február 1-én és 8-án pénteken).
A többi terület edényzeteinek
ürítését változatlan időpontban
végezik.
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2013.01.01-től a lakossági kommunális hulladékszállítást
az AVE Tatabánya Zrt. látja el. A szolgáltatás kötelező közszolgáltatás,
amelyhez a szerződést az ingatlan tulajdonosának meg kell kötnie.

Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően amenynyiben ez idáig nem kötötték meg a
hulladékszállítási szerződést, ezt szíveskedjenek haladéktalanul megtenni.
A szerződéskötéssel kapcsolatban
az alábbi helyeken lehet érdeklődni:
www.budakalasz.hu, illetve a szolgáltató elérhetőségein: info@avetatabanya.hu, vagy a 06-70-371-9046 és
06-34-513-930 ügyfélszolgálati számain.
Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használt edény
típusának meg kell egyeznie a megkötött szerződéssel, tehát aki 60 literes
kukára köti a szerződést az kizárólag
60 literes szemetessel veheti igénybe a
szolgáltatást.
A szolgáltató tájékoztatása szerint
az igénylőknek a 60 literes edényeket
kedvezményesen tudja biztosítani: Budakalász településre leszállítva bruttó
8 827 Ft áron, kérés esetén 4 havi részletre. A 60 literes edény éves bruttó
díja 16 444 Ft, a 120 literes edényé 24
898 Ft. A kettő különbsége 8 454 Ft.
Tehát a két edény különbsége már az
első év után megtérül annak, aki kisebb edényt kíván használni és biztosítható, hogy a szállítás során olyan
mértékben veszi igénybe a hulladékszállítást, amennyivel hozzájárul a
közös közszolgáltatáshoz.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Kötelező a kutya-chip

2013. január 1-jétől a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet módosítása előírja, hogy a
négy hónaposnál idősebb ebek
csak elektronikus chippel megjelölve tarthatóak.
Az egyedi azonosítóval
még nem rendelkező állatok gazdáinak el kell végeztetniük a kutyájuk
chipeztetését, aki ezt
elmulasztja, büntethető. A chipezésnek
a felelős állattartás kialakítása a célja
mely lehetővé teszi a kutyák azonosítását, megkönnyíti nyilvántartásukat, követhetőbb lesz a hazai ebállomány,
könnyebb lesz az elveszett, ellopott állatok nyomára bukkanni, így csökkenhet a kóbor kutyák száma is. A kutyák
transzponderrel történő megjelölését a
jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi.
A korábban megjelölt, de az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat
tartója köteles az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Az eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása,
vagy az állat elpusztulása esetén az állattartó az adatváltozást 8 napon belül
köteles állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
Kérjük a Tisztelt Kutyatulajdonosokat, hogy az ebtartás szabályait szíveskedjenek betartani.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Helyiség bérleti lehetőség a Budakalászi Egészségügyi Központban

Budakalász Város Önkormányzata a tulajdonát képező, épülő Budakalászi Egészségügyi Központban (Budakalász, Klisovác
utca 6.) az épület átadását követően lehetőséget biztosít az alábbi helyiségek üzleti célú bérlésére:

• 1 db 80 m 2 -es alapterületű földszinti, külön bejárattal és rakodási/szállítási kapcsolattal rendelkező,
igény szerint osztható helyiség
• 1 db 18 m 2 -es rendelőnek kialakítható emeleti szoba
• 1 db 28 m 2 -es emeleti helyiség, ahol heti 2X3 órában (7-10 óráig) vérvétel zajlik, a további időben
szabadon igénybe vehető.

Az Egészségügyi Központ kétszintes akadálymentesített
épületének mintegy nettó 700 m2 alapterületén 4 háziorvos,
2 gyermekorvos, 2 fogszakorvos, a városi védőnői szolgálat és
egy vérvételi helyiség kerül elhelyezésre.
Az Önkormányzat az egészségügyhöz kapcsolódó szolgáltató
és/vagy kereskedelmi tevékenységet végző bérlők jelentkezését
várja.
Érdeklődni lehet: Budakalász Város Önkormányzatánál,
Tel.: 26-340-266/123-as mellék, 06-70-337-1657,
e-mail: polghiv@budakalasz.hu

www.budakalasz.hu
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NyITNIKéK ÓVOdA

A legkisebbek hírei

majd elfelejtettem, formázták új barátjukat, a
pocakos hóembert! Varázslatos, felejthetetlen
perceket töltöttünk el együtt a friss hóban.
A csoportszoba melegében játszottunk, és
De álljunk csak meg egy pillanatra, a sok
téli képet festettünk, amikor a kis katicások
játék közben arról sem feledkeztünk
azonnal észrevették őket! Odafordultunk az
meg, hogy ebben a nagy hidegben a
ablakhoz, és a gyerekekkel együtt néztük hoszmadaraknak is szükségük van a gondoskodó
szú percekig a hópihék gyönyörű táncát! Hát
kezekre! A gyerekekkel megbeszéltük, hogy
igen, ők aztán kimondhatatlanul tudnak
madáreleséget gyűjtünk, olajos magvakat,
örülni a hónak! Egyre nagyobb pelyhekben
napraforgót, tökmagot, kendert, és közösen
hullott a hó, és ezután? Azt már ti is tudjátok
feltöltjük az etetőket, az itatóba pedig vizet
A tél örömei
– a hó mindent betakart! A gyerekek már alig
a Katica csoportban
teszünk. Ezután a kis lurkók az ablakból fivárták, hogy kimehessünk az udvarra.
gyelve nézték az odaszálló madarakat ahogy
A kavargó szél játékát, a kabátokon ezüstösen csillogó, majd csipegetnek, és már hozták is a könyveket, hogy megkeressük
tovatűnő hópihét ezután nap mint nap megfigyelhették a piros milyen madár szállt az etetőhöz. Mindez nagy élményt nyújpozsgás arcú, hóban toporgó óvodások.
tott óvodásaink számára akik azóta is gondoskodó gazdái a
A gyerekek örültek, hogy végre egy igazán jót lehet játszani madáretetőnek és a tél örömei mellett odafigyelnek a környea hatalmas fehér takaróban. Lelkesen hozták otthonról a szán- zetükben élő állatokra is.
kót, és az udvaron húzták egymást, építették a hó várat. Jó naKatica csoport,
gyokat hócsatáztunk – kaptunk mi is bőven belőle –, és persze
Nyitnikék Óvoda

TELEpI ÓVOdA

Egyszer régen, nagyon régen, volt egyszer egy mesekönyv.
Egy kisfiú találta meg, mikor építeni kezdték az óvodát. Ott hevert a földön. Felvette, nézegetni kezdte, csodálatos képek voltak benne. Gondolta nem hagyja ott porosodni, kallódni a szép
könyvet hazaviszi, nézegeti, leporolja, becsben tartja.
Otthon aztán, alvás előtt letette az ágya mellé, betakarózott és
becsukta a szemét, majd hirtelen felült az ágyában, mert lépteket
hallott a szobájában. Lopva kukucskált ki a takaró alól, de nagyra
kerekedett a szeme, mikor észrevette, hogy hét törpe labdázik a
kedvenc pöttyös labdájával. Megdörzsölte a szemét, mert azt hitte
rosszul lát, de mikor újra kinyitotta, már három kismalac is szaladgált a szobában. Nem beszélve a királykisasszonyról, aki a sarokban sírdogált. Mikor fel akart kelni, látta, hogy egy tündér
nevetve hintáztatja Pinocciót, az ágy mellett.
Először megijedt, de aztán látta, hogy a mesekönyv kinyílt
és csodálatos varázsfény árad belőle. Egyre több mesebeli lény
lépett ki elé. Egy ideig nézte őket, nézte vidámságukat, hallgatta kacagásukat, majd becsukta a mesekönyvet, bedugta párnája alá és csodálatos mesebeli álmot látott azon az éjszakán.
Másnap bevitte az óvodába, ahol az óvó nénik kinyitották,
és a Hófehérke és hét törpe elevenedett meg belőle. Az óvó
nénik nagyon boldogok voltak. Attól kezdve mindennap azt a
mesekönyvet nézték meg a gyerekekkel, és mindennap csodálatos új mesék bújtak elő belőle. Boldogan teltek a napok, hiszen a mesékkel együtt szárnyaltak a gyerekek is. Nem volt a
környéken, olyan sok boldog óvodás, mint a Telepi Óvodában.
De egyszer nagy baj történt. Jöttek a gyerekek óvodába, és
a mesekönyv eltűnt. Mindenütt keresték, de sehol sem találták. A gyerekek szomorkodtak, a kisfiú sírdogált. Olyan csodálatos volt minden a mesék világában, mondta és nem tudott
megnyugodni.
Az óvó nénik gondoltak egyet. Majd mi mesélünk neked,
melyik mesét szeretnéd, kérdezték. Hát legyen a Hófehérke és
a hét törpe, amit először mutatott meg a mesekönyv. Az óvoda
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dolgozói sokat dolgoztak, varrtak, faragtak, és végül megelevenedett a színpadon Hófehérke meséje.
A gyerekek egy ideig boldogok voltak, de utána újra hiányzott nekik a varázslat. Megint jöttek az óvoda dolgozói és előadták Csizmás Kandúr meséjét. Aztán a Hamupipőkét, majd a
Ludas Matyit.
A gyerekek egyre boldogabbak lettek, már elfelejtettek szomorkodni is, mert minden évben, várták, hogy megelevenedjen a mesék világa. A Ludas Matyi után már egy táncos énekes
mesét láthattak a színpadon a dzsungelben rekedt kisfiú, Maugli kalandjait. A hazudós kisfiú Pinokkió vicces jelenetein nevettek nagyokat később a gyerekek.
Igaz nem találták meg többet a varázslatos mesekönyvet,
de már nem is gondoltak rá, hiszen minden évben elrepülhettek a Faluház nagytermébe a varázslat, a mesék világába.
Mikor Dorothy kalandjain izgultak, nemcsak ámulattal nézték a csodát, de segíteniük is kellett, hiszen a gyerekek csodálatos varázslatai nélkül, Dorothy nem repülhetett volna haza.
Mikor a szegény eltévedt királyfi Csipkerózsikát kereste, és
közben megmentette a három kismalac, bocsánat négy kismalac, Piroska, Jancsi és Juliska életét, a kisfiúk csillogó szemekkel irigykedtek a fényes kardért, amivel a csipkebokrokat
szabdalta szét. De ugyanilyen örömmel úsztak a víz alatt, hogy
felköszöntsék Arielt, a kis Hableányt a születésnapján, és
elmeneküljenek a gonoszok elől. Minden évben, most már
kilenc éve várják, hogy újra megelevenedjenek a mesék. Bár a
mesekönyv elveszett, (vagy nálam van) mégis mindig megtörténik a csoda. Minden évben megelevenedik egy új mese, egy
varázslat. Egy új mese? Vagy nem új? Vagy egy régi újra gondolva? Vagy egy új, a régivel elvarázsolva?
Nem tudom, de egy biztos: 2013. március 1-jén, 17 órakor újra kinyílik az elveszett varázs mesekönyv, és egy mese
szereplői kilépnek a színpadra, hogy elvarázsolják a gyerekeket
és felnőtteket. Hogy mindenki újra egy órára, egy csodás órára
kisgyerek lehessen.
Ványikné Kubinszki Terézia óvodapedagógus
Katica csoport, Telepi Óvoda

www.budakalasz.hu

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.
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.

TELEpI IsKOLA

A Szentistvántelepi Általános Iskola
fenntartói és működtetői feladatát 2013.
január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül a Magyar
Állam látja el. E feladatellátás tekintetében az Iskola közvetlen felettes szerve a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete, melynek
igazgatója Dala-Nagy Katalin. Noha a
változások következtében számos ügyviteli eljárás alapjaiban változott meg, az
átszervezés a nevelő-oktató munkát közvetlenül nem érinti, a feladatellátás folyamatos és zavartalan. Az Iskola és az
Önkormányzat továbbra is partneri
munkakapcsolatban van.
Kovács Kristóf Áron igazgató

Reneszánsz nap a szentistvántelepi Általános Iskolában

2013. január 30-án tartottuk a Megyés játékot programsorozatunk 2. fordulóját, melynek témája a Mátyás király
és a reneszánsz volt. Állomásról állomásra haladtak a megyék csapatai, ahol
a reneszánsz kori élet egy-egy mozzanatával ismerkedhettek meg. A játékos feladatanyag felölelte a kultúra szinte
minden területét.
Az építészet állomásán a gyerekek

www.budakalasz.hu

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!
Mivel az iskolák fenntartója és üzemeltetője 2013. január 1jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ezért az iskolai beiratkozások meghatározása már nem az önkormányzat
feladata, annak időpontját a Szentendrei Tankerület teszi
közzé a leendő első osztályos gyermekek szülei részére. VZs

Diákhírek

idősebbje korabeli épület részletek fényképeit nézegette, főként a visegrádi palotáról és a budai várról. Feladatlapot
kaptak a stílus jellemző vonásaival kapcsolatban. Az alsósok nagy lelkesedéssel
várat építettek egy megrajzolt alaprajzra,
segítségül a várat ábrázoló rajzot használhatták. Érdekes volt nézni, hogy
egyes csapatokban teljesen egyenrangúan építkeznek, míg máshol egy vagy
két vezéregyéniség döntötte el az építkezés menetét, a többiek csak a kezük alá
dolgoztak.
A táncok állomásán gyönyörű ruhába
öltözött tanárnők mutatták meg a régi
tánclépéseket. Tapasztalatom szerint a
tánc világa inkább a lányokat vonzza, de
kellemes meglepetés volt látni, hogy a
fiúk is jókedvvel próbálkoznak.
A képzőművészet címer rajzolás, színezés formájában jelent meg. A gyermekek szebbnél szebb iniciálékat is
készítettek.
Vicces állomás volt Drakula és Mátyás király helyszíne, ahol az épp jelen
levő megye két csapatra oszolva játszhatta el, hogy üldözi Mátyás király a kegyetlen Drakula grófot.
Vidám feladatok vártak mindenkire a
tornateremben. A lovagi torna vesztese
a képzeletbeli vizesárokba pottyant a
győztes nagy örömére. Ki lehetett próbálni a gólyalábazást, kötélhágcsókon
közlekedést, gyűrűfűzést.
Hlatki Éva tanárnő és az 1.c osztály

Rendhagyó óra a harmadik
évfolyamon

A 3.a osztály idén januárban Budapestre látogatott. Egy művelődési házban megtartott drámaórára utaztak.
Az óra első felében két drámapedagógus egy történetet játszott el. A mese egy
furcsa város életét mutatta be, ahol a
gyerekek csak 12 évesen kezdik az iskolát. A városban egy fal található, ami egy
veszélyes erdőtől választja el a gyermekeket. Senki nem tudja, hogy miért veszélyes az erdő, mi lehet ott. Egy gyermek
szeretne odamenni, de barátnője szeretné lebeszélni a kirándulásról. Ezen a
ponton kapcsolódhattak be a nézők, a
3.a osztály tanulói. Feladatuk az volt,
hogy próbálják lebeszélni a kíváncsi
lányt terve megvalósításáról. Később
már több gyermeket érdekelt a titokzatos erdő. Ezután szülői értekezletet tartott a történetbeli gyermekek tanítója, itt
is be lehetett állni szereplőnek. A szülőket eljátszó gyerekek érvelhettek az erdőbe menetel ellen és mellett egyaránt.
Végül győztek a kíváncsiskodók és kiderült, hogy az erdőben nincs semmi, ami
okot adna a félelemre. A résztvevők élvezték az előadást, az egész osztálynak
tetszett az óra. Remélik, hogy hamarosan újból részt vehetnek hasonlóan érdekes foglalkozásokon.
Balázsi Hanna 3.a
és Hlatki Éva tanárnő
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KALÁsZ suLI

Német szavalóverseny 2013.

Az osztály-szavalóversenyekről továbbjutó gyerekek egy négy tagból álló
zsűri előtt adhattak számot tudásukról,

A zsűri előtt

külön az 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. osztályos
kategóriában. Regine, Anna, Barbara és
Anikó néni végül a következő döntést
hozta:
Továbbjutottak:
I. kategória: Sebestény Tamás (1.a),Dominic Schuster (1.c), Suga Szonja (1.b),
Baló András (2.a), Bubán Anna (2.b)
II. kategória: Hegyi Kincső (3.a), Gömbös Hanna (4.a), Szigeti Anna (4.a),
Schalk Klaudia (4.b)
III. kategória: Hegyi Csenge (5.b), Csikós Emília (5.b), Horváth Krisztina
(6.a), Gömbös Marcell (6.b)
IV. kategória: Kaltner Richárd (7.a),
Utto Bertalan (7.a)
Gratulálunk nekik, jó felkészülést
a területi versenyre!

diákolimpia

2013. január 10-én rendezték meg
Telkiben a Diákolimpia megyei bajnokságának körzeti fordulóját.

Együtt a csapat
I. és II. korcsoportban vetélkedett
egymással 5 csapat, lányok és fiúk vegyesen. A játékos sportversenyen a Ka-
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lász Sulit a következő tanulók képviselték: Bakonyi Laura (3.b), Balogh Lóránd
(4.b), Benczédi Balázs (3.b), Breuer
Marcell (5.a), Bubán Anna (2.b), Bucsánszki Bernadett (4.b), Drobilits Kinga
(4.b), Gazdik Dorina (3.a), Kiss Gergely
(3.a), Mészáros Mandula (2.b), Pelles
Réka (2.b), Sághy Roland (3.b), Schifferer Márton (2.b), Tisler Andor( 2.b), Tisler Dorottya (5.a), Ujfalvi Laura (3.a).
A versenyen 4. helyezést értünk el.
Köszönjük az iskola alapítványának az
anyagi támogatást (útiköltség), és Hajduné Nagy Máriának a csapat felkészítését. Reméljük, jövőre még előrébb
végzünk!
Baloghné Somogyi Anna

a gondos szervezésért. Kívánjuk, hogy
mindenkinek ilyen szép éve legyen, mint
amilyen ez a koncert volt!

A magyar kultúra napja a 4. a-ban

Csak a fantáziánk szabott határt
annak, hogy mindenki megcsillantson
valamit, amivel megemlékezik e jeles
napról. Néhány produkció még számomra is meglepetést okozott: saját

Újévi koncert

Idén is, immár hagyományosan az év
első szombatján került megrendezésre a
Kalász Suli újévi koncertje. Fontosnak
tartjuk, hogy minden évet egy közös élménnyel, együtt muzsikálással kezdjünk, hisz ez lendületet adhat az
eljövendő feladatokra, munkákra.

Emlékezetes produkciók

mesék, csattanós történetek, egy szép dal, hangszeres zenélés, képzőművészeti alkotás,
saját igényes fotók, gyönyörű szavalatok,
Kölcsey életrajz. Mindenki kedve és érdeklődési köre szerint.
Sokat tanultunk egymástól ezen a
délelőttön.
Nógrádi Anikó

pest megyei sakk csapatsiker

Közös élménnyel indul az év
Sokan készültek kisebb-nagyobb produkciókkal az egész csöppektől, a már
haladókon keresztül, a leendő profikig.
Jó volt látni azokat a gyerekeket már
rutinosan fellépni a színpadra, akik alig
néhány éve még a kezdő lépéseiket mutatták meg nekünk. És szintén jó volt
látni, hogy néhány év múlva sem lesz
hiány a már rutinosakból, hiszen az utánpótlás is felsorakozott. A paletta is nagyon színes volt, hiszen hallhattunk
zongorát, éneket, trombitát, gitárt, furulyát… és még sorolhatnám nagyon sokáig.
A sok ügyes produkció mögött rengeteg munka van – munkája a fellépőnek,
a tanárnak és a szülőnek. Mindenkinek
hálásan köszönjük, hogy részünk lehetett ismét ebben az örömben. Külön köszönet Hlavacsekné Kürtösi Mónikának

2013. január 5-én rendezték meg
Fóton a Pest megyei sakk csapatversenyt, melyen Budakalász csapata alsós
kategóriában az előkelő 2. helyet sze-

Sakk matt az ellenfeleknek

rezte meg
nagy küzdelmek árán. Ez nagy siker, hiszen Pest megye legjobb csapatai mérték
össze tudásukat. A versenyen 3 fős csapatok indultak egy tartalékkal. Az ezüstérmes csapat tagjai: Demeter Levente,
Reviczki Roland, Kiss Csongor (mindhárom versenyző a Kalász Suliba jár) és
Rehák Márk.

www.budakalasz.hu

A budakalászi sváb elüldözöttek
a számok tükrében
Az elüldözés 67. évfordulójára emlékezve

A budakalászi német ajku lakosok 1946 február 22-i elüldözésének 67. évfordulója alkalmából egy kis statisztikával szeretném a nemrég elhunyt Szabó Ferenc 1996-ban megjelent, „Kitelepítettek – die Ausgesiedelten” című, a
budakalászi Polgármesteri Hivatal kiadásában, Harcsa Lajos polgármester megkövető előszavával megjelent kiváló munkáját kiegészíteni.
Rövid áttekintésemben tudatosan használom az erre az egyedülálló büntényre
alkalmazott hivatalos német kifejezés, die Vertriebenen, szó szerinti fordítását, az
elüldözötteket, mivel egy kitelepítettnek előbb-utóbb többnyire lehetősége volt az
otthonába visszatérni, amit ellenben az egykori sváb honfitársaink mind a mai
napig nem tehettek meg. És ők nemcsak az otthonukat, hanem a hazájukat is elvesztették.
Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy minden szám mögött tragikus sorsok
állnak, amelyekre külön-külön emlékeznünk kellene, mégis elhatároztam, hogy
Szabó Ferenc munkájában megjelent számtalan adatot a jobb áttekintés érdekében összefoglalom és rendszerezem. Ezáltal az események súlya és az emberi sorsok talán jobban láthatóvá és mindenki számára megjegyezhetőbbé válnak. Szabó
Ferenc a munkájának III. részében, az elüldözöttek névjegyzékében az 50–68.
oldalakon sorolja fel az összesen 1.083 elüldözött nevét, születési évét és lakcímét.
Mivel ezen szerény összefoglalómban az elüldözöttek életkorával és nemével szeretnék foglalkozni, azt a 16 személyt, 5 fiút, illetve férfit, valamint 11 leányt, illetve
asszonyt, akiknél hiányzik a születési év, nem tudtam figyelembe venni. Így a statisztikámba csak 1.066 elüldözött kerülhetett be.
Az 1.066 személy között 523 fiú, ill. férfi, valamint 543 leány, ill. asszony volt.
A nemek között alig volt különbség, (49%:51%) ami egyben utalás a kollektív bűnösség elvének igazságtalan és átfogó alkalmazására is.
A legfiatalabbakat és a legidősebbeket a nagy számuk miatt külön is ki kell
emelni. Az elüldözöttek között 13 egyéves, 16 kétéves, 17 hároméves, 4 négyéves
és 12 ötéves gyermek volt. Az 1–15 éves gyermekek száma összesen 263 volt, az
összes elüldözöttek kereken egynegyede, ebből 141 (54%) fiú és 122 (46%) leány.
A 65. éven túli elüldözöttek száma „csak” 46 volt, ebből 12 (26%) férfi és 34 (74%)
asszony. De közöttük 5 személy már túl volt a 80-on, egy férfi pedig már 85 éves
volt!
Az összes budakalászi elüldözött átlagéletkora 31,6 év volt, a fiúké és a féfiaké
29,9 év, a leányoké és az asszonyoké pedig 33,2 év.

A budakalászi sváb elüldözöttek életkora és neme – összefoglalás:
életkorok – abszolut számok:
fiú ill.
leány ill.
életkor
férfi
asszony összesen
1-15
141
122
263
16-65
370
387
757
66-85
12
34
46
összesen 523
543
1.066

A nemek %-os aránya:
életkor
1-15
16-65
66-85
összesen

fiú ill.
férfi
54
49
26
49

leány ill.
asszony
46
51
74
51

www.budakalasz.hu

összesen
100
100
100
100

A nemek életkorának %-os aránya
fiú ill.
leány ill.
férfi
asszony összesen
27,0
22,4
24,7
70,7
71,3
71,0
2,3
6,3
4,3
100
100
100

Adja Isten, hogy az elüldözés
szörnyűsége még egyszer
ne ismétlődhessék meg!
Dr. Sonnevend Ádám

A kitelepítésre
emlékezünk…

Tisztelettel meghívjuk
a kitelepítés 67. évfordulóján
megtartandó csendes
megemlékezésre
2013. február 24-én (vasárnap)
15 órára
a Kalászi templomba,
ahol közös ima az élő és elhunyt
kitelepített Kalásziakért utána
közös megemlékezés a kitelepítési
emlékműnél.
Országgyűlés 88/2012. (XII. 12.)
OGY határozata
a magyarországi németek
elhurcolásának emléknapjáról**

1. A Magyar Országgyűlés január
19-ét, az elűzetés 1946-os kezdetének
évfordulóját a magyarországi
németek elhurcolásának emléknapjává
nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés
– szükségesnek tartja méltóképpen
megemlékezni a II. világháború végén,
valamint az azt követő időszakban
– a Szövetséges Ellenőrző Tanács
1945. november 20-i határozatának
végrehajtásával – a kollektív bűnösség
igaztalan vádja és elve alapján üldöztetést, kisemmizést elszenvedõ magyarországi német közösség emberi
jogokat súlyosan sértő és igazságtalan
elhurcolásáról;
– tisztelettel adózik mindazok előtt,
akik a megaláztatások, elhurcolások
áldozatai voltak, különös tekintettel
azon egyházi, illetve világi
személyekre, akik sokszor önként
vállalták az üldöztetést és akár a
halált is a rájuk bízott közösségek
iránti felelősségvállalásból
és szolidaritásból fakadóan;
– támogatja és szorgalmazza olyan
megemlékezések szervezését, oktatási
anyagok készítését, amelyek a
magyarországi német közösség
meghurcolásával, üldöztetésével,
elűzésével kapcsolatosak.
3. Ez a határozat a közzétételét követő
napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
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„professzor úr, újabb pótunokája született!”

Szent Kozma és Damján díjat adott át
a Transzplantációs Alapítvány az elmúlt
év októberében Dr. Szabó Zoltán és Dr.
Bodor Elek professzoroknak, akik 20
évvel ezelőtt indították el Magyarországon a szívátültetést. Bodor Elek profeszszor ugyanezen a napon vehette át
aranydiplomáját is. Az elismerést a
Transzplantációs Alapítvány olyan polgári személyeknek adja, akik sokat tettek
a szervátültetésért. A professzor 70. születésnapjára kollégái összeszámolták, dr.
Bodor Elek több mint háromezer nagy
nyitott szívműtétet végzett pályafutása
alatt.

Bodor Elek professzor több mint
háromezer szívműtétet végzett

Múlt év januárjában volt a hazai szívátültetés 20.
évfordulója. Milyen volt a kezdet ezen a járatlan és
veszélyes úton?
1965-ben voltunk Bécsben egy kongresszuson, ott láttuk a
bécsiek szívátültetési eredményeit, és ott határoztuk el Szabó
Zoltán doktorral, főnökömmel, hogy mi is belevágunk ebbe a
nagy feladatba. A döntés után jött az igazi munka. Voltunk külföldön, jártam Párizsban, aztán a Stanford Egyetemen Amerikában is. Tanulmányokat végeztünk, jártunk a kórbonctanra,
később kutyákon végeztünk átültetést. Mire eljutottunk oda,

hogy minden készen volt s még a rendkívül drága gyógyszereket is össze tudtuk
szerezni, bizony hosszú-hosszú idő telt
el. A szervezés volt a legnehezebb. Rendkívül fontos, hogy a kimenő team, aki kiveszi a szívet és benti team, aki kinyitja a
beteget, állandó kapcsolatban legyen
egymással.
Amikor 92-ben az első átültetést végeztük, a legnagyobb probléma az volt,
hogy olyan vonalat kellett szereznünk,
amely a két team között folyamatosan
megvan. Ezt nagyon nehéz volt megoldani, hiszen akkor még nem voltak mobiltelefonok.

Hogyan emlékszik az első műtétre?
Nagyon-nagyon izgatottak voltunk, aztán volt a borzalom,
mert valaki kiszivárogtatta a hírt. Mi megfogadtuk, hogy amíg
legalább egy hét el nem telik, nem szólunk a műtétről, de a kiszivárogtatás után borzasztó sajtótámadások kereszttüzébe kerültünk. De az eredmény volt a lényeg, végül minden jól
sikerült és az akkori beteg most is egészséges és dolgozik. Azt
tudni kell, hogy aki szívátültetésre várakozik, annak az életkilátásai nagyon rosszak. Mi adtunk az első betegünknek plusz
húsz évet. Ezalatt megnősült, családot alapított, két gyönyörű
gyereke van, dolgozik…Szóval azt hiszem, neki tényleg nagy
haszna volt ebből a műtétből, persze ez igaz minden betegre.
Magyarországon eddig több mint 200 szívátültetés történt.
Amikor én bevégeztem az egyetemen a munkámat, rögtön áthívtak az Országos Kardiológiai Intézetbe, ahol részt vehettem a gyerek szívátültetés beindításában is. Ez még
csodálatosabb volt, mert olyan pici emberkékbe olyan pici szíveket berakni fantasztikus érzés. Meg kell mondanom, minden alkalommal, amikor betettük a szívet, és az első dobbanás
megvolt, a gyomromban görcsöt éreztem. Ezt az érzést sosem
lehetett megszokni.

Milyen a kapcsolata ma a betegekkel?
Nem csak a szívátültetettekkel, a többiekkel is nagyon jó a
kapcsolatom. Ünnepek táján kapom a leveleket és gyakran
fényképeket is: „Doktor úr, újabb pótunokája született!” Ez
csodálatos, boldogító érzés, ilyenkor az ember elfelejti az öszszes fájdalmait, az összes tönkrement ízületét amit a műtőben
eltöltött 45 év koptatott el, és azt gondolja: megérte!

Bodor Elek professzor úrnak köszönhető, hogy Budakalászon elindulhatott az a szív és érrendszeri szűrővizsgálat sorozat, amely nemcsak hazánk de egész Közép-Európa
számára is fontos adatokat szolgáltat erről a területről. A
vizsgálatok menetét a professzor is érdeklődéssel kíséri. Napjait - amelyekből hét eleven unoka is részt kér - családjával
tölti. Emellett azonban jut idő negyven tő rózsa gondozására,
és arra is, hogy a hozzá forduló egykori betegeknek segítséget, tanácsot adjon.

14

DNK

www.budakalasz.hu

Tessék szeretni egymást!

Müller Péter az írja: "A szeretetről beszélni egyedül nem
lehet. Csak együtt." A szeretet a legnagyobb szavunk. Minden
örömünk és gondunk mögött ez az egyetlen szó rejlik. Müller
Péter szól a szerelemről, a barátságról, a női és a férfisorsról,
magányról, a saját lelkünkkel való barátságról, az öregségről,
a családról, a gyermeki és az anyai szeretetről, korunk érzelmi
zűrzavaráról s az elmúlhatatlan égi szeretetről. Müller Péter
könyvét színpadra alkalmazta Perjés István, a főszerepben Papadimitriu Athina lép fel. A darabot ezúttal a Művelődési Házban mutatták be.

Könnyű volt színpadra vinni? Mennyire áll közel
önhöz a könyv mondanivalója?
Olyan gondolatok és érzelmek vannak benne, amiket abszolút magaménak érzek. A mai világból a szeretet, az érzelmek, azok megnyilvánulása, átélése, kezelése nagyon hiányzik.
Olyan sok dologgal vagyunk elfoglalva és olyan sok a zaj körülöttünk. A televízió, az összes újság megmondja, hogy mit
csináljál, merre menjél. Így az ember azt sem tudja, hogy jó
úton halad-e, az érzelmeire, az ösztöneire nem tud odafigyelni.
Ez a könyv az első lapjától az utolsóig arról szól, hogy meg kell
teremteni azt a csöndet, amikor az ember megérzi azt, hogy
igenis szüksége van a másikra, és szükség van a szeretetre,
mert ennél nagyobb erő nincs a Földön.

A Szeretetkönyv továbbvisz a sorsproblémák, az
önmegértés és a másik ember megértésének útján.
Ahogy a jóskönyv, a Szeretetkönyv is beszélgetőtárs.
ismeri kérdéseinket, vívódásainkat. olyan sokszor
mondják, hogy milyen mélabús nép a magyar, ezzel
kapcsolatban mi a véleménye?
Nagyon sajnálom, hogy ilyen szomorú, „mosolygásmentes”
nép már a magyar. Komolyan mondom. Az emberek nem néznek egymás szemébe, nincs kapcsolat. Nem gondolom, hogy
ez függhet attól, hogy kinek mennyi pénz van a zsebében. Gondoljunk csak Afrikára, ahol nem hiszem, hogy jobban élnek,
A közönség is szerette az előadást

Szeretetkönyv a színpadon

mint mi, és mégis mosolyognak, táncolnak, énekelnek. A
másik probléma, hogy nem táncolunk, nem énekelünk. Pedig
ez nemcsak az öröm és a bulizás kedvéért van. Ez is tisztítja az
ember lelkét, ez is egyfajta méregtelenítés. Ahol lehet, megragadom az alkalmat és beszélek erről: „Ébredjél már föl! Vedd
már észre, hogy milyen csoda egy országban élsz és milyen
csoda nép vagy te. És ne utáld a másikat!” Nekem ez adatott
meg, hogy mások szövegein keresztül azt közvetítem, hogy tessék felébredni, tessék összekapaszkodni és szeretni egymást,
mert egyedül nem megy!

Hogyan hatott, változtatott-e önben valamit a
darab?
Lehet, hogy nagyképű vagyok, ha azt mondom, hogy semmit? Nem formált át semmit, hanem megerősített abban, amit
gondolok, és örültem, hogy van ember, aki ezt leírta. Mert én
ugye nem tudok írni. Valóban ennek a könyvnek minden polcon, minden ágy mellett ott a helye és minden nap fel kell ütni.
Én kipróbáltam és nagyon hiszek benne, hogy vannak bizonyos könyvek – Coelho is ilyen -, hogy fogom magam, amikor
valami vagy jó, vagy rossz, felcsapom, és ott van a mondat. Ott
a megoldás, ott az út.

Fotók: Raczkó Tímea

Egy színész számára fontos, hogy milyen visszajelzéseket kap a közönségtől. Önnek is számít?
Volt egy nagyon jó dicséret egy nézőtől, aki azt mondta,
hogy én nagyon sokat segítettem ennek a könyvek. Mert azoknak az embereknek, akik nem tudják miről szól a kötet, a darabbal egy ráismerő, rádöbbentő élményt tudok adni.
Olyan drámai, de nemcsak itt, hanem az egész világon,
hogy rendkívül okos embereket nevelünk, miközben a szeretetről való tudásunkra alig jut hangsúly.

www.budakalasz.hu

A szeretet és a szeretetről való beszélgetés itt nem ér véget.
Február 26-án a szervezők a könyvtárba várják az érdeklődőket Balla M. Anna Szeretel című, könyvbemutatóval egybekötött estjére.
Raczko Tímea
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Támogatás, elismerés, oltalom
A Magyar Kultúra Napját ünnepelte Budakalász

Ünnepi műsorral köszöntötte a Kultúra Napját a Kós
Károly Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Kalász Művészeti Iskola. A program díszvendége Sári József Kossuthés Erkel- díjas zeneszerzőt volt. Felföldi Barnabás, a Művelődési Ház munkatársa elmondta, az ünnepséggel hármas
célt kívántak megvalósítani: „Egyrészt fel akarjuk hívni a figyelmet a művészet emberi életben betöltött különleges szerepére, másrészt emléket állítunk Kölcsey Ferencnek, a
Himnusz szerzőjének. Harmadrészt szeretnénk külön hangsúlyt adni annak a ténynek, hogy egészen kiváló művészek
élnek közöttünk, velünk, akiknek műveire így vagy úgy, de
minden bizonnyal hatást gyakoroltak, gyakorolnak itt szerezett élettapasztalataik, élményeik. Rájuk és műveikre minden budakalászi lakos büszke lehet. ”
Az ünnepségen részt vett Kukorelly Endre, József Attilaés Márai Sándor-díjas író, költő, aki ugyancsak köszöntötte
a résztvevőket: „A kultúra definiálása kapcsán, szinte mindenki azonnal a magas kultúrára gondol. Ám a görögök a szó

Lenvirágos emlékek

Negyven évvel ezelőtt, egy fiatal tanító néni álmodott egy
nagyot, hogy a gyerekeket nemcsak az írás, olvasás, számolás
világába vezeti be, hanem megtanítja nekik a néptánc szépségét, s vele együtt megtanítja őket a hagyományok őrzésére. Eltervezte és elkezdte.

A kezdetek...

A napi tanítások végén, délutánjait feláldozva, a jelentkező,
néptáncot tanulni akaró nebulókkal megkezdte az oktatást.
Nagyon kezdetleges, mostoha körülmények között, az olajkályhával fűtött kis teremben, de óriási akarással. A mércét
magasra állítva. Elsősorban saját magának. Fáradságot hátrahagyva, energikusan, lelkesen foglalkozott a gyerekekkel. Nem
tűrt rendetlenséget, figyelmetlenséget. Szigorú volt és következetes. Munkáját sokan megmosolyogták, de Ő mindezzel
nem törődött. Számára a betegség és 3 saját gyermekének nevelése soha nem volt akadály. Ő minden próbán ott volt, dolgozott. Tudta miért csinálja, s aki követte, aki rendesen
dolgozott, megtanulta a táncokat, s vele együtt a jól végzett
munka örömét is. A kis csoport összeállt. Szülők varrta egysé-
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első használata során az
agrikultúrára gondoltak.
Ma is használatban van
a kultiválni fogalom. A
föld jó darabig terem
magától, ám az emberiség egy bizonyos periódusban kénytelen volt
kultiválni a földet, hogy Ünnepi dallamok
meg tudjon élni. A kultúra számos vonatkozása létezik, hiszen beszélhetünk közlekedés kultúráról és az emberi viselkedésnek minden
vonatkozását is tulajdonképpen a kultúra határozza meg. ”
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi
műsorban közreműködöttek a Kalász Művészeti Iskola tanárai és növendékei, valamint a budakalászi Függő színpad
társulata.
RT
ges kékfestő szoknyában a lányok és fehér paraszt ingben a
fiúk ropták a táncokat. Hangos éneklésük messzire szállt.
Erzsi néni igényes nevelése meghozta az eredményt. A kis
kezdetben még botladozó, sete-suta gyerekek a színpadra kerültek. S a színpadon már az ütemet érző lépéseket tudó csoport volt. A sok fegyelmezett gyakorlás eredménye a
koreográfia hibátlan előadása lett. A gyerekek számára a próba
már nem munka, hanem öröm volt. A táncolás öröme.
Az idő múlásával azután már jöttek a fellépések és jöttek a
sikerek, elismerések.
Látva az eredményeket végre szponzorja is lett az addig
csak Budakalászi Általános Iskola Néptánccsoportjának nevezett kis csoportnak. A támogatás egy kis anyagi hozzájárulással járt, így Erzsi néni csodás ruhákat varratott a gyerekek
számára.
A tánccsoport nevet is kapott, így lett a Lenvirág együttes.
Az esztendő múlásával mindig újabb és újabb gyerekek érkeztek. A korosztály bővült. Kicsik és nagyok táncoltak már
együtt. A sok-sok változásban csak Erzsi néni volt változatlan.
Az akarása, az energiája, a kitartása s az igényessége. A sikerek
nem változtatták meg. Ugyan olyan alázattal tanított, mint az
első órákon. A régi egyszerűbb táncok mellé egyre nehezebb
koreográfiák kerültek. Táncoltak magyar, német és szerb táncokat is. Az álom valóra vált. Elindított és útjára bocsátott egy
néptáncot szerető és tudó együttest. Sokáig vezette és útjukat
mindig siker kísérte.
Sajnos az idő múlásával az egészség megroppant. A tánc és
az ízület sajnos nincsenek jó barátságban egymással. Fájó szívvel állt félre, utat engedve másoknak. S csak reménykedni tudott, hogy munkáját ott folytatják, ahol Ő abbahagyta.
Büszke vagyok arra, hogy én is részese lehettem a munkájának. Megtanított táncolni és a hagyományok tiszteletére.
Régi társaim nevében is megköszönve kívánok egészséget, örömet és hosszú életet. Tisztelettel és sok-sok szeretettel emelem rozmaringos „ kalapom” fejkendőm ERZSI NÉNI előtt.
Iván Dorottya és családja

www.budakalasz.hu

A „Kalász”-ban a Lenvirág szíve dobog

Fellépés közben

A Lenvirág Gyermektáncegyüttes 40. jubileumi műsorán
elhangzott Szabó Erzsi néni köszöntő levele, amely a Hírmondó decemberi számában is megjelent. Buzdító és támogató szavaihoz a Kalász Táncegyüttes nevében ezúton
szeretnék gondolatban kapcsolódni.
A valamikori tagokból verbuválódott Kalász Táncegyüttes
Kalotaszegi Román táncokkal lépett fel. Emellett színpadra varázsolta, régi tagokkal kiegészülve, a Lenvirág egykori Piliszszentiváni sváb koreográfiáját. A hangulatot fokozta, hogy a
régi lenvirágosokat a Liszkai zenekar kísérte, amely éveken át
volt az együttes zenekara. A fellépést megelőzően elegendő volt
két próba erejéig összegyűlni, hiszen Szabó Erzsi néninek köszönhetően mindenki a kisujjából rázta ki a táncot. A táncpróbák nosztalgikus hangulatban teltek, lenvirágos külföldi
turnék, hazai tánctalálkozók, kalász sulis próbák, skanzenes,
katonai főiskolás fellépések, szüreti bálok emlékeit idéztük fel.
Amiben mindannyian egyetértettünk, hogy mindezért Szabó
Erzsi néninek lehetünk hálásak. A nevéhez fűződik a magyar
néptánc hagyományainak ápolása Budakalászon. A Lenvirág
a vezetése alatt élte első fénykorát, nem hiába kapott az együttes 1986-ban Nívó-díjat, 1988-ban Kiváló Együttes díjat illetve
1991-ben a Magyar Köztársaság Kormánya Ifjúsági díjat.
Nagyszerű szervező- és kapcsolatépítő készségéneknek köszönhetően kiváló koreográfusok tanították az akkori tagokat.
A repertoárban a magyar táncok mellett megjelentek a Budakalászon élő német és szerb nemzetiségi táncok is, amelyek
óriási sikert arattak. Büszkén álltunk színpadra, és mutattuk
be a magyar néptáncot külföldi turnék során, ezek közül a legemlékezetesebbek: Németország, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Ciprus, Görögország, Belgium, Kanada. A kemény
munka, a fegyelem, a pedagógiai profizmus, a népi kultúra szeretete egy olyan közösséget hozott létre, amely kiváló alapul
szolgált egy felnőtt néptánc együttes létrejöttéhez.
A Kalász Táncegyüttes immár 18 éve működik Budakalászon. 1995-ben a kezdeményezők azzal a céllal verbuválták az
alapító tagokat, hogy a Lenvirágból kiöregedett, néptáncot szerető fiatalok, egy helyi felnőtt együttesben táncolhassanak tovább. Tagjainak zöme mind a mai napig olyan volt lenvirágos,
aki Szabó Erzsi néni vezetése alatt tanult meg táncolni.
Erzsi néni, köszönet mindenért!
Benke Sarolta, Kalász Táncegyüttes

www.budakalasz.hu

Nagy mosoly!
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Az iskola rendőre

A budakalászi körzeti megbízottak az „iskola rendőre” akció
keretén belül idén előadásokat tartanak a kalászi általános iskolásoknak.
Januárban a Szentistvántelepi iskola elsősei vettek részt
ilyen találkozón, amely nagyon jó hangulatban zajlott le. A
rendőrök nagy örömére a gyerekek korukat meghazudtolóan
jól ismerték a közlekedési táblákat és az őket érintő szabályokat. Az időkeret szűknek is bizonyult a gyerekek aktivitása és
érdeklődése miatt. Az előadást megtartó Stankóczi Zsolt
rendőr főtörzszászlós, Marczis Norbert rendőr törzszászlós és
Streleczky József rendőr főtörzsőrmester urak köszönetüket
szeretnék kifejezni a gyerekeknek, osztályfőnöküknek és az iskola igazgatójának Kovács Kristófnak.
Kíváncsi közönség

Segítség budakalászi
nyugdíjasoknak

• Ha nehéz körülmények között él.
• Ha egészségi állapota miatt nem tudja ellátni önmagát.
• Ha egyedül él és senki nem nyitja Önre az ajtót.
A Kalászi idősek Klubja szakképzett házi gondozónői a következő szolgáltatásokkal tudnak a segítségére lenni:
- bevásárlás,
- orvoshoz kísérés, gyógyszer felíratás és kiváltás,
- hivatalos ügyek intézése (posta, közgyógyellátási igazolvány igénylés stb.),
- higiénés feltételek biztosítása, egészség védelme,
- napi fürdésben való segítségnyújtás,
- segítség az idő tartalmas eltöltésében, szellemi frissesség
megőrzésében (felolvasás, rejtvényfejtés, kártyajáték),
- segítség az emberi kapcsolatok megtartásában, újraélesztésében,
- segítő beszélgetés
Használja ki Ön is a lehetőséget és keresse az Kalászi idősek Klubját!
érdeklődni lehet:
Zelizi Erika
intézményvezetőnél
Kalászi Idősek Klubja
2011 Budakalász,
Táncsics Mihály utca 19.
Tel: 06 26/ 341-435
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dunA-pArTi „MEgHÍVÓ”

Megújult a Budakalászi Duna-partért Egyesület weboldala, arculata. Célja elsősorban az Egyesület tagjainak szorosabb összekovácsolása, a kommunikáció megerősítése,
leegyszerűsítése, a város mindennapjaival kapcsolatos információk gyors célba juttatása. Emellett örömünkre szolgál, ha Budakalász más körzeteiben élő lakótársaink is
látogatják a portált. Így napra készen informálódhatnak,
milyen feladatok érdekében született meg az Egyesület. Közelebbről is megismerhetik városon belül – a „Duna-parti
lakosokat”, láthatják, mennyire gyönyörű helyen élünk és
milyen sok tennivalónk van ebben a minden szempontból
elmaradott és a múltban igen elhanyagolt körzetben. Szívesen veszünk mindenfajta párbeszédet, ötletet, igen örülünk, ha bekapcsolódnak beszélgetéseinkbe. Oldalunkon
olvashatnak programjainkról, milyen célokat tűztünk ki
magunk elé és mi az, amit már sikerült megvalósítanunk,
milyen körülmények között élünk, milyen örömök érnek
bennünket és milyen negatívumokkal kell küzdenünk minden napjaink során. A jövőben itt hívjuk meg Önt is, amikor közös programokon élvezhetjük együtt a Duna-part
szépségét, pl. sportolás közben, vagy éppen a Duna-part
tisztán tartása során, melynek végén akár egy jót bográcsozhatunk is. Szeretettel várjuk Önt! Oldalunk címe:
www.bkdunapartert.hu – E-mail: info@bkdunapartert.hu
Budakalászi Duna-partért Egyesület vezetősége

Anyakönyvi hírek

Budakalászi újszülöttek:
Januárban két kisfiú és két kislány született.

Házasságkötések:
Budakalászon januárban öt pár kötött házasságot.

Elhunytak:
Tarnaszentmiklósi Vazul 86 éves (elhunyt 2012. október)
Decemberben elhunytak:
Szabó István 88 éves,
Fegyver Ambrus 71 éves,
Tóth Tibor 60 éves
Ratkai Miklós 84 éves
Baráti Jánosné 82 éves
Januárban elhunytak:
Wittula Mária Margit 68 éves,
Szász Istvánné szül. Gáspár Erzsébet 80 éves,
Éger György 69 éves,
Gyuricza Istvánné szül. Zieba Gizella 93 éves
Antal Jánosné szül.: Weiszhár Elvira Mária 69 éves
Guzsvány Istvánné szül. Boda Rozália 91 éves
Vitzenleiter Ferencné szül.: Dudás Erzsébet 75 éves,
Nagy József Zsigmond 92 éves
Stein Jánosné szül.: Mercz Borbála 90 éves,
Loósz Antalné szül.: Oppenauer Magdolna 91 éves,
Soós László 62 éves

www.budakalasz.hu

TIsZTELT BudAKALÁsZI pOLGÁROK, éRdEKKépVIsELETI
sZERVEK, CIVIL sZERVEZETEK!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat a
környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet
állapotát illetékességi területén, és legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot.
A 2012 évi Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről
szóló beszámoló a lényegesebb környezeti elemek állapotáról külön pontban ad tájékoztatást. A fenti tájékoztatás
megtekinthető Budakalász honlapján ill. nyomtatott formában Budakalászi Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Tanulni vágyó budakalászi 50+-osokat
is várnak a ZsKF-en és szentendrén!
A Zsigmond Király Főiskolán február 21én, immár IV. félévével indul el a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája, amelynek
keretében minden csütörtökön 14 órától ingyenes előadásokon várják a környékbeli,
így a budakalászi nyugdíjasokat is. Az első
előadás az Időskori tanulásról szól majd. (A
főiskola címe: 1039 Budapest, Kelta u. 2.)

Ezzel együtt a békásmegyeri főiskola tandíjas tanfolyamokat is hirdet: a kezdő internettől és a nyelvoktatástól a történettudomány különféle korszakaiig, a kezdő
lakberendezéstől a stresszkezelésig (a teljes lista elérhető
a www.zskf.hu/nyugdijasok oldalon az Induló tanfolyamok linkre kattintva). Ezek az 50 év felettieknek szóló
tanfolyamok március közepétől indulnak, s egységesen
9.900 forint/fős tandíjjal látogathatók. Aki több kurzusra
akar járni, az kiválthatja 14.000 forintért a Szenior Kártyát, ezzel öt kurzusra lehet járni. Jelentkezni lehet a főiskola Jegyzetboltjában, munkaidőben.

Ezzel egyidőben a ZSKF és a helyi önkormányzat
együttműködésében Szentendrén február 25-étől szintén
elindulnak a nyugdíjas tanfolyamok, az Önkormányzat
épületében. A tavaszi félévben öt témában lesz képzés:
Művészettörténet, Környezetegészségügy (ezek hétfő délutánonként lesznek), Angol nyelv kezdőknek, Vallástörténet (ezek kedd délutánonként lesznek), Kezdő
számítástechnika (ez szerdán kerül megrendezésre).
A tanfolyamok díja 9.900 forint/fő. Jelentkezni lehet
Pető Katalinnál, a polgármesteri titkárságon.

Hívjuk és várjuk a budakalásziakat ezeken a képzéseken!

Dr. Jászberényi József
szervező, Zsigmond Király Főiskola

www.budakalasz.hu

Egységes városkép

Budakalász Város Képviselő-testülete februári ülésén rendeleteket fogadott el az építéshatósági központosítás miatt
szükségessé váló településkép védelmének fokozott érvényre
juttatása érdekében. A rendeletek szerint előzetes véleményezéshez kötött szinte minden, az épület homlokzatát, tömegét
érintő változtatás.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben építési beruházást terveznek, előzetesen tájékozódjanak a város honlapján, illetve keressék fel személyesen főépítészi irodánkat.
A következő lapszámban részletes tájékoztatást adunk a
rendeletekről.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Piacorientált kutatás-fejlesztési projekt keretében
a Vasúti INTegrált Energetika Rendszer (VINTER) kifejlesztése
KMR_12-1-2012-0154
Kutatás Fejlesztési támogatás elnyeréséről.
2013.01.02 – 2014.08.29.
A prolAn irányítástechnikai zrt. pályázatával a Kutatási és Technológiai innovációs Alapból 165.906.212 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert, amely célul tűzte
ki, hogy a magyar vasúttársaságok villamosenergia felhasználását kutassa. A projekt célja, hogy olyan energiamegtakarítási megoldások készüljenek, melyek a jelenleg
is működő irányítástechnikai rendszerek és technológiák
tovább fejlesztésével és összekapcsolásával már rövidtávon kimutatható megtakarítást jelentsenek a villamosenergia felhasználás területén.

A Prolan Zrt. a kutatás-fejlesztési projekt tartama alatt az alábbi
vasúti technológiák energia-megtakarítási potenciálját vizsgálja
meg:
• váltófűtés,
• térvilágítás,
• vonatközlekedés, villanymozdonyok energia felhasználása,
• energia-kereskedelem támogatása, olcsóbb energia-beszerzési lehetőségek,
• ingatlanok energia ellátása.
A fenti területek kutatása, tanulmányozása során meghatározzuk
az egyes területek energia-megtakarítási potenciálját, kidolgozunk
megoldásokat, algoritmusokat ezeknek a kiaknázására. A szükséges szoftver komponenseket kifejlesztjük.

A projekt 20 hónapos fejlesztési időszaka során 45 mérnök, 558
mérnök hónapnyi befektetésével létrejövő eredmény kimagaslónak tekinthető a nemzetközi vasúti piacon is.
Prolan Zrt. 2011. Budakalász,
Szentendrei út 1-3.
E-mail: jeney.gabriella@prolan.hu
Honlap: www.prolan.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg
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Budakalászi vívók

December 14-15-16-án került
megrendezésre a vívó országos bajnokság az Angyalföldi
Láng Sportcsarnokban. 14-én
kezdődött a selejtezővel, ezt
az akadályt minden versenyzőnk sikeresen teljesítette.
15-én az egyenes kieséses táblával folytatódott ahol a következő
végeredmények
születtek:
14. hely Sághy Ervin
19. hely Örsi Dániel
29. hely Böröcz András
Összesítésben a csapat a 6.
helyen várta a vasárnapi csapatversenyt.

A csapatversenyen a Budakalász nagy küzdelemben (le-

győzve az UTE
csapatát is!) az előkelő 5. helyezést érte el.

A végeredmény:

1 MTK
2 TÖREKVÉS
3 ÉPÍTŐK SC 1
4 HONVÉD
5 BUDAKALÁSZ
6 ÉPÍTŐK SC 2
7 HONVÉD 2
8 UTE
9 TERÉZVÁROS

A hivatalos eredmények a vívószövetség honlapján (hunfencing.hu) elérhetőek.

i. Budakalászi utánpótlás
kézilabda Torna
2013. február 17.

Kedves Budakalászi polgárok,
tisztelt kézilabda sportrajongók!

Szeretnénk meghívni benneteket a BSC keretein belül
szervezett női utánpótlás kézilabda tornára.
A rendezvény helyszíne a Kalászi Sportcsarnok kezdési
idő reggel 9.00. tervezett zárás 20.00
A meghívott csapatok: FSZSE, Csömör, Postás SE, ÉTV
Kézilabda Bk, Csepel DSE, Budakalászi SC

Az NB II versenyeink nyitása 2013.02.23 A Csömör férfi
csapatának fogadásával veszi kezdetét. A részletes tavaszi
programot a márciusi lapszámban tudjuk biztosítani.
www.budakalaszisc.hu
Lakatos Zoltán Elnök

Üdvözlettel:
Budakalászi vívók

Korszerűbb és energiatakarékosabb lesz
a Sportcsarnok

Újult erővel...

Novemberben vette át a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. a Kalászi Sportcsarnok üzemeltetését. Az eltelt idő
alatt, tizenhat millió forintból újították fel az edzőtermet, a női
és férfi öltözőt, új szaunák várják a látogatókat, valamint korszerű burkolatot kaptak a squash pályák is. A jövőben összesen 140 millió forint értékben várhatóak további fejlesztések.
A szakemberek a csapatöltözőkkel kezdenek májusban, majd
nyáron lecserélik a nagy terem teljes padlózatát és megszüntetik a beázásokat is. A fűtés korszerűsítésére is szükség lesz,
mert a jelenlegi rendszer elavult, így a téli hónapokban a kétmillió forintot is meghaladja a gázszámla – mondta Hajdu
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...új gépek között!

Gábor a Kft. ügyvezetője. Hozzátette, a tíz évvel ezelőtt átadott
sportközpont a felújítást követően nemcsak esztétikusabb,
korszerűbb, de energiatakarékosabb is lesz.
RT
Budakalászon működő sportközpontunkba keresünk
jól képzett areobik, zumba, step aerobik,
Trx és Gyermek aerobik oktatókat.
Cím: 2011 BUDAKALÁSZ, OMSZK PARK 1.
Budakalászi Sportcsarnok.
Érdeklődni a 06/70 203 83 94 telefonszámon lehet.

www.budakalasz.hu

Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

gyógyszertári
Ügyelet
2013. március

Viktória Gyógyszertár
2013. március 03.
vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. március 10.
vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326-402

István Király Gyógyszertár
2013. március 15.
péntek 08-20 óráig

www.budakalasz.hu

István Király Gyógyszertár
2013. március 17.
vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
Kőhegy Gyógyszertár
2013. március 24.
vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u 2.
Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár
2013. március 31.
Húsvét vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26)340-232

Viktória Gyógyszertár
2013. április 1. Húsvét hétfő 0820 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26)340-232

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

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
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ApRÓHIRdETés

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
06309509383
•

ELAdÓ somogyaszalón,
(3 szoba összkomfortos) családi ház 3000nm-es telken.
Az ingatlanhoz KOCsMA
és éLELMIsZERBOLT
tartozik, (jelenleg nem
működik) Budakalász, vagy
környéki ház – lakáscsere
kisebbre is –, értékegyeztetéssel érdekel.
Tavaszi költözéssel.
Irányár 26 M Ft
érd.: 06 30 263-9247
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TALpMAssZÁZs Budakalászon!
A kezelés során – az összes
szervet – gyomor, tüdő, vese,
bélrendszer stb. reflexzónákat
maszírozzuk a talpon mely által
egy jobb fizikai és lelki állapotot
érhetünk el.
érdeklődni: 06-30-523-9383 telefonon.
A masszázs helye: Igazgyöngy
szépségszalon,
Budakalász, József Attila u. 55.
•

Eladó társasház
Budakalász, Ciklámen utcában
felújított, ötszobás garázsos
sorház eladó. Irányár 38,9 M Ft.
06-30-9773 -588, 06-1-438-3827

A Budakalászi Hírmondó
legközelebbi számának lapzártája: február 28.

SÍFELSZERELÉSEK
ELADÁS – KÖLCSÖNZÉS – SZERVIZ

Használt és új sífelszerelések kedvező áron!
Cím: Budakalász,
Táncsics M. u. 16.
Tel: 06 20 4 850 740,
info@pingvinsport.hu
• Sílécek, sícipők, síbotok.
Nyitva tartás:
• Szemüvegek, sapkák, kesztyűk. H-P: 17-20-ig
• Sí- szerszámok, vaxok, korcsoSz: 9-14-ig
lyák.
(Egyéb időpont• Síbox bérelhető.
ban

telefonos egyez-

www.budakalasz.hu

