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VII. évfolyam 1. szám

A tartalomból

Sikeres pályázat. Támogatást kap
Budakalász korábban tartaléklistára
helyezett projektje.
A város 150 millió forintot nyert el
új bölcsőde építésére. A tervek készen vannak.

Tető alatt. Jól halad az Egészségügyi Központ építése. Mindkét szint
falazási munkálatai befejeződtek, elkészült a födém és a tetőszerkezet is.
Amennyiben továbbra is minden a
tervek szerint megy, a budakalásziak
május elején birtokukba vehetik az
új létesítményt.
6. oldal

Budakalászi gólkirálynő. Fekete
Bozsana nevét mind többen és mind
jobban ismerik, akik kedvelik a kézilabdát. A fiatal sportoló úgy a
terem- mint a strandkézilabda világában egyre több rajongóra tesz
szert.
21. oldal

BUDAKALÁSZ POLGÁRAINAK LAPJA

Boldog Új Évet kíván minden
kedves olvasójának
a Budakalászi Hírmondó!

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 fenti tájékoztatás megtekinthető Budakalász honlapján ill. nyomtatott formában Budakalász Város Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján.
Budakalász Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Fotók: Raczkó Tímea

A 2012 évi Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről
szóló beszámoló a lényegesebb környezeti elemek állapotáról külön pontban ad tájékoztatást.

Lépcső a Kálváriára
Több évtizedes várakozás után, ideiglenes lépcső készült a
Kálvária dombra vezető úton.
A feljáró végleges változata év végére épülhet meg.
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„Átgondolt, megfontolt tervekkel
készülünk az évre”
Interjú Rogán László polgármesterrel
ződést, ezalatt kiderül, hogy jól döntöttünk-e vagy változtatni kell.
A helyi adók mértékéről is döntöttek az év végén. Kell növekedésre számítani?
A magánszemélyek esetében nem
hoztunk olyan döntést, ami a lakosságot
érintené. A cégek tekintetében vannak
minimális változtatások, de ezek sem jelentősek. Külterületi ingatlanokkal kapcsolatban született még új döntés. A
lakosságot nem, de az önkormányzatot
érinti a teljesítményadó, vagy régi nevén
a súlyadó. Ennek a bevételnek nagy
része ugyanis már nem a településekhez,
hanem az államhoz kerül, mindössze
negyven százaléka marad az önkormányzatoknál.
Új év – új tervek
Decemberben a rendes ülés
mellett több rendkívüli ülés is zajlott, számos fontos döntést hozott
a képviselő-testület. Mielőtt azonban belefognánk ezek tárgyalásába, kérem, értékelje az elmúlt
esztendőt. Milyennek látta a 2012es évet Budakalászon?
2012 egy eseményekkel teli esztendő
volt. Kezdjük azzal, hogy 2011-ben ránk
maradt a NIF-beruházás: a József Attila
utca, a körforgalom és a Posta előtti csomópont rendezése. Tavaly júniusra sikerült befejezni a beruházást, és az
megváltoztatta az életünket – talán lassabbá tette, de biztonságosabbá és rendezettebbé is. Közben pedig elindult az
Egészségügyi Központ építése is, aminek
elkészültét mindenki várja. Szerencsére
rossz dolog kevesebb történt. Sajnos
meghalt Parlagi Endre polgármester és
Szabó Feri bácsi is. Ezek sajnálatos események, de talán sikerült tavaly kicsit
összébb kovácsolni a várost, a rendezvényeinken rengetegen voltak, a legutóbbin, az idősek karácsonyán közel ezer
ember vett részt. A nyugdíjasoknak
szánt adományok kiszállításával kapcsolatban is pozitív visszajelzéseket kaptunk. A testületi munka is viszonylagosan nyugodtan működött, nagyon
disszonáns hangok nem voltak, az év
végi közmeghallgatás is jól sikerült. Azt

www.budakalasz.hu

gondolom, hogyha a 2013-as év is hasonló lesz, akkor már most aláírhatjuk,
hogy szeretnénk egy olyan esztendőt,
mint a tavalyi.
Decemberben számos olyan döntés
született, ami már ezt az évet befolyásolja. Kezdjük egy olyan kérdéssel, ami
a lakosság minden tagját érint. Változni
fog a hulladékszállítás a városban.
Hosszú esztendők után váltott a képviselő-testület, megköszöntük a Saubermacher-Bicske Kft. eddigi munkáját, de
elválnak útjaink mostantól. A tatabányai
AVE Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötöttünk szerződést. Az ő árajánlatuk volt
a legkedvezőbb. Ennek hatása, hogy
minden budakalászi polgárnak körülbelül 4-5 ezer forinttal csökken majd éves
szinten a hulladékszállítási díja. Minden
forint számít: két éve emeltük a kommunális adót, pontosan annyival,
amennyivel most csökken a hulladékszállítási díj, így tudunk most kompenzálni a lakosság felé. A tavalyi
esztendőhöz képest más pozitív változások is lesznek, így a zöldhulladék gyűjtésére nem nyolc, hanem ismét huszonnégy zsák áll majd a lakosság rendelkezésére. Továbbra is működik majd a házhoz menő lomtalanítás. Elképzelhető,
hogy lesznek majd cserés napok, a szolgáltató tervezi több területre osztani a
várost. Másfél évre kötöttük meg a szer-

Költségvetési koncepciója már
van 2013-ra Budakalásznak, és elfogadták az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet is. Milyen éve
lesz a városnak gazdasági szempontból?
Az átmeneti költségvetés azért kell,
mert január 1-jével lejárt az előző ciklus,
és amennyiben nem tervezünk átmeneti
gazdálkodást, akkor nem tudunk működni az új költségvetés elfogadásáig.
Idén valószínűleg előbb lesz a városnak
költségvetése, mivel a parlament is korábban szavazott az ország gazdálkodásáról, így vélhetően februárban már
elfogadjuk az új rendeletet. Mintegy
ötven millió forintot tettünk be az átmeneti költségvetésbe, mivel a folyó ügyeinket kell fizetnünk, így az Egészségügyi
Központ egy újabb részét. A koncepcióban megfogalmaztuk, hogy az idei esztendőt hogy képzeljük el. Egy takarékos,
biztonságos költségvetést szeretnénk elfogadni, és úgy tűnik, tudjuk tartani a tavalyi arányokat a bevételt és kiadást
tekintve. Szeretnénk azonban pályázatokon indulni, amelyek befolyásolják majd
a költségvetést. Átgondolt, megfontolt
koncepciót tettünk a testület elé.
A pályázatokról szólva, kedvező
hírrel zárult 2012, hiszen újabb
visszajelzés érkezett a bölcsődeprojektről.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

Nagyon meglepődtünk, és nagyon
szép volt ez a szilveszter ebből a szempontból, mert december 28-án kaptunk
egy e-mailt, hogy a korábban tartaléklistára tett bölcsődepályázatunkat, amit
még 2011-ben adtunk be, támogatásra
alkalmasnak ítélték és 150 millió forintot nyertünk a kivitelezésére. Az elszámolható költség 167 millió forint, a
támogatási intenzitás 90 százalék.
Most hoznunk kell egy döntést, hogy
akarunk-e élni ezzel a lehetőséggel. A
tervek már készen vannak. Szükségünk
van egy új bölcsődére, most azt kell mérlegelnünk, hogy ha a mostani intézményt is fenn kell tartanunk, akkor az új
bölcsőde évi ötven milliós költsége kigazdálkodható-e. Amikor legutóbb foglalkoztunk a bölcsőde-projekttel, akkor
a testület arról beszélt, hogy hitelfelvételből szeretnénk az önrészét fedezni.

Valószínűleg ez így lesz most is. Viszont
ez nem érinti majd negatívan Budakalászt, mivel júniusig megtörténik a város
adósságkonszolidációja, ami körülbelül
negyven százalékban érinti az adósságállományunkat, de a pontos összeget
még nem tudjuk. A „legrosszabb” esetben 120 millió forintot vállal át az állam,
ennek a kamattörlesztése éves szinten 89 millió forint. Ha ehelyett a projektre
felveszünk, mondjuk 60 millió forintot
önrész gyanánt, annak a kamatterhelése
még mindig jóval kisebb, mint eddig
volt.
Az is elképzelhető, hogy egyszerre két
fejlesztés indulhat meg ezen a területen,
hiszen megjelent egy pályázat az épületek energiahatékonyságának növelésére.
A Telepi Óvodával szeretnénk indulni
ezen a pályázaton: ebből fel lehetne újítani a tetőt, a fűtési rendszert, szigetelni
lehetne az épületet és kicserélni a nyílászárókat.

A szerkesztő is ember
„Mégis, kinek a széke” címmel, a Budakalászi Hírmondó legutóbbi számában
megjelent dr. Hantos István képviselő úr
írása. A cikk – bizonyára emlékeznek –
arról szólt, hogy amikor valaki egy adott
jelölő szervezet színeiben listáról képviselői
megbízatást nyer, ám utóbb kilép a szervezetből, annak jogi kötelezés hiányában morális kötelezettsége visszaadni képviselői
mandátumát. A jelenlegi képviselő-testületben a felszólítás címzettje egyértelműen
a nagy szakmai tapasztalattal bíró, megfontoltságáról ismert testületi korelnök,
Németh Antal úr, aki az elmúlt lapszám
nyomdába kerülése idején veszítette el feleségét. Hantos úr e körülményre figyelemmel másik írást szeretett volna
megjelentetni, de a cikkek cseréje sajnálatos módon végül elmaradt, ezért tartozunk
egy elnézéskéréssel. Hantos úr szerkesztőségünkkel közölte, hogy a végül leközölt
cikkben lévő állításait természetesen továbbra is fenntartja, csak az időzítéssel
voltak problémák. Ezúton is részvétünket
fejezzük ki Németh Antal úrnak felesége
halála miatt, egyúttal további sikeres munkát kívánunk neki közéleti, képviselői tevékenysége során.
a szerkesztőség
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Milyennek ígérkezik Budakalászon a 2013-as év?
Mozgalmas lesz, abban biztos vagyok.
Május elején szeretnénk meghívni a
város apraját és nagyját az Egészségügyi
Központ ünnepélyes átadójára, ez mindenki életében fontos esemény lesz.
Bízom benne, hogy oktatási intézményeink, amelyek elkerültek tőlünk, szép lassan megtalálják a helyüket az új
rendszerben. A nálunk maradt intézményeknél fejlesztések várhatók: játékokat
szeretnénk vásárolni és új ovifoci pályát
építeni. A Kálvárián folytatódnak idén a
munkák és a tervek szerint be is fejeződnek. Szeretnénk folytatni az út- és járdafelújításokat, elfogadni az új Helyi
Építési Szabályzatot és többet foglalkozni a Berdóval. Feszített év lesz, de ha
jól kitöltjük tartalommal, akkor pozitív
esztendő lehet, én ebben kérem mindenkinek a munkáját!

Tervtanácsi
rendelet módosítás
2013. január 1-jétől a közigazgatás központilag átszerveződött.
A változás érintette a helyi építésügyet is oly módon, hogy Budakalászon megszűnt az építéshatóság.
Tekintettel arra, hogy a budakalászi építési tevékenységek engedélyezése elkerült a járásközpontba (Szentendre), Budakalász településképének védelme érdekében kibővült a budakalászi tervtanács által
tárgyalandó tervek köre.
Budakalász Önkormányzat Tervtanácsának működéséről és működési rendjéről szóló Budakalász Város (Nagyközség) Önkormányzatának 2/2007.(II.6) Kt. rendelete 2.§ a)-b) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lépett, melynek értelmében a budakalászi tervtanácshoz
be kell nyújtani:
„a) minden hatósági bejelentéshez, előzetes engedélyezéshez kötött, valamint a településkép-védelmet érintő (azaz minden építmény
létesítésére irányuló) építési és szerelési tevékenység, továbbá
b) a település- és területrendezési tervek
műszaki dokumentációját.”
A város településképének, épített környezetének védelme érdekében a későbbiekben meghatározásra kerülnek a településképi véleményezési eljárás elemei is.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, folyamatosan kísérjék figyelemmel híradásainkat, hirdetményeinket.
Budakalász Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Irodája
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Testületi döntések
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 6-án, 13-án, 20-án és 28-án
megtartott ülésének közérdeklődésre számot tartó döntései
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
részt vesz a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását végző, szentendrei székhellyel létrejövő Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásban. Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatásokkal és
ellátásokkal kapcsolatos feladatait a
Társulásra ruházza. Az intézményfenntartó társulás működéséhez szükséges
forrásokat pedig 2013. évre biztosítja.

Pénzügyi, Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság
A 2012. december 2-án megtartott
időközi önkormányzati képviselő választáson az 1. számú egyéni választókerület lakói Máté Istvánt választották
képviselőnek. Máté István a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjaként segítette a bizottság munkáját. Képviselői
megválasztásával azonban külsős tagsága megszűnt, így a Képviselő-testület
belső tagként választotta újra Máté Istvánt a bizottság tagjai közé.

Átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet
A Képviselő testület a folyamatban
lévő városi feladatok, fejlesztések állandó ellátása érdekében rendeletet alkotott az átmeneti gazdálkodásról. A
rendelettervezet az időarányos kiadási
előirányzatokon és az áthúzódó kötelezettségvállalásokon túlmenően többek
között fedezetet nyújt a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kifizetésére; a
városban működő iránytaxi működtetésének támogatására, a Csodabogár
Alapítványi Bölcsőde és Óvodától vásárolt bölcsődei férőhelyek biztosítására,
az orvosi rendelő környezetének rendezésére – a szükséges út- és parkolóhelyek kialakítására valamint a
szociális ellátásoknál a jogszabály által
előírt emelésekre.
Az államháztartási törvény előírásai
szerint az átmeneti gazdálkodásról
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szóló rendelet beillesztésre kerül a
2013. évi költségvetési rendeletbe valamint az új költségvetés hatályba lépésének napján megszűnik.

Bölcsőde érintésvédelemi felújítás
Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Budakalászi Bölcsőde villámvédelmi javításainak elvégzésére 635.000 Ft-ot biztosít.

Sportcsarnok felújítás
A Képviselő-testület jóváhagyta a
Sportcsarnok bérlője, a Dunakanyar
Létesítményüzemeltető Kft. öltözőre és
kondicionáló teremre vonatkozó felújítási igényét januári bérleti díjuk 30%os mérséklése mellett.

Elhullott állatok begyűjtése, gyepmesteri feladatok elvégzése
Az Önkormányzat elhullott állatok
tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint
gyepmesteri szolgáltatásra kiírt pályázatának nyertese az elmúlt évhez hasonlóan a Városi Szolgáltató Zrt. lett.
Az kedvező szolgáltatási áron túlmenően ajánlatuk mellett szól az, hogy
földrajzilag legközelebb helyezkednek
el településünkhöz, így a legrövidebb
idő alatt tudnak a helyszínre érkezni és
a szükséges feladatokat elvégezni (befogás, tetemelszállítás). 2012 évben a
11 hónap alatt az Önkormányzat
1.181.658 Ft-ot költött ezen feladatok
elvégzésére.

Új utcanevek
A település közterület-, utca- és településrész neveinek megállapításáról,
valamint a házszámozás rendjéről szóló
rendelet szerint minden utcát el kell
nevezni, legyen az földút vagy épített
út. Budakalász Városának mintegy 40
névtelen utcája volt. A névtelen utcákat
helyrajzi szám szerint a Hivatal munkatársai összegyűjtötték és Budakalász
térképén megjelölték, majd lakossági
utcanév adományozási felhívás keretében a város internetes portálján
(budakalasz.hu) megjelenítették. A
névadományozásnál alapvető szempont a környező közterületek megne-

vezésének jellege volt. A korábban névtelen utcák nevei, illetve helyrajzi számai az alábbiak:
Utcanév
Helyrajzi szám
Kövirózsa utca
049/126 hrsz
Kikerics utca
049/109 hrsz
Kankalin utca
049/118 hrsz
Kakukk utca
051/43 hrsz
Bagoly utca
051/64 hrsz
Nyitnikék utca
051/87 hrsz
Tündérvirág utca 047/24 hrsz
Harangvirág utca 047/17 hrsz
Cinege utca
365 hrsz
Töltés utca
1759/2 hrsz
Barát utca
4151 hrsz
Barát utca
4143 hrsz
Málna utca
08/13 hrsz
Éger utca
4100/14 hrsz
Ligeterdő utca
4100/21 hrsz
Juhar utca
4100/27 hrsz
Fűzfa utca
0206/5 hrsz
Nyárfa utca
4100/49 hrsz
Csuka utca
4002/2 hrsz
Duna sétány
0233/4 hrsz
Keszeg utca
0225/2 hrsz
Busa utca
4003 hrsz
Püspök utca
3727/6 hrsz
Csillagvirág utca 047/21 hrsz
Kispap utca
4173 hrsz
Szőlőskert utca 3872 hrsz
Liliom köz
1510 hrsz
Virág köz
1492 hrsz
Nefelejcs köz
1474 hrsz
Árvácska köz
1456 hrsz
Bimbó köz
1307 hrsz
Nádas utca
051/98 hrsz
Tanító köz
2812 hrsz
Barát utca
4183 hrsz
Meredek köz
3303/2 hrsz.
A névtelen utcák térképen is megtekinthetők interneten az alábbi linken:
http://goo.gl/maps/YtpKR. A táblázatban szereplő közterületek önkormányzati tulajdont képeznek, az ingatlanok
művelési ága kivett út, kivett közterület, és a környező telekingatlanok megközelítését szolgálják. A területek
földhivatali átvezetése folyamatban
van.
Képviselő–testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján a
www.budakalasz.hu-n az Önkormányzat menüpont alatt.
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Tető alatt az Egészségügyi Központ

Fotók: Kovács Andrea

A tervek szerint halad az Egészségügyi Központ építése. Mindkét szint falazási munkálatai befejeződtek, a kedvező csapadékmentes időjárásnak köszönhetően pedig december végére elkészült a födém és a tetőszerkezet is. Január második hetében
a cserepek is helyükre kerülnek. Jelenleg a belső villanyszerelési munkák folynak. A következő munkafázis a gépészeti szerelés, majd ezt követően a belső vakolás és a nyílászárók elhelyezése. Amennyiben továbbra is minden a tervek szerint megy,
akkor az Egészségügyi Központ használatba vétele május elejére várható.
KA

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 m2-es alapterületű földszinti, külön bejárattal és rakodási/szállítási kapcsolattal rendelkező,
igény szerint osztható helyiség
• 1 db 18 m2-es rendelőnek kialakítható emeleti szoba.
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.: 26-340-260/123-as mellék,
e-mail: polghiv@budakalasz.hu
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Védegyleti eredmények Budakalászon
Kalásziak Sétánya

Fotódokumentációs Nap

Az ősz elején a Budakalászért Védegylet a korábbi évekhez hasonlóan faültetésre hívta a város lakóit. Az OMSZK
parkban megkezdett Kalásziak Sétányát
kívántuk folytatni. November 10-én el is
ültettünk újabb két csemetét. Mivel
ennek az eseménynek csak számunkra
van kijelölt napja, mindenki mástól azt
kértük, hogy ha van kedvük, akkor velünk, de ha nincs, akkor a nekik legjobban megfelelő időpontban ültessenek
egy hársfát az általunk korábban megkezdett sorba. Csak ehhez a két dologhoz
ragaszkodnánk: a hársfához és a sorhoz,
hogy maradjon meg az egységesség.
Többször elmondtuk, hogy nem magunknak, és nem csak mi akarnánk ültetni. Talán még nem hiszik el sokan, hogy
amit valakik elkezdtek, azt mások nyugodtan folytathatják. Sajnos ahhoz vagyunk szokva ebben a kis országban, hogy
valami vagy az övéiké, vagy a mieinké.
Ezért is szeretnénk, ha ez a MIÉNK lenne.
Legyen ez közös mű, a közösség örömére.
Most öt fácska áll a parkban. Mindet
mi ültettük. Reméljük, hogy tavasszal
nemcsak a fák száma fog nőni, hanem az
ültetőké is! Várunk mindenkit!

Az élet múlandó. De vannak benne
megörökítésre érdemes pillanatok. Ezzel
a szándékkal hirdettük meg a Fotódokumentációs Napot Budakalászon. Idén
október 23-át jelöltük meg, és azt kértük,
hogy minden arra érdemes dolgot örökítsenek meg, és küldjék el nekünk, hogy
egy archívumot hozhassunk létre ezekből a képekből. No, meg egy kiállítást, ha
lesz hozzá bőséges anyag. Sajnos nem

Bursa Hungarica
Elbírálták a pályázatokat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
október 11-ei ülésén határozatot hozott a Bursa Hungarica
2013. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
meghirdetését illetően. A pályázati felhívás tartalmáról, feltételeiről a település honlapján és a helyi újságban, valamint a
felsőoktatási intézményekben értesülhettek a tanulók, hallgatók.
A pályázati kiírás feltételeit a Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI) határozta meg, az elbírálás szempontjainak, a
szociális rászorultság megítélésében, meghatározásában hagyott mozgásteret az önkormányzat számára a kormányprogram, amelynek elemeit a képviselő-testület határozta meg és a
bíráló bizottság ezen szempontok alapján bírálta el a benyújtott pályázati kérelmeket.
Ebben az esztendőben az eddigi gyakorlattól eltérően, új eljárási rendként a pályázóknak maguk kellett az EMMI által létrehozott internetes felületen regisztrálni, az adatokat
elektronikusan feltölteni, a generált/véglegesített és azonosító
számmal ellátott adatlapokat kinyomtatva, kézjegyükkel ellátva kellett a Polgármesteri Hivatalba 2012. november 26-ig
benyújtani.
A megadott határidőre 29 db pályázat érkezett (26 db „A” és
3 db „B” típusú pályázat) az önkormányzat hivatalába. A bíráló bizottságnak 2012. december 17-ig kellett az ösztöndíjak
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lett. Túl kevés kép érkezett. Viszont
örömmel tapasztaltuk, hogy a tavalyitól
eltérően a legifjabb generáció is gépet ragadott, és igen jó szemmel készített színvonalas képeket. Nagyon szép nap volt,
tiszta idő, szép fények. Jó lett volna ezt
eltenni em-lékbe! Kedvcsinálóul a legfiatalabb fotós – Pásztor András, a Kalász
Suli 4. osztályos tanuló-jának – egyik
képe.
dr. Hantos István

mértékéről döntenie, az EMMI által létrehozott internetes
oldalon az elbírálásról a pályázókat értesítenie.
Az elbírálásnál elsődleges szempontnak tekintette a bizottság az 1 főre eső jövedelemhatár kiírásban meghatározott
(öregségi nyugdíj 2x-e, azaz 57.000 Ft) mértékét, amely 4 pályázó esetében magasabb volt a pályázati kiírásban megadottnál. Így a pályázati kiírásnak megfelelően 4 „A” típusú pályázó
kérelmét a bizottság elutasította.
25 pályázó pályázata megfelelt a pályázati kiírásnak, azokat
a bizottság alapos mérlegelését követően, átlagosan 4.100
Ft/hó támogatásban részesítette. A legalacsonyabb önkormányzati ösztöndíj mértéke 3.300 Ft/hó/fő, a legmagasabb
5.800 Ft/hó/fő .
A pályázó hallgatók, diákok részére a megyei önkormányzat
és a felsőoktatási intézmény is hozzáteszi (a saját mérlegelése
és döntése alapján) az általa megítélt (tetszőleges) ösztöndíjrészt.
Az „A” típusú pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók részére
2013. tavaszán kerül folyósításra az első öt havi, majd ősszel az
utolsó 5 havi ösztöndíj.
A „B” típusú pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók (ők az
érettségi előtt álló, most még középfokú tanulmányokat folytató diákok) szintén 5 havonta, 3 éven keresztül kapják a megnyert ösztöndíjat, de az első folyósítás ideje 2013. őszén
várható, amennyiben felvételt nyernek az általuk megjelölt felsőfokú intézménybe.
Minden nyertes pályázónak sikeres tanulmányokat
kíván Budakalász Város Önkormányzata!
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Az iskolák
fenntartásáról
és működtetéséről
Az állam a köznevelési rendszer megújítása, megreformálása, valamint a hatékonyabb és eredményesebb nevelés és oktatás érdekében új törvényi szabályozást hozott létre. Ennek
érdekében az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényt, amelynek módosítását és szabályait a 2012. évi CXXIV. törvény tartalmazza.
E törvények felülírták az eddigi nemzeti köznevelés rendszert, az iskolák életében 2013. január 1. napja történelmi változást hozott.
A közoktatási intézmények eddigi fenntartói (beleértve a
szakmai irányítás és működtetői/üzemeltetői feladatokat is) a
helyi önkormányzatok voltak. A nemzeti köznevelés szóló törvény viszont az újévtől az óvodák és iskolák működését, irányítását külön választotta. Míg az óvodák fenntartása és
működtetése továbbra is a helyi önkormányzatok feladata és
kötelezettsége, addig az iskolák esetében az új törvényváltozást hozott. Az új szabályozás újra definiálta és külön választotta a fenntartói és működtetői feladatokat. Ezentúl a
fenntartói feladatok közé tartoznak a szakmai feladatok ellátása, irányítása, a hozzájuk tartozó szakmai eszközök biztosításával (taneszközök, szemléltető eszközök) és a szakmai
munkát végző személyi állomány (pedagógusok, a pedagógusok munkáját segítők) alkalmazásával, amelyet maga az állam
lát el, azaz fenntartói hatásköreit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon és annak területi szervezetein, a tankerületi igazgatóságokon keresztül gyakorolja.
A fenntartás (szakmai irányítás) kizárólag az állam feladata,
az iskolák működtetői kötelezettségét alapszabályként a helyi
önkormányzatok számára írja elő az állam. Ez alól kivételt jelentenek a három ezer főnél kevesebb lakosú települések, amelyek esetében az állam az iskolák működtetői is. A három
ezernél nagyobb lélekszámú települések esetében a törvény lehetőséget adott arra, hogy – ha a települési önkormányzat a
saját bevételei terhére nem tudja vállalni az iskolák működtetését, akkor – azt az államnak átadhatja.
A működtetés átadásának elbírálásáról (elfogadásáról vagy
elutasításáról) az állam az önkormányzat 2011. évi tényleges
pénzügyi adatai, a 2012. évi jelen adatok és a 2013. évi prognosztizált pénzügyi adatok ismeretében határozott. A működtetés átvállalásának lehetőségeiről – az e célra létrehozott
bizottság – dönthetett úgy, hogy elfogadja és vállalja a működtetést, vagy elutasítja, mert nem látja megalapozottnak a
működés átadását, vagy elfogadja és átvállalja a működtetést
is, de a helyi önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi.
Budakalász Város Képviselő-testülete a 2012. szeptember
27-i ülésén tárgyalta és vizsgálta először az akkor rendelkezésre álló adatok, jogszabálytervezetek alapján a fenntartás és
működtetés külön választását, a működtetés kérdéskörének
vizsgálatát, esetleges átvállalását vagy átadását. A Képviselőtestület ekkor szándéknyilatkozatot tett arra vonatkozóan,
hogy az általános iskolák működtetését (üzemeltetését) 2013.
év január 1. napjától a saját és átengedett bevételei terhére
nem képes átvállalni az államtól.
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A működtetés átadásáról szóló döntést az akkor rendelkezésre álló 2013. évre prognosztizált adatok ismeretében hozta
meg az önkormányzat.
Így a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a 2013.
évi állami támogatás 303 083 E Ft mértékben volt várható, a
2012. évi 376 735 E Ft-tal szemben. Kiesett továbbá az átengedett adóbevételek nagy része, ami 2012-ben 209 365 E Ft
személyi jövedelemadót és 51 000 E Ft gépjárműadót jelent.
Az önkormányzat állami forrásai összességében tehát mintegy
334 017 E Ft-tal csökkennek.
Az iskolák működtetése a fenti adatok alapján mintegy
117.000 e Ft-ba került volna 2013. évben, amire semmilyen
formában nem kapott volna finanszírozást az önkormányzat a
jelenlegi ismeretek szerint.
Mindezek ismeretében 2012. november 14-én Budakalász
Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítette a
260/2012.(IX.27.) Kt. határozatában foglaltakat, miszerint „…
az általános iskolák ingó és ingatlan vagyonának működtetését
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§.(4)
bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat rendelkezésre
álló saját és átengedett bevételei terhére az államtól NEM
képes átvállalni. Döntésének indoka az, hogy a 2013-ra várható saját és átengedett bevételei, illetve az iskolák működtetése nélküli kiadásai 64.298 E Ft működési hiányt
eredményez, melyet felhalmozási bevételeiből szükséges pótolnia. A Képviselő-testület a vagyonfelélés elkerülése érdekében át kívánja adni a Szentistvántelepi Általános Iskola (2011
Budakalász, Martinovics u. 9., OM: 032408) és a Kalász Suli
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54., OM: 032395) működtetését az államnak.”
A képviselő-testület döntésének megalapozottságát a kormány által e célra létrehozott bizottság vizsgálata, és úgy határozott, hogy Budakalász Város Önkormányzatot az iskolái
működtetésének átvállalása mellett havi 6,2 millió forint hozzájárulás megfizetésére kötelezi, a vagyon ingyenes használatba és vagyonkezelői jogának átadása mellett.
A Képviselő-testület a döntés ismeretében ezt követően sem
vonta vissza abbéli határozatát, hogy az iskolák működtetését
(üzemeltetését is) átadja az államnak, azaz a hozzájárulás fizetési kötelezettséget elfogadta, az ingó és ingatlan vagyon tulajdonjogának megtartása mellett.
Az iskolák átadás-átvétele időközben megtörtént, az erről
szóló megállapodást 2012. december 15-én az önkormányzat
képviseletében Rogán László polgármester és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ területi szervének képviseletében a Szentendrei Tankerület igazgatója – Dala Nagy Katalin
– megkötötték. 2013. január 1. napjától a budakalászi iskolák
fenntartója és működtetője az állam, azaz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Az átadás-átvétel folyamatos feladatokat jelent ma is (és
még néhány hónapig) az iskolák vezetői, az önkormányzat
munkatársai és az újonnan létrejött tankerületi igazgatók számára. Mindannyiunk célja az, hogy a gyerekek zavartalan nevelése-oktatása továbbra is biztosított legyen, a gyermekek,
szülők és pedagógusok a változásból a lehető legkevesebbet
érezzenek. Természetesen az új rendszer kialakítása, beindítása és az időközben felmerülő újabb feladatok mindenkitől
türelmet és megértő, segítő együttműködést igényelnek.
Budakalász Önkormányzata továbbra is magáénak érzi iskoláit, így a jó kapcsolatok megtartása és ápolása mellett lehetőségeihez mérten továbbra is segíteni kívánja a gyermekek
fejlődését, az iskolák zavartalan működését.
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Olcsóbb a hulladékszállítás
Tájékoztatjuk Önt, hogy Budakalász Város Önkormányzatának döntése értelmében 2013. január 1-től az AVE Tatabánya Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész
u. E.) látja el a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységet a településen. Az AVE Tatabánya Zrt. az AVE cégcsoport tagja, amely Magyarország
egyik legnagyobb közszolgáltatója. Szolgáltatási területünk Komárom-Esztergom, Pest és Fejér megyére terjed ki, 40 település 200.000 lakosát szolgáljuk ki. Korszerű járműparkkal, felkészült szakemberekkel állunk
partnereink rendelkezésére.
Az alábbiakban összefoglaljuk a szolgáltató váltással kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat.
1. Szerződéskötés
Szerződéskötésre a 2012. évi Hulladékról
szóló CLXXXV. törvény alapján minden
ingatlantulajdonos köteles. A szerződéskötéshez a következő adatok megadása kötelező: a szerződéskötő neve, címe, anyja
neve, személyi igazolvány száma, születési
helye. ideje.
Szerződést a jogszabály szerint csak a használatban lévő edényméretre lehet kötni.
Eltérő edényméret esetén, kérjük, hogy a
megfelelő edényt szerezzék be. A szerződés
megkötésére az alábbi módokon van lehetőség:
• Az Önkormányzat honlapjáról (www.budakalasz.hu) letöltött szerződésmintát kitöltve és aláírva visszaküldik címünkre.
• Személyesen szerződéskötésre január hónapban Budakalász Város Polgármesteri
Hivatalának (2011 Budakalász, Petőfi tér
1.) földszintjén van lehetőség. Hétfőnként
13 – 18 óra között valamint szerdán 13 – 16
óra között. A kinyomtatott szerződés üres
példánya a Polgármesteri Hivatal ügyfélportáján átvehető.
• Jelezheti szerződéskötési szándékát adatai megadásával az alábbi elérhetőségeinken.
e-mail: info@avetatabanya.hu
fax: 34/511-372
levél:
2800 Tatabánya, Erdész u. E.
2. Díjfizetés
A szolgáltatási díjfizetés az Önök által választott formában minden negyedévet követő hónap utolsó napján esedékes. A
választható díjfizetési forma a postai utalványon történő befizetés, átutalásos és csoportos beszedési megbízással történő
teljesítés, amelyet a szerződésben kérünk
megjelölni.
3. Ügyfélbejelentés
Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolat-
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ban változást, vagy szolgáltatási észrevételt, esetleg panaszt szeretne bejelenteni,
akkor a szerződésben és alább feltüntetett
elérhetőségeinken megteheti elektronikus
formában, telefonon vagy levélben illetve
ügyfélszolgálatainkon személyesen.
A bejelentéseket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elbíráljuk és intézkedünk.
Ügyfélszolgálataink
2800 Tatabánya, Erdész u. E.
telefon: 34/513-930
Hétfő
8 – 20 (pénztár 16-ig)
Kedd
szünnap
Szerda
7 – 15
Csütörtök 8 – 16
Péntek
8 – 12
2011 Budakalász, Klinger Henrik u. Hrsz:
1291/125 (Hulladékgyűjtő pont területe)
Minden hónap utolsó péntekén
14 – 18 óráig
4. Hulladék elszállítása
Részvénytársaságunk a kommunális hulladék elszállításának rendjén jelenleg nem
változtat.
Az esetleges változásokról a lakosságot időben fogja részvénytársaságunk értesíteni a
helyben szokásos módon, valamint az érintett ingatlantulajdonosokat közvetlenül is.
Az egyedülálló 60 év feletti lakosok szerződéskötésnél kérjük jelezzék felénk a zsákos
szerződéskötés iránti igényüket( 26 db.
zsák/évre lehet szerződni). Az szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges zsákokat személyes szerződéskötés esetén helyben, más
szerződéskötési forma választása esetén
postán kapják kézhez.
A többlethulladék kihelyezéséhez szükséges zsákok a Hulladékgyűjtő ponton vásárolhatóak továbbra is.
Szelektív hulladékgyűjtés:
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
az előző szolgáltatóval megegyező ütemezésben végzi részvénytársaságunk.

A műanyaghulladék, és a papírhulladék begyűjtése ugyanazon a napon,
minden hónap utolsó hétfőjén történik. A
begyűjtött anyagok további válogatáson
esnek át, anyagfajták szerint
Az alábbi hulladékokat átlátszó zsákokban
kérjük a gyűjtési napon az ingatlanok elé
elhelyezni.
Műanyaghulladék: ásványvizes és üdítős PET palackok, különböző fóliák, bevásárló
táskák,
szatyrok,
zacskók,
reklámtáskák
Papírhulladék: külön helyezendő el.
Színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat,
papírzacskó papír kartondobozok, füzet,
könyv, írógéppapír
Üveghulladék: hulladékudvarban történő gyűjtéssel
Rugalmas lomtalanítás: minden hét
pénteken, március 16 – november 15-ig
terjedő időszakban. Csak szerződéssel rendelkező, hátralékkal nem bíró ügyfeleinknek biztosítjuk.
Időpontot ügyfélszolgálatunkon az elszállítást megelőzően minimum 1 héttel kell jeleznie az ügyfélnek.
Hulladékgyűjtő pont nyitva tartása (2011
Budakalász Klinger Henrik u. Hrsz:
1291/125)
Csütörtök – péntek: 14 – 18 óráig
Szombat: 8 – 12 óráig
Karácsonyfáikat kérjük díszek nélkül január hónapban edényeik mellé helyezzék
el, az AVE Tatabánya Zrt. ezeket ingyenesen a szokásos ürítési napon elszállítja.
Zöldhulladék szállítás Budakalász Város
területén március 31. és október 31. közötti
időszakban kéthetente történik, amelyhez
az ingyenes 24 db. zsákot a szerződéssel
rendelkező ügyfeleink az első negyedév folyamán kapják kézhez. A szolgáltatás
igénybevételéről, valamint a zsákok átvételéről részletes tájékoztatást ad a szolgáltató a szolgáltatás indulását megelőzően.
Tájékoztatónk most csak az átmeneti időszak legfontosabb tudnivalóit foglalja
össze. Rövidesen újra jelentkezünk további
hasznos információkkal.
Tegyünk meg mindent közösen Budakalász
tisztaságáért, hogy az itt élők és látogatóink jól érezzék magukat nálunk.
Segítő közreműködésüket előre is megköszöni az
AVE Tatabánya Zrt.
kollektívája
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„Minden gyermeknek legyen karácsonya Budakalászon 2012”
2011 karácsonyán a Budakalászi Baráti Kör, a Fidesz és a Fidelitas kezdeményezése által, helyi vállalkozók és a
lakosság összefogásával, közel 150 szociálisan rászorult vagy hátrányos helyzetű
gyermeket sikerült megajándékoznunk,
próbálva szebbé tenni a karácsonyt, elfeledtetni pár pillanatra a gondokat és
hitet sugározva, hogy ez nem csak egy alkalomra szólt.
Örömünkre szolgált, hogy 2012 karácsonyán az említett kezdeményezéshez a
Viola Egyesület is csatlakozott, így az
idei karácsonyra egyesült erővel készültünk, hogy Budakalászon egy gyermek se
maradjon ajándék és mosoly nélkül.
Az Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott üzlethelyiség által lehetőség nyílt arra is, hogy ne csak
pénzbeli adományokat gyűjtsünk,
hanem a lakosság felajánlásait is fogadni
tudjuk.
2012-ben az Önök adományai által
220 gyermeket sikerült személyre szóló
meglepetésekkel megajándékozni vala-

Ajándékok között

mint használt ruhákkal és játékokkal segíteni boldogulásukat.
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek, akik támogatták munkánkat!
Anikó Csemege
Bajtek Andrásné
Benkő Béla
Berdó gyümölcs és zöldségbolt
Budakalász Önkormányzat
Budakalászért Közalapítvány
Csoda Csali Horgászbolt
Deutsch József
Dévai Vegyeskereskedés
Dr. Bodor Elek
Dr. Dsupin Ottó
Euro Family
Gesztesi Károly
Gulliver Játékkereskedés
Hammy Toys Játék Nagykereskedés
Három Pék Kft.
Herczeg Zsuzsa kozmetikus
Horváth Antal
Karmo Cukrászda
Krepárt Tamás és családja

Laár Endre
Láng Csaba
Lipták Lajos és családja
Major Ede
Major Vince (www.eskuvoredj.hu;
www.lagzim.hu)
Mányai Zoltán és családja
Mosonyi László
Nagy Sándor
Óbuda Építő és Ingatlanforgalmazó Kft.
Optikalász dolgozói
Pénzes Józsefné
Príma Pék Finomáru Kft.
Prolán Kft. dolgozói
Rózsa Dániel
Schieszl Vendéglő és Borház
Sinkó Lászó
Turmix Bár Kft.
Urbán & Urbán Kft.
Valódi Étkek Boltja
…és számos magánszemély, akik név
nélkül segítették akciónkat!

Budakalászi Baráti Kör,
Fidesz, Viola Egyesület

Nagy volt az öröm mindenütt

Köszönő levél
Tisztelt Budakalászi Baráti
Kör, Fidesz és Fidelitas, Viola
Egyesület!
Nagyon szépen köszönjük az
ajándékokat! A gyermekekim nagyon boldogok voltak, izgatottan
bontogatták a csomagokat. Nagy
hasznát veszik ezeknek a dolgoknak. Boldogabbá tették ismét a
karácsonyunkat.

Érkezik a meglepetés
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Újabb ajándékok

Köszönettel:
Pálinkás István Gáborné

www.budakalasz.hu

Fotók: Kovács Andrea

Idősek Karácsonya Budakalászon

Derűs hangulatban

Tombolahúzás

Nádas György most is elemében volt

Több, mint 900-an, jóval többen jöttek el a 2012-es Idősek
Karácsonyára, mint az előző évben. A város sportcsarnokában
Pártai Lucia köszöntötte a jelenlévőket, majd Rogán László
polgármester állt színpadra. „Nagyon vártuk Önöket a mai
napon, mert azt gondolom, hogy az együttlétekre szükségünk
van… Ha egy kis mosolyt tudok az Önök arcára csalni, elértem mindent, amit elérhettem pályafutásom alatt.”
A résztvevőkhöz az ünnepi találkozón Kálmán József atya
is szólt. A műsorban közreműködött a Kalászi Zeneiskolában
végzett fiatalokból álló, Kalászi Jazz Band, valamint Csonka
András és Nádas György is szórakoztatta a közönséget. Az est
folyamán tombolahúzás is volt, a sok támogatónak, felajánlónak köszönhetően, majd a Zseton együttes lépett színpadra,
táncra buzdítva a szépkorúakat.
A kisorsolt ajándékok értéke mintegy 800 000 forint volt,
melyet budakalászi cégek ajánlottak fel. A felajánlásokat ezúton is köszönjük!
Nagy Judit
Budakalász Város Önkormányzata ezúton mond köszönetet azoknak a helyi vállalkozóknak, cégeknek, akik az Idősek
Karácsonya megszervezését, lebonyolítását pénzbeni és/vagy
tárgyi eszközök adományozásával, tombola ajándékokkal támogatták. Hálásak vagyunk, hogy e nemes ügy, program mellé
állva, sok idős embernek nyújtottak örömteli pillanatokat. Köszönjük a – Budakalászért Közalapítvány, METRO Áruház,
Prolán Zrt, Derby 2000 Kft, Triál Masters Kft., Óbuda TSZ,
Heidelberg Kft., Príma Pék Kft., Elektro V.T. Kft., Totál Lux
Kft., ATL Kft, Pannon-Alfa Kft., Autó Triplex Kft (Renault),
Westa Kft., Hermesz Áfész, Hufi Húsbolt, Dresszing Bt., Kárpáti György, Bényei Gábor – támogatását!

Csonka Pici szórakoztatta a közönséget

Közel ezren voltak a találkozón

www.budakalasz.hu
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Hagyomán

2012-ben először volt adventi g

Aprók hosszú sora

Karácsonyfa, Betlehemi jászol s a karácsony más jelképeinek felállításával igyekezett idén a budakalászi önkormányzat
még szebbé tenni az adventi készülődést a városban. Ennek
érdekében az adventi hétvégék szombatján közös, ünnepi
gyertyagyújtásra hívták a városlakókat a Kárpátok őre szobor
melletti térre.
Első alkalommal Rogán László polgármester és Villám Zsuzsanna, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Majd Kálmán József plébános
Saint-Exupéry: A kisherceg című művéből idézett:
„– Légy szíves szelidíts meg!
– Kész örömest – mondta a Kisherceg, – de nagyon nem
érek rá. Barátokat kell találnom és annyi mindent meg kell
ismernem.
– Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídített – mondta a róka.”
Kálmán József atya ezt követően meggyújtotta az első adventi gyertyát a koszorún, majd a Nyitnikék Óvoda gyermekei adták elő betlehemes játékukat.

Fellépés előtt

Ünnepi köszöntő
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Kigyúlnak a fények

www.budakalasz.hu
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A második adventi hétvégén a Telepi Óvoda nagycsoportosainak műsorában gyönyörködhettek a szép számban megjelent városlakók.
Rogán László polgármester beszédében kiemelte: „Hagyományt szeretnénk azzal teremteni, hogy a budakalászi
oktatási intézmények gyermekei minden adventi hétvégén
egy kis műsorral kedveskednek a családoknak és minden
budakalászi polgárnak.”
A Kalász Suli Művészeti Iskola diákjai december 15-én segítették a lelki ráhangolódást énekkel, furulyaszóval, versekkel. Advent negyedik hétvégéjén a Budakalászi Szent István
Cserkészcsapat karácsonyi meséjét láthatták a résztvevők.Valamennyi ünnepi hétvégén, a műsor után az önkormányzat dolgozói kürtőskaláccsal és forró teával vendégelték
meg a jelenlévőket. A hideg, a hó, az eső ellenére valamennyi
alkalommal sokan eljöttek a közös ünneplésre, készülődésre.

-

Betlehemes játék

Nagy Judit

Fotók: Kovács Andrea, Uttoné Ochodniczki Vanda

Ünnepi díszben a város

Adventi gondolatok

www.budakalasz.hu
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„Együtt lélegzem Budakalásszal...”

A játék mellett szívesen tanítaná is a zenét
Milosevits Mirko zenész Budakalászon
kezdte pályafutását, majd a Pomázi
Zeneiskola után a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetemen végzett. Eddigi
munkáiról, és idei terveiről beszélgettünk.
Számos zenei produkciónak
vagy részese, több előadóval, zenekarral működsz együtt. Hogyan
kezdődött a zenei pályafutásod?
Óvodás koromban már otthon zongorázgattam, gondolom ez volt az oka,
hogy beírattak általános iskola első osztályában zongorázni. Akkor hat évig tanultam klasszikus zongorát, majd jazz
zongorát Pomázon.
Mindig is ez volt a terved?
Nem. Gimnáziumban volt egy-két év
szünet, amikor nem zongoráztam. Akkor
egészen más dolgok érdekeltek. Film,
operatőrkötés, rendezés, csillagászat. De
a gimnáziumi évek alatt a barátok bíztatására visszatértem a zenéhez.
Ha jól emlékszem sok közös koncertet adtatok még pályátok elején
Harcsa Veronikával a Faluházban.
Milyen most a kapcsolatotok?
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Ő mondhatni szomszéd, nagymamáméknál mindig is szomszédunk volt.
Együtt jártunk a szentistvántelepi zeneiskolába szolfézsra. Veronika szaxofonozni tanult először, aztán többek között
mi is bíztattuk, hogy énekeljen. Valóban
több közös fellépésünk volt. Volt egy jazz
zenekarunk. A Faluház jazz kávézójában
léptünk fel és duóban is voltak közös
koncertek. A mai napig tartjuk a kapcsolatot és időnként keresztezzük egymás
útját.
Mit jelent neked Budakalász?
Őshonos budakalászi vagyok. Ez
pedig nagyon meghatározó mindenféle
szempontból. Ma is Budakalászon élek,
nem tervezem, hogy elköltözöm. Szeretnék itt kialakítani egy magániskola jellegű intézményt. Egyre több érdeklődő
és kolléga van, akiket ez érdekel. Mindenképpen ez a bázis. Nagyon szeretem
a várost, gyakorlatilag együtt lélegzem
Budakalásszal.
Édesanyád évtizedeken át vezette a Kalász Sulit, egy díjat is elneveztek róla. Milyen érzés ez?
Büszkeséggel tölt el és inspirál. Én is
tanítok Pomázon a Teleki-Wattay Művé-

szeti Iskolában. Gyakorlatilag ugyanazon az úton járok mint ő, pedagógusként!
Korábban Csömör Boglárka volt
vendégünk, aki elmondta, ő készíti
a fellépő ruhákat.Milyen vele dolgozni?
Először 2008-ban volt, hogy ő tervezett, akkor még magán felkérésre. Tudtam, hogy ebben mozog és egy-két
nadrágot, inget terveztettem vele. Főleg
azért, mert nagyon problémás ruhákat
találnom. 201 centis magassággal lehetetlen nadrágot venni. A Garami Funky
Stuff nevű zenekar, amelyben mai napig
játszom, volt a következő alkalom, hogy
vele terveztettünk, mert itt kifejezetten
kerestek egy ruhatervezőt. Itt több szett
ruhánk van. Ajánlottam Bogit, és ekkor
már zenekari szinten tervezett.
Jelenleg min dolgozol, milyen
zenei műfajt képviselsz?
Miután főállásban ezzel foglalkozom,
nagyon sokszor nem feltétlenül olyan
stílust játszom, ami teljes mértékben
szívügyem. Több formációban vagyok jelenleg is. Van köztük experimentális
jazz, ez a Trio 3PIO. Ez egy instrumentális modern jazz stílus. Tagja vagyok a
már említett Garami Funky Staff-nak. A
hetvenes-nyolcvanas évek nagy amerikai
funky slágereit játszuk. Én kompatibilis
vagyok ezzel, mert imádom a funky
zenét, imádom a fekete zenei kultúrát, a
jazz és funk alapú diszkó zenét, a korait,
ami még minőségi volt. Játszom a Bestiák Show Band-ban. Lehet, hogy ismerős a név, ők a kilencvenes évek egyik
lány csapata. Itt a zenei összeállítás a feladatom. Javaslatokat teszek arra, hogy
mi legyen a repertoár. Van egy még frissebb projekt, Tolvai Reninek csinálunk
lemezanyagot. Úgy tűnik, hogy több dalt
is megkapunk Jász Andris kollégámmal,
mint zeneszerzők.
Mik a tervek a jövőre nézve?
Nagyon sokat állok színpadon, ez
ugye éjszakázással jár, ami hosszú távon
nem túl egészséges és nem is kifizetődő.
Szeretném a hangsúlyt áthelyezni stúdiózásra és otthoni oktatásra. Most otthon
készül egy házi stúdió. Az évek során nagyon sok hangszert és stúdióeszközt tudtam beszerezni és kialakult egy rendszer,
ami már működőképes. Hosszú távon
zeneszerzői, oktatói, produceri utat képzelek el.
R.T.

www.budakalasz.hu

Káprázat az élet, öregem!
Schäffer Erzsébet volt a közelmúltban Budakalász vendége. A Pulitzer díjas újságíró, író, új kötetének megjelenése kapcsán látogatott a városba, a „Találkozások a könyvtárban” sorozat meghívottjaként.
A találkozóra kicsit fáradtan érkezett. Mentegetőzött is miatta, holott az őt váró, neki szívből örülő közönség nem
fáradtságát, csupán mosolyát, derűjét, őszinteségét, egész szeretnivaló, kortalan lényét látta.
„Négy órakor felébredtem ma, pedig csak éjfélkor aludtam el. Ez nagyon sokszor kezd így lenni. És gondolkoztam,
ilyenkor az ember gondolkozik. Először persze pánikba esik.
Sír is egy kicsit, hogy akkor most ez már így lesz… És ennek
a nyoma látszik rajtam. De ezt nem hiúságból mondom,
hanem azért, mert az ember sokféle állomásra elérkezik
életében, és ez most úgy látszik, egy ilyen állomás. De el kell
kezdeni megbarátkozni ezzel is, ezzel a következő, kalandos
időszakkal. Mert ez is kaland. Egyre inkább azt érzem, hogy
minden kaland.
Nagyon sokat hezitáltam az új könyvem címén. Ha megnézik a címlapot, két nő forog ott lobogó szoknyával. Ez egy
véletlen kép volt, Baricz Kati fotós barátnőmmel fordultunk
egyet, és ez lett belőle. Nagyon szeretem ezt a képet. Az a
szó jutott eszembe róla – mert az indiánokat is nagyon szeretem, és Cseh Tamás révén, aki szintén szereplője ennek a
könyvnek, azt gondoltam,hogy az legyen a könyv címe –
hogy Indiántangó. Milyen jó szó! De aztán rájöttem, hogy
ez képzavar,talán sérti az indiánokat is, szóval nem igazán
stimmel. Cseh Tamás Beszélgetőkönyvének utolsó szakaszában van egy ilyesmi mondat, hogy bármilyen is a
világ,bárhogyan is jött össze kinek-kinek az élete, bármilyen
nehézségeket is élt át – de: Káprázat az élet, öregem! És
akkor az öregemet elhagytam, és azt gondoltam, Tamás, ezt
a mondatot add ide!
A Káprázat alcíme Utak és ösvények. Egyrészt az indiánok miatt, másrészt azért, mert nekünk is hol útjaink, széles sztrádáink vannak, hol girbegurba utcáink, hol meg csak
ösvények, belógó ágakkal…
De hát-ez az Élet.”

n jó.
dendőe n
e
r
e
r
e
a
az emb
tt ott v
n, hogy , leplei mögö
a
k.
b
le
b
a
lé
i
kész
ő
t
í
„Hiszek zsai, kerítése
g
e
s
aj
yelő,
.
Hogy p i, másikra fig
gunkat édtelen,
s
jük ma
v
c
lt
n
r
é
e
á
F
b
v
.
í
k
m
k
a
az e
ztun
ó
y
lenség
k
g
r
o
á
h
z
e
a védte
ltuk,
y
a
g
t
o
Csak b
z
h
s
l,
a
et ad,
egtap
jtjük e
Mert m Csak azt fele b, sokkal több gunknak.
et.
ob
ma
ha szer
al nagy lbarikádozva
k
k
o
s
a
e
k
nevű
hozadé tt maradunk
az élet
o
y
g
a
o
dva,
h
h
t
,
n
n
mi
bizako
bba
n
a
e
nem
k
b
e
b
z
e
s
i
r is, ha
o
ikeres
k
s
k
Ezért h
g
A
le
.
t
i
átéko
játszan
társasj
l lehet
e
k
k
le
lé
et
hatost!
nyitott
Erzséb
mindig
häffer
c
k
S
n
u
b
do

www.budakalasz.hu

15

A Kalász Suli hírei

Hulladékból maketthíd

Luca-nap
a Kalász Suliban
A Luca-nap a karácsonyi ünnepkörbe
tartozó egyik jeles dátum. Ehhez a naphoz sok népi hagyomány és hiedelem
tartozik. A Luca-napi vásárok és kézműves foglalkozások, rendezvények az ünnepi készülődés részévé váltak.
Iskolánkban is csaknem húsz esztendőre visszatekintő hagyomány a Lucanap megrendezése.
Volt kolleganőnk, Szabó Ernőné
Andor Katalin kezdeményezése alapján
1994-ben tartottunk először kézműves
foglalkozásokat ezen a napon.
Azóta minden évben a december 13ához legközelebb eső szombat délelőttön
benépesül az iskola. Nemcsak a gyerekek
jönnek el, hanem szüleik, nagyszüleik,
kicsi és nagy testvéreik is.
Idén december 15-e volt a jeles
dátum.
Hagyományainknak megfelelően reggel fél 9-kor a tornateremben gyűltünk
össze. Miután meghallgattuk az igazgató
úr megnyitó beszédét, az alsó tagozatosok „szép füzet” versenyének eredményhirdetése következett, majd együtt
elénekeltünk egy karácsonyi dalocskát,
ezzel ráhangolódva az ünnepre. Ekkorra
már mindenki türelmetlenül várta a foglalkozások kezdetét.
Az iskola folyosóin vásárolhattunk
könyveket, ásványokból készült egyszerű
ékszereket, karácsonyfadíszeket, gyertyákat, mézet. A tantermekben már gondosan előkészített anyagok várták az
alkotni vágyókat. Mindenki megtalálhatta a kedvének és pénztárcájának
egyaránt megfelelő foglalkozást.
A kisebbek körében igen népszerű
volt a mazsolafűzés, a textíliából és zsinórból készülő fenyődísz, a papírangyalka készítése, a mézeskalácssütés
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vagy a búzacsíráztatás. Készült
madáretető műanyag palackból, szalmából és kukoricalevélből; asztali dísz fenyőágból, tobozból és gyertyából; fali
kép gipszből.
Sokan készítettek agyagból korongozással dísztárgyat, színes magokkal töltöttek meg egy-egy szép üveget.
Évek óta rácsodálkozunk arra, mi
mindent lehet készíteni a kiürült sörös
és kólás alumíniumdobozokból. Az egyszerűbb dísztárgyakat a gyerekek is elkészíthették, de szájtátva néztük a
Megyeri híd makettjét, vagy a működni
is tudó liftet. A felsorolás persze nem teljes, nem is lehet teljes!
A nyolcadik osztályosok a büfé szervezésével járultak hozzá a rendezvényhez. Csinos pincérlányok és -fiúk
kínálták a finomabbnál finomabb szendvicseket, sütiket, italokat.
Az alkotás örömét megízlelve egy igazán jó hangulatú, vidám délelőttöt hagyhattunk magunk után ezen a hideg téli
napon.
További képek a
www.kalaszsuli.hu-n

Az írásbeliség kialakulása
– játszóház 4.b
December 21-én, a 2012-es utolsó tanítási napon ismét felkerekedtünk, és
visszatértünk a Marczibányi Téri Művelődési Központba. Ezúttal az írásbeliség
kialakulásának történetét ismerhettük
meg. Érdekes volt számunkra a szimbólumokkal, a képírással való megismerkedés, sikerült megfejteni a titkosírást is.
Ezután egy érdekes kisfilmet tekintettünk meg. Megismerkedtünk a sumer
agyagtáblákkal, a papirusztekercsekkel,
a pergamennel, a kőtáblákkal, a rovás-

írással, a nyomtatási eljárásokkal, a
könyvnyomtatással, a corvinákkal, sokszorosító eljárásokkal, a papírral, a tintával, az íróeszközfajtákkal. Megtudtuk,
hogy a könyvnyomtatás atyja Gutenberg
János volt. A betűösszerakós játékban
mindhárom csapat lelkesen vett részt. A
nap fénypontja a kézműves foglalkozás
volt. Képzeljétek, a 4.b-s gyerekek a monogramjukat alkották meg saját készítésű nyomda segítségével, majd a
Mátyás király képével díszített lapra rá
is nyomhatták azt. Ezt a díszes kezdőbetűt úgy hívjuk, hogy iniciálé. A kódexekben nagyon szép színes betűk és képek
vannak. Mátyás király reneszánsz kori
könyvtárában, a Bibliotheka Corvianaban szép számmal találhatók a szerzetesek által másolt alkotásokból. Izgalmas
volt ez a délelőtti foglalkozás is, felfedeztük az írásbeliség kialakulásának folyamatát egészen a barlangrajzoktól a
hieroglifákon át a könyvnyomtatásig.
Sok élménnyel tértünk haza, és sok érdekes dolgot tanultunk.
Németh Nikolett
További képek, hírek, információk
a www.kalaszsuli.hu–n!

Első helyezés
a rajzversenyen
A Magyar Gyermekmentő Alapítvány
országos rajzpályázatának Közép-magyarországi döntőjében, Helle Krisztina,
a Kalász Suli Általános Iskola és Zeneiskola 2. a osztályos tanulója első helyezést ért el. Sok szeretettel gratulálunk!

Elmélyülten

www.budakalasz.hu

A Telepi Iskola hírei
Adventi Vásár

Teadélután

Az iskola hagyományos Adventi Estjét 2012. december 14én tartottuk. Az iskola hat osztálya adott meghitt, karácsonyi
hangulatú műsort. Ez este második felében a gyermekek, illetve a családok által készített ajándéktárgyakat árusították az
osztályok. A bevételből az osztályok összesen 215.000forintot
ajánlottak fel az iskola Alapítványa számára. Köszönjük a szülők, rokonok, barátok támogatását!

November 21-én szerdán délután egy közvetlen és kötetlen
beszélgetésre invitáltuk a leendő elsősök szüleit. A szülőket érdeklő kérdéseket az iskolaérettségről, az óvoda és iskola közötti
átmenetről az igazgató, a tanító nénik, az iskolapszichológus, a
logopédus, a fejlesztő pedagógus és a szociálpedagógus válaszolta meg. Programsorozatunk következő része február 16-án
szombaton 9-12 óráig tart majd „Kalandozás az iskolában” címmel. Ezen a napon játékos délelőttel készülünk, melynek során
az óvodás gyermekek, szüleik, és akár testvéreik is megismerkedhetnek az iskola dolgozóival, az épület minden zeg-zugával.

Megyés játék
2012. november 10-én Megyés játékot tartottunk, melynek
témája a Szitakötő programban való rézvételünknek megfelelően a Szitakötő című újság feldolgozása volt. Mi is az a Megyés Játék? A játék célja, hogy a gyerekek közösen tudjanak
különböző feladatokat megoldani, függetlenül attól, hogy elsősök, vagy nyolcadikosok. Segítsék, ismerjétek meg egymást,
hogy az együttes munka, feladat és a közös élmény egy összetartó közösséggé formálja őket, az iskola tanulóközösségévé!
Fontosnak tartjuk, hogy tanórákon kívül is ismerkedjenek
meg hazánk megyéivel, a megyék földrajzával, történelmével,
nevezetes épületeivel, úthálózatával, termékeivel, szokásaival,
hagyományaival, az ott élt vagy még ma is ott élő híres emberekkel, védendő természeti, épített és szellemi értékeivel!

Megyés játék 2012 őszén Hlatki Éva kolléganőnk
szemével:
„A már hagyománnyá vált Megyés játékok 2012/2013-as
tanévének első fordulóját november egyik szombatra eső munkanapján tartottuk iskolánkban. A feladatokat az egyik gyerekek körében is ismert újság cikkei adták. A tanárok
változatosan dolgozták fel a témaköröket, így ügyességi feladatok, közösség építő játékok, és elméleti tudást igénylő feladványok egyaránt szerepeltek az állomásokon.
A csapatok nagy lelkesedéssel már előre elkészítették zászlóikat és menetleveleiket. Igényes, szép munkák születtek. Jó
alkalom volt ez az évfolyamok közötti ismerkedésre, mivel egy
csapatba minden korosztályból kerültek gyermekek, s az egész
délelőttöt együtt töltötték új ismerőseikkel. Öröm volt látni,
ahogy a felsősök babusgatták az elsősöket.”

Balázsi Hanna 3. a osztályos tanuló így emlékszik vissza
erre a napra:
„Mi az a megyés játék?
A megyés játék egy gyerekeknek kitalált csapatjáték. A csapatok Magyarország megyéiről lettek elnevezve. Egy szombati
napon mindenki eljön az iskolába és feladatokat teljesítenek a
megyék. November 10-én a Szitakötő újság volt a téma. A legérdekesebb feladat számomra a rejtvény volt. Utána játszottunk egy denevéres játékot. Körbe kellett állni hozzá. Volt egy
denevér és három éjszakai lepke. A denevérnek egy kendőt kötöttek a szemére és úgy kellett elkapnia a lepkéket. A lepkéknek viszont hangot kellett adniuk, még hozzá: „lepke, lepke”.
Ahhoz, hogy a lepkék ilyen hangot adjanak, a denevérnek
előbb azt kell mondania, hogy denevér, denevér. Ez tetszett a
legjobban.”

www.budakalasz.hu

A Telepi Óvoda hírei
Hogyan telt a december a
Telepi óvodában?
Alig köszönt el tőlünk a
Mikulás, a nagycsoportosok
adventi műsort adtak és mi
óvó nénik pedig máris a már
hagyománnyá vált "Karácsonyi mesénket" szerveztük.
Meséket válogattunk, dalokat próbáltunk és jelmezeket
kerestünk.
Persze
mindezt a legnagyobb titokban, nehogy a gyerekek megsejtsenek valamit.
Közben a csoportokban is
készülődtünk az ünnepre.
Ajándékokat készítettünk a
családnak, verset tanultunk,
és énekeltünk nagyon-nagyon sokat.
A gyerekek nagyon várták
a Karácsonyt, ami talán a legszebb ünnepünk. Számolgatták, hányat kell még aludni?
A nagyobbak már tudták,
hogy ilyenkor mindig sok
meglepetés éri őket. Kérdezgették: Mi lesz majd a mese?
Te ki leszel? Mikor fogjátok
már előadni?.. És még egyéb
csalafinta, huncut kérdés,
hátha valamelyik szereplő elszólja magát.
És elérkezett a várva várt
mese. Előadtuk a Brémai muzsikusok, és A kisfenyő című
meséket. A mesék után gyertyafénnyel tettük meghittebbé a hangulatot, és
énekeltünk a gyerekeknek.
Ezt ők nagy tapssal és szerető
ölelésekkel hálálták meg nekünk.

Másnap az angyalkák minden csoportba csodaszép karácsonyfákat állítottak, ami
alá rengeteg ajándék került. A
gyerekek csodálattal nézték a
feldíszített fákat, és a rengeteg ajándékot. Boldogan énekeltek, és mondták a versikéket a karácsonyfa körül.
Majd sorban megnézegettük, kibontogattuk a szebbnél
szebb ajándékokat. Mindenki
talált kedvére valót. Volt ott
helikopter, autópálya, fagyis
játék, babák, kirakók, legók,
mágneses játékok. Néhányan
nem is tudták melyikhez szaladjanak, annyi sok érdekes
játékot láttak.
Mikor mindent megnézegettünk, kibontogattunk, az
ünnepi asztalhoz ültünk, és
finom süteményekkel töltöttük meg pocakunkat.
A gyerekek nagyon örültek
a sok meglepetésnek, alig várták a szüleiket, hogy átadhassák nekik a saját készítésű
ajándékaikat.
December elején mi is
megtudtuk az Alapítványi
mesénk címét, ami a... jaj, ez
még titok!!
De már nagyon készülünk
rá. Próbálunk szorgalmasan,
hiszen ez lesz a 10. mesénk.
Ugye várják már? Ígérem,
nem fognak most sem csalódni.
De addig is türelem, még
egy kicsit ki kell bírniuk.
Mátyus Vivien óvó néni
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Borklub Budakalászon is

Mit tapasztal, ’91 óta a borkultúra és a bor ismerete
iránti igény hogyan változott hazánkban?
Óriási lépést tettünk előre. A bor ágazatot a rendszerváltozást követően sikerágazatként is emlegetik. Egy családi borászat, akár pillanatok alatt ki tud emelkedni és népszerűvé tud
válni, ha jót készít. Ezért sokan szeretik ma már és művelik is
ezt az ágazatot mindamellett, hogy rengeteg problémával
küzd. Mi pedig azzal küzdünk, hogy meg kell ismertetni az embereket a jó borral. Az én filozófiám az, hogy inkább igyunk
kevesebbet, de jót. Ma már a kilencvenes évek elejéhez képest,
amikor az emberek a poharat sem tudták megfogni, örömmel
tapasztaljuk, hogy a fiatalok is válogatnak, és ismerik a borokat, ismerik a lehetőségeket. A fesztiválokon rengeteg olyan
hozzáértő és kíváncsi fiatallal találkozok, akik nem isznak meg
akármit, és ez egy nagyszerű dolog úgy gondolom.

Mióta működik a Borklub Budakalászon?
’91-ben kezdtem foglalkozni a borral, akkor még szinte úgy
kellett elmagyaráznom, hogy mi a különbség a fehér és a vörösbor között, és két jó bort sem tudtunk mutatni. Másfél évvel
ezelőtt kezdtük el a borklubot, a kollégámmal Módos Péterrel.
Mind a ketten budakalásziak vagyunk és arra gondoltunk, eleget jártuk már a világot és az országot is, a bor népszerűsítése
érdekében és miért is ne tehetnénk meg ugyanezt Budakalászon? Szeretnénk közelebb hozni a bort azokhoz, akik érdeklődnek. Én magam hosszú ideig dolgoztam kulturális területen
a borra úgy tekintek, mint egy kulturális termékre. Nem az
italt akarom csak megmutatni, hanem azt, ami mögötte van. A
klub is ezzel az igénnyel indult, hogy mutassa be a bort minél

Fotó: Raczkó Tmea

Nyikos István tizenkét évig vezette a Magyar Borok Házát,
a kilencvenes évek elején került közelebbi kapcsolatba
a borral, borkészítéssel. Tapasztalatait és az évek alatt
szerzett tudását, most Budakalászon is szeretné átadni
a borkultúra iránt érdeklődőknek.

Nyikos István a borkultúra mestere
több oldaláról. Lehetőség szerint a történelmét, a tájkultúráját,
az embert, aki készíti, aki mögötte van. Minden egyéb olyan
hozzá tapadó emocionális élmény lehetőségét, a zenét az irodalmat, amivel együtt könnyebb megszeretni ezt a fajta kultúrát és erre szolgál ez a borklub.
Hogyan zajlik egy ilyen borklub, és mekkora az érdeklődés Budakalászon, az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján?
A mi klubunk egy kicsit családias jellegű, részben a terem
adottságainak köszönhetően is, nem nagy létszámmal számolunk ez körülbelül jelent egy olyan hetven-nyolcvan embert,
ami egyébként egy borklub szempontjából nem kevés. Általában tíz-tizenkettő, de előfordul, hogy tizennégy borunk is van
és fent kell tudni tartani az érdeklődést még az utolsó bornál
is. Ezért a klub megközelítése kettős, egyrészt nálunk összehasonlító borkóstoló zajlik. Az elmúlt másfél évben a magyar
fajtákat jártuk körbe, ez azt jelenti, hogy ugyanabból a fajtából bemutattunk akár tizennégy tételt is elérő borvidékekről
és pincészetektől. Alkalmat adva az érdeklődőnek ezáltal, hogy
önmaga eldöntse, hogy egy olaszrizlingben egyrészt mit keressen, másrészt melyik típusú olaszrizling tetszik neki. A borklub tematikája most a világfajtákkal folytatódik, ezeket a
világon mindenhol ismerik. Ha bárhova kerül el bárki a világon, Tűzföldtől, Japánig ezeket a fajtákat biztos megtalálja. Ha
tudja, hogy mit keressen benne, akkor nagy valószínűséggel
nagyobb lesz az élmény is. A mi célunk az, hogy minél több
oldalról közelítsük meg a témát. Igyekszem úgy válogatni,
szerkeszteni hozzá irodalmi anyagokat, hogy azok valóban a
borról szóljanak, és természetesen zenében is azt a hangulatot
próbáljuk adni mellé.
R.T.

2013. február 12. kedd, 18-22 óráig a Kós Károly Művelődési Házban

FARSANG TEMETÉS ÉS TRACCSPARTY
A Német Nemzetiségi Egyesület szeretettel hív minden érdeklődőt, kultúrát és hagyományokat őrző polgárt!
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Budakalászi gólkirálynő
Fekete Bozsana nevét mind többen és mind jobban ismerik, akik kedvelik a kézilabdát. A fiatal sportoló úgy a
terem – mint a strandkézilabda világában egyre több rajongóra tesz szert.
– Honnan a vonzalom a sportág iránt?
– Általános iskolában kezdtem kézilabdázni, Hajdú Marika
néninél. A labdajátékokat már kisgyerekkorom óta nagyon
szerettem,a suliban aztán volt lehetőség kézizni. Kipróbáltam,megszerettem,ottmaradtam!
–Hogyan születtek az első eredmények?
– A legelső az volt, amikor Marika néni azt mondta, menjek nagyobb csapatba és ott komolyabban folytassam a játékot. Ezért mentem el az Angyalföldi Sportiskolába, ott
megnézett az edző és úgy döntött, játszhatom a csapatában. Az
nagyon nagy élmény volt!
– Már akkor érezted, hogy ebben a sportágban
nagy dolgokat érhetsz el?
– Nem. Csak csináltam az edzéseket. Persze ott volt a labdaszeretet ,én tényleg imádok játszani!Annak idején mégsem
jutott eszembe soha, hogy valamikor világversenyeken fogok
részt venni.

– Aztán mégis… A sportiskola után a Vasas következett, 2012-ben pedig ákerültél a BSE-be, immár NBI-es csapatban játszol.
– Az első nagy eredmények úgy igazából a strandkézivel
jöttek. Az Európa Bajnokság, a VB…
– A gólkirálynői cím a strandkézilabda világbajnokság omani döntőjén…
– Akkor nagyon meglepődtem! Az eredményhirdetéskor a
technikai vezetőnk odahívott magához, hogy szeretne mondani valamit. Először megijedtem, hogy valami baj van, aztán
közölte, hogy gólkirálynő lettem és föl kell menni a színpadra.
Meg sem tudtam szólalni,azt hittem viccel, de bizonygatta,
hogy komolyan gondolja. Nem számítottam erre, tényleg nagyon meglepett, de nagyon örültem is!
– A korábbi évekhez képest milyen változásokat jelent egy NB-l-es csapathoz tartozni?
– Nagyokat. Az edzések sokkal komolyabbak, szerződés is
van, sokkal kötöttebbek a dolgok, nem mindegy, mit csinálok.
De ha ezzel szeretnék foglalkozni , akkor így kell lennie.
– Hogyan fogadtak be a csapatba?
– Szerencsére sok embert ismertem onnan. Nagyon jó a társaság,nagyon jó emberek vannak ott. Igazából nem volt gond
a beilleszkedéssel.
– Hogyan telik egy átlagos napod,már ha egy
élsportoló napjait átlagosnak nevezhetjük…
– Minden nap két edzésem van, de a sport mellett testnevelési egyetemre is járok. Szerencsére egyéni tanrendes lettem,
így könnyebben össze tudom hozni a kettőt. Edzeni és tanulni
egyszerre nem könnyű, de hát meg kell oldanom.
– Hogyan tervezed a jövőt?
– Testnevelő-edzői szakra járok, szeretnék diplomát szerezni, és persze a kézilabdával is előrébb szeretnék jutni, akár
válogatott szintre is. Szeretnék a strandkéziben kijutni a világjátékokra. A teremkéziben válogatottnak lenni volna jó, és
ott ugye akár olimpián, EB-n vagy VB-n is részt venni. Jó lenne
érmet hazahozni, vagy első helyen aranyéremmel hazajönni!
DNK

Akcióban

Együtt a csapat

www.budakalasz.hu

Bozsana lő... – Gól!
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Anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek:
2012 decemberében Budakalászon 4 kislány és 4 kisfiú
született.
Decemberben Budakalászon elhunytak:
Vas Imréné, szül. Nagy Mária 98 éves, Kiss András 85 éves,
Lang György Hubert 83 éves, Becsei Lajosné szül. RáczSzabó Erzsébet 84 éves, Dieráné Menyhárt Petra 32 éves,
Mandl Sebestyénné 89 éves, Pázsit Józsefné szül.: Horváth
Franciska 82 éves.
Szépkorúak köszöntése:
December 20-án Papp Józsefnét 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Ercsényi Tiborné alpolgármester.

Papp Józsefné Szentmiklósi Ilona Hencidán született 1922.
12. 19-én. 54 évig élt boldog házasságban. Négy gyermeke
született. Férje elvesztése óta, 16 éve él Budakalászon a lányával és az ő családjával. Hét unokája öt dédunokája
van.
Budakalász Város Önkormányzata nevében Heingl Gyuláné
szül. Nevbauer Rozáliának 90. születésnapja alkalmából jó
erőt és egészséget kíván Rogán László polgármester.

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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Karácsonyi
totó-sorsolás

kerül fel az ünnepi ruhába öltöztetett fára?
A, habkarika
B, szalmadíszek
C, szaloncukor

A helyes megfejtéseket beküldők
közül a fitness bérletet Ludányi
Márta, a tortát Dudás Tibor nyerte.

8. Az egyik legrégebbinek tartott karácsonyi dalban, a „Kis
karácsony” kezdetűben mi ragyog a fán?
A, alma
B, csillagszóró
C, gyertya

A nyerteseknek gratulálunk! Az
utalványok átvehetők Szentendrén, a
Kovács László u. 18/B alatt, a Budakalászi Hírmondó szerkesztőségében.

Karácsonyi totó
1. Mit ünneplünk Karácsonykor?
A, Keresztelő Szent János születését
B, Jézus születését
C, Szűz Mária születését
2. Kik látogatták meg a kisdedet?
A, három királyok
B, három katona
C, három kereskedő
3. A régi Magyarországon mi
került a hagyományos, böjti karácsonyi asztalra?
A, alma, dió, méz és fokhagyma, vajas
bableves hús nélkül, végül mákos
guba
B, alma, mogyoró, fánk,
C, kocsonya, disznótoros
4. Melyik a legismertebb karácsonyi szokás?
A, busójárás
B, locsolkodás
C, betlehemezés
5. Mikortól –meddig tart a karácsonyi ünnepkör?
A, Adventtől vízkeresztig,
B, December 24-től Szilveszterig
C, Adventtől Szilveszterig
6. Ki állíthatta az első „magyar”
karácsonyfát a XIX. században?
A, József nádor
B, Veszprémi püspökség
C, Brunszvik Teréz
7. Melyik az a karácsonyfadísz,
amely csak Magyarországon

www.budakalasz.hu

9. Kik voltak a kisded szülei?
A, Szűz Mária és Szent József
B, Szent Erzsébet és Assisi Szent Ferenc
C, nem ismerjük a szüleit

Gyógyszertári Ügyelet
2013. január-február

9. Hol született a Megváltó?
A, Júdeában
B, Betlehemben
C, Jeruzsálemben

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. január 13. vasárnap16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326 402

10. Melyik költőnk írta a „Kis
karácsonyi ének” című verset?
A, Arany János
B, József Attila
C, Ady Endre

István Király Gyógyszertár
2013. január 20. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

11. Hogy hívták a három magas
rangú látogatót, akik ajándékot
hoztak a kisdednek?
A, Gáspár, Menyhért, Boldizsár
B, Sándor, József, Benedek
C, Tas, Huba, Töhötöm
12. Melyik napon mutatnak be
éjféli szentmisét?
A, december 1-jén
B, december 24-én
C, december 31-én

13. Miért diós és mákos bejgli
kerül a karácsonyi asztalra?
A, Mert télen is könnyen beszerezhető volt a dió és a mák is
B, Egy félreértés végett
C, A diót a rontás ellen kell enni, a
mák bőséget hoz a házhoz
+1. Milyen ajándékot hoztak a
kis Jézusnak, a tisztelői?
A, aranyat, tömjént, mirhát
B, Aranyat, ruhát, ételt
C, Tömjént, ételt, takarót

Kőhegy Gyógyszertár
2013. január 27. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2013. február 03. vasárnap 16-20óráig
Budakalász Kőbányai út 3.
Telefon: (26)340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2013. február 10. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326 402
István Király Gyógyszertár
2013. február 17. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz Kossuth L. u.. 21/A
Telefon: (26) 325-462
Kőhegy Gyógyszertár
2013. február 24. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
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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

A Budakalászi Hírmondó
legközelebbi számának lapzártája:
január 31.

• Sílécek, sícipők, síbotok.
• Szemüvegek, sapkák, kesztyűk.
• Sí- szerszámok, vaxok, korcsolyák.
• Síbox bérelhető.

Nyitva tartás:
H-P: 17-20-ig
Sz: 9-14-ig
(Egyéb időpontban
telefonos egyeztetés alapján.)

Közérdekű telefonszámok

APRÓHIRDETÉS

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

Megvételre keresek Simson S 5051, 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
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