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A tartalomból

Új bölcsőde épül Budakalá-
szon. A munkálatokat az óvoda
nyári zárása után kezdik, hogy a zaj-
jal és a porral járó átalakítások ne
zavarják a kicsiket. A tervek szerint
2014 őszén 40 kisgyerek veheti bir-
tokba az új épületet.          3. oldal

Megtörtént a műszaki átadás.
A terveknek megfelelő ütemben
halad a Budakalászi Egészségház
építése. A város egészségügyi szol-
gáltatásainak otthont adó létesít-
mény ünnepélyes átadása június
28-án lesz.

5. oldal 

Szépül a város. Tavasszal minden
évben  lakossági összefogással lesz
tisztább és rendezettebb Budaka-
lász. Az akciókkal számos illegális
hulladék lerakóhelyet sikerült már
felszámolni, ám az önkénteseknek
így is sok tennivalója akad.

10. oldal

Önálló rendőrőrs 
létesült Budakalászon

Budakalászon, a Szentistvántelepen önálló rendőrőrsöt avattak. 
A Pest megyei őrsprogram részeként felállított 11 fős alegység 
a HÉV-megálló felújított épületében kapott helyet.

Részletek a 12-13. oldalon
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gyógyszertári ügyelet
2013. június

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. június 2. 

vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20. 

Telefon: 06-26-326 402 

István Király Gyógyszertár
2013. június 9.

vasárnap16-20 óráig 
Pomáz Kossuth L. u. 21/A

Telefon: (26) 325-462

Kőhegy Gyógyszertár 
2013. június 16. 

vasárnap 16-20 óráig 
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.

Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár  
2013. június 23.  

vasárnap 16-20 óráig  
Budakalász Kőbányai út 3.

Telefon: (26)340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. június 30. 

vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20. 

Telefon: 06-26-326 402 

A változtatás jogát fenntartjuk!

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

Budakalász, Ciklámen utcában felújított, 
ötszobás, garázsos sorház eladó. 

irányár 38,9 M Ft. 
06-30-9773 -588, 06-1-438-3827 

Budakalászi építésügy:

A településképi 
bejelentési eljárás

2013. év elején Budakalászról az építéshatóság átkerült Szentendre
építéshatóságához.
Budakalász Polgármesteri Hivatalában azonban nem szűnt meg az épít-
kezésekkel kapcsolatos ügyintézés.

Mit is jelent ez olyan esetekben, amikor az építkezés engedély nélkül vé-
gezhető, illetve olyan esetekben amikor építéshatósági engedély szük-
séges?

Cikksorozatunk első részében az engedély nélkül végezhető építkezé-
sek ügyintézését mutatjuk be. 

Azokban az esetekben, amikor valaki például házának homlokzatát sze-
retné hőszigetelni, újraszínezni, avagy meglévő nyílászáróit változatlan
méretben kicserélni, esetleg a tetőfedést felújítani, reklámtáblát meg-
határozott méretig elhelyezni, megteheti építési engedély nélkül, azon-
ban az építést helyben a Budakalászi Hivatalban be kell jelentenie.
Hivatalos nevén: un. településképi bejelentési eljárást kell kezdemé-
nyeznie.

A bejelentési eljárás Budakalász rendelkezése értelmében díjmentes. 
A Hivatalban kérhető formanyomtatványt kell kitölteni, és a tervezett
építést bemutató rajzo(k)at, fotó(ka)t, műszaki dokumentációt, kell be-
nyújtani a városfejlesztési irodán, ügyfélfogadási időben. 
Helye: Budakalász Petőfi tér 1., fsz. 1/A szoba.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00-18.00 és Szerda: 8.00-11.00 ill. 13.00-16.00

Ezt követően a főépítész bírálata alapján polgármesteri igazolás kerül
kiállításra. Amennyiben a bejelentés tudomásul vétele megtörtént, a ter-
vezett építés megkezdhető.

Javasoljuk, hogy mielőtt bejelentést tesz, egyeztessen a Hivatal város-
fejlesztési irodájával, illetve a főépítésszel, mert ügyintézésüket így tud-
juk hatékonyabbá tenni, illetve ügymenetüket segíteni.

Ügyfélfogadási időben, kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk
az alábbi elérhetőségeken:

Tervegyeztetés:
Turi Attila, főépítész
Ügyfélfogadási idő:
Szerda: 13.00-15.00 Egyéb építésüggyel kapcsolatos kérdés:

Kassai-Szoó Dominika, főépítészi referens
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00
Telefon: 26/340 266, 102-es mellék
E-mail: kassai.szoo.dominika@budakalasz.hu

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda

Megvételre keresek 
Simson S 50- 51,  
ETZ 250-251-es 

típusokat, papír nem 
számít, ezekhez gyári új
DDR-es alkatrészeket.

1950 előtti kerékpárokat,
ezekhez alkatrészeket, 
leírásokat, megegyezés 

szerinti áron!
Régi zománctáblákat 

(hirdetési és utcatáblák),
régi olajokat (Castrol, 

Arol, Shell stb.) 
régi magyar 

lemezárugyár által 
készített gyerekjátékokat.

E-mail:
csekabau@invitel.hu 

06-30-950-9383
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Az áprilisi testületi ülé-
sen elsőként a 2014-es
költségvetési koncepció-
ról tárgyaltak a képvise-
lők. A jogszabály április
30-ig írta elő a települé-
seknek a dokumentum
megalkotását. Mennyire
nehéz ennyire előre gon-
dolkodni? Milyen alapvetéseket
tudtak lefektetni a koncepcióban?

A jogszabály valóban április 30-át je-
lölt meg. Pár nappal a határidő előtt je-
lent meg egy új dátum, eszerint október
végéig kell elkészíteni a koncepciót, így
mi most egy kicsit előre dolgoztunk. A
koncepció azt mutatja, hogy milyen lesz
a város elképzelt gazdálkodása a jövő esz-
tendőben. A 2014-es tervünk hasonlít az
ideihez: a stabilitásra törekedtünk és azo-
kat a prioritásokat vettük bele, amikről
már tudunk, tehát a bölcsőde építést, pá-
lyázatokon való indulást. Olyan doku-
mentumot tettünk le, ami vállalható, de
finomításokra biztosan szükség lesz. Eny-
nyire előre nehéz tervezni, hiszen nem
tudhatjuk, hogy történik-e majd valami
nem várt esemény, ami befolyásolhatja a
pénzügyi helyzetünket. 

A bölcsőde építési pályázatra
röviden kitérve, vannak-e fejlemé-
nyek? Mit lehet tudni a részletek-
ről az építkezés indulásáról és
arról, hogy ez hogyan érinti a Te-
lepi Óvodát.

Az építkezést az óvoda nyári zárása-
kor szeretnénk elkezdeni, hogy a zajjal és
a porral járó munkák az óvodás gyereke-
ket ne érintsék és a tervek szerint 2014
őszén már birtokba is veheti az 40 böl-
csődés kisgyermek az épületet. Április
végén – a város két alpolgármesterével
együtt – személyesen jártunk a telepi
óvodában, ahol tájékoztattuk a szülőket
az új bölcsődével kapcsolatos, az óvodát
érintő változásokról, tudnivalókról. Min-
denekelőtt arról, hogy a bölcsőde terüle-
tének kiválasztásakor azért a Telepi
óvoda melletti volt gázcsere telep és az
ovi területére esett a választásunk, mert
úgy éreztük itt lesz a legjobb, legbizton-
ságosabb a kisgyermekek elhelyezése. A
tervezés fázisában szóba jött a Szalonka
utcai óvoda melletti terület is, amit a
nehéz megközelíthetőségen kívül az ott
hatályban lévő építési tilalom is kizárt.

Felmerült még az ovi melletti
jelenleg beépítetlen telek fel-
használása is, amely viszont a
szomszédos Ciklámen utcai
lakók tulajdona. Egy esetleges
kisajátítási eljárás nagyon sok
időt venne igénybe, melynek
végén elvesztenénk a bölcső-
deépítési pályázaton nyert for-

rásokat. A tájékoztatón elmondtuk
továbbá, hogy a parkolóhelyeket is sze-
retnénk bővíteni. Az óvodai dolgozók
számára szeretnénk egy szolgálati parko-
lót létesíteni az óvoda épület előtti jelen-
leg használaton kívüli területen. Az
óvodásokat pedig új és korszerű szabad-
téri játékokkal kívánjuk kompenzálni. Az
óvoda területéből – a nagy- és a középső
csoportos udvarból – a lehető legkisebb
rész kerül leválasztásra a bölcsőde szá-
mára. A két intézmény közötti elválasz-
tás is csak egy alacsony, átlátható kerítést
jelent. Ez az elhelyezés és átjárhatóság
reményeink szerint a bölcsőde és az
óvoda közötti váltást is megkönnyíti
majd a kicsik számára. A Telepi óvoda
udvara az átalakításokat követően is
jóval nagyobb marad majd, mint a többi
óvodánk játszóterülete. Elmondtuk to-
vábbá, hogy az óvoda épületét is szeret-
nénk korszerűsíteni küllemében és belső
működésében egyaránt. Ennek megfele-
lően folyamatosan figyeljük az igénybe
vehető pályázati lehetőségeket.

A mostani ülésen több közbe-
szerzési pályázat végére is pont ke-
rült. Eredményesek voltak a
kiírások?

Közbeszerzést írt ki az önkormányzat
a város zöldfelületeinket kezelésére, esz-
közvásárlásokra és útfelújításra is. A
közbeszerzési törvény alapján kiválasz-
tottuk a megfelelő cégeket. Ezután kö-
vetkezik néhány napos szerződéskötési
moratórium, körülbelül két héten belül
aláírhatjuk a szerződéseket és akkor fi-
zikálisan is indulhat a kivitelezés. 

A zöldfelületek kezelése ponto-
san mit jelent? Milyen területeket
kell majd rendben tartania a nyer-
tes cégnek?

A tavalyi esztendőhöz hasonlóan a
város zöldjét kell rendben tartaniuk,
ebbe bele tartoznak az Omszk-park, a
játszóterek, parkok és ezek környéke. Az

út menti zöldfelületet pedig a közmun-
kások tartják majd rendben. Itt nem
csak fűnyírásról van szó, hanem a padok
újrafestéséről, a kukák kihelyezéséről, a
szemét összeszedéséről, a játszó eszkö-
zök és a patakpart karbantartásáról is. A
patakpart gépi kaszálására a város jelen-
legi kapacitása még nem alkalmas. Azért
mondom, hogy jelenleg, mert a mostani
közbeszerzés után olyan eszközöket is
vásárolunk majd, ami olcsóbbá teheti a
zöldfelületek kezelését. Eddig a gátak és
patakok karbantartására éves szinten 3
millió forintot fizettünk. Most erre a
célra lesz saját munkagépünk. Pár éven
belül pedig az árát is vissza fogja hozni. 

A kálvária-domb rendbetételé-
ről is kell beszélnünk, hiszen a
hosszú tél számos munkát meg-
akadályozott.

Folyamatosan haladunk itt is a mun-
kával: a helyreállítások napokon belül
befejeződnek, utána kezdődnek el a bur-
kolási feladatok a templomon belül és
kívül. A restaurálás során homokfúvást
kaptak a keresztek, ezek már a helyükön
állnak, nemsokára a korpuszt is vissza-
tesszük a helyére. Hamarosan a parkosí-
tás is elkezdődik. Volt cserje- és
bozótirtás is, kivágtak több kisebb törzsű
vagy elszáradt fát. Ezek helyett még töb-
bet ültetünk majd, célunk a zöld Buda-
kalász megteremtése. 

A testület ezúttal több szervezet
elmúlt évi beszámolóját is megtár-
gyalta. köztük a Budakalászért
közalapítvány munkájáról is szó
volt. Mindent rendben találtak-e?

Mi csak a végső határozatot hozzuk
meg, de az alapítványnak van egy ko-
moly ellenőrző szerve, a kuratóriumon
belül, akik nagyon alaposak. Jelen vol-
tam az ülésükön, Dr. Osvay Viktória
mindenre tételesen rákérdezett. Ez így
van jól, hiszen az alapítvány közpénze-
ket használ. A Közalapítvány sok min-
denben segít, többek között például az
idősek karácsonyának megvalósításá-
ban, a Kálviária-domb feltárásban és
lehet pályázni is alapítványnál. Javaso-
lom is minden budakalászi számára,
hogy adója 1%-ának felajánlásával tá-
mogassa a Budakalászért Közalapít-
ványt! A befolyt összeg a budaka-
lásziakat szolgálja.

induló beruházások
Interjú Rogán László polgármesterrel
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Testületi döntések
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. április 25-én megtartott ülésének közérdeklődésre
számot tartó döntései.

Önkormányzati bérlakások
Az önkormányzat tulajdonában álló megüresedett önkor-

mányzati bérlakásokat a továbbiakban is szociális bérlakás-
ként valamint piaci alapú bérlakásként kívánja hasznosítani.
A lakások bérlésére vonatkozó pályázati felhívás a város hon-
lapján valamint a Polgármesteri Hivatalban, a hirdetőtáblán
tekinthető meg.

Beszámolók elfogadása
A Képviselő–testület elfogadta a Budakalászért Közala-

pítvány, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint
a nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi tevékenységének
beszámolóit.

Egészségház bútorozása
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete köz-

beszerzési eljárást írt ki az Egészségház bútorzatának elké-
szítésére. A három ajánlattevő közül a legkedvezőbb
ajánlatot a Dimel Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. nyújtotta
be. A bútorok tervezése és gyártása az Egészségház orvosai-
nak, dolgozóinak egyedi igényi alapján kerül kialakításra.

Budakalászi parkok, közterületek fenntartása
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete köz-

beszerzési eljárást írt ki a budakalászi parkok, játszóterek,

konténerek (kőedények), virágágyak és évelőszegélyek fenn-
tartására. A beérkezett ajánlatok közül a pénzügyileg leg-
kedvezőbb pályázatot a Madreterra Naturale Kft. nyújtotta
be. A cég a korábbi években is ellátta a város szépítését, fel-
adatukat nagy gonddal, igényességgel, sok új ötlet megvaló-
sításával végezték. (Például az Omszk-tónál a csónak
kialakítása, a Khal am Main emlékmű környezetének díszí-
tése, a Posta előtti sziklakert kialakítása fűződik a nevükhöz.)
A nyertes ajánlattevővel egy éves időtartamra szerződik Bu-
dakalász Város Önkormányzata. 

Munkagép közbeszerzés
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

„Univerzális minirakodó és univerzális traktor beszerzés”
címen írt ki közbeszerzési eljárást, mivel a jelenlegi munka-
gép és adaptereinek műszaki állaga és életkora erősen indo-
kolja lecserélésüket. A vásárolt új „univerzális minirakodó”
gép egy alapgépet, illetve hozzá tartozó adaptereket tartal-
maz (fűnyíró, hótoló lap cserélhető éllel), mellyel nyáron a
város gyepfelületeinek nyírását, illetve az ártéri kerékpárút
karbantartását lehet elvégezni, télen pedig alkalmas járdák,
kerékpárutak hótól való megtisztítására. Azzal, hogy a fű-
nyírást, kerékpárút megtisztítást, illetve a járdák, kerékpá-
rutak téli hókotrását ezen géppel lehet elvégezni, az Önkor-
mányzatnak kevesebb forrást kell zöldfelület és kerékpárút
fenntartásra fordítania.

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

Tisztelt 
Járművezető!
2013. május 6-án megkezdő-

dik az Egészségház előtti tér és
utca rendbetétele. Ennek során
a posta melletti klisovác utcát a
Budai út-Erdőhát utca közötti
szakaszon teljes szélességben,
előre láthatólag június 15-ig le-
zárjuk. Ez azt jelenti, hogy azok szá-
mára, akik lakóhelyüket eddig ezen az
útvonalon közelítették meg, más te-
relő útvonalat jelölünk ki. A pomázi
út megközelítésére (tehát lefelé) a
Bokros utca-Hegyalja utca útvonalat
javasoljuk követni, míg az Erdőhát
és klisovác utcák felé (tehát föl-
felé) a feljárás a Domb utca-Kert utca
irányában történhet. Felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy a Hegyalja utca
felső szakaszán behajtási tilalom van
érvényben, ezt kérjük, hogy feltétlenül
tartsák be a balesetveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében. A javasolt útvo-
nalon táblák és feliratok segítik majd a
közlekedést.

Az ideiglenes forgalmi rend
2013. május 5-én (vasárnap) dél-
után 18.00 órakor lép életbe,
ettől az időponttól kezdve zárjuk
le a klisovác utca érintett szaka-
szát. 

Aki nem kíván autóval kerülőt
tenni, járművét ingyenesen elhelyez-
heti a Polgármesteri Hivatal udvari
parkolójában (Petőfi tér 1.), vagy a
KRESZ szerint szabályos bármely más
várakozó- és megálló helyen a város te-
rületén. 

Kérjük, hogy az ideiglenes forgalmi
rend időszaka alatt fokozottan figyelje-
nek a közlekedés szabályaira, sebessé-
güket az útviszonyoknak és a táblák
jelzéseinek megfelelően válasszák meg.
Bízunk abban, hogy a lezárást a Kliso-
vác utca és az Egészségház környéké-
nek elkészültével határidőben fel
tudjuk oldani. A beruházás az egész
város közös érdeke, kérjük tehát türel-
müket és megértésüket a beruházással
együtt járó lezárás miatt. 

Budakalászi Polgármesteri 
Hivatal

A Klisovác utcai útlezárás javasolt 
elkerülő útvonala



5www.budakalasz.hu

Műszaki átadás 
az Egészségházban

A terveknek megfelelő ütemben halad a Budakalászi Egész-
ségház építése. A város egészségügyi szolgáltatásainak otthont
adó létesítmény nem csak kívülről impozáns, belül is nagyon
tetszetős és praktikus: teljesíti a betegek és az egészségügyi
dolgozók igényeit, elvárásait. Az épületben külön bejárattal el-
választva a földszinten kap helyet a háziorvosi és gyermekor-
vosi rendelő,  valamint a védőnői szolgálat. Az emeleten a
fogorvosok rendelése zajlik majd. Az épület teljes akadály-
mentességét lift is biztosítja. A rendelők várójában légkondi-
cionáló berendezések gondoskodnak a nyári hőségben az
elviselhető hőmérsékletről.

A gyermekorvosi rendelő várójához egy kis játszótér is kap-
csolódik majd, ahová a szülő biztonságban kiviheti a beteg-
ségből felgyógyult és ellenőrzésre érkező gyermekét.

Az Egészségházban – a Szentendrei Rendelőintézet igazga-
tójával folytatott polgármesteri tárgyalások eredményeként –
várhatóan helyet kapnak OEP által finanszírozott rendelések.
A tervek között a kis eszközigényű szakgyógyászatok szerepel-
nek, így például reumatológia, nőgyógyászat vagy pszicholó-
gia. Ezt egészíthetik majd ki a földszinti és emeleti bérbeadó
helyiségekbe kerülő magánrendelések.

Az Egészségház folyosóit dr. Gál Katalin háziorvos ötlete
nyomán Budakalász egészségügyi múltját idéző képek és do-
kumentumok fogják díszíteni. A képekből és eszközökből nyílt

kiállítás megnyitója a Ház ünnepélyes átadásával egy időben
történik majd.

Az Egészségház műszaki átadása április 22-én zajlott, ahol
az ANTSZ is ellenőrizte az épületet. A létesítmény használatba
vételének előírás szerinti feltétele a Klisovác utca átépítése és az
épülethez kapcsolódó parkolók létesítése. Az átadásig hátralévő
időszakban ennek munkálatai, valamint az Egészségház előtti
tér építése, rendezése és parkosítása zajlik.

Az Egészségház ünnepélyes átadása a Semmelweis
napon, június 28-án lesz, melyre Budakalász Önkormány-
zata tisztelettel hív és vár minden kedves érdeklődőt. Az ün-
nepélyes átadás pontos időpontjáról és részleteiről következő
számunkban tájékoztatjuk Önöket.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

kiállítás Budakalász egészségügyi életéről, 
múltjáról

Az Egészségügyi Központ átadásával egy időben Budakalász Város Ön-
kormányzata, Dr. Gál Katalin doktornő kezdeményezésében és irá-
nyításával valamint a Művelődési Ház közreműködésével kiállítás
megnyitását tervezi az új épület aulájában és folyosóin. 
Ehhez kérjük a budakalásziak szíves segítségét, közreműködését! Aki
a budakalászi egészségügy történetéhez bármilyen adattal, dokumen-
tummal, képpel, anyaggal, tárgyi emlékkel, akár kedves történettel
hozzá tud járulni, kérjük, hogy jelentkezzen a Polgármesteri Hivatal-
ban személyesen ügyfélfogadási időben, illetve e-mailben a
kovacs.andrea@budakalasz.hu címen. 
Az átadott dokumentumokat a szkennelést, fotózást követően vissza-
szolgáltatjuk a tulajdonos felajánlónak.
Az anyagokat legkésőbb 2013. május 31-ig kérjük és várjuk!
Tegyünk együtt az egészségügyhöz kapcsolódó helytörténeti emlékeink
összegyűjtéséért, hogy az emlékek minden helybéli lakótársunk szá-
mára hozzáférhetővé váljanak egyben az Egészségügyi Központ ente-
riőrje is szebb, gazdagabb legyen! Közreműködésüket, aktivitásukat
előre is köszönjük!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

pályázat az Egészségügyi központ 
helyiségeinek bérleti jogára 

A Budakalász Város Önkormányzat a tulajdonát képező újonnan meg-
épült Budakalászi Egészségügyi központban (Budakalász, Kli-
sovác utca 6.) a földszinten található 2 db 18 m2 es 1 db 16 m2 es
helyiség, míg az emeleten található 1 db 18.2 m2 es és 1 db
28,7 m2 -es helyiség  bérleti jogára pályázatot hirdet. A rész-
letes pályázati kiírás Budakalász Város honlapján (budakalasz.hu), va-
lamint a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztett hirdetőtáblán
olvasható. A sikeres pályázó a bérleményt az épület átadását követően
2013. június-július hónapban veheti igénybe.

Tágas, napfényes terek az épületben

Az oszlopokat budakalászi kőbányából származó kőburkolat díszíti

A modern lépcsőház  

A házorvosi és a gyermekorvosi
rendelőben a védőnőknél és 
az emeleten is akadálymentesek
a mosdók fot
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Településünkön jelenleg
zajlik a Berdó városrész
szennyvízberuházásának első
üteme. Célunk a talaj szennye-
zettségének megelőzése, a talajt
érő szennyeződések mérsék-
lése, csökkentése, ivóvízbázi-
sunk minőségének megőrzése,
egészséges környezetünk vé-
delme.

A tervek rendelkezésünkre
állnak, az FCSM befogadó nyi-
latkozata is birtokunkban van.
A költségek legnagyobb részét
az Európai Unió, valamint a
Magyar Állam támogatása fe-
dezi. Az érintett ingatlanok tu-
lajdonosai az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésével
vesznek részt a beruházás meg-
valósításában.

Tervezett összköltség: 330
millió Ft. Támogatási arányok:
85%-95% Európai Uniós támo-
gatás, illetve Magyar Állam.
Várhatóan 15% a lakosság
anyagi szerepvállalása. 

Van aki rendelkezik LTP
szerződéssel, ez a szerződés egy
olyan önkéntes „betétszámla”,
amelyben a befizetett összegre
az állam 30%-os támogatást
ad, és lehetőség van a lakossági
hozzájárulás részletekben tör-
ténő megfizetésére anélkül,
hogy a lakosnak hitelt kellene
felvennie valamely banktól. Aki
nem rendelkezik ilyen szerző-
déssel, az egy összegben tudja
befizetni a hozzájárulást.

A befizetések valószínűleg
ez év végén lesznek esedékesek.
A hozzájárulás mértékét csak
akkor lehet pontosan tudni, ha
már eldől, hogy a pályázaton
hány százalék támogatást nyer-
tünk, ez minimum 85%. max.
95%.

Egy kis időrend: Jelenleg a
pályázatot író cég kiválasztása
folyik. A pályázat írója nyár fo-
lyamán beadja az államhoz ké-
relmünket. Eredmény várha-
tóan szeptember-október hó-
napban lesz. Pozitív elbírálás
esetén indulhat el a csatorna
építése.

Az előttünk álló feladatok-
ról, a beruházás előkészítésé-
ről, a megvalósításáról a helyi
médiában, interneten és lakos-
sági fórumokon tájékoztatjuk
Önöket. 

Kaltner Károly
a Pénzügyi, Településfej-

lesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke

Változások a temetőüzemeltetésben
A budakalászi köztemetők fenntartását 2013. március el-

sejétől a Kaláz Kft. Végzi. Célunk, hogy a temetők rendezet-
tebbek legyenek, ezért kérjük, hogy a temetőbe kommunális
szemetet ne helyezzenek el, valamint a locsoláshoz használt
műanyag flakonokat ne tárolják a kút körül. Amennyiben
locsolni szeretnének, a megfelelő locsolót a gondnoktól lehet
kérni, majd használat után nála is kell leadni.

Amennyiben a Csalogány utcai, vagy a Szentistvántelepi
Köztemetőben kívánja örök nyugalomra helyezni elhunyt
hozzátartozóját, illetve sírhelymegváltási-, vagy bármely
egyéb ügyben információra, adatra, ügyintézésre van szük-
sége, kérjük, hogy mindenképpen keresse meg a fenntartót
a Polgármesteri Hivatal első épületének 6. szobájában sze-
mélyesen, vagy a 30/514-48-07-es telefonos elérhetőségen,
vagy forduljon a temetőben a sírkertek gondnokához.                             

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

kerülni vagy nem 
kerülni, ez itt a kérdés
A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelő-
sége egyeztető fórumot szervez a Budakalászt elkerülő
úttal kapcsolatban a településünkön érintett ingatlan-
tulajdonosok számára. A tulajdonosok névre szóló
meghívást kaptak a Kós Károly Művelődési Házban
május 8-án 9 órakor megrendezésre kerülő eseményre.
A részletekről Hegyvári Jánost a Polgármesteri Hivatal
beruházási osztályvezetőjét kérdeztük.

Milyen nyomvonalon halad a tervek szerint a Bu-
dakalászt elkerülő út?

A várostól északra, a 11-es számú főúttól a Szentendre ha-
tárában lévő benzinkútnál indul,  végigmegy Budakalász és
Pomáz közöt,t a Zrínyi utcától körülbelül 250 méterre pomázi
területen. Megkerüli az Iparos utcát,  végigmegy a fennsíkon,
átmegy a külterületeken és az Ürömi út  tetejénél a Köves utca,
Mély utca környékén egy körforgalmú csomóponttal köt vissza
az Ürömi útba. 

Mit gondol, amennyiben meglesz az elkerülő, tény-
leg ezt használják majd az autósok?

A budakalászi önkormányzat célja az átmenő forgalom ki-
terelése a belvárosból,  hiszen mind a személygépkocsi mind a
tehergépjármű forgalom elég jelentős  csúcsidőben. Akik be-
jönnek,  azok vagy a 10-es számú főutat szeretnék elérni vagy
a Dunakanyarba akarnak eljutni. Aki a 10-es úthoz megy,  és az
M0-on jön, annak ez remek alternatíva lenne az M0-ás to-
vábbvezetéséig. A nyomvonal már évek óta megvan, az aktua-
litás pedig annyi, hogy most készült el a az út végleges terve. Az
engedélyezése előtt egy lakossági egyeztetést kíván tartani a
tervező. Erre kaptunk meghívást, illetve kapott minden érin-
tett  telektulajdonos.  

Bár az látszik, hogy a főképp külterületen – hozzáte-
szem gyönyörű, érintetlen környezetben – kijelölt
nyomvonal nem érinti a lakóövezet, de tud-e olyan bu-
dakalászi ingatlanról, ahol ez másként van? 

Budakalásznál mindenhol külterületen halad a nyomvonal.
Az  más kérdés, hogy vannak olyan külterületi részek, ahol je-
lentős mértékben beépített zártkertek gazdasági épületek ta-
lálhatók.  Ahol az Ürömi útba csatlakozik a vonal, illetve  az
Iparos utca környékén elég közel kerülhet esetleg lakó vagy
mezőgazdasági ingatlanokhoz, amelyeket rendszeresen hasz-
nálnak.  

A tervezett kétszer egy sávos út, éppen a meghatá-
rozó szélirány csatornájába épülne. A város levegőjé-
nek minőségét ez hogyan befolyásolná? 

Valóban látszik, hogy ez az út úgy kerüli meg Budakalászt,
hogy a jellemző szélirány a település felé hozhat bizonyos mér-
tékű kipufogógázt.  Ez azonban még mindig sokkal kevésbé ár-
talmas, mint a jelenlegi, városon áthaladó és a dugóban
egyes-kettes sebességben araszoló autós forgalom. Az elkerülő
utat vizsgáló környezetvédelmi tanulmányok alapján  pedig a
határértéket semmilyen esetben sem lépi át a szennyező anyag
mennyisége.                                                 

RT

Berdó csatornázás

Kaltner Károly képviselő
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Egy hónappal tovább
Önkormányzatunkhoz több lakossági bejelentés is érkezet

az égetési időszak meghosszabbításával kapcsolatban. A rend-
kívül csapadékos kora tavaszi időjárás miatt ugyanis nem volt
lehetőség a kerti zöldhulladék elégetésére az erre rendelke-
zésre álló március 15. és április 15. közötti időszakban. Ennek
megfelelően az égetési időszakot egy hónappal meghosszabbí-
tottuk, így május 10. napjáig továbbra is pénteki na-
ponként lehetőség van az avar és a kerti zöldhulladék
égetéses megsemmisítésére.

Mindemellett itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulla-
dék kezelésének környezetbarát módja a helyben történő kom-
posztálás, ezzel nem csak a környezetet kíméljük, hanem a
vetemények és virágágyások talajerő-pótlását is költségmen-
tesen elvégezhetjük. Arra is fontosnak tartjuk felhívni a figyel-
met, hogy az égetés nem csak a légszennyező hatású, de az
égetőhely környékén jelentkező hőhatás a talaj élővilágát,
hasznos mikroorganizmusait is károsítja

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Felhívás – főzőverseny
A Budakalászi Baráti Kör 2013. május 26-ára, 

a Majális 2. napjára meghirdeti hagyományos főzőversenyét.
A versenyen indulhatnak családok, közösségek, 

egyesületek, pártok.
A nevezők szabadon választott ételt készíthetnek. 

A hozzávalókról minden csapat maga gondoskodik.

A versenyre nevezni lehet május 18-ig 
Kaltner Károlynál  tel: 70 9848454; 

e-mail: kaltner@mailbox.hu
A kezdés időpontja: május 26. 10 óra

Eredményhirdetés: 14.30 órakor a színpadon
A pártatlan döntést ebben az évben is 

színvonalas zsűri biztosítja.

A Budakalászi Hírmondó
legközelebbi számának

lapzártája: május 30.

Majális
a Gyermeknap 

jegyében 
2013. május 25-26.

A Faluház és a Budakalászi Baráti Kör közös rendezvénye

Program
Szombat

09.00 Futakalász nevezés
10.00 Futakalász rajt
11.00 Eredményhirdetés
11.00-19.00 Szabad evezés a Vidra SE szervezésében
11.30-13.30 Sportbemutatók
13.30 Fából vaskarikát verseny
16.00 Kaláka koncert
18.00 Zumba bemutató
21.00 Buli a parton Weisz Viktor énekessel

Vasárnap
10.00 Vidra-kupa
11.00 Főzőverseny rajt
14.30 A főzőverseny eredményhirdetése
13.00-18.00 A helyi együttesek bemutatója
17.00 Ügyességi versenyek
19.00 DJ Vincent zenél

Mindkét napon kézműves foglalkozások, mesejáték, gyermek táncház,
gyerektombola, lovaglás, íjász bemutató, vidámpark, vásárosok és
még számtalan meglepetés program. Mindenkit szeretettel várunk! 
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Diákhírek
KALÁSZ SULI
költészet napja a kalász Suliban

Április 11-én a versek, a költők előtt tisztelegtünk. A Kalász
Suliban idén ezen a napon, a nagyszünet végén, az udvaron
gyülekezett a diákság és a tanári kar. Közel 400 főből álló „sza-
valókórust” alkotva együtt mondtuk el József Attila Kertész le-
szek című versét, amelyet előzőleg mindenki megtanult. A

közös szavalás után megzenésítve, Koncz Zsuzsa előadásában
is meghallgattuk a verset; a bátrabbak az éneklésbe is bekap-
csolódtak.

A Faluházban délután megrendezett versmondó gálára már
korábban kiválasztottuk azokat a diákokat, akik legszebben
szavalnak. Iskolánkat 16 tanuló (8 alsós és 8 felsős) képviselte
a versmondó gálán.

április 22 – A FÖld nApjA
A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek

világszerte, amikkel felhívják a figyelmet a Föld természeti
környezetének megóvására. Alsós napközis gyerekeink idén is
megemlékeztek erről a napról.

A Kós Károly Művelődési Házba kaptunk meghívást, ahol
nagyon sok élményben volt részünk. Részt vehettünk többek
között kézműves foglalkozásokon, ahol természetes anyagok-
kal, fával, bőrrel, agyaggal dolgoztunk. Nagy örömmel táncol-
tunk, énekeltünk népdalokat, még igazi sólymokat is láttunk
testközelből, és sok érdekességet is megtudhattunk az életük-
ről, a madárvédelem fontosságáról. Mindenkinek tetszett a
természetfotó-bemutató is, sok különleges fotót vetítettek cso-
dás zenei aláfestéssel a farkasokról, a hiúzokról, téli tájakról,
de a legérdekesebb a halászatról szóló kisfilm volt, amely a ha-
lászat természetet veszélyeztető szerepére hívta fel a figyelmet:
mint megtudtuk, ha 2050-ig ilyen ütemben folyik a tengerek
kizsákmányolása, az összes hal eltűnhet a vizekből. Ezután ér-
dekes népi játékokat, mint például a gólyaláb, próbálhattunk
ki. A gyerekek ajándékba fűzfacsemetéket is kaptak, hogy meg-
tapasztalják, milyen érzés megóvni a környezetünket, és va-
lami újat létrehozni.

Úgy gondolom, mindannyiunk számára fontos volt ez a
nap, sok információval, értékkel lettünk gazdagabbak. Kö-
szönjük szépen a lehetőséget a gyerekek nevében is.

Németh Nikolett

locsolkodás a 2.b osztályban
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, hogy ápoljuk

hagyományainkat, locsolkodtunk. A fiúk locsolós verset ta-
nultak, a lányok pedig csokitojással köszönték meg a verset és
a kölnivizet. A kislányok, kosárkájukban a hímestojással, büsz-
kén álltak az őket köszöntő fiúk előtt. A délelőtt jó hangulatban
telt. Jövőre megint locsolkodunk!

Húsvéti készülődés 2.b
2013. március 21-én, délután 16 órától szülők, gyerekek,

Erika néni, és Monika néni együtt festették, díszítették a
szebbnél-szebb húsvéti tojásokat. A délután slágere a márvá-
nyozott tojás volt. Az együtt töltött önfeledt festegetés után,
mindenki boldogan vitte haza a szépen díszített tojásokat.

Jövőre újra EGYÜTT festegetünk!

„Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek...”

Föld-napi körtánc

Szabad-e locsolni?

Készülnek a hímestojások 
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TELEPI ÓVODA 
Föld napja, 
a virágok szülinapja

Április 22-én emlékeztünk meg a
Föld Napjáról. A Faluház változatos te-
vékenységekkel várta az apróságokat. A
kis Pillangók is örömmel vettek részt
rajta. 

Kézműveskedtünk: homokképet ké-
szítettünk, különböző technikákkal bar-
kácsoltunk pillangót, madárkát. Állat-
bőröket simogattunk, érdekes memória,
kirakó és társasjátékokat játszottunk.

Népzenére roptuk a táncot a kis néptán-
cosaink nagy örömére. A solymászok be-
mutatóját érdeklődve figyeltük,
láthattuk a madarak fürdését is. Gábor
rácsodálkozott: „A lábával együtt ment
be a vízbe!” Élményekkel gazdagon tér-
tünk vissza az oviba.

Óvodánk hagyománya, hogy a Föld
Napja alkalmából az „1 gyerek – 1 pa-
lánta” akciónkkal virágpalántákkal dí-
szítjük az óvoda udvarát. Ebből az
alkalomból minden Pillangó zöld póló-
ban érkezett, szebbnél-szebb virágpa-
lántákat hoztak. Feri bácsi előkészítette
a ládákat, földet. A gyerekek kiválasztot-

ták növényeiket. Szorgos kis kezükkel
lelkesen lapátolták a földet, minden
virág a helyére került, jól meg is locsol-
tuk. Közben hallgattuk a rigók énekét,
majd mi is dalra fakadtunk: elénekeltük
a Tavaszi szél és az Én kis kertet című
dalokat. 

Munkánk végén gyönyörködtünk a
sok színben pompázó virágokban. A gye-
rekek boldogan kiáltottak fel: „Ma van a
virágok szülinapja! A mi ovink a leg-
szebb, legvirágosabb!”

Kissné Somogyi Márta 
óvodapedagógus,

Telepi Óvoda, Pillangó csoport

nyitnikék nap 2013. 
Mint tudjuk, a hagyomány nem

beteg, hogy ápoljuk, nem rab, hogy őriz-
zük, hanem élni, megélni, továbbadni
való örökség. Hol is kezdhetnénk ezt az
„örökítést” mi óvónők, ha nem az óvo-
dában, kis közösségeinkben, csoportja-
inkban. Egyedülállóan gazdag népmű-
vészetünkre méltán lehetünk büszkék, s
nekünk kötelességünk megőrizni eme
értékeinket. Ez motivál bennünket

abban, hogy a már negyedik alkalommal
megrendezett Nyitnikék Napunk témája
a népművészet és népi játékok témaköre
legyen.

A hivatalos megnyitót követően a leg-
többen a „Népi kismesterségek udvara”
felé indultak el.   Itt igényes, szép mun-
kákat állítottak ki a képzett mesterek.
Volt bőrös, fazekas, szövő, gyékényes és
tojás csipkéző is, akik teret engedtek
minden kis gyermeknek a „szakmai fo-
gások” elsajátítására.

Az óvoda dolgozói is színes program-
mal várták a gyerekeket. Voltak ügyes-
ségi játékok: csutka toronyépítés, ku -
korica morzsolás, dióval célba dobás.
Készíthettek pártát, csákókat, tükröst,
rongybabát, bőrből pénzes bugyort.
Nyomdázhattak kendőt, s a meseházban
magyar népmesét hallgathattak.

A színes forgatag dekorációi a hagyo-
mányos motívumokat követő nagymé-
retű „mézes” szívek, huszárok, babák
voltak. A program ideje alatt népzene
szólt, a színpadon néptáncosok bemuta-
tóit láthattuk. Köszönet érte a Lenvirág
és a Kalász együttes táncosainak! 

A viseletben érkező gyermekeket,
szülőket a színpadra invitáltuk ahol be-
mutatkozásukat követően nagy tapssal
jutalmazta Őket a hálás közönség.

Fellépőinknek valódi, általunk sütött
mézeskalács szívvel köszöntük meg sze-
replésüket. A büfében az édesanyák és
nagymamák szorgos keze által készített
süteményeket lehetett kapni. Ízük, illa-
tuk végig kísérte a napot. 

A délutánt a várva várt kedvenc, a 
Kolompos együttes vidám koncertje és
táncháza zárta. 

Jó volt látni a vidám gyermekarcokat,
a mosolygós felnőtteket! Az estét kissé
fáradtan, de boldogan zártuk, s megálla-
pítottuk, hogy ismét érdemes volt ennyit
dolgozni.

Jövőre jubilálni fogunk! Ötödször
rendezzük meg Nyitnikék Napunk, de,
hogy akkor mi lesz a témája – az még
maradjon titok!

Tamási Emese

A legkisebbek hírei

Elültettük...                                                               ...meg is locsoltuk...                                                 ...gyönyörködünk kiskertünkben.

Kukorica morzsolók 

A színpadon a Kolompos együttes
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Szépül a város
Várostakarítás az Önkormányzat szervezésében

Tavasszal minden évben civil és lakossági összefogással
lesz tisztább és rendezettebb Budakalász. Évről-évre egyre
többen tartják fontosnak, hogy lakókörnyezetüket is szebbé
tegyék. Az akcióval számos illegális hulladék lerakóhelyet
sikerült már felszámolni, ám az önkénteseknek így is sok
tennivalója akad. 

Volt olyan pontja a városnak, ahonnan több konténer-
nyi szemét is előkerült a várostakarításon. A 11-es számú
főút mellett, a kertészeti áruház közvetlen közelében min-
den évben ősszel és tavasszal is összegyűjtik az illegálisan
lerakott hulladékot az Óbuda-Kalász Horgász Egyesület
tagjai, de itt még mindig a szemetelőké a főszerep. Vissza-
járó „vendégek” vannak, osztotta meg  tapasztalatait Hor-
váth István elnök: „Még soha nem fordult elő, hogy
tavaszra ennyi szemét legyen itt. A szomorú az, hogy a
mennyiség évről-évre nő.  A szívem vérzik, mikor látom,
hogy alig pár nappal azután, hogy összeszedtük, már meg-
int megjelenik a szemét. Bár nem kenyerem, de feljelen-
tettem egy kertépítőt két hete, amikor éppen borította ki a
szemetét. Azért voltam rá különösen dühös, mert azt
mondta, évek óta úgy sem teszünk semmit, miért prob-
léma, ha ide hordja a hulladékot!”  

A várostakarításhoz számos helyi civil szervezet is csat-
lakozott. Az Omszk tó partján fákat is ültettek a Budakalá-

szért Védegylet tagjai. – Eddig hét fát ültettünk, ezekkel
együtt már kilenc lesz. Reméljük hogy mások is csatlakoz-
nak majd hozzánk. Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk,
és úgy vettük észre, egyre többen mozdulnak  szívesen a
felhívás hatására – mondta Nógrádi Zoltán elnök.  

Szintén az Omszk parkban takarított a Budakalászi 
Baráti Kör és a BMSE is. – Az előző évekhez képest most
kevesebb volt a hulladék, míg tavaly harminc zsákkal szed-
tünk össze, most alig értük el a tizenötöt, örvendetes a 
javuló tendencia – hangsúlyozta Kaltner Károly képviselő.  

Ezen a hétvégén gőzerővel folyt a Szent István parkban
a közösségi parképítés is. Volt, aki kavicsot lapátolt a kü-
lönleges padokhoz, más az  ültető gödröt locsolta be. Min-
denki kivette részét a munkából.  

Az idei várostakarítás résztvevői egyetértettek abban,
hogy ha mindenki figyeli és rendben tartja saját lakókör-
nyezetét a hétköznapokban,  már nagyon sokat tesz Buda-
kalász tisztaságáért. 

RT

Köszönet a munkában résztvevő helyi lakóközösségek-
nek, civilszervezeteknek, egyesületeknek, intézményeknek:
Óbuda-Kalász Horgász Egyesület, Telepi Óvoda, Görögke-
leti Egyházközösség, Pest Megyei Vöröskereszt Szociális
Központ, Budakalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Buda-
kalászért Védegylet, Budakalászi Baráti Kör, Ómagyar Kul-
túra Baráti Társaság, Evangélikus Egyházközösség, Viola
Egyesület, Egészség Klub, Szentistván Telepi Cserkészcsa-
pat, Dunapartért Egyesület.
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Budakalászi Baráti Kör és BMSE

Megtisztult a Duna-part isHorváth István, az Óbuda-Kalász horgászegyesület elnöke

„Ekkora siklót fogtam". Gyerekek a Szent István parkban.
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Megújuló zöldterületek a városban

A tavasz beköszöntével bizonyára
Önök is tapasztalhatták, hogy városunk
számos pontján megújul, változik a zöld
terület.

Az egyik legszembetűnőbb változás az
átépítés alatt álló klisovác utcában ta-
pasztalható. Az elkészült Egészségház
használatba vételéhez szükséges az utca
átépítése, rendezése. Az átépítést meg-
előzően Önkormányzatunk tájépítész be-
vonásával elkészítette a projekthez
kapcsolódó kertészeti terveket. A tájépí-
tész javaslatára a patakparton és patak-
mederben álló fák egészségi állapotát
parképítési és zöldfelület fenntartási
igazságügyi szakértővel vizsgáltattuk
meg, aki megállapította, hogy az ott álló
fűzfák törzse és gyökérnyaka pudváso-
dik, korhadt. A patakmederben álló jege-
nyenyárfák pedig gyökérhiányosak.
Szelesebb időjárás esetén a fák könnyen
kidőlhetnek, ágaik leszakadhatnak, így a
gyalogos és gépkocsi forgalomra vala-
mint a parkoló gépkocsikra egyaránt ve-
szélyt jelentenek. Az állampolgárok élet-
és vagyonbiztonságát szem előtt tartva
elkerülhetetlené vált tehát a veszélyes
növények eltávolítása. Mivel Önkor-
mányzatunk a zöldfelületek védelmét a
biztonsággal megegyező fontosságúnak
tartja, ezért a kivágott fák számát jóval
meghaladó mértékben pótolja a sérült
zöldfelületet. Ennek megfelelően 65
lombos fát és 1.000 cserjét ülte-
tünk a kőbányai út és a klisovác

utca területére, valamint gondos-
kodtunk a patakpartról eltelepített
növények megfelelő környezetbe
helyezéséről és gondozásáról.

A kálvária domb régészeti feltárá-
sát követően, még idén elkezdjük a terü-
letre tervezett közpark építését. Múlt év
őszén a tájidegen inváziós fafajták he-
lyett 3.000 talajmegkötő, az eróziót aka-
dályozó cserjét telepítettünk a
domboldalra. A telepített, talajon terülő
növényzet a dombtetőről városunkra, a

környező hegyek vonulataira valamint a
Dunára nyíló gyönyörű panorámát sem
zavarja.

Emellett a város más közterületein is
fokozottan törekszünk a zöldfelület mi-
nőségi javítására. Így várhatóan május-
ban a józsef Attila utca északi járdája
és az úttest közötti földsávot cserjével ül-
tetjük be. A József Attila utca Omszk
tóval átellenesen található elhagyott,
gondozatlan területét is bevonjuk a
város aktívan kezelt zöldfelületei közé.

Mindezek mellett önrész biztosításá-
val támogatjuk a Szent istván kertje
projektet: a Szent István telepi HÉV
megállónál épülő új közösségi területet
és parkot. Önkormányzatunk viselte az
első ütemben elvégzett földmunkák költ-
ségeit, valamint vállalta az eltelepített
növények gondozását is. 

Hagyományosan idén is muskátlival
díszítjük a kandelábereket főbb közútja-
ink mentén, valamint egynyári növénye-
ket ültettünk a városban található
virágágyásokba.

Az esztétikusabb városkép kialakítása
érdekében a 11-es út és a Duna közötti
Lupaszigeti út áruház felőli végkörfor-
galma is megújul.

Bízunk benne, hogy zöldfelületeink
kezelését, megújítását és szépítését
Önök is megelégedéssel és megértéssel
fogadják majd!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
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Virágzik a város...

...és a Petőfi tér
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Biztonság é  
Tizenegy rendőr állt munká     

Tavaly mintegy húsz százalékkal nőtt Budakalászon a bűncse-
lekmények száma, többek között ezzel is indokolta az új rend-
őrőrs létrehozását dr. Halmosi Zsolt, az Országos Rendőr-
főkapitányság helyettes vezetője. Elhangzott az avatáson az is,
nem a budakalászi az első őrs, amelyet Pest megyében átadtak.
Jászkarajenőn, Ócsán és Isaszegen is munkához látott már egy-
egy alegység. 
– Főképpen a fővárosi agglomerációban jönnek létre az őrsök,
azokban a körzetekben, ahol a bűnelkövetés nagyobb terhelést
jelent a lakosoknak, mint a megyei átlag. Természetesen mi az
átlagot sem tartjuk elfogadhatónak, annak örülnénk legjobban,
ha egyáltalán nem sújtaná a bűnözés a társadalmat. Ám pilla-
natnyilag ezzel még reális veszélyként kell számolni – mondta
el a kalászi rendőrőrs átadásán dr. Mihály István dandártábor-
nok, megyei főkapitány. 
Budakalászon évek óta működik polgárőrség is. Emellett pedig
a közelmúltban városrendészet létrehozásáról döntött a képvi-
selő-testület. – Mindenki a rendőri jelenlétet hiányolja az ut-
cákról. Amennyiben a polgárok rendszeresen találkoznak velük
az utcán, az nagymértékben erősíti  biztonságérzetüket. A kö-
zelmúltban ezért hoztuk létre Budakalászon  a városrendészetet
is. Ha az emberek ezt látják, akkor bízom benne, hogy a poten-
ciális bűnözők is látják, nem érdemes Budakalászon lopni, 
autót feltörni vagy betörni – hangsúlyozta Rogán László 
polgármester. 

       
        

         
    

        
     

          
         

        
         

           
    

          
        
         

       
        

      
          
       

      
          

        
                                      

 

Felsorakozott a Budakalászi Rendőrőrs állománya

Ünnepi beszédet mond dr. Mihály István megyei főkapitány 

Rogán László polgármester köszöntötte a 11 fős állományt

Kálmán József atya megáldotta a budakalászi rendőrőrsöt
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 és bizalom
   ába az új budakalászi őrsön

       
         

       
       

         
        

  
        

       
         

      
         

        
        

   
       

      
        

      
        

       
           

        
        

 

A Szentistvántelepen élő Ercsényi Tiborné elmondta, ebben a
városrészben a besurranó tolvajok okozták a legtöbb gondot. Az
alpolgármester bízik benne, hogy az új őrs létrehozásával ez a
probléma is csökkenni fog. 
Az önálló őrs létrejöttét megelőzően Budakalász a pomázi rend-
őrőrshöz tartozott. Kovács László szentendrei rendőrkapitány
a rendezvényen szólt arról is, hogy a pomázi és a budakalászi
területnek is megvannak a maga saját sajátosságai, így sok eset-
ben nehezen lehetett  összehangolni a munkát. Erre jelenthet
most megoldást a saját őrs. A budakalászi  úgynevezett alosz-
tály jellegű őrs, ami azt jelenti, hogy az itt szolgáló rendőrök a
szentendrei rendőrkapitánysághoz tartoznak. Szentendrén kez-
denek és végeznek, itt kapják meg az eligazítást, majd ezt köve-
tően jönnek Budakalászra, és látják el aznapi szolgálatukat. Hat
járőr, négy körzeti megbízott és a parancsnok alkotja a budaka-
lászi rendőrőrs állományát. A parancsnok Sörös Csaba, 1982
óta rendőr, a szomszédos Csobánkán él. – Mielőtt idekerültem,
a Szentendrei Rendőrkapitányságon voltam ügyeletes tiszt, gya-
korlatilag tehát hozzám tartozott ez a terület is. Most egy kisebb
egységért fogok felelni, és szeretném az irántam megnyilvánuló
bizalmat meghálálni – mondta Sörös Csaba. 
A most átadott budakalászi őrsöt még négy követi, így év végére
teljessé válik a struktúra, és negyvenhárom rendőrőrs lesz majd
Pest megyében.                                     

Raczko Tímea

Dr. Halmosi Zsolt, az Országos Rendőr-főkapitányság 
helyettes vezetője mondott beszédet Sörös Csaba, az őrs parancsnoka

Az ünnepélyes szalagátvágás

Budakalász lakói is érdeklődtek az ünnepi esemény iránt fot
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gyönyörű park készül a kálvária dombon
Budakalász egyik ékköve a térségben és az országban is egyedülálló Kálvária dombi középkori templom.
Tavaly nyáron  közel kétszázan vettek részt közösségi munkában a romok feltárásában. Mára  utolsó fázi-
sához, a parkosításhoz érkezett a munka, amelyről dr. Krepárt Tamás alpolgármesterrel beszélgettünk.

Milyen ütem szerint halad a
munka?

Az eredeti elképzelésekhez képest egy
kicsit csúszásban vagyunk. Senki nem
számított arra, hogy ilyen télies tava-
szunk lesz. Márciusban semmilyen
munkát nem tudtunk végezni. Az eredeti
terv az volt, hogy Húsvétra már állnak a
keresztek és egy rendezettebb környe-
zetben tudnak a hívők ünnepelni. Jelen-
leg a falrekonstrukció befejezéséhez
közeledünk. Bő egy hét múlva eléri azt az
állapotot  a falmagasság, amit tervez-
tünk. Ezt követően történik meg a temp-
lombelső, illetve a keresztek előtti tér

burkolása. A restaurált keresztek helyre-
állítása már megtörtént. Talán a burko-
lási munkálatokkal egyidőben, vagy azt
követően történik a tereprendezés, il-
letve a kertészeti munkák.  Az alsó részt
újrafüvesítjük, a felsőre növényeket  ül-
tetünk. A füvesítéssel és tereprendezés-
sel  együtt  kultúráltabb környezet várja
majd a látogatókat.

Mikor lesz teljesen kész?
A parkot folyamatosan fejlesztjük,

egy majdnem végleges állapot már
május végére megvalósul. Azt, hogy a fű
mikor nő, nem tudjuk, de a tereprende-

zés, az ültetések az esetleges bozótírtá-
sok addig megtörténnek, aztán már a
természtre és a locsolásra van bízva hogy
mikor lesz igazán szép.

Volt szó játszótérről is...
Jelenleg az önkormányzatnak erre

nincs anyagi forrása. Folyamatosan fi-
gyeljük a pályázatokat, amennyiben  le-
hetőséget kapunk, élünk vele.  Fontos
volna, mert a Berdóba sok kisgyerekes
család költözött,  gyakran látogatják is
ezt a helyet. A játszóteret  már csak ezért
is  mindenképpen szeretnénk megépí-
teni.                                                          RT

Fent és lent is szép a táj

A Kálvária keresztjei Ösvény a romokhoz
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Összefogás 
az Egészségház 
támogatására

Jótékonysági koncertet adott 2013. április 14-én este a Bu-
dakalászi templomban a MOM-Lampart Vegyeskar. A rendez-
vény célja  az új Budakalászi Egészségház orvosi eszköz
beszerzésének támogatása volt. 

Kálmán József  atya köszöntője után, Antonio Vivaldi:
CREDO és Beliczay Gyula: F-dúr miséje mellett több kisebb
zenedarabot  is hallhattunk. A műveket Villányi László konfe-
rálta fel, a szünetekben a zeneszerzők életéről is kaptunk egy
kis ismertetőt. A hangulatot még bensőségesebbé tette, hogy
megismerhettük a közreműködök budakalászi kötődéseit.

A  zeneműveket Z. Juhász Irén vezényelte, gyönyörű szop-
rán hangján szólót énekelt Klézli Júlia. Az est fénypontja a rá-
adásban felcsendülő Wolf: Ave Maria-ja volt.

A koncertet közel 130-an hallgatták meg, köztük Rogán
László polgármester, aki a hangverseny fővédnöke is volt. 

A hallgatóság önzetlen adakozása révén több mint 150.000
Ft gyűlt össze.

Nagy öröm, hogy így az orvosi oxigénpalack  kiegészítő fel-
szereléseinek beszerzésén túl segíthetjük a jövő nemzedéké-
nek egészségügyi hálózatát és a Védőnői Szolgálatot is.

Az eszközök átadására 2013. június 28-án, az Egészségház
ünnepélyes megnyitóján kerül sor.

Támogatásukat köszönjük!                 
H.E.V.

Próbál a kórus
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A Budakalászért Közalapítvány 
2012. évi beszámolója

Budakalász Város Önkormányzata által alapított „Budaka-
lászért Közalapítvány” kuratóriuma a 2013. április 16-ai kura-
tóriumi ülésén tárgyalta az elmúlt év pénzügyi beszámolóját.
Ezt megelőzően a közalapítvány ellenőrző szerve – dr. Osvay
Viktória elnök irányításával – vizsgálta a közhasznú szervezet
működését és gazdálkodását. Az ellenőrzés során megállapí-
tást nyert, hogy a közalapítvány az alapító okiratban foglalt te-
vékenységének és a szervezeti működési szabályzatában
foglaltak szerint működik. Az ellenőrző szerv kötelező vizsgá-
latát követően a kuratórium egyhangúan elfogadta a közala-
pítvány számviteli törvény szerinti 2012. évről szóló közhasznú
egyszerűsített beszámolóját. 

A közalapítvány pénzeszköze összesen: 14 441 147 Ft
BEVÉTElEi
Adományok: 1 535 000 Ft
APEH Szja:     50 100 Ft
Lekötött betét kamata:     738 431 Ft
Banki kamat: 4 355 Ft
Bevételek összesen: 2 327 886 Ft 
kiAdáSAi
Bankköltség:     30 613 Ft
Ügyviteli költségek: 60 000 Ft
Pályázati támogatások: 1 500 000 Ft
Idősek Karácsonya 1 337 600 Ft
Kiadások összesen: 2 928 213 Ft
Egyenleg - 600 327 Ft

2012. évben pályázati úton elnyerhető támogatást az alapít-
vány nem kapott, az adományokat vállalkozásoktól és magán-
személyektől kapta. Az szja 1%-os felajánlásaiból 50 100 Ft
folyt be 2012. évben. 

A fenti összegek révén az alapítvány az alábbi közhasznú célok
elérésében vállalt részt:
• Idősek karácsonya szervezése és lebonyolítása 2012. decem-
ber 14-én,
• budakalászi alapítványok, egyesületek és intézmények 2012.
évi pályázati támogatása.
A közalapítvány az alapító okiratában és SZMSZ-ben meghatá-
rozott céloknak megfelelve nyújtott támogatást budakalászi tár-
sadalmi csoportoknak, közösségeknek az alábbi összegekben:
Lenvirág Alapítvány 214 000 Ft
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 180 000 Ft
Telepi Óvodásokért Alapítvány 80 000 Ft
Budakalászi Óvodásokért Alapítvány 140 000 Ft
Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete 200 000 Ft
Bk. Szent Erzsébet Alapítvány 200 000 Ft
Budakalászi Énekkar 56 000 Ft
Szentistvántelepi Ált. Iskola 170 000 Ft
Telepi Óvoda 120 000 Ft
Kalászi Ifjúsági Klub 140 000 Ft
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében igyekszik
együttműködni hasonló közfeladatot ellátó állami, társadalmi
szervezetekkel, alapítványokkal.

A kalászi közösségek, a kalászi kultúra 
támogatása érdekében

kérjük adója (szja) 1%-ának felajánlásával 
támogassa a közalapítványt Ön is!

A Budakalászért Közalapítvány adószáma:
19182250-1-13

Bankszámlaszáma: Pilisvörösvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet 65700079-10131817

köszönjük, hogy 1%-val a közalapítványt támogatja!

Rogán László Elekes Botond
Budakalász polgármestere a Budakalászért 

Közalapítvány elnöke







18 www.budakalasz.hu

Az Egészségklub 
programjai 

Állandó programok:
Filmmúzeum látogatás, vízitorna, szárazföldi egészségmegőrző gyógy-
torna, 3-1-2 meridián torna, közös séta keddenként és szombatonként.

Májusi programok:
05.01. Kevélyre fel! Kiránduló kedvű tagjainknak séta a Kevélyre. Ta-
lálkozó 9:00 órakor a Millenniumi Keréknél 9:00 órakor. A táv: kb. 13
km.
05.02. 17:00: Klubnap: Palánta csere, utána Czilinger Attila dísznö-
vény kertész, kertépítő tart ismertetőt, bemutatót 
05.09. 17:00 óra: Zenében a virágok megtekintése. Balogh Marika
segít eligazodni, megérteni a zenében a szépet. Virágos magyar nép-
dalokat éneklünk, utána virágok kötése, hajtogatása Bereczki Klári se-
gítségével Anyák Napja tiszteletére.
05. 22. A Gellérthegyi Sziklatemplom és a Citadella múzeumainak
megtekintése (Szent Gellért Emlékpark, a Gellérthegy története, Bun-
ker Panoptikum, Magyar Szentek fotókiállítás)
05.23. 14 órától a Tavaszi Egészségnap keretében a szokásos szű-
rések minden budakalászi lakos részére!
05.25-26. Juniális. Csapatunk részvétele a főzőversenyen.
Programjainkra minden érdeklődőt vár az Egészségklub vezetősége.
Ollár Gyögyné Kati (341-332) 
Rakics Istvánné Anni (341-327)
Kormos László: 06-302-222-969

Az Egészségklub vezetősége ezúton hív mindenkit, 

TAVASZI SZŰRŐNAPJÁRA 
2013. május 23-án 14.00-től 18.00 óráig

Helyszín: Faluház

SZŰRÉSEK:
vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszin mérés, látás 

és bőrgyógyászati vizsgálat , testzsírtömeg mérés, COP D
(légzés funkció) mérése, tartásjavító gyógytorna

tanácsadás, antioxidáns mérés, 
számítógépes ortopédiai szűrés  és még sok más fontos 

egészségmegelőző érdekesség.
Neuropátiai vizsgálat: időpont egyeztetése: 

Lazanyi Edittel 
(tel: 70 4500 605  du. 15-18 óráig) 

Hívjuk azon lakótársainkat is, akik eddig elkerülték 
a szűrővizsgálatokat. 

A részvétel ingyenes!

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



19www.budakalasz.hu

Szent István kertjének
építése folytatódott 2013
áprilisban is: eddig elül-
tettünk összesen 33 db
nagy méretű fát,  400 db
cserjét. Felépítettünk 6
db gabion típusú padot.
Kitakarítottuk a tavat és
környezetét. Összegyűj-
töttünk 16 m3 szemetet,
sittet, valamint terepren-
dezést végeztünk. A nö-
vények beszerzését, a

tereptárgyak anyagköltségét a ZÖLD-
ÖVEZET pályázati forrásból biztosította
alapítványunk, melyet a MOL támogatá-
sával az Ökotárs Alapítvány írt ki. Mind-
ehhez nagy sok önkéntes segítő több
száz munkaórája társult, így valódi kö-
zösségi összefogás eredményeképp kezd
létrejönni e közpark a szentistvántelepi
HÉV-megálló mellett. 2013 márciusá-

ban 130, áprilisban 75 résztvevője volt a
„grundmunkáknak”. 

Köszönet az eddigi sok önzetlen segít-
ségért: Takácsné Zajacz Vera kert- és táj-
építésznek önkéntes tervezés, szervezés,
beszerzés, stb., Rogán László polgármes-
ter úrnak és a Polgármesteri Hivatal mun-
katársainak, így Fetterné Ferenczy
Beatrixnek és a közmunkásoknak (ültető
gödrök kiásása, kulé kövek és ágyássze-
gély biztosítása, tereprendezés, öntözés,
stb.), a telepi iskola diákjainak, tanárai-
nak, igazgató úrnak, helyi civilszerveze-
teknek (Egészségklub, Védegylet),
valamint helyi közösségeknek, baráti tár-
saságoknak (pl. grundosok), helyi és kör-
nyékbeli  lakóknak, vállalkozóknak,
cégeknek (Zsarko bobcates önkéntes föld-
munka, Harsányi László szállítás, Madre
Terra nagy fák ültetése, stb.), cserkészcsa-
patunk tagjainak, vezetőinek és szüleinek

További segítségre van szükségünk,

hogy a közösen megálmodott közpark
valódi közösségi kert lehessen.: cserjeül-
tetés, vízi növények, állatok telepítése,
gyalogos ösvény készítése faaprítékból,
betonozás, szabadtéri tárgyak (szemete-
sek, erdei tornapálya) talprögzítése, te-
reprendezés, füvesítés.

Tervezett közösségi parképítési idő-
pontok: május 6 hétfő és 25 szombat
reggel 9 órától. Hétfőn a nyugdíjasokat
is várjuk!

Dr. Wettstein András

Anyagi támogatást 
köszönettel fogadunk 
a közösségi parképítés 

céljára
alapítványunknak, 

mely közhasznú szervezet, 
számlaszám: 

OTP Bank 11703006-20063315 
közleménybe kérjük írják fel 

„Szent István kertje”
adomány, 

valamit adó 1% felajánlásával, 
alapítványunk adószáma:

18672844-1-13.

kapcsolat, elérhetőség: 
További képek és események 

a facebook-on: 
Szent István kertje – Budakalász,

honlapunkon: 
www.cserkeszek.hu, 

növényültetéssel kapcsolatban: 
Takácsné Zajacz Vera (tájépítész) 

20 344 5158 
zajacz.vera@t-online.hu, 

egyéb ügyekben: 
Dr. Wettstein András 

Szentistvántelepi Cserkész 
Alapítvány kuratóriumi elnök 

30 305 7305,
wett.andras@gmail.com

Szent istván kertje képekben
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országos versenyen 
bizonyíthatnak

A Magyarországi Német Ének- Zene és Táncka-
rok Országos Tanácsa 2013. április 28-án Budakalá-
szon rendezte meg az ifjúsági fúvószenekarok
minősítő versenyét. A neves szakemberekből álló
zsűri értékelése alapján a Kamp János Kapelle prog-
ramjával a legmagasabb – Gold mint Auszeichnung
– minősítést kapta. A zenekar négy másik kiváló
együttessel közösen továbbjutott a 2014-ben Pécs-
váradon megrendezésre kerülő országos fúvószene-
kari gálára. Ez rendkívül kiemelkedő eredmény a hat
éve működő zenekar életében, különösen, ha figye-
lembe vesszük, hogy az együttes másodszor szerezte
meg ezt a kiváló minősítést. 
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Vendégünk: Pártai Lucia

Budakalász az otthonom, de ennél 
sokkal több is... 

Kedves Olvasóink! Vendégünk címmel új sorozatot indítunk a Budakalászi Hírmondóban. 
Mostantól minden lapszámban olvashatnak majd egy, a városban élő, vagy ahhoz kötődő ismert emberrel 

készült riportot. Lapunk első vendége: Pártai Lucia.

Talán nincs is az országban aki
ne tudná, ki is az a pártai lucia me-
teorológus, de  magánemberként
kevesen ismerik. kezdjük a kály-
hától, milyen volt a gyermekkora?

Mindig zavarba ejtő, ha magamról kell
beszélnem, ez általában kínos 
számomra. Gyerekkorom csodás volt, a
szüleimre, nagyszüleimre úgy emlékezhe-
tek, hogy igazi természet és emberszerető
emberek voltak. Édesapámat sajnos nem-
rég vesztettem el, és egyelőre nagyon
nehéz megszoknom, hogy édesanyám, és
a gyermekkora óta folyamatosan beteg
húgom mellett – ebben a szűk családban
– egyszerre én lettem a családfő. Anyu-
kám pedagógus volt, édesapám faipari fő-
mérnök. Sok mindent kaptam, hoztam
onnan. Nagyapám méhészkedett, gyerek-
koromban állandóan nagy buci volt a
fejem, térdem, úgy mentem az isóba, hogy
mindig mondták, „na, megint méhész-
kedni voltál a nagyapáddal?”.  Mivel szü-
leimnek nem született fiuk, apukám ezért
nagyon fiúsan nevelt. Az első zsiguliját
együtt szereltük, a kukorica címerezéstől a
fosztásig mindenütt ott voltam. Csalá-
dunk számára a természet tisztelete volt
az egyik legfontosabb dolog. Nagy mázlim
volt, hogy találkoztam  a középiskolában
dr. Halász Jánossal, nagyon hálás vagyok
a tanár úrnak. Sajnos már ő sem él, de az,
hogy megtanultam kőkeményen dolgozni, 
önmagamat nem kímélve eredményeket
elérni, ezt a szüleimnek és neki köszönhe-
tem.  

Az ElTÉ-n végzett matematika
és meteorológia szalon, miért
éppen e felé vezetett az útja?

Nagyon fontos volt a példamutatás.
Szüleim és tanár úr is arrafelé vezetge-
tett, hogy figyeljek arra, mi az, ami
engem nagyon érdekel. Mi az, amit nem
munkaként élek meg. Ennek alapján vá-
lasztottam és a választásomat nem bán-
tam meg azóta sem. 

Az egyetem azért nem csak a ta-
nulásról szólt, hiszen ha jól
tudom, először itt találkoztak 
Aigner Szilárddal.

A szüleim hívő emberek, így én igen
komoly erkölcsi tanítás szerint éltem.
Huszonegy éves koromig egyetlen  fiúval
sem jártam. Aztán amikor az egyetemi
előadóban az alattam levő sorban meg-
csillant a napfény az egyik évfolyamtár-
sam gyönyörű, fekete haján, akkor
hirtelen valamit éreztem. Hazamentem,
a fiú még nem tudott róla, és előadtam
az édesapámnak. Amit én akkor kaptam,
az valami kegyetlen volt, úgyhogy ezt
gyorsan el kellett hessegetnem. Utána
azért lett ebből egy szerelem, de az élet
elsodorta. Én mindvégig nagyon tisztel-
tem őt, egy dolog miatt azonban nem.
Úgy vettem észre, hogy nagyon elké-
nyeztetik a nők. Nem tetszett nekem ez a
dolog, és azt mondtam, ha valakivel biz-
tosan nem állok szóba, akkor az pont ő.
Amikor már kollégája voltam, még min-
dig nem voltunk semmilyen érzelmi vi-
szonyban, de észrevette ő is, hogy hozzá
hasonlóan én is kőkeményen tudom ma-
gamat hajszolni. Együtt dolgoztunk az
első tudományos és szövegszerkesztő
időjárás előrejelző módszer kifejleszté-
sén, nagyon jól és hatékonyan. Persze
közben én emelgettem a telefonokat és
mindig Szilárdot keresték a nők... Aztán
behozta egyszer a kislányát, és akkor de-
rült ki számomra, hogy a felesége évek-
kel korábban   nagyon súlyos betegség
után meghalt. Volt egy közös kislányuk,
aki akkor hét éves volt. Arra gondoltam,
hogy hú de szép, ügyes kölyköcske, de jó
lenne nekem egy ilyen. A férj az nem kel-

lett volna. Sűrűn jártam kirándulni, és
elkértem Szilárdtól  a kislányt, hogy
hadd vigyem el magammal. Azt mondta,
„Szó sem lehet róla, csak egy esetben, ha
én is mehetek.”  Ott elkezdett valami ki-
bontakozni, egymásra találtunk és azóta
vagyunk egy pár.

Budakalász közös döntés volt?
Mindketten nagyon szerettünk

evezni, és mindig itt kötöttünk ki a Lupa
szigetnél. Hétvégenként sátraztunk, itt
laktunk, ez volt a nyaralás. Kiköltöztünk
úgy a Tündérsziget sarkára, hogy ott él-
tünk, egy egész hetet laktunk ott. Min-
den hajnalban, négy órakor áteveztem
Szilárddal, elment a városba dolgozni, és
mentem vissza, haza a sátrunkhoz. 
Annyira fontos volt számunkra a víz, a
kikapcsolódás, béke, nyugalom, hogy el
kezdtünk keresgélni, és végül családi 
segítséggel sikerült megvenni a Duna-
parti házat.

Mit jelent Budakalász?
Az otthonom, de ennél sokkal több.

Egyrészt egy csodálatos település, van
hegye, völgye, vízpartja és benne olyan
emberek, akiket megismertem.  Rettentő
sok nevet tudnék hirtelen felsorolni, akik
miatt nagyon szeretek Budakalászon
élni. Van egy nagyon pici veteménye-
sem, nagyon nehéz a művelése, annak
idején ugart törtem föl. Felhívtam Kiss
Andrást, és kértem, hogy „András, föl-
szántaná nekem?” Óriási segítség volt,
hogy ezt ő nekem megcsinálta. Kérdez-
tem tőle, hogy mivel tartozom? Komo-
lyan gondolom, hogy méltó a munkás a
munkájának gyümölcsére, ez van az igé-
ben, tehát ha valaki valamilyen munkát
elvégez, azt fizessük ki tisztességgel.
András azt válaszolta, hogy „Lucia, sem-
mivel. Szeretetből tettem. Tudja mit?
Adja tovább ezt a szeretetet valaki más-
nak. Ha én a huszonharmadiktól kapom
vissza, akkor is boldog leszek.” Szóval,
mindjárt kibuggyan a könny a szemem-
ből. Köszönöm Andrásnak, és köszönöm
mindenkinek, aki ilyen!

RT
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Edzett utánpótlás
Tisztelt olvasóink!

Szeretném Önöket tájékoztatni a Bu-
dakalászi Munkás Sportegyesület jelen-
legi helyzetéről, elképzeléseiről, a
korosztályos labdarúgás, és kézilabda
szakosztályairól. A klub célja minél a
gyerekek foglalkoztatása, sportszerete-
tük erősítése, és egészséges, becsületes
emberré nevelése.

Már öt éves kortól várjuk a lurkókat,
akikkel a volt remek ferencvárosi játékos
Páling Zsolt, és segítője Nagy Robi fog-
lalkozik. Szép eredményeket érnek el a
kicsik a tornákon és természetesen a te-
hetségtől függően magasabb szintre is
tudnak kerülni, hiszen az akadémiák
árgus szemekkel figyelik a fiatalokat. A
korosztályok U5-U7, U9, U11, U13, U15,
U19, Felnőtt és Öregfiúk. Jelenleg ra-
gyogó körülmények között tudnak spor-
tolni a fiatalok. Az önkormányzat és a
képviselőtestület segítségével teljesen
felújítottuk az öltözőt. Remek kisméretű
műfüves pálya, és szépen rendbe hozott
nagy füves pálya várja a sportolókat.
Minden korosztály bajnokságban vesz
részt, és heti több edzéssel készülnek az
összecsapásokra. Szeretnénk, ha minél
több kalászi gyereket látnánk a pályán.
Azokat a kicsiket is szívesen foglalkoztat-
juk akikből nem lesz profi, de szüksége
van a mozgásra. Nyáron edzőtábort szer-
vezünk, teljes ellátással. Felügyelet mel-
lett gyakorolnak, játszanak a fiatalok,
akik között, egymást megismerve barát-
ság alakul ki. Felnőtt csapatunk a megye
első osztályában szerepel és  a játékosok
zöme saját nevelésű. Minden mérkőzé-
sen megjegyzik a vendégszurkolók, hogy
ilyen fiatal gárdát még nem láttak szere-
pelni a megye egyben. Büszkék vagyunk,
és az elnökség arra törekszik, hogy min-
dig családi, baráti és igazi egység marad-
jon a csapatokon belül. A szurkolók
ugyan elég kis létszámban látogatják a
mérkőzéseket, de szerencsére mind az
utánpótlás, mind a felnőtt csapat tavas-
szal remekül szerepel. Jó volna, ha minél
több látogatója volna a mérkőzéseknek,
hisz a fiatalokat feldobná a nézők buzdí-
tása. Régebben több száz nézője is volt a
mérkőzéseknek. Szerencsére a város pol-
gármestere és a képviselő testület többi
tagja gyakran megjelenik a meccseken,
és ez nagyon jóleső érzés a csapat és a ve-
zetőség számára. 

Az ovisok külön gyermektornákon
szerepelnek és a közeli települések azo-

nos korosztályú fiataljaival mérkőznek.
Az utánpótlás csapatai busszal utaznak
az idegenbeli meccsekre és természete-
sen mindig kapnak egy kis uzsonnát,
üdítőt az útra. Pintér Sándor, sokszoros
magyar és világválogatott játékos, mint
szakosztály igazgató, mint edző is, a
BMSE-nek él. Ott tölti minden szabad
idejét. Nélküle nem is tudnánk elkép-
zelni a klubot. Köszönet neki ezért a sok
munkáért. Természetesen minden fiatal
példaképe, mindenki szeretne olyan
szintre jutni, mint Sanyi bácsi. Az egye-
sület területe, az öltözők, a szerelések, a
focipálya mind tiszta és rendben van
tartva. Mindenki tudja mi a feladata,
mindenki vigyáz arra, amit a klub és az
önkormányzat közösen létrehozott.
Tudni kell azt is, hogy a helyi vállalkozók
nagyon sok segítséget nyújtanak az egye-
sületnek. 

Kézilabda szakosztályunk is nagyon
sok fiatalt foglalkoztat. Ők a Kalászi
Sportcsarnokban készülnek, eddzenek, és
játsszák a bajnoki mérkőzéseket. Fan-
tasztikus hangulat uralkodik a rangadó-
kon, érdemes kilátogatni a mérkőzésekre.
Mind a futball mind a kézilabda bajnoki
mérkőzések helyszínéről és időpontjáról
plakátok tájékoztatják a kedves szurkoló-
kat. Jöjjenek minél többen szurkoljanak a
kalászi fiataloknak,  hozzák egyesüle-
tünkbe gyermekeiket unokáikat. Vigyá-
zunk rájuk, edzett egészséges utánpótlást
biztosítunk kis városunk számára!

Sárosi Tibor, elnök,  BMSE 
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Anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek:
Április hónapban 2 kisfiú és 2 kislány szüle-
tett.

Házasságkötések:
Budakalászon márciusban 4 pár kötött há-
zasságot.

Márciusban elhunytak:
Vankovics János 76 éves,
Kovács István Mihály 61 éves,
Hakk Istvánné szül.: Schenck Lujza 87 éves

áprilisban elhunytak:
Bors Józsefné szül.: Horváth Erzsébet 86
éves,
Szulik László József 59 éves,
Demjén István 77 éves,
Tolonits László 85 éves,
Burcsik Judit Borbála 53 éves,
Szalay Antalné szül.: Bohos Gizella 74 éves
Farkas János Gyula  67 éves,
Berta Jánosné szül. Újvári Erzsébet 75 éves,

Szépkorúak:

Április 16-án Pataki Vincéné szül. Lőcsei Idát
90. születésnapja alkalmából otthonában kö-
szöntötte Rogán László polgármester.

Pataki Vincéné 1970-ben költözött családjá-
val Budakalászra. 1974-1990. között a Szen-
tistvántelepi Általános Iskolában az ebédet
tálalta a kisiskolásoknak. Mindenki csak Ida
néninek szólította, sőt még a mai napig is ér-
deklődik egészsége felől sok, azóta már fel-
nőtté lett akkori tanuló. Reméljük  jelenlegi
jó egészségi állapotában közöttünk marad
sokáig. Ida nénit 90. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte lánya, veje, 2 unokája és 3
dédunokája. 

Nikolov Sándorné szül. Szabó Máriának 90.,
Bencze Imréné szül.: Gál Etelnek 95.
Nikolov Sándorné szül. Szabó Máriának 90.,
Bencze Imréné szül.: Gál Etelnek 95. és
Kiss Ernőné szül.: Bolla Vilmának 99. szüle-
tésnapja alkalmából jó erőt és egészséget
kíván Rogán László polgármester

Budakalászi
Evangéliumi

közösség 
(Budakalász, Budai út 55.)

Elérhetőség:
Kiss Péter lelkipásztor
+36-20-886-8752
kish.peter@gmail.com

Honlap:
http://iebek.hu/

állandó programjaink:
Vasárnapi Istentisztelet: 
Minden vasárnap 10.00 órai kez-
dettel.
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Tófutás 
A Tófutáson rekordszámú, 700 résztvevő rajtolt elfot
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Tófutás eredmények 
2013. április 13. Budakalász, Omszk park

kategória résztvevő (fő)

Kör Korcsoport Nem 

1 Óvodás Lány 44
Fiú 51

Alsós Lány 88
Fiú 90

Felsős Lány 57
Fiú 30

Felnőtt Nő 88
Férfi 73

2 Alsós Lány 16
Fiú 24

Felsős Lány 12
Fiú 18

Felnőtt Nő 25
Férfi 58

Összesen: 674

kategória Helyezés név

Kör Korcsoport Nem 

1 Óvodás Lány I. Hidasi Hanna
II. Schieszl Hanna
III. Boncz Ilona

Fiú I. Lenti Barnabás
II. Bányász Levente
III. Sóvári Botond

Alsós Lány I. Andrejcsik Milla
II. Husek Fanni
III. Mészáros Hanna

Fiú I. Csáki Attila
II. Takács Botond

Fiú III. Marekkel Botond
Felsős Lány I. Fekete Biszonka

II. Egervári Kornélia
III. Boncz Mária

Fiú I. Veres Gyula
II. Laczkó Bálint

Fiú III. Kosznovszky Márk
Felnőtt Nő I. Koroknai Rita

II. Szalainé Cs. Anita
III. Koltainé R. Rita

Férfi I. Friedrich József
II. Gere Krisztián

Férfi III. Lontai Levente

2 Alsós Lány I. Fórián-Szabó Júlia
II. Farkas Zsófia
III. Szilágyi Zsófia

Fiú I. Koltai Marcell
II. Forró Berzsián

Fiú III. Pálinkás Ádám
Felsős Lány I. Zémann Viktória

II. Balogh Bianka
III. Göndör Angéla

Fiú I. Holper Gergő
II. Egervári Márton
III. Győrfi Patrik

Felnőtt Nő I. Lontai Lívia
II. Bakonyi Szilvia
III. Gizella Valéria

Férfi I. Lőrincz Gergely
II. Szűcs Imre

Férfi III. Lenti József

Rekord számú, mintegy 700 indulóval rendeztük meg a
2013. évi Tófutást! Szép tavaszi idő és kiváló hangulat volt az
amatőröknek szóló futóversenyen, ami valódi tömegrendez-
vénnyé nőtte ki magát az évek során. A verseny maradéktala-
nul elérte a kezdetekben meghatározott célját: közösségi
élmény keretében népszerűsíti a mozgás örömét és az egész-
séges életmód fontosságát. Külön örömünkre szolgált, hogy a
futók több mint fele gyermek volt, és közülük sokan a szüleik-
kel, testvéreikkel, nagyszüleikkel együtt teljesítették a távot.  

A dobogós helyezetteknek Rogán László, Budakalász város
polgármestere adta át az érmeket. Köszönjük a segítséget a bu-
dakalászi polgárőröknek! A Tófutást idén a Kós Károly Műve-
lődési Ház és Könyvtár szervezte, míg az anyagi forrást az
önkormányzat biztosította.

Bemelegítés

A jó idő kicsalogatta a sportolni vágyókat a szabadba
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