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Választás 2014

a Helyi Választási Iroda tájékoztatója

n 4. oldal

Jövőépítés

Elhelyezték a mályva utcai bölcsőde
alapkövét
n 12-13. oldal

Áprilisi vendégünk:

Benkó attila, a művelődési Ház
vezetője
n 17. oldal

BudakalÁszi Hírmondó

Családi irodalmi kvíz
2014. április

A Kós Károly Művelődési Ház-Varjútár Könyvtára Családi kvízjátékra
invitálja az irodalmi érdeklődésű budakalásziakat. Minden hónapban a
honlapunkon és az újságban megjelentetjük a rejtvényt, amelyre a helyes
válaszokat a könyvtárban elhelyezett
gyűjtődobozba várjuk! A megfejtéseket adott hónap 25-ig
kell eljuttatni hozzánk névvel és elérhetőséggel ellátva. A
legjobb megfejtők díjazásban részesülnek!

1. mikor készülhetett a budakalászi kocsi?
4000 éve 1500 éve 6000 éve 800 éve
2. madách imre Ember tragédiájának párizsi színében kinek a
hangján szólal meg Ádám?
milo sergiolus danton
3. mikor lett madách imre a magyar Tudományos akadémia
tagja?
1843 1863 1902 1822
4. a Varjútár könyvtárban áprilisban ki a hónap írója?
rejtő jenő déry Tibor Vámos miklós
5. melyik színházi darabból való a „ringasd el magad, ringasd
el magad ha senki nincs ki elringasson, ringasd el magad”
padlás képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
dzsungel könyve
6. melyik Jules Verne könyv szereplője otto lienbrock professzor?
két év vakáció utazás a föld középpontja felé
utazás a Holdba
7. déry Tibor hol írta az óriáscsecsemő című művét?
Budapest Bécs perugia róma
8. kitől van az alábbi idézet?
„Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő”
faludy györgy rejtő jenő déry Tibor
9. ki vetette papírra a rémusz bácsi meséit?
Végh györgy Vázsonyi Endre sebők zsigmond
10. a Varjútár könyvtárnak miért a varjú szerepel a logójában?
….....................................................................................

Tisztelt Olvasóink!
Budakalász Város Önkormányzata az elmúlt esztendőben is gondoskodott arról, hogy a könyvtár állományát folyamatosan frissíteni tudjuk. Ennek következtében
mintegy 1500 új könyvvel gyarapodtunk. Az évről évre növekvő könyvtári állomány mindannyiunk közös vagyona.
Ennek megóvása, védelme közös feladatunk kell, hogy legyen. A többszöri hivatalos felszólítások ellenére elfelejtett,
nem határidőre visszahozott könyvek különös kárt okoznak könyvtárunknak, amellyel tisztelt Olvasóink szabálysértést követnek el.
A szabálysértési eljárás megkezdése előtt könyvtárunk
listát készít a késedelmes olvasókról, amely nyilvánosan kifüggesztésre kerül.
A listán tájékozódhatnak az önöknél lévő vissza nem hozott könyvekről.
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Interjú Rogán László polgármesterrel

Építkezés és útfelújítás

fotó: Tokodi gábor

nettó 239 forintba kerül egy két fogásos
menü, aki tízórait és uzsonnát is kér, az
ennél 100 forinttal fizet többet.

n Két ülést is tartott a képviselőtestület március 27-én. Első napirendként a közétkeztetési díjak emeléséről döntöttek. Az utóbbi időben
több panasz is érkezett az iskolákból az ételek minőségére. Ezután az
önkormányzat is tesztelte a Sodexo
konyháját. Milyen döntés született
most?
Körülbelül egy hónappal ezelőtt kaptunk a
szülőktől mintegy hatvan aláírással egy levelet, melyben az ételek minőségét kifogásolják. A problémákról személyesen a
Sodexo Kft. igazgatójával, Budakalászon
egyeztettünk. Utána pedig két héten át az
hivatal dolgozói, a képviselők, a tanárok és
a szülők is rendszeresen kóstolták a menzás ebédet. Azt kell mondanom, hogy az
ételek hetven százalékával nem volt gond.
Az iskolákba Dunakesziről hozzák az ebédet. Azt láttuk, hogy a gyerekek gyakran
meg sem kóstolják az ételt, mert éppen
nem tetszik a színe, kinézete. A házias ízeket a közétkeztetésben nehéz biztosítani,
ugyanis jogszabályok írják elő, mennyi sót,
fűszert használhatnak az konyhák. Az
egyeztetések végén a szolgáltató ígéretet
tett az ételek minőségének javítására. Sajnos azok a szülők, akik a levelet aláírták,
nem jöttek el arra a szülői értekezletre,
amit a két hetes kóstolás végén tartottunk.
A jövőben azonban folyamatosan ellenőrizzük majd az ételek minőségét.
Ezzel párhuzamosan érkezett a Sodexo Kft.
kérelme a 3,5 százalékos emelésről, amit az
alapanyagok drágulása indokol. Ez étkezésenként 7-8 forintos drágulást jelent. Most

n Több pályázatról is döntött ülésén
a képviselő-testület, kezdjük a helyi
értékvédelmi pályázattal, aminek
már nagy hagyománya van a városban.
A rendelkezésre álló összeg idén egymillió forint. Ha az ófaluban élők, illetve a
védettnek nyilvánított épületek lakói a
homlokzat felújításában, nyílászárójának
cseréjében segítséget szeretnének kapni,
pályázhatnak ingatlanonként 250 ezer forintra. Ezzel is szeretnénk elérni a budakalászi hagyományok, épített értékek
továbbélését. Ez természetesen lehet modernizálás abban az értelemben, amire
több helyütt is látni jó példát, amikor például dupla vízszigetelésű üveget alkalmaztak, de az ablakkeret kialakítása olyan volt,
mint az eredeti egykoron.

n Az egyházak támogatására szánt
keret felosztásáról is döntöttek a
képviselők.
Minden esztendőben igyekszünk az
egyházak támogatására forrást biztosítani.
Hárommillió forintos keret áll idén erre a
célra rendelkezésre. Kértük az egyházakat,
hogy jelezzék felénk az igényeiket, tehát a
közösségek fogalmazzák meg, mire van
szükségük. A Római Katolikus Egyház öszszesen egymillió forintot kapott. Picit több
támogatást szavaztunk idén meg a reformátusoknak, ugyanis egy közösségi teret
szeretnének felújítani és térburkolattal
ellátni, ehhez egymillió-százötvenezer forintot biztosítunk. A szerb-görögkeleti egyházközségnek a harangtoronnyal kapcsolatos beruházásához adtunk 650 ezer
forintot, a Budai úton működő evangéliumi közösség pedig játszóeszközök felújításához kap 250 ezer forint összeget.
n Júniusban lejár a helyi televíziót
működtető és a Budakalászi Hírmondót készítő Fanny-Film Kft.
szerződése.
Rögzítenünk kell, hogy sokkal kevesebbet költünk ezekre a célokra, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Amikor a város
megalkotta az új médiakoncepcióját 2011ben, akkor azt szerettük volna elérni, hogy
a város lakosai több felületen, a honlapon,

a televízióban, az újságban értesüljenek a
Budakalászt érintő döntések hátteréről, a
városban zajló eseményekről, és ezt a folyamatot szeretnénk folytatni. Tudomásul
vesszük, hogy a képviselő-testületen belül
lehetnek eltérő koncepciók, ugyanakkor
most arról döntöttünk, hogy kiírjuk a pályázatot, és egy bizottság dönt majd ezekről
az elbírálás során.

n Amikor a múlt hónapban beszélgettünk, a tél nyomainak eltűntetése volt a feladatok középpontjában. Milyen tervek vannak áprilisra?
Úgy néz ki most a város, mint egy felbolydult méhkas, több dolog történik több
helyszínen is. Most épp a Mályva utca lett
kiemelt terület, mert amellett, hogy itt épül
a bölcsőde, elkezdődött az óvodánál a
belső parkoló kialakítása és a csatornahálózatot is javítani kell egy szakaszon. Elkezdjük építeni a Szegfű utcai járdát, majd
pótoljuk a Szalonka utcában a hiányzó járdaszakaszt. De az Erdőhát és Bokros utca
közötti részen is megépül a járda idén, így
biztonságosan el lehet majd jutni a HÉVállomásig. Tervben van a Budai úti járda
felújítása is, a borháztól egészen a békásmegyeri határig. Közben lassan befejeződnek a Kálvária munkálatai: kihelyezzük a
padokat a gabion-falakra, helyükre kerülnek a kukák és növényültetés is kezdődik
nemsokára. Kátyúzás lesz több utcában, de
komolyabb útfelújításra is lehet számítani
a Diófa és a Mátyás király utcában. A Budai
és Ady Endre út sarkánál kis parkot alakítunk ki. Utolsó fázisban vagyunk az Egészségházhoz tervezett kishíd engedélyeztetésénél is.
Egy új projektet is elindítottunk: újra
szeretnénk építeni a kamerarendszert. A
korábbi hálózatot a kábeltelevízióval
együtt adtuk el, mert nagyon elavult volt.
Bekameráztuk már az Egészségház környékét, amely figyeli a Klisovácz és a Kőbányai utcát, de a rendőrőrs környékét is.
Ez a rendszer már HD minőségű képet tud
adni. Amikor megnyílik áprilisban a kamerarendszerekre meghirdetett pályázati
lehetőség, akkor mintegy húszmillió
forintra szeretnénk pályázni. Ebből be lehetne kamerázni a főutakat, az intézmények környékét, játszótereket, ami
nagyban növelheti majd a biztonságot.
2014. március 28.
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Választási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014.
április 6. napjára (vasárnap) tűzte ki az Országgyűlési képviselők választását.
Budakalász Város Pest Megye 03as számú Országos Egyéni Választókerülethez (OEVK) tartozik. A
székhely település Szentendre. Szentendrén működik az Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB). Településünkön az országgyűlési képviselők választásánál
választási bizottság nem működik. Az
Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda vezetője Dr. Molnár Ildikó Címzetes Főjegyző Asszony. Címe:
2000 Szentendre, Városház tér 3. Tel:
06-26-503-365, fax: 06-26-310-726
Helyi Választási Iroda vezetője: Dr.
Molnár Éva jegyző, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Tel: 06-26-340-266, fax: 0626-340-494.
A Helyi Választási Iroda vezetője és
Választási Információ Szolgálat telefonszámai: 06-26-340-266/107 és 06-26340-266/116. A Választási Információs
Szolgálat az ügyfélfogadási rendtől függetlenül teljes munkaidőben működik,
mind személyesen, mind telefonon válaszol a választásokkal kapcsolatos kérdésekre.

kodik, és nem az értesítőben megjelölt
szavazóhelyiségben kíván szavazni,
átjelentkezésre irányuló kérelmet
nyújthat be személyesen, vagy
elektronikusan a Helyi Választási
Irodához. Ilyen esetben Ön a kérelmében megadott magyarországi településen
szavazhat,
úgy,
hogy
a
szavazóhelyiségben az országos listás
szavazólapra (pártlistás szavazólap) szavazhat, illetve lakcíme szerinti Országgyűlési Egyéni Választókerület jelöltjére
(egyéni szavazólap).
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április 4. napján 16
óráig kell megérkeznie a lakó- vagy tartózkodási helye szerint Helyi Választási
Irodához. Természetesen ugyanezen
időpontig van lehetőség a kérelem megváltoztatására vagy visszavonására.
Az átjelentkezett választópolgár a
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatal „B” épületében szavazhat.

nemzetiségi regisztráció

Amennyiben Ön kérte a nemzetiségi
névjegyzékbe való felvételét, úgy Ön az
Ön által megjelölt nemzetiséghez tartozónak vallotta magát és a szavazás napján pártlista helyett a saját nemzetiségi
listájára szavazhat és az Országgyűlési
Egyéni Választókerület jelöltjére szavazhat (egyéni szavazólap).

Budakalász Város szavazókörei mozgóurnás szavazás
az alábbiak:
Amennyiben Ön egészségi

1. Szentendrei út 9. (Faluház)
2. Budai út 54. (Kalász Suli Általános
Iskola)
3. Budai út 54. (Kalász Suli Általános
Iskola)
4. Petőfi tér 1. (Polgármesteri Hivatal
„B” épület)
Akadálymentes szavazókör
5. Pomázi út 3. (Nyitnikék Óvoda)
6. Martinovics utca 9. (Szentistvántelepi Általános Iskola)
7. Pomázi út 3. (Nyitnikék Óvoda)
8. Mályva utca 1. (Telepi Óvoda)
A szavazás helye:
A választópolgárok főszabályként a lakóhelyük szerint kijelölt, az értesítőben
feltüntetett helyen szavazhatnak.

Átjelentkezés

Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől
távol, de Magyarország területén tartóz-
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állapota
vagy fogyatékossága illetve fogva tartása
miatt nem tud megjelenni a szavazókörben, úgy mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be a hatályos jogszabályok szerint.
A választópolgár mozgóurna iránti írásban, vagy elektronikusan - benyújtott kérelmének 2014. április 4.-én, azaz
péntek 16 óráig kell megérkeznie ahhoz
a Helyi Választási Irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel.
Lehetőség van mozgóurna igénybevételét kérni a szavazás napján, 2014. április
6-án legkésőbb az írásos kérelemnek 15
óráig kell megérkezni a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna igénybevételére irányuló kérelmeket nem csak
személyesen, hanem más személy útján
is leadhatja a választási irodában, vagy a
szavazás napján, kizárólag a szavazatszámláló bizottságnál.

külképviseleten történő
szavazás

Ha a választópolgár a szavazás
napján, külföldön tartózkodik,
akkor Magyarország külképviseletén
szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételi iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, és a szavazás napján külföldön tartózkodó
választópolgár adhat be. A kérelemnek
legkésőbb 2014. március 29-én 16 óráig
kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Amennyiben a választópolgár
ilyen irányú kérelmet terjesztett elő, de
mégis Magyarországon kíván szavazni,
úgy lakóhelye szerint illetékes szavazókörben már nem szavazhat, ha a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti
kérelmét határidőig nem módosította,
vagy nem vonta vissza.

Hajléktalanok szavazása

Felhívom azon választójoggal rendelkező Magyar Állampolgárok figyelmét,
akiknek lakcím bejegyzése település
szintű, tehát Budakalász szerepel lakcím
igazolványában, úgy részükre a szavazat
leadására Budakalász 4. számú szavazókörét (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. „B”
épület) jelöltem ki.

akadálymentes szavazóhelyiség

Aki akadálymentes szavazóhelyiség
biztosítását kéri a választójoga gyakorlásához, a kérelmének 2014. április 4.-én
péntek 16 óráig kell megérkeznie a Helyi
Választási Irodához. A kérelmező választópolgár Budakalász akadálymentes
szavazókörében, 2011 Budakalász, Petőfi
tér 1. Polgármesteri Hivatal „B” épületében szavaz.
Tisztelt Választópolgárok!

Kérem, ellenőrizzék okmányaik
érvényességét, mert ha az okmányok érvényessége lejárt, az a szavazásnak akadálya.
Választással kapcsolatos ügyintézés
és a választással kapcsolatos bármely
kérdésével forduljon a Helyi Választási
Irodához személyesen, vagy telefonon.
Dr. Molnár Éva jegyző,
a Helyi Választási Iroda vezetője

BudakalÁszi Hírmondó

Képviselő-testületi döntések – 2014. március 27.
ségvetésében 1 000 000 Ft-ot biztosított a település területén található helyi
védettséget élvező épületek, építmények
felújításának támogatására. A Képviselő-testület a védett épületek felújításának támogatására pályázat meghirdetését fogadta el.

média pályázat

i. világháborús emlékmű felújítása

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az első
világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetételére. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Budai
út – Ady Endre utca sarkán lévő Római
Katolikus templom Vasút sor felé eső
kertjében álló világháborús emlékmű
felújítása érdekében indul a pályázaton.

Védett épületek felújítása

A képviselő-testület a 2014. évi költ-

A Képviselő-testület elfogadta a Kalászi Média Pályázati Felhívás 2014-2015.
évre szóló feltételeit, a pályázat kiírását
és lebonyolítását.

Egyházközösségek támogatása

A Képviselő-testület 2013. szeptemberi ülésén kinyilatkozta azt a szándékot, hogy 2014. évben felméri a helyi
egyházközösségek beruházási célú, felújítási igényeit, s ebben az évben ennek
ismeretében dönt az egyházak támogatására elkülönített keretösszeg felosztásáról. A felmérés és igények összegyűjtése megtörtént, a 2014. évi költségvetésben az egyházak támogatására elkü-

az iskolai közétkeztetésről

Budakalász valamennyi közintézményében (gyermek és idős korosztály számára) a
2012. évben közbeszerzési pályázat lebonyolítását követően a Sodexo Magyarország Kft.
biztosítja az étkeztetést.
Az iskolai konyhák - függetlenül az iskolák állami átvételétől - továbbra is az önkormányzat fenntartásában, működtetésében
maradtak.
A tendencia azt mutatja, hogy évről-évre
növekszik az iskolai étkeztetésben résztvevő
gyermekek száma. Mindkét iskolában már
több mint 300 gyermek igényli az étkezést,
ami előbb-utóbb infrastrukturális fejlesztést
is igényel majd.
Az ebéd ízvilágának javítása érdekében a
Kalász Suliban már korábban is több kritikai

észrevétel fogalmazódott meg, ez év végén
pedig több osztály szülői közössége egybehangzóan kezdeményezte az önkormányzatnak írt levélben az iskolai étkezés
színvonalának javítását.
Ennek következtében - több szülővel is
személyesen konzultálva a problémákról, a
kifogásokról - az önkormányzat megbeszélést kezdeményezett a Sodexo képviselőivel,
vezetőivel, akik együttműködő partnerként
tájékoztatták az önkormányzat vezetőit, valamint a megbeszélésen résztvevő képviselőket.
Elmondták, milyen szabályok, előírások,
ajánlások alapján végzik feladatukat.
Közismertté vált, hogy az iskolai heti étlapok (menü) előzetes összeállítása az intézményekben
dolgozó
pedagógusok,
az
intézményvezetők véleményének meghallgatásával történik, ezért gyakran előfordulhat,
hogy a két iskolában nem ugyanaz az ebéd.
Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy
a közétkeztetésben valamennyi család, gyermek ízlésének megfelelni szinte lehetetlenség.
A szolgáltató - Sodexo Kft - a helyezt megoldása érdekében felajánlotta a szülők és önkormányzati képviselők számára a két héten
keresztül tartó, napi ételkóstolás lehetőségét.
Ennek köszönhetően 2014. március 10-21.
között mindkét iskolában a szülői munkaközösségek képviselői (iskolánként 4-5 szülő, az
igazgató urak, az önkormányzat képviselői
polgármester, alpolgármester, képviselők)

lönített három millió forintos keretösszeg ennek alapján került elosztásra.

Beszámolók elfogadása

A Képviselő-testület elfogadta a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
valamint a Szentendrei Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

közétkeztetés

A közétkeztetés színvonalának megtartása érdekében, valamint az élelmiszeripari termékek és alapanyagok
fogyasztói árainak emelkedése miatt a
Képviselő-testülete elfogadta a Sodexo
Magyarország Kft. térítési díjainak
bruttó 3,5%-kal való emelését.
Képviselő-testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján
a www.budakalasz.hu-n, az Önkormányzat menüpont alatt.
kóstolót kaptak az ebédre szállított ételekből.
Mindennek költségét (napi 10 adag ebédet) a
Sodexo Kft. vállalta.
A kóstolások alkalmával lehetőség volt a
Sodexo képviselőjével, a szülőkkel, a pedagógusokkal való konzultációra, valamint személyesen is megtapasztalhattuk, hogy a
gyerekek mit és mennyit esznek meg és
mennyit visznek vissza.
Általánosságban elmondható, hogy az
ebéd minősége a „kóstolók” nagy többség részére elfogadható, sok esetben jónak mondható volt, egy-egy kritikai észrevétel minden
esetben előfordult, ami az ízek, szokások, és a
főzés technológiai különbözőségből fakadt.
Mindenki számára ismert, hogy vannak a
gyermekek körében közkedvelt, vannak kevésbé elfogadott ételek. Arra a közös álláspontra jutottunk a Sodexo vezetőivel, hogy az
ételek elnevezése legyen közérthetőbb, a
gyermekek számára beazonosíthatóbbak, a
reform ételek választása helyett maradjanak a
hagyományos, magyar ételeknél. Mindezek
elfogadásában teljes partnerséget, együttműködő készséget tapasztaltunk a Sodexo részéről.

Összegzésként a szolgáltató a minőség
szinten tartására ígértet tett, amelyet a fenntartó önkormányzat képviselői és jó magam
is eseti kóstolások útján ellenőrizni fogunk, s
szükség esetén újabb megbeszélést kezdeményezünk a szolgáltatóval.
Kaltner Károly
önkormányzati képviselő
és szülő
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

FElHíVÁs

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

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

„BudakalÁszÉrT EmlÉkÉrEm” díj
adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik a város fejlesztésében, a társadalmi-szociális-kulturális-gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, s a
település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. az emlékérem mellé díszoklevél és emlékplakett jár. a díj átadására
az aug. 20-ai ünnepségen kerül sor.
„dr. milosEViTs PÉTErnÉ”
BudakalÁsz kÖzokTaTÁsÁÉrT díj
adományozza annak a személynek vagy

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

„BudakalÁsz kíVÁló PEdaGóGusa” díj
adományozza annak az Önkormányzat fenntartásában működő, helyi nevelési, oktatási
intézményben foglalkoztatott óvoda és iskolapedagógusnak, aki Budakalászon kiemelkedő színvonalú munkát végez, végzett
és eredményesen járult hozzá a gyermekek,
tanulók képességeinek kibontakoztatásához.
a kitüntető címhez díszoklevél és emlékérem jár, a díj átadására a városi pedagógus
napon kerül sor.

„BudakalÁsz sPorTJÁÉrT” díj
adományozza annak a személynek, aki Budakalász sportéletében a helyi testnevelés,
sportmozgalom és sporttevékenység fejlesztésében, minőségének emelésében tevékenységével példát mutatott.
az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett
jár, a díj átadására a városi augusztus 20-ai
ünnepség keretében kerül sor. a díjat Budakalász polgármestere adja át. a díjazott
személyéről a képviselő-testület dönt.

PÁlyÁzaTi FElHíVÁsok

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános
pályázatot ír ki Budakalász város belterületén fekvő,
945 hrsz-ú, természetben széchenyi u. 17. i/1. szám alatt
található, 71 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati lakás bérbeadására.
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános
pályázatot ír ki Budakalász város belterületén fekvő,
Vasút sor 88/1 és 88/2. szám alatt található
önkormányzati lakások bérbeadására.
a pályázati felhívások részletei megtalálhatók
a www.budakalasz.hu/pályázatok/vagyonhasznosítási
pályázatok menüpont alatt, valamint a polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.

PÁlyÁzaTi FElHíVÁs

Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete „kalászi média
pályázat” címmel pályázatot hirdet Budakalász Város médiumainak
előállítására és üzemeltetésére.
a részletes pályázati kiírás 2014. április 7-től Budakalász Város Honlapján (www.budakalasz.hu) valamint a polgármesteri Hivatalban
kifüggesztett hirdetőtáblán olvasható.
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„BudakalÁszi PolGÁrok EGÉszsÉGÉÉrT” díj
adományozható annak a személynek, aki
Budakalászon hosszú ideje, legalább 5 éve
az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a
megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei ellátást végzőket is – kifejtett munkássága
révén elismerésre méltó tevékenységet
végez vagy végzett. az elismeréshez bronzplakett, díszoklevél jár, a díj átadására a városi semmelweis napon kerül sor.

„kÖzTiszTVisElŐi díJ”
adományozható annak a közigazgatásban
dolgozó személynek, aki Budakalászon több
éven át kiemelkedő munkát végzett, emelve
ezzel a közszolgálati tevékenység színvonalát, s mellyel általános elismerést vívott ki az
ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében. a díszoklevelet a városi köztisztviselői napon a polgármester adja át.
az elismerés odaítélésére bárki javaslatot
tehet.
a javaslatokat, ajánlásokat írásban, indoklással és méltatással (a/4-es papíron, legalább 1000 karakter, terjedelemben)
legkésőbb 2014. április 18-ig írásban lehet
megtenni, és a Hivatal ügyfélszolgálatán leadni, vagy a polghiv@budakalasz.hu e-mail
címre elküldeni.

kÉmÉnysEPrÉs
2014. április 1. és szeptember 30. között

Budakalászon a törvény rendelete értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a magyar kémény kft. alkalmazottai
látják el. Településünket a cég munkatársai 2014.
április 1. és szeptember 30. között keresik fel. a társaság alkalmazottai névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

környezet- és természetvédelmi rendelet
tervezet lakossági véleményezése

Budakalász Város komplex környezet- és természetvédelmi rendelet tervezetének egyeztetési anyaga 2014. április 28-tól május 27-ig
(30 napig) megtekinthető a város honlapján (www.budakalasz.hu)
illetve nyomtatott formában a Budakalászi polgármesteri Hivatal
belső hirdetőtábláján.
a végleges rendelet kidolgozását nagymértékben segíti a város polgárainak, érdekképviseleti és civil szervezeteinek véleménye, javaslata. kérjük ezért, hogy az anyaggal kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat szíveskedjenek eljuttatni a polgármesteri Hivatal (2011
Budakalász, petőfi tér 1.) címére.

zÖldHulladÉk ÉGETÉs rEndJE

Ezúton értesítjük a város lakóit, hogy a közterületek rendjéről szóló
önkormányzati rendelet szerint:
a lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell,
amennyiben ez nem lehetséges a nem komposztálható, illetve a
komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhulladék égetése május 15ig pénteki napokon lehetséges. az égetést a reggeli és esti talaj közeli levegőréteg hőmérsékleti változásai miatt 8 és 17 óra között
lehet elvégezni.
Egyben felhívjuk a budakalásziak szíves figyelmét, hogy a zöldhulladék kezelésének környezetbarát módja a helyben történő komposztálás, ezzel nem csak a környezetet kíméljük, hanem a
vetemények és virágágyások talajerő-pótlását is költségmentesen
elvégezhetjük. arra is fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, hogy az
égetés nem csak a légszennyező hatású, de az égetőhely környékén
jelentkező hőhatás a talaj élővilágát, hasznos mikroorganizmusait
is károsítja.

zÖldHulladÉk szÁllíTÁs

március végén ismételten megkezdődik a „házhoz menő” zöldhulladék gyűjtése. a szállítás
kéthetente, április 5-től, szombati napokon történik (április 5,
19; május 3, 17, 31; június 14, 28)
biológiailag lebomló zsákokban.
az első szállítási nap: 2014.
április 5.

felhívjuk figyelmüket, hogy kerti zöldhulladék elszállítása kizárólag a szolgáltató által biztosított zöld feliratos zsákokkal történik, melyeket a szállítási napon reggel 7 óráig kérünk
kihelyezni. más zsákban, vagy később kihelyezett zöld hulladékot a szolgáltató nem szállítja el.

azok a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosok, akik
még nem vették át a 2014. évben térítésmentesen biztosított,
26 db zöldhulladékos zsákot, személyigazolvány bemutatása ellenében nyitvatartási időben (csütörtök, péntek: 14–18, szombat: 8–12 óráig) átvehetik a klinger Henrik utca 1291/25 hrsz.
alatti Hulladékgyűjtő ponton (volt lenfonógyár területén).

a zsákokat 2014. március 28-tól legkésőbb 2014. május 31-ig
lehet átvenni.
érdeklődni, kizárólag a közszolgáltató ügyfélszolgálati számán
lehet, illetve a Hulladékgyűjtő ponton, nyitvatartási időben.

BudakalÁszi Hírmondó
VÁrosTakaríTÁs

Budakalász Város Önkormányzata
2014. április 12-re (szombatra)
a lakosság, szervezetek és cégek számára
tavaszi várostakarítási akciót szervez.

Szeretettel várunk minden kicsit, nagyot, időset és fiatalt
aki úgy érzi, hogy van még mit tenni a város tisztaságáért.
Számítunk továbbá a környezetvédelmet szem előtt tartó
civil szervezetekre, aktivistákra, egyesületekre és cégekre,
akik hisznek a természet értékeiben és szeretetében, a környezetvédelem fontosságában!
Egyszóval szeretettel látunk mindenkit, akinek nem
mindegy, hogy hogyan, milyen környezetben él! A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesztyűt a szervezők ingyenesen biztosítanak, ezért előzetes jelentkezés szükséges!
A jelentkezéseket Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens várja legkésőbb 2014. április 9-ig várja munkanapokon a 343-362/132 vagy a 06 70 9849-833 telefonszámon, vagy a ferenczy.beatrix@budakalasz.hu e-mail
címen.
Kérjük, hogy a jelentkezésen jelöljék meg a helyszínt, a
munkakezdési időpontot, a résztvevők létszámát, a kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát!

TErVEzETT FakiTErmElÉs a PilisBEn

a pilisi parkerdő zrt. 2014. évben az alábbi területeken tervez fakitermelést Budakalász környezetében:

2014. évi tervezett fakitermelések:
fahasználat módja Település
szálaló vágás
Budakalász
szálaló vágás
Budakalász

Tag
7
7

részlet
g
I

az erdőrészletek beazonosításához, elhelyezkedéséhez segítséget nyújt a nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Erdészeti
Igazgatóság) honlapja, ahol az egyes erdőrészletek — tag, részlet — azonosítójának megadása után a kélt térképrészlet megtekinthető.
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Pilisi Parkerdő Zrt.
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„legyen béke, szabadság és egyetértés”
a város ünnepségén Hadházy sándor országgyűlési képviselő is köszöntötte az ünneplőket

Hadházy sándor ünnepi beszéde

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Asszony,
Alpolgármester Úr!
Tisztelt Hivatalvezető Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nemzeti és állami ünepeinkről a A magyar
Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi
VIII. tv. a következőképpen rendelkezik:
A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei (1. §):
a) március 15-e, az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének
napja.
Milyen végtelenül egyszerűnek, magától
értendőnek tűnik mindez! Pedig mennyi fájdalom, mennyi szenvedés és mennyi-mennyi
véráldozat kötődik nem csupán ezekhez a napokhoz, de egész történelmünkhöz! Elszédül
az ember, ha belegondol, mi mindennek kellett megtörténnie, hogy most itt állhassunk!
Ennek a Nemzetnek, itt a Kárpátok ölelésében, Kelet és Nyugat határán állandó külső fenyegetések és támadások közepette kellett
jövőjét felépíteni.
Minden ünnep és minden megemlékezés
arra is jó alkalmat teremt, hogy párhuzamot
vonjunk múltunk és jelenünk között.
Fontos és igen tanulságos kérdés annak
vizsgálata, hogy a 48-as forradalmakat megelőző időszakban milyen események történtek
Európában és Magyarországon. Európa túljutott a napóleoni háborúkon. A háborús gaz-
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a lenvirág Táncegyüttes műsora

a Békás zenekar – kamp kapelle
dálkodást követő békegazdálkodás során az
államháztartások javarészt idegen tőkék segítségével rendbejönnek, ennek köszönhetően
a hazai tőkék felszabadulnak, az iparosodás
folyamata folytatódik. Az angol tőkekihelyezés nyomán a kontinens a védővámok ellenére
az angol ipar vásárlója lesz. Anglia gazdaságilag nyertesként megerősödik.
Franciaország aránylag kis államadóssági
teherrel került ki a háborúból. Ám az ország
gazdasága és az államadósságok csekély volta
nem segített azon a tényen, hogy az állampénztár üres volt, a hadisarc pedig nagy. Hisz
az 1815 november 20-i második párizsi béke a
hadikárpótlás összegét 700 millió frankban
állapította meg, mely összeg, továbbá egyéb
terhek, tartozások, jóvátételek visszafizetését
összekapcsolta az ország megszállásának tényével.
A napóleoni háborúk után jelentkező tőkeszegénység német földön megnehezítette a
fejlődést s a német iparosodás a húszas-harmincas években még inkább a kézműipar
jegyében haladt. A harmincas évek végén
azonban az iparosodás folyamata német területen is rohamosan halad előre. A német vámrendszer szervezete az ipari fejlődés
szempontjából is kedvező. A vámunió, a Zollverein az 1818-i porosz vámtörvényből fejlődött ki.
Most nézzük meg, mi történik a Habsburg
Birodalom területein. Magyarország a török
kiűzése és a Rákóczi szabadságharc elbukása

után erősen korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak. Az 1723-ban elfogadott Pragmatica
sanctio törvényesen is rendezte a Habsburg
uralkodó és a magyarországi rendek viszonyát. Az 1791. évi X. törvénycikk biztosította
az ország jogi függetlenségét a birodalom
többi tagállamával szemben.
A napóleoni háborúkat követően Ausztriában a békével az inflációs és kölcsönfogyasztó
háborús
gazdálkodás
böjtje
következett be. A háború befejezése előtt 682
millió forint névértékű osztrák papírpénz van
forgalomban, s az államadósságot ugyanakkor mintegy 700 millió forintra becsülik. A
volt ellenségektől az államháztartás csupán
123 millió forintot várhatott és ez az összeg is
csak lassan, részletekben folyt be. Az 1816ban alapított, privilegizált bécsi bank által kibocsátott papírpénznek nem volt fedezete,
ércpénzre váltani nem lehetett. Csak az 1820as évek elejére sikerült a helyzetet stabilizálni
és ekkor kapcsolódott be az osztrák gazdaság
rendbetételébe a Rotschild-bankház.
A nagytőkések, vagy a tőkével kapcsolatban állók a napoleoni háborúk utáni krízisből
valahogy ki tudtak vergődni. Míg a kapitalizmus kifejlődésére minden lehetőt megtesznek, addig a kisembereket súlyosan érinti a
helytelen adórendszer. Az 1817. évi decemberi
földadó tényleges végrehajtása főleg a kisembert sújtja, a középosztálybeli rétegek
elszegényednek. Nyugtalanító jelenség a kis-
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iparosok elszegényedése, melyre rávilágít az
az 1845-ből származó adat, mely szerint a
kézműiparosok több mint felénél az adót csak
katonai karhatalommal lehetett behajtani.
Az 1848-as tavaszi átalakulás programja
majdnem két évtizedes előkészítő munka
eredménye. Bár a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült
elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a
reformszellemű liberális nemesség kidolgozza
a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos,
Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és mások.
1847 végére, 1848 februárjára szinte egész
Európa forrongott, nőttön-nőtt a feszültség
mindenütt.
Az 1847 novemberében Pozsonyban öszszeült – később utolsónak bizonyult – rendi
országgyűlésen a reformpárti erők által létrehozott Ellenzéki Kör és a „fontolva haladókat”
tömörítő Konzervatív Párt lépett föl határozott programmal. Utóbbiak jelentős mértékben bírták a bécsi udvari körök támogatását
is. A téli hónapok során patthelyzet alakult ki,
ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot a
február 22-ei párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde
fogalmazta meg programszerűen az ellenzék
követeléseit: független magyar bank felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását,
jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független
felelős nemzeti kormányt.
A végső lökést a reformok ügyében végül
1848. Március 15-e jelentette, amikor a pesti
radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett a
12 pontnak. Március 23-án az országgyűlés
felsőtábláján Batthyány Lajos, a március 17-

én kinevezett miniszterelnök kihirdette minisztériumának névsorát.
Az utolsó rendi országgyűlés által elfogadott áprilisi törvényeket az uralkodó, V. Ferdinánd király április 11-én szentesítette. Ez
fordulópontot jelentett a magyar történelemben, az ország gazdasági-politikai-kormányzási rendszere óriási változáson ment
keresztül. Az áprilisi törvények alapján
Magyarország csaknem független ország lett.
Kimondták Magyarország és Erdély egyesülését. A törvények biztosították a polgári fejlődést, a felzárkózás lehetőségét nyugathoz.
Megkezdődött a jobbágyrendszeren és a nemesi kiváltságokon alapuló feudális rendszer
felszámolása. A jobbágyfelszabadítást is kitűzték, ennek módját azonban egyelőre nem
rendezték.
1848 áprilisában az osztrák kormányzat
azt követelte a felelős magyar kormánytól,
hogy Magyarország vegye ki a részét a birodalom államadósságának kamatfizetéséből.
Batthyányiék azt válaszolták erre, hogy azokat a pénzeket magyar beleegyezés nélkül vették fel, nem kaptunk belőle semmit, tehát
nem törlesztünk. A magyar érvek miatt azonban egymásra talált a konzervatív birodalmi
vezetés az osztrák pénzvilággal, hiszen mindkettő fenyegetve látta pénzét. Mire a magyar
kormány belátta, hogy politikusabb lenne elvi
szinten hozzájárulni a kamatfizetéshez, már
késő volt: 1848 szeptemberében megindulnak
Jellasics csapatai.
Az ország 1848 őszén belesodródott egy
olyan háborúba, amelyet nem keresett, de
amelyet önfeladás nélkül nem kerülhetett el.
Az új állam erejét és életképességét azonban
jól mutatja, hogy a háborús időkben is megmaradt a népképviseleti alapon működő parlamentáris demokrácia, hogy a honvédelem

nemzetet próbára tevő ügye sem szorította
háttérbe a polgári átalakulás ügyét, és az is,
hogy az ország 1849 tavaszára minden nehézség ellenére képes volt megvédeni függetlenségét. I. Ferenc József ezt a teljesítményt a reformpolitikusok, a márciusi ifjak, a népképviselők és a honvédek teljesítményét – ismerte el akkor, amikor a magyar
szabadságharc elfojtására küldött kétszázezer
katonát megköszönve Varsóban féltérdre
ereszkedett I. Miklós orosz cár előtt.
Tisztelt Emlékező Közönség!

Ma más a helyzetünk, mint eddig bármikor. Most azt érezhetjük, valóban rajtunk, a
magyar állam polgárain múlik, tudunk-e élni
lehetőségeinkkel. Feladatunk a szabadság, a
nemzeti függetlenség, a gazdasági és pénzügyi
önállóság, a biztos megélhetés és megmaradás és nemzeti kultúránk, nyelvünk megtartása feltételeinek megteremtése és a
demokrácia kiteljesítése Magyarországon. Az
1848-as népképviseleti országgyűlés a merre
és miért kérdéseiben a nemzeti egység, a mit
és a hogyan kérdéseiben pedig a komoly viták
és ütközetek országgyűlése volt.
A választók ma NEM azt várják tőlünk,
hogy félretegyük vitáinkat, s hogy a szőnyeg
alá söpörjük nézetkülönbségeinket. De azt
igenis joggal várják el mindannyiunktól, hogy
következetesen képviseljük a polgárok, a családok, az ország és a nemzet érdekeit.
Minden ünnep és minden megemlékezés
arra is jó alkalmat teremt, hogy számot
vessünk, vajon mi magunk, mindennapi életünkben, mindennapi dolgainkban, küzdelmeinkben megcselekedtük-e, amit a Haza
megkövetel.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

lenvirág Táncegyüttes

koszorúzás a hősök emlékére

fotók: szabó Tamás

lázár Csaba színművész

Benkó attila a művelődési Ház intézményvezetője
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Óvodai hírek / Diákhírek

n nyiTnikÉk óVoda
Víz világnapja
a Pillangó csoportban

Március 22-e a Víz világnapja. Mi itt
a Nyitnikék Óvoda Pillangó csoportjában nagyon fontosnak tartjuk, hogy
megtanítsuk gyermekeinknek a vízzel
való takarékoskodást, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az ivóvíz milyen fontos minden élőlény számára!
Víz nélkül nem lenne élet a földön!
Mint minden évben, idén is kéthetes
projekt keretében dolgoztuk fel ezt a
jeles napot.
Megfigyeltünk, vizsgálgattunk, gyűjtögettünk, barkácsoltunk. De először is
elsétáltunk a patakpartra, és az Omszk
tóhoz. Megfigyeltük a vizek élővilágát,
(nád, sás, vadkacsa). Vittünk üvegeket
és a patak, tó vizéből mintát vettünk,
melyet összehasonlítottunk az óvodai
csapvízzel. Alaposan megvizsgáltuk szabad szemmel majd mikroszkóppal is.
Az óvodában készítettünk akváriumot, halas tavat. Színeztünk, festettünk,
vágtunk, ragasztottunk vízi állatokat,
növényeket. A témához kapcsolódó dalokat, verseket tanultunk. Elmeséltük
„Az esőcsepp meséje” című kis történetet. Kövekkel utánoztuk az eső hangját.
Forrás vízzel oltottuk a szomjunkat.
Játékos formában igyekeztünk maradandó élményt nyújtani a gyermekeinknek, remélve, hogy e tevékenységek
segítségével mindig emlékezni fognak
arra, hogy a víz KINCS!
Deme Sarolta
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n TElEPi óVoda

Tavaszi (madár)eleség

Apró hajtások

Itt a tavasz és nagyon, nagyon örülünk neki.
Végre megnyílt a hátsó udvarrész is, és persze
újra nagy meccsek vannak a focipályán. A bölcsőde épül, már 1 méteres magasságból (gyermekszemszög – a szerk.) is látni a munkásokat
a kerítésen át. A biciklitároló mellett pedig parkolót építenek. Még szerencse, hogy időben észrevettük, mert az ősszel ültetett virágágyásunk
pont a közepén volt. Nagy izgalmak közt megmentettük. Ha eleget locsoljuk őket, talán újra
megerősödnek!
Közben ültettünk mást is: földbe magot vízzel, víz nélkül; betakarva, nem takarva; fényre
téve, egy másikat meg elbújtatva egy doboz aljára. Találja ki bárki melyik nő magasabbra!
...és, hogy miért ültettünk? Hiába etetjük
madarainkat a magokkal, már nem érdeklődnek. Elérkezett az idő a hajtatásra! A zöld táplálékra minden madarász szerint most van a
leginkább szükségük.
A madarakból pedig egyre többet felfedeznek
a srácok. Főként széncinegét, és balkáni gerlét
pillanthatunk gyakran. Azonban még karvalyt is
látni véltünk – azaz egyikőnk látta, a többiekkel
csak az otthagyott ennivalóját vizsgáltuk (verébtollak, csontok, stb.) Azóta is figyeljük, hátha
látunk egyet!

n TElEPi iskola

segítség az iskolaválasztáshoz

Hagyományainkhoz híven a Telepi iskolában három alkalommal szerveztünk programot a leendő első osztályos gyerekeknek. Ezt
megelőzően januárban tartottunk egy teadélutánt, Petra néni vezetésével, ahol a szülők tájékoztatást kaptak az iskolai életről,
megismerkedhettek a leendő pedagógusokkal
és egy beszélgetés keretében, megerősítést
kaphattak abban, hogy a gyermekükkel kapcsolatban meghozzák a legjobb döntést.
A programsorozatunk első állomása a Kalandozások címet viseli, ahol játékos feladatokon keresztül bemutatjuk a kis ovisoknak az
iskola épületét, megismerkedhetnek a leendő
tanító nénijükkel és tanító bácsijukkal. Felfedezik a termeket, az ebédlőt, a tornatermet, az
udvart, ahol majd a mindennapjaikat fogják
tölteni.
A második állomás a Kézműveskedés. A
tornaterem átváltozott egy hatalmas tanteremmé, ahol lehetőség nyílt arra, hogy alkotás
közben kicsit jobban megismerkedjünk. Anci

Ha kijjebb lépünk kicsit az udvarunkból vagy talán nem is kicsit: az Omszki-tóig kell gyalogolni. Tehát mit látni a tóparton? Nádat! Amiből kiváló horgászbot készíthető. Persze a
szárcsák és a tőkés récék is ott vannak, szívesen
esznek a fiatalok hozta kenyérdarabkákból.
Igazán jól mulatunk ezen a tavaszon! Alig
ocsúdunk fel a Pán Péter-féle mulatságból –
még javában kardozik mindenki - és mielőtt ezt
a sok vizes témát előszedjük a világnap alkalmából (Víz világnapja, március 22. - a szerk.) bizony „Pereg a dob, tra-ta-ta/ most kezdődik a
csata...” , papírcsákó fejünkön, kard az oldalunkon, díszben apraja-nagyja – a kokárda el nem
maradhat. Harcolunk, menetelünk, tisztelgünk,
és a verset csatakiáltásként mondjuk...

Hogy mi jutott el hozzájuk Március 15-e hangulatából? Talán már nemcsak Pán Péter miatt
kardoznak...
Bakos Gergő
Telepi óvoda
néni, Kriszti néni, István bácsi és Andi néni segítségével gyönyörű dolgokat készítettek a gyerekek. Nagyon szép gipszfigurákat festettek,
színes madarakat készítettek papírból és cseresznyefát ragasztottak nagy lelkesedéssel és türelemmel. Közben kiderült, hogy ki milyen
különórára jár, hány testvére van, várja-e már
az iskolát, mi a kedvenc színe, hogy hívják a legjobb barátját, akivel ide szeretnének jönni iskolába. Ez egy nagyon jól sikerült délután volt.
A harmadik állomás a Nyelvi foglalkozás
volt. Először Kristóf bácsi beszélt az iskolai
életről. Mi minden fogja várni a leendő első
osztályosokat a mi iskolánkban. Majd iskolánk
nyelvtanárai tartottak bemutatót a kicsiknek.
Az előadást németül és angolul tartották, ahol
pár percben igen színvonalas műsorokat láthattunk Panni néni, Andi néni és Judit néni
vezetésével és az alsós diákok közreműködésével. A bemutatón szívesen szerepeltek az ovisok is, amit külön öröm volt látni. A műsor
után a gyerekek színezhettek, és kirakózhattak.
Végül a programsorozatunk zárásaként lehetőség nyílik a szülők számára megnézni a leendő tanító néniket tanítás közben is. Ezzel is
segítve azt, hogy könnyebb legyen az iskolaválasztás.

Diákhírek

n kalÁsz suli

szülők-nevelők bálja

Az idén is megrendezésre került a Kalász
Suli Szülők -Nevelők Bálja.
A köszöntő után színvonalas műsor vette
kezdetét. Husvéti Kinga és Fülöp Csaba előadásában flamenco táncot láthattunk,majd
Szendy Szilvi és Szabó Dávid, az Operettszínház művészeinek operett válogatására
tapsolhattunk,végül a The Samirah hastánccsoport előadói vezették be a bulit. Idén is DJ
Iván,(Stevanovic Iván) diktálta a tempót hajnalig.
A bál bevétele 347000 forint lett. Köszönjük minden kedves résztvevőnek és támogatónak!
SZMK báli szervezői
A. M. Bringa Bolt
Auchan Magyarország Rt.
Berdo Gyümölcs Kft.
Callisto Kft./ Kokett üvegékszer
Egri László Hentesüzlet
Erste Lakástakarék Zrt.
Fekete és Krunity Kft.
Finom Falatok Büfé
Kalászfotó/Fuji Foto
Gyöngyi Virágüzlet
Kalama Stúdió
Kalász Pékség
Kaláz Kávézó/ Egészségház
Kaltner Károly
Krepárt Cukrászda
Lipták Vas-és Háztartási Bolt
Magonyi Adrienn
Magyar Katolikus Rádió
Mogyorósi család /7.B.
Naturfood
Opel Gombos
Optikalász
Oriflame/ Bakk Edit
Pacific Óceán Kft.
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Schieszl Vendéglő és Borház
Sipos Katalin Drogéria és Gyógynövényüzlet
Szabó Zoltán fotográfus
Valódi Étkek Boltja
Várszegi család / 2.A.
Zöldövezet Állatorvosi Rendelő
Ali Vali tervezőgrafikus és Szűcs Péter nyomdai munka
Husvéti Kinga és Fülöp Csaba
Szendy Szilvia és Szabó Dávid
The Samirah tánccsoport
Thermal Hotel Visegrád
Pingvinsport-Berta András
DANAE Kozmetika/ Budakalászi
Egészségház

BudakalÁszi Hírmondó
március 15.

A Kalász Suli hagyományaihoz híven idén
is egy alsós osztály, a 2.b készült ünnepi műsorral a március 15-i megemlékezésre. Tanítójuk, Nagyné Martinusz Éva sok
türelemmel, és még több munkával készítette
fel a gyerekeket. Műsoruk mindenki számára
érdekes, színes, kedves és sokszor megható
volt. A picik hatalmas lelkesedéssel mondták
a verseket, énekelték a dalokat, táncoltak. Az
iskola többi diákja nagy érdeklődéssel figyelte Őket, a végén hosszú vastapssal jutalmazták a színvonalas műsort. Köszönjük,
hogy ismét átélhettük ezeket a felemelő pillanatokat!

Tájékoztató az erkölcstan/
hittan oktatásról

Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!
A Kalász Suliban a 2014/15-ös tanévben
az első, második, ötödik és hatodik évfolyamokon az erkölcstan tantárgy helyett a hités erkölcstant (röviden „hittan”) lehet választani.
Jelenleg az iskolai hitoktatás megszervezésére az alábbi egyházak jelezték szándékukat:
Magyar Katolikus Egyház
Kálmán József 26/340 327
Magyar Református Egyház
Eőriné Kardos Brigitta 20/250 8161
Magyarországi Evangélikus Egyház
Asztalosné Novotny Csilla 20/824 4672
Hit Gyülekezete
Papp László 30/206 4460
Jelentkezés a májusi szülői értekezleteken lesz.
További információt az egyházak képviselőitől, illetve iskolánk honlapjáról kaphat.

sportsikerek

Schieszl Hanna
(1.a) az I. korcsoportos diákolimpián, az Alpesi sí
„A” kategória –
leány sportág
2013/14. tanév
országos döntőjében
3. helyezést ért el.
Gratulálunk a
nagyszerű eredményhez!

A Pest Megyei Diákolimpián a Sakk sportág
I-II. korcsoportos fiú bajnokságán a Kalász
Suli csapata (Reviczki Roland, Ruprecht
Réka, Laskai Botond, Kiss Gergely, Benczédi Balázs) 1. helyezést ért el!
Gratulálunk!

n zEnEiskola

A VII. Országos Népzenei Verseny gördülékeny lebonyolításában nagy szerepet
játszott a folyosókon elhelyezett videokivetítő használata, melynek működtetését a
helyi Fotókör vezetőjének – Neszveda Péternek – és tagjainak, valamint a ház technikusának, Sütő Lajosnak köszönhetünk.
A gyerekek nagy örömére kézműves foglalkozásra is lehetőség nyílt a ház szervezői
– Utto Vanda és Makovecz Virág – jóvoltából. Mind a fiúk, mind a lányok találtak maguknak tetsző dísztárgyat, amit egyszerűen
elkészíthettek és magukkal vihettek emlékbe.
A színpadi szereplés után a versenyzők
elegáns emléklapot és népi hegedű tanárunk
által készített egyedi ajándék mézeskalácsot
vehettek át.
Hálánkat és köszönetünket szeretnénk
kifejezni, amiért ilyen sokan és sokféleképpen támogatták ezt a jelentős rendezvényt.
A zeneiskolai diákok és szülők nem csak
házi süteményeket és finomságokat ajánlottak fel, hanem még különböző posztokon
is szolgálatot vállaltak az egész napi feladatok közül. Iskolánk Alapítványa segítségével néhány versenyző fellépő ruháját
sikerült megvarratni, a felvételeket digitálisan rögzíteni, a kézműves foglalkozáshoz
szükséges anyagokat beszerezni és a támogatói büfé néhány alapanyagát beszerezni.
A helyi vállalkozóktól is jelentős felajánlást
kaptunk: Erdélyi Györgytől, a Hárompék
Kft vezetőjétől és Dévai László boltjától.
Ezen kívül támogatott bennünket a Heim
sütöde és a Kalász pékség is. Köszönjük!
A továbbjutók listáját megtekinthetik az
iskola honlapján (www.kami.hu).
2014. április 12-én, szombaton 14 órától
rendezzük a VI. Országos Tamburástalálkozót, melyet 18 órától Alapítványi táncház
követ a Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatására. A két testvérrendezvény között lehetőség nyílik szerb házi
ételkülönlegességek valamint finom házi
tejtermékek kóstolására és vásárlására.
Minden érdeklődőt és támogatót szeretettel várunk!
2014. április 14-én, hétfőn 17 órakor
tartjuk hagyományos iskolai hangversenyünket, a Kezdők koncertjét.
A tavaszi szünet utáni napokban – április 23-25 között – Nyílt Napokat tartunk a
Zeneiskolában.
2014. május 7-én, szerdán 15-19 óráig
zeneiskolai felvételi meghallgatás lesz a Faluház Dísztermében.
Mindhárom eseményre minden hangszerválasztás vagy zeneiskolai felvételi előtt
álló érdeklődőt szeretettel várunk!
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a jövő épül a mályva utcában

Év elején írta alá a kivitelezői szerződést Rogán László polgármester és a
GOMÉP Kft. ügyvezetője, Gombkötő
Márk. Turi Attila Ybl-díjas építész tervei
alapján szeptemberre készül el teljes
egészében az új intézmény. A negyven
férőhelyes bölcsőde a jó időnek köszönhetően jó ütemben készül, így a nyári befejezés biztosnak látszik. A falegyenek
már elkészültek, hamarosan az ácsok
kezdenek dolgozni az épületen.
Március 27-én helyezték el az épület
alapkövét. Az ünnepségen részt vettek a
város jelenlegi bölcsődései, de készültek
énekekkel a Telepi Óvoda kisgyerekei is.
Németh Lászlóné Hilda, a budakalászi
bölcsőde alapítója osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel a kezdetekről és a
mostani építkezésről. Beszédéből kiderült, nem ez az első időszak, amikor túlzsúfolt az intézmény. „Egyre több a
helyben maradó fiatal, a beköltöző fiatal
család. A bölcsőde ismét zsúfolt lett. S
bár a szellemiségét megőrizte, a várólista

évek óta növekszik. Most itt állunk egy
szép remény, egy új ígéret megvalósulásának küszöbén, alapkövén. Ezért az
időutazásunk végén a gyermekek, a családok, a bölcsődei dolgozók és a magam
nevében köszönöm meg az önkormányzatnak, a város polgármesterének azt,
hogy résen voltak, és egy sikeres pályázat segítségével egy álom valóra válhat:
lesz új bölcsőde Budakalászon!” –
mondta az egykori intézményvezető.
Egy kapszulát helyeztek el a Mályva
utcai bölcsődénél, melybe az épület tervei, a Budakalászi Hírmondó építkezéssel foglalkozó száma mellett a ma
használt fémpénzek és a bölcsődések
rajzai is belekerültek. Az időkapszulát
Rogán László polgármester, Gombkötő
Márk és Hadházy Sándor helyezte el. A
térség országgyűlési képviselője szerint
a legfontosabb típusú beruházás az
óvoda és a bölcsőde építés, hiszen ez a
jövőről szól. A bölcsőde fejlesztés pedig
azért is kiemelt jelentőségű, mert a leg-

alapkőletétel: rogán lászló polgármester és Hadházy sándor országgyűlési képviselő
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több önkormányzat szabadulni szeretett
volna ettől az intézménytől a nem megfelelő állami finanszírozás és a helyi
pénzügyi kapacitás nagyfokú igénybevétele miatt. Az állami hozzájárulás és a
szemlélet is változott – hangsúlyozta
Hadházy Sándor, így gratulált a beruházáshoz.
Rogán László ünnepi beszédében elmondta, 150 millió forintot nyertek az
uniós pályázaton, ehhez közel 100 millió
forintot tesz hozzá még az önkormányzat. A munkát pedig számos műszaki ellenőr figyeli, ugyanis a szomszédos
óvodások napról napra árgus szemekkel
lesik, milyen autók jönnek, mit dolgoznak az épületen. A polgármester hangsúlyozta, hogy az idejáró gyerekeknek
olyan gondoskodásban lesz részük,
mintha ez lenne a második családjuk.
hd

fotók: szabó Tamás és kovács andrea

BudakalÁszi Hírmondó

németh lászlóné, a bölcsőde alapítója
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BudakalÁszi Hírmondó
Budakalász ismert és elismert lakói

„Tudd, honnan indultál és maradj mindig ember.”
abebe dániel 1976. július 24én született szentesen. Édesapja, dr. asszefa abebe etióp
származású, 1967-ben érkezett magyarországra. Bebe az
1999 januárjában alakult Picasso Branch együttesben
szerzett hírnevet a zenében.
2000-től a Back ii Black zenekar tagja. Tizenegy éve él Budakalászon, de most –
elsősorban családi okokból –,
elköltözik a városból.

n Mikor kerültél Budakalászra?
Tizenegy évvel ezelőtt. Mikor a húgom férjhez ment, el kellett adnunk a közös Liszt Ferenc téri lakásunkat. Már csak egy hetem volt a
költözésig, amikor láttam egy hirdetésben, hogy Budakalászon, az
Omszki-tó partján épül egy lakópark. Megörültem, mert nagyon tetszett a vidék. Elhatároztam, hogy itt akarok lakni és sikerült is vennem egy lakást. Egyébként, szerintem amit nagyon szeretne, azt el is
éri az ember. A nagyanyámnak gyerekkoromban megfogadtam, hogy
látni fog a TV-ben és a Népstadionban zenélni. És ezek a dolgok szép
lassan be is teljesültek.
n Fontos neked, vagy fontos lett az utóbbi tizenegy évben,
az hogy vidéki környezetben élj?
Vidéki gyerek vagyok, ezért nekem nagyon furcsa volt Budapesten
élni. Bosszantott, hogy nem lehet parkolni, a kutyáimat nem tudtam
szabadjára engedni az utcán, és egy idő után elegem lett a nyüzsgésből
is. Amikor hazajövök Kalászra és elhagyom a Budapest táblát, mintha
kétszáz kilónyi súlyt dobnék le magamról. A természet közelsége nyugalmat ad az embernek.

n Korán kiderült, hogy tehetséged van a zenéhez, de a gimnázium után mégis közgazdász szakra jelentkeztél a Kodolányi Főiskolára. Miért nem egyből a zenei pályára
mentél?
A zenei „karrierem” elég korán kezdődött, hét évesek voltunk, amikor a barátaimmal megalakítottuk első zenekarunkat. Általános iskolás korunkban már megkaptuk az első komolyabb hangszereket, és a
középiskolában tudatosult bennem, hogy a zenével akarok foglalkozni.
Ugyanakkor a szüleim szerették volna, hogy a gyermekük diplomás legyen, ezért választottuk a Kodolányi János Főiskola közgazdász szálloda – idegenforgalmi szakát, aminek nagyon örülök, mert a legszebb
éveimet ott töltöttem.

n A napokban mégis elköltöztök Kalászról?
Igen. Sajnálom, mert nagyon szeretjük ezt a környéket. Kinőttük a
lakást, de az anyagi körülményeink nem engedik meg egyelőre, hogy
itt nagyobb házat vegyünk. Ám később valószínűleg vissza fogunk
jönni, hiszen az eldöntött tény, hogy itt szeretnénk megöregedni Budakalász környékén.

n A családodban volt valaki, akitől örökölhetted a zenei tehetséget?
Nem tudom, honnan jött a zene iránti affinitás, hiszen a családomban senki sem játszik hangszeren és nem is énekel hivatásszerűen.
Édesanyám mondta, hogy az anyai nagyapámnak nagyon jó hangja
volt és rengeteget énekelt. A gyermekkoromból, a régi szüretekről vannak olyan emlékképeim, amikor a garázsajtó előtt üldögéltek és énekeltek a szüretelőkkel együtt.

n Szerinted mennyire játszik szerepet az ember életében az,
hogy milyen családból jön?
A családnál fontosabb dolgot nem tudok, számomra ez az első.
Talán a zenével van egy kicsit egyensúlyban. Engem nagyon keményen
fogtak a szüleim, tizennyolc éves koromig este nyolcra otthon kellett
lennem. Ma már nagyon hálás vagyok nekik ezért. Az
értékrendnek – melyek szerint neveltek –, köszönhetem, hogy meg
tudtam maradni annak, aki vagyok.

n Nem volt soha olyan érzésed, hogy nem jó utat választottál és mégis inkább a másik irányba kellett volna menned?
Ha lehetne, akkor még egyszer ugyanezt választanám, semmiért nem
cserélném el. Függővé válik az ember, ha egyszer belekóstol ebbe a világba. Belehalnék, ha nem állhatnék többet színpadon.

n Beszéljünk még egy kicsit a szakmáról, a zenéről. Szólókarrierbe kezdtél az utóbbi időben. Ez ugye nem jelenti a
Back II Black zenekar megszűnését?
Nem. Szeretném hangsúlyozni, hogy a zenekarral párhuzamosan
indítom el a szólókarrieremet. Jelenleg ezen dolgozom a stúdióban,
csináljuk a Bebe lemez dalait. Remélem, hogy év végén, egy nagy koncerten a közönség elé vihetem ezeket a dalokat.

n A személyiségedet nem változtatta meg a hírnév?
Szerintem nem vette el az eszemet az ismertség. Direkt nem mondom, hogy sztárság, mert ez a fogalom itt Magyarországon nem létezik. Édesapám mindig azt mondta, lehetsz gazdag, lehetsz szegény, egy
a fontos, tudd, honnan indultál és maradj mindig ember. Próbálom
ehhez tartani magam.
n Szentesről, hogy kerültél Budapestre?
Már a főiskola alatt rendszeresen jártam Budapestre. Többször előfordult, hogy az autóban aludtam, mert még nem volt hol laknom, de
azt tudtam, hogy Budapest a zenei élet központja, ezért ott kell lennem. És akkor jött a Picasso Branch, majd a Back II Black.
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n Miért fontos számodra a szólókarrier, a zenekari fellépések
mellett?
Mert vannak olyan dolgok, amik szunnyadnak bennem, és ezek nem
biztos, hogy a zenekar kereteibe beleférnek. Egyik nem zárja ki a másikat. A szólókarriert eldöntöttem és végig is csinálom.
n Általában ilyen tudatos és következetes vagy a döntéseidben?
Mindig is tervezős voltam, hiszen oroszlán jegyben születtem, de régebben nem volt ilyen fontos a határidők betartása. Most már tudatosan
csinálom a dolgokat, igyekszem így élni az életem.
Nagy Judit

BudakalÁszi Hírmondó

Budakalászi művészek
országos elismerései

Nemzeti ünnepünk alkalmából
rangos állami kitüntetést nyújtottak
át az Emberi Erőforrások Minisztériumának tükörtermében is, a Másfélmillió lépés Magyarországon című
film egykori alkotóinak. A kitüntetéseket Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől vehették át az
érintettek. A Magyar Érdemrend
tisztikeresztjével tüntették ki a sorozat narrátorát, Sinkó László Kossuth-díjas színészt. Sinkó László betegsége miatt lánya, Sinkó
Andrea vette át a rangos kitüntetést.

a Vujicsics Együttes tagjai: BorBély mIHály, BrCzán mIroszláV, ErEdICs áron,
ErEdICs gáBor, ErEdICs kálmán, szEndrŐdI fErEnC, VIzElI Balázs

Kossuth-díjat kapott március 15-én a Vujicsics Együttes. A kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől vehették
át a Parlamentben. Az együttes 1977-ben vált ismertté, amikor megnyerték a Ki-mit-tud? népzenei kategóriáját. Számos
díj és kitüntetés fémjelzi munkásságukat. Ráadásul idén ünneplik fennállásuk negyvenedik évfordulóját. A zenekar több
tagja is kötődik a budakalászi zeneiskolához. Eredics Gábor,
az intézmény egykori igazgatója a díjátadó után elmondta,
valamennyiük számára igazi boldogság ez az elismerés. Az
üzenete rendkívül fontos, túlmutat rajtunk is. Egy olyan
együttes kapta meg ugyanis ezt a díjat, amelyik kisebbségek
közösségi zenéjét ápolja, a délszláv háború után is mind a
horvát, mind a szerb falvak zenéjét tudja képviselni.

Budakalász nem csak
egyetlen
kitüntetettre
lehet büszke. Magyarország köztársasági elnöke
2014. március 14-én Hámori Ildikót is a díjazottak között köszöntötte. A
Jászai Mari-díjas színművész „a magyar színház- és
filmművészetben betöltött szerepe és generációk
számára meghatározó,
emlékezetes alakításai elismeréseként” vehette át a Kossuthdíjat.

Nemzeti ünnepünk alkalmával ugyancsak Balog Zoltántól
vehette át kitüntetését Szirányi János, a Bartók Béla Emlékház nyugalomba vonult igazgatója. Az immár 18 éve Budakalászon élő szakember több évtizedes zenei-kulturális
munkássága elismeréseként vehette át a Bánffy Miklós-díjat.

Ugyancsak márciusban történt, hogy Áder János köztársasági elnök az emberi erőforrások miniszterének javaslatára
a Budakalászon élő M. Tóth Géza animációs rendezőt nevezte ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorává a
Sándor-palotában.
A kinevezéshez és valamennyi díjhoz gratulálunk!
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BudakalÁszi Hírmondó

fotó: Czapáry Veronika honlapja

írók a szomszédban –
Czapáry Veronika

A fiatal, a budakalászi Duna-parton élő írónő már két kötettel büszkélkedhet. Olyan témákat boncolgat, ami elől az
ember szeretné inkább a homokba dugni a fejét, ugyanakkor
mégis élesen világít rá napjaink társadalmának problémáira.
Az Anya kacag szabados életet élő főhőse után Nikolett történetét ismerhetjük meg a Megszámolt babák című könyvben,
mely a családon belüli erőszakról fest ijesztő képet. Ha valamelyik kereskedelmi televízió híradóját néznénk épp, most azt
mondaná a műsorvezető, hogy megrázó történet következik.
Veronika köteteit ne vegye kezébe az, aki könnyed olvasmányra vágyik. Mindazoknak viszont érdemes elolvasniuk,
akik nem ijednek meg attól, hogy valaki bizony kisöpri a szőnyeg alól a „koszt”.
Úgy szokták nevezni ezt a két könyvemet, hogy tabutörő
mű. Ez nem tudatos, de valahogy ráérzek, hogy mi az, amiről
még nem volt szó ilyen formában és arról szeretek írni. A második könyvemben egy súlyosan bántalmazott kislány gyermekkorát írtam meg egyes szám első személyben.
Komoly témákat feszeget a könyv: szülők közötti rossz
kapcsolat, szülők és gyerekek közötti veszekedések, gyermekgyilkosság, fizikai bántalmazás, gyermekabúzús, és az öngyilkosság gondolata.
A családon belüli erőszakról és az abúzusról is írtam. Próbáltam egy többgenerációs traumára visszavezetni a történetet. Nem pusztán arról van szó, hogy a főhősnek rossz a
gyermekkora, hanem szinte mindenki sérült a családban. Az
apa a fő bántalmazó, és az édesanya egyszerre bántalmazott
nő és agresszor is a gyermekeivel szemben, ahogyan az ilyen
családokban mindent a gyereken szoktak levezetni. Ehhez jön
a kommunizmus, mint össztársadalmi terror, amely a félelemkeltés miatt megnyomorította számos család életét. Azért
szeretném a családon belüli abúzusra vagy másnéven molesztálásra felhívni a figyelmet, mert sokkal gyakrabban történik
meg, mint gondolnánk. Nemcsak fizikai tettekkel, hanem szavakkal is ugyanúgy megtörténhet, és traumatizáló hatása van
egy életre. Az eseteknek csak két százaléka kerül napvilágra, és
alig fél százalékból lesz bírósági ügy. A szülők sok esetben átlépik a gyerekek határait, akik nem tudnak védekezni, hiszen
nincs legkiszolgáltatottabb lény egy gyereknél.
Megszámolt babák címet kapta a második kötet. Nikolett
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nyolc babájának nagy szerepe van a műben. Őket tudja feltétlenül szeretni és velük érzi jól magát. Volt ennek a motívumnak személyes háttere? A kötet címlapján mindjárt két
meztelen Barbie baba néz ránk.
A borító a Scolar Kiadó borítótervezője készítette, és arra
próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy kislányként mindenki
Barbie babákra szeretne hasonlítani. A főhős is szőke, kék
szemű és vékony szeretne lenni, amely egy teljesen irreális ideológiai elvárás a nők felé a fogyasztói társadalom részéről. Nikolettnek a nyolc babája menekülést és biztonságot jelent.
Részletesen leírtam kinézetüket, hogy élővé tehessem őket.
Sok macskám van, és amikor napokig nem jött haza valamelyikük, mindig nagy szorongás uralkodottt el rajtam. Úgy éreztem, át kell transzformálnom ezt az aggódást a könyvbéli
babákra, valamint keresni hozzá egy történetet, amelybe jól
beilleszthető. Ez a vonulat már elkezdődött az Anya kacag
című regényemben is. Ott a főszereplő Viktória szerencsétlen
a párkeresésben, iszik, drogozik és túl szabados életet él, és
ennek ezt az útkeresést csak a traumatikus gyermekkorából
érthetjük meg. Úgy éreztem, nem fejtettem ki elég mélyen ott
a múltat, amely nélkül nincs jelen, ezért a Megszámolt babákban ezt folytattam, de a történet mégis teljesen más lett.
hd

Csiribiri Budakalászon

Halász Judit koncertjének hírét még tavaly év
végén kürtölte szét több
fórumon a Kós Károly
Művelődési Ház. Talán
ők maguk is meglepődtek, milyen gyorsan elfogytak a jegyek. A
márciusi koncertre néhányan azonban még be
tudtak
jutni.
Azok
ugyanis, akiket idő közben ágynak döntöttek a
fránya bacilusok, átadták a belépőjüket.
A bálteremben izgatott gyerekcsivitelés és csillogó szülői szemek várták Halász
Juditot. Érthető a nagy készülődés, dalain ugyanis számos generáció nőtt már fel. Sokan otthon is hallgatják ezeket, és saját
koncertélményeiket szerették volna most a gyerekeikkel is
megosztani. Amikor aztán megérkezett mesés figurákkal díszített pólójában az énekes-színésznő, nagy taps fogadta. Hogy
a szép gyermeklélek konzervál, az szinte biztos, Halász Judit
ugyanis végigtáncolta és játszotta a kicsikkel a koncertet. A
Csiribiri album dalait hallhatta a közönség.
„Csiribiri az azt jelenti, hogy csiribiri – mesélte moolyogva
Halász Judit. Szóval mindegyik lemezből lehet benne. A gyerekek körében népszerű dalokat gyűjtöttünk össze.”
Aki lemaradt, az nem maradt ki teljesen. A madarak
ugyanis azt csiripelik, hogy ha a bolygóállások és a Csiribiri is
úgy akarja, ősszel újra a Művelődési Ház vendége lesz Halász
Judit. Még egy jó hír a rajongóknak, a nyári munka eredményeként a hulló levelek idején, új albumot is hallhatnak majd.
hd

BudakalÁszi Hírmondó
VenDégünK: Benkó Attila, a Művelődési Ház vezetője

minden az indiánokkal kezdődött...

színésznek készült, de mégsem a világra szóló deszkákat választotta. Beszippantotta a versenyszféra, nagy rendezvényeket szervezett, végül azonban visszatért a kultúrához. négy gyermek édesapja, a budakalászi kulturális élet fő irányítója, Benkó attila.

n Mikor dőlt el, hogy kulturális
területen szeretnél dolgozni. Az
iskoláid, tanulmányaid mennyire
mutatták ezt az utat?
Olyan családban nőttem fel, ahol nagyon fontos volt a kultúra. Az olvasás és
a színházba járás is. Az iskolai rendezvényeken már a szervezésben is részt
vettem, illetve gyakran mondtam verset.
Elhatároztam, hogy színész leszek. A
Nemzeti Színház Stúdiójába fel is vettek,
egy évig színészetet tanultam. Komoly
társulat volt akkor a Nemzetiben: Sinkovics Imre, Béres Ilona, Kállay Ferenc,
Raksányi Gellért, nagyon jó időszak volt.
Egy év után azonban abbahagytam.
Nem éreztem magam annyira tehetségesnek, és láttam, mennyire nehéz sorsa
van a színészeknek a sok szépség mellett. Sík tanár úr javasolta, hogy maradjak ott rendező-asszisztensnek, így négy
évet dolgoztam még az akkori Nemzeti
Színházban, ami most már Magyar Színház, illetve társintézményében, a Várszínházban. Nyaranta pedig a Gyulai
Várszínházba jártunk. Közben elvégeztem a főiskolát művelődésszervező
szakon, aztán egyetemen művelődésmenedzser és felnőttképzési szakember
lettem.

n Soha nem bántad meg, hogy nem
a színházat választottad? Amikor
elmész színházba, nem érzed azt,
hogy én is állhatnék ott fent?
Van ilyen természetesen. Nagyon szeretem a színházat, a filmeket is. Van
nosztalgikus érzésem, de nem vagyok
elégedetlen, hiszen olyan emberekkel
tudtam együtt dolgozni, mint például
Andrzej Wajda, világhírű filmrendező,
Wyspiański Mennyegzőjét akkor rendeztük a színházban és én lehettem az
asszisztense. Richard Salva-val Az
ember tragédiáját csináltuk együtt, de
segíthettem a munkáját Ivánka Csabának, Sík Ferencnek, Kerényi Imrének.
Nagyon komoly emberekkel dolgozhattam és nagyon komoly turnékon vehettem részt. Sose fejeltem el a két hetes
erdélyi utat, az Advent a Hargitán című
darabbal, ráadásul abban az időszakban,
amikor annak a darabnak határon kívül
még nagyobb jelentősége volt és nem is
volt veszélytelen túra. Ezek olyan emlékek és muníciók, amik életem végéig kitartanak.

n Emlékszel-e rá, hogy mik voltak
az első olyan könyvek, versek,
amitől kedvet kaptál, hogy minél
gyakrabban vedd a kezedbe az
írásokat?
Nagyon fiús könyveket olvastam már
kiskoromban, Cooper indiánkönyvei és
a Verne kötetetek is szerepeltek a sorban. Szerettem a fantasyt, a mesét: a
magyar népmesék mellett a Delfin-sorozat könyvei is jók voltak. A versek közül
Weöres Sándor és Petőfi volt a kezdet.
Schakespeare-t pedig Hedegűs Géza
bácsi szerettette meg velem. Szerintem
ő polihisztor volt, drámatörténetet tanított nekünk. Fantasztikus órák voltak,
időutazás volt. Akkor kezdtem a drámákat megszeretni.
n Négy gyermekes apuka vagy.
Mennyire figyelsz oda, hogy halljanak meséket, kezükbe vegyenek
könyveket?
Három lányom és egy fiam van. Már
az anyaméhben is énekelt nekik a fele-

ségem. Később is
sok zenét hallgattunk
közösen,
verseket, rigmusokat mondtunk.
Folyamatosan
adjuk kezükbe a könyveket. Nyolc éves
korukra már ki is alakult bennük az
igény. A nagyobb gyerekeim már tanácsért is jönnek, hogy ajánljak valamit.
Hárman népi énekre is járnak, de indulnak versmondó versenyeken is. A lányom például Budapesten első lett,
utánpótlás szerencsére van.
fotó: szabó Tamás

n Arról már számtalanszor beszélgettünk, hogy a Művelődési
Ház élén milyen feladatokkal kell
megbirkózni, milyen tervek vannak hónapról hónapra. Most viszont szeretnénk egy kicsit a
vezető mögött megbújó embert is
megismerni. Kezdjük azzal, hogy
miként kerültél Budakalászra?
A véletlen folytán, bár hiszem azt,
hogy nincsenek véletlenek. Először még
2010-ben dolgoztam a Művelődési Központban külsősként heti három napot,
az intézmény szabályzatainak elkészítésében segítettem. Akkor még üzleti rendezvényszervező állásban is dolgoztam.
Olyan jó volt az együttműködés, hogy
végül főállásba kerültem. Utána az önkormányzathoz „csábítottak”, két évet
dolgoztam ott. Aztán megpályáztam a
Művelődési Ház vezetését.

n Mit csinál Benkó Attila, amikor
nem a Művelődési Házban dolgozik és éppen nem a családjával
van?
Abban a kevés szabadidőmben? Szeretek sportolni, versenyszerűen atletizáltam hét évig, így a mozgásigényem
megvan. Szeretek olvasni és zenét hallgatni. Ebben vannak a családdal stílusbeli nézeteltéréseink, de az autóban
mindig szól a zene, főként rock. Nagy
hobbim a kertészkedés, ez kapcsol ki
igazán. Mindennapi elfoglaltság, ebbe a
gyerekeket is be lehet vonni. Alig várom,
hogy kimehessek a szabadba, a téli bezártságot nem szeretem.
n A kultúraközvetítés gyerekkorod óta fontos küldetés. Mennyire
tudod „kiélni” magad a Művelődési Ház vezetőjeként?
Bele lehet tenni a saját egyéniségünket, de vannak keretek. Kipróbáltam
mindkét utat. Közel 20 évig dolgoztam a
versenyszférában üzleti rendezvényszervezés terén. Kreatív igazgatóként vagy
produkciós vezetőként jobban kiélhette
magát az ember. De az nem biztos, hogy
annyira értékes és kultúrateremtő volt.
A közművelődés más, ám már ez a terület is változik. Nem az a klasszikus népművelés van, mint régen. Lehet ebbe is
kreativitást vinni, de van kerete. Figyelek arra, hogy ez ne rólam szóljon. A kollégáim is hozzáteszik a magukét. Ez egy
közös munka, és jól érzem itt magam.
hd
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egészség

napozni csak mértékkel!
dr. Bakos Beáta előadása az Egészségklubban

Napról napra egyre jobban érezzük
már a napsugarak erejét. Március 21-én
hivatalosan is elkezdődött a tavasz, idén
pedig az időjárás is ennek megfelelően
„viselkedik”. Szívesen töltjük szabadidőnket a természetben, a jó levegőn. Érdemes azonban már most odafigyelnünk
a bőrünkre, ezzel ugyanis számos betegséget előzhetünk meg. Az Egészséges
Budakalászért Egyesület meghívott előadója, Dr. Bakos Beáta bőrgyógyász-allergológus volt.
Az Egészségklub idén is több szűrővizsgálatot tart az önkormányzat támogatásával, így Dr. Bakos Beáta három
alkalommal is várja a budakalásziakat.
A márciusi időpont után április 17-én
és május 15-én csütörtökön délután
lesznek a vizsgáltatok. Ezekre a
06-70/456-06-05-ös
telefonszámon
lehet jelentkezni Lazanyi Editnél.
A klub vendége éppen emiatt a leggyakoribb bőrbetegségeket- és rákokat
vette sorra előadásában. A doktornő arra
hívta fel a figyelmet, hogy a napsugárzás
ma lényegesen más már, mint például
száz esztendővel ezelőtt, megváltozott az
összetétele. Olyan sugárzásnak vagyunk
napjainkban kitéve, amit korábban az
ózonréteg kiszűrt. Ez okozza, hogy sokkal több a bőrrákos betegség, ráadásul a
társadalom elöregedésével nő ezeknek a
megbetegedéseknek a száma. Egyre több
azonban a fiatal beteg is, főként a nők
érintettek. Ennek a túlzott napozás és a
szolárium is oka lehet.

orVosi ElŐadÁs
az Egészségklub
szervezésében

Fűben, fában az orvosság

Előadó: dabiné dr. lengyel Emma
gyógyszerész (klubtag)
2014. április 24.
csütörtök 18.00
a faluház dísztermében
az előadás nyilvános
és ingyenes.
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Természetesen jótékony hatása is van
a napozásnak. A D-vitamin képzéshez
például elengedhetetlenül szükséges. Az
óvatos napozás, illetve a szakember által
végzett fényterápia egészséges lehet.
Hogy mennyi időt tölthetünk a napon és
milyen módon kell védeni a bőrünket,
függ az év és napszakoktól, hogy a világ

melyik táján vagyunk, hogy milyen az
időjárás, de akár a fényvisszaverődési viszonyoktól is.
Korábban az UVB sugárzást tartották
károsnak, mára azonban a kutatások bebizonyították, hogy az UVA is hozzájárul
a bőrrákok kialakulásához. Utóbbit alkalmazza a szolárium-technika is,
ugyanis ez okozza a barnulást. Az UVB
sugarak hatására pedig „leég” a bőr. A
természet nagyon „okos”, ugyanis ha
észleljük, hogy bőrünk kipirosodott, bemegyünk az árnyékba. A szolárium esetében azonban – mivel a leégéstől nem
kell tartanunk – kikapcsol ez az önvédő
mechanizmus, ezért sokkal veszélyesebb
is az egészségünkre. A rendszeres, gya-

kori szoláriumozás öregíti is a bőrt. Ráadásul az UVA felelős a bőrünkön látható barna foltokért és rugalmasságának
elvesztéséért is.
Gyakori tünet a fényérzékenység, ami
több gyógyszer, de akár a leveszöldségek
mellékhatása is lehet. Ekcéma és fotoallergia is kialakulhat ezek következményeként, ez a nap és az adott anyag
együttes kölcsönhatása. A leggyakoribb
bőrrák-típusok: basalioma, spinalioma,
melanoma. Utóbbi már fiatal korban is
gyakori, veszélyes, ugyanis már korán is
képes áttétet adni. Amíg nincs áttét a
nyirokcsomókra, addig a túlélés 90-95
százalék közötti. A melanomák nagy
része anyajegyekből alakul ki, ezért érdemes őket folyamatosan figyelemmel
követni. Rizikófaktort jelent, ha valakinek sokszor égett le gyermekkorában a
bőre, ha sok anyajegy borítja a testét,
vagy ha kifejezetten világos bőrű. Bakos
Beáta arról is beszélt, hogy a kezdeti melanoma úgy néz ki, mint egy tükörtojás:
van egy homogén barna színű anyajegy
és a szélén egy sötétebb színű pont.
A basaliomák jóindulatú, lassan növő
bőrtumorok, amik nem okoznak áttéteket. Jól operálható és gyógyítható betegség. A spinocelluáris bőrtumor általában
kifekélyesedik, sokkal ritkább az előzőeknél és ritkán ad áttétet. Sebészi kezeléssel jól gyógyítható.
Figyeljünk a bőrünkre, használjuk a
fényvédő krémeket, okosan „használjuk”
a napot! Ha változást észlelünk a bőrünkön, azonnal forduljunk szakemberhez.
Bármely rák esetén, így a bőrtumoroknál is nagyon fontos szerepe van az időtényezőnek!
hd

az Egészségklub áprilisi programjaiból

Hétfő – mozilÁToGaTÁs agárdi margóval.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: szÁrazFÖldi, Vízi És mEridiÁn Torna.
fizetés: minden tornacsoport felelőse bérleti rendszerben, előre szedi be a következő
(1, 2) hónapra megállapított díjat. a szárazföldi csoportokat ollár kati (tel.: 341-332), a
vízi csoportokat lazanyi Edit (tel.: 06 70 456 06 05) koordinálja.
a meridián tornát tartja stefán Ibolya, tel.: 06 30 45 51 659. Ez a torna ingyenes.

Április 2. szerda 17.00: kErTÉsz kÖr a faluházban. dr. győrffy sándor kertészmérnök
foglalkozásai szabadon látogathatók.
Április 3. csütörtök 17.00: kluBnaP
Április 24. csütörtök 18.00 ElŐadÁs: fűben, fában az orvosság. Előadó dabiné
dr. lengyel Emma gyógyszerész tagtársunk.
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„Csupa jókedv és vidámság sport, szeretet, küzdőszellem
volt!” – elbúcsúztatták
Elkezdődött a 2013-14-es felnőtt bajnokság tavaszi fordulója. Az első mérkőzést Tárnok csapatával játszottuk, és egy
Csala zsuzsát
nullás első félidő után egy-egy lett a végeredmény. Remekül

Az 1933. július 9én született színésznő
fiatalon építésznek
vagy kertészmérnöknek készült, két nővérével versenyszerűen
úsztak Újpesten, ő
maga ifjúsági bajnok
is volt. Ennek köszönhették, hogy az
ötvenes években nem
telepítették ki őket,
mert a belügyi csapat
versenyzőinek nem
esett bántódásuk írja róla a Fidelio.
16 évesen egy gimnáziumi színjátszócsoport előadásán
figyelt fel Pártos
Géza, a Madách Színház akkori főrendezője, az ő tanácsára jelentkezett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. A főiskolára ugyan felvették, de harmadévesen eltanácsolták, amiért
kifigurázta az egyik tanárát.
Csala Zsuzsa 1974-ben Jászai Mari, 1986-ban Érdemes művész, 2007-ben pedig Marton Frigyes-díjat kapott.Tavaly nyáron töltötte be 80. életévét, a Vidám Színpad társulata a
Szenteltvíz és kokain című előadás után 400 néző előtt köszöntötte fel, akik 20 percig állva tapsolták.
„Rengeteg színdarabban és kabaréban játszottunk együtt,
nagyon könnyű volt vele kijönni. Nagyon kedves ember volt,
kedves és becsületes, csupa jókedv, akit a közönség nagyon
szeretett. Ez volt ő” – mondta a színésznőről megrendülten
Bodrogi Gyula.
A Budakalászon élő Jászai Mari-díjas színésznőt, érdemes
művészt március 21-én búcsúztatták. Csala Zsuzsa életének 81.
életévében hunyt el.
forrás: index

játszottunk, a helyzetek viszont szokás szerint rendre kimaradtak, így csak egy ponttal távoztunk Tárnokról. A következő
mérkőzés igazi rangadót sejtetett. Az ellenfél Pomáz félelmetes gárdája látogatott Budakalász arénájába. Nagy volt a készülődés, mindent megtettünk azért, hogy jó hangulatú
mérkőzést lásson a publikum. A játékosokat az U-11-es korosztály lurkói vezették ki a középvonalhoz, miközben szólt a
megzenésített BMSE induló. Az idősebb nézők, a volt kalászi
focisták ismerték a szöveget és a dallamot, így együtt énekeltek, emlékezve a régi időkre. Majd egy percre csend uralkodott a pályán, gyász-szünet következett. Rackó István
édesanyja elhunyt, a jelenlévők néma felállással emlékeztek
„Roki”, Budakalász egykori remek kapusának édesanyjára.
Ezt követően elkezdődött a rangadó. Nem sokat kellett
várni az első gólra, a tizedik percben már egy-nulla volt a hazai
csapat előnye. Kalász közönsége hatalmas buzdításba kezdett,
és űzte, hajtotta a fiúkat. Meg is lett az eredménye, pillanatokon belül már három gól landolt a pomázi kapuban. A meccs
végeredménye hat-egy lett, Budakalász javára. Annak ellenére
hogy nagy gólkülönbség született, jó mérkőzést és sportszerű
küzdelmet látott a mintegy kétszáz néző. Mindkét csapatnak
járt a gratuláció, és a nézők is jelesre vizsgáztak, hiszen a mérkőzés alatt fegyelmezetten viselkedtek, utána pedig együtt beszélték meg a kilencven perc izgalmait és a kimaradt
helyzeteket. Aki ott volt, emlékezni fog e remek szombat délutánra, és reméljük a következő hazai mérkőzésekre is kilátogat. Az én szememben is könnycseppek jelentek meg,
emlékezve a negyven évvel ezelőtti, hasonló hangulatú mérkőzésre, ahol még középcsatárként erősítettem a BMSE csapatát. Polgármester úr és a képviselő testület tagjai is
elégedetten távoztak, látván a hazai gyerekek küzdeni akarását és sportszerű viselkedését.
Csak így tovább fiúk, mutassuk meg az országnak, hogy van
egy megye, van egy város, van egy fiatal futballcsapat, ahol
fontos a sport és fontosak az emberek, akik szeretik egymást!
Köszönet a gyerekeknek, a szurkolóknak, az elnökségi tagoknak, a vezetőknek, Pintér Sándor vezetőedzőnek és a BMSE öszszes dolgozójának, hogy segítették e remek találkozó létrejöttét.
Nagy tisztelettel: Sárosi Tibor, elnök, BMSE

Farsangi mulatság és nőnap az idősek klubjában

Február 28-án együtt farsangoltunk az ovisokkal. Nagy érdeklődéssel
hallgatták csodaszép mesénket, az Öreg néne őzikéjét. Napi mozgásképpen vidám gyermekzenére ropta a táncot kicsi és nagy. Pihenésül
pedig finom farsangi fánkot, aprósüteményt és gyümölcsteát kaptak az
apróságok. Megválasztottuk a farsangkirálynőt is. Az nyert, aki a fánkjában megtalálta az elrejtett kis meglepetést. Nagy volt az izgalom, végül
egy gyönyörű kislány lett a nyertes. Nagyon jól sikerült a délelőtt, kicsik
és idősek megint egy csodás élménnyel gazdagabban tértek haza. Néhány nappal később, a Nemzetközi Nőnap alkalmából Rogán László polgármester és Tolonics István képviselő urak köszöntötték intézményünk
hölgyeit. Gyönyörű virágokkal halmozták el időseinket. Nagyon szépen
köszönjük ezt a szép gesztust!
Zelizi Erika intézményvezető
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kÉk HírEk

Vigyázzunk a „házalókkal”!

Lelkiismeretünkre és jó
szándékunkra
próbálnak
hatni azok, akik telefonon
vagy otthonunkba becsengetve kérnek segítséget beteg
embertársunk gyógyulásához. Az esetek nagy részében
azonban átverésről van szó.
Budakalászon az elmúlt hónapokban többször is előfordult, hogy anyagi támogatást
kértek különféle műtétekhez
közhasznú szervezetek, alapítványok és egyesületek nevében.
Két ilyen esetről is beszámolt a városban élő Bodor Elek profeszszor. A szívsebészt azzal keresték fel, hogy adakozzon egy olyan szívműtéthez, amelyet csak külföldön lehet elvégezni. Az orra elé tolt
apró betűs leíráshoz még sietve hozzátette az illető, hogy a Szen-

tendrei Rendőrkapitányságtól engedéllyel rendelkezik a gyűjtéshez.
Bodor Elek azt mondja, ma Magyarországon minden típusú szívműtétet el tudnak végezni állami költségből, legyen az gyermeken vagy
felnőttön végzett beavatkozás. De telefonon is gyakoriak a hasonló
megkeresések, volt olyan hogy agyi pacemakerre gyűjtöttek. Ez a
szerkezet azonban kifejezetten a szív stimulálására szolgál, és teljes
egészében fizeti az országos egészségbiztosítási pénztár.
Sörös Csaba, a budakalászi rendőrőrs parancsnoka elmondta,
hogy a hasonló esetekben feltétlenül győződjünk meg arról, hogy
van-e azonosítója és megbízólevele az adott szervezettől a gyűjtést
végző személynek. Aki nem valós célokra gyűjt, az elzárkózik, magyarázkodni kezd és sietősen távozik. Ha gyanút fogtunk, akkor érdemes felhívni a 107 vagy 112-es központi számot. A rendőrség
minden esetben reagál a hívásokra – hangsúlyozta Sörös Csaba.
Ilyenkor ugyanis nem lehet tudni, hogy valós ügyről van-e szó. Lehetőleg közvetlenül az eset után szóljanak a rendőrségnek.
Aki segíteni szeretne a betegeken és rászorulókon, az keresse a
már „kitaposott” utakat. Így sokat segíthetnek adójuk egy százalékának felajánlásával, illetve a szervezetek, alapítványok saját számlaszámaira való utalással.

mi a polgári védelmi kötelezettség?
A polgári védelmi kötelezettséget az alaptörvény írja elő, és a 2011-es katasztrófavédelmi törvény szabályozza. Jelenleg Budakalászon 160 fő
van beosztva polgári védelmi szervezetben, de
mozgósításra csak vészhelyzet esetén kerül sor.
A polgári védelmi kötelezettség tehát az alaptörvényből fakadó személyes kötelezettség az
emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javak védelme érdekében, amely magában foglalja az adatszolgáltatási, a bejelentési, a
megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi
szolgálatot.
A védelmi kötelezettség a törvény szerint
minden nagykorú, az öregségi nyugdíjkorhatárt
még el nem ért magyarországi nőre és férfira vonatkozik. Az elvégzendő munka árvíz esetén
lehet homokzsáktöltés és pakolás, esetleg konyhai munka, vagy bármi egyéb, amire az érintett
fizikailag vagy a szakképzettsége alapján alkalmas.
A törvény szerint polgári védelmi szervezetbe
beosztottakat alkalmazásuk esetén a munkavégzés alól fel kell menteni, és ez idő alatt munkajogi védelem alatt állnak Aki viszont a
kötelezettség ellenére nem jelenik meg, az szabálysértést követ el, így büntethető.
A polgári védelmi kötelezettséget a törvény
úgy fogalmazza meg, hogy az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelméről szól. Ebbe a körbe sokféle feladat tartozhat,
pl. a lakosság kimenekítése, de a kulturális örökség (régészeti kincsek, műemlékek) védelme is.
Békeidőben, katasztrófahelyzet nélkül is történhet behívás azonban szolgálatteljesítésre
nem, de képzésre, gyakorlatra igen.
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A behívásról a város polgármestere külön határozatot hoz. Ugyanúgy kell értelmezni ezt a bizonyos külön határozatban elrendelt képzést,
gyakorlatot, ahogy fent található. Tehát ha szükséges, külön határozatban fogják kötelezni, hogy
jelenjen meg, illetve vegyen részt a képzésen,
gyakorlaton.
A berendelés képzés a felkészítés évente maximum 40 óra elméleti és 72 óra gyakorlati képzés lehet. Maga a polgári védelmi szolgálat
időtartama a helyzet súlyosságától függ.
A berendelés időszakára idejére, amíg távol
van a munkahelyéről távolléti díj jár. Akinek
nincs munkája, az minimálbért kapja. A polgári
védelmi beosztás idejére az illetőt a munkahelye
köteles elengedni.

nézzük a törvényi megfogalmazásokat:

Polgári védelmi szervezet: az a szervezet,
amely önkéntes és köteles személyi állománya
útján a 2011. évi CXXVIII. törvényben (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról) meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el.
Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek
célja katasztrófa ill. fegyveres összeütközés esetén
a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság
felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés
feltételeinek megteremtése érdekében.
Polgári védelmi kötelezettség: A polgári
védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az
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emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javak védelme érdekében.
A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el, a
polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt
hatósági határozattal osztja be.
A polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség a 2011. évi CXXVIII. törvény 54. §ában található.
55.§ (4): A polgári védelmi kötelezettségek
teljesítése csak akkor tagadható meg, ha a kötelezettség teljesítésével a kötelezett önmaga vagy
mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet III. fejezete
szól a polgári védelmi szervezetekről, a mentesség igazolásáról.
A települési polgári védelmi szervezeteket
úgy kell létrehozni, hogy azok alkalmasak legyenek a helyi veszélyeztető tényezők hatásainak
csökkentésére és az elsődleges mentési tevékenységgel összefüggő védelmi feladatok elvégzésére.
Mindehhez csupán két dolgot kell hozzátenni.
Az egyik az, hogy polgári védelem eddig is
volt; korábban ugyancsak nyilvántartották azokat, akikre adott esetben számítani lehet.
A másik pedig az, hogy sokkal jobb időben
felkészülni a vészhelyzetekre, mint azok bekövetkeztekor kétségbe esni és össze-vissza kapkodni.
Székely Zoltán

BudakalÁszi Hírmondó
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: kempf károly ignác
a szerkesztőség elérhetősége:
hirmondo.budakalasz@gmail.com;
Telefon: 06 (26) 303 287
lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
nyomtatás:
Bullseye kft.
Felelős vezető: szűcs Péter
Telefon: +36 (30) 991-9018

a Budakalászi Hírmondó legközelebbi
számának lapzártája:
2014. április 24.

anyakönyvi hírek

Gyógyszertári ügyelet
2014. április

Vörösmarty gyógyszertár
2014. április 6. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
István király gyógyszertár
2014. április 13. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462
kőhegy gyógyszertár
Húsvét
2014. április 20. vasárnap 08-20 óráig
2014. április 21. hétfő 08-20 óráig
pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória gyógyszertár
2014. április 06. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty gyógyszertár
2014. május 1. csütörtök 08-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

A változtatás jogát fenntartjuk!

Budakalászi újszülöttek:
2014. március hónapban 2
kisfiú és 2 kislány született.

Házasságot kötött: 3 pár

Volt budakalászi lakosok:

Januárban elhunyt:
Pohárdi Alajosné szül.:
Szappan Erzsébet 91 éves

Februárban elhunyt:
Paár Frigyes 72 éves,
Ujváry Antalné szül.:
Füll Mára 93 éves,
Jilk Lajos 78 éves

Márciusban elhunyt:
Bartók Mártonné szül.:
Puppán Katalin 74 éves

Szépkorú lakótársaink:
90. születésnapja alkalmából
jó egészséget kíván Rogán
László polgármester:
Csillag Rezsőné szül.: Németh
Ilonának és Schifferer Lőrincné szül.: Mandl Rózának.

apróhirdetések
Eladó 3.5 m3 (TÖlgy-Bükk)
HasíToTT TűzIfa,
szállíTással EgyüTT
48 e ft.
06 30/932-9095

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

200 l-es mélyhűtőláda Budakalászról
ingyen elvihető. Tel: 06 30 515 6421.

Felújít, bővít, korszerűsít,
vagy másik ingatlant vesz?
Hitelre van szüksége?
Hívjon minket, mi megtaláljuk Önnek
a piacon lévő legkedvezőbb konstrukciót.szolgáltatásunk díjtalan! +36 209
443 165 TCI Hiteliroda

Elveszett Budakalászon egy fekete,
kézzel kötött sapka amelyet a szélén
egy görögös fehér sorminta díszít.
kérem, ha rátalált hívjon! Tel: 30-5239383"
iii.ker. lehel utcában Csillaghegy
központjában egyben és különkülön is kiadó egy 63 m2-es kétszobás és egy 110 m2-es 4 szobás
lakóház közös kerttel, kocsi beállóval
100 000-120 000 ft/hónap + áfa
Tel: 06-309-773-588, 438-3827
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