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BudAkAláSzi Hírmondó

Önkormányzati választások

magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. A szavazás napja: 2014. október 12.

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014. július 29-ei ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint:
Tagok: dr. Hajnal Zoltán, Garami Lászlóné, Kollár Ernő
Póttagok: Vörös Balázs Károlyné, Rakics Róbert
A HVB megtartotta alakuló ülését az eskütételt követően.
Elnöknek dr. Hajnal Zoltánt, elnök-helyettesnek Garami
Lászlónét választotta.
A Választási Bizottság hivatali helyisége: a Polgármesteri
Hivatal „A” épület I. emelet jegyzői iroda, elérhetősége:
06-26-340-266/116-os mellék.
Helyi Választási Iroda helyisége: a Polgármesteri Hivatal
„A” épület I. emelet 17-es szobában található, elérhetősége:
06-26-340-266/116-os mellék.
A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozattal kitűzte a Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők általános választását 2014. október 12. napjára, és meghatározta
a jelölt állításához szükséges ajánlások számát is. Budakalász
Városban német és szerb nemzetiségi választás lesz. A képviselő jelöltséghez nemzetiségenként 5 ajánlás szükséges. A
nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma nemzetiségenként 3 fő.
dr. Molnár Éva
jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője
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Békésen-gyorsan-ingyenesen

A Pest megyei Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi ClV. törvény alapján jött létre, 1998-ban
elsőként alakult meg az országban. Azóta egyre többen
veszik igénybe a nemzetgazdasági minisztérium közreműködésével, állami költségvetésből támogatott fogyasztóvédelmi szolgáltatást. A Pest és az Érd megyei Jogú Városi
kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület illetékességi területe Pest megyére terjed ki. A testület működéséről Szép Gábor kommunikációs vezetőt
kérdeztük.

n Milyen feladatokat lát el a Pest Megyei Békéltető
Testület?
A Békéltető Testületek úgynevezett fogyasztói jogvitákkal
foglalkoznak. Egy magánszemély és egy vállalkozás közötti
bármilyen termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügy tartozhat a Békéltető Testületek kompetenciájába. Ezen kívül egy jogszabály módosítás kibővítette a
fogyasztó fogalmát, így már nemcsak magánszemélyek,
hanem mikro-, kis-, és középvállalkozások, társasházak, civil
szervezetek, egyházak is fordulhatnak a testülethez panaszaikkal, amennyiben önálló tevékenységi körükön kívül álló
célok érdekében járnak el.

n Fontos megemlíteni, hogy a testület szolgáltatása
ingyenes.
Így van. Bárkinek, aki az előbb megfogalmazott fogyasztói
kategóriába tartozik, díjmentes a testületi eljárás. Azért javasoljuk a fogyasztóknak, hogy próbálják meg ezt a jogérvényesítési formát, mert amellett, hogy ingyenes, jóval gyorsabb is,
mint a bírósági eljárás. Maximum három hónapon belül lezárjuk az ügyeket.
n Hogyan zajlik a békéltető eljárás?
Először a panaszosnak írásban egy kérvényt kell benyújtania a testülethez, ezt követően mi írásban megkeressük az
adott ügyben érintett vállalkozást és felszólítjuk, hogy nyolc
napon belül nyilatkozzon a fogyasztó panaszának jogosságát
illetően. Ezek után a testület elnöke kitűz egy meghallgatási
napot, amikor az eljáró tanácsnak meg kell hoznia a döntést.

BudAkAláSzi
Hírmondó

Budakalász Város ingyenes, közérdekű, tájékoztató kiadványa.
megjelenik havonta 4000 példányban
lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából a Fanny Film kft.
Felelős kiadó: kempf károly ignác. Főszerkesztő: Huszár diána
Címlapfotó: Tokodi Gábor
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman melinda, marketing@szentendre.media.hu
Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com; tel.: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat (Budakalász, 2011 Petőfi tér 1.)
lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007
nyomtatás: mátyus Bt., dabas. Felelős vezető: mátyus Gyula
A Budakalászi Hírmondó legközelebbi
számának lapzártája: 2014. lapzárta: 2014. augusztus 28. (csütörtök)
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n Hol érheti el önöket az, akinek panasza van?
Ennek a legegyszerűbb módja, ha az interneten, a www.panaszrendezes.hu weboldalon keresnek fel bennünket. Itt nemcsak a testületről és a békéltetés módjáról találnak
információkat, hanem a panaszukat is be tudják nyújtani. Megtalálják itt a telefonszámunkat is, illetve a pontos címünket,
ahol természetesen személyesen is felkereshetnek bennünket.
n A honlapjukon található egy ikon, amely a fogyasztói megtévesztések sikerlistáját tartalmazza.
Mik állnak ennek a listának az élén?
A legáltalánosabb a jótálláshoz, a szavatossághoz kapcsolódó jogaink megsértése. Amikor egy termék a vásárlás után
elromlik, és azt az eladó nem cseréli ki. Gyakori esetek még, az
– elsősorban idős embereket érintő – termékbemutatókhoz
kapcsolódó panaszok. Ezekben az esetekben a vállalkozók kihasználják az idősebbek jóhiszeműségét, akik később döbbennek csak rá a megtévesztésre. Legtöbbször nagyon nehéz
megtalálni ezeket a vállalkozásokat.
nj
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Interjú Rogán László polgármesterrel

Budakalászon jó élni!
A képviselő-testület júliusban
rendkívüli ülést
tartott,
ahol
négy napirendben hozott döntést. Elsőként a
Helyi Építési
Szabályzat módosításáról szavaztak. Miért
volt szükség a
változtatásra,
hiszen nem is
olyan régen fogadta el a grémium a dokumentumot?
2013 decemberében fogadtuk el a Helyi Építési Szabályzatunkat, de már akkor tudtuk, hogy egy
folyamatban lévő adásvételi ügy miatt szükség lesz a módosításra. Ez a volt Hársfa Borkert területét érintő kérdés. A Borkertnek
több tulajdonosa van, az egyik tulajdonos az
Önkormányzatunk. A másik tulajdonos egy
budakalászi illetőségű polgár, aki jelezte,
hogy szeretné megvásárolni az Önkormányzat tulajdonrészét is. Ezzel kapcsolatban
született megállapodás, amely szerint az idei
esztendőben a HÉSZ-t módosítjuk, ő pedig a
tavaly megfizetett 20 millió forintos vételárrészen túl 2014 augusztusában további 45
millió forintot fizet be a város kasszájába.
Történt néhány technikai módosítás is, ami
könnyebbé teszi a kalásziak életét. Szentistvántelepen és az Ófaluban is vannak olyan
területek, amelyek néhány négyzetméter
híján nem megoszthatók, most ezen változtattunk a tulajdonosok érdekében. A Helyi
Építési Szabályzatot 2015-ig a jogszabályoknak megfelelően egyébként felül kell vizsgálnunk.

Módosította a testület a 2014. évi
közbeszerzési tervet is, erre miért
volt szükség?
Több útépítés sem szerepelt a tervben,
ugyanis a 2013. év zárszámadásakor derült
ki, hogy több forrást fordíthatunk fejlesztésre idén a költségvetésben szereplőnél.
Szentistvántelepen három utca újulhat meg
ennek köszönhetően, ezek kerültek be a
tervbe a módosítással. Az iskola környezetében, nagy forgalmú utcákon lesz a beruházás szeptember, október környékén. Azért
nem kezdődhet hamarabb a munka, mert a
közbeszerzés eredményét még nem tudjuk.

Arról is döntött a testület, hogy telket
vásárol a Felsővár utcában. Mire fordítják majd ezt az ingatlant?
Régóta folytatunk tárgyalást a Felsővár
és a Gerinc utca sarkán található ingatlan tulajdonosával. A kereszteződés teljesen beláthatatlan a telek miatt, ezért az utat
szeretnénk itt kiszélesíteni, valamint járdát
építeni hozzá. Ezzel biztonságosabbá válna
a közlekedés. Az első akadály elhárult a terv
elől, mert meg tudtunk állapodni a telek tulajdonosával. Még a tél beállta előtt szeretnénk a beruházást elvégezni.

Május folyamán az ÁROP pályázatnak köszönhetően elégedettség-mérés
zajlott a városban. A Budakalászi
Hírmondó előző számában megjelentek ennek a részletei, amely azt mutatja, jó Budakalászon élni. Mit
gondol a közvélemény-kutatás eredményéről?
Örülök az eredménynek. Az elégedettségmérés komoly dolog, így kértük a felmérést
végző céget, hogy mindenképpen olyan kérdéseket tegyenek fel a polgároknak, amelyekre konkrét, használható válaszokat
kapunk. Az eredmény az lett, hogy Budakalászon jó élni. Emellett természetesen tudjuk, hogy van még mit tenni a városban.
Vannak még felújításra váró utak és járdák.
Tudjuk azt is, hogy csúcsidőben nehéz az
autós közlekedés a városban. Azon igyekszünk azonban, hogy elviselhetőbb legyen ez
a teher, ezen segíthet a forgalom átszervezése, az utak felújítása, de lobbizunk az elkerülő út megépítéséért és az M0 minél
gyorsabb továbbviteléért is. A városban
élőknek az a véleménye, hogy Budakalász az
elmúlt négy esztendőben sokat fejlődött,
volt, aki nagyobb, volt, aki kisebb léptékűnek látta a fejlődést. Mint budakalászi polgár is mondom, hogy tisztább, rendezettebb,
biztonságosabb, virágosabb lett a város, élhetőbb lett a település. A nagy beruházások
mellett (Egészségház, Bölcsőde, Kálvária
Park megépítése) sok apró kényelmi fejlesztés is történt: járdák építése, kishíd felállítása. Annak is örülök, hogy a képviselőtestület munkájának megítélése is pozitív, és
az is jó érzéssel tölt el, hogy sokan elégedettek az én munkámmal is.

Aki a Mátyás király utca felé járt a
hetekben, nagy változást tapasztalhatott. 400 méteren térköves burkolatot kapott a korábban nehezen
járható útszakasz. Mely utcák, mi-

lyen munkák következnek most augusztusban?
Nagyon sok utcát szeretnénk megújítani
idén, azért kezdtük a Mátyás király utcával,
mert – minden hiedelemmel ellentétben –
Szentistvántelepen nagyon rosszak az utcák.
Az összközművel ellátott belterületi útjainkat nézve ebben a városrészben még aszfaltos utcák sincsenek mindenhol. Innen most
átmegyünk az Ófaluba, a következő lépés a
Szérűskert, Diófa, Zöldfa utcák felújítása
lesz. Aztán nekiállunk majd a Budai úti járdának, amely a borháztól egészen a város
határáig tart majd. Ha megérkeznek az engedélyek és az időjárás is engedi, akkor sor
kerül még a Bethlen Gábor, Szent László
utca és a Martinovics utca iskola körüli szakaszának felújítására. Jövőre mindenképpen kell majd foglalkoznunk Budakalász
árokrendszerével. A jelenlegi vízelvezetők
ugyanis nem tudják elvinni a hirtelen lezúduló esőt. Sajnos sokan betömték az elmúlt
15-20 évben az árkokat, beültették vagy autó
parkolót építettek a helyére. Extrém időjárásnál azonban emiatt is áll a víz az utakon,
a pincékben. Ahol tudunk, segítünk szivatytyúzni, betömjük a kátyúkat, de lehet látni,
hogy országszerte problémát jelent a szélsőséges időjárás.
Már csak pár hét van a 2014/2015-ös
tanév kezdetéig. A Kalász Suliban
biztosított lesz a hely egy új tanterem
kialakításával az összes diáknak.
Szentistvántelepen azonban nem készül el a tankerület által ígért négy új
tanterem szeptember 1-ig. Milyen
megoldás született?
A tankerület igazgatója arról tájékoztatott augusztus elején, hogy már megrendelték azt az ideiglenes tanteremnek helyt adó
mobil létesítményt, amiben meg fog kezdődni a tanítás szeptemberben. A Nemzeti
Sport Központok információi szerint – ők
lesznek a kivitelezők – a jövő év elejére elkészülhet a négy új tanterem. Ez azt jelenti,
hogy a tanítási idővel párhuzamosan az építkezés is zajlik majd. Ezzel számításaink szerint mindössze pár évre oldódnak meg a
gyerekek elhelyezésének problémái, azért
lobbizunk, hogy egy új, 25-30 tantermes,
tornacsarnokos iskola épülhessen Budakalászon, amelynek becsült költsége a szakemberek szerint mintegy másfél milliárd forint.
Ha az állam mutat hajlandóságot a beruházásra, a város önrészként felajánl egy belterületi ingatlant az építkezéshez.
2014. augusztus
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mesés környezetben
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Az építkezés az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg,
amelyhez Budakalász 70 millió forinttal járult hozzá. Az építkezés tervezett összköltsége így 220 millió forint.

Az épület ünnepélyes átadása 2014. augusztus 29án, pénteken 10 órakor lesz. Az ünnepségen részt vesz
Veresné Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár is. Az átadóra minden érdeklődőt szeretettel vár az önkormányzat, ahol az épület kívül is
és belül is megtekinthető lesz.
Az átadást követően szeptember elsején pedig már az új
lakók, a kisgyermekek veszik birtokba a mesés épületet.
ka

Az udvarra vezető belső folyosó
Budakalász új bölcsődéje kívül is, és belül is hamarosan elnyeri végső formáját. Az épületet szemlélve úgy érezzük, hogy
a kerítésen belépve egy mesevilágba csöppenünk. Az épület
oldalából kidudorodó buborékforma, a hullámvonalú tetőszerkezet a kék-zöld-sárga-piros falak, ablakok és üvegtéglák,
a beépített fa, tégla és vakolt homlokzat váltakozása, mindmind egy elvarázsolt világra emlékeztetnek. Az idejáró budakalászi gyerekek egy igazi tündérmesében érezhetik magukat
nap, mint nap. Ezt a mesét pedig Turi Attila idézte meg a gyerekek számára. Az épület tervezése, a páratlanul gazdag tér-,
forma-, és színvilág megálmodása és létrehozása ugyanis a
város főépítészének fantáziáját dicséri.
A külső munkákat illetően elkészült az épület vakolása, a
fa- és téglaburkolat elhelyezése. Beépítették a nyílászárókat is
és a zöld tető növényzetének talajrétege is a helyén van. A belső
térben befejeződött a festés, a vizes helyiségek burkolása, az
épületgépészeti munka, valamint a víz és fűtésszerelés. Már
csak a belső eszközök szállítása és az udvar rendezése van
hátra. A belső eszközök beszerzésére kiírt pályázat nyertesével 2014. július 25-én írt alá szerződést Rogán László polgármester és Gombkötő Márk a Gomép Kft. ügyvezető igazgatója,
így a bútorok és a műszaki berendezések szállítása is hamarosan megkezdődik.

Budakalász Város Önkormányzata a
Budakalászi Bölcsőde, mályva utcai tagintézményének
ünnePÉlyeS áTAdáSáT
2014. augusztus 29-én 10:00 órakor tartja.

Az ünnepélyes átadóra meghívott vendégek:
Balog Zoltán miniszter
Veresné Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő
Dr. Szűcs Lajos, a pest Megyei közgyűlés elnöke
Helyszín: Budakalász, Mályva utca 1/b

szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Rogán László
Budakalász polgármestere

Eszközbeszerzési szerződés aláírása
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Hamarosan nyit a bölcsőde

már csak az utolsó simítások vannak hátra a mályva utcában az új bölcsőde épületén. Az ünnepélyes átadás augusztus
29-én lesz. lapunk kérdéseire krompholczné Hideg marietta intézményvezető válaszolt.

n Miért volt szükség erre az új
bölcsődére?
A régi bölcsődét a Budai úton egy
családi házból alakították át, harminc gyerek gondozására alkalmas.
A városban azonban nagyon sok a
kisgyerekes család, többszörös volt
a túljelentkezés, ezért nagy izgalommal és örömmel fogadtuk az új bölcsőde felépítésének hírét.

n Eddig hogyan oldotta meg
az önkormányzat, hogy a gyerekeket el tudja helyezni?
A Budai úti intézmény mellett az
önkormányzat a Csodabogár Alapítvány bölcsődéjével kötött szerződést, ott is húsz gyereket láttunk el.
Az új bölcsődében összesen 48 gyereket tudunk majd fogadni. A jelenlegi jelentkezők száma 68, így az új
bölcsiben négy csoport indul, a régi épületben pedig két csoportban helyezzük el a kicsiket. Ezzel megszűnik az a megoldás, hogy a magánintézménybe járjanak a gyerekek. Minden
jelentkezőnek tudtunk helyet biztosítani.

n Említette, hogy négy csoport lesz az új intézményben. Van e arra valamilyen szabály, hogy hány gyerek lehet egy csoportban?
Igen. A törvény úgy szól, hogy két év alatt 12 fő lehet egy
csoportban, két év fölött pedig 14 fő. A budakalászi bölcsődének nincs saját főzőkonyhája, ezért mi egyéves kortól fogadjuk
a gyerekeket.

n Új munkahelyek is létesülnek itt, hány embert tudtak fölvenni?
Nagyon sok volt a jelentkező, közel száz pályázat érkezett
be. Hét új dolgozót vettünk föl: kisgyermeknevelő, dajkatakarító, konyhai dolgozó, gazdasági ügyintéző és kertész-karbantartó is van köztük. Elsődleges szempont volt, hogy
budakalászi lakos legyen a pályázó, illetve hogy megfelelő
szakmai gyakorlata legyen.

n Hogyan néz ki egy nap a bölcsődében, vannak-e
kötött programok, mint az óvodában, vagy azért
sokkal szabadabb a nevelés?
Mi reggel 6-tól este 18 óráig fogadjuk a gyerekeket. Nincsenek kötött foglalkozások, tehát teljesen szabadon játszhatnak a gyerekek. A kisgyermeknevelőnek tulajdonképpen az a
feladata, ha a gyerek visszahúzódó, nem nagyon tevékenykedik, akkor megpróbálja bevonni a játékba, fölajánl játékot, de
nem mi döntjük el és nem mi határozzuk meg, hogy mivel játszanak.
n Mennyi időt vesz el a beszoktatás?
Egyénfüggő, általában két hetes beszoktatás van a bölcsődében. Ez anyával, apával, nagymamával, valamelyik családtaggal történik. Az első napokban másfél órát töltenek a

bölcsődében a családtagok, majd ez az idő egyre csökken.
Semmit nem erőltetünk, minden szabadon zajlik. A gondozási
feladatokat az anya végzi, a kisgyermeknevelő figyelemmel kíséri, és a negyedik-ötödik naptól először csak tíz percre, utána
egyre hosszabb időre megy ki az anya a csoportból. Ez a második hét végéig tart, amikor a kisgyerek már egy egész napot
tölt a bölcsiben. Körülbelül három hónap kell a gyerekek végleges beszoktatásához.

n Van lehetőség rá, hogy a szülő visszajelzést kapjon, mit csinált a gyermek aznap?
Igen, mi napi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel és megbeszéljük volt-e valami különös, hogy aludt az éjszaka, mi történt tegnap és délután is beszámolunk a szülőknek az aznapi
eseményekről. Ezen kívül szülőcsoportos megbeszéléseket tartunk, úgyhogy folyamatos a kapcsolattartás.

n Ez olyan, mint a szülői értekezlet az óvodában, iskolában?
A szülőcsoportos megbeszélés úgy zajlik, hogy kiválasztunk
egy témát – ez lehet étkezés, önállóság, szobatisztaság- és beszélgetünk. Ilyenkor a szülők egymás között megbeszélik a
problémákat, tanácsot adnak egymásnak, a kisgyermeknevelőknek csak vezetni kell a beszélgetést.

n Milyen lesz a berendezés, a játékok az új intézményben?
A szakma szabályozza, milyen lehet a berendezés, méretei,
arányai. Nagyon szépek lesznek a bútorok és a játékok száma
is megfelelő. Reméljük, a szülőknek is tetszeni fog. Fontos
szempont a játékok kiválasztásánál, hogy ne legyenek
balesetveszélyesek, illetve, hogy pedagógiai szempontból megfelelőek legyenek a bölcsődés korosztálynak. Úgy rendezzük
be a csoportokat, hogy minél kevesebb tiltás legyen, teljesen
gyerekbarát környezetben játszhassanak a kicsik és hogy biztonságba érezzék magukat.
hd
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Csatornára várva

Pest megye környezetvédelméért díj
Pest megye Önkormányzata a díjjal
az épített és természetes környezet
állapotának megóvásáért, jobbításáért
és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket
ismeri el.
fElHÍVás

Pest megye
környezetvédelméért díj

pest Megye Önkormányzata
nagyra becsüli a megye lakossága,
valamint közösségei által az épített
és természetes környezet állapotának
megóvásáért, jobbításáért
és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket,
ezért e területen elért kiemelkedő
teljesítmények elismerésére 2008. évtől
pest Megye környezetvédelméért díj
elnevezéssel kitüntető díjat alapított.
(A hatályos rendelet letölthető
pest megye honlapjáról.)
A közgyűlés a díjakról
2014. október 31-ig dönt, a díjak
kiosztására a Megyenap alkalmából
2014 decemberében megrendezésre
kerülő ünnepségen kerül sor.

A pályázatokat a rendeletben
meghatározott feltételek szerint
pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési koordinációs
és Irányítási Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
címre, schindler-kormos Eleonórának
címezve, postai úton vagy személyesen
lehet benyújtani.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat
címét: „pest Megye
környezetvédelméért díj 2014”

A beadási határidő 2014. szeptember 1.

felmerülő kérdéssel, problémával
schindler-kormos Eleonóra területfejlesztési és területrendezési
referenshez lehet fordulni az alábbi
elérhetőségeken:
pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési koordinációs
és Irányítási Iroda (TEkI)
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: 06-1-233-68-60; fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-352-9609
E-mail: kormose@pestmegye.hu
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Tavaly nyújtotta be pályázatát az államhoz Budakalász önkormányzata a Berdó
városrész csatornázására. A dokumentumot befogadták, de eredményt még nem hirdettek. Az önkormányzat már több levelet is írt a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak, ahonnan legutóbb biztató válasz érkezett.
Az elmúlt esztendőkben éppen a csatorna- és csapadékvíz elvezető hálózat hiánya
miatt nem épülhettek végleges utak a Berdóban. Ha azonban idén sem hirdetik ki a
csatorna pályázat eredményét, jövőre önerőből kezd fejlesztéseket a város – mondta
el Kaltner Károly, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke.
Az extrém időjárás miatt gyakori, hogy elönti a hordalék az utcákat, és vízzel telnek meg a pincék. A városvezetők ezért 2015-ben szeretnének csapadékvíz elvezető
hálózatot és ezzel rendes utakat építeni. Az utcákat térkő burkolattal tervezik, így ha
bármikor adódik lehetőség a csatornaberuházás elindítására, csak fel kell szedni a
köveket, majd a végén visszahelyezni őket.
Arra nincsen forrása az önkormányzatnak, hogy a csatorna építését saját pénzből
finanszírozza, a lakóknak a pályázati megoldás esetén is mintegy 300 ezer forinttal
kell hozzájárulniuk az építkezéshez. Ehhez már évek óta takarékoskodnak.
hd

Szúnyoggyérítés

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy
Budakalász közigazgatási területén a soron
következő légi-kémiai szúnyoggyérítés 2014.
augusztus 14-én lesz. A gyérítés a korábbi alkalomhoz hasonlóan az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság koordinálásában zajlik.
A légi irtásokat napnyugta előtt másfél
órával kezdik, és napnyugtáig végzik.
Rossz időjárás vagy műszaki hiba esetén a tartalék időpontok szúnyoggyérítés esetében 2014. augusztus 15-16-án lesznek.
A készítmény kijuttatott formájában kizárólag szúnyogra, illetve szúnyog méretű rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes.
A vérszívók gyérítése kiterjedt az egész városra, különös gondot fordítva a Duna-parti
területekre. A munkálatok irányításában képviselők vettek részt – Máté István, Major Ede,
Tolonics István és Kaltner Károly – saját körzetükben koordinálva és ellenőrizve a munkát.

rágcsálóirtás

Az elmúlt hetek jellemzően meleg időjárása különösen kedvezett a patkányoknak. A leginkább érintett területek a patakmedreink, ahol várható a megjelenésük.
Fontos a kártevő ellen védekezni, mert a patkányok komoly gazdasági károkat
okozhatnak, és közegészségügyi szempontból is veszélyt jelentenek.
A probléma felszámolására patakmedreink egyes belterületi részein (Lenfonó
gyár állomásnál lévő pékségtől a Sport utca-hídig terjedő szakaszán és a Szegély
utcában), illetve a Lupa sziget közterületein a Hivatal megbízásából patkányirtási
munkálatokat végeznek.
A munkálatok időpontja:
2014. augusztus 8. (Kolónia utca lakóházas területén
és a Lupa sziget közterületein)
2014. augusztus 19. (Belterületi patakmedrek, Szegély utca)

A jelzett területeken csalétkes műanyag etetőket helyeznek el, amelyek Protect- B paraffinos patkányirtó korongot tartalmaznak. A patakmeder mentén műanyag csövekben, a többi területen műanyag etetőládákban helyezik el az irtószert.
Mindkét típus figyelmeztető felirattal van ellátva, feltüntetve rajtuk az esetleges
mérgezés ellenszerének neve is, ami a K1 vitamin.
Kérjük, hogy a mérgezések elkerülése érdekében fokozottan ügyeljenek gyermekeikre és háziállataikra! Mérgezés gyanúja esetén a mérgezettet haladéktalanul kórházba kell szállítani.
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Felkészült a tanévkezdésre a kalász Suli

Szeptemberben három első osztállyal, közel 80 új tanulóval indul a tanév a Kalász Suliban. Ahogyan a tavalyi esztendőben, idén is átalakítások kellettek ahhoz, hogy mindenki
számára jusson hely. Most a könyvtár és a fizika szertár esett
áldozatul. A kötetek egy részét elajándékozták, a könyvek
másik fele pedig a fizika szertárban kapott helyet. Az itt tárolt
eszközök is továbbköltöztek emiatt. Korszerűsítették a világítást, megrendelték a szükséges bútorokat, táblát. A munkálatokhoz a város önkormányzata több mint egymillió forintot
biztosított.
A teremalakításon és tisztasági festésen túl azonban a Szülői Munkaközösségnek köszönhetően további újdonságok is
várják majd a gyerekeket a 2014/2015-ös tanévben. A régi
épület aulájának felújítása tavaly augusztusban merült fel először, a szülők akkor úgy döntöttek, hogy a tanév során gyűjtést szerveznek a munkálatokra. A nyári felújításokat Nógrádi
Anikó tanárnő koordinálta. Az iskoláért és a gyerekekért tett
összefogásról a Szülői Munkaközösség elnöke, Emmer Edit írt
részletesen.

szebb és vidámabb az udvar a színesre festett játszóeszközökkel.
A fa játékok komoly felületkezelést is kaptak festés előtt

Óriási közösségi, szülői összefogás valósult meg a felújítás során

zeneiskolai hírek

A Zeneiskola és a Kalász Suli közös
tanévnyitó ünnepélye 2014. augusztus
31-én, vasárnap 17 órakor lesz a Kalász
Suli udvarán, melyre szeretettel várjuk
minden növendékünket és a kedves
szülőket.
A pótbeiratkozásra és a térítési díjak
befizetésére várhatóan szeptember első

Már várja az első osztályosokat a könyvtárból átalakított, szépen
felújított tanterem

Hinni se mertük!

Pont egy éve néztünk szét a régi épület aulájában, mennyire
elhasználódott, mennyire kopott a gyerekek rajzai, plakátjai
nélkül az épület. Tennünk kéne valamit, szólt a kérés. Kellene
új padlóburkolat, festeni kéne a falakat, és milyen jó lenne
lambéria a negyven éves kövek helyére, a falra.
Döbbenten álltunk, néztünk
szét, mennyi munka lenne itt!
Aztán jött a nagy elhatározás,
gyűjtsünk rávalót egész évben. A
hagyományos Szülő-Nevelők bálján, az év végi Alapítványi napon
összejött annyi, amivel már érdemes volt megtenni a következő lépést.
Az önkormányzat segített felmérni a tennivalókat, és a júniusi
szervezés után megindulhatott a
munka.
A folyosó felújítása
Apukák csapata leverte a fali
burkolólapokat, anyukák kalákában színesre festették az udvari játékokat, persze az egyik család ingyen felajánlott csiszoló
munkája után. Egy másik apuka már a játékok alatti tereprendezésen dolgozik, míg az iskola egy volt tanulója végzi a
burkolást, igazán jutányos áron. Készül a nagy emléktábla restaurálása csak úgy szívből, és már az ecsetek, mázolóhengerek
is csatasorba álltak.
Egyik munkálat után jön a másik, a segítő ötleteket a tettek
követik, és csak kapkodjuk a fejünket, hogy bizony ez is meglett, az is kész lesz, pedig tervezni se mertünk ennyi mindent.
Hogy mi kéne még? Tán néhány télálló szép növény, és
némi fenyő mulcs, hogy a megújult udvari játékok és persze a
gyerekek még jobban érezhessék magukat ősztől a szebb,
egészségesebb környezetben.
Emmer Edit szülő

felében lesz lehetőség a fenntartó Tankerület későbbi utasítása alapján. Kérjük kísérjék figyelemmel honlapunkat
(www.kami.hu) és kifüggesztett hirdetményeinket!
Nagy örömünkre újabb hangszeradománnyal
gazdagodott alapítványunk. Egy kedves helyi lakos
rendelkezésünkre bocsátotta régi, de
használható állapotú pianínóját, melylyel lehetővé tette a zeneiskola egyik

elöregedett, hangolhatatlanná vált pianínójának cseréjét. Támogatónknak ezúton is hálásan köszönjük!
Továbbra is köszönettel elfogadunk
pianínókat mindhárom telephelyünkre,
ha lehetőségük van arra, hogy a budakalászi zeneoktatást ilyen formában támogassák!
Hermeszné Uracs Mónika
igazgató
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VENDÉGÜNK: augusztusban dr. Tomka Gábor régész

Foglalkozása: hivatásos
„kincskereső”
A budakalásziak jól ismerik a
nevét, hiszen a kálvária dombon
zajló ásatást dr. Tomka Gábor vezette. Jelenleg a magyar nemzeti
múzeum főigazgató-helyetteseként dolgozik, de a terepmunka
továbbra is közel áll hozzá. ismerjék meg most a köztünk élő régészt kicsit másként.

n Elmesélné, hogy hogyan lett
régész? Szerette a történelmet, vagy egyéb vonzóerő
vitte a szakma felé?
Az én történetem speciális. Általában az emberek úgy lesznek régészek, hogy gyerekkorukban érdekli
őket a történelem, foglalkoznak a
gondolattal, végül kevesen választják ezt a hivatást. Őszintén szólva
én gyerekkoromban nem akartam
régész lenni, sőt nagyon is utáltam a
régészetet. Szüleim régészek, mindig vittek az ásatásokra, ami mindig
nagyon meleg és kellemetlen volt. A
szüleim sem szerették volna, hogy
régész legyek, úgyhogy igyekeztek
természet-tudományi irányba terelgetni. Egy darabig ez sikerült is, aztán csak visszaütött a dolog. Amikor 18-19 éves koromban elgondolkodtam, hogy mi az, ami engem legjobban
érdekel, az mégiscsak csak a régészet volt.

n A régészet egy nagyon összetett szakma, sok tudományterületen kell jártasnak lenni. Milyen szakterületet választott?
Az én szakterületem a késő középkor és a kora újkor régészete, ami a régészeten belül egy kései korszaknak számít, és
ebben a korszakban már nagyon sok másfajta forrás is van,
amit a régésznek használnia kell. Ismerni kell – akár egy történésznek – a levéltári forrásokat, néprajzi analógiákat, a művészettörténet bizonyos ágait.

n Néhány évvel ezelőtt Budakalászt választották otthonuknak, és aztán a város is adott feladatot. Menynyire volt különleges dolog, hogy ahol él, ott
kutathat?
Ez valóban nem egy szokványos felállás, én is több száz kilométerre szoktam dolgozni az otthonomtól. Semmiféle ismeretem nem volt akkor, amikor ide költöztem a Kálvária mellé
Budakalászra. Tetszett a hely, kisugárzása volt. Az, hogy egyben régészeti, csak később derült ki számomra is. Utánanéztem Budakalász régészetének, miután láttam, hogy van itt egy
ismert régészeti lelőhely, akkor kezdtünk el beszélgetni a város
egyik vezetőjével, aki a szomszédunk is, hogy lehetne folytatni
a kutatásokat.
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n Győrből származik, de Budakalászon talált új otthonra a családjával. Mesélne egy kicsit róluk?
Három gyermekünk van, 9, 6, 4 évesek. Aranyosak, kedvesek és elég sok feladatot adnak. Küzdelmes, de szép dolog.
Amikor nem dolgozom, akkor is dolgozom, de hogyha mégsem, akkor családozom alapvetően. Más hobbira nem futja az
időből.
n Ha így visszagondol a pályafutására, melyik lelet az,
amire a legbüszkébb? Vagy
mi volt a legérdekesebb a
sok-sok lelőhely közül?
A legérdekesebb dolgot a szüleim találták az említett Árpás mellett. Az egy római kori kisváros
volt, amit a népvándorlás korában
használtak még. Itt egy hun kori
hercegnek vagy előkelőnek a sírja
került elő aranytárgyakkal. Mivel
kései korszakkal foglalkozom,
kincsleleteket ritkán találok. Inkább településrégésznek tartom
magamat. Engem például izgalomba tud hozni egy olyan szemétgödör, ami egy laikust mondjuk
különösebben nem dob fel. A budakalászi ásatáson is voltak olyan
leletek, amik kifejezetten érdekesek voltak: például a festett üvegablak töredékek.

n Amikor nekikezd egy munkának, milyen lelkiállapotban van a régész? Mert nekünk, kívülállóknak
„kincskeresésnek” tűnik a dolog.
A régészetnek nem az a lényege, hogy kincset találjunk –
persze nagyon örülünk, hogyha sikerül. Igazából a múltra nyitott kis ablakok nemcsak a kincsekből állnak, hanem azokból
az apró kis részletekből, hogy egy-egy tárgy hol, és hogyan helyezkedik el, milyen rétegben van. Aprólékos megfigyelést igényel. Hogy milyen lelki állapotban van a régész? Persze, ha
valami izgalmas dolog kerül elő, akkor nyilván felfokozott a
hangulat, de igyekeznünk kell nem elengedni az érzelmeinket.
Hiszen hogyha előkerül egy lelet, a régész nem kikapja azonnal és nézegeti, hanem azt szépen körbetisztítja, és abban a
helyzetben, ahogy volt, úgy igyekszik megtartani és dokumentálni. Mert a régészet olyan speciális munka, ha mi feltárunk
egy lelőhelyet, azzal az ottani információk nagy részét el is
pusztítjuk. Ezért minél több mindent, amit csak tudunk, igyekszünk dokumentálni.

n Azt mondta az előbb, hogy településrégésznek
tartja leginkább magát, ez alatt pontosan mit ért?
Falvakat, városokat, várakat kutattam, falakat, rétegeket.
Kerámiával foglalkoztam sokat, például kályha-csempékkel,
török kori kerámiával, cseréppipákkal, amelyek a 17. században jelentek meg Magyarországon. Egy érdekes kis témája ez a
régészetnek.
hd
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Budakalász virágai

fotók: Bodó éva

mikor elültették az egynyári virágokat, kánikulában, hőségben, kiszáradt porzó talajban, nem igen hittük, hogy
ezekből a növényekből lesz valami! A dunakanyarból származó magyar nemesítésű virágok az idén bevezetett esti
locsolásnak és pár igazán remek áztató esőnek köszönhetően mégis megmutatták pompájukat. Budakalász virágai
nem csak a helyi lakók, de a környező települések elismeréseit is kivívják!
köszönjük mindenkinek, aki közreműködött ebben!

9

BudAkAláSzi Hírmondó

Új parancsnok a rendőrőrsön
inTerJÚ Grezner láSzlóVAl

fotó: szabó Tamás

Július 1-je óta új parancsnoka lett a Budakalászi rendőrőrsnek. A korábbi vezető, Sörös Csaba áthelyezését kérte, a helyére pedig a térségben élő Grezner
lászló került. A fiatal családapa már régóta a Szentendrei rendőrkapitányság
munkatársa, Budakalász problémáit is jól ismeri.

n Arra szeretném kérni elsőként,
hogy mutassa be magát a budakalásziaknak. Mióta dolgozik
rendőrként?
1998-ban felvételiztem a budapesti,
akkor még Rendészeti Szakközépiskolába, 1999-től már az akkori rendszer
szerint próbaidős őrmester lettem.
Mikor itt végeztem a Budapesti Rendőrfőkapitányság VIII. kerületi kapitányságára kerültem, ahol mint járőr
teljesítettem szolgálatot a Közrendvédelmi Osztályon. Ezt követően fogdaőrként dolgoztam jó pár évig, majd 2006
nyarán kértem az áthelyezésemet a
Szentendrei Rendőrkapitányságra. Itt a
Közlekedésrendészeti Osztályon kezdtem el dolgozni, mint járőr, majd a Bűnügyi Osztályra kerültem. Közben pedig
rendőrszervező képesítést szereztem.
2010. december 1-jén rendőr hadnagy
lettem, 2013 májusától én vezettem a
Bűnügyi Osztály nyomozó alosztályát.
Innen kértem az áthelyezésemet a budakalászi rendőrőrs parancsnoki helyére.

n A ranglétrán folyamatosan lépkedett előre, de hogyan lett
rendőr? Volt más elképzelés is fiatalon, hogy mi lesz, ha nagy lesz?
Gyerekkoromban még nem gondolkodtam azon, hogy rendőr akarok lenni,
vagy esetleg más. A szakközépiskolában
fogalmazódott meg bennem, hogy tetszik ez a hivatás. Sok türelem és idő kell
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hozzá. Ha kereskedőnek tanultam volna,
hazamehetnék, amikor bezárt a bolt. A
rendőrségen azonban számtalanszor
hozza úgy a sors, hogy a tervezett munkaidőn túl is maradni kell. „Kötetlenebb”
a munkaidő sokszor, de azt is szeretem
benne, hogy érdekes, változatos és nem
lehet megunni.

n Hogyha a család tolerálja ezt,
akkor nincs is gond.
Ilyen probléma szerencsére nincsen,
ugyanis a feleségem is rendőr, így tudja,
hogy ez a munka mivel jár. Van egy

VIII. éVfolyAM, 8. száM
négy és fél éves kisfiam, családommal
Pilisszentkereszten élünk.

n Amikor éppen nem dolgozik,
akkor mivel tölti szívesen az idejét?
Pihenéssel töltöm a szabad órákat leginkább, a családdal, a gyerkőccel. Most,
hogy óvodai szünet van, a kisfiam tölti ki
leginkább az időmet, de szívesen
megyünk kirándulni is. Vácrátótról kerültem a térségbe, miután megismerkedtem a feleségemmel, szép hely, sok
látnivalóval, semmiképpen sem unalmas
környék.
n Budakalász nem teljesen ismeretlen az Ön számára, hiszen a
Szentendrei Rendőrkapitányság
munkatársaként gyakran járt itt.
Viszont a feladat új. Hogyan érzi
eddig magát a városban?
2006 óta dolgozom a Szentendrei Rendőrkapitányságon, már akkor gyakran
jártam Budakalászra, amikor a közlekedésrendészetnél voltam. A balesetek
helyszínelése és a forgalom ellenőrzése
is a feladatom volt, később pedig a nyomozó alosztály munkatársaként is többször voltam a városban. Az őrs vezetése
valóban ismeretlen még a számomra, de
igyekszem minél előbb beletanulni, hogy
zökkenőmentes legyen a munkánk. Feladataim közé tartozik az őrsön dolgozó
állomány munkájának koordinálása, a
szolgálat megszervezése, a feladatok
meghatározása és végrehajtásának ellenőrzése is. Folyamatosan egyeztetünk
a városőrséggel, akikkel közösen próbálunk megoldást találni több problémára
is. Jól érzem magam Budakalászon, elégedett vagyok az életemmel.

ingyenes jogsegély-szolgálat

hd

A város külsős alpolgármestere, dr. Krepárt Tamás évek
óta ingyenes jogi tanácsadást tart a Polgármesteri Hivatal
épületében. Szerdánként 9 és 11 óra között várja azokat,
akiknek segítségre van szükségük problémájuk vagy vitás
helyzetük rendezéséhez. A tanácsadásra az ügyfelek a
06-70/455-6937-es telefonszámon tudnak bejelentkezni.
Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a budakalásziak örülnek a lehetőségnek, és folyamatosan adják tovább a hírét.
„Heti rendszerességgel tartom a jogsegély-szolgálatot,
minden alkalommal többen fölkeresnek. Alapvetően családjogi, öröklés- és polgári jogi területek érdeklik az embereket. Nagyon sokszor valóban csak egy tanácsra van szükség,
hogy egy-egy problémás, vitás ügyet hogyan lehet a legjobban elintézni, illetve hogy ki,
milyen jogokkal rendelkezik. Az ügyek nagy részét peren kívül, megegyezés alapján tudjuk
rendezni. Örülök, ha egy ilyen esetben működhetek közre, mert a budakalásziak vagy a
szomszédok vitáit szerencsésebb egymás között, kulturáltan rendezni, hiszen együtt, egymás mellett élünk. Sokszor tényleg csak arra van szükség, hogy mindenki tisztában legyen
a jogaival és a kötelezettségeivel. Ezt követően mindenki belátóbb a másik iránt.”
hd
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kÉk Hírek

nem is olyan trükkös tolvajok

Időről időre „trükkös tolvajok” járnak a városban. A megnevezés félrevezető, hiszen a trükk lényege: rábírni a házban
élőket arra, hogy beengedjék őket s így elvihessék a lakók értéktárgyait. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a közműszolgáltatók, vagy a különböző hatóságok munkatársainak
igazolványa, jelvénye, vagy azonosításra alkalmas dokumentuma van, akinek pedig nincs, azt ne engedjék be otthonaikba!
A „trükkös tolvajok” főleg az idősebb korosztály hiszékenységét használják ki, így ők különösen ügyeljenek arra, hogy idegen embert ne eresszenek be házaikba. Kérjék őket, hogy
azonosítsák, igazolják magukat. A budakalászi önkormányzat
semmilyen térítést, fuvarköltséget, vagy bármilyen más jogcímen pénzt nem kér azoktól, akiket akár tűzifa-támogatásban,
akár az Idősek Karácsonya alkalmából ajándékcsomagban részesít, tehát ha bármely budakalászi polgárt valaki azzal keres
fel, hogy az önkormányzattól jött, hozott valamit, ami pénzbe
kerül, akkor az érintett fizetés helyett haladéktalanul hívja a
Rendészetet a 70/314-6104-es telefonszámon!
A „trükkös lopások" másik válfaja a bevásárlóközpontoknál
tapasztalható. Amikor a vásárló kijön az áruházból, táskáját
gyakran bedobja a vezetőülésre, majd az ajtót nyitva hagyva
indul bepakolni az árut a raktérbe. Ekkor, vagy amíg a bevásárlókocsit visszaviszi a helyére, a jármű sokszor őrizetlen
marad. A tolvajok ilyenkor pillanatok alatt kiemelik a vásárló
táskáját a kocsi elülső részéből, jelentős kárt és bosszúságot
okozva annak, akinek ellopják az iratait, pénzét, kulcsait, személyes tárgyait. Ezek a tárgyak többségében elő sem kerülnek,
pótlásuk rengeteg utánajárást igényel. Ezt a fajta „trükkös
lopást” egyszerűen elkerülhetjük azzal, hogy nem tesszük a
táskánkat az első ülésre, pakoláskor is figyelünk az autónk
körül felbukkanó személyekre, és a bevásárlókocsi visszatolása előtt lezárjuk járművünket.

BudAkAláSzi Hírmondó
nek minősül, ezért a szerződést a NAV felé be kell jelenteni.
Olyan is előfordult már, hogy a bérlő utólag feljelentette a lakást kiadó személyt az adóhatóságnál, aki ilyen esetben biztosan számíthat tetemes összegű adóbírságra. Egy rosszul
megválasztott albérlő tehát rengeteg problémát tud okozni,
rengeteg tartozást tud felhalmozni, kitenni pedig csak bírósági
úton lehet (a bérlőtől önhatalommal való „megszabadulást"
nem ajánljuk senkinek), ezért indokolt a legnagyobb körültekintés, ha az ingatlanunkba albérlőt akarunk fogadni.

A vízen is járőrözik a rendészet

Idén nyáron, az Önkéntes Tűzoltósággal együttműködve
minden hétvégén, és a melegebb nyári napokon motorcsónakos rendészeti járőr vigyáz az Omszk Parkba érkezőkre. Ismert, hogy a budakalászi tavakban tilos a fürdőzés, ennek
ellenére sokan bemerészkednek a mélyebb, veszélyes szakaszokig is, vagy közel mennek a wakeboard-pálya vas-tartóoszlopaihoz, ami nagyon balesetveszélyes.

óvatosan az albérlőkkel

Számos lakossági panasz érkezik a Polgármesteri Hivatalhoz, amelynek lényege: a budakalászi háztulajdonos albérletbe
adja lakását, sok esetben szerződést sem köt az albérlővel, aki
előbb fűt-fát ígér a tulajdonosnak, majd egy-két hónap, és már
semmit nem hajlandó fizetni, de elmenni sem akar. Fontos
tudni, hogy az ilyen esetekben az albérlőnek szerződésszegésre
hivatkozva azonnal, írott szerződés hiányában is írásban fel
kell mondani (hiszen a szóban kötött megállapodás is szerződés), ha pedig nem hajlandó kiköltözni és tartozását rendezni,
a tulajdonosnak a Szentendrei Járásbírósághoz kell fordulnia
az ingatlan kiürítése és kára megtérítése érdekében. Bírósági
ítélet nélkül sem a rendőrség, sem más szerv nem tud segíteni,
birtokvédelem pedig nem adható, hiszen a bérlő van birtokon
belül. Nyomatékosan kérjük tehát, hogy aki lakását bérbe adja,
lehetőleg informálja le a jövendőbeli bérlőjét, kérjen legalább
kéthavi kauciót, és feltétlenül kössenek írásban szerződést a
felek. A „házilag barkácsolt" bérleti jogviszonyok (szimpatikusnak találom az albérlőt és minden kontroll, szerződés vagy
biztosíték nélkül beengedem) akár évekig is eltartó pereskedést vonhatnak maguk után. Célszerű ügyvéd, jogi szakértő segítségét kérni már a szerződés létrehozásához is. A bérleti
szerződések után befolyó bevétel pedig adóköteles jövedelem-

Ennek visszaszorítása érdekében az Omszk-tóban a tiltás
ellenére fürdőzőket a rendészet vízi járőre figyelmezteti, ha
pedig ez eredménytelen marad, a parton intézkednek a szabálysértővel szemben. A tiltott fürdőzés „jutalma" ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy
százötvenezer forintos pénzbüntetés is lehet. A mentőszemélyzet, valamint az orvosi szakszemélyzet hiánya azonban
sokkal súlyosabb következményekkel is járhat, hiszen aki hirtelen izomgörcs, pánik, vagy az úszótudás hiánya miatt elmerül, azt valószínűleg már csupán a búvárok fogják a felszínre
hozni, holtan, amint ez számos esetben sajnos elő is fordult a
múltban. A média, a rendőrség, az önkormányzat számtalanszor ismertette már a tiltott fürdőzőkre leselkedő veszélyeket,
sokan mégis fittyet hánynak a felszólításra és szabálysértést
elkövetve a vízbe mennek. Az önkormányzat, a rendőrség, valamint az Óbuda Zrt. (a Lupa-bányatavak egyik tulajdonosa)
és a tűzoltóság együttműködése révén idén nyáron kiemelt figyelem irányul mind az Omszk-tó, mind a Lupa-bányatavak
környékére.
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Szebb, korszerűbb, biztonságosabb
meGÚJulnAk A kÖzTerek BudAkAláSzon

megváltozott a mátyás király utca

fotó: kovács Andrea

Ami pedig ennél is fontosabb, hogy az itt élők kényelmesen
tudnak közlekedni, nem kell már kerülgetni a gödröket és kátyúkat. Habár Szentistvántelep ezen utcája aszfaltos burkolatú
volt, a gyenge útalap miatt több helyen megsüllyedt, feltöredezett – mondta el Hegyvári János, a Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda osztályvezetője. Két lehetséges módszer
közül választhatott a város: vagy egy újabb aszfaltréteget húznak a jelenlegi burkolatra, vagy térkővel rakják ki. Az utóbbi
lehetőség mellett döntöttek. Ennek oka, hogy az aszfalt ára jelentősen drágult az elmúlt esztendőhöz képest, ráadásul ehhez
teljesen az útalapig vissza kellett volna bontani az utcát. A térköves megoldás mellett szólt az is, hogy könnyebben és gyorsabban ki lehet javítani az esetleges hibákat, valamint a kövek
hézagaiban a víz is jobban elszivárog. A beruházás közel 15 millió forintba kerül. Ebből 400 méter hosszan, 4,3 méter szélességben szegéllyel ellátott térköves utca épül. Idén még több
útfejlesztés lesz, hamarosan – ha az időjárás engedi – a Diófa,
a Szérűskert és a Zöldfa utcában kezdik meg a munkákat.

Járda épült a Szalonka utcában

fotó: Tokodi Gábor

Mindössze nyolcvan méter hosszú az új járdaszakasz, mely
a Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai tagóvodájához vezet, azonban annál fontosabb. A Damjanich utcai kereszteződéstől az
intézményig ugyanis csak az úttesten tudtak közlekedni a gyalogosok is. Ez a reggeli órákban, amikor a gyerekeket sokan
autóval hozzák az oviba, veszélyes helyzeteket szült.
A járda a jogszabályi előírásoknak megfelelően 1,5 méter
széles, a kivitelezés során térkövet használtak, melynek javítása sokkal könnyebb, mint ha aszfalt vagy beton lenne. A
beruházás 1,2 millió forintba került. Az építés során átvezették a kerítés melletti folyókákat, valamint a meglévő járdák és
a kapubehajtó szintjéhez igazították a gyalogút szintjét.

fotók: fetterné ferenczy Beatrix

megújultak a kerékpáros pihenők

Ilyen volt...

... és ilyen lett
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2006-ban adták át Budakalászon a Duna-parti kerékpárutat. Ezzel a település bekapcsolódott a Pilis-Dunakanyar kerékpáros túraútvonalainak vérkeringésébe, valamint része lett
az Euro Velo hálózatának. Ugyanebben az évben el is nyerte
Budakalász akkor még nagyközség kategóriában a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett „Kerékpárosbarát Település” díjat. A kerékpárút építésével együtt pihenőhelyek is létesültek. A Lupa rév mellett a Kedves utcánál is
megállhattak a kerekezők. Az évek során azonban az időjárás
mellett meg is rongálták a pihenőket, melyeket július folyamán felújított az önkormányzat. A munkálatok közel egymillió forintba kerültek. Kicserélték a padokat, a tetőszerkezetet,
lefestették a fa alkotóelemeket. Emellett pedig a használhatatlanná vált ivókutakat is kijavították. A Kedves utcánál ráadásként nyomós kutat helyeztek el, ugyanis a környező utcák
egy részében nincsen vezetékes víz, így innen vihetnek haza
kannákkal a lakosok.
Rogán László polgármester közösségi oldalán több fotót is
lehet látni a felújítás előtti és utáni állapotokról. De már a lakosság is töltött fel képeket arról, hogyan vették birtokba a pihenőket. Volt aki pikniket rendezett itt, de olyan is, aki a
kutyasétáltatás közben pihent meg a Duna-parton.

BudAkAláSzi Hírmondó
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Hamarosan átadják a kishidat

fotó: Tokodi Gábor

Hosszas engedélyeztetési eljárás után júliusban elkezdődött annak a kishídnak az építése, mely a Klisovác utca és a
Kőbányai út között ível át a Barát-patakon. Így kényelmesebb
lesz a közlekedés az Egészségház és a patika között, valamint
azoknak sem kell kerülnie, akik autójukkal a Kőbányai úton
parkoltak le. A gyalogos átjárót a város főépítésze, Turi Attila
tervezte, kivitelezője pedig a GOMÉP Kft. Ez egy ragasztott fa
főtartós híd lesz, melynek fesztávolsága 6,5 méter. A kivitelezés előre becsült költsége közel két millió forint. Az Egészségház felőli beton hídfő készült el elsőként, a munkákat
csavarozási és burkolási feladatokkal folytatta a kivitelező. A
hídhoz vezető gyöngykavicsos sétányt viacolorra cserélik, hogy
a közlekedés könnyebb legyen az idősek, de akár a kismamák
számára is.

már nem kell félni a beázástól

fotó: kovács Andrea

1996-ban készült el az egykori Lenfonó Kultúrház felújítása, azaz a mai Faluház, mely 2008 decembere óta viseli Kós
Károly nevét. Az intézmény tetőszerkezete több ponton meggyengült az elmúlt esztendőkben, ezért nagyobb esőknél gyakoriak voltak a beázások. A 2013. évi pénzmaradvány terhére
az intézmény nyári szünete alatt kijavították a tető problémáit.
Benkó Attila, az intézmény vezetője elmondta, két helyen
zajlott a felújítás. Egyrészt az utcafront felőli részen az elöregedett cserepeket cserélték ki, amelyek a szakértők szerint
még egy telet már nem bírtak volna ki. Az épület másik oldalán pedig nemcsak tetőcserepeket, de az elkorhadt fa elemeket
is kicserélték.
Az intézmény ősszel újabb beruházásba foghat egy, a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően. 2,3 millió forintot fordíthatnak majd a városi
könyvtár felújítására és eszközök beszerzésére, ami azért is
fontos, mert évről évre egyre többen iratkoznak be az intézménybe. Az olvasókat augusztus folyamán is várják majd,
kedden és csütörtökön lehet kölcsönözni és könyvet visszavinni 9 és 14 óra között. Augusztus 18 és 22. között zárva tart
az intézmény, a szokott nyitva tartás pedig majd szeptember
1-jén lép életbe.
Amikor éppen nem esik az eső, akkor rendszerint erősen
tűz a nap. A szakemberek erős UV sugárzásra figyelmeztetnek, ezért napközben nem tanácsos a napon tartózkodni.
Azért, hogy a gyerekek a napsütésben is biztonságosan játszhassanak, árnyékolókat helyeztek el Budakalász négy
nagyforgalmú játszóterén. Ennek költsége közel 300 ezer
forint volt.
Az önkormányzat emellett gondoskodik arról is, hogy ivókutak működjenek a játszótereken. Így egy alapos játék után
szomjat oltani, de kezet mosni is lesz lehetőség. Az Omszk-tó
melletti játszótéren még nem működik a vízellátás, ide
ugyanis több száz méterről kell a vizet elhozni.
Az önkormányzat további két játszótér építését tervezi, az
egyik egészen biztosan a Kálvárián lesz. Emellett pedig ígéretet tett a városvezetés arra, hogy a Telepi Óvoda udvarát felújítják. A bölcsőde felújításával ugyanis kisebb lett az
intézmény területe. A játszóeszközök elhelyezésére és fejlesztésére terv készül.
hd
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fotó: Tokodi Gábor

Újdonságok a játszótereken

BudAkAláSzi Hírmondó
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könyvtári hírek

A könyvtár augusztusi nyitva tartása:
12-én 9-14, 14-én 9-14, 18-tól 22-ig zárva
26-án 9-14, 28-án 9-14.
szeptembertől CsAládI kÖr címen indul
a szülők számára interaktív beszélgetés a
könyvtárban.
Első alkalommal a 0-3 éves korú gyermekek szüleivel találkozunk, a második
alkalom az óvodás korosztállyal foglalkozik, a harmadik pedig a 6-10 éves kor olvasóvá neveléséhez ad tanácsokat.
A foglalkozást vezeti dr. r. faragó Eszter
dr. r. faragó Eszter egyetemi docens
több évtizede foglalkozik családpedagógiával. Maga is gyakorló szülőként, nagyszülőként tapasztalatot szerzett, szerez a
nevelés élvezetes „művészetében.” Hazai
és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik,
több nyugati egyetemen is vezetett kurzust a témában.
A Családi kör időpontjai, amelyre szeretettel várjuk a szülőket:
2014. szeptember 30. 18 h
2014. október 28. 18 h
2014. november 25. 18 h
Az előadássorozat ingyenesen látogatható.
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Csapadék-gondok

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása számos problémát okozott országszerte és Budakalászon is.
Július közepén a megyei katasztrófavédelem szóvivője tájékoztatta a
sajtót arról, hogy sok hívást kaptak
a szentendrei járás területéről. A
csapadék továbbra is sok, van, aki
azt mondja, olyan, mintha egy szivacs lenne felettünk, amihez akárhol
érünk hozzá, esik az eső.
Budakalászon a nagy mennyiségű eső a hegyvidéki, és a Budai
úttól a Duna felé eső szakaszon, illetve Szentistvántelepen is okozott problémát. A Berdóban elsősorban a közterületekre, udvarokba befolyt hordalék nehezíti az ott élők életét, míg a lapályon inkább
a vízelvezetéssel van gond. Hegyvári János, a Városfejlesztési Iroda osztályvezetője
arra hívta fel a figyelmet, hogy szükség van egy jól működő vízelvezető árokrendszerre. Az elmúlt évtizedekben nem megfelelően tartották karban az árkokat, melyeknek a feladata az lenne, hogy az esővizet összegyűjtsék és elszikkasszák. Sok
helyen eldugult vagy elsekélyedett a rendszer, így a nagy esőzéseknél a víz befolyik
az ingatlanokra, vagy olyan magasan hömpölyög az utakon, hogy gyalog és autóval
is lehetetlenné válik a közlekedés.
Hegyvári János elmondta, az önkormányzat hamarosan elkezdi a szikkasztók
rendbe tételét, de szükség lesz a lakosság együttműködésére. Sokat segíthetnek a
budakalásziak az élhetőbb környezet kialakításában, ha az ingatlanok előtti árkokat
és átereszeket kitisztítják. Jelenleg a közmunkások dolgoznak a dugulások, kimosódások javításán és a közterületek takarításán a felhőszakadások után.

Tájékoztató a helyi adókról

minden évben áttekintjük a lakossági adótartozásokat, hiszen az adóbevétel önkormányzatunk egyik működési alapját képezi. megállapítást nyert, hogy a tartozások leginkább
az iparűzési adót és a gépjármű adót érintik. A kommunális adót érintően a jelentős számú, de adóalanyonként kisebb összegű tartozások a jellemzőek. minden adónem
hátralékhoz jelentős összegű pótlék is tartozik.

Az Adóhatóság a kinnlévőségek behajtása érdekében a
következő intézkedéseket teszi:
Ismételt egyenlegközlők kiküldése az érintett adóalanyok
részére folyamatban van. Az ezzel kapcsolatos észrevételeiket
megtehetik személyesen a Polgármesteri Iroda Adó Csoportjánál ügyfélfogadási időben, levélben a Polgármesteri Hivatal
címén, telefonon a Hivatal központi számát tárcsázva (26340266/205 mellék). Személyes ügyintézéshez feltétlenül hozzák magukkal a befizetési csekkeket vagy átutalási
bizonylatokat, gépkocsi értékestés esetén az adásvételi szerződést, illetve ingatlan adásvételi szerződést.
Nem vitatott vagy az ügyfél által nem megalapozottan indokolt esetekben a gépjármű adók behajtása érdekében intézkedést teszünk az illetékes okmányirodánál a gépjármű
forgalomból kivonására. Az ismételt forgalomba helyezés jelentős költségeit az ügyfélnek kell fedeznie. Abban az esetben,
ha gépjármű már nincs a hátralékkal rendelkező ügyfél tulajdonában, rendelkezünk a jövedelemből történő letiltásról,
majd ennek eredménytelensége esetén átadjuk az illetékes
állami adóhatóságnak, amely adók módjára kísérli meg a
behajtást.

fotó: kovács Andrea
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Nem vitatott vagy
az ügyfél által nem
megalapozottan indokolt iparűzési adó hátralékok esetében a
jelentősebb hátralékkal rendelkező adóalanyokat személyesen
hívjuk be egyeztetésre.
A kisebb összegű tartozással rendelkezők
esetében a tartozás
határidőre
történő
befizetésének elmulasztása esetén rendelkezünk bankszámla
letiltásról, ennek eredménytelensége esetén az illetékes állami
adóhatóságnak adjuk át az ügyet.
A kommunális adó tartozások esetében a tartozásrendezésre felszólító levelek megküldése után adóalanyonként egyedileg bíráljuk el a behajtás legmegfelelőbb módját, amely lehet
azonnali behajtás a jövedelemből történő letiltással is, de eredménytelenség esetén végrehajtási eljárás is indítható. Kommunális adó tartozások elbírálásakor a jövedelmi-szociális
helyzetre kiemelt figyelmet fordítunk.
Kérünk minden megkeresett, tartozással érintett adózót,
hogy amennyiben vitatja a tartozás összegét, egyeztetés céljából keresse meg – hétfőn, szerdán egész napos ügyfélfogadási
időben- a fenti elérhetőségek valamelyikén a Hivatal Adó Csoportját, illetve tegyen meg mindent a határidőben történő tartozás rendezés érdekében.
Pál József
Gazdasági és Adóiroda vezető
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
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Anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek:
2014. július hónapban 4 kisfiú és 5 kislány született.
Szeretettel köszöntjük őket és jó egészséget kívánunk!

VIII. éVfolyAM, 8. száM
gármester. Marika néni 36 évet dolgozott, ebből 12 évet a budakalászi Lenfonó és Szövőipari Vállalatnál. 1978-ban a Gázgyárból ment
nyugdíjba. 2008-ban költözött Budapest III. kerületből a Napvirág
Idősek Otthonába, ahol nagyon jól érzi magát.

Házasságot kötött: 7 pár

Volt budakalászi lakosok:
Még májusban elhunyt:
Tóth Gusztávné szül.: Hetesi Teréz 89 éves,
Még júniusban elhunyt:
Szokol Józsefné szül.: Horváth Ágnes Veronika 61 éves,
Nyikos Imre 77 éves,
Fazekas Józsefné szül.: Hoffmann Ilona 84 éves,
Lasits Lajosné szül.: Stumpfel Ilona Éva 78 éves,
Gőz Imre 93 éves,
Júliusban elhunyt:
Czékmány Györgyné szül.: Mendrei Ilona 90 éves,
Lukács Julianna 42 éves,
Kassay Enikő Hajnal 43 éves,
Harangi Jánosné szül.: Tóth Katalin Emilia 50 éves,
Marsi János 79 éves

Szépkorúak:
90. születésnapja alkalmából a Napvirág Idősek Otthonában köszöntötte Veres Ferencné szül.: Grof Máriát Ercsényi Tiborné alpol-

90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Kasuba Pálné
szül.: Sápszky Annát Ercsényi Tiborné alpolgármester.

Kasuba Pálné július 23-án töltötte be 90. életévét. 1924-ben született Sápszky Anna néven Szarvason, egy jómódú, sokgyermekes
kisbirtokos családban. A természet és a háztáji munka iránti szeretete, az állatok etetése, gondozása, a kert művelése és a vidéki, önellátó életmód határozta meg fiatalkorát, melyre a mai napig
szeretettel emlékezik vissza. Férjével 1946-ban kötött házasságot,
egy fiúgyermeket neveltek fel. A szarvasi műanyag KTSZ-ben kezdett el dolgozni. Családjával 1976-ban költözött Budakalászra, ahol
azóta is aktívan tölti nyugdíjas éveit két unoka szerető nagymamájaként. A mai napig örömmel főz családjára, rendszeresen gondozza a kertet, virágokat ültet és a varrásnak szenteli idejét. Kitartása, szorgalma és családszeretete teszi őt igazán erőssé, 90 éves
korában is. Isten éltesse sokáig!

Rogán László polgármester jó egészséget kíván Osztoics Borivojné
szül.: Braján Zsófiának.90. születésnapja alkalmából.

Táncos nyeremények

Ígéretünkhöz híven beszámolunk játékunk, az Ír gyors
sztepp teszt eredményéről.
Öt szerencsés olvasónk már át is vehette nyereményét, és
augusztus 1-én a szentendrei Skanzenben megtartott Ír Sztepp
tánc show-n is részt vehetett. A nyerteseknek – dr. Horváth
Ákosnénak, Farkas Ágnesnek, Lakatos Melindának, Schmehl
Henriknek és Pálvölgyiné Kuklis Henriettnek – gratulálunk a
szerkesztőség nevében is!

BudAkAláSz HiVATAloS
kÖzÖSSÉGi oldAlA

Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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„Élj száz évet egészségesen”

„3-1-2 ne hagyd el magad, vedd kezedbe saját sorsodat.
Életed így meghosszabbítod, betegséged magad gyógyítod.” így kezdődik a meridián torna indulója, mely már önmagában is sokat mond annak lényegéről. Budakalászon az
egészségklub szervezésében hetente háromszor lehet közösségben gyakorolni a könnyed, mégis roppant hasznos
mozdulatokat. Az órákat végzett klubvezető, lontainé
Hegymegi erzsébet tartja.

fotó: vkctv.hu

A 3-1-2 meridián tornát, Zhu Zhong Xiang professzor fejlesztette ki a tradicionális kínai orvoslást alapul véve. Kiválasztotta azokat a speciális pontokat és módszereket, amikkel
az egészségünket meg lehet hosszabbítani, karban lehet tartani. Az általa összeállított gyakorlatsor mindenki számára elérhető, mindössze 20-25 percet vesz igénybe. A legyengült

szervezet is ugyanúgy el tudja végezni a gyakorlatokat, csak
akkor nem állva, hanem például ülve vagy kevesebb ismétléssel. Egy kis idő után már észre lehet venni, hogy az állóképesség javul, a fizikai aktivitás jobb, dinamikusabb lesz. Van, aki
hetente csak egyszer tornázik, van, aki többször, Zhu Zhong
Xiang professzor azt mondja. hogy naponta egyszer kellene elvégezni. Viszont ha csoportosan végezzük a tornát, annak sokkal nagyobb hatása van a közösség miatt is.

Mit jelent a torna nevében a 3-1-2?
Három akupunktúrás pontot jelent a hármas szám. A professzor úr a testünket három részre osztotta el. A fej, a nyak, és
a felső végtagokat a vastagbél négyes pontnak a masszírozásával stimuláljuk, a nyak és a rekeszizom fölötti részt a szívburok
hatos ponttal, és a rekeszizom alatti részt a gyomor harminchatos pontnak az aktivitásával érjük el. Az egyes szám a hasi
légzést jelenti. Ha jó légzéstechnikával rendelkezünk, az már
önmagában egészségmegőrző dolog. A kettes szám pedig a két
lábunk fizikai aktivitását jelenti. A meridián tornában ez főként apró guggolásokat jelent, amik az alsó végtagok izomzatát tartják erőben.

Kiknek ajánlott elsősorban ez a torna?
Korhatár nélkül mindenkinek ajánlott, egészen óvodás kortól 90-100 éves korig lehet végezni a gyakorlatokat. Hatását
van aki néhány alkalom, vagy hét után már érzi. Ez függ a teste
állapotától és attól is, milyen gyakran tornázik.
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Budakalászon hetente hány alkalommal, és hol lehet
csatlakozni a tornázókhoz?
Nagy öröm számunkra, mert 2010 márciusa óta Magyarországon harmadikként tudtunk csatlakozni a programhoz, és
azóta heti rendszerességgel a Faluházban minden pénteken fél
9-kor van a torna. Ezt bővítettük most idén nyáron még két
szabadtéri helyszínnel, a Szegfű utcai parkban kedden este 7
órakor van a torna. Gondolva azokra, akik hét közben jobban
elfoglaltak, szombaton reggel fél 8-kor nagy szeretettel várom
őket a Szent István parknál, a szentistvántelepi HÉV megállónál.

Melyik korosztályt sikerült eddig aktivizálni?
Inkább a középkorosztályt, és a kicsit idősebbeket, de ez
változó, mert volt már harminc éves hölgy is, aki jött és tornázik. Nagy öröm számunkra, amikor férfiak is megtalálnak minket, de ők nehezebben mozdíthatóak.

Hogyan találkozott a meridián tornával?
Véletlen volt tulajdonképpen. Kaptam egy kedves ismerősömtől egy DVD-t, amin rajta volt ez a torna. Otthon kezdtem
végezni a gyakorlatokat, és már egy-két nap után érezni a jótékony hatását. Pár hónap múlva kaptam egy e-mail, hogy
Eőry Ajándok Budakalász közelében fog majd egy előadást tartani a 3-1-2 meridián tornáról. Kíváncsi voltam, hogy jól végzem-e a gyakorlatokat, illetve hogy milyen tudomány áll
mögötte. Elmentem és ott ragadtam. A tornagyakorlatokat egy
kétnapos klubvezetői képzésen lehet elsajátítani, majd utána
van egy harminc napig tartó mindennapos próba, naplót kell
vezetni, ez a feltétele annak, hogy az írásbeli, a szóbeli, majd
egy gyakorlati vizsga után fényképes oklevelet kapjanak a hallgatók. Ezt a klubvezetői oklevelet évente meg kell hosszabbítani.

Milyenek a budakalásziak visszajelzései, akik rendszeresen tornáznak?
Nagyon jók, több embernek megszűnt az asztmája, vagy a
reumás betegségei: például derékfájás, térdízületi gondok.
Jobb lesz a közérzet! A tornák nagyon jó hangulatban és a szeretet jegyében zajlanak. Azt tudni kell, hogy teljesen karitatív
tornáról van szó, ingyenesen végezzük. Éppen ezért nagyon
köszönjük a budakalászi önkormányzatnak és a művelődési
háznak, hogy ingyenesen termet biztosítanak nekünk. Így amikor rossz idő van, akkor is folyamatosan tudunk gyakorolni.
hd

Hogyan legyünk szebbek
és egészségesek?

kipróbáljuk a 3-1-2 meridián tornával!

A tornát képzett meridián-oktatók tartják Budakalászon
heti három alkalommal: kedden 19 órakor
a szegfű és szt. lászló utca sarkán lévő
parkban, pénteken reggel fél 9-kor a faluházban,
szombaton reggel fél 8-kor
szentistvántelepen, a szent István kertben (HéV-megállónál).
A torna minden korosztálynak ajánlott és ingyenes
(szeretet alapon működik)!

BudAkAláSzi Hírmondó
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Egészség

Az egészség közös ügy,
tégy érte, tégy magadért!

Az egészségklub hírei

„egészségnap a duna mentén” szeptember 6-án

Szentendre városa is bekapcsolódik Magyarország átfogó
egészségügyi szűrőprogramjába. Az Egészségnap célja az
egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, az egészségi állapot javítása a legkorszerűbb lehetőségekkel.
A városunkba látogat a speciális, közel 20 méter hosszú szűrőkamion, mely új, korszerű vizsgálati eszközökkel ingyenes
szűréseket kínál a program résztvevőinek. A program segít a
szív- és érrendszeri megbetegedés, a szívinfarktus, a magas
vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterin, a légúti
megbetegedések, az asztma és allergia, a dohányzás és nem
utolsósorban az elhízás prevenciójában.
Vakok és gyengénlátók, valamint mozgássérültek számára
is biztosítjuk a szűrőprogramban való részvételt, a szűrőkamion belső tere kerekesszékkel is megközelíthető.
A kamion előtti területen életmód-tanácsadás és látványos
anatómiai bemutató lesz. Az Európában is egyedülálló, 5 m
magas, virtuális, 3D anatómiai mozisátor és látványfal kerül
felállításra.
A Lázár cár téren és a Dunakorzón számos színvonalas kísérőprogramot szervezünk. Különleges lehetőség, hogy vakvezető kutya és segítőik, valamint az ún. érzékenyítő eszközök
bemutatójára is sor kerül, sőt tandem kerékpárral a Paradicsom Egyesület körbeteker a bátor gyengénlátókkal.
A bio őstermelői egészségpiaccal is várjuk a részvevőket
„Egy falat egészség” mottóval. Sőt lehetőség lesz „Egy falnyi
egészség” falfestmény készítésére is. Az esemény egyik fénypontja a „Felvonulás az egészséges Szentendréért” lesz, ahol
fúvószenekar, majorettek, táncosok színesítik a karneváli hangulatot, de „Maskaramenet”, a gyermekek zöldség-gyümölcs
jelmezversenye is hangulatossá teszi a rendezvényt.
Mi teszünk Önökért! Jöjjenek, vegyenek részt, tegyenek
magukért!

Gerőcs Katalin
Egészséges Városért Közalapítvány
Dr. Pázmány Annamária
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

TüdŐSzŰrÉS
Budakalászon
2014. július 29-től
2014. augusztus 13-ig

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 8-14 óráig
kedden: 12-18 óráig

A Budapest Környéki Törvényszék 2014.
június 30-i határozatával bejegyezte az
Egészséges Budakalászért Egyesületet. Ez azt
jelenti, hogy az Egészségklub immár bejegyzett egyesületként működik tovább.
Mindazon budakalásziak, akik részt vettek a Budakalász
Epidemiológiai Vizsgálaton (Budai út 31. sz. alatt), a nyár
folyamán postán kapják kézhez a következő pszichológiai
alvizsgálat kérdőíveit (beleegyező nyilatkozattal és egy szív
CT-re hívó levéllel együtt). Kérjük, szíveskedjenek a kérdőíveket mielőbb kitölteni és arra ügyelni, hogy mindenki a
saját nevére érkező ívet töltse ki, mivel az azon feltüntetett
adatvédelmi kód az ő személyét jelöli. A borítékba ne felejtsék el betenni az aláírt beleegyező nyilatkozatokat és a
CT-vizsgálatra történő jelentkező lapot is!
A kitöltött kérdőíveket szíveskedjenek a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatánál elhelyezett dobozok egyikébe
bedobni. Együttműködésüket a kutatók nevében is köszönjük!
Azok, a kik a júniusi előadáson már megkapták és vissza
is küldték a kérdőívet, és szeretnének szív CT-vizsgálatra is
jelentkezni, megtehetik úgy, hogy egy cédulára felírják
nevüket, címüket és telefonszámukat, valamint azt, hogy
jelentkeznek szív CT-re, és a cédulát bedobják a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál elhelyezett dobozok
egyikébe.
A mérés során egy alacsony sugárdózisú CT vizsgálatot
készítenek a mellkasról, ami alkalmas a szív koszorús ereiben lerakódott mész mennyiségének megmérésére, az ún.
Ca-score mérés elvégzésére. Ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen pontosabb képet kaphatnak a szív koszorús
ereinek állapotáról, és ezzel az esetleges szív- és érrendszeri
betegség kialakulásának esélyéről. A vizsgálat eredményéről levélben tájékoztatják a résztvevőket.
A vizsgálatra minden 35 év feletti budakalászi férfit és
40 év feletti hölgyet várnak, akik részt vettek a budakalászi
szív- és érrendszeri vizsgálaton, ám még nem voltak az itt
ismertetett vizsgálaton. A méréseket Budapesten, a Határőr
út 18. szám (Városmajor) alatti CT laboratóriumunkban
végzik. A vizsgálat ideje körülbelül 10 perc, nem jár fájdalommal, illetve nem szükséges semmiféle gyógyszer beadása hozzá. Természetesen a szűrővizsgálat a résztvevők
számára ingyenes. Éljünk minél többen a lehetőséggel!
Ezzel kapcsolatos kérdésekkel fordulhatnak az Egészségklubhoz: bkegeszsegklub@gmail.com
N. E.
szerdán: 8-14 óráig
Csütörtökön: 12-18 óráig
pénteken: 8-14 óráig

A tüdőszűrés helye: EGészséGHáz,
Budakalász, klisovác u. 6. I. emelet,
vérvételi helyiség
A TüdŐSzŰrÉS AJánloTT!
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas
a tüdőbetegségek időbeni
felismerésére.

személyi igazolványát, TB kártyáját
és előző évben kapott tüdőszűrő
igazolványát kérjük, hozza magával!
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
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Autófürdő Budakalászon

Budakalász fejlődéséhez méltón hozzájárul az a dán-német
technológiával
működő környezetbarát
létesítmény, amely a
közelmúltban
nyílt
meg – mondta el az
önkiszolgáló autómosó ünnepélyes megnyitóján Ercsényi
Tiborné. A város alpolgármesterasszonya méltatta a tulajdonosok erőfeszítését és kitartó munkáját, melyet a
korszerű és esztétikus Autófürdő érdekében folytattak. Az
otthon végzett kocsimosást a nagy arányú vízfelhasználás és a környezetre káros anyagok kibocsájtása miatt a
jogszabályok és az önkormányzat rendeletei ma már nem
teszik lehetővé. Az önkiszolgáló autómosó azonban öszszegyűjti, majd egy iszap és olajfogó rendszeren keresztül
megtisztítja
a keletkező
szennyvizet
és csak a
tisztítás
után juttatja
azt a csatornába.

íjfeszítők
a Hollóvölgyben

Három kürtszó jelezte
a verseny kezdetét. A Budakalászi Holló-völgy különleges helyszíne a
városnak, jurták állnak itt
és íjászpályák várják a
gyakorolni vágyókat. A
Nagykevély lábánál Nyers
Csaba alakított ki olyan
környezetet, ahol idelátogató gyerekek és felnőttek
ismerkedhetnek a magyar
nemzet történelmével és
hagyományaival, köztük
az íjászattal.
A főszervező szerint, nekünk magyaroknak igenis büszkének kell lennünk arra, hogy íjfeszítő népek vagyunk. A Holló-völgyi versenyek mindig emléket állítanak valamilyen történelmi eseménynek. Ezúttal arra a Rongyos Gárdára emlékeztek, amelynek tagjai nem törődtek bele a trianoni döntésbe.
Az íjászverseny résztvevőinek 18 célba kellett beletalálni, volt köztük 2 és 3 dimenziós cél is. 10, 8, 5 ponttal jutalmazták a
lövéseket, minden célra 3 lövést lehetett leadni. Közel százan, nők és férfiak is indultak a megmérettetésen.
Az íjászok számára jó hír, hogy lesz még idén verseny a Holló-völgyben. Szeptember 6-án ismét próbára tehetik majd tudásukat Budakalászon.
hd
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ezüst került Bozsana
nyakába

A legtöbb sportoló számára a nyár egy kis pihenést is tartogat. Igaz ez a legtöbb kézilabdázóra, de nem azokra, akik ennek
a sportágnak egy speciális válfaját űzik. A budakalászi Fekete
Bozsana az elmúlt esztendőben számos eredményt ért már el

BudAkAláSzi Hírmondó
a magyar női ifjúsági és felnőtt strandkézilabda válogatottal.
Idén azonban tagja lehetett egy olyan együttesnek, amely a
magyar női csapatok közül először állhatott világbajnoki dobogón.
2014-ben Brazília adott otthont a világversenynek, a Recifében tartott viadalon két csoportra osztva küzdöttek a csapatok. A csoportmérkőzéseken mindössze Dánia tudta megverni
a magyarokat, később pedig a brazilokkal gyűlt meg az együttes baja. A házigazdák természetesen a legfényesebb éremre
hajtottak. Gróz János, a térségben élő szövetségi kapitány a
verseny előtt azt mondta, ha dobogóra tudnak állni, már elégedettek lehetnek.
A végső összecsapást a brazil és a magyar válogatott vívta.
A két együttes nem először játszott egymás ellen, tavaly a világkupán is köztük dőlt el az első két hely. Akkor a dél-amerikai együttes volt az erősebb, ahogyan most sem engedték ki a
vezetést a kezükből, így végül 2:0 arányban nyerték a viadalt.
Fekete Bozsana egyenletes teljesítményt nyújtott a brazil
tornán, a döntőben nyolc pontot gyűjtött a magyar csapatnak.
És aki azt hinné, hogy a kemény munka után jöhet a megérdemelt pihenés, az téved. Bozsi ugyanis már elkezdte a felkészülést a teremben is, a fiatal kalászi játékos ugyanis az MTK
csapatát erősíti a kézilabda bajnokságban.
Fotó: VI Beach Handball World Championships Brazil
2014 facebook oldala

Focicentrum a tóparton Amiért a harang szól…

A térség több futball pályáján indulhattak nagyobb léptékű
fejlesztések a társasági adókedvezménynek és a Labdarúgó
Szövetség pályázatainak köszönhetően. Kihasználta a lehetőségeket a Budakalászi MSE is, így a közelmúltban megújulhatott az egyesület edző- és mérkőzésekre használt pályája. Az
önkormányzat minden esztendőben hozzájárul a BMSE munkájához, de segítenek a pályázatoknál is, valamint abban, hogy
támogatókat, vállalkozókat keresnek a fejlesztésekhez.
Az elmúlt tíz esztendőben épült itt műfüves pálya – aminek
karbantartását éppen idén végzik – de három esztendővel ezelőtt a zuhanyzókat is rendbe tették az önkormányzat segítségével. Beépített locsoló berendezés öntözi a pályák füvét. Az
egyesület most egy olyan fűnyíró gépet szeretne vásárolni,
amely az új, keményebb füvet tökéletesen le tudja vágni –
mondta Sárosi Tibor, az egyesület elnöke. Most ugyanis egy
kölcsön kapott gépet használnak, melyet féltenek a meghibásodástól.
Többszáz kisgyermek sportol az Omszk-tó melletti pályákon, a felnőtt csapat is második helyen végzett a megyei bajnokság II. osztályú nyugati csoportjában. Ősztől pedig egy
újabb korosztály kezdi meg a versenyzést, a BMSE történetében először U16-os csapat is lesz. Ők a Budapest Bajnokságban indulnak majd.
A közeljövőben újabb beruházás indul a sportcentrum mellett – mondta el Máté István, a terület önkormányzati képviselője. A Kahl am Main sétány elején lévő kis parkoló kap majd
szilárd burkolatot. Így a jelenlegi gödrös és poros területen
rendes körülmények között parkolhatnak a sportolni vagy
éppen pihenni érkezők.
Az önkormányzatnak távlati tervei is vannak a tó környezetének rendezésére. Ezek között szerepel strand létesítése, futópálya építése is. A város anyagi lehetőségeitől függ, hogy
mikor valósulhatnak meg az ötletek. Annyi azonban bizonyos,
a szándék szerint a tó és környezete továbbra is a sport és a
szabadidő eltöltésének helyszíne lesz.
hd

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt – a mai Belgrádot –
védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. Az Amiért a harang szól
rendezvényének résztvevői kerékpáros zarándoklattal emlékeznek ilyenkor az évfordulóra, immáron ötödik esztendeje. A
rendezvény egyik állomása Budakalász, ahol a város önkormányzatának képviseletében Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony és Major Ede képviselő, az OKSB elnöke fogadta a
zarándoklaton résztvevőket.

Ercsényi Tiborné elmondta, azért is fontosnak tartja a túrát,
mert a magyar történelemnek egy győzedelmes időszakára
hívja fel a figyelmet. Hunyadi János és Hunyadi Mátyás hoszszasan tudta tartani magát az iszlám hódítás ellen. Ennek tiszteletére a nándorfehérvári diadalt a magyar országgyűlés
2011-ben nemzeti emléknappá nyilvánította.
Idén az Omszk-tó partján, a kopjafánál hűsöltek a kerekezők, itt szeretetvendégséggel várta őket a város. Aki a teljes túrára jelentkezett, az 92 kilométert biciklizett. A kerékpárosok
a Hősök teréről indultak, majd Budakalász és Szentendre érintésével Visegrádig menten, onnan pedig a Pilisen át érkeztek
vissza a fővárosba. Akinek kedve támadt, akár egy-egy szakaszra is csatlakozhatott a túrázókhoz. Ercsényi Tiborné maga
is szeret biciklizni, két esztendeje férjével végigcsinálták a zarándoklatot.
hd
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Balaton, bonbon, buli

Júliusban ismét Balatonlellén nyaralt a kalászi idősek klubja. Már ismerős volt a környezet, így mindenki
otthonosan közlekedett az üdülőben és
a parton is.Voltunk a lellei konyakmeggy manufaktúrában, ahol kézzel
készítik a bon-bonokat. Kóstolót is kaptunk és vásárolni is lehetett. Mivel nagyon jó időt fogtunk ki, így a napok

kalandtábor hatodszor
– nekem legjobban
minden tetszett!

„Nekem a strand tetszett a legjobban! Nekem az Állatkertben a tarantula! Nekem a királyozás! Nekem a
sportnap! Nekem legjobban minden
tetszett!” – néhány idézet a gyerekektől
a tábor végéről.
2014 júliusában hatodik alkalommal
szerveztük meg a Kalandtábort. Idén
még több gyerek, több segítő, több program volt, mint eddig. Ezúttal nem csak
Budakalászon, hanem Rákospalotán, a
Fészek Keresztény Közösségben is vártuk a jelentkező gyerekeket, és mivel a
budakalászi tábor hamar megtelt, voltak, akik Pomázról jártak át Rákospalotára a táborba.
Két helyszínen párhuzamosan, 80
gyermeknek tudtunk egy héten keresz-

nagy részét a parton töltöttük. A fürdőzés és a séta mellett a kártyázásé volt a
főszerep. Nagy bulival zártuk az utolsó
estét. Mint eddig is minden évben,
most is fantasztikusan érezték magukat
időseink. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Rogán László polgármesterünknek, hogy lehetővé tette
időseink üdültetését.
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tül izgalmas programokat kínálni. Állatkert, strand, sportnap, arcfestés, tanulás
a Bibliáról, éneklés, játékok, beszélgetések, angolozás, kézműveskedés, stb.
A programokban segítségünkre volt a
Texas államból érkező hat fős önkéntes
csapat is, akik csak a Kalandtábor és a
gyerekek kedvéért utaztak Budakalászra.
Nagy élmény volt a gyerekeknek, ezt
ki is fejezték, és látni is lehetett a csillogó
szemeken, és azon, hogy délután nehezen indultak haza. A vasárnapi családos
táborzáró alkalmon szinte mindenki
visszajött a családjával együtt fényképeket nézni, gulyáslevest enni, süteményezni, még egy kicsit játszani.
Nagy élmény volt a gyerekeknek, de
nagy élmény volt a segítőknek is, akik
időt, energiát, pénzt nem kímélve készítették elő és vezették le a tábort.
Adni szerettünk volna, és mi kaptunk.
Isten szeretetét szerettük volna közvetíteni, és mi magunk is részesültünk belőle. Megtapasztalhattuk Isten ígéretét:
Aki másokat felüdít, maga is felüdül.
(Példabeszédek 11:25). A gyerekeket
idézve mi is elmondhatjuk „Nekünk legjobban minden tetszett!”
A legjobb képekből egy rövid videót
készítettünk, amit a honlapunkon lehet
megtekinteni – www.iebek.hu
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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, tel.: 06-30-950-9383.

Gyógyszertári ügyelet
2014. augusztus

Ha fontos Önnek

a szakmai tapasztalat,
a minőségi könyvelés, bérszámfejtés,
a rendszeres tájékoztatás,
a szakmai felelősségbiztosítással rendelkező könyvelő,
a kiszámítható szolgáltatási díj,
és úgy gondolja, természetes, hogy Ön helyett
a könyvelő járjon ellenőrzésekre
akkor Ön ránk tette le voksát.

ABS CONTROLL
könyvelő iroda

Alaptevékenységünk komplex számviteli szolgáltatás,
ennek keretében
• társas vállalkozások (Bt., Kft.)
• nonprofit szervezetek
kettős könyvelése, bérszámfejtése.

István király Gyógyszertár
augusztus 10. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, kossuth l. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

kőhegy Gyógyszertár
augusztus 17. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

Hétköznaponként
reggel 6-9-ig élőben!

91.6

Vörösmarty Gyógyszertár
augusztus 20. vasárnap 08-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

Viktória Gyógyszertár
augusztus 24. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
augusztus 31. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
A változtatás jogát fenntartjuk!
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