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„Újult erővel vágunk neki a város fejlesztésének”
Interjú Rogán László polgármesterrel
n 3. oldal

A középpontban Budakalász értékei

A helyi környezet és természet védelméről szóló 2015. évi rendelet
n 5. oldal

„Nem várni kell a sült galambot,
hanem cselekedni kell!”

Januári vendégünk dr. Szabó Zsuzsanna népművelő és fodrász
n 10. oldal

Boldog új esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Budakalászi hírmondó

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei
A kalászi közösségek, a
kalászi kultúra támogatása érdekében, kérjük
adója (szja) 1%-nak felajánlásával támogassa Ön
is a Budakalászért Közalapítványt!
A Közalapítvány adószáma:
19182250-1-13
Bankszámlaszáma:
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 65700079-10131817
Köszönjük, hogy adója 1%-ával a
Közalapítványt támogatja!
Rogán László
Budakalász
polgármestere

Elekes Botond
a Budakalászért
Közalapítvány elnöke

Helyreigazítás
A Budakalászi Hírmondó 2014. de
cemberi számában, a 7. oldalon tévesen
jelent meg a Budakalászi helységnév
tábla német nyelvű kihelyezését kez
deményező személy neve.
A város bevezető útjainál a Kalasch
feliratú tábla kihelyezését Sonnevend
Ádam, a Német Nemzetiségi Egyesület
tagja kezdeményezte és Budakalász
Város Önkormányzata valósította meg.

Talált slusszkulcs
A Polgármesteri Hiva
talba december 29-én egy
talált slusszkulcsot adtak le.
A távirányítós autóindítót a Budai úton,
a Schieszl Vendéglő magasságában az
úttest közepén találták.
A slusszkulcsot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán veheti át a tulaj
donos, hétfőn 8-tól 18 óráig, kedden,
szerdán és csütörtökön 8 és 16 óra kö
zött, pénteken pedig 8-tól 14 óráig az
ebédidő (12 és 13 óra között) kivételével
bármikor.

www.budakalasz.hu

Tűzifával támogatják a rászorulókat
A tél nem mindenki számára jelenti a
meleg családi otthon érzését. Sokaknak
nehézséget okoz a lakás, ház fűtése. Vállalkozói felajánlásnak köszönhetően az
önkormányzat a legrászorultabb családoknak tud segíteni.
Egymillió forintot ajánlott fel egy
cégtulajdonos – aki névtelen szeretne
maradni – az önkormányzat számára,
melyből jó minőségű hasított tűzifát
vásároltak. Hetven család kap a mintegy negyven tonna adományból, hat
mázsa jár nekik fejenként. Az önkormányzati képviselők és a Családsegítő
Központ munkatársai állították össze
azt a listát, kiknek lenne a legnagyobb
szükségük a segítségre.
Az elmúlt két esztendőben is dol
gozott azon az önkormányzat, hogy
tüzelővel segítsen a bajban levőkön, de
a lehetőségeik eddig az összegyűjtött

hulladék- és uszadékfákra, valamint a szétbontott
raklapokra korlátozódtak. Ezek
nek azonban a
fűtőértéke is alacsonyabb a ke
ményfáénál – ma-
gyar ázta Máté
István, a Pénzügyi
Bizottság elnöke.
A városnak saját megoldást kell találnia a tűzifa-támogatásra, az országos
forrásból ugyanis csak az 5000 fő alatti
települések favásárlását támogatják.
Január közepéig valamennyi rászo
ruló megkapta az adományt. Emellett
egy másik cég is segítséget nyújtott:
száz kg fabrikettet oszthattak szét tíz
család számára.

Áramszünet
Budakalászon!

Fenyőfák
elszállítási rendje

A Széchenyi utca - Bethlen Gábor utca
sarkán lévő villanyoszlop cseréje miatt
2015. február 10-én 9:00 és 13:00 óra
közötti időszakban, a környéken lévő
utcákban, háztartásokban szünetel az
áramszolgáltatás. Kérjük az érintettek
szíves türelmét, megértését! – tájékoztat
a budakalászi Polgármesteri Hivatal.

A lebontott fenyőfák elszállítása
folyamatosan, a kommunális hulla
dékkal együtt történik. A fát a hulla
dékgyűjtő edények ürítési napján kell
kihelyezni a szemetes edény mellé.
Extra méretű fát nem szállít el a szolgáltató. A fenyőfák elszállításának
végső határideje január 31.

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: Kovács Andrea
Tördelés: Ali Vali
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda, marketing@szentendre.media.hu
Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com; Telefon: 06 (26) 303 287
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A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2015. január 27.
Megjelenés, terjesztés: 2015. február 9., 10., 11.
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Interjú Rogán László polgármesterrel

„Újult erővel vágunk neki
a város fejlesztésének”

Fotó: Tokodi Gábor

került kiosztásra. Ennek a pénznek az átcso
portosításáról szólt a napirend. Egy olyan
értékvédelmi katasztert szeretnénk létrehozni, amely segít azoknak, akik házat
szeretnének építeni vagy felújítani Budakalászon. Gondolok itt arra, ha valaki a Budai
úton szeretne házat felújítani, akkor az ne
egy mediterrán jellegű épületet tervezzen a
svábházak közé, hanem legyen elképzelése
arról, hogy a tervezők miért a környezetbe
illő épület építését támogatják. A kataszter
megtekinthető lesz a honlapon, a hivatalban,
de könyv formátumban is megjelentetjük.

n Két testületi ülést is tartott a grémium még decemberben az ünnepek
előtt. Milyen döntések születtek a
rendkívüli ülésen?
A rendkívüli testületi ülésen két napirendi
pont szerepelt. Az egyik a külsős bizottsági
tagok eskütétele, a másik a Telepi Óvoda
kertfelújításával kapcsolatos szerződés.
A novemberi, decemberi esős időjárás
jelentősen hátráltatta a munkálatokat, ezért
a kivitelező kérte a szerződés módosítását. A
testület ezt elfogadta, így legkésőbb április
végére kell befejeznie a munkákat.
n A testületi ülésen szó volt a Budakalász teljes közigazgatási területére
kiterjedő Helyi Építési Szabályzat,
Szabályozási Terv és Településszer
kezeti Terv készítéséről, jogi harmonizációjáról, ez mit jelent pontosan?
A rendes testületi ülésen most nem volt
olyan sok napirendi pont, elég gyorsan és
hatékonyan tudtunk dolgozni. Az egyik napi
rendi pont valóban a Helyi Építési Szabályzattal volt kapcsolatos. 2013 decemberében
fogadtuk el a HÉSZ rendeletünket. A törvények értelmében nekünk ezt 2015 decembe
réig felül kell vizsgálnunk, harmonizálni kell
a jogszabályokat egymáshoz. Ennek az elindításáról szólt a napirendi pont. Mivel az engedélyeztetések majdnem egy esztendőt igénybe
vesznek, elindítottuk már most a folyamatot,
hogy ne csússzunk ki a határidőből.
n A településkép védelme érdekében
készült egy javaslat.
Minden évben különítünk el forrást az
értékvédelmi pályázatra. 2014-ben ez nem

n Készült egy javaslat a Helyi kör
nyezet és természet védelméről szóló
rendelet megalkotására. Mit tartal
maz a dokumentum?
Hiányossága volt az önkormányzatnak,
hogy nem volt környezetvédelmi rendelete.
Ez átfogóan szabályozza Budakalász város
összes belterületi és külterületi területét a
környezetvédelem szempontjából. Melyek
azok a területek, amelyeket védeni érde
mes, melyek azok, amiket be kell vonni a
rendeletbe, milyen jogszabályok vonatkoz
nak ezekre. Erre egy összefoglaló rendelet
készült, nagyon nagy munka volt és hosszú
előkészítés előzte meg. Körülbelül két éve
kezdtünk el foglalkozni vele, lakossági tájé
koztatókat tartottunk a Faluházban, és
ezekkel az észrevételekkel kiegészítve alkottuk meg a rendeletet. Biztos lesznek olyan
emberek – nem budakalásziak, ugyanis
a kárpótlási időszakban nagyon sokan
jutottak területhez a városban – akik azt
szeretnék, hogy mi intenzíven építsünk
be minden területet Budakalászon. Nincs
ilyen szándékunk, hiszen védeni szeretnénk
bizonyos területeinket. Azon városrészek
esetében, amelyek már beépültek, lazább,
megengedőbb a rendelet. De a hegy felőli
vagy akár a Duna parti részen, tájépítészeti
szempontból is értékes területek vannak,
melyek védelméről gondoskodtunk.
n A Luppa Egyesülettel új megálla
podást köt az önkormányzat. Erre
miért volt szükség?
Módosítottuk az adórendeletünket, mely
érintette a Luppa-szigetet is. A sziget egy
önálló entitás, az ott élők autonóm módon
szervezik az életüket, ezáltal rólunk is

leveszik a terhet. A luppai tulajdonosoknak
magasabb adót kell majd fizetni, de kéré
süknek megfelelően az adóemelés összegét
a szigetre fordíthatják. Sokat tesznek az ott
élők a környezetért, aki kimegy a szigetre,
az láthatja, hogy tényleg szép, gondozott a
terület. Viszont ennek költségei vannak.
Így a megemelt és itt képződött adót nem
hozzuk el a szigetről, azt teljes egészében a
Luppa-szigetre lehet fordítani.
n A 2014-es esztendő során számos
fejlesztést indított el és fejezett be a
város. Mik a legfőbb tervek az idei
évre?
A költségvetésünket kell nagyon gyorsan
kialakítanunk. Rengeteg törvényi változás
van, mihelyt kihirdetik az országos költség
vetést, látni fogjuk a pontos, ránk vonatkozó
előírásokat. Többek között szociális törvény,
adótörvény változás lesz, ehhez kell nekünk
az életünket is harmonizálni. Februárban
elfogadjuk a saját költségvetésünket és utána
újult erővel vágunk neki a város fejlesztésének.
Ebben az évben két nagy tervünk van. Az egyik
a Berdó csatornázás, amit nagyon szeretnénk,
remélem, hogy idén már minden akadály
elhárul. Kicsit kisebb beruházás – ez is egy
pályázat, azért is nem kiabáljuk el – a Telepi
Óvoda energetikai korszerűsítése. Elkezdődik
majd emellett a Szentistvántelepi Általános
Iskola négy tantermének építése is, a tervezővel
már aláírták a szerződést, nemsokára a kivi
telező kiválasztása kezdődik meg. Mellette
utakat, járdákat, vízelvezetést, korlátokat, zöld
területet, közvilágítást szeretnénk építeni, és
még számos fejlesztést tervezünk.
2014. december 19.

Budakalász Hivatalos
Közösségi Oldala
Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:
facebook.com/budakalaszvaros
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Fotó: Sződy Zsolt

Építészeti útmutató készül Budakalászon

Fontos, hogy egy település megtartsa
építészeti hagyományait – tartja Buda
kalász város főépítésze, Turi Attila.
Decemberben éppen ezért került a
városvezetők elé a településkép védelme
érdekében készített előterjesztés egy
helyi építészeti útmutatóról. Ebben leírják – bár az építésügyi hatóság már a
járásközpontban, Szentendrén működik
– hogy a városnak megmaradt a vélemé
nyezési joga a tervezett építkezések,
bővítés kapcsán.
Ahogy az előterjesztésben is olvas
ható: „Annak érdekében, hogy a
tervezett épületek a településképi vé
leményezési eljárás során pozitív
véleményt kaphassanak, nagy hang
súlyt fektetünk a személyes konzul

tációkra mind a tervezőkkel, mind az
építtetőkkel… Munkánk során tapasz
taljuk, valamint az ügyfelektől kapott
visszajelzésekből látjuk, hogy nagy
segítségére lenne az építtetőknek, ter
vezőknek egy olyan képekkel illuszt
rált útmutató, amely bemutatja,
hogy milyen építészeti megjelenés az,
ami „budakalászi” és ami Budakalász
településképi megjelenésében elfogad
ható, ahhoz építészeti értéktöbbletet ad.”
A budakalászi építészeti útmutató
összeállításának első fázisáról döntött a
képviselő-testület decemberi rendes ülé
sén. Az átlag polgár nem tudja, milyen
településrendezési eszközök léteznek,
és mi ezeknek a jelentősége – hangsúlyozza Turi Attila. A főépítész azonban
arra hívta fel a figyelmet, a példamuta
tást mindenki érti, ez indokolja az
„itiner” összeállítását. Húsz tabló készül
majd, melyet a Polgármesteri Hivatalban
állítanak ki és elektronikus formában
is elérhető lesz. Ezen mindenki láthatja
majd fényképekkel illusztrálva, hogy Budakalász mit gondol építészeti értéknek,
melyeket megóvandó részleteknek. Turi
Attila szerint azonban ennél is tovább
kell majd menni a későbbiekben.
„Az az álmom, hogy ezt az építészeti
útmutatót az egész Pilisre ki lehessen

terjeszteni, tehát Budakalásztól Eszter
gomig. Össze kell fognunk a többi
településsel és megalkotni ezt a doku
mentumot. Ebben természetesen lesz
nek általános érvényű útmutatók és
speciális területek is, hiszen más típusú
házak vannak például Szentendre
belvárosában, mint a Pilis kisebb
településein.”

A város a 2014-es esztendőben is
kiírta a helyi értékvédelmi pályázatát,
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azonban egyik
benyújtott tervet sem részesítette támogatásban. A pályázatra elkülönített
keretösszeget, 700 ezer forintot most a
budakalászi építészeti útmutató elkészítésére fordítják.

Hogyan tovább M0-s?
A Megyeri-híd és a 11-es főút találko
zása az egyik legforgalmasabb csomópont
Magyarországon. A reggeli és a délutáni
órákban is rendszeresek a dugók, a
környékben élők szerint is az autópálya
továbbvitele jelentene megoldást.
A Magyar Közút tervezi a csomópont
átépítését, 2014 folyamán ezért két alka
lommal is tesztelték már a körforgalmat.
Akkor azt vizsgálták, hogy miként hatna
a közlekedésre, ha a csomópontot jelző
lámpákkal szerelnék fel. Azóta annyi
változás történt, hogy a körforgalmat
egyértelműen egysávossá alakították át
a gyakori vitás esetek és balesetek miatt.
A Közút álláspontja szerint új felhajtó ág
építése oldhatná meg megbízhatóan a
problémát, ehhez azonban nem áll rendel
kezésre fedezet.
Végleges megoldást jelentene az, ha az
M0-s tovább épülhetne, ennek terveiben
ugyanis szerepel egy új csomópont, mely
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tehermentesítené a jelenlegi körforgalmat. Ezzel kapcsolatban írásban juttattuk
el kérdéseinket a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. számára. A Népszabadság
november elején arról írt, hogy 2022
utánra tolódik a tervezett új szakasz kivitelezése. Arra a kérdésre, hogy igaz-e ez
az információ, az a válasz érkezett, hogy
a szakaszt meg kell terveztetni, az építési
engedélyeket meg kell szerezni, majd
ennek figyelembe vételével az ajánlati dokumentációt az építési pályázat kiírásához
el kell készítetni. Eredményes kiviteli
közbeszerzési eljárás esetén, valamint a
források rendelkezésre állását követően
indulhat a kivitelezés. Várható időpontról
tehát nem kaptunk információt.
Ami viszont biztos, hogy milyen nyomvonalon halad majd az autópálya. A 8 km
hosszú északi szakasz egy 600 m hosszú
felüljáróval kezdődik, majd 2 km-es
alagutat követően az Üröm-Budakalászi

úton egy csomópontba köt be, innen pedig
újra egy 3,2 km hosszú alagutas szakasz
következik egészen a 10-es úti csomópontig. A tervek tartalmazzák a bevásárlóközpontoknál lévő körforgalom funkcióját is.
Ahogyan a térképen is látszik, új le- és felhajtókat fognak építeni a jelenlegi körforgalom és Békásmegyer között. Mint írják:
„Jelenleg az M0 autóút és a 11. számú
főút csomópontja ideiglenes M0 végcso
mópontként működik, minden M0-on
közlekedőnek használnia kell. A csomó
pont az M0 főpályájának továbbépíté
sével kibővül. Az új le- és felhajtó ágak
kiépítése lehetővé teszi a 10. számú főút
felé-felől közlekedőknek, hogy a csomó
pontot már ne kelljen használniuk. A
Budakalászra, Ürömre, Pilisborosjenőre
tartók és onnét érkezők választhatják
majd az új M0-1108. jelű (Üröm-Buda
kalász) úti csomópontot is.”

Budakalászi hírmondó

2014 nyarán kiírták az M0 új szakaszának tervezési tenderét. Ennek augusztusi volt a beadási határideje, de csak
december közepén hirdettek nyertest. A

projektet az az M0 Mérnök Konzorcium
nyerte el.
Január folyamán biztosan kiderül az is,
mennyiben befolyásolja a térség közleke

dését az M0-s több szakaszának fizetőssé
tétele. Több mint 200 ezer megyei mat
ricát adtak el az év első napjaiban országszerte, ezek nagy részét Pest megyében.
A Megyeri-híd nem került bele a díjkö
teles szakaszba, így a 11-es főút és a 2-es
főút között továbbra is ingyenesen lehet
használni. Az autósok január 31-ig kaptak türelmi időt az autópálya matricák
megvásárlására. Ha valaki tehát díjköteles
szakaszon matrica nélkül közlekedett,
megúszhatja a közel 15 ezer forintos büntetést. Ehhez azonban el kell látogatna
február végéig a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodájába.
Itt úgynevezett szolgáltatási díjat kell
fizetnie, melynek összege 1470 forint,
valamint az adott szakaszra érvényes
megyei vagy országos matricát váltania.
Ha valakit többször is regisztráltak a jogosulatlan úthasználat miatt, akkor is csak
egyszer kell az 1470 forintos összeget befizetnie.

A helyi környezet és természet védelméről szóló
2015. évi rendelet

Fotó: Szabó Zoltán

A rendeletet szakemberek által ké
szített felmérésekre, meglévő adatokra,
rendeletekre alapozva készítette elő
a Területfejlesztési Tudományos Egye
sület, melyhez a beérkező szakhatósági
és lakossági észrevételeket követően
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság számos módosító javaslatot tett. A rendelet számba vette a
környezetvédelem területén, a települé
sen hatályos rendeleteket, azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően
módosította, megújította, és hozzátette
a környezetvédelem területének azon
szabályait, melyekben az önkormányzatoknak rendelkezési joga volt, de ezekkel

Budakalász település önkormányzata
nem rendelkezett. A rendelet egyrészt a
település közigazgatási területének helyi
természetvédelmi szabályait, másrészt
pedig a környezetvédelmi szabályokat
tárgyalja, szerves része a mellékletében
található Természetvédelmi kezelési
terv és az Egyedi tájérték kataszter is.
A rendelet tartalmazza a helyi jelen
tőségű védett természeti területek
nyilvántartását, meghatározza a védett
séggel járó feladatokat, jogokat és
kötelezettségeket. A korábbi helyi védett területeken mindennemű építési
tevékenységet tiltó előírás felülvizsgá
latra került. A Natura 2000 területekre
vonatkozó előírásokat
alapul véve, annak
mintájára környezeti
hatásbecsl ési tanul
mány benyújtása
után leh et őség van
a Helyi Építési Sza
bályzat szerinti öve
zeti besorolásnak
megf elelő építmény
megépítésére. Előírja
a fakiv ágással, nö
vény- és faültetéssel
kapcsolatos rendel

kez éseket. Tárgyalja a közterületek
tisztántartásával és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályokat. A
levegőminőség védelmére, az égetésre
vonatkozó, a háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezésre vonatkozó, a
vízminőség-védelem helyi, a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos, valamint
a föld- és talajvédelemre vonatkozó
előírásait is magában foglalja. A rendeleti szabályozás elősegíti az állattartók,
az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését. A szabályok magukban foglalják pl. a haszonállat-tartás
céljára szolgáló létesítmény építésével és
a betartandó védőtávolságokkal, eb nyil
vántartással kapcsolatos előírásokat.
A rendeletről részletesen Budakalász honlapján (www.budakalasz.hu)
tájékozódhatnak ill. nyomtatott formá
ban a Budakalászi Polgármesteri Hiva
tal belső hirdetőtábláján.
Kaltner Károly
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Fetterné Ferenczy Beatrix
Környezetvédelmi referens
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Ünnepi hangulatban Budakalászon

Karácsonyi ünnepség a Dunakanyari Családsegítő

és Gyermekjóléti Szolgálatnál
Intézményi hagyományainkhoz híven
a 2014-es esztendőt is a családok részére
rendezett karácsonyi ünnepséggel zártuk,
amit idén Szentendrén, a Járási Kormány
hivatal épületében rendeztünk meg.
A meghívottaknak ajándékokkal és
bőséges vacsorával kedveskedtünk, külön
figyelmet fordítva arra, hogy azok
vehessenek részt, akik máshonnan nem
számíthatnak meglepetésekre, értő
figyelemre.
Az ünnepi műsor és kézműves foglalkozás után a legizgalmasabb pilla
natot a karácsonyfa alatti ajándé
kok átadása jelentette. A gondosan
elkészített csomagokban a lányoknak és
fiúknak személyre szóló meglepetéseket
helyeztek el szolgálatunk munkatársai.

A szülők eközben gyermekeik önfeledt
örömében gyönyörködhettek.
Természetesen karácsonyi ünnep
ségünk nem jöhetett volna létre támogatóink és a településeken élők adomá
nyai nélkül, akiknek ezúton is köszönjük
nagylelkű felajánlásaikat:
Pikszis Kreatív Hobby, Vegye-vigye
Vegyeskereskedés, Szilágyi Pékség,
Maros Márk Zöldséges, Zöld Patak
Gyóg yászati Segédeszközök Boltja,
Karnevál József Vállalkozó, Kékvölgy
Waldorf Iskola és Gimnázium, Lakatos
Elena, La Fiesta Party Service, Drogerie
Markt, Fellegvár Óvoda Visegrád, Áprily
Lajos Ált. Isk. Visegrád, Városi Gyógy
szertár Szentendre, Ringató Közösség
Szentendre és Visegrád, Berdo Gyümölcs
Kft. Budakalász.

Tapasztalataink szerint az adakozási
kedv évről évre növekszik, amely a segítő
szakemberek számára kiemelkedően
fontos.
A település lakosságának eredmények
ben gazdag, boldog új esztendőt kíván:
a Dunakanyari Családsegítő és Gyermek
jóléti Szolgálat minden munkatársa.

Fotó: VKC TV

Saját műsorral ünnepelt az Egészségklub Versekkel
és önálló egyesületként folyköszöntötték
tatják tovább. A hosszas jogi
a karácsonyt
engedélyeztetés után 2014.

2015-ben ünnepli az Egészségklub
10 éves fennállását, melyet méltóképpen meg is fognak ünnepelni. Komoly
mérföldkő volt azonban a 2014-es esz
tendő is, ugyanis elhatározták, hogy a
Magyar Rákellenes Ligából kiválnak
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július 30-án megérkezett
a végzés, mellyel bejegyezték az Egészséges Budakalászért Egyesületet.
Számos szűrővizsgálattal,
orvosi előadással a háta
mögött zárhatta le az esz
tendőt a klub, melyet min
den évben karácsonykor
meg is ünnepeltek. A szépen
megterített és finom süte
ményillattal telt faluházi
nagyteremben gyűltek össze
ilyenkor a tagok. Összetartásukat jelképezte az ünnepi
műsor is, melyet önmaguk
készítettek önmaguk örömére. Az egyesület tagjaiból
összeállt csapat betlehemes
játékot mutatott be és a zene
is kapott szerepet a fellépésben. Türelmet igényel az Egészségklub összetartása, mondta Nagy Edit vezető, de idén
lesz még erejük néhány meglepetésre is
a jubileumon.

Teltházzal működik a Budakalászi
Idősek Klubja. A Táncsics utcai intézményben húsz nyugdíjas ellátásáról
gondoskodnak. Az ünnepek előtt meglátogatták az időseket a Vasútsori Óvoda
kisgyermekei is, akikkel szoros kapcsolatot tart a Klub. Ezek a percek mindig
a szép emlékek közé tartoznak, ezért
beleszőtték abba a kisfilmbe is, melyet
a karácsonyi ünnepségen vetítettek le a
Klub egész éves eseményeiről. Ugyan
ilyen fontos számukra, hogy minden
esztendőben kirándulást tehetnek Balatonlellére, és ellátogathatnak a Borkatakombába is. Rogán László polgármester
is köszöntötte őket az ünnep előtt, ők
pedig versekkel készültek a karácsonyra.
Minden idős kapott egy kis ajándékot és
virágot is az összejövetelen.

Budakalászi hírmondó

Beszámoló a Budakalászi Evangéliumi Közösség
adventi adományosztásáról
Különleges alkalmat szerveztünk
az adventi időszakban, amelynek célja
az volt, hogy összefogással sok nehéz
körülmények között élő családnak kellemesebbé tegyük az ünnepek előtti
készülődést.
December elején, munkahelyeken és
a gyülekezetben adománygyűjtő dobozokat helyeztünk el. Köszönjük a segítséget az R&R Software munkatársainak,
akik tartós élelmiszerrel és használt
ruhákkal segítették az adományozást.
A Kalász Suliban a szociális ügyek felelőse
mozgósította az osztályfőnököket és a
szülőket. A Szociális Központ értesítette
a velük kapcsolatban lévő 40 rászorulót.

A közösségi oldalunkon megjelent és
megosztott meghívónkat több, mint
2700 ember látta Budakalászon és
környékén. A Budakalászi Polgármesteri
Hivatal megadta az érintett budakalászi családok elérhetőségét. A tartós
élelmiszerek vásárlására két hét alatt
80 000 Ft adomány gyűlt össze, amelyet
a gyülekezet ugyanennyivel kiegészített.
Megismertünk elképzelhetetlenül nehéz
budakalászi sorsokat, napról napra élő
családokat, éhező budakalászi hajléktalanokat, akiknek azóta is heti rendszerességgel adunk ételt. Örülünk neki,
hogy sikerült ideiglenes munkát szerez
nünk egy budakalászi kétgyermekes

apukának, akinek Karácsony előtt szűnt
meg a munkahelye.
Adni akartunk, de végül mi vagyunk,
akik kaptunk, mert másokon segíteni
megelégedéssel és szeretettel jár.
Próbáljátok ki Ti is velünk legközelebb!

Fotó: Bodó Éva

Minden gyereknek legyen karácsonya! Budakalász 2014

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik lehetővé tették, hogy törekvéseink idén is sikerrel
záruljanak. 200 gyermeket sikerült
újra meglepni játékokkal, édességgel,
gyümölccsel és élménnyel.
December 13-án került sor újra arra
a kis ünnepségre, ahol a budakalászi
szociálisan rászorult gyerekek vehették át ajándékaikat. Zsúfolásig megtelt
terem, móka, kacagás, télapó, megvendégelés és 400 db csomag: egy névre
szóló és egy egységcsomag lelt gazdára
a jó hangulatú délután folyamán.
Köszönjük mindenkinek, akik támogatták törekvéseinket!

Támogatóink:
1000 Ötlet Bt. (Fabrikett)
ATL Kft.
BSS Oil Kft.
Budakalászi Fidesz és Baráti Kör képviselői
Country Vendéglő
Derby 2000 Kft.
Dorlabau Építőipari Kft.
Hammy Toys Játéknagykereskedés
Heidelberg Mo. Ker. Kft.
Horváth Antal vállalkozó
Kalász pékség
Kós Károly Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozói
Kosznovszky Gábor
Krepárt cukrászda
Madreterra Kft.
Nagy Sándor asztalos

Óbuda Zrt.
Pártai Lucia (www.eumet.hu)
Príma Pék
Prolán Kft.
Renta Plusz Kft.
Sárosi Tibor
Schieszl Vendéglő és Borház
Szűcs Fuvar Plusz Kft.
Térburkolat Kft.
Tóparti CBA üzlet
Total Lux Kft.
Urbán & Urbán Kft.
Valódi Étkek Boltja
Weszta Kft.
…és még sokan mások, akik
név nélkül adták ajándékaikat!
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a TELEPI ÓVODA (OM: 032877 - Budakalász, Mályva utca 1.)

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A
közalkalmazotti
jogviszony
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A veze
tői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1-tól 2020. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye – 2011
Budakalász, Mályva utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései és a helyi rendeletek szabályozásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség vagy szakképzettség,
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakörben legalább 5
év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
• nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• óvodapedagógus munkakörben fennálló,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• a pályázati kiírásban kért dokumentumok
hiánytalan benyújtása, bemutatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkal
mazások),
• vezetői tapasztalat,
• gyermekszerető személyiség,
• kiváló kommunikációs készség,
• kiemelkedő problémamegoldó és konflik
tuskezelői képesség,
• terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• színes fényképpel ellátott szakmai önélet
rajz,
• a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• vezetői program a szakmai helyzetelemzésre
épülő rövid- és közép távú fejlesztési elképzeléssel,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez, továbbításhoz
hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó
nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt.
41.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, foglalkozástól
való eltiltás).

A beosztás betölthetőségének idő
pontja: A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Villám Zsuzsanna köznevelési
referens nyújt, a 06-26-343-363/108 mellék
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Budakalász Város
Önkormányzata címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot:
32/1/2015., valamint a munkakör megnevezését: „Telepi Óvoda vezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a véleményezésre jogosultak által készített
jegyzőkönyvek megérkezését követő rendes
képviselő-testületi ülésen. A Képviselőtestület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. május 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye,
ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny 2015/1. szám
- 2015. január vége
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015.
január 15. 		
Budakalász honlapja (www.budakalasz.hu/
palyazatok) - 2015. január
Budakalászi Hírmondó újság 2015. évi
januári lapszáma.

Fotó: Janitsek Romola

Budakalász minden lakójának Boldog új évet kívánnak
a Polgármesteri Hivatal dolgozói!
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Diákhírek
n telepi SULI

n zeneiskola

Iskolánk hírei
Asztali számítógépek, monitorok,
nyomtatók és egy laptop került átadásra a
tavalyi év végén a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány részére a szentendrei
központú Ford Közép- és Kelet Európai
Értékesítő Kft. részéről. A gépeket a Szentistvántelepi Általános Iskola diákjai
használják majd számítástechnika órá
kon. „Amikor az irodai számítógépeink
cseréjére került sor, természetes volt számunkra, hogy az alig néhány éves, kiváló
állapotban lévő nagy értékű informatikai
eszközöket közösségi célra ajánljuk fel.
Kollégáink pedig a Szentistvántelepi Általános Iskolára szavaztak, amely előtt
nap mint nap elhaladnak munkába jövet”
– meséli Molnár Viktor, a Kft. Regionális
igazgatója.

n KALÁSZ SULI

Országos német
vers- és prózamondó
verseny 2014
A Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
10. alkalommal rendezte meg a német
nyelvi vers- és prózamondó versenyt a
kéttannyelvű és nemzetiségi általános
iskolák 5-8. és 7.-8. évfolyamos tanulói
számára. Iskolánkat idén is három diákunk
képviselte, és nagyon szép eredmények
születtek:

Hegyi Kincső 5.a osztályos tanulónk
próza kategóriában 2. helyezett lett.
Gömbös Hanna 6.a osztályos diákunk
vers kategóriában szintén az előkelő 2.
helyezést szerezte meg.
Hegyi Csenge 7.b osztályos tanuló
próza kategóriában indult, és 2. helyezettként végzett.

Az adománynak nagy hasznát vesszük,
és ezúton is köszönetet mondunk a Ford
Közép- és Kelet Európai Értékesítő Kft-nek.
Lendvai Péter a Szentistvántelepi Általános Iskola 6. évfolyamos diákja a Miku
lásnapról készített összefoglalót, míg az
intézmény adventi műsorát, Azary Kitti
Virág 6. osztályos tanuló beszámolójából
ismerhetjük meg a www.vkctv.hu/oktatas
oldalra kattintva.
A versenyen 22 iskola képviseltette
magát az ország számos pontjáról.
Gratulálunk diákjainknak a színvonalas, nagyszerű szereplésért, szorgalmukért,
hálásak vagyunk, hogy ismét öregbítették
iskolánk hírnevét.
Köszönet a szülőknek és a felkészítő
tanároknak is, hogy segítették a gyerekek
munkáját.
Nagyon büszkék vagyunk Rátok!
További sok sikert és sikerélményt kívánunk Nektek!
Németh Nikolett

Luca-nap
2014. december 13-án rendeztük meg
iskolánkban a már hagyományos Lucanapi kézműves foglalkozást és vásárt,
melyr e szülők és gyerekek egyaránt
szívesen látogattak el. A program megnyitóján a 4. b osztály németes csoportja
mutatta be karácsonyi műsorát, majd
azok az alsó tagozatos tanulók vehettek
át okleveleket, akik idén a legszebben
vezették füzeteiket. A közös ének után
megkezdődtek a programok, melyeken
kicsik és nagyok kipróbálhatták ügyességüket azért, hogy néhány saját készítésű
ajándékkal lepjék majd meg családtagjaikat az ünnepekre. A foglalkozások között
volt mézeskalácssütés, díszek, ékszerek,
terítő, szakácskönyv készítése, de lehetett
búzát ültetni, vagy alumínium dobozokból
újabb érdekes tárgyakat előállítani.
Tartalmas délelőttöt zártunk, melyen
a gyerekek, szüleik és a pedagógusok is
jól érezték magukat, iskolánk alapítványa
pedig jelentős összeggel gazdagodott.

2014. november 19-én
tartották a „Nem arról haj
nallik...” - népzenei talál
kozót Budapesten a Bartók
Béla Emlékházban, a 20132014. évi „Tiszán innen
– Dunán túl” Népdaléneklési Minősítőver
seny díjazottjainak részvételével. A gálahangversenyen iskolánkat Tóth Enikő
Sára (tanára Papp Ágnes), képviselte,
aki Arany Minősítést nyert.
2014. november 22-én pedig Etyeken a
IX. „Fülemüle” Népzenei Fórumon
vettek részt Papp Ágnes tanárnő népdal
énekesei. Szabados Orsolya és Szarka
Nóra Izabella dicséretet, Vági Dorottya
nívódíjat kapott.
2014. december 10-én iskolánk 3.b.
osztályos, furulya szakos növendéke,
Jassó Gellért (tanára Reikort Ildikó)
a VI. Hatvani Országos Zeneiskolai
Barokk Fesztivál második korcsoport
jában, szóló kategóriában I. helyezést
ért el, 88 ponttal (a 90-ből!). A versenyen
és a gálakoncerten korrepetitora Csizmadia Angelika tanárnő volt.
Mindannyiuknak szívből gratulálunk!
Előzetes:
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
az alábbi koncertjeinkre a Faluház Dísztermébe:
• 2015. január 26-án, hétfőn 18 órakor
Menyhárt Mária tanárnő ad fuvolahang
versenyt.
• 2015. január 29-én, csütörtökön 18 órakor
a csepeli Egressy Béni Alapfokú és Középfokú Művészeti Iskola kiváló növendékeivel
tartunk közös koncertet.
• 2015. február 9-én, hétfőn 17 órakor
rendezzük a Kamarazenei hetek zárókoncertjét, melyen kicsi és nagy növendékeink
a legkülönbözőbb összeállítású kamarazenei
(társas) produkcióikat mutatják be.

IX. „Fülemüle”
Népzenei Fórum
A 2014. nov. 22-én Etyeken megrendezett
IX. „Fülemüle” Népzenei Fórumon
szólóénekes kategóriában
Vági Dorottya (7.b)
Nívódíjban részesült!
Gratulálunk a nagyszerű eredményhez!

Az Iskola további beszámolóit a www.vkctv.hu/oktatás menüpont alatt olvashatják el.
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Budakalászi hírmondó
Vendégünk: dr. Szabó Zsuzsanna fodrász

„Nem várni kell a sült galambot, hanem cselekedni kell!”
Néprajz-német szakon végzett, hosszú évekig a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum ejtette rabul, de úgy érezte, váltania kell. Nyelvvizsgája és doktori címe ellenére Szabó Zsuzsanna saját fodrászatában dolgozik Budakalászon. Története
példa arra, hogy sohasem késő új utakat keresni, ha az ember nem érzi jól magát a bőrében. Az újév első hónapja pedig
éppen alkalmas arra, hogy eldöntsük, mit tehetünk saját boldogságunk érdekében.

n A Skanzen volt az első munkahelye, hosszú évekig dolgozott a
múzeumnál több poszton is. Ho
gyan érett meg a váltás gondolata?
Múzeumpedagógiai asszisztensként
kezdtem a Skanzenben és amikor a
harmadik gyerekkel eljöttem szülni,
akkorra már az Üzemeltetés és Isme
retátadás részleg igazgatója voltam.
Hosszú folyamat volt, mire megérett a
váltás gondolata, de végül nagyon gyorsan történt az egész. Szerintem mindenkinek az életében van egy olyan pont,
amikor megérzi, hogy ez a „B” oldal.
Nekem negyvenéves korom körül jött
el ez a pont, másként kezdtem nézni a
dolgokat, mint előtte: a hangsúlyok és az
értékek áttevődtek.
n Egyértelmű volt a továbbtanulásnál, hogy a néprajz lesz az, ami
elindítja a „felnőtt” életében?
Az érettségi után szeleburdiságból a
Színművészeti Főiskolára jelentkeztem,
de oda nem vettek fel. Valami polgári
szakmát kellett találnom és elmentem
gyakornoknak a Skanzenbe. Megtetszett
a környezet, a miliő. Aki ismeri, az tudja,
hogy a Skanzen nem egy munkahely,
hanem egy életforma. A népi kultúrával
már korábban is találkoztam, mert
anyukám és a Lenvirág Táncegyüttes
révén én is táncoltam, aztán zenéltem
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nagyon sokáig. De a múzeum teljesen
átalakított. Onnantól kezdve nem üveggömböket, hanem mézeskalácsot tettem
a karácsonyfára, az öltözködésem is
megváltozott. Az egyetem elvégzése
után visszahívott a főigazgató, Dr. Cseri
Miklós, a közművelődési részlegre
kerültem. Tetszett a kultúra közvetítése,
és az a feladat, hogy a múzeumban felhalmozott tudást és ismeretet lefordítsuk a látogatók nyelvére. Rájöttem,
hogy a Skanzen az én színházam. Úgy
éreztem, hogy teljesen kiteljesedek.
Aztán jöttek a gyerekek és a múzeum
nagyon családbarát munkahelynek bizonyult. Ám ahogy az én felelősségem
növekedett, úgy a romantikus része a
munkámnak egyre inkább csökkent.
Tanúja és résztvevője lehettem annak a
hatalmas átalakulásnak, ahogy a Skanzen egy manufaktúrából nagyüzemmé
alakult. Valahogy azt éreztem, hogy a
vonat sebesebben megy, mint ahogy én
változni tudok. Olyan ez, mint mikor az
ember gyereket nevel. Alakítja, próbálja
saját képére formálni, aztán egyszer
csak rájön, hogy hoppá, ő már egy teljesen más személyiség és el kell engedni.
Valahol én is megéreztem, hogy annak
ellenére, hogy több mint egy évtizedet ott
töltöttem és semmilyen más munkahelyi
tapasztalatom nem volt, el kell menni.
n Miért éppen a fodrász szakmát
választotta aztán?
Egyet tudtam, hogy valami kreatív
dolgot kell csinálnom, és éreztem, hogy
egyszerűsíteni is kell az életemet a
család és a munka összehangolása
érdekében. Nem szeretnék főnök lenni,
de nekem se legyen főnököm. Emberekkel mindenféleképpen találkozzak, mert az nagyon kell és hiányzik,
és meg is éljünk belőle idővel. „Koca
módra” nagyon régóta vágok hajat,
főleg a családban, barátnőknek. Figyel
tem, amikor fodrásznál voltam, hogy
mit csinál és ezeket próbáltam lekoppintani több-kevesebb sikerrel, de nagy

bátorsággal. Teljesen véletlenül néztem
a felnőttképzéseket, és egyszer csak
látom, hogy fodrász. Onnantól kezdve
nagyon gyorsan történt minden. Keres
tem egy budakalászi mestert, hogy ve
gyen föl tanoncnak. Ő Diera Ádám volt,
aki azt mondta, először megnézi, ráálle a kezem a dologra, és ha azt mondja,
hogy megvehetjük az ollót, akkor beiratkozhatok egy tanfolyamra. Ez egy decemberi napon történt, január közepén
pedig már kerestem az iskolát. Egy év
alatt elvégeztem. Az volt a szerencse,
hogy budakalászi vagyok, sokan ismer
nek és nagyon sokan eljöttek modellnek.
Amikor elkezdem, még mindig csak
hobbinak gondoltam, de annyira beszippantott ez is, hogy nagyon megsze
rettem. Jött a következő lépés: hogyan
tovább? Innentől kezdve a mázli az, ami
meghatározta az egész sorsomat. Volt
egy lakásunk, ahol az öcsémék laktak,
de éppen kinőtték, mert jött a kisbaba.
Így alakítottuk ki a szalont. Azt hiszem,
hogy a vendégeknek tetszik, jól érzik
magukat itt.
n A család mit szólt a váltáshoz?
Úgy érzem, hogy az egész váltásom
sikere azon múlt, hogy nagyon támogató
családban nőttem föl. Nem csak a szü
leim, hanem testvéreim is, meg persze
a férjem és a gyerekek, ha kezdetben
meghökkentek is, abszolút mellettem álltak. A mi családunkban mindenki váltott,
más motivációból, más életszakaszban.
Azt megtanultam, hogy nem várni kell a
sült galambot, hanem tenni kell érte!
n Megbánta a döntést?
Mindenki nekem szegezi ezt a kérdést. Egyáltalán nem bántam meg, mert
egyrészt ez egy nagyon szép kézműves
szakma, másrészt hihetetlen hasznát
veszem annak, amit korábban csináltam és tanultam. A fodrászaton kívül
írom a Hajmeresztő blogot, amelyben
közművelő és ismeretterjesztő ambíciómat is kiélhetem.
Lévai Zsuzsa

Budakalászi hírmondó
interjú Gyenes Béla szaxofonművésszel

„Lírai típusú ember vagyok…”

Fotó: Csepeli Művelődési Ház

Budakalászon eddig még ritkán hallhattuk zenélni, pedig hangszerein
kiemelkedően játszik. Aki látta már színpadon, tudhatja, nem a kötelesség, hanem a zene szeretete hajtja. Budakalászon fellépett már jótékonysági
koncerten a Kalászi Jazz Band oldalán, tavaly szeptemberben pedig a Bon
Bon együttessel adott koncertet a Városnapon. Ismerjék meg Gyenes Béla
szaxofonművészt!
szaxofonos szólistája lehettem három
turnén keresztül. Egész Európát és egész
Amerikát parttól partig bejárhattam.

n Kezdjük a legelején, hogyan in
dult a zenei pályafutása?
Régen volt, már gyerekkoromban
kiderült, hogy nagyon jó fülem van, az
énektanárnőm mondta, hogy hangszerrel kellene foglalkoznom. Édesanyám
beíratott a zeneiskolába klarinétszakra.
Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy
klarinétművész leszek az Operaházban.
Aztán tizenéves koromban találkoztam a jazzel, a könnyűzenével és tizenkilenc évesen váltottam. A klasszikus
konzervatórium után már nem mentem
tovább, onnantól játszom a szaxofonon,
de a klarinétot párhuzamosan viszem
tovább magammal.
n Ezután jöttek a zenekarok,
sok együttesben játszik. Milyen
bandákban fordult meg?
A Satöbbi együttes volt az első,
amiben még gyerekfejjel játszottam.
Pierrot-tól kezdve a Pál Utcai Fiúkig
több helyen megfordultam, majd az
R-Goban dolgoztam Szikora Robival.
Külföldre is sokat jártam jazz zeneka
rokhoz. Most lesz húsz éve, hogy a Bon
Bon zenekarral dolgozom. Mondjuk azt,
hogy ők a kedvencek, hiszen ott egy családias, barátias légkör van a zenekarban
és tényleg nagyon régóta együtt vagyunk
és ismerjük egymást.
n Milyen helyekre sikerült eljutnia a zene segítségével?
Jártam Ausztriában egy jazzgitáros
kollegához, egy évig tartott a kapcsolat.
A wieseni fesztiválon is felléptünk, ami
anno a jazzkoncertezés fellegvára volt.
Könnyűzenei szinten pedig, számos
pontján voltam a világnak. Életem
legnagyobb élménye, hogy Barry White

n Mit jelentett ez Önnek?
Mindig azt mondtam, hogy érdemes
volt megszületni: fekete emberekkel
fekete zenét játszani, ott fölállni szaxofonozni. Ezt igazából az amerikaiak
sem nagyon értették, de nagyon tetszett
nekik is. Életre szóló élmény.
n Melyik az a vonal, ami közel
áll Önhöz, a jazz vagy inkább a
könnyű zene?
Én a jazznek is inkább a populári
sabb részét szeretem, tehát inkább a mai
jazzt. Lírai típusú ember vagyok, tehát
szeretem a szépet, a szép dallamokat.
Százötvenig számoltam a lemezeket,
amiken Magyarországon játszottam.
Annak idején, amikor össze kellett
írnom, egy hétbe telt mire előszedtem
mindent: hogy melyik zenekarban
mikor és hány számban játszottam.
Inkább a pop zene határozta meg a
pályafutásomat.
n 2014-ben játszott először Buda
kalászon. Mit jelentett hazai kö
zönségnek játszani?
Nagyon jó érzés volt. Tizenkilenc
éve költöztem a városba és pár évre rá
a szomszédaink – akik a televízióból
értesültek arról, hogy én ki is vagyok –
kérdezték, hogy miért nem mondtam el,
hogy ki vagyok. Mondtam nekik, hogy
nekem ez a szakmám, másnak meg más.
Otthon én is melegítőben szedem össze
a faleveleket, füvet nyírok és bográcsozunk, aztán ha fölmegyek a színpadra
az egy másik helyzet. Én sosem sztároltam magam, ugyan olyan budakalászi
vagyok, mint bárki. De jóleső érzés
volt és egy kicsit kuncogtunk is rajta az
ismerősökkel, hogy kellett hozzá tizenkilenc év, hogy fellépjek Budakalászon,
ahol lakom.
n Hogy lett Budakalász az otthona?

Érdekes történet, szintén a zenéhez
kapcsolódhat. Mielőtt ideköltöztem, az
R-Go együttesben dolgoztam, nekik volt
itt valamilyen próbatermük, vagy klubjuk és ők mondták, hogy milyen jó hely.
Én ekkor a II. kerületben egy társasházban laktam, gyerekként viszont családi
házban nőttem fel, azt éreztem, hogy jó
lenne visszatérni ahhoz az életérzéshez.
Elkezdtem nézegetni házikókat és teljesen véletlenül jött ez a budakalászi
dolog. Ahogy idejöttem, körbenéztem,
rögtön beleszerettem. Budakalászi lakos
lettem és nem bántam meg.
n A rengeteg koncert, fellépés
mellett jut-e idő a pihenésre? Mi
az, amivel ki tud kapcsolódni?
Van, amikor jut és van amikor nem,
ez teljesen változó dolog. Imádok főzni,
zenét hallgatni. Általában jazz zenét
vagy funkyt, esetleg soult – az amerikai
vonal a lényeg. Viszont ha főzök, akkor
nem hallgatok zenét, maximum iszogatok valakivel és ez nagyon jó, ez tényleg
kikapcsolt teljesen.
n Találkozhatunk-e Önnek idén
budakalászi koncerten?
A Kalász Jazz Band január végén,
február elején szeretne koncertet adni
a Faluházban és azon nekem, ott kell
lennem, mert a tavalyi koncert nagyon
tetszett. Nagyon jó érzés fiatalokkal dolgozni, segíteni nekik és látni a következő
generációt. Az embernek felelőssége van,
mikor fölmegy a színpadra, hogy aki
látja, kinek tud majd utat mutatni. És
a közönség is fantasztikus volt. Az ilyen
fellépésekből kívánok minél többet.
n Van-e újévi fogadalma?
Az az igazság, hogy kaptam egy ötletet,
hogy fogadjam meg szilveszterkor, hogy
leszokom a dohányzásról. Azt tudom,
hogy ennek az egész családom örülne.
Így ez, az újévi fogadalmam.
Lévai Zsuzsa

15

Budakalászi hírmondó
Interjú Benkó Attilával, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával

„Izgalmas év lesz!”
n Hogyan telt a 2014-es esztendő
a Művelődési Házban, hogyan értékelné?
2013 az alapozás éve volt nálunk,
2014-ben pedig már építkezni tudtunk.
Szép kerek évet zárhattunk le szakmailag és pénzügyileg is. A terveinket
meg tudtuk valósítani, sőt több esetben túl is szárnyaltuk az elképzeléseket
vendégek és rendezvények számában
is. Folytattuk a korábban sikeres sorozatokat, indultak új rendezvények is.
Sikerült előrelépni abban is, hogy minél
több fiatalt tudjunk bevonzani a házba.
Bővült a kapcsolatrendszer, gondolok
országos és helyi szervezetekre, civil
egyesületekre, közintézményekkel való
együttműködésre és a médiapartne
rekre. A támogatóink köre is nagyobb
lett. A pályázati munka szintén fontos
volt, közel 9 millió forintot nyertünk,
a könyvtárat szinte teljesen fel tudtuk
újítani. A helyi mecenatúrának kö
szönhetően közel 1 millió 700 ezer forint
pénzbeli támogatást is kaptunk. Sikerült
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az Auchannal és a Metroval olyan meg
állapodást kötni, hogy havi szinten
támogatnak minket.
n Mennyire elégedettek a látogatók számával?
Sosem leszünk elégedettek, mert
mindig azt szeretnénk, ha sokan lenné
nek, de volt számos teltházas rendezvényünk. Százharmincezer feletti a
látogatók száma éves szinten, ami komoly szám, a könyvtár látogatottsága is
töretlenül nő. Ennek oka, hogy folyama
tosak a fejlesztések, ezért a környező
településekről szintén sokan járnak ide.
De ez elmondható a rendezvényekről
is, a kistérségből és Budapestről is sok
látogatónk van. A családi, kisgyermekes
és idős programok esetén szép a részvé
teli arány, az ifjúsági réteget kell még
jobban megszólítanunk. Nem lehetünk
elégedetlenek, intenzív, élő ház vagyunk,
ahová szívesen jönnek be az emberek,
és ahol mindenki talál magának való
programot. Nemrég voltam egy konfe

rencián, ahol kollégák gratuláltak, ami
azt jelenti, hogy már figyelnek bennün
ket. Az első szintet felhúztuk, 2015-ben
szeretnénk ezt a „házikót” tovább építeni.

Budakalászi hírmondó

Lesz, de változtatni fogunk. Nem a
Városnapok másnapjára, hanem a Kalászi Vigasságok második napjaként
tervezzük ezúttal a Pilisi Kóstolót. Te
matikájában ez a kettő jobban összekapcsolódik. Felfrissítjük idén a Kalászi
Kocsi Fesztivált is.

Fotó: Tokodi Gábor

n Az állandó programokban is
lesz változás. A Nosztalgia Klub
például ritkábban lesz, viszont
sztárvendégek lépnek fel majd fel.
A Nosztalgia Klub havi szinten
működött hétköznaponként. Úgy gondoltuk, hogy negyedévente lesz egy
nagyobb rendezvény, amikor ismert
embereket is meghívunk, például
Kovács Katit. A megszokott zenekar
marad, de lenne mellé még egy-két

plusz dolog: játék vagy tombola. Hétvégére szeretnénk időzíteni a klubokat,
bízunk benne, hogy így sokkal többen
lesznek. 2014 év végén szerb táncház is
indult, szeretnénk folytatni, hiszen már
az első alkalommal több, mint hetvenen
voltak, ami nagyon szép létszám. A Családi matinét és az Aprók táncát szintén
frissíteni fogjuk. Alkalomról alkalomra
új szereplőkkel találkozhatnak majd a
résztvevők. A kolléganők elindítják majd
hétvégente a Levendula-kört, ahová a
kreatív szülőket várjuk. Itt mindenféle
mai modern technikákkal, ötletekkel
meg lehet majd ismerkedni és megosztani egymással a tapasztalatokat.
Lévai Zsuzsa – Huszár Diána

n Mi vár az érdeklődőkre az új
esztendőben?
Január 3-án nyitott a ház egy báb
előadással. Aztán sorjáznak a progra
mok: újévi koncertek, jön a Magyar
Kultúra Napja, folytatjuk a RockHázat.
Februárban is rengeteg rendezvényünk
lesz. Azok az állandó programok, melye
ket sikeresnek és tartalmasnak tartottunk, folytatjuk. Lesznek meglepetések
is, nagyon izgalmas év lesz! Pályázatok
terén is bővítettük a kapcsolatrendsze
rünket, próbálunk majd társszervetekkel együtt forráshoz jutni, szeretnénk
az uniós pályázatokra fókuszálni. Az Ifjúsági Klub bővítésén is dolgozunk.
n Mik lesznek a főbb újítások?
Az előző évektől eltérően szeretnénk
egy egész napos ingyenes gyermeknapot tartani, és mivel 2015-ben lesz
30 éves a Csillagok Háborúja, lesz egy
Star Wars Day szereplőkkel, jediképzéssel, mindenféle játékokkal. Az irodalmi
beszélgetéseket is fejleszteni fogjuk,
gasztronómiai vonal is csatlakozik majd
a találkozásokhoz. Néhány nagyobb
fesztiválötlet is a fejünkben van, erről
folyamatosan hírt adunk majd a honlapunkon, facebook oldalunkon.
n Lesz-e ismét Pilisi Kóstoló,
illetve Kalászi Vigasságok, ami
számos embert vonzott az elmúlt
években is?
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Budakalászi hírmondó

Budakalászi hírmondó
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gazdasági és munkaügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász,
Szentendrei út 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: gazdasági, pénzügyi, munkaü
gyi feladatok ellátása, intézmény gazdasági képviselete
a fenntartó felé, pénzügyi kimutatások vezetése,
beszámolók, adatszolgáltatások előkészítése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, számviteli
ügyintéző/mérlegképes könyvelő és társadalombiztosí
tási ügyintéző, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola, pénzügyi
és számviteli szak, angol nyelvből középfokú C típusú ál
talános nyelvvizsga, államháztartási, munkaügyi ismeret,
gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű naprakész szakmai
és jogszabályi ismeretek, jó szintű kommunikációs kész
ség, kiváló szintű problémamegoldó és konfliktuskezelő
képesség, rugalmasság, terhelhetőség, csapatmunkában
való gondolkodás, döntésképesség, szervezőkészség,
pontosság, precizitás, önállóság, tervszerű munkavégzés,
határidők betartása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes, színes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
motivációs levél, végzettséget igazoló okmányok másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Benkó Attila nyújt, a 26/340-468 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton
Benkó Attila részére a benko.attila@koskarolymh.hu

Fókuszban a budakalászi cégek: Prolan Zrt.

Egy családbarát vállalat Budakalászon
Új rovatunk
célja, hogy bemu
tassa, megismertesse a Budakalászon műk ödő
cégek
életét,
munk áját. Számos együttm ű
ködés jött létre
a város önkormányzata és a vállalkozások között az elmúlt esztendőkben, városi
rendezvényeket támogatnak, segítik a fej
lesztési célok elérését. Közülük elsőként
a 2001-ben Budapestről városunkba
települt társaság, a Prolan Zrt. kerül
fókuszba. A céget Szabó Ervin igazgató
helyettes mutatja be.
A cég fő profilja a számítógépes ipari
folyamatirányítás, ami bővebben kifejtve
a távvezérlések, diszpécserközponti meg
oldások, valamint a villamosenergia ipart
és a vasútirányítás technikát is magában
foglalja. A cég főként országos szinten
végzi szolgáltatásait, de folynak már tárgyalások arról, hogy a budakalásziak is
részt kaphassanak a hétköznapokban a
vállalat által elvégzett munkából.
Az elmúlt évben lehetősége nyílt
a cégnek arra is, hogy az V. Visegrádi
Országok Világítástechnikai Konferenciá
ján más országokkal is megismertessék
munkájukat, többek között az intelligens

közvilágítási megoldásukat, így lehetőség
nyílt új kapcsolatok építésére.
A vállakozás bázisa Budakalászon
működik a Lenfonó épületében, és a
fővárosban található Prolan Elektronikai Gyár is a cégcsoporthoz tartozik, így
összesen közel 200 főt foglalkoztatnak.
A zártkörű részvénytársaság vezetői fontosnak tartják, hogy barátságos légkörben
folyjon a munka. A közösség összetartó
erejét egy elismerés is bizonyítja, a mun
katársak közös erővel előkelő helyezést
értek el a Mensa HungarIQa Egyesület
által szervezett megmérettetésen, tudásukkal kivívták az Intelligens Munkahely
elismerést.
2013-2014-ben a Prolan Zrt. a „család
barát cég” elismerést is magáénak
tudhatja. Nagy hangsúlyt fektetnek a családi kapcsolatokra nemcsak a munkában,
hanem közös programok szervezésében is.
Egy kihívásokkal teli, komoly szakmai
sikereket elérő cég éli mindennapi,
munkával teli életét Budakalászon. A
Prolan Zrt. komoly szakmai hírnévvel
büszkélkedhet a magyarországi villamosipari ágazatban az ipari folyamatirányítás
területén, valamint a vasúti irányítástechnikai területén, köszönhetően többek
között a magas szakmai tapasztalattal
rendelkező közel 80 mérnöknek és informatikusnak.
VM

Az Omszk-tó sok kikapcsolódót vonz,
nyáron a fürdőzők, télen a korcsolyázók
szeretnék birtokba venni. Ahogyan
azonban fürdeni, úgy a jégre menni is
tilos!
Az állóvizeken 12 centiméteres jég
vastagság alatt nem ajánlott a jégre lépni,
Budakalászon ráadásul nincs olyan eszköz és ellenőrző szerv, amely ezt nyomon tudná követni – hangsúlyozta Dr.
Udvarhelyi István. „Nincsenek meg azok
az infrastrukturális követelmények sem,
melyek lehetővé tennék a kulturált kikapcsolódást: melegedőre vagy mosdóra
gondolok elsősorban” – tette hozzá.
Az időjárás sem megfelelő a jég hízá
sához, ugyanis hiába van erős mínusz
éjjel, nappal többször is tíz fok köré
emelkedik a hőmérséklet. Egyedül nem

tanácsos a jégre menni
semmilyen természetes víz
esetében, ugyanis nincs
kinek szólni, ha baj van.
A városrendészet és a
rendőrség a téli időszakban
is ellenőrizni fogja az Omszk
-tó környékét, mert meg
szeretnék előzni a halálos
baleseteket. Nem büntetni
szeretnének – hangsúlyozta
Dr. Udvarhelyi István, habár
a szabálysértési törvény
a jégre lépés szabályait is
tartalmazza. Ennek értelmében pénzbüntetést is kaphatnának
a veszélyes jégen csúszkálók, ötven
ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatnák őket. Az önkormányzat

Fotó: Kovács Andrea

Mindenkit hazavárnak!

azt kéri, a környéken a korcsolyázásra
kialakított pályákat használják a téli
sportok kedvelői, az emberélet
ugyanis mindennél fontosabb!
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Egészség

Új fogszakorvos az Egészségházban
Dr. Veszeli Dóra 2014 decemberében
kezdte meg rendelését az Egészségházban. Dr. Szlovák Ida praxisát vette át,
ezzel együtt pedig a fogorvosok rendelési ideje is megváltozott, így érdemes
tájékozódni, mielőtt hozzájuk indulnak.
A fiatal doktornő első praxisát indította el Budakalászon, egy ismerős ajánlotta a várost lehetőségként számára.
Már elsőre is tetszett neki a környezet,
így nem kellett sokat gondolkodni a
praxis megvásárlásán. Dr. Veszeli Dóra
azt mondja, nagyon izgult az elején, de
kedves, befogadó közösség várta, az első
néhány hétben pozitív tapasztalatokat
szerzett.
Már hét évesen tudta, orvos
szeretne lenni, de a családdal is
összeegyeztethető szakmát szeretett
volna. „Végül úgy döntöttem el, hogy
fogorvoshoz vitt anyukám, ahol nagyon
sokat kellett várni az ajtó előtt, és még
mindig nem nyitották ki. Akkor bevillant, hogy mi lenne, ha én lennék az
ajtó mögött, és kinyitnám. Rájöttem,
hogy az emberek egészségének fenntartásához így is hozzá lehet járulni, tehát
fogorvos leszek.”

Anyakönyvi hírek
Decemberi újszülöttek:
2014. decemberében 4 kisleány
és 6 kisfiú született.
Szeretettel köszöntjük őket
és jó egészséget kívánunk!
Házasságot kötött: 3 pár
Decemberben elhunytak:
Bakk Károly 72 éves,
Fábián Sándorné
szül.: Farkas Judit 75 éves,
Wittula Terézia Erzsébet 67 éves,
Csisztay Magdolna 84 éves,
Zahorecz Mihályné
szül.: Bánki Anna 98 éves,
Tóth-Benedek Lajos Mihály 60 éves,
Gránásy Sándor 83 éves.
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Az egyetemet elsőre sikerült elvégeznie, a tanulmányai mellett folyamatosan gyakorlatra járt egy tapasztalt
fogorvoshoz, így szélesebb körben tudta
tudását bővíteni. Ennek gyarapítását a
jövőben is nagyon fontosnak gondolja.
Dr. Veszeli Dóra Sülysápról
származik, de tavaly nyár óta Óbudán
lakik. Minden hétköznap HÉV-vel
érkezik a rendeléseire. Van egy ikertestvére, akivel szintén összefuthatnak a kalászi páciensek. A doktornő azt mondja,
éppen ezért senki se lepődjön meg, ha
valaki ráköszön, és hirtelen megzavarodik tőle, ugyanis előfordulhat, hogy
nem ő az.
Dr. Veszeli Dóra minden hétköznap
rendel, a pontos időpontokat a táblázatban találják.
Fogorvosok

Dr. Veszeli Dóra
Tel.: (20) 432- 5306

Dr. Rénes Nóra
Tel.: (70) 215-7793
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Budakalász Város Önkormányzata nevében 90. születésnapja alkalmából ottho
nában köszöntötte Markuj Győzőné
szül.: Huj Máriát Ercsényi Tiborné alpolgármester, Tolonics István képviselő,
valamint a budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Egyesület
nevében Wágner Lászlóné. Mária néni
régi budakalászi sváb családba szüle
tett 1924-ben. 1946-ban 2 testvérét és
szüleit kitelepítették Németországba,

egyedül maradt férjével és testvérével
Budakalászon. Mária néni dolgozott a
budakalászi Posztógyárban és a Klinger
gyárban is, nyugdíj előtt 10 évig pedig a
Margitszigeti Nagyszállóban. 63 évet élt
boldog házasságban férjével. 90. szüle
tésnapja alkalmából testvérei, valamint
3 gyermeke, 6 unokája és 10 dédunokája
köszöntötte a Schieszl Vendéglőben, ahol
még táncra is perdült.
Isten éltesse sokáig!

Budakalászi hírmondó

Hat csapat mérkőzik meg a kupáért
Búcsú

Szomorúan tu
datjuk, hogy Lázár
né Mészáros Ildikó
kollégánk életének
65. évében elhunyt.

Ildikó 5 éven ke
reszt ül írnokként
dolgozott a budakalászi egészségügyben a város lakóiért.
Távozása pótolhatatlan veszteség.
Kedvessége, ügyes problémamegoldó
képess ége, kiegyensúlyozottsága,
mosolya, szerénysége nagyon sokat
jelentett mindannyiunknak. Mindig
számíthattunk rá, sokoldalúsága miatt
lehetett szó akár betegfelvilágosítás
ról, hivatalos levélírásról, vagy éppen
számítógépes problémáról.
Éveken keresztül aktívan részt vett
az Egészségklub szűrőnapjain, a vér
vételi rendszer számítógépes rendsze
rének kiépítésében, egészségüggyel
kapcsolatos, betegeknek szóló írásos
anyagok szerkesztésében. Feladatát
szolgálatnak tekintette, amit maximá
lisan teljesített is.
Családja, barátai, kollégái vettek tőle
búcsút temetésén.
Ildikó, nyugodj békében!
Dr. Gál Katalin
háziorvos

A Budakalászi Polgármesteri
Hivatal értesíti a város lakóit, hogy
a kiskertekben károkat okozó,
túlszaporod ott vaddisznóállomány
visszaszorítása érdekében az állatok
vadászatára adott megbízást. A kilövés
területe a város belterülettel közvet
lenül határos, beépült és részben
lakott kiskertes– és mezőgazdasági
művelés alatt álló részei, a következők
szerint:
Damjanich utca: 040/1-040/15
hrsz.
Mély utca: 051/80-051/110 hrsz.
Köves utca: 044/4-044/14 hrsz.
Klisovác utca: 0137/7-0137/8 hrsz;
0137/14-0137/21 hrsz; 0139/6-0139/56
hrsz; 3511-3516/3 hrsz; 0134/2 hrsz.
Rigó utca: 351 hrsz.
Kőbányai utca: 0129/1-0129/11
hrsz.

Az öttusa Európa Bajnokság rendezése után ismét egy nemzetközi
sporteseménnyel hívhatja fel magára
Budakalász a figyelmet. A XII. KárpátMeditop Nemzetközi Női Kézilabda
Torna helyszíne ugyanis január 31. és
február 1-e között a Budakalászi Sportcsarnok lesz. Az esemény fővédnöke
Orbán Viktor miniszterelnök.
Az idei esztendőben ünnepli húsz
éves születésnapját a Budakalászi
Sport Club. Méltóképpen ünnepelhetnek azzal, hogy a Kupa társszervezői
lehetnek – mondta a klubelnök,
Lakatos Zoltán. A tornán hat női
másod- és harmadosztálybeli együttes
vesz majd részt. Magyarországot
Szekszárd és Budakalász képviseli.
Pályára lép majd a testvértelepülés
Ada csapata is, valamint a városba
érkezik Sepsiszentgyörgy, Naszvad
és Székelyudvarhely együtt es e is.
A budakalászi lányok számára ez a
torna már a felkészülés része a február
22-én induló NBII-s bajnokságra.

A torna célja valójában a határokon
átívelő együttműködés és kapcsolatok
kialakítása és erősítése. „Erre kiváló
eszköz a sport. Az itt pályára lépő
felvidéki, erdélyi, vajdasági és anya
országi csapatok jól hasznosítják az
együttlétben rejlő energiát arra, hogy
felmérjék tudásukat, közben pedig
a sport és a közösségvállalás örömét
hirdessék. Márpedig a sikeres nemzet
előfeltétele az egészséges nemzet” –
olvasható a meghívóban.
A kétnapos rendezvényen a buda
kalászi közönség mellett a térség
számos településéről várnak vendé
geket. Január 31-én 10-30-kor lesz
az ünnepélyes megnyitó, ahol Rogán
László polgármester mond majd
ünnepi beszédet, utána pedig „A”
és „B” csoportban mérkőznek meg
a csapatok kétszer félórás játékidőben.
Vasárnap lesznek a helyosztó mér
kőzések, a döntőt 12:30-kor rendezik.
Az ünnepélyes eredményhirdetés dél
után 3 órakor lesz, a díjakat Orbán
Viktor miniszterelnök adja majd át.

Felhívás
055 hrsz-ú névtelen út:
0109/27-0109/82 hrsz;
0110 hrsz; 0111/10-0111/34
hrsz; 0112/7-0112/66 hrsz;
049/134-049/139 hrsz.
058/25 hrsz-ú névtelen
út: 0131/3-013/26 hrsz; 01330133/1 hrsz; 058/5-058/26
hrsz; 058/402-058/441 hrsz;
0120/7-0120/38 hrsz; 0121
hrsz; 0131/3-0131/26 hrsz.
0123 hrsz-ú névtelen út: 0124/10124/7 hrsz; 0125 hrsz; 0129/1-0129/
11 hrsz; 0129/1-0129/11 hrsz.
A vadászatok ideje 2014. december
22. és 2015. május 22. között, előre
láthatólag 16 és éjfél, illetve éjfél és
05 óra között lesz. Kérjük, hogy ezen
időszakokban a fenti területeken le
hetőség szerint ne tartózkodjanak.
Amennyib en ez mégis szükséges,
viseljenek a környezettől jól elkülönülő
színű, lehetőség szerint fényvisszaverő
felülettel rendelkező ruhadarabokat
(pl. láthatósági mellényt és sapkát).
Kutyáikat, egyéb állataikat pedig

kizárólag pórázon, kötélen sétáltassák, vezessék.
Kérjük a környéken haszonállatot
tartókat, hogy fokozottan figyeljenek
jószágaikra, hogy azok felügyelet
nélkül ne hagyhassák el jól körülhatárolt (villanypásztor, karám) területüket. Az állatokat pedig sötétedés
előtt vezessék szálláshelyükre.
A vadászattal kapcsolatosan a Pol
gármesteri Hivatal kapcsolattartója:
Fetterné Ferenczy Beatrix, környe
zetvédelmi szakreferens, (tel.: 06-26343-362/132). A vadászat irányítója:
Irmai Attila (tel.: 06-70-314-6104).
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Kőhegy Gyógyszertár
2015. január 4. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

Gyógyszertári ügyelet
2015. január
Vörösmarty Gyógyszertár
2015. január 1. szerda 08-20 óráig
2015. január 18. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

Viktória Gyógyszertár
2015. január 11. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
István Király Gyógyszertár
2015. január 25. vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
A változtatás jogát fenntartjuk!

Apróhirdetések
Fiatal pár családi házat keres Buda
kalászon, csendes helyen, magánsze
mélytől. Ár: max. 30 millió Ft.
Tel.: 0670-3968470
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