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Legfontosabb környezeti értékünk, Budakalász
Tavasszal közös erővel szépítettük városunkat
n 12-13. oldal

Budakalász lendületben

Új arculata, emblémája van a városnak
n 2. oldal

„Az ember ne csak a próbateremben
legyen néptánctanár”
Áprilisi vendégünk: Leidinger Dömötör
n 8. oldal
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Interjú Rogán László polgármesterrel

„Lépéseket indítunk a Budakalásznak járó kompenzációért”

A város karakteréhez illő lendületes
arculata lesz Budakalásznak. Az új és
korszerű megjelenés azonos tartalmi
és grafikai elemeket hordoz majd és
megjelenik a város nyomtatott kommunikációjának minden elemén. Lát
ható lesz kiadványokon, plakátokon,
hirdetéseken, információs táblákon
és Budakalász Város honlapján is. Az
egységes arculat a pontos, állandó és
beazonosítható megjelenést szolgálja.
Segítségével erősíthető az egy közösség
hez tartozás, a városhoz kötődés pozitív
élménye.

Példaértékű
összefogás a
játszótérért
Megújul a Kőbányai utcai játszótér. Az önkormányzat eredetileg
fel akarta számolni a területet és
parkot szándékozott kialakítani
helyette, ám a lakosság jelezte, fontos számára ez a közösségi tér. Így
végül összefogva a várossal megmarad a játszótér, de felújítják a ’80as években telepített eszközöket és
ütésálló burkolatokat is beépítenek.
A lakosság a fakivágásokban és az
ásásban is segített a városnak. A
játszótér – amely teljes mértékben
megfelel majd az uniós előírásoknak
– a jövő hónapban készül el.
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musával
egészít ki. Más városoknál is
használnak emblémát és szlogent, gondoljunk csak a szomszédos harmadik
kerület „Beindítjuk Óbudát” logójára
és jelmondatára. Emellett szintén nagy
múltú történelmi városok, mint Eger,
Mohács, Győr, Sopron vagy Veszprém
is modernizálták arculatukat, megjele
nésüket.
A beküldött szlogenjavaslatokat, a
kreativitást, a város életében való aktív
részvételt ezúton ismét köszönjük a
lelkes budakalászi pályázóknak! A vá
rosvezetőkből és a polgármesteri hivatal

szakembereiből álló zsűri a „Budakalász
lendületben” szlogent választotta. A
neve közlésének mellőzését kérő nyer
tesnek ezúton is gratulálunk! A logó
tervezéséért pedig Ali Vali budakalászi
grafikust illeti köszönet.
A Hírmondó következő számában
Budakalász emblémáját megjelenítő
hűtőmágnessel is megajándékozzuk a
város lakóit.
Kovács Andrea
kommunikációs munkatárs

Garanciális
ellenőrzés

Kevesebb tábla,
több információ

Az elmúlt időszakban vált esedé
kessé a BMSE, valamint az Egészség
ház épületének garanciális bejárása.
Ennek során megállapították, hogy
a kivitelezők által vállalt garanciális
időnek megfelelő a létesítmények állapota, állagromlást nem tapasztaltak a szakemberek. A használat során
felmerülő anyagfáradások miatt
apróbb javításokat kell csak elvégezni
az ingatlanokon a közeljövőben, amit
a kivitelező vállalt.

A Magyar Közúttal és közlekedés
mérnökkel egyeztetve rendezte az
Önkormányzat a Luppa-szigeti út
közlekedési tábláit. A korábbi ellentmondásos helyzetet sikerült
megszüntetni. „Kapott az utca a
Budakalász vége tábla után nem
sokkal egy zöld alapon fehér fel
ira
t ú Budakalász táblát, hogy
mindenkinek egyértelmű legyen,
hogy nem hagyta el Budakalász
közigazgatási területét, csak a
belterületet.” – mondta Hegyváros
János az önkormányzat Városfej
lesztési Osztályának vezetője. „A gát
utáni részre, ahol újrakezdődik a bel
terület, Budakalász belterület kez
dete táblát tettünk ki.” Sokan járnak,
gyalog és biciklivel is ezen az útszakaszon ezért 50 km/h-s sebesség
korlátozás érvényes az út külterületi
szakaszán is.

Fotó: Szabó Tamás

Lendületben a város

Az új arculat első eleme a szlogen és
az embléma, lapzártánk időpontjában
nyerték el végleges formájukat. Az emb
léma jól ábrázolja Budakalász jelentős
történelmi gyökereit, földrajzi, időbeli,
néprajzi és vallási találkozópont jellegét,
ugyanakkor modern formában mu
tatja lendületes jelenét. A városnév
ben szívk ént megjelenő kezdőbetű
pedig az érzelmi töltetet erősíti. Az
embl éma légiessége jó egyensúlyt
alakít ki a címer kötött, tömör forma
világával. Természetesen a címer megőrzi
eddigi szerepét, melyet a logó dinamiz-
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n Évek óta nem kapja meg Budakalász
azt az évi 250 millió forintot, mely az
állammal kötött megállapodás értel
mében egészen az elkerülő út megépí
téséig járna. A márciusi ülésen ismét
napirendre került az ügy. Milyen in
tézkedéseket tervez a város?
Budakalász, illetve a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium jogelődje 2008-ban meg
állapították: a Megyeri-híd úgy valósult
meg, hogy az M0-autópálya a csekély áte
resztőképességű budakalászi körforgalomba
torkollik, városunk polgárai pedig kénytelenek elszenvedni, hogy Budakalászt a 10-es
és a 11-es utak átkötéseként használják a
járművezetők. Így az utak és vele a város terhelése sok szempontból jelentősen megnőtt.
Hosszú tárgyalássorozat eredményeképpen
2008 őszére létrejött a megállapodás, amely
ben az állam a Budakalászt érő környezeti
terhelés kompenzálására évi nettó 250 millió
forintos fejlesztés végrehajtására kötelezte
magát addig, amíg az M0 a város területét el
nem hagyja, vagy a Budakalászt elkerülő út
meg nem épül.
Egészen 2010 őszéig egyetlen érdemi lépés
sem történt a beígért fejlesztések tekintetében
és a későbbiekben a József Attila úton elkezdett munkálatok hamarosan félbeszakadtak.
Budakalász Önkormányzatának 2010-ben
megválasztott új városvezetése erős lobbytevékenységet fejtett ki annak érdekében,
hogy a városban fennálló áldatlan állapotok
megszűnjenek és az félbehagyott József Attila
utcai beruházás befejeződhessen. Néhány fej
lesztés utóbb valóban megvalósult, például a
Szentendrei út-József Attila út metszéspont
jában a körforgalom, a lámpás csomópontok,
gyalogátkelőhelyek, és aszfaltoztak, felújítottak több helyi közutat.

Az elmúlt időszakban több megbeszélést
folytattam a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felső vezetőivel és szakembereivel
arról, hogy az ország jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében hogyan teremthetők
források a budakalászi M0-kompenzációs
modul folytatására. Míg állampolgárként
megértem és átérzem az állam nehéz gazdasági helyzetét, városvezetőként arra
kell támaszkodnom, hogy a város és az
állam szervei közti szerződés megfelelő
módon garantálja Budakalász érdekeinek
érvényesíthetőségét. Ennek értelmében a
legutóbbi testületi ülésen javasoltam, hogy
Budakalász Város Önkormányzata adjon
felhatalmazást számomra rövid határidővel
tételes elszámolást kérni szerződéses
partnerünktől, és ezt követően érdemi tár
gyalások lefolytatatni a kompenzációt illetve
annak felhasználását illetően. Amennyiben
a tárgyalások nem vezetnek eredményre
peres eljárással fogjuk az érdekeinket érvényesíteni. A város vezetése elszánt abban,
hogy megvédi az itt élők érdekeit.
n Felülvizsgálták a térítési díjakat
az önkormányzati fenntartású böl
csődékben. Eddig nem kellett fizetnie
a szülőknek, lesz-e változás?
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy
az Önkormányzat a szülőktől térítési díjat
kérjen. Évek óta mindig újratárgyaljuk ezt
a napirendet, de sohasem éltünk ezzel a
jogunkkal. Több környékbeli településsel
és kerülettel ellentétben Budakalászon az
Önkormányzat ez évben is átvállalja a szü
lőktől ezt a terhet, tehát az itt élő családok
nak továbbra sem kell fizetni a bölcsődei
szolgáltatásért.
n Zárt napirendi pontkén tárgyalta a
mozi hasznosításának kérdését a tes
tület. Milyen döntés született?
Nagyon régóta húzódik a mozi kérdésé
nek sorsa. Az épület a Budai úton van, a
Svábház mellett. 1990 óta teljesen üresen áll
és az amortizáció egyre jobban látszik rajta.
Minden testület próbálta valamilyen módon
hasznosítani, eddig sikertelenül. Áron alul
nem szeretnénk eladni, ezért hosszú ideje
húzódik az értékesítése. Most egy budakalászi cég szeretné az épületet bérbe venni
3 évre. A vállalkozó moziként szeretné
üzemeltetni a házat, és egy kis kávézót is
kialakítana. Bízom benne, hogy mindkét
fél megtalálja a számítását és nem marad
gazdátlanul az épület.

n Felbontották azt a szerződést,
melyet a hajléktalan melegedő mű
ködésére kötöttek a Magyar Vörös
kereszt Pest Megyei Szervezetével. Mi
indokolta ezt a lépést?
2010-ben nyitották meg Budakalászon
a hajléktalan szállót. Városi rangunkból
kifolyólag akkor úgy éreztük, hogy kötelességünk valahol egy nappali melegedőt
fenntartani. A szálló férfiakat fogad, bárki
beköltözhet, aki józan életet él és megfelel
a higiéniai előírásoknak. Jelenleg az épü
letben egy budakalászi kivételével budapesti
és környékbéli hajléktalanok vannak, kvázi
ide vonzottuk a problémát a fővárosból.
Ráadásul a Ciklámen utcaiak sokat panaszkodnak, mindenképpen kell lépni az ügyben. Szeretnénk más módon biztosítani a
nappali melegedés lehetőségét. Felvettük
a kapcsolatot a Magyar Vöröskereszttel.
Szentendre is működtet nappali melegedőt,
így elképzelhető, hogy vagy ott, vagy a III.
kerületben lehetne a budakalásziak által is
igénybe vehető hely. Tekintettel arra, hogy a
szolgáltatás csak nagyon csekély számú budakalászinak nyújt segítséget, nem indokolt
a szálló helybeni fenntartása.
n Tárgyalt a képviselő-testület a bu
dakalászi székhelyű egyházközségek
és közösségek 2015. évi támogatásá
ról. Mekkora összeget tudnak erre
fordítani idén?
Évek óta támogatja az Képviselő-testület
az egyházakat. Az Önkormányzat nem a hit
életet, hanem a városban lévő egyházak város
lakókkal kapcsolatos törekvéseit, szándékait,
céljait, épületeik fenntartását támogatja. Azok
az egyházközségek, amelyek kéréssel fordulnak hozzánk és megindokolják a támogatási
céljaikat, segítséget kapnak a várostól. A Bu
dakalász-Szentistvántelepi Római Katolikus
Plébánia a szentistvántelepi templom homlokzatának felújítására 1 millió forint, a Budakalászi Római Katolikus Plébánia (Ady Endre
út) a Klisovác utcai temető bejárat és ravata
lozó előtti terület térkövezésére 800 000
forint, a Budakalászi Református Egyházköz
ség a templom, az épületek és udvar karban
tartására 500 000 forint, a Budakalászi
Görögkeleti Szerb Egyházközség az egyik
épület tetőszerkezetének felújítására szintén 500 000 Ft, a Budakalászi Evangéliumi
Közösség pedig az imaházban található színpad felújítására 200 000 Ft támogatásban
részesül ebben az évben.
2015. március 27.
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Ezüst Érdemkereszt Trendl Ferenc számára
Áder János köztársasági elnök
2015. március 5-én a Németországban
élő – Budakalászról 16 évesen kitele
pített – Trendl Ferenc számára, a
hazájáért és Budakalászért végzett ál
dásos tevékenységéért, a magyarországi
német kisebbség kultúrájának, önazo
nosságának megőrzését és a magyarnémet kapcsolatok erősítését szolgáló
több évtizedes tevékenysége elisme
réseként a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozta.
A kitüntetéshez gratulálunk! Trendl Ferenc az elismerést – előzetes tájékoztatás

alapján – Frankfurtban fogja átvenni.
A Budakalász díszpolgári címével is
elismert Trendl Ferenccel következő
lapszámunkban beszélgetünk gazdag
életútjáról.
A Német Nemzetiségi Egyesület és
a Német Önkormányzat minden ér
deklődőt tisztelettel vár egy Baráti
találkozóra Trendl Ferenccel és feleségével, Irénkével. A találkozót 2015.
április 17-én (pénteken) 17 órakor a Kós
Károly Művelődési Ház nagytermében
szervezzük.

A Budakalászi Óvodásokért
Alapítvány ezúton szeretné megköszönni támogatóinak azt, hogy
segítették munkánkat. Az 1%-ból befolyt összeget játékokra, jó minőségű szakmai eszközökre
fordítottuk, támogattuk a rászoruló gyermekek részvételét a külső programokon.
Kérjük ebben az évben is segítsék alapítványunk
céljainak megvalósítását jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával!

Adószámunk: 18690163-1-13
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
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Elekes Botond
a Budakalászért
Közalapítvány elnöke

A német nemzetiségi napot
2015. április 24-én
(pénteken) 17 órától tartjuk, melyre minden érdeklődőt szer etettel
várunk. A műs orban fellépnek a
Kalász Suli német nyelvet tanuló diákjai, valamint a Nyitnikék Óvoda Harkály
csoportjának óvodásai.

A Telepi Óvodásokért Alapítvány ezúton
is köszöni Önöknek, hogy az elmúlt években
személyi jövedelemadójuk 1 % - ával és pénz
befizetésekkel segítették munkánkat. Alapítványunk támogatni tudta az óvoda mindennapjait érintő
tevékenységeket, programokat, kirándulásokat...
Kérjük, hogy idén is segítsék személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával alapítványunk céljainak
megvalósulását.

Adószámunk: 18724666-1-13

Adó 1%
BUDAKALÁSZI SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adjon esélyt azoknak a budakalászi fiatalok
nak, akik itt élnek köztünk, és nehéz anyagi hely
zetük ellenére keményen dolgoznak tehetségük
kibontakoztatásán!
Jelenleg az Alapítvány 12 budakalászi tanulót támogat, akik erejüket megfeszítve igyekeznek kihozni magukból a maximumot,
miközben sokszor nagyon komoly anyagi és családi nehézségekkel kell naponta szembenézniük. Két középiskolás mellett tízen
felsőoktatási képzésben vesznek részt. Többen közülük egészségügyi, oktatási vagy zenei pályára készülnek.

Most tehet értük adója 1%-ának
felajánlásával a Budakalászi Szent István
Alapítványon keresztül!
Tegyünk egymásért! 18672325-1-13
Amennyiben további támogatásokat szeretne nyújtani a részükre,
szeretettel várjuk adománygyűjtő rendezvényeinken, amelyeken
lehetőséget biztosítunk erre, illetve az ösztöndíjasokkal való találkozásra is. Legutóbbi jótékonysági alkalmainkon világszínvonalú
művészek vállaltak fellépést vagy védnökséget a jó ügy szolgálatában: többek között Sebestyén Márta, Andrejszki Judit, Petrás
Mária, illetve Baranyay László és családja.
Kövesse a Budakalászi Szent István Alapítvány tevékenységét
a Facebook-on is!
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Városi díjak
Budakalász Város Önkormányzata
várja a jelöléseket a kiemelkedő elismerést jelentő városi díjak odaítéléséhez. Jelölni a következő díjakra lehet:
• Budakalász Díszpolgára
• Budakalászért Emlékérem
• Dr. Milosevits Péterné
Budakalász Közoktatásáért díj
• Budakalász Kiváló Pedagógusa díj
• Budakalász Sportjáért díj
• Budakalászi Polgárok
Egészségéért díj
• Köztisztviselői díj
• „Jó tanuló, jó sportoló” díj.

Budakalászi hírmondó
Az elismerések odaítélésére Budak al ász
lak osai közül bárki
tehet javaslatot. Az
ajánlásokat 2015. áp
ri
lis 17. napjáig, a
„Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében 2015. június
30. napjáig lehet személyesen vagy
postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.) Ügyfélszolgálatára. A javaslatokat, ajánlásokat írásban, indoklással, méltatással együtt kell elkészíteni.
A díjakkal és a jelölésekkel kapcsolatos
részletes információk a város honlapján
(www.budakalasz.hu), a városi díjak
menüpont alatt találhatók.

Kitüntetést kapott Elekes Botond
Balogh Zoltán az emberi erőfor
rások minisztere a nemzeti ünnep
alkalmából 18 kategóriában 75 al
kotónak adott át elismerést. A kul
túra érdekében hosszabb időn át
végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként, a kulturális nemzet
politika kidolgozásáért a Budakalászon
élő, marosvásárhelyi születésű, Elekes
Botond Bánffy Miklós-díjat vehetett át.
Elekes Botond 1998 és 2002 között a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában főosztályvezetőként dolgozott, valamint az Illyés Közalapítvány
kurátora is volt. 2002 októberétől mi

nisztériumi főtanácsosként a határon
túli magyar hivatásos színházi intézmé
nyek, filmes ügyek, illetve néptáncegyüt
tesek és zenei programok, valamint
közművelődési ügyek szakmai referen
seként dolgozott. 2010 és 2012 között
Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár
kabinetfőnöke volt, majd 2014 márciusáig
a Miniszterelnökség főtanácsadójaként
dolgozott. Idén márciustól a Nemzeti
Filmszínház vezetője. Elekes Botond
2006-tól a Budakalászért Közalapítvány
kuratóriumának elnökeként tevékenykedik városunkért.

Kéményseprés
Budakalászon a törv ény rend elete
értelm ében előí rt kötelező kém ény
seprő-ipari közszolgáltat ás köréb e
tartozó feladatokat a Magyar Kémény
Kft. alkalmazottai látják el.
Településünket a cég munkatársai 2015. április 1. és december 31.
között keresik fel.
A társaság alkalmazottai névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Pályázati Felhívás
Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete „Kalászi Média
Pályázat” címmel pályázatot hirdet Budakalász Város médiumainak előállítására
és üzemeltetésére.
A pályázat benyújtási határideje 2015.
május 6. A részletes pályázati kiírás
2015. április 7-től Budakalász honlapján
(www.budakalasz.hu) a Pályázatok menüpont alatt, valamint a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztett hirdetőtáblán
olvasható.
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Kék hírek

Kerékpár tolvajt keres a rendőrség
A Szentendrei Rendőrkapitányság
Budakalászi Rendőrőrse eljárást folytat lopás vétség elkövetésének gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettes 2015.
március 16-án 12 óra 24 perckor
Budakalászon tulajdonított el egy
bordó színű, „Kellys” típusú mountain bike biciklit a szentistvántelepi
vasúti megállónál található kerékpártárolóból. Az ismeretlen tettesről a

helyszín közelében lévő térfigyelő kamera felvételt készített. A Szentend
rei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki
felismeri a fényképeken látható férfit
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendel
kezik, jelentkezzen személyesen a
Szentendrei Rendőrkapitányságon
vagy tegyen bejelentést telefonon a
06-26/502-400-as telefonszámon,
illetve az ingyenesen hívható
06-80/555-111 „Telefontanú” zöld

számán (h - cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy
a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

A bölcsődei felvétel rendjéről

Az óvodai beiratkozásokról

Az óvodai beiratkozások rendjéhez igazodva a budakalászi
bölcsődékben a 2015/2016. nevelési évre 2015. május 4-8.
napokon 8-17 óra között lehet jelentkezni, beiratkozni.
Bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
kitöltött jelentkezési lap, a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, a szülő és gyermek lakcímkártyája.
A felvételi lehetőségekről, a szabad férőhely kapacitásról, a
felvétel rendjéről és a bölcsődei nevelés jogszabályi hátteréről
felvilágosítást kaphatnak a Kós Károly Művelődési Házban
2015. április 23-án csütörtökön 18 órakor kezdődő
tájékoztató SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN, amelyre tisztelettel
hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 2015. szeptember 1.
napjától hatályba lépő rendelkezése
szerint a gyermeknek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy

nevelési évben is szeretettel várják valamennyi budakalászi lakosú óvodáskorú
gyermeket!
A Budakalászon alkalmazott óvodai
ismerkedés és felvételi eljárás rendjét,
a beiratkozások időpontját, az óvodák
felvételi körzeteit az önkormányzat helyi
rendelete szabályozza.

Budakalász Város Önkormányzat két bölcsődei intézményt
tart fenn, a Budai út 10. szám alatt 30, míg a Mályva utcai
épületben 48 kisgyermeknek nyújt férőhelyet, napközbeni ellátást.

A helyi adottságok és hatályos jogszabályok figyelem
bevételével bölcsődéink csak 1 éves kortól fogadnak kisgyermekeket. Bölcsődei felvétel ügyében jelentkezni a
bölcsődevezetőnél, kitöltött jelentkezési lappal és kötelező
mellékletekkel (gyermek születési anyakönyvi kivonata, a
szülő és gyermek lakcímkártyája) lehet. A felvételi kérelmet
a bölcsődevezető bírálja el, a felvételről a jogosultság alapján
dönt.
Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, rendezvények első kézből:
facebook.com/budakalaszvaros
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• Telepi Óvodában a nyílt játszónap:
2015. április 24-én pénteken 9-11
óráig,

Ezt követően kerül sor az óvodai
jelentkezésre, a BEIRATKOZÁSRA
– 2015. április 27-28-ai napokon
(hétfő-kedd) 7-től 17:30 óráig.

Tisztelt Szülők!

A Rendelet 36. § (2) bekezdése szerint: ha a gyermek a
harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai
jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében
gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus
31-ig.

A szülői értekezletet követő napokon
kerül sor az óvodákban a NYÍLT JÁT
SZÓNAPRA, ahol a szülők közvetlenül
is betekintést kaphatnak az óvodákban
folyó munkáról, közösségi életről:

• Nyitnikék Óvodában a nyílt játszó
nap: 2015. április 25-én szombaton
9-11 óráig.

Villám Zsuzsanna referens

A bölcsődei felvétel rendjét a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 36.§ (1) bekezdése határozza meg, amely szerint
„Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik élet
évének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, annak az évnek az augusztus 31-ig ve
hető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, sajátos
nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti, ill. annak
az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember
1-je és december 31-e között tölti a harmadik életévét, ha a
szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását
a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.”

mellett, a kalászi óvodák működéséről,
az óvodai nevelésről tájékoztatást kapnak a szülők és megismerkedhetnek a
település két óvodájának vezetőivel.

órában óvodai foglalkozáson kell részt
vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szep
tember 1. napja előtt születtek és még
nem vettek részt óvodai nevelésben.
Budakalászon a Telepi Óvoda és a Nyitnikék Óvoda munkatársai a 2015/2016.

Tisztelettel hívjuk és várjuk 2015.
április 22-én szerdán, 18 órai kezdettel
a budakalászi óvodákba beiratkozó gyerekek szüleit ÖSSZEVONT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLETRE a Kós Károly Mű
velődési Házba, amelyen az óvodai beiratkozások rendje, jogszabályi háttér

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok, amelyeket feltétlenül
hozzanak magukkal: kitöltött jelentkezési lap, a gyermek születési anya
könyvi kivonata, a szülő és gyermek
lakcímkártyája. Az óvodai jelentkezés
hez szükséges adatlap letölthető a város
honlapjáról (www.budakalasz.hu/
közoktatási intézmények/óvodai bei
ratkozás).
Várjuk Önöket és óvodáskorú
gyermekeiket a fenti programokra!
Villám Zsuzsanna
referens

A Pest Megyei Kormányhivatal hirdetménye az
általános iskolai beiratkozásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő
felvételről vagy átvételről az iskola
igazgatója dönt.
Döntését írásban közli a szülővel.
A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása
esetén a szülőnek joga van az elutasító
határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül – jogszabálysértésre vagy
érdeksérelemre hivatkozással – jogor-

voslattal élni. Fellebbezését a Klebels
berg Intézményfenntartó Központ
területileg illetékes Tankerületi Igazga
tójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kötelező
felvételt biztosító körzetes iskolába
kívánja gyermekét beiratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító
döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon
belül köteles beíratni a kötelező felvételt
biztosító iskola első évfolyamára.

A 2015/2016. tanévbe történő
beíratás időpontja:
2015. április 16. (csütörtök)
8-19 óra között
2015. április 17. (péntek)
8-18 óra között

Budapest, 2015. március 3.
dr. Tarnai Richárd sk.
kormánymegbízott
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VENDÉGÜNK Leidinger Dömötör, a Lenvirág Táncegyüttes művészeti vezetője

n A saját gyermekkori tapasztala
taidat mennyire tudtad beépíteni
a tanításba?
A gyereket nem úgy érdemes rávenni
a táncolásra, hogy én otthon kitalálok valamit, elképzelem, hogy majd ezt akarom
végezni a táncpróbán, és ha törik, ha
szakad az úgy lesz, akár üvöltés árán is.
Ha látjuk, hogy a gyerekek „zizik”, akkor
többet játszunk vagy mást csinálunk.
Ha pedig lehet velük dolgozni, észre se
veszik, hogy végigtáncoljuk a próbát.
Együtt kell működni a gyerekekkel!
n Mit jelent neked a néptánc?
Az életemet, de nem is csak a néptánc,
hanem a népi paraszti kultúra. Régen
nem tánciskolákban tanulták, mint nap
jainkban, hanem az emberek életmódjából fakadóan alakult ki. A bemelegítés

8

n Hogyan alakult a kapcsolat a
Lenvirág Táncegyüttessel?
A Lenvirágba úgy kerültem, hogy
Pukli Gabriella néha elhívott táncházakat tartani. Amikor megüresedett a
férfiokt ató helye, felkeresett. Mint
művészeti vezető, összetett a feladatom.
Kollégáimmal próbákat tartunk, koreográfiákat készítünk, fellépésre visszük
a gyerekeket. Az új táncokhoz megszerkesztjük a zenét és felvesszük a zene
karral. Vannak olyan éves programok,
például a Kalászi Vigasságok vagy a Lenvirág alapítványi bálja, amire készülünk. Ápoljuk a szülőkkel a kapcsolatot,
közösségépítő programokat, táborokat
szervezünk.
A Lenvirágban jelenleg közel száz
húsz táncos van a négyévesektől a
felnőttekig, nagyobb részük budakalászi. Járnak Pomázról, Budapestről és
Szentendréről is. Lelkesek és a visszajelzések szerint jól érzik magukat. A két
kalászi általános iskolától is az a tapasztalat jön vissza, hogy attól függetlenül,
ki melyik osztályba jár és milyen nemű,
megvannak a néptáncos klikkek. Az
udvaron például próbálgatják a koreográfiákat, a nagyobbak tanítgatják a

Deutsch József Budakalász díszpolgárának március 15-i ünnepi beszéde

„A történelmet a hősök formálják.”

A magyar paraszti kultúra továbbadása mellett tette le voksát. Döme bácsi –
ahogy a Lenvirágos gyerekek hívják – patkolást tanult és véletlenül indult el a
néptánc oktatásának útján. Azóta azonban ez lett a hivatása, megtalálta helyét
a gyerekek között. Ismerjék meg közelebbről!
során például azért kell annyit gimnasztikázni, tornázni, mert a mai fizikumunk
már messze nincs olyan, mint az egykori
dolgozó fiataloknak, akik a földeken ka
páltak.
n Hogyan lett a hivatásod a tánc?
Ma már mondhatjuk, hogy a hobbim
ból élek és ez nagyon jó. Hivatássá akkor
vált, amikor megéreztem, példát mutatok azzal, ahogy viselkedem. És nem
csak a próbateremben, hanem az utcán
is. Rendre hallom vissza a szülőktől,
hogy a Döme bácsi „ezt meg azt” mondta
– szóval odafigyelnek rám. Fontos, hogy
az ember ne csak a próbateremben le
gyen néptánctanár, hanem az életben is.

Budakalászi hírmondó

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  Kedves Ünneplők! Kedves Budakalásziak!

„Az ember ne csak a próbateremben
legyen néptánctanár”

n Hogyan kezdődött a kapcsolatod
a tánccal?
Hat éves koromban az anyukám beí
ratott táncolni Békásmegyeren a Kincső
Táncegyüttesbe, az elején nagyon
nem szerettem. Minden félévben abba
akartam hagyni. Ma már tapasztalatból tudom, minden gyerek életében
jön egy olyan táncanyag, amitől megkedveli a táncot, vagy egyszerűen csak
elér egy olyan életkort, amikor minden
átmenet nélkül megszereti. Egyszer
csak azon kapták magukat a szüleim,
hogy szüntelen dobbantást, csattogtatást, tapsolást hallani otthon. A véletlen műve, hogy néptánctanár lettem.
Az iskola után egy lovardában dolgoztam, patkolással foglalkoztam és
gazdálkodni akartam. Az akkori táncta
nárom felajánlott egy lehetőséget, hogy
egy pomázi óvodában heti egy szakkört
átvehetek. Mélyvíz volt, ugyanis egy kis
tornaszobában mintegy harminc kisgye
rekkel kellett foglalkozni. Egyszer csak
elkezdtem élvezni.

2015. április 7.

kisebbeket, gyakorolnak. Így aztán mindig jönnek új táncosok is. Nagyon sok a
testvérpár. Van egy felnőtt kezdő csapa
tunk, ahová sok szülő jár. Valamint van
egy LenMamik csoport, ami lelkes anyu
kákból verbuválódott.
n Milyen volt az együttes számára
az elmúlt időszak?
Ugyanúgy tanévekben számolunk,
mint az iskolák. Szeptemberben Markó
Fruzsina kezdte velünk a munkát, aki az
életben is a párom, így nagyon jól tudunk
együtt dolgozni. Fruzsi új lendületet is
hozott a csapatba. Több lett a gyerek,
ugyanakkor haladni is jól tudunk és a
próbák idejét is bővítettük. Február 7-én
volt az alapítványi bálunk, ami egyben
a féléves műsorunk is. Nagyon jól sike
rült. Formabontó is volt: a szülők nem a
színpadot nézték, hanem körben ültek,
és mintha tényleg egy mulatság lenne,
innen-onnan az asztalok közül előjöttek
a gyerekek és rákezdtek a táncra. A vé
gén pedig, mint egy táncházban, amikor
lehúzta a zenekar, visszaültek a helyükre.
n Mit tartogat még az év?
Áprilisban megyünk Szegedre az
Országos Gyermek- és Ifjúsági Néptánc
fesztiválra, készülünk a gödi néptánctalálkozóra és a budakalászi programokra.
A tervek szerint a Duna Karneválon is
táncolunk majd a Vörösmarty téren.
Nyáron pedig edzőtáborok lesznek valamennyi csoportunknak.
Lévai Zsuzsa – Huszár Diána

Nincs könnyű dolgom, ahogy soha
nincs könnyű dolga annak, aki egy évrőlévre visszatérő ünnepről kíván szólni.
Hiszen minden esztendőben a rendezvény szónoka lehetőség szerint igyekszik
elkerülni mások ismétlését, ugyanakkor
szeretné, ha beszéde elnyerné a hallgatók
figyelmét, s legalább egy-egy gondolata
valóban utat találna hozzájuk.
Ahogy a természetnek törvénye, hogy
tavasszal rügy fakadjon, úgy a magyar
történelemnek is törvénye, hogy szabadságvágya időről-időre felszínre törjön.
Márciusi forradalomról megemlékezni
aligha lehet anélkül, hogy röviden fel ne
elevenítenénk, mégis mi történt 1848
tavaszán.
Nem azért kell megtennünk, mert így
szokás, mert elvárják tőlünk – pusztán
azért, mert tetteik felidézésével méltóképp
tiszteleghetünk eleink bátorsága előtt.
1848. március 15. – A Pilvax kávéházból egy maroknyi ember indul el, hogy
felrázza a várost.
A Múzeumkertben a forradalmi láz
ban égő pesti ifjak saját érzelmi töltetű
gondolataikkal, tettekre buzdító lelkesítő
beszédeket tartanak, ismertetik az általuk
pontokba szedett nemzeti követeléseket
a hozzájuk csatlakozó egyetemistáknak
és az egybegyűlt hasonló gondolkodású,
haladó szellemiségű embereknek.
Nagy személyiségek, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és az őket követni tudó, lélekben hozzájuk emelkedő, nemzetté érő nép
ritka pillanata ez a március 15-dike.
Mire vállalkozott a magyar reformkor
és 1848 nemzedéke?
„Az emberiségnek megtartani egy
nemzetet” – fogalmazta meg Széchenyi.
„A magyar európaias legyen, s az, mit
mi európainak nevezünk, e honban min
dig magyar legyen” – vélte Kossuth.
Mely célokért szálltak síkra a reformkori és a 48-as ifjak?
Az egyenjogúságért, a szabadságért. Az
egyenjogúság, a szabadság kimondásával
és 1848-as megvalósításával megszületett
az állampolgár, aki már nem a királyság,
hanem a nemzet tagja lett, és akinek jogai
és kötelességei vannak.
1848 és a reformkori nemzedék fontos
követelése volt a közteherviselés, a választójog kiterjesztése és a sajtószabadság.

A közterhek viselésének általános,
mindenkire kiterjedő kötelezettsége
minden polgári demokrácia egyik fontos összetevője. A közteher nem ismer
el semmiféle kiváltságot, örökletes vagy
szerzett előjogot. Nem ismeri el az arisz
tokráciát, a rangot. Deák Ferenc gyak
ran mondogatta a sajtószabadságról:
„Ha tőlem függne, a sajtótörvénynek
csak egy paragrafusa volna, – hazudni
nem szabad!” A forradalom gyors sikerei
után 1848 őszétől ’49 nyaráig a nyertes és
vesztes csatákkal tarkított szabadságharc
a világosi fegyverletétellel végül elbukott.
Hogy kik, hol, miféle hibát vétettek, természetesen lehet elemezni, s vélem, hogy
fontos is – ez azonban sosem az ünnep feladata. Az ünnep feladata az emlékezés, a
tisztelgés és persze a merengés.
’48 jelentősége, hőseinek nagysze
rűsége, tetteik fontossága és a forradalom
eseményei a mai kor emberének is üzennek. 1848 márciusa üzen a bátorság, az
összefogás, a szabadság, a sajtószabadság,
a közös tenni vágyás szükségességéről, a
nemzeti öntudat tanúságáról, a jogok
elismeréséről.
A szabadság szent és jó dolog. Sokak
számára azonban nem egyéb, mint minden kényszertől való szabadulás, mindenféle rend és erkölcs lebontása. Lehetőség
arra, hogy bármit, bárhol, bármikor
megtegyen. Ez azonban a valódi szabadságnak csak a karikatúrája, és nem az
érző, alkotó ember szabadsága. Az igazi
szabadság lehetőség arra, hogy az ember
ura legyen önmagának. Szabadság nem
létezhet szeretet nélkül, de szeretet sem
létezhet szabadság nélkül. Épp ezért a
szabadság kivívásának csak a közerkölcs
létezése mellett van értelme. Eszembe
jutnak a szent pápa, II. János Pál vonatkozó szavai: „…a szabadságnak meg
van a maga belső logikája, amely azt
megkülönbözteti és megnemesíti:
a szabadság az igazsághoz van
rendelve, és abban teljesedik
ki, hogy az ember keresi
az igazságot.” A közel
múlt párizsi és dán
történései arra
késztetnek,
hogy pár mon-

dat erejéig elidőzzek a sajtószabadság
lehetséges értelmezésén.
Márfi Gyula veszprémi érsek a pá
rizsi terrorcselekményekre reagálva a
következőt írta: „Azzal én is egyet értek,
hogy Európában legyen alapérték a
szabadság. De milyen szabadság? Mert
az a fajta túladagolt szabadság, amely
előtt az ultraliberális európai ember tér
den csúszik, olyan, mint a gyógyszer,
amely már nem gyógyít, hanem öl.”
Valóban! Hirdetik a másság tiszteletét,
de a másik tiszteletéről megfeledkeznek.
Volt cserkészparancsnokként nem tudom
nem meglátni a párhuzamot a cserkészek
5. törvényével, mely szerint „A cserkész
másokkal szemben gyöngéd, önmagával
szemben szigorú!”. Milyen szép lenne,
ha ezt a sajtószabadság hangos hirdetői
is ismernék és alkalmaznák. Az Érsek
Úr felhívja még a figyelmet a Pannonhalmi Főapátság ebédlőjében található
festményre, amely egy elszakadt abroncsú
hordót ábrázol, melyből folyik ki a bor. A
festmény alatt olvasható – Libertate periit
– annyit jelent: tönkrement a szabadság
tól. A terrorcselekmény mély elítélése
mellett nem szeretnénk, ha a mai Európa
szabadsága, sajtószabadsága, ehhez a
hordóhoz hasonlítana.
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De visszakanyarodva ’48-hoz…
A nemzethez tartozás akkor a forrada
lommal és a szabadságharccal való
azonosulást, valamint az abban való
részvételt jelentette. A Haza Bölcsének
olyan erőkkel kellett megküzdenie, akik
előtt bűn volt a magyarok ragaszkodása
nemzetiségükhöz, bűn a legtisztább honszeretet. A Március 15-i ünnep alkalmából
kitűzött kokárdánkkal, a nemzeti színű
szalag viselésével vállaljuk nemzeti hovatartozásunkat, egységre törekvésünket. Azt mondják, a szabadságnak nincs
nemzetisége: mégis, a világ legalább 52
országában, ahol magyarok élnek, ez a
nap a magyar szabadság ünnepe.

De nem szűkülhet le egy napra és a
külsőségre ez a belső elkötelezettség.
Minden embernek küldetése van. Van,
ki ezt felmeri vállalni, és van, aki nem.
Néha szégyent érezhetünk a határon
túl élő magyarok mély gyökerekből táp
lálkozó, a megpróbáltatások ellenére is
igaz magyarsága láttán. Ők akkor is vállalták magyarságukat és küldetésüket,
amikor az adott országban nem volt sikk
magyarnak lenni. És ma is vállalják
magyarságukat. Tiszta forrásként őrzik,
ápolják generációról generációra a
nemzeti hagyományokat, a magyar
népművészetet, a magyar nyelvet és a
magyar kultúrát még idegen környezetben is. Tanulhatunk Tőlük. A nemzeti
érzést, a magyarságtudatot „nem fennen
hangon szóval” kell hirdetni. Ezért a kis
országért áldozatos munkával, az igazi
értékek átörökítésével, a felelősségtudat
elmélyítésével minden nap „tenni, tenni
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kell”. A hazához, a nemzethez tartozás
jogi formában való kifejeződése az állampolgárság. Az állampolgárság nem csak
egy sivár jogi tény: jogokat biztosít, de
kötelezettségeket is keletkeztet.
Állampolgári jogainkkal, mint lehe
tőséggel élve tevékenyen részt kell vennünk a közéletben! Tevékenységünkkel
szolgáljuk a közjót, segítsük nemzetünk
felemelkedését! Ezt üzente és ezt üzeni
március 15-e ma is!
Tisztelt Ünneplők! Kedves Budakalásziak!
Beszédem végéhez közeledve szeretnék még egy kis kitekintést tenni arra,
hogy milyen utat is járt be az elmúlt
évtizedekben március 15-ének ünneplése:
A szabadságharc 100. évfordulóján,
1948-ban a hatalmon lévő kommunista
vezetés törvénybe iktatta a magyar forradalom jelentőségét.
Majd 1951-ben – a rendszer ellent
mondásosságára jellemző módon –
kiadtak egy rendeletet, melyben munka
nappá nyilvánították március 15-dikét.
Így a rendszerváltozás előtt a kor diákjai
csak iskolaközösségen belül ünnepelhettek. Szavalókórusok idézték fel a történelmi eseményeket.
1990-ben március idusát végre – a
politikai tavaszodásnak is köszönhetően
– igazi magyar ünneppé, munkaszüneti
nappá minősítették.
2015. március 15-ét írunk. Mától lép
hatályba a „szabadvasárnapról”, vagyis
a kereskedelemben a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény. A törvény
elősegíti, hogy munka illetve vásárlás
helyett a vasárnap családi, baráti, kö
zösségi körben eltöltött pihenőnap
legyen. Lehetőség arra, hogy az együtt
töltött szabadnap erősítse a szülő és
gyermek kapcsolatot, a társas életet,
növelje a szeretetkapcsolatot, szolgálja a
feltöltődést, a kikapcsolódást.
A családok a társadalom épületének
téglái. Ha a családok erősödnek, a
társadalom is erősödik. Éljünk hát a
lehetőséggel, erősítsük családunkat és
ezáltal társadalmunkat!
Assisi Szent Ferenc szavait idézve:
„Először tedd meg azt, ami szükséges,
utána azt, ami lehetséges, és máris azt
fogod tenni, ami lehetetlen.”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Deutsch József

IX. évfolyam n 4. szám

Budakalászi hírmondó

2015. április 7.

Egészség

Elhivatottság
az idősekért
„Napi feladatainkat úgy végezzük,
hogy a segítő szakma mindenki szá
mára ismertté és elismertté váljon”
– olvasható Zelizi Erika, a Kalászi
Idősek Klubja tavalyi esztendőről
készített beszámolójában, melyet
a képviselőtestület megtárgyalt és
elfogadott. Húsz idős korú embert
gondoznak minden nap az intézményben, de a Klub bonyolítja az idősek
étkeztetését és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást is.
Nagy hangsúlyt fektetnek a
családdal való kapcsolattartásra,
valamint az idősek fizikai-lelki
egészségének megtartására. Küldetésüknek tekintik a mentális leépülés
elleni küzdelmet, hangsúlyozza
Zelizi Erika. A 2014-es esztendő
során olyan tanfolyamokon vettek
részt az intézmény munkatársai,
melyek az időskori demenciával
foglalkoztak. Megtanulták például
a memóriatréning módszerét, mely
nek pozitív eredményeiről már a
családtagok is beszámoltak. Kedvelik az idősek a zenés meditációs gyakorlatokat is.
2015-ben fontos célkitűzés a pozi
tív gondolkodás erősítése. A negatív
dolgokra való koncentrálás ugyanis
a tapasztalatok és kutatások szerint
számos betegség kialakulását elő
segíti. Minden héten kedden Dr.
Bagdy Emőke szakpszichológus
előadásait vetítik a klubtagoknak.
Folyamatos az orvosi ellenőrzés,
látás- és hallásvizsgálat is zajlik az
intézményben. Utóbbi különösen
fontos, ugyanis megelőzheti a
rosszul hallók elszigetelődését. A
klubtagok beszámolói szerint a
napok jó hangulatban telnek, sokszor olvasnak és verseket mondanak. Az ünnepek alkalmával pedig
gyerekek adnak számukra műsort.
Minden esztendőben lehetőség van
kirándulásokra is. Egyre több, a
szakmában tanuló diák választja
gyakorlati helyszínnek a Kalászi
Idősek Klubját.

Segítség budakalászi nyugdíjasoknak
Ha nehéz körülmények között él;
Ha egészségi állapota miatt nem
tudja ellátni önmagát;
Ha egyedül él és senki nem nyitja
Önre az ajtót;
A Kalászi Idősek Klubja szakképzett
házi gondozónői a következő szolgáltatásokkal tudnak a segítségére lenni:
• bevásárlás,
• orvoshoz kísérés,
gyógyszer felíratás és kiváltás,

• hivatalos ügyek intézése (posta, közgyógyellátási igazolvány igénylés stb.),
• higiénés feltételek biztosítása,
egészség védelme,
• napi fürdésben való segítségnyújtás,
• segítség az idő tartalmas eltöltésében,
szellemi frissesség megőrzésében
(felolvasás, rejtvényfejtés, kártyajáték),
• segítség az emberi kapcsolatok
megtartásában, újraélesztésében,
• segítő beszélgetés
Használja ki a helyben
elérhető lehetőséget és
keresse a Kalászi Idősek
Klubját! Mi gondosko
dunk Önről!
Érdeklődni lehet:
Zelizi Erika
intézményvezetőnél
Kalászi Idősek Klubja
2011 Budakalász,
Táncsics Mihály utca 19.
Tel: 06 26/341–435

A család
szolgálatában
A Képviselő-tes
tület elfogadta a
budakalászi védőnők 2014-re vonatkozó bes zám oló-
ját. Slezák Szilvia vezető védőnő elmondta, hogy a tavalyi évben több
mint száz baba született városunk
ban, ami a 2013-as évhez képest
jelenős növekedést mutat. Megtud
tuk azt is, hogy 2015-ben is igye
keznek a már megszokott módon
segíteni az anyukák életét váran
dósságuk alatt. A szülést követően
is folyamatos marad a kapcsolat, a
felmerülő problémákra a családokkal közösen keresik a megoldást. A
védőnők feladata nem ér véget a kisbabák fejlődésének nyomon követésével, az iskolákban a szűrő vizsgálatok
elvégzését a továbbiakban is ők látják
el a már megszokott helyszínen és
módon.

Látogatóban az
Idősek Klubjában
Dr. Gál Katalin háziorvos
tanítványai minden évben fel
keresik a Budakalászi Idősek
Klubját, hogy szakmai gyakor
latuknak egy részét a város
időseivel töltsék. Az idei évben első éves orvostanhallgatók látogattak el a szépkorúakhoz, akiket szívesen fogadott az idősek közössége.
Az orvostanhallgatók érdeklődve hallgatták a klub tagjait, leginkább
a betegségeikről kérdezték őket. Az idősek számára fontos a figyelem,
amire nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben.

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Budakalászon lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a

Telefonszám változás a fogászaton
Ezúton tájékoztatjuk a pácienseket, hogy Dr.
Veszeli Dóra fogorvos telefonszáma megváltozott. Ezentúl a 06-20/427-5273-as számon érhető el a doktornő.

Jávorszky Ödön Kórház-ban (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.)
tel.: 06 (27) 620-620/1436 vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!
2015. április - május
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Tavaszra hangolva

Várostakarítás

Készül a város a tavaszra. Az önkormányzat nagy gondot fordított arra, hogy húsvétra Budakalász közterei megszépüljenek,
megújuljanak. Megmetszett fák, beültetett virágágyások, füvesített területek, átfestett fafelületek, új padok – ezekkel az változásokkal találkozhatunk városszerte. Az alábbiakban képes összeállítást láthatnak kicsinosított városunkról.

Budakalász felvette a kesztyűt
a szeméttel szemben!

A Kálvárián kirándulók egy igazi kilátóponton megpihenve gyönyör
ködhetnek a páratlan panorámában. A parkban két tömörfa padot helye
zett el az Önkormányzat a játszótér és a gyalogút mellett.

Több, mint 80 m3
szemét a mérleg

A Védegylet a Kőbányai utca
környékét tisztította és óbu
dai diákokat is mozgósított
az akcióban

A Szent István kertjében a zöldterület rendbetétele mellett,
lefestették a fafelületeket is. Rogán László polgármester
különösen fontosnak tartja a város köztereinek szépítését. A
munkálatokat Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi
referens koordinálja.

A cserkészek konténere
is megtelt
A város kisebb parkjai is meg
szépültek a Sas és a Szegfű
utcánál.
Az Omszk-tónál fákat, bokrokat
metszettek az önkormányzat fizikai
dol
gozói. Feltöltették a nagyobb
gödröket, mélyedéseket is, hogy a tó
körül sportolókat, pihenőket, kirán
dulókat ne zavarják az egyenletlen
terepviszonyok.

Az Evangéliumi Közösség
ajándéka a városnak

Telepi Iskola környezetét
a diákok tették rendbe

A Szegély utcai lakók összefogása
Az Egészségklub csapata

A tóparton képződött komposzt
hasznosítása helyben történik. Elő
térben látható a nagyobb ágakból
aprítógéppel készített faapríték.
Jól megfigyelhető, hogy a természet
birtokba is vette a talaj részévé vált
mulcsot, a fűcsomók már megjelen
tek a felszínén.

A József Attila utcában 1500
levendulatövet pótoltak a
kertészek a hiányos
ágyásokban.

Akadt szemét
a Duna-parton is

Az ízletes ebédet
a Budakalászi Baráti Kör
készítette

Fotók és szöveg: Kovács Andrea

A kezdeményezésnek a környezet
megt isztítása mellett másik fontos
szerepe a közösség formálása, összetar
tása. A fárasztó munka után a Kós Ká
roly Művelődési Ház udvarára várta az
önkormányzat a részvevőket egy közös
ebédre, egy jó beszélgetésre. A Faluház
udvarán, az ebéd alkalmával másik fontos esemény is zajlott: az Evangéliumi
Közösség Budakalász Önkormányzatának ajándékozott egy takarítógépet,
amely az utcák tisztításában nyújt majd

segítséget. A környezetkímélő, emberi
erővel hajtott gépet az Evangéliumi
Közösség nevében Kiss Péter lelkipásztor
és Lipcsik Márton pénzügyi vezető adta
át Ercsényi Tiborné alpolgármesternek.
Az idei év mérlege 80 m3 szemét, ezer pár
dolgos kéz. A tapasztalatok szerint évről
évre kevesebb szeméttel kell megküzdeni
a várostakarítás alkalmával. Vigyázzunk
környezeti értékeinkre, hogy jövőre még Fontos a szemléletformálás, az alsó tagozatos
kevesebb hulladékot kelljen begyűjteni a kisdiákok a tantermeikben végeztek nagyta
város közterületeiről!
karítást

Fotók: Kovács Andrea

Hosszú évek óta hagyomány Budakalászon, hogy tavasszal a természet
mellett a város is megújul a várostakarítások alkalmával. Idén március utolsó
szombatjára tűzte ki az önkormányzat
a tavaszi nagytakarítás időpontját. Civilek, iskolák, lakóközösségek, egyházak,
városi elöljárók, mindenki felvette a
kesztyűt, hogy leszámoljon a felgyü
lemlett szeméttel. Huszonkét körzetre
osztották Budakalászt, mindenki az
„örökbe fogadott” terület megtisztításán fáradozott egész délelőtt. Sajnos
bőven akadt munka, sok esetben a
környező településekről is igyekeznek
észrevétlenül megszabadulni a magukkal hozott szeméttől a város eldugott
zugaiban. Most sem volt könnyű a hely
zet, például a Barát-patak mentén, ahol
erősítésnek a III. kerületből is érkeztek
középiskolás diákok. De a Kálváriát, az
Omszk-tavat, a hévállomás környékét
is meg kell említeni a teljesség igénye
nélkül, mert sajnos hosszú a lista, ahol
konténerekben, zsákokban állt a szemét
a takarítás után.

Budakalászi hírmondó

2015. április 7.

Elkészült a Telepi Óvoda udvara, csak a fű erősödésére kell várni.
A folyamat meggyorsítására szóba került gyeptégla alkalmazása
is, de a rendkívül drága négyzetméterenkénti 2000 forintos ára
miatt a hagyományos füvesítés alkalmazására van lehetőség.
A gyerekek biztonságát, játékát és fejlesztését szolgáló új udvar
mintegy 19 millió forintba került.

A virágágyásokba több tízezer tő
árvácska került

A város központi körforgal
mának virágágyásai is meg
újulnak. Ezidáig a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
feladata lett volna a körforgalom gondozása. Az Önkor
mányzat azonban kezdemé
nyezte az átvételt, mert több
gondoskodást, nagyobb hang
súlyt érdemel a város jelképét
is megjelenítő közterület. Je
lenleg ideiglenesen árvácskák
kerültek az ágyásokba, május
ban azonban a Kalász kocsit
jól kiemelő színes egynyári
növényeket telepítenek ide a
kertészek.
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Kalászi hírességek: Spitzer Gyöngyi Soma

Fókuszban a budakalászi cégek

Fontos a társadalmi szerepvállalás

Egységben önmagammal
Igazán különleges személyiség, akit göndör hajkoronájáról, mély hangjáról, karak
teres személyiségéről és spirituális tanításairól is ismerhetünk. Somamamagésa
is Budakalászon talált otthonra, úgy tartja, ez a település világközpont! Hogy
miért? Már csak ezért is érdemes elolvasni a vele készült beszélgetést.

n Merre vezetett az út otthonról,
Hajdúnánásról?
Tizennyolc évesen Debrecenbe mentem,
kemény időszak kezdődött. Nagyon izgalmas és kemény fizikai munkákat végeztem:
buszon dolgoztam jegyellenőrként, a
csapágyműveknél betanított esztergálást
csináltam, voltam gyógyszergyárban ké
szülékkezelő. Közben pedig a debreceni
Pincés Stúdióba jártam tanulni. Két év után
éreztem, hogy fullasztó Debrecen, kicsi
nekem. Felköltöztem Budapestre, kézilányként, sapkaárusként, angoltanárként
dolgoztam, majd varázslatos módon felvettek a jazzkonziba. Csodálatos módon,
hiszen be sem mehettem volna a szóbeli
felvételire, miután 0,4-es zeneelmélet dolgozatot írtam, tehát még egyes sem lett.
Tulajdonképpen vagány voltam mindig –
most már határozottan csillapszom.
n Hogyan fordultál az éneklés felé?
Mindig azon imádkoztam, hogy csak
énekelni ne kelljen, mert nekem azt
mondták, hogy medvehangom van, ami
tulajdonképpen kontraalt és nem szép.
Az utolsó színművészeti felvételin éne
keltettek. Valaki a felvételi bizottságból
mondta, hogy micsoda nagy, született,
testes, erős hangom van, és azt hittem,
hogy gúnyolódik. Még vissza is szóltam,
hogy: jaj de vicces. Engem akkor dicsér
tek meg először. Annyira betalált, hogy
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eldöntöttem, egy év alatt felkészülök a
jazzkonzis felvételire. Mindenki azt hitte,
megőrültem. Elmentem egy zeneiskolába
és rendkívüli szorgalommal készültem. Ez
az egyik képességem, nagyon szorgalmas
vagyok, sőt stréber. Amikor három évig
a Megasztár zsűri székében ültem, sokszor eszembe jutott az első dicséret: hogy
amikor dicsérni kell, akkor igenis ki kell
mondani. Amikor viszont illúziókat kerget
valaki, meg kell mondai az igazat, különben a saját lelked viszed a vásárra.
n Sokat foglalkozol a spirituális
területtel. Már több mint húsz éve
van jelen az életedben.
Mindig is spirituális beállítottságú
voltam. Ötévesen hallottam először a
reinkarnációról, akkor anyukám elmagya
rázta, mit jelent. Olyan békesség töltött el,
hogy van szó arra, amit tudok, hogy van.
Nagyon erős álomvilágom volt mindig.
A mai napig az álmaim kilencvennyolc
százalékára emlékszem és azzal is kezdem
a napot, hogy analizálom őket. Az álom
ugyanis luxuslejáró a tudatalattiba. Mindig
vonzott a szemmel nem látható világ, sőt
éreztem, ez határozza meg a láthatót. Az
első mesterem egy Ibiduba nevű hölgy volt
mintegy huszonöt évvel ezelőtt. Ez még a
kommunizmus időszaka, így újszerű dolog
volt, hogy csakratant és auraérzékelést
tanított. A gyermekeim születése után ismertem meg Szepes Mária nénit, és faltam a könyveit. Idén májusban lesz pont
húsz éve, hogy már nem a spiritualizmus
elmélete, hanem a gyakorlat, a gyógyítás
érdekel igazán. Egy kineziológiai kezelés
„leoldott” a műtőasztalról, ekkor elindult
bennem egy változás, amiről részletesen
írok az Öngyógyító könyvemben, illetve a
somamamagesa.hu-n. Elkezdtek maguk
a módszerek izgatni, tehát hogy hogyan
lehet beavatkozni az életbe úgy, hogy a
változás ne csak ideiglenes legyen, hogy
megtapasztalhassuk, van szabad akarat.
A tapasztalataimról, tudásomról mintegy
húsz féle előadással járom az országot.
n Hogyan lett Budakalász az ottho
nod?

Fotó: Miklóska Zoltán

n Öt éves korodtól színésznőnek
készültél, honnan jött az ambíció?
Tulajdonképpen az anyukám készült
nem is színésznőnek, hanem előadómű
vésznek. Versmániás, több százat tud fejből.
Gyermekkorban azzal szembesültem, hogy
van egy tehetséges anyám, akinek nem
volt elég ambíciója a megvalósításhoz.
Mert a siker nem csak a tehetségen múlik.
A tehetség szorgalom nélkül „teherség”,
mert csak feszít. Az ő meghosszabbított
vágya lettem, és csak sokára ismertem
fel azt tehetségtől függetlenül, hogy ez
nem az én utam. Arra jó volt, hogy tizennyolc éves koromban kétszáz verssel és
huszonöt monológrészlettel felvételiztem
a Színművészetire.

Budakalászi hírmondó

2015. április 7.

Amikor váratlanul terhes lettem jazzkonzis koromban, világossá vált számomra,
hogy egy gyerek nem lakhat a városban.
Babakocsit kitolni a Kálvin térre?! Abszurd! Végül Budakalászon találtunk egy
aranyos kis házikót, most azonban már
két utcával feljebb lakunk. Amikor idejöt
tünk, még nem volt ennyire felkapott, de
már akkor mondtam: Budakalász city,
világközpont! Még egy ilyen települést
nem lehet a főváros mellett találni, ahol
tavak, folyó, forrás, patak, erdő, mező,
Pilis és még kőbánya is van. Vízmániás
vagyok, a tóba szerelmes vagyok, de négy
perc kocogásra lakunk a Szűz mezőtől,
ami természetvédelmi terület. Nem tudnék városi lenni, a gyermekkori gyökerek
meghatározóak. Hetente egy-két napot kell
bent töltenem, de úgy érzem, pont elég.
Ennyi viszont jól esik, mert pezsdítő.
n Az előadások mellett mivel foglal
kozol mostanában?
Most jelenik meg a kilencedik könyvem
Egységben önmagammal címmel, ami
tulajdonképpen az eddigi összegyűjtött
hitrendszerem, életszemléletem egy csokorba rakva. Úgy érzem, ezzel a kötettel le
is zárul egy korszakom. Visszarendezem
a művésznőt, mert nagyon hiányzik. A
gyógyító karakteremen kell most változtatnom és ezt előtérbe helyezni. Kiéheztem a szépirodalomra is, amellett, hogy
folyamatosan tanulok spiritualizmust is.
Egy teljesen új zenei programmal mutatkozom be három hónap múlva az Everness
fesztiválon, ahol saját öngyógyító falum
lesz. Itt életre kel majd a könyvem.
Lévai Zsuzsa – Huszár Diána

Tíz esztendeje működik Budakalá
szon a Heidelberg magyarországi
leányvállalata. A nemzetközi multinacionális cég nyomdagépeket gyárt:
kínálatukban a klasszikus ívofszet mellett a digitális nyomtatás kellékei, sőt
például UV-nyomtatásra képes eszköz
is van. A magyarországi nyomógép piac
több mint nyolcvan százalékát uralják,
a válság ellenére is meg tudták tartani
ügyfeleiket, így jelentős bevételük van.
Ebből pedig szívesen adnak is, Mester
Miklós ügyvezető szerint egy jól menő

cég esetében különösen fontos a társa
dalmi szerepvállalás.
A Heidelberg Magyarország Kft.-t
Rogán László polgármester kereste fel
néhány esztendővel ezelőtt az Idősek
karácsonya támogatásáért. Azóta folya
matos a kapcsolat, de korábban a Gézengúz Alapítványt is támogatta már a cég.
Főként olyan események és célok mellé
állnak oda szívesen, amelyek gyermekekkel kapcsolatosak. Évente milliós
nagyságrendű összeget szánnak támogatásokra. Az ügyvezető, Mester Miklós

ugyan szentendrei, de Budakalászhoz is
több szálon kötődik. Édesanyja a Lenfonó dolgozója volt, és több gimnáziumi
osztálytársa is a városban él, így sok időt
töltött itt.
Családi hangulatú és családbarát
munkahelynek tartják magukat, közel
harminc fő dolgozik a Kék Duna utcai
telephelyen. Legfőbb céljuk, hogy a
cég életképességét fenntartsák, ezért
folyamatosan követik a nyomdaipari
trendeket és igyekeznek előre gondol
kodni.

Diák napló

Fiatal tehetségek Budakalászon

n Dáknaplónk következő vendége
Reviczki Roland. A Kalász Suli
volt tanulója fiatal kora ellenére
számos elismerést és sikert ért el
sakkjátékban. Beszélgetésünket a
múltban kezdjük, amiből kiderül,
hogy Roland kinek köszönheti az
első „lépéseket”.
Négy éves óvodás voltam, amikor
Nagyapám ült le velem megtanítani
nekem a sakk alaplépéseit. Mindig
dicsért, ezért örömmel ültem le vele újra
és újra, egyre több mindent tanultam
meg tőle a sakkozásról. Majd amikor általános iskolás lettem, a Kalász Suliban
sakkszakkörbe jártam Sármási Péter
edzőhöz, aki meglátta bennem a tehetséget, sokat bíztatott, támogatott, hogy
otthon is tanuljak, versenyekre nevezett
be, ahol próbára tehettem sakktudá-

somat. Először második osztályosként
vettem részt egy pest megyei sakkversenyen. Nagyon megtetszett a versenyzés
és egyre elszántabban, egyre jobb és
jobb helyezéseket értem el. Jelenleg
pedig Peredi Ferenc Nemzetközi Mester
segítségével is fejlesztem tudásom.

helyezett, ezért részt vehetek az áprilisban megrendezésre kerülő Országos
Miskolci Diákolimpia Döntőjén is. Két
évvel ezelőtt a Budakalászi Sakkversenyeken – amit a mai napig a Faluházban
folyamatosan megrendeznek – többször
I. helyezést értem el az alsósok között.

n Nagyon jó képességek kellenek
a sakkhoz, ezt a suliban tudtad al
kalmazni? Sejtem, de megkérde
zem: melyik tantárgyban vetted
leginkább hasznát a tudásodnak?
Igen, tudtam alkalmazni, mivel a sakk
fejleszti a memóriát és a logikai készséget. Legfőképp a matematikában vettem
hasznát, ami a kedvenc tantárgyam a
mai napig. Most a Veres Péter Gimná
ziumba járok, ötödikes vagyok, ahol ma
gas szintű a matematikaoktatás, ide is
azért vettek fel, mert majdnem hibátlanra írtam a matek felvételit, a sakknak
köszönhetően.
n Melyik eredményedre vagy a
legbüszkébb?
A legbüszkébb a Budavári Sakk Kupán
elért I. helyezésemre, valamint a 2014.
Országos Csapat Diákolimpián elért III.
helyezésünkre vagyok. A Pest megyei
versenyeken is többször értem el I. helye
zést egyéniben. Idén pedig a Budapesti
Diákolimpia egyéni versenyén lettem IV.

n Kivel játszanál szívesen, ha te
hetnéd?
Rapport Richárd ellen, aki minden
idők legfiatalabb magyar Nagymestere,
vagy Mihók Olivér ellen, aki 22 évesen
már Nemzetközi Mester.
n A tanulás és a sakk mellett kevés
szabadidőd van, mivel töltöd ezt
szívesen?
Kirándulok, moziba járok a szüleimmel, unokatestvéreimmel, barátaimmal.
Szeretek focizni, olvasni, a számítógéphez is odaülök olykor-olykor. Szívesen töltöm az időt a Nagyszüleimnél,
a legtöbb időmet mégis a sakkozás teszi
ki, mert hétvégenként rendszeresen
járok versenyekre.
n Végezetül beszéljünk egy kicsit
a jövőről, a terveidről, felnőttként
mivel foglalkoznál szívesen?
Informatikus szeretnék lenni, és sakkban is minél jobb eredményeket elérni.
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Budakalászi Kultúrcseppek

Gondolatok az Autizmus Világnapjára

A Budakalászi Fotó Tavaszköszöntés
Megújult a
és Videó Klub éves a Családi matinén Nosztalgia Klub
kiállítása
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! – üvöl
Az idei esztendőben átalakult a NoA tavalyi év
fotós sikereiből válogat
tak, nyolc szerzőtől ötv en
képet állítottak ki a Kós
Károly Mű
vel ődési Ház
emeletén. A tagok minden esztendőben
megmutatják munkáikat a budakalászi közönségnek. A válogatás alapja
ezúttal az volt, hogy a kép elkészítése
örömet okozzon az alkotónak, tematikus megkötés nem volt – hangsúlyozta
a klub vezetője, Neszveda Péter. „Öröm
itt lenni és öröm kiállítani” – fogalma
zott Ajtay Marika, aki énekesi karrierje
mellett a fotózásnak is hódol. A tíz
esztendős klub kiállítása április elejéig
várta az érdeklődőket, a megnyitón
Herpai András művészettörténész
mondta el gondolatait.

tötték a gyerekek a márciusi rendezvényen a Kolompos Együttes buzdítására.
Negyedévente várják idén a családokat színes programokkal a Kós Károly
Művelődési Házba. Több népszokás
„gyermekátirata” is színpadra került,
így a kiszebábégetés vagy a zöldág-járás.
Sohasem hiányozhatnak a kézműves
foglalkozások: készültek papírvirágok, a
közelgő húsvét miatt pedig nyuszifüles
tojásokat is hazavihettek a gyerekek.
Csinálhattak babát kékfestő anyagból,
valamint kedvenceket is varrhattak maguknak. Emellett pedig finom falatok
is várták az érdeklődőket a Dunakanyar
Népművészeti Egyesületnek köszön
hetően: volt az asztalon macskalépéses
görhe, céklából, káposztából készülő vitaminbomba és medvehagymával felturbózott puliszkatekercs is. Most először
pedig ugrálóvárat is felfújtak a Faluház
nagytermében.

Liza Kreatív Alkotó
és Varróműhelye
Márciusban is várta az érdeklődőket
Kiss-Mihók Erzsébet. A Kós Károly
Művelődési Házban havonta egy alkalommal saját kezűleg készíthetjük el a
kedvenc kabaláinkat. A szörnyecskék
után ezúttal mackókat lehetett varrni.
Volt hagyományos és vicces, könnyebb
és bonyolultabb darab is. Ennek meg
felelően a kicsik és a felnőttek is találtak kihívást maguknak. A résztvevők
között volt egy négygyermekes család
is, ahol nemcsak a kis hölgy, de három
fiútestvére is bőszen forgatta a tűt. Sőt,
három apuka is kedvet kapott az alkotáshoz. Mackógyűjtőt is megszólított a
foglalkozás, aki közel száz medvéből álló
kolóniáját gyarapította első saját kezű
munkájával. A kultikus dörmögő után
egy, napjainkban egyre divatosabbá váló
figurát készíthetnek el a kézműveskedők
áprilisban: egy baglyot.
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sztalgia Klub. Ritkábban lesznek az
összejövetelek, ugyanakkor neves sztár
vendégek várják a budakalásziakat.
Első alkalommal Poór Péter és Molnár
Orsi táncdalénekesek szórakoztatták a
közönséget. Elővételben is lehetett jegyet
vásárolni és asztalt foglalni, a környék számos településéről érkeztek érdeklődők.
Régi, klasszikus slágerek mellett új dalokat
is hallhatott a közönség. A negyedévente
megrendezésre kerülő találkozókon mindig adott a lehetőség a táncra is, a fellépők
után a Nosztalgia Duó húzta a talpalávalót.

RockHáz
Rocktörténeti esemény színhelye volt
az immár a Nemzeti Kulturális Alap Cseh
Tamás programja által is támogatott a
Kós Károly Művelődési Házban nagy
sikerrel működő KKMH RockHáz. Az idei
évben 40 éves legendás Piramis együttes
a jubileumi turné második állomásaként
március 13-án Budakalászon adott nagy
sikerű koncertet a lelkes 300 fős közönségnek. A koncerten felcsendültek a
régi felejthetetlen dalok, ízelítőt kaphattunk az együttesre jellemző életérzésből
és szeretetből, amelyet négy évtizede
képviselnek. A koncerten a közönség
soraiban ott volt Som Lajos is, aki több
évi kihagyás után vette részt személyesen
Piramis koncerten, ezzel is jelezve az ese
mény fontosságát.

Anyakönyvi hírek

Dudás Tibor 74 éves,
Deák József 84 éves

2015. március hónapban 2 kisleány és
1 kisfiú született.

Márciusban elhunytak:

Szeretettel köszöntjük őket és jó egészséget kívánunk!

Révbériné dr. Vadas Irén 60 éves,
Jakab Péter Balázs 36 éves,
Zolyomi Tamás József 75 éves,
Tihanyi Lászlóné
szül.: Takács Rozália Irén 101 éves

Házasságot kötött 4 pár.
Még februárban elhunytak:
Staub Simonné
szül.: Verebes Klára 89 éves,
Kupai Barnabásné
szül.: Kupai Éva 70 éves,
Gellérthegyi Zoltán 72 éves,
Szomják László 65 éves,
Lakatos István 62 éves,
Tihanyi István Ferencné
szül.: Orosz Lenke Mária 67 éves,

Lebedy István Mihály 88 éves,

Budakalász Város Önkormányzata ne
vében Rogán László polgármester, Er
csényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás
alpolgármester jó egészséget kíván
90. születésnapja alkalmából
- Tomacsek Béláné
szül.: Somorai Rozáliának és
- Olajos Árpádnak.

Adj esélyt, nyisd ki a szíved!
Az autizmus spektrumzavar nem betegség, hanem egy genetikai fejlődési
rendellenesség, mely egész életre szól. Az autizmussal élő emberek másként
gondolkodnak a világról, nem, vagy nehezen tudnak szabályrendszeréhez alkalmazkodni. Április 2-a az Autizmus Világnapja. Fontos megemlékezni róla,
ugyanis Magyarországon a lakosság egy százaléka, azaz mintegy százezer embert érintett. Bizony köztünk, Budakalászon is élnek olyan családok, ahol van
autista családtag. A város Képviselő-testületének támogatásával éppen egy
éve, 2014 áprilisában módosították a két budakalászi általános iskola alapító
okiratát. A Kalász Suli esetében az autizmus spektrum zavarral, a Szentistvántelepi Iskolában pedig az Asperger-féle zavarral küzdő tanulók integrált nevelésoktatásával egészítették ki a szabályzatot. Ha segítjük ezzel a nehézséggel élő
emberek beilleszkedését, teljes életet élhetnek! Gömbösné Hideg Viktória, aki édes
anyaként sokat tud a rendellenességről, saját tapasztalatait osztotta meg velünk.
n Hogyan derült ki, hogy a kis
fiadnak is ilyen rendellenessége
van?
Az autizmus nehezen diagnosztizálható három éves korig. Az én kisfiam
is átlag kisgyerekként fejlődött. Három
gyermekünk van, mindegyik más egyéniség és ezt az ember elfogadta, kisebbnagyobb furcsaságok pedig mindenhol
beleférnek ebbe az életkorba. Ahogy
közösségbe került Olivér, látszódott,
hogy visszahúzódóbb és nem érdeklik
azok a dolgok, amik a kortársait viszont
igen. Van egy-egy terület, ami az egész
érdeklődését leköti. Olivér esetében az
autók. Nehezen fogadja el a szabályokat és az utasításokat, főként a hirtelen
változásokra nem tud reagálni, inkább
elvonul a közösségtől.
n Miért fontos erről beszélni má
soknak?
A mi példánkból kiindulva: átlagos
ként kezdte a kisfiam a földi karrierjét,
most már tíz és fél éves. Három éves
kora óta nagyon sok nehézségbe ütkö
zött, hogy egy igazi kisgyerek életét
élhesse az óvodában és az elején az
iskolai közösségben is. Borzasztóan
nehéz boldogulni nekik, mert teljesen
másképp látják a világot: furcsa nekik
a mi szabályrendszerünk, általában nagyon őszinték. Mivel az ember közösségi
lény, az egész élete meg van nehezítve az
autizmussal.
n Fontos a fejlesztésük, de milyen
eszközök vannak erre?
Más logika szerint gondolkodnak,
ezért nem férnek bele a jelenlegi iskola

rendszerbe. A speciális igényeiket csak
fejlesztőpedagógus tudja biztosítani.
Nekünk is meg kellett harcolni azért,
hogy a Kalász Suliban – ahol a kisfiam
is tanul – legyen egy olyan fejlesztő
pedagógus, aki ismeri az autizmust.
Mivel első évfolyam végétől már tudják, hogy autista, speciálisan fejlesztik és tudják, hogyan kell bánni vele.
A mindennapi tanulása még mindig
nem megoldott, én magam próbálom
az internetről letölteni azokat a segéd
anyagokat, módszereket, amivel egy
autista gyerek világába a mai követel
ményrendszert be lehet vinni.
n Mi a legfontosabb, amire kon
centrálni kell?
Fontos, hogy a közösségben, amiben
a gyerek van, tudják, hogy ő autizmus
spektrumzavarral él. Másként nem
tudják a furcsaságait elfogadni. Elő
fordulhat, hogy ő csak egy helyen szeret
ülni órán, ezért ne kérjék tőle a pedagógusok, hogy máshová üljön; vagy hogy
piros javítóceruzát használjon, amikor
nem tudja elviselni azt a színt. Előfordul,
hogy hangok megzavarják, ez nagy megterhelés az idegrendszerének. Úgy kell
elképzelni egy ilyen kisgyerek reagálását
a külvilágra, hogyha mellette a padtárs
lapoz, az ő idegrendszerének az olyan,
mintha nekünk egy trombitát folyamatosan fújnának a fülünkbe, miközben
dobolnak és arra kérnek, hogy tanuljunk
meg egy verset. Nekik érzékenyebb
idegrendszer mellett kell megküzdeniük
a napi kötelességekkel. Kommunikációs
és szociális téren fejlődnek másként.
Szóbeli közlésnél az egyszerű mondatokra kell törekedni, nem szabad túl-

magyarázni dolgokat. Fontos képileg is
támogatni őt, folyamatábrák segítik az
autisták életét. Számukra a rendszeresség és a kiszámíthatóság a legfontosabb
amellett, hogy empatikusan közelítsünk
hozzájuk. A valódi empátia az, ami ezeket az embereket a legjobban segíti.
n Április 2-a az Autizmus Világ
napja. Miért fontos erről megem
lékezni?
Szeretném elérni, hogy ne csak ezen
az egy napon beszéljünk róla. Számolni
kell ezzel a problémával, ugyanis a lakosság egy százaléka érintett. A mi iskolánkban is körülbelül nyolc-tíz gyerek
van, akinek vagy papírja van már róla
vagy még kivizsgálás alatt vannak.
Van néhány kivétel, de az intelligencia
szintjük az átlagos felett van. Afelé kell
terelni őket, hogy a speciális érdeklődési
területükben kiteljesedhessenek. Ha
megtanulunk alkalmazkodni hozzájuk,
akkor nagy dolgok születhetnek: az
autizmus spektrumzavaros emberek
között több kiemelkedő teljesítményű
művész, alkotó, tudós élt és él a világban. Akiknek megadják a lehetőséget
arra, hogy ebből az autisztikus világukból kijöjjenek, felülkerekedjenek a saját
„fogyatékosságukon”, azok az emberiség
számára nagyot tudnak alkotni!
Lévai Zsuzsa
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Diákhírek
n telepi SULI

Pest Megyei
Sakk Diákolimpia
A Szentistvántelepi Általános Iskola csapata a Pest megyei sakk Diákolimpián 1.
helyezést ért el, ezzel továbbjutottak a Szombathelyi Országos Döntőbe. (Mecsnóber Máté
2. b, Gabula Ádám 5.b, Lázár Bence 3.a, Gabula Barbara 2.a)

Bolyai természettudományi verseny
Iskolánk tíz csapatot is indított a Bolyai
természettudományi versenyen. A tanulók
szép eredményeket értek el, mind alsós, mind
felsős évfolyamokon. A legjobban az 5. b csapata (Hegyi Borbála, Koncz Janka, Wettstein
Annamária) szerepelt, akik az előkelő 3. helyezést értek el a versenyen. A résztvevők
teljes névsora és az elért eredmények a
www.vkctv/oktatas oldalon olvasható részletesen. A csapatok felkészítő tanára Nádasné
Kárpáti Katalin volt.

Diákhírek

A Mini-LÜK
kistérségi verseny
Az egyik neves tankönyvkiadó hívta életre
a Mini-LÜK versenyt, amelyen a 2., 3., 4.,
évfolyamos tanulók mérhetik össze tudásukat, logikájukat, ügyességüket több fordulón
keresztül. Iskolánkból az első két fordulót
követően a 2. évfolyamon 1. helyezést ért el és
továbbjutott a regionális fordulóba Szél Zsófia 2. b, felkészítő tanára, Hamdiné Benedek
Eszter. Harmadik évfolyamon 3. helyezett
lett Virányi Áron 3. a, szintén továbbjutva a
regionális fordulóba. Felkészítő tanára, Kato
náné Vas Erzsébet.

Óvodai hírek

Mese, mese, meskete
Csipkerózsika, elvarázsolt királykisasszonyok, Hamupipőke, Hófehérke, Ariel, szebbnél szebb királylányok és melyikük is szerepelt az idei mesénkben???
A regékben, mesékben mindig az történik, hogy az ifjú mesehős elindul a nő felkutatására, sárkányokat döf le, óriásokkal kel
párviadalra, és megmenti a királykisasszonyt.
Most is így volt? Vagy nem? Hát majdnem,
leszámítva azt az apróságot, hogy a királyfi és
a királylány a végén boldogan élt ZÖLDEN,
míg meg nem halt.

Iskolába hívogató

Zrínyi matematika
verseny
Iskolánk tanulói résztvettek az évfolya
monként több száz gyereket megmozgató
Zrínyi matematikai versenyen, ahol szintén
szép eredmények születtek. Második évfolya
mon Szél Zsófia 2. b 12. helyezést ért el,
Hamdiné Benedek Eszter tanítványaként. A
3. évfolyamon Takács Balázs 3.a osztályos ta
nuló ért el 13. helyezést Katonáné Vas Erzsébet tanítványaként.

Emlékét megőrizzük
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

FEBRUÁR 26-27. Faluház Nagyterme, 17
óra meseelőadás, a Telepi Óvoda Színtársulata előadásában!! Mi ott voltunk, varázslatot,
csodákat, nevetést és táncokat vittünk magunkkal. Izgalom, lámpaláz volt??? Persze,
de az első biztató tapsok, értünk szurkoló
gyerekhangok, nevetések megnyugtattak
minket. S büszkén mondhatjuk, mi szívvel
lélekkel játszottunk mindkét este. De mit
éreztek a gyerekek? Azt mondják el ők maguk:
Mackó csoport, Sz. Gergő: Nagyon vicce
sek voltak az óvó nénik, mert mindenféle
viccet csináltak, de a szamár volt a legvicce
sebb, mert azt mondta: „Ott vagyunk már?”
Katica csoport, H. Hanga: Nagyon tetszett,
mert mindenki benne szerepelt, akiket szere
tek. Az volt a legjobb, amikor Gergő bácsi
meg te szerelmesek lettetek.

Nyuszi csoport, B. Ármin: Szamár azt hitte,
hogy ló a varázsitaltól.
Cica csoport, B. Zsolti: Az a nő forgottátváltozás volt és zombik jöttek elő!
Süni csoport, Ó. Olivér: A Kati néni is vicces volt, főleg amikor beleharapott a Shrekbe!
Köszönjük a sok segítséget és biztatást és
reméljük jövőre is velünk izgulnak majd!
A Telepi Óvoda Színtársulata

Gömbös Hanna (tanára: Bajkó Bálint)
5-6. osztályos Hochdeutsch kategóriában
1. helyezést ért el. Gömbös Marcell (tanára:
Németh Nikolett) 7-8. osztályos Hochdeutsch kategóriában szintén az előkelő 1.
helyezést szerezte meg. Gratulálunk Nekik,
és további sikeres szereplést kívánunk a
megyei fordulóban!
A németes munkaközösség

Juhász Gyula

Zsiráf csoport, P. Klaudia: Ahogy Gergő
bácsi átváltozott és szép lett!
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Az eseményen a diákok mellett a felkészítő
tanárokat is díjazták. A tanári fődíj odaítélésekor a felkészítő tanár versenyző
diákjainak nagy számát és azok eredményességét vették figyelembe. Ezek alapján
Pest megye-nyugat tanári fődíjának nyertese
a 2014/2015. tanévben Nádasné Kárpáti
Katalin Szentistvántelepi Általános Iskola,
Budakalász. Gratulálunk a csapatoknak és a
kollégánknak!

A Szentistvántelepi Általános Iskola további hírei a www.vkctv/oktatas oldalon részletesen
olvashatók!

n TELEPI Óvoda

Budakalászi hírmondó

2015. április 7.

Iskolánk idén is nagy szeretettel várja a
leendő első osztályosokat! A bemutatkozó
foglalkozásokon Mónika és Anita néni sok
játékkal, mesével és kézműves foglalkozással készült a kicsik fogadására, akik nagy
számban látogattak el hozzánk. A németes
tanítók pedig a nyelvtanuláshoz csináltak
kedvet színes bemutatójukkal. Reméljük,
minden óvodás élményekben gazdagon
távozott, és sokakkal találkozunk majd
szeptemberben is.
Németh Nikolett

Területi német
vers-és prózamondó verseny
Gömbös Hanna 6.a osztályos tanuló és
Gömbös Marcell 8.b osztályos tanuló 2015.
március 5-én a vecsési GRASSALKOVICH
ANTAL NÉMET NEMZETISÉGI ÉS
KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
megrendezett német vers-és prózamondó
verseny területi fordulóján vett részt. A
megmérettetésen 9 iskola mintegy 100
diákja képviseltette magát. Hanna és Marci
idén is szépen szerepelt:

Területi német
vers- és prózamondó
verseny 2015.
Február 27-én Pomázon rendezték meg
a német nemzetiségi vers- és prózamondó
verseny területi fordulóját, melynek
helyszíne a Német Nemzetiségi Általános
Iskola volt. Az iskolai fordulóról továbbjutott gyermekeink most is nagy izgalmakkal
várták a megmérettetést.
A megnyitó ünnepségen az iskola igaz
gatója köszöntötte a versenyzőket, majd
rövid műsor után mindenkit útjára bocsájtott. A népes számú gyermeksereg elindult,
hogy a zsűrik előtt bizonyítsák rátermettségüket. Korcsoportonként 10-12 gyermek,
de volt ahol 15 fő versengett a továbbjutásért. A zsűrinek, mint mindig most is
nehéz dolga volt, mégis sikerült olyan dön
tést hozniuk, mely nagy örömet okozott
nekünk. Minden kategóriában megszerez
tük az első vagy a második helyet, s
volt, ahol mindkettőt! Sok tanuló jutott a
megyei fordulóba, melyet áprilisban rendeznek Pilisvörösváron.
A németes munkaközösség

Éves jelzőrendszeri találkozó
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a
Szentistvántelepi Általános Iskola peda
gógusa, Inhaizer Erika 2015. március
24-én, méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt.
Erika néni iskolánk kiváló matematika
és technika tanára volt. Távozása több
ismeretlenes egyenlet, az eredmény nem
értelmezhető.
Emlékét kollégái és tanítványai szívükben őrzik.
Erika nénit 2015. március 28-án
kísérték utolsó útjára a Győr-Gyirmóti
temetőben.

Immár hagyományainkhoz híven és törvényi kötelezettségünknek eleget téve idén
márciusban is megrendeztük a Dunakanyari
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 11 ellátási területén működő jelzőrendszeri tagok
számára éves értékelőnket.
A szociális törvény 64. § alapján a
családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. Tagjai: jegyzők, járási hivatal,
szociális és egészségügyi intézmények, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat,
alapítványok, egyházi és civil szervezetek.
A gyermekvédelmi törvény 17. § (1)
bekezdésben meghatározott intézmények
és személyek kötelesek a) jelzéssel élni a
gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, b) hatósági eljárást
kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más,
súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá
a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartása esetén.

2014-ben szorosabbá vált az együttműködés a jelzőrendszerrel. Nem érkezett ugyan
több jelzés, mint a korábbi években, de ezek
tartalmilag, szakmailag szakszerűbbek voltak.
A településeken megjelenő főbb probléma
típusok: anyagi, gyermeknevelési, magatartászavar, teljesítményzavar, családi konflik
tusok, családon belüli bántalmazás. A Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott családok
nagy része súlyos anyagi és lakhatási problé
mával küzd. A találkozó az együttműködés
jegyében zajlott, ahol először Rokolyáné Németh Judit, a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője értékelte előző éves munkát. Az
összejövetelen ezt követően, Bognár Judit, a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője az együttműködés oldaláról
megközelítve próbált gondolatokat ébreszteni
a megjelentekben. A jelenlévőkben tovább
erősödött a tudat, a mostani hasonló rendezvények, hogy közös erővel segítsünk azoknak,
akik hozzánk fordulnak.
Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat

n zeneiskola

Zeneiskolai
hírek
Versenyeredményeink:
Iskolánk hat párost nevezett a X. Országos
Zeneiskolai Zongora Négykezes és Kétzongo
rás Verseny Pest és Nógrád megyei Területi
Válogatójára, melyet 2015. március 10-én
rendeztek Szentendrén. Diákjaink az 1., 2., 5.
és 7. korcsoportban indultak, megszerezve
ezekben a legmagasabb pontszámokat. Egyúttal a második korcsoportban a második és a
harmadik legmagasabb pontszámot is iskolánk diákjai érték el. Ennek eredményeként
hat induló párosunkból öt a balassagyarmati
országos döntőbe jutott. Fellépőink: Hegyi B.
András EK2, Pluhár Zsófia 2B, Szilágyi Zsófia
2B, Hegyi Kincső 3A, Somlói Kinga 3B, Rozenberszki Zsófia 7B, H. Kürtösi Mónika (tanár).
Felkészítő tanáraik: Dankovics Valéria és H.
Kürtösi Mónika.
Az V. Országos Harmonikaverseny területi
válogatóján II. helyezést ért el Telegdi Gáspár
Máriusz 4.B osztályos növendék (tanára: Szász
Szabolcs), ezzel bejutott a budapesten rende
zendő országos döntőbe.
Minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak
szívből gratulálunk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Kós
Károly Művelődési Házba az alábbi prog
ramjainkra:
Nyílt hetet tartunk a Zeneiskolában 2015.
április 13.H. és 17.P. között. Minden érdeklődő
számára az összes egyéni és csoportos óra látogatható ez idő alatt a kifüggesztett illetve a
honlapon található órarend szerint.
A Kezdők koncertje április 20-án, hétfőn 17
órakor kezdődik a Díszteremben, melyre különösen várjuk a hangszerválasztás előtt álló
gyermekeket és szüleiket.
Felvételi meghallgatást (készség felmérést)
tartunk a 2015/2016-os tanévre április 29-én,
szerdán:
15-19 óráig a Díszteremben egyéni meghallgatás (hangszerválasztás) a 2. osztályos vagy
annál nagyobb gyermekek számára és
17 órától a Galéria teremben csoportos játékos
meghallgatás (szolfézs előképző) az 1. osztályos
és nagycsoportos óvodás gyermekek számára.
Részletekért keressék fel honlapunkat (www.
kami.hu).
A hagyományos VII. Országos Kalászi Tamburás Találkozót április 25-én, szombaton
10-20 óráig rendezik meg a Bálteremben, melyen
fellépnek a környékbeli iskolák dél-szláv és
magyar zenét játszó tamburásai valamint az
ország távolabbi városaiból érkező tamburaegyüttesek. A belépés díjtalan. A nap folyamán vendégeink szerb csevabcsicsát kóstolhatnak, majd
az estet alapítványi táncházzal zárjuk, melyen
támogatásaikat szívesen fogadjuk. A rendezvényt
támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a Budakalászi Szerb Kisebbségi Önkormányzat, a Kós
Károly Művelődési Ház és a Kalász Művészeti,
Nevelési Alapítvány.
Hermeszné Uracs Mónika
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Sport

Tai Chi
Keleti harcművészettel az egészség
megőrzésért sokat tesznek a Tai Chi
órák résztvevői, céljuk hosszú távon az
életmód- és szemléletváltás. Ép testben ép lélek. Sokszor halljuk ezt a kifejezést. Budakalászon is van lehetőség
a tai chi gyakorlására. A keleti moz
gáskultúrával Ligeti Ernő, a Pagoda
Shaolin Kung Fu Egyesület elnöke ismerteti meg az órák résztvevőit. A Tai
Chi – bár harcművészetként ismerik
– a lágy mozdulatoknak köszönhetően
az egészség megőrzésében is komoly
jelentőséggel bír, többek között segíti a
test energiáinak áramlását. A Tai Chi-t
soha nem késő elkezdeni, a gyerekek
kivételével minden korosztály számára
ajánlottak a mozdulatok, amik nem
csak fizikálisan vannak jó hatással a
szervezetre, a nyugalmi állapot elérésében és a koncentráció fejlesztésében
is nagy szerepet játszanak. A Kós
Károly Művelődési Házban tartott
edzésekbe folyamatosan be tudnak
kapcsolódni az érdeklődők, mert az
órák egyénre szabottan zajlanak. A
bemelegítések, átmozgatások és lég
zőgyakorlatok kivételével mindenki
a saját fejlettségi szintjén halad a Tai
Chi-ban.

Kedves Olvasóink!
Elkezdődtek a korosztályos bajnok
ság mérkőzései, ahol sportolóink bizonyíthatják, hogy az edzéseken jól
dolgoztak, becsülettel felkészültek a
megmérettetésekre. A szezont egy pozi
tív hírrel kezdhetjük, az első Bozsik
tornán kis játékosaink jól szerepeltek,
míg a pomázi mérkőzéseken minden
korosztályban becsülettel helyt álltunk.
Az U-16-os csoportban szereplő fiatalok, bár jól játszottak és erőlétükkel
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Budakalászra került harmadszor is
a férfi tőr bajnoki cím
Bajnoki címet vívott ki Sághy Ervin,
a Fénylakk Budakalász Vívósport Egye
sület vezetője március 21-én Szegeden, a
B kategóriás férfi tőrversenyen. Az első
helyezettnek járó kupát harmadszor
hozta el erről az évente megrendezett
országos megmérettetésről, ahol ezúttal 13 versenyzőt szorított maga mögé.
A jelenleg 21 tagot számláló egyesület
alapítója (a fotón fehér vívódresszben
látható) a budakalászi Fénylakk Kft.
ügyvezetőjeként dolgozik, kétgyermekes
családapa, szabadidejéből áldoz a sport
iránti szenvedélyének. Vezetése alatt
a tőrözők egyesületi pontversenyében
tavaly a nagyon előkelő 7. helyet érte
el Budakalász 1400 ponttal. Előtte csak
a patinás, szponzori támogatásokkal
rendelkező fővárosi klubok szerepelnek
a listán, mögötte pedig városi támogatással működő vidéki egyesületek végeztek, jelentős pontszámmal lemaradva.
A férfi és női tőrözők az MTK zuglói

sem volt probléma, hazai pályán 3:2-es
vereséget szenvedtek. Edzőjük, Deák
Lajos gratulált a fiúknak és biztatta őket
a jövőben rejlő lehetőségekre. A pálya
szélén is sokan drukkoltak csapataink
nak, a lelkes szülőknek köszönhetően
a meccs végére mindig akad valami finomság és az élmények megbeszélését
követően a Hajrá Kalász! kiáltás sem
maradhatott el. A felnőtt csapatnak
sem volt könnyű dolga, sajnos Dunake
szi ellen 1:0-ra elvesztette a mérkőzést,
majd Szigetgyöngyével 1:1-es döntetlent
játszott. Kénytelenek voltunk bevetni
tartalékosainkat, mert sok volt a sérült
és hiányzó játékos. Vezetőedzőnk, Pintér Sándor megőrizte higgadtságát,
egy merész húzással fiatal játékosainkat is beválogatta, akikkel nem vallott szégyent csapatunk. A következő
mérkőzést Leányfalun játsszuk, ahol
nem lesz könnyű dolgunk! Bízunk
szurkolóinkban, számítunk támogatásukra. Nagy öröm a vezetőségnek,
hogy vannak olyan utánpótláskorú játékosok, kikre bármikor számíthatunk.

Budakalászi hírmondó

2015. április 7.

„BE PREPARED!” KLUB
a Budakalászi Cserkészházban
„Légy felkészült!” – Teaház és
Előadás nemcsak nőknek (16+)
2015. április 25. szombat 18.30

Beke Csilla:
„A bennünk élő istennők”

vívótermében edzenek Szelei István
vezetésével (a képen fekete mestermellényben), aki 1988-ban a férfi tőrcsapat
tagjaként olimpiai bronzérmet nyert,
jelenleg az MTK Vívó szakosztályának
vezető edzője. A csapat tagjai rendsze
resen szerepelnek hazai országos és
nemzetközi versenyeken.
Az eredmények elérhetőek a Magyar
Vívószövetség honlapján:
www.hunfencing.hu

Sok fórumon elmondtam már, hogy
szeretnénk egy foci sulit létrehozni a
Puskás Akadémia segítségével, azért,
hogy Budakalász a Dunakanyar egyik
kiemelkedő utánpótlás-nevelő bázisa
legyen, hiszen sok tehetséges fiatal focista él a környéken. Örülünk annak,
hogy terveink megvalósításához, cél
jaink eléréséhez olyan partnereink
vannak, mint az önkormányzat. Az
eredményesség érdekében továbbra
is számítunk a kalászi vállalkozókra, a
közönségünkre és végül, de nem utolsó
sorban sportolóinkra.
Sárosi Tibor
BMSE elnöke

Betekintés a női nem sokoldalú, színes,
és bonyolult világába…
Női önismereti interaktív előadás Beke
Csillával (tanár, mentálhigiénés szak
ember, pszichodráma és bibliodráma
vezető).

Beke Csilla nagyon izgalmas megkö
zelítéssel segíti a téma kibontását: a
görög mitológiából a görög istennők
archetípusain keresztül vesszük végig a
nőiség alkotóelemeit. Az előadás sokakat elindíthat az önismeret útján.
Helyszín: Budakalászi Cserkészház
Lenfonó HÉV megálló, Vasút sor
A belépés ingyenes a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány sikeres pályá
zata alapján, melyet a Norvég Civil Alap
támogat.

Csörgő és Fakanál klub indul
Budakalászon a Cserkészházban
Minden szerdán
9 és 12 óra között
kisgyermekes
anyukákat várunk
gyermekeikkel
együtt.
A foglalkozásokon lehetőség lesz
rá, hogy a gyermekekre kedves, türelmes
pótnagyik vigyázzanak, amíg az anyukák
hasznos és érdekes dolgokat tanulhatnak,
próbálhatnak ki vagy mozoghatnak.
Fogunk többek között kenyeret sütni,
mosószert készíteni és sportolni is. Amíg
valamelyikünk tüsténkedik, a többiek
trükköket, praktikákat cserélhetnek.

A gyerekekkel mondókázunk, táncolunk,
tapsolunk, koruknak megfelelően, szakmai háttérrel foglalkozunk velük.
Programok április-május hónapra:
• Április 15. Kenyérsütés
/ takarékos ötletek a konyhában
• Április 22. Környezetbarát mosás
• Április 29. Kicsik mellett is
végezhető testedzés
• Május 6. Otthon nevelhető
gyógynövények
• Május 13. Répatorta
/ tartósítási lehetőséget
Gyülekező 9-10-ig. 10 órakor
kezdődnek a foglalkozások.

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: Mányai Zoltán
Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
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
Budakalász Önkormányzat (Budakalász, 2011 Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2015. április 28.
Megjelenés, terjesztés: 2015. május 11-12-13.

Meghívó
A Viola Egyesület
autóbuszos kirándulást szervez, az úticél: POZSONY.
A kirándulás időpontja:
2015. május 16. (szombat)
Indulás: reggel 7 órakor,
a Művelődési Ház parkolójából.
Érkezés: az esti órákban,
a Művelődési Ház parkolójába.
A kirándulás költsége: 6.500 Ft,
mely az utazás költségét, az ide
genvezető díját, a biztosítási díjat,
a múzeumi belépőjegy árát tartal
mazza.
Jelentkezés és befizetés:
2015. április 25-ig
Kiss Jánosné Marikánál
(06-30/847-9224)
Mindenkit szeretettel várunk!

Váltócipőt kérünk.
A programon való részvétel díjtalan a
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
sikeres pályázata alapján, melyet
a Norvég Civil Alap támogat.
Klubvezető Szép-Magyar Ágnes.
Elérhetőség: 06-30-343-28-66
szepmagnes@gmail.com

Budakalászi hírmondó
Gyógyszertári
ügyelet
2015. április
Viktória Gyógyszertár
2015. április 5. vasárnap 8-20 óráig
2015. április 6. Húsvét hétfő 8-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Apróhirdetések
Otthoni munka! Boritékolás és egyéb
csomagolási munkák 06-90-60-36-07
(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/p, 06-209104517)

Vörösmarty Gyógyszertár
2015. április 12. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
István Király Gyógyszertár
2015. április 19. vasárnap 8-20 óráig
2015. április 26. vasárnap 8-20 óráig
2015. május 1. péntek 8-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
A változtatás jogát fenntartjuk!

Tetőfedő, bádogos, ács munkát,
lapos tetők szigetelését vállalom.
Kisebb munkával is keressen bátran!
06 70/578-1468
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