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Budakalász lendületben 
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n Egy 2011-ben hozott törvény köte-
lezi az Önkormányzatokat, hogy 
gaz dasági programot készítsenek. 
A budakalászi képviselők áprilisban 
tárgyaltak ennek elfogadásáról.

A Gazdasági Programban meghatároztuk  
azokat a fő irányvonalakat amelyek mentén 
ebben a ciklusban – 2015 és 2019. között 
– haladni szeretnénk. A dokumentum tar
talmazza mindazon elemeket, amelyek az  
Önkormányzat szakmai munkájának 
szem pontjából relevánsak, így a szociális, 
nevelési, gazdálkodási, biztonságpolitikai, 
kulturális, kommunikációs, egészségvé
delmi, területfejlesztési és környezetvédemi 
szakterületeket. A program olyan fejlesz
téseket tartalmaz, amelyek gondos gazdál
kodás mellett reálisan megvalósíthatóak. 
Összességében évente mintegy háromszáz 
millió forintot tudunk beruházásokra, fej
lesztésekre, fenntartásra, az itt élők élet
körülményeinek javítására fordítani, ami öt 
év alatt közel másfél milliárdot tesz ki. Ezzel 
kell nekünk jól sáfárkodnunk. 

n Rendelet született az Önkormány-
zat tulajdonában lévő vízi-közmű 
hálózatokhoz történő utólagos csat-
lakozásról.

A víziközmű szolgáltatást szabályozó 
és az épített környezet átalakításáról,  
vé delméről szóló törvény alapján az Önkor
mányzatnak, mint a csatornahálózat tu laj
donosának szabályozási kötelezettsége van a 
meglévő csatornahálózatra történő utólagos 
rákötések esetében. A rendelet a csatlakozá
sok eljárásrendjét és a hozzájárulás mér
tékét szabályozza. A fejlesztési hozzá járulás 
megfizetése a rácsatlakozás lehetőségét adja 
meg, a kiépítést pedig az igénybevevőnek 
kell fizetni.

n A Berdó városrész csatornázása 
már jó ideje várat magára, annak el-
lenére, hogy kiemelt beruházássá ny-
ilvánították. Most egy konzorciu mi 
megállapodás került a testület elé a 
témában.  

A városrész csatornázásán továbbra is  
dolgozunk, de rajtunk kívül álló okok fé kezik 
az előrehaladást. A 2015ös EUs ciklus  
most indult el, ezért a Nemzeti Fejlesz
tési Programiroda is a közeljövőben köti 
majd meg a konzorciális szerződést az Ön
kormányzattal, mely újabb lépcsőfoka a 
beruházás megvalósításának. A szerződés 
megkötése utáni folyamatokat a NEFPI 
fogja koordinálni, a tervek készen állnak,  
hamarosan a kivitelezőt is kiválasztják.  
Azt gondolom, hogy még ebben az évben  
a papírmunka végére tudunk érni. Elkép
zelhető, hogy idén év végén, de az is lehet, 
hogy jövő tavasszal indulhat el az építkezés. 
Mivel egy kormányhatározat kiemelt pro
jektnek nyilvánította a budakalászit, bizto
sított a fejlesztés megvalósulása.

n Május 1-én lépett életbe a közösségi 
együttélés szabályairól hozott új ön-
kormányzati rendelet, melyben töb-
bek között Budakalász jelképeiről, a 
közterületen való viselkedésről és a 
tájvédelemről is szó esik.

Városunk az elmúlt huszonöt évben nagy  
népességrobbanáson ment keresztül, jelen
leg 10.800 fő körüli az állandó lakosok 
szá ma. A népesség növekedésével több prob
léma is felmerült a békés egymás mellett  
élés területén. Sokan jelzik a hétvégi zajos 
munkavégzéseket, az égetés rendjének 
megsértését vagy éppen, hogy valaki nem 
megfelelően használja a közterületeket. Eze
ket szeretnénk orvosolni a most elkészült 
rendelettel. Szabályoztuk például a közte
rületi italozást, a padok használatának 
rendjét. Az intézkedések nem büntetést 
jelentenek elsősorban, hanem egy olyan 
hátteret, szabályrendszert kívánnak terem
teni, amelyhez minden budakalászi biztosan 
tarthatja magát. Előfordulhat azonban az is, 
hogy valakivel szemben hathatósabb fel
lépést kell alkalmazni, ami akár ötven ezer 
forintig terjedő pénzbüntetést is jelenthet. 
A szabályok betartását az Önkormányzati 
Rendészet felügyeli majd a városban.

n  Elfogadta a képviselő-testület a 
rendőrség 2014. évi beszámolóját. 
Ebben Kovács László rendőrkapitány 
értékelte az elmúlt esztendő esemé-

nyeit, de a további célkitűzések is  
helyet kaptak benne.
Kovács László rendőrkapitány minden esz
tendőben elmondja a Budakalászt érintő 
ügyeket a testületi ülésen is, ilyenkor szó 
esik a közbiztonságról, a parkolási renden 
át a lopásig. Képviselőtársaink rákérdeztek 
az idei nyári előkészületekre, a forgalmi 
csomópontoknál lévő problémákra és a 
Duna parti kerékpárút használatára is. 
Minden kérdésünkre választ kaptunk. Úgy 
gondolom, nagyon jó az együttműködés 
a Szentendrei Rendőrkapitánysággal és a 
parancsnok úrral egyaránt. Kisebb viták 
persze vannak, mert a budakalászi emberek 
még több rendőrt szeretnének az utcán látni, 
de azt lehet mondani, hogy ennek ellenére 
folyamatos a rendőri, illetve a városvédelmi 
jelenlét, így együtt hatékonyabbak tudunk 
lenni. A statisztikák szerint csökken a 
bűnesetek száma Budakalászon.

n Most debütált 
a város új ar-
culata, szlo-
genje. Milyen 
volt a fogad-

tatás?
Valóban, a Kevély 

re fel rendezvényün 
kön kezd tük el új ar

culatunk és emblémánk 
megismertetését a bu da 

kalásziakkal. A ren  dez
vényen minden nevezőt  

megaján dé koztunk – egy a  
város emblémáját meg jele nítő  

– emlékkel, a gyere keknek lufit,  
a felnőttek nek pedig tollat adtunk  

át. A Hír mondó olvasói láthatják, 
hogy újságunk arculata is megújult. 

Nem csupán a logót helyeztük el  
a címla pon, hanem a lap egész 

megjelenését is frissítettük. Az arculat  
teljesen egysé ges lesz majd a hivata
lon belül és kívül, a városban is. Az új  
megjelenés fogad tatása nagyon ked vező, 
többen gratuláltak a város fő értékeit 
jól kifejező emblémához és szlogenhez.  
Az egy közösséghez tartozás élményét  
szeretnénk most erő síteni azzal, hogy 
Budakalász minden családjának egy 
hűtőmágnest ajándékozunk. Kérem fo
gad ják szeretettel az új emblémás emlék
tárgyat, melyet újságunkhoz mellé keltünk.

2015. május 1.

Fejlesztések másfél milliárdból a Gazdasági Programban
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Interjú rogán László polgármesterrelA Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Az elmúlt télen kevés volt az igazán 
hideg nap, ennek mindenki örült, 
hiszen nem került olyan sokba a fűtés. 
Számos családnak azonban így is segít
séget kellett nyújtania az önkormány
zatnak, hogy biztonságosan, melegben 
vészelhessék át a hideg hónapokat. 
Három esztendővel ezelőtt lehetőség 
volt arra, hogy a Belügyminisztérium
hoz pályázhassanak a települések tűzifa 
támogatásra, ám egy újabb rendelkezés 
szerint a tender már csak az 1500 főnél 
kisebb falvak számára nyitott. Budaka
lász így kiszorult a körből, ezért az ön
kormányzat saját maga gondoskodott a 
rászorulókról.

Rendszeresen felülvizsgálják a város 
növényzetét, a veszélyes vagy korhadt 
fákat pedig kivágják. Ezeket két hely
színen, az önkormányzatnál és a volt 
Hársfa Borozó területén gyűjtik, majd 
szétosztják azok között, akik önerőből 
nem tudnák maguknak megvásárolni 
a tűzifát, mondta el Tolonics István, a 
Népjóléti Bizottság elnöke.

Tavaly decemberben a környék 
erdei ben óriási kárt okozott a jég. 

A Pilisi Parkerdő területén mintegy 
húszezer hektárnyi területet érintett 
a különleges, ám annál veszélyesebb 
természeti jelenség. A veszteségek több 
száz millió forintra rúgtak. Hosszú 
hetek munkája volt, míg a szakemberek 
az erdei utakat meg tudták tisztítani, a 
helyreállítás azonban még mindig tart. 
Közbenjárásra, a Budai hegyekben 
kivágott fákból is érkezett szállítmány 
Budakalászra.

Hamarosan megkezdődik a tűzifa 
kiszállítása, így a következő fűtési sze
zonig ki is tud száradni a tüzelőanyag. 
Háztartásonként mintegy 510 mázsa 
fát adományoznak a mintegy 20 buda
kalászi rászoruló családnak.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatal Járási Állategészségü
gyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala 
2014. augusztus 27től Budakalász vá
ros közigazgatási területén a mézelő 
méhek nyúlós költésrothadása 
megbetegedés miatt elrendelt 
állat egészségügyi zárlatot 2015. 
április 9-től megszüntette.

A zárlat fennállása idejére elrendelt 
korlátozó rendelkezések hatályukat 
vesztették.

Budakalász Polgármesteri Hivatal

A Duna parton, az árvízvédelmi 
töltésen található Gát utcai sorompó 
memóriáját karbantartás miatt 
2015. június 1-én töröljük.

Kérünk minden lakost, aki a sorompó 
használatában érintett, legyen szíves 
igényét a www.budakalasz.hu honlapról 
letölthető vagy a Polgármesteri Hivatal
ban személyesen kérhető nyomtatványon  
újra beadni, jogosultságának alátá-
masztására szolgáló dokumen-
tummal együtt (lakcímkártya vagy 

tu lajdoni lap). Az igényeket elbíráljuk, 
majd értesítjük a kérelmezőt, hogy a 
hozzá férést tudjuke biztosítani.

A helyek korlátozott száma miatt  
adott ingatlanhoz maximálisan  
2 telefonszámot tudunk rögzíteni.  
 
A hozzáférést azok számára biz tosítjuk, 
akik bizonyít hatóan a so rom póval érin
tett te  rü leten laknak. (Ki vételt képez
nek a rendőrség, katasztrófavéde lem, 
mentők, házi orvosok, hatóságok, egyéb 

hivatalos személyek.) 

Kérjük – a fentieket fi
gye  lembe véve – az igény
lő lapot 2015. május 15-ig 
leadni szíveskedjenek, te
kintettel arra, hogy június 
1én a sorompó memó riá
jából az összes meglévő tele
fonszám törlésre kerül.

Megértésüket és együtt
működésüket köszönjük!

Tűzifa a rászorulóknakÁllategészségügyi
zárlat feloldása

Tájékoztató a Gát utcai 
sorompó újraprogramozásáról

Pályázat a nem 
közművel 
összegyűjtött 
háztartási szennyvíz 
begyűjtésére

Budakalász Város Önkormányzat 
Kép viselőtestülete a vízgaz dálko
dás ról szóló törvényben foglalt 
köte lezettsége teljesítése érdekében 
pályázatot ír ki, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó kötelező 
köz szolgáltatás biztosítására. 

A pályázatok benyújtásának 
helye: 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ügyfél
szolgálati iroda.

Határidő: 

2015. május 15 (péntek) 11.00 óra.

A pályázati felhívás a meg tekint
hető Budakalász honlapján, ill.  
nyomtatott formában a Budakalászi  
Polgármesteri Hivatal belső hir de
tőtábláján. 
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A közutakat tervező szakemberek 
gyak ran mutogatják az M0s budakalászi  
lehajtójában a körforgalmat, mint  
ne  gatív példát. Megépülése óta többször 
áta lakították már. Mióta azonban a 
Megyerihídról is jelentős autómennyi ség  
érkezik nap mint nap, tovább bonyo ló dott 
a helyzet. A tavalyi esztendőben teszt
nek vetette alá a körforgalmat a Magyar  
Közút. Akkor azt vizsgálták, hogy egy  
jelzőlámpás csomóponttá alakítás milyen 
hatással lenne a közlekedésre, valamint 
forgalomszámlálás is volt két alkalommal. 

A korábban kétsávos körforgalmat  
egy sávra szűkítették le, azt azzal in do

kolták, hogy a közlekedők nem hasz
nálták a szabályoknak megfelelően a  
csomópontot, valamint magas volt a  
balesetek száma is. Új változások vár ha
tók, ami a Magyar Közút közlése szerint  
növeli majd az áteresztő képességet. 

„A csomópont két főiránya a Me gyeri- 
híd-Budapest, illetve a Szentendre-Me-
gyeri-híd irány, azaz a két balra nagy-
ívben kanyarodó mozgás a domináns. 
A jelenlegi lehetőségek közül az egyetlen 
kapacitásnövelő beavatkozás a turbós,  
jelzőlámpás csomóponttá történő áté-
pítés.”– tájékoztatott Pécsi Norbert, a  
Magyar Közút kommunikációs osz tály  

  vezetője. Mindez nem oldható meg 
épít kezés nélkül. Szükség lesz ugyanis 
a jelenlegi forgalmi sávok bővítésére. 
Fizikai akadályokkal választják majd el 
a sávokat egymástól, a lámpák pedig a  
zökkenőmentes áthaladást segítik. A  
ter  vezés elkezdődött, nyárra már az en
ge  délyeket is megkaphatja a közútkezelő. 

Magyari László megyei igazgató sze
rint a csomópont átépítése szerepel a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz
pont programjában, melyet a Minisz
térium felé felterjeszt, így várhatóan 
elrendelik a beruházást.

ELADÓ építési telkek
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános 
pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok értékesítésére.

Beadási határidő: 2015. 05. 27. 16:00 óra

Telek
• Budakalász, Szalonka utca 299/105 helyrajzi számú  
belterületi építési telek, terület: 700 m2  
Irányár: 15.000.000,- Ft    

• Budakalász, Szalonka utca 299/106 helyrajzi számú  
belterületi építési telek, terület: 774 m2 
Irányár: 16.500.000,- Ft

• Budakalász, Sugár utca 3026/7 helyrajzi számú belterületi 
építési telek, terület: 970 m2 
Irányár: 11.000.000,- Ft

A pályázati kiírás részletei Budakalász Város honlapján, valamint a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg.

KIADÓ helyiségek
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános 
pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.

Beadási határidő: 2015. 05. 27. 16:00 óra

• Budakalász, Klisovác utca 6. sz. alatti Egészségházban  
található földszinti, utcafronti üzlethelyiség, alapterület: 16 m2,  
Bérleti díj: min. 75.000,- Ft/hó rezsivel együtt
• Budakalász, Budai út 27. sz. alatt található üzlethelyiség, alap
terület: 38 m2, Bérleti díj: min. 50.000,- Ft/hó + rezsi
• Budakalász, Budai út 31. sz. alatt található üzlethelyiség, alap
terület: 80 m2, Bérleti díj: min. 100.000,- Ft/hó + rezsi
• Budakalász, Szentendrei út 1-3. sz. alatti, volt Lenfonó 
gyárterületen található helyiség, alapterület: 75 m2,  
Bérleti díj: min. 65.000,- Ft/hó + rezsi
• Budakalász, Szentendrei út 1-3. sz. alatti, volt Lenfonó
gyárterületen található raktárhelyiség, alapterület: 200 m2,  
Bérleti díj: min. 130.000,- Ft/hó + rezsi

A pályázati kiírás részletei Budakalász Város honlapján, valamint a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg.

Hagyomány Budakalász életében a 
Német Nemzetiségi Nap, amit idén hete
dik alkalommal rendeztek meg a Kós 
Ká roly Művelődési Házban. A szervezők 
között ott találjuk a Német Nemzetiségi 
Egyesületet és Önkormányzatot, a Kalász  
Sulit és a Nyitnikék Óvodát, akik ezt a 
népszerű rendezvényt, melyre száznál is 
többen voltak kíváncsiak, életre hívták. 

Az egybegyűlteket Völgyes József, 
a Kalász Suli igazgatója és Wágnerné 
Klupp Katalin, a Német Nemzetiségi 
Egyesület és Önkormányzat vezetője 
köszöntötte, majd a Nyitnikék óvoda 
Harkály csoportja mutatta be műsorát 

a szülőknek és nagyszülőknek. Idén első 
alkalommal április 24re hirdették meg 
a Trachtentagot, a népviselet napját, 
a legkisebbek így népviseletben léptek 
színpadra.

Városunkban egyre több kisgyermek 
tanul németül ezt az is jól mutatja, hogy 
ez alkalommal köszöntötték a megyei 
német vers és prózamondó verseny 
helyezettjeit, akik idén is kiváló eredmé
nyeket elérve jutottak tovább az országos 
döntőbe minden kategóriában!  A gyere
ke ket virslivel és csokoládéval is vendégül  
látták a színvonalas műsorért és az elért 
eredményekért.

Tavaly október
ben adta át az 
önkormányzat  
a mintegy négy  
millió forint ba 
kerülő játszó
parkot a Kál  
vá rián. A bu   da 
  kalászi szü leté 
sű, ismert szob 
r á s z  m ű  v é s z ,  

Gersternkorn Roman tervezte és fa
rag ta ki a játszótér elemeit. Most ennek  
a stílusában készült padokat helyez  tek 
el, hogy akár hosszabban is meg lehes
sen pihenni. Újrafestik a gabion falakon 
elhelyezett ülőhelyek fa szerkezetét is, 
hogy állagukat minél tovább meg tudják 
óvni. 
A szokásos kertészeti munkák mellett 
dolgozik az önkormányzat a temp lom 
környéki burkolat rendbetételén is. 
Habár ide kifejezetten fagyálló bur ko

latot vásároltak, mégis minden tél után 
cserélni kell a kövek egy részét. Buda
kalász a gyártóval szemben pró bálja  
most érvényesíteni az igényeit. A tervek 
szerint új burkolatot kaphat a Kálvária, 
de nem vész kárba a jelenlegi sem, a város 
intézményeinél szeretnék újrahaszno
sítani. A tervek szerint az új fedés akkor 
készülhet el, amikor a templomrom és a 
keresztek világítását is megépítik. 
A tapasztalatok szerint egyre többen  
látogatnak a Kálváriára, kedvelt kirán
dulópontja lett a térségi települések 
lakóinak. Sokan kedvenceiket is szíve
sen sétáltatják itt, ezért idén kísérleti 
jelleggel – elsőként a város közterüle
tei között – kutyás zacskókat helyez nek 
ki. Ettől azt reméli a város, segít tisz
tán tartani Budakalász egyik legszebb  
parkját. Szeretnék tovább népszerűsíteni 
a Kálváriát, ezért nyárra szabadtéri esti  
programokat is terveznek ide – tud tuk  
meg dr. Krepárt Tamás alpolgár mes ter től.

A téli idő szak után rendszerint több a 
kátyú az utakon, köszön hetően a csa pa 
dékos időjá rás  nak és a fagyoknak. Idén  
tavasszal is felmérte a Polgár mesteri Hi
vatal Budakalász aszfaltos közútjai nak 
állapotát. A burkolaton színes festék kel 
jelölték be azokat a pontokat, melyek 
javításra szorulnak. A város az aján
latkérések után külső céget bíz meg a 
munkák elvégzésével. 

Elsőként a Budai út hegy felöli oldalát  
nézte át a beruházási előadó, majd Szent
istvántelepen és az Omszktó körüli  
utcák felülvizsgálata következett.

A tapasztalatok szerint az utóbbi két  
városrészben kevesebb a kátyú, az óvá
ros régi utcáiban okoznak több gondot 
a feltöredezések és lyukak. Míg tavaly 

600 négyzetméretnyi területen tudott 
ká tyúzni az önkormányzat, addig az idei 
évi költségvetésben 1000 négyzetmé
ternyi aszfaltozásra van lehetőség. Ennek 
költsége mintegy négymillió forint.

Hegyvári János a Településfejlesztési 
Iroda vezetője elmondta, elsősorban az 
úgynevezett ütőkátyúkat javítják majd  
ki. Ezek azok a típusú úthibák, melyek 
kárt okozhatnak a személygépkocsik
ban is. Jegyzékbe vették azokat a nyom
vonalsüllyedéseket és burkolathibákat 
is, melyek most még nem, de néhány 
év múlva szintén gondot jelenthetnek. 
Amennyiben a költségvetés engedi, eze
ket is kijavítják még idén. A kátyúzás 
mintegy két hétig tart majd, a tervek 
szerint májusban be is fejeződik.

Készülnek a tervek a körforgalom átépítésére

VII. Német Nemzetiségi Nap

Fejlesztések a Kálvárián

Május végére elkészül a kátyúzás
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Kezdődik az építkezés 
a  Felsővár utcai 
kereszteződésben
Május végétől biztonságosabban 
köz lekedhetnek a Berdó városrész 
lakói a Felsővár és a Gerinc utca 
kereszteződésében. Hosszas tervezés 
után megszületett a végleges elkép
zelés, melynek köszönhetően 2,5 
méterrel tudják szélesíteni a jelen
legi találkozási pontot, valamint egy 

járdaszakaszt is építenek. Mivel nem 
kell támfalat készíteni, így költségha
tékonyabb megoldásban gondolkod
hattak a szakemberek, a kivitelezés 
várható költsége hat millió forint körül 
alakul, tudtuk meg Kaltner Károlytól, 
a Településfejlesztési és Környezetvé
delmi Bizottság elnökétől.
Az építkezést az teszi lehetővé, hogy 
az önkormányzat megvásárolta a sa
roktelket a tulajdonosától a tavalyi 
esztendőben. Erről még 2014 nyarán 
döntött a képviselőtestület, miután 
kiderült, a 2013. évi pénzmaradvány
ból finanszírozni tudják az ingatlant.
A várható munkákról szórólapokon 
is tájékoztatja majd az önkormányzat 
a lakosságot, lesznek olyan napok, 
amikor a kereszteződés nem, vagy 
csak korlátozottan lesz használható. 
Kerülni majd a Kálvária utca felé lehet. 
A kivitelezés során mintegy kétszáz kö
bméter földet fognak megmozgatni.

nachrichten / Hírek
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A Szentistvántelepi Általános Iskola 
bővítésének előkészületei folyamatban 
vannak. Mint már beszámoltunk róla, az 
önkormányzat és a Nemzeti Sport Köz
pontok (NSK) képviselői a bővítésről szóló 
megállapodást ez év januárjában aláírták. 

Az iskola bővítéséről és az elő készü
letekről Ercsényi Tibornét, Budakalász 
Város alpolgármesterét kérdeztük, aki 
elmondta, nagyon fontos volt a tervek 
en gedélyeztetése. „Az építési engedélyt  
március 31-én megkaptuk, jogerőre 
emelkedett, így még egy lépéssel köze lebb 
kerültünk a végeredményhez. Je len leg 
az iskolabővítés folyamata a kivitelező 
kiválasztásánál tart. El kell mondjam, 
hogy a Nemzeti Sport Központokkal 
nagyon jó az együttműködés. A megál-
lapodás során kiderült, hogy nagyon 
készségesek, többször megke restek min-
ket személyesen és a tervezőnél is, vala-
mint a kivitelezőnél is figyelembe vették a 

javaslatainkat. Fontos, hogy egy-két héten 
belül megszülessen a döntés a kivitelezővel 
kapcsolatban, hogy szeptember elsején 
már négy, új működőképes tanterem 
várja a gyere keket. Ha visszafelé számo-
lunk, akkor a munkáknak júniusban 
minél hamarabb el kell kezdődniük.” 

A bővítés megkezdésekor első lépésben 
olyan munkálatok is lesznek, amik az is
kola működése mellett is kivitelezhetőek. 
Az önkormányzat abban bízik, ezek ha
marosan elkezdődnek. Nagyon sok gyerek 
jelentkezett idén is a Szentistvántelepi Is
kolába, az igazgató úr tájékoztatása szerint 
84 elsős adta be a jelentkezését, ebből is 
nyomon követhető, hogy egyre jobban 
növekszik a tanulók létszáma. A túljelent
kezés miatt odafigyelnek, hogy valóban 
Budakalászon élő gyermekeket vegyenek 
fel az iskolába, de ebben a kérdésben a 
végső szót a KLIK vezetője mondja ki. A 
84 gyermek minimum három osztályt  
jelent, de hogy az évfolyamon hány fővel, 
hány osztály indul, azt még nem lehet 
tudni – mondta el az alpolgármester 
asszony. Ercsényi Tiborné hozzátette: 
„ahhoz, hogy ennyi gyereket el tudjunk 
helyezni, ezt a bővítést el kell végezni. 
2014. márciusában született meg a  
kor mány dön tés, hogy le he tőségünk van 
erre a fejlesztésre, de az adminisztratív 

teendőknél lát-
juk, hogy egy- 
egy ilyen na- 
 gyobb vállalko-
zás, be ru há zás  
sokszor jó val  
több időt igé - 
nyel, mint maga  
a megépítés. Ezt tapasztaltuk a böl cső - 
dé nél is, hiszen tavasszal kezdték el az 
épít kezést és augusztusra már kész is 
volt a bölcsőde épülete. Előtte viszont két 
évig dolgoztunk azon, hogy egyáltalán az 
adminisztratív akadályok elhárulja nak, 
hogy a tervezés, az engedélyek be szer zése, 
a vállalkozók kiválasztása meg történjen. 
Ott annyiból haladt gyor sabban a folya-
mat, hogy az önkormányzat koordinálta 
ezeket a feladatokat. Az iskola bővítésével 
kapcsolatban viszont az NSK-val kell 
együttműködnünk. El kell monda nom,  
némi büszkeséggel tölt el, hogy a járás-
ban négy helyen is lehetőség volt iskola  
vagy óvoda bővítésre és ezek közül vár ha-
tóan a budakalászi készül el elsőnek.” 

Az alpolgármester asszony mege rő   sí   
t ette, hogy igyekeznek mindent meg  tenni  
a hivatali kollégákkal, a kép viselőtes
tülettel, az iskolával és az NKS munka
társaival, hogy a jó együttműködés jó 
eredménnyel záruljon.

Nem ez az első eset Budakalászon, 
amikor az intézmény segítségére siet 
a szülők csapata és az önkormányzat. 
Habár hivatalosan a Klebelsberg Intéz
ményfenntartó Központhoz tartozik a 
Kalász Suli, a város nem hagyta magára 
az iskoláit. Segítettek a tavaly nyári áta
lakításokban, a szülőknek köszönhetően 
pedig akkor az alsósok játszóeszközei is 
megújulhattak.

Mindez azonban még nem jelentett 
megoldást az esős időszak átvészelésére. 
A környék iszapos talaja ugyanis kisebb 
csapadék után is állandóan sáros, így a 
gyerekek gyakran nem tudták használni 
a játszóteret. Most olyan megoldást ke
restek, amely biztonságos és tartós is. A 
szülők kezdtek el gyűjteni az alsósok és 
felsősök udvarának felújítására, mindez 
azonban nem lett volna elegendő. Az ön

kormányzat arra tett ígéretet az iskola  
vezetésének, hogy az összegyűjtött pénz
hez ugyanannyit hozzátesznek. Ehhez 
sikerült további támogatást nyerni a  
KLIKtől is, így közel három millió  
forintot költhettek a két udvarrész kor
szerűsítésére. Völgyes József igazgató 
hangsúlyozta, a játszóeszközök alatt 
el he lyezett gumiburkolat minőségi 
tanúsítványa is bizonyítja, hogy munka
védelmi szempontból is megfelelnek az 
előírásoknak. Tizenöt centiméter mélyen 
vájták ki a talajt, hogy a tartószerkezetet 
ki tudják építeni, a gumiburkolat kivi
telezése jó minőségben sikerült. 

A felsősök udvarát is ütésálló bur
kolattal látták el, ez a terület szabadtéri 
tornateremként is hasznosítható lesz. 
Akár kosárlabda vagy röplabda órák 
meg tartására is alkalmas.

Szentistvántelepen is várható fejlesz
tés, itt a villa udvara újulhat meg. A 
nyáron poros, télen sáros területre 
hasz nált műfüves pályát szeretnének 
kiépíteni. Az önkormányzat ígérete 
szerint, az intézmény rendelkezésére álló  
összeget itt is hasonló mértékben kie
gészítik majd, akárcsak a Kalász Sulinál. 

A hosszú hideg után végre beköszöntött 
a tavasz minden szépségével Budakalászra. 
A cseresznyefák virágzása idén is külön
legessé tette a város utcáit Szentistván
telepen és a Márton Áron utca rózsaszínen 
virágzó vérszilvái is egyedülálló hangulatot 
varázsoltak. Budakalász közterületeire idén 
is odafigyelt az önkormányzat, hogy eszté
tikailag is élmény legyen a városban élni. 

Újabb lépés az iskolabővítésért

Összefogás a Kalász Suli udvaráért

Virágba borult Budakalász!

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

A Szentendrei Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályán eljárás indult or
gazdaság vétség elkövetésének gyanúja 
miatt ismeretlen tettes ellen. Egy is
meretlen személy 2015. március 12én 
Pomázról Budakalászra közlekedett 
személygépkocsival, amikor eddig is
meretlen okból és körülmények között 
balesetet szenvedett. A gépjármű 
vezetője az autót hátrahagyva távozott 
a helyszínről. A rendőri intézkedés 
során a balesetet szenvedett járműből 
könyvek és festmények kerültek elő. A 
szentendrei nyomozók vizsgálják, hogy 
a lefoglalt tárgyak bűncselekmény 
elkövetéséből származnake. A Szen
tendrei Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki felismerni véli a fényképe
ken szereplő vagyontárgyakat, je lent
kezzen sze mélyesen a Szentendrei  

Rendőr kapi tányságon vagy tegyen 
bejelen tést a 0626/502400as tele
fonszámon, illetve az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Telefon-
tanú” zöld számán vagy a 107, 112 
központi segélyhívó telefonszámok 
valamelyikén.

A tárgyakról több fotót a rendőrség 
honlapján nézhetnek meg.

http://
w w w . p o l i c e .
hu/hirekes
informaciok/
l e g f r i s s e b b 
h i r e i n k /
h e l y i  h i r e k /
festmenyeka
balesetetszen
vedettautoban

 A budakalászi rendőrőrsre 2015. ápri
lis 4én kora este lakossági segélykérés 
érkezett, miszerint egy fiatalkorú lakos 
búcsúlevelet hagyva maga után, öngyil
kossági szándékkal ismeretlen helyre 
távozott otthonából. Rövid adatgyűjtés 
után megindult a fiatal lány keresése, 
amely nagyon hamar eredménnyel 
zárult. A rendőrök az eltűnt fiatalkorút 
az Omszktó partján találták meg. Az 
Országos Mentő Szolgálat munkatársai 
a lányt kórházba szállították. Az ügyben 
a Szentendrei Rendőrkapitányság járt el. 

Festmények a baleset helyszínén Eltűnés

Kék hírek

Közélet

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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n Mit jelent Önnek a kapott kitün-
tetés?

Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
hogy megkaptam az Ezüst Érdemke
resz tet. Egyszerű ember vagyok, ilyen 
dologra nincsen szükségem, de mivel a 
kalásziak úgy látták, hogy ez nekem jár, 
természetesen elfogadtam. Frankfurt
ban fogják átadni, az értesítést április 
11én kaptam meg a minisztériumtól.  

n 1946. február 22. gyásznap a 
budakalászi svábok életében. Ho-
gyan emlékszik vissza a kitelepí-
tés eseményeire?

Magyarország számára 1945. április 
4én lett vége a világháborúnak, amikor 
az utolsó német katona is elhagyta az 
országot. Nyár közepétől már dolgoz
tak a minisztériumokban, megtörtént a 
potsdami értekezlet a győztes hatalmak 
között, tudtunk a kitelepítésről, csak 
azt nem, hogy ki, mikor, hova kerül. 
1946 első heteiben hallottuk, hogy 
Budaörsről és más falvakból megkezd
ték a kitelepítést. Mi négy héttel később 
következtünk, benne voltunk az első 
tíz transzportban. Hat napot utaztunk. 
Münchenen és Waiblingen városán át 
kerültünk végül Backnangba. Édes
anyámmal és három húgával kértük, 
hogy egy vagonba kerüljünk, így egy 
lágerbe szállítottak minket. Egy bőrgyár 
üres raktárhelyiségeiben helyeztek el 
minket, ahol két hétig voltunk. A legfia
talabb nővérem a pomázi textilgyárban  
dolgozott évekig, kiképzett gyapjú 
fonónő volt. Ekkor Backnangban mű
ködött Európa legnagyobb gyapjúfono
dája, ahova munkásokat kerestek. A 
nővéremet egyből felvették. Barakk
lakást azonban csak akkor kaptunk, ha  
két ember dolgozott a családból. Mivel 
Magyarországon csak magyarul tanul
tam, tizenöt évesen az ötödik osztályt  
 

kezdhettem volna kint, így én is dolgozni 
mentem. Anyám végezte a házimunkát. 
Édesapám 1947. március 14én, pén
teken jött haza a fogságból. Ekkor tudtuk 
meg, hogy Waiblingenben a Stuttgart 
környéki emigrált magyarság a szabad
ságharc századik évfordulóját ünnepli. 
Mi is elmentünk. Ott ismerkedünk meg 
a feleségemmel.

n A textilgyári munka aztán hosszú 
időre meghatározta az életét. 

Elmentem Mönchengladbachba a 
textilfőiskolára tanulni. A képzésem 
után sikerült egy cégnél elhelyezkednem 
Backnangban. 1953ban jegyeztem el a 
feleségemet, 1955ben esküdtünk meg a 
városházán Pünkösd szombaton, a kato
likus plébánián egy budajenői plébános 
esketett bennünket, már ott is megvolt 
a magyar kapcsolat. Kaptunk egy gyári 
lakást, ott született a lányunk ’58ban. 
Tíz esztendőt töltöttünk itt. 1964ben 
kaptam egy ajánlatot a BASF cégtől 
Ludwigshafenbe, elhatároztam, hogy 
váltok. 1964. május 1én kezdtem el a 
munkát az új helyen, abban az évben, 
ott született meg a fiúnk. Összesen 
harminc évet töltöttünk ott. Még az ele
jén alaposan kikérdeztek a szakmáról és 
a nyelvtudásomról. Otthon a szüleim
mel svábul beszéltünk, de a testvéreim
mel Budakalászon kizárólag magyarul. 
Közben megtanultam a német irodalmi 
nyelvet, de mondtam, hogy magyarul is 
beszélek. Azt mondták, talán annak is 
hasznát veszik majd. 1968ban a vállala
tom elérte, hogy saját képviselete legyen 
Budapesten, én kaptam meg a magyar  
állást. Tizennyolc évig jártam így  
Magyarországra évente kétszer két 
hétre. A nyergesújfalui viszkóza gyár 
volt a fő vásárlónk. Itt még egy talál
mányomat is használták, melyet később 
szabadalmaztattunk.

n A magyarországi látogatásai 
alkalmával mindig hazalátoga-
tott Budakalászra.

A két hetes látogatásaimkor min
dig kijöttem Kalászra hétvégén, a reg
geli misén kezdtem, ahol találkoztam a 
régi barátokkal, ismerősökkel. Mindig 
tartottam Budakalásszal a kapcsolatot. 
1996ban, amikor eljött az ötvenéves 
jubileum, bennünket is meghívtak. 
Erre a háromnapos kalászi Pünkösdi 
találkozóra száznegyvenöten jöttünk 
el, Svájcból, Németországból, még az 
Egyesült Államokból is. Felemelő és 
csodálatos volt ez a találkozó, sosem 
fogom elfelejteni! Később részt vettünk 
a Német Nemzetiségi Egyesület ala
pító ülésén is, támogató tagok lettünk 
a feleségemmel. Aztán elkezdődtek a 
buszkirándulások. 1997ben a hősök 
felújított emlékművének avatására lá
togattunk el. 2006ban a hatvanéves 
találkozón ismét itt voltunk Budaka
lászon, aztán 2007ben a Katolikus 
Templom százéves jubileumán. 2011re 
terveztük az utolsó látogatást. Eddig ez 
így is maradt. Jövőre lesz a kitelepítés 
hetvenedik évfordulója, de hogy lesze 
találkozó, azt még nem tudjuk. 

Lévai Zsuzsa – Huszár Diána

Trendl Ferenc és kedves felesége, a 
2015ös esztendőben közös életük 
kezdetének 50. évfordulóját ünnep li. 
Aranylakodalmuk alkal mával sze re
tettel köszöntjük Őket!

„Mindig tartottam Budakalásszal a kapcsolatot.” 
Tizenöt esztendős volt a sváb származású Trendl Ferenc, amikor családjával 
együtt kitelepítették Németországba. Egész életében sokat tett azért, hogy 
erősítse a magyar-német kapcsolatokat, ezért a munkájáért idén Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést adományozott neki Áder János köztársasági elnök. 
Áprilisi budakalászi látogatása alkalmával arról mesélt, miként élte meg a 
kitelepítést és hogyan kezdték újra az életüket távol az otthonuktól.

egészségVenDÉGÜnK trendl Ferenc

Budakalász egyik legösszetartóbb 
civil szervezete az elmúlt hónapban sem 
pihent. Részt vettek a várostakarításon 
és a tóölelésben is szerepet vállaltak a 
tagok. De már most készülnek a tíz éves 
évforduló megünneplésére, melynek 
központi rendezvénye októberben lesz.

Emellett a rendszeres programok 
sem maradtak el. Az Egészségklub ven
dége volt Dr. Rénes Nóra fogszakorvos, 
aki a fogászat és az általános megbetege
dések közötti kapcsolatról beszélt az 
érdeklődőknek, valamint igyekezett 
elosz latni néhány általános tévhitet töb
bek között a fogpótlásról, vagy a gyerme
kek tejfogainak kezeléséről. A doktornő 
hangsúlyozta, a legnagyobb probléma az,  

hogy a páciensek nagy része már csak 
akkor fordul fogorvoshoz, amikor akut 
panasza van. Ez megelőzhető lenne, 
ha rendszeresen járnánk ellenőrzésre. 
Ilyen kor egyben rákszűrést is végeznek 
az orvosok, azaz végignézik a szájpad
lást, a szájfeneket, és ha gyanús jelet 
találnak, továbbküldik a beteget. Két ok 
miatt is érdemes elgondolkodni a rend
szeres fogorvosi ellenőrzésen: egyrészt 
évente 1500 ember hal meg a szájban ki
alakult rákban, pedig korai stádiumban 
felismerve az elváltozásokat, jól gyó
gyíthatók. Másrészt pedig a tünetmen
tesség nem jelenti azt, hogy nincs 
prob léma. Különösen veszélyeztetettek 
azok, akik rendszeresen dohányoznak.

Tisztelt Budakalászi Lakosok!

Az előző évekhez hasonlóan az Egész
ségklub szervezésében az idén is elkez
dődtek a szűrővizsgálatok, amelynek 
minden költéségét Budakalász Város 
Önkormányzata finanszírozza.

A BŐRGYÓGYÁSZATI SZŰRÉSEK 
az alábbi napokon lesznek az Egészség
házban (Klisovác u. 6.), a vérvételi helyi
ségben:

2015. május 21. csütörtök 
1317 óráig,
2015. szeptember 17. csütörtök 
1317 óráig,
2015. október 15. csütörtök 
1317 óráig.

A NŐGYÓGYÁSZATI SZŰRÉ SEK RE 
– a jelenlegi szakorvos hiány miatt –  
korlátozott számban kerül sor. Jelen  
esetben két alkalomra tudtunk szer
ződést kötni, így az alábbi napokra lehet 
jelentkezni vizsgálatra: 

2015. május 23. szombat 812 óráig,

2015. június 23. kedd 1418 óráig.

Amennyiben lesz rá lehetőség, akkor 
2015. őszén még újabb két napon lesz 
nőgyógyászati szűrővizsgálat, annak 
időpontjáról a Hírmondó újságban 
olvashatnak majd. 

Tekintettel arra, hogy most csak két na
pon tartunk nőgyógyászati szűrést, ezért 
azoknak a jelentkezését várjuk, akik 

eddig még nem vettek részt, vagy régeb
ben voltak (2014. év előtt) vizsgá laton.

Természetesen a Szentendrei Szak ren
delőben bárki igénybe veheti a szolgál
tatást, különös figyelemmel arra, hogy 
a vizsgálatok között teljen el egy év (TB 
finanszírozás miatt).

A szűrésekre jelentkezni lehet hét-
köznapokon az esti órákban (1820 
óra között) Rakics Istvánnénál (Aninál) 
a 341-327-es telefonszámon.

SZÁJÜREGI SZŰRÉST ebben a for
mában nem szervezünk, mert a helyi  
fogorvosok – dr. Rénes Nóra és  
dr. Veszeli Dóra – a körzetükbe tarto zó 
betegeknél ezt szívesen elvégzik. Fordul
janak hozzájuk bizalommal. Amennyi ben 
további vizsgálat szükséges, beutalóval 
látják el a pácienseket a szájsebészetre.

Egészségük megóvása érdekében él je nek 
a lehetőségekkel! A felmerülő kérdésekre 
szívesen vála szo lunk:

Garami Lászlóné
Népjóléti Bizottság tagja
343403

Rakics Istvánné
Egészségklub 
vezetőségi tagja
341327

Aktív hetek az Egészségklubban

TÁJÉKOZTATÓ a preventív szűrésekről

Pályázati felhívás

A Budakalászi 
Szent István Ala-
pít vány, mint ahogy 
1989 óta min den 
évben, az idén is meghirdeti pályázatát. 

1/ Ösztöndíj pályázat: közép- és fel  - 
sőfokú intézményben tanuló te-
het  sé ges, jól tanuló, de rászoruló  
bu  da kalászi diákok részére.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet el
nyerni, de a második félévi támogatást 
csak az eredményes első félévet igazoló 
diák veheti át. Az ösztöndíj újabb pá
lyázat alapján ismételten elnyerhető. 
A pályázat a pályázati űrlap kitölté
sével és beadásával válik elbírálhatóvá. 
Mellékelni kell az év végi bizonyítvány/
lec kekönyv másolatát.

A pályázati űrlap átvehető: a Bu da
kalászi, vagy Szentistvántelepi temp
lomban, és a Budakalászi plébánián. 
(2011 Budakalász Ady E. u. 1., hétfő
kedd 911,  csütörtökpén tek 1517 óra  
között), illetve elektroniku san igé
nyel hető a nofre7@gmail.com email  
címen. További tájékoztatás kérhető 
ugyanitt.

2/ Kulturális pályázat: Budakalász 
kulturális életéért tevékenykedő 
egyé nek és csoportok részére. 

A pályázati űrlap kitöltése nélkül 
beadható. Részletesen le kell írni a tá
mogatandó tevékenységet, indokolni a 
kért összeget.

A pályázatok beadási határideje: 
2015. július 31.

Helye: 2011 Budakalász Ady E. u. 1.

Beadási formája: kizárólag papír alapon.

Csak a határidőre beérkezett és 
pontosan kitöltött pályázatokat 
tudjuk elbírálni. Hiánypótlásra 
csak a pályázati határidőn belül 
van lehetőség!

A kuratórium a hagyományoknak 
meg fe lelően augusztus 20án, a Szen
tistvántelepi templom kertjében 
tar tandó városi ünnepségen hirdet 
eredményt és adja át az I. félévi ösz
töndíjakat, illetve a támogatásokat.

A Budakalászi Szent István Ala pít 
vány fő célja a tehetséges buda ka  lászi 
fiatalok támogatása. Az ala  pít  vány 
célkitűzéseik megvalósítása ér de- 
   kében várja adó 1 %-os fela ján-
lásaikat a 18672325-1-13-as szám-
laszámon.

Május 29én  (péntenken) 18 órától a Sváb 
házban „batyus” traccspartyt tartunk, min
denkit szívesen várunk. 

Német Egyesület és Német Önkormányzat

Traccsparty
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Március 10én megműtötték Gor
gyán Leventét, azt a négy esztendős 
budakalászi kisfiút, akiről tavaly 
de cember ben derült ki, hogy gyó 
gyít  hatatlan szívbeteg. Életét csak 
a transzplantáció menthette meg.  
A bea vatkozás sikeres volt, így Levente 
már otthonában erő södhet.

Ahhoz azonban, hogy hazajöhessen 
a kórházból, széleskörű összefogásra 
volt szükség. A kisfiúnak ugyanis fél 
esztendeig egy steril szobában kell 
élnie, ehhez pedig a család félkész 
házában egy húsz négyzetméteres he
lyiséget kellett teljesen átalakítani: 
burkolatokat cseréltek, új nyílászárót 
szereltek be és a korábbi fűtési rend
szert is korszerűsítették. Rengeteg 
segítséget kaptak az elmúlt hónapok
ban, mesélte Nagy Emma, Levente  
nagymamája. Volt, aki fizikai mun ká
val, volt, aki építőanyaggal és olyan is,  

aki pénzzel segített. Március elején  
pedig Malek Andrea Artisjus és  
EMeRTondíjas magyar színésznő, 
énekesnő szervezett jótékonysági 
koncertet Budakalászon, ahová neves 
vendégek érkeztek. Az est bevételét a 
Gorgyáncsaládnak ajánlották fel.

Levente már jobban van a 
család tájékoztatása szerint. 
Rövidebb ideig már a szabad 
levegőn is lehet, igaz szigorúan 
textil kesztyűt és nagy száj
maszkot kell viselnie. A kis
fiú óriási türelemmel viseli a 
lábadozás időszakát. Jelenleg 
még hetente járnak kontroll
vizsgálatokra, de ha minden jól 
megy, akkor az év végén már 
visszatérhet az óvodába a barátaihoz.

A szülők ezúton szeretnék megkö
szönni az óriási összefogást Leventéért! 

A kis ovistársaknak az összegyűjtött 
zsebpénzt, az óvoda pedagógusainak 
az adományok szervezését, a kalászi  
óvodás csoportok adományát, a műve
lődési háznak a jótékonysági koncert 
propagálását, a helyszínt, a fellépő 

mű  vészeknek a műsort, a nagyvonalú 
felajánlást, valamint minden egyes 
ada kozónak a hozzájárulást, amivel ön
zetlenül segítették Levente életét! 

A víz és az ember kapcsolatának 
je gyében számos programmal készült 
a Kós Károly Művelődési Ház április
ban. A Kincseskamera fotókiállításán 
képmeséket láthattak az érdeklődők 
a Gangesztől a Himalájáig, egy másik 
tárlat pedig azt mutatta meg, milyen  
szerepet töltött be a víz a népi kultú
rában. Budakalászon vendégeskedett 
a Herman Ottó vándortanösvény is, 
mely játszva tanít a környezet szerete
tére. A programsorozat központi 
rendezvényét természetesen április 
22én, a Föld Napján tartották. Film

vetítés, kvízjáték, interaktív feladatok 
várták az általános iskolák tanulóit a 
Művelődési Házban és annak udvarán is.

Ekkor adták át hivatalosan azt a hét  
odút és egy speciális madáretetőt, 
melye ket a Kreatív Zöld Kör tagjai ké szí
tettek. Ezt madárbarát pontnak nevez
ték el, ugyanis a nagyobb testű madarak 
nem tudnak hozzáférni az etető tetején 
lévő eleséghez, amit körben üveg véd. 
Így nagyobb az esélye a kisebb testű 
madaraknak is, hogy megtömhessék a 
pocakjukat. A tökéletes élmény kedvé
ért pedig automatikus itató és porfürdő 
is várja őket. A madárotthonok közül 
már van olyan, melyet el is foglaltak a 
dalos kedvű lakók. Érdemes tehát nyi
tott szemmel sétálni a művelődési ház 
udvarán, a cél ugyanis az, hogy télen és 
nyáron is madárkert legyen a védelmező 
fák között.

Több környezetvédelmi programot  
hozott a Föld Napi rendezvényre a  
DunaIpoly Nemzeti Park is. A kör  nye
zeti nevelők a Dunához és élő  vilá gá hoz 
kapcsolódó érdekes infor mációkkal is 
ellátták a gyerekeket a nagyteremben. 

Fontos, hogy a fiatalok felismerjék a 
környezetvédelem fontosságát – erről 
Rogán László polgármester is beszélt 
a rendezvény megnyitóján. A Kevély 
alsó területe a DunaIpoly Nemzeti 
Park része, de több helyi és Natura 
2000 védettség alatt álló terület is van 
Buda kalászon. Ide tartozik a Lupa
szigeti Duna part, ahol különös figyel
met szentelnek a tőzikének és a dunai 
csillagvirágnak. Országosan védett 
terület a Gyógynövénykutató Intézet 
környéke is.

A környezethez való tudatosabb 
hozzáállást szeretné erősíteni az ön
kormányzat, ezért együttműködést 
tervez a DunaIpoly Nemzeti Parkkal. 
Erről hamarosan a képviselőtestület 
fog tárgyalni. A szervezet képviselője, 
Dr. Jankainé Németh Szilvia elmond ta, 
nemcsak a gyerekekre, hanem a fel
nőttekre is koncentrálni fognak a prog
ramok. Míg az iskolákban gyakorlati 
tapasztalatokat szeretnének átadni a 
fiataloknak, addig a felnőttek számára 
ismeretterjesztő előadásokkal készül
nek.

„Megnyíltak az égiek”

„Tavaszi szél vizet áraszt”

Közélet
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819 futó nevezett be idén Budaka
lász egyik legnépszerűbb eseményére, 
ezzel pedig minden idők legnagyobb 
létszámú tófutásának könyvelhették 
el az ideit. Tavaly is rengetegen voltak 
már, akkor azonban hétszáz körül 
volt a futók száma. A mozgás mellett 
éppen ennek a közösségi élménynek 
az erősítése a rendezvény egyik célja.

A tófutás házigazdája Pártai Lucia 
meteorológus volt, aki idén a jó időt is 
biztosítani tudta a jókedv mellé. Az ön
kormányzat partnere volt a szervezés
ben a Kós Károly Művelődési Ház és 

az intézmények pedagógusai, a lebo
nyo lításban segített a polgárőrség, 
a városrendészet va 
 lamint a kötelező kö
zösségi szolgálatukat 
Budakalászon töl tő 
gimnazisták is, össze  sen 
mintegy száz fő.

Nagyon készült az idei versenyre a  
Budakalászon élő Gesztesi Károly  
szín művész is. Rendszeresen fut a 
tó körül és szerette volna megnyerni  
a szenior kategóriát, de egy színházi 
baleset miatt meghiúsult a terve. Ősszel  
újra lesz esély erre, ahogyan minden 
érdeklődő számára is, hiszen jó hír, 
hogy tófutás kétszer van egy évben.  
A Tófutás és a Kevélyre fel 
eredményei a 22-23. oldalon 
olvashatók.

Sűrű programokkal köszöntött be a 
május Budakalászra. A már hagyomá
nyos májusi programnak számító 
Ke vélyre fel futóversennyel indult a 
majális. Az eseményen csak úgy, mint 
a néhány héttel ezelőtti Tófutáson 
rekordszámú résztvevő nevezett. A 
rajtvonalhoz tavalyhoz képest mint
egy hetvennel többen, összesen 423 
futó és túrázó sorakozott fel. Profik és 
amatőrök, gyerekek és idősek, egyedül, 
vagy családosan teljesítették az össze
sen (odavissza) 13 kmes a távot. A 
ren dezvényen a lakosok Budakalász 
új arculatával is megismerkedhettek, a 
gyerekek kalász logós lufit, a felnőttek 
pedig tollat kaptak ajándékba.

Egyszer körbeszaladni a tavat, összesen 
1800 méteres távot jelent. A Szentistván
telepi Általános Iskola arra vállalkozott, 
meghívja a városlakókat, hogy a tófutás után 
ilyen hosszú emberláncot alkotva átöleljék 
az Omszktavat. Ezzel pedig arra szerették  
volna a figyelmet irányítani, milyen fon
tos környezeti értékeink megóvása. A tó
ölelést idén először szervezték meg. Az 
alapötletet egy kötelezettség adta, a Telepi 
Iskola fenntartója, a Klebelsberg Intéz
ményfenntartó Központ ugyanis részt vesz  
egy TÁMOPpályázatban, és feladatnak  
kapták, hogy közösségi ese ményeket szer
vezzenek. Az intézmény pedig valami olyat 
szeretett volna, ami eddig még soha sem volt.

Az eredményhirdetés előtt minden
kit megkértek, hogy alkossanak élő lán
cot a tó körül. Nemcsak a futók vettek  
részt az akcióban, hanem kísérőik, sőt  
több civil szervezet tagjai és a város la
kók is. Idén még voltak kisebb hézagok a 
láncban, de talán egy másik alkalom mal 
sikerül befejezni a látványos és bá tor kez
deményezést.

Május első napján a reggeli Kevély re 
fel futóversenyt követően a programok 
a Kalászi Kocsifesztiválon folytatódtak, 
a művelődési házban. Harmadik éve 
megtartott fesztivál ötletét a hatezer 
éves, Budakalászon talált agyag kocsi
modell ihlette.  A rendezvé
nyen a család minden 
tagja jól érezhette magát. 
Kü lönleges négykerekűek 
sorakoztak fel, látható volt  
igazi versenyautó és old 
timer járművek is. Nap
közben a gyerekeknek szól

tak a gazdag progra mok, míg délután 
az együt teseké volt a főszerep. Az esti 
nagyszabású koncer teken fellépett az 
Icecream Super Sessi on, valamint a 
PMo bil utódzene kara, a Mobil Mánia.

Tófutás

Kevélyre fel!

Tóölelés

Kocsifesztivál

tavaszi programok a városbanBudakalász
lendületben

A Tóölelés résztvevői és a szervezők

Város logós ajándék lufik

Közös bemelegítés

Bemelegítés: 819-en mozdultak egyszerre 

Népszerű volt a traktoros városnézés A versenyautók sem hiányoztak

Old timerek bemutatója Gazdag kísérőprogramok

Kategóriánként indult a rajt 

14 kategóriában került érem 
42 versenyző nyakába

Sikeres a kalászi közösségépítés, minden rendezvény rekordot dönt Rogán László polgármester nyitotta meg a fesztivált

Fiatal tehetségek akrobatikus műsora
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Egyre több pa naszt hallottam isme
rőseimtől, kisebbnagyobb fájdalmak
ról, hogy orvosrólorvosra jártak,  
a végén pedig kiderült, hogy semmi  
szervi prob léma nincs, csak a stressz.  
A munka, – legyen akár ülő, akár fizikai 
– felemészti szerve ze tüket, immun
rendszerüket. Szerettem volna megol
dást találni ezekre a problémákra. 
Ekkor jött az orvostársadalom által 
is ajánlott masszázs gondolata, ami 
gyógy módként és prevencióként is 
hatá sos. Elvégeztem a svéd, majd a 
kismama, és baba masszázs szakot is.

n Mi a tapasztalat, csak akkor 
fordul masszőrhöz az emberek 
nagy része, ha baj van, vagy 
megelőzésként, tudatosan is 
felkeresik rendszeresen?

Mindig azt halljuk, hogy nincs idő! 
Az orvosnál eltöltött időt eltölthetnék 
nyugodt környezetben, csak magukra 
figyelve is. A külsőség mellett nagyon 
fontos, hogy szervezetünk is jól érezze 
magát, mert csak így őrizhetjük meg 
hosszútávon egészségünket, előzhetjük 
meg az ízületi és egyéb fájdalmakat. Én 
bízom benne, hogy egyre többen élnek 
ezzel a lehetőséggel egészségükért. Tu
datosan azok járnak masszázsra, akik 
már megtapasztalták jótékony hatását. 
Enyhültek a fájdalmaik, belső feszült
ségeik, erősödik a szervezetük.

n  Miért fontos a masszázs a 
szervezetnek, kiknek ajánlja, van 
célcsoport? 

A svéd masszázs elősegíti a befeszült 
izmok, izomcsomók, kilazulását, az 
izom húzódások és egyéb ízületi fájdal
mak gyorsabb gyógyulását, a fájdalom 
csökkentését. Erősíti az immunrend
szert, javul a vér, illetve nyirokkeringés, 
aminek köszönhetően a méreganyagok 
könnyebben távoznak a szervezetből. 
Nagy segítség a pszichés és lelki egyen
súly megtartásában és fáradtság eseté
ben is. Az éppen vizsgázó, vagy nagy 
feladat előttután álló fiataloknak is na
gyon tudom ajánlani. Kismamáknak a 
testtartás megváltozása miatti fájdalom 
enyhítése végett fontos. A babáknak se
gíti a testi, lelki fejlődést, az idegrendszer  
érését, az érzékszervek fejlődését, az 
immunrendszer működését, serkenti 
a vérkeringést, emésztést, a gyermek  
gyorsabban megismeri testrészeit.

n Végezetül, a hölgyeknek nyár 
előtt milyen kezeléseket ajánl 
bőrük védelme érdekében?

A narancsbőr szinte minden hölgyet  
érint. A cellulit masszázs azoknak aján
lott, akik kevésbé bírják a vákuumke
zelés fájdalmait, mert kíméletesebb és 
kellemesebb érzés. 

Minden kedves hölgyvendégemnek 
és olvasónak szép nyarat kívánok!

n Hogyan kezdődött a kapcsolata a 
régizenével, ami mára – mondhat  juk 
– hogy a szerelmévé vált?

Ez tényleg szerelem! Egyszer csak jött, 
éppen Szentendrén. Konzis koromban el
csábítottak egy képzésre Szentendrére, 
ahová mint csembalista érkeztem. Azonban  
becsöppentem egy ének kurzusra, ahol egy 
lengyel kontratenor, vagyis férfialt énekelt. 
Nagyot csodálkoztam, nem tudtam, hogy 
így is lehet énekelni, férfiként, női hangon. 
Nem ismertem sem azokat a zenéket, sem a 
stílust, de nagyon megérintett. Eldöntöttem, 
hogy ezt szeretném csinálni. Később ez a férfi 
lett a tanárom Lengyelországban, és vele kon
certeztem nagyon sokat a világban. Azóta ku
tatom a magyar régi zenét, a szívügyem lett.

n Hogyan maradtak fenn a régi zenék 
és szövegek? 

Kétféle útja van ennek, az egyik a kó
dexeké: fantasztikus gyűjtemény például a 
Kájonikódex, ami Csíksomlyón található. 
A 17. század egész nyugateurópai irodalma 
megtalálható benne, magyar vonatkozású 
táncok, de német, és olasz zeneszerzők művei 
is össze vannak gyűjtve. A másik lehetőség a 
szájhagyomány útján való terjedés, tehát a 
népzenén keresztül hallhatjuk meg ezeket a 
régi dallamokat.

n Van még esély régi, mégis isme-
retlen művek felbukkanására?

Több feltáratlan kódex van még 
Erdély ben, így van lehetőség arra, hogy 
új dallamok kerüljenek elő. Ahogyan mi 
újságpapírba csomagoljuk a kolbászt, régen  
a bőrborítású kódexeket úgy bélelték ki kot
talapokkal. Sok mű éppen egy kódex borítása 
alól kerül elő. Egy zenetudós ilyenkor a benne 
lévő dallamokat összeha sonlítja a Nyugat
Európában ismert zenékkel. Ezek a kódexek 
még feldolgozásra várnak, de a román állam 
nem könnyíti meg a munkánkat.  

n Lengyelországban tanulta a barokk 
éneklés tudományát. De pon tosan mit 
is jelent ez?

Számomra azt a természetességet, aho
gyan az ember altatás közben dúdol a gyer
mekének. A barokk zenekarok árnyal tabbak, 
kisebb létszámúak, a zenészek bél húros 
hangszereken játszanak, amik jóval lágyab
ban szólnak, ezért nem kell akkorát énekelni, 
mint mondjuk egy operában. Természetesen 

a klasszikus ének alapjait tanultam én is, de 
egy barokk énekesnek nem kell egy teljes ze
nekart túlénekelnie.  

n Rengeteget utazott Európában, mint 
a magyar régizene képviselője is. Mi a 
tapasztalata, hogyan fogad ják ezt a 
stílust?

Nálunk meglepően rétegzene lett. A régi
zene bölcsője Hollandia, NyugatEurópában 
évtizedek óta hagyománya van ennek. Az, 
hogy mi magyar régizenét játszunk, kurió
zumnak számít. Nálunk meghatározó a 
népzene is a régizenében: a vehemensebb 
táncok, énekek olyan dallamvilággal ren
delkeznek, amik NyugatEurópa számára 
nagyon különlegesek. Nagyon örülnek, annak 
ellenére, hogy magyarul éneklek. Vannak 
azért nyersfordítások, nyugaton mindennek 
ott van a fordítása, nincs olyan, hogy ne tud
ják a hallgatók, miről énekel az énekes. 

n Sok zenekar, formáció tagja volt. De 
nyitott a fiatalok felé is.

Magyarországon nagyon sok régi zenei 
együttes van, gyakorlatilag ugyanazok va
gyunk, csak más néven, más vezetővel, 
egykét új ember társulásával. Huszonöt 
éve játszom régi jó barátaimmal a Musica 
Profana együttesben. Jó dolog, ha együtt ze
nélhetünk. Azonban most növekszik az a gen
eráció, akik már nyitottak a régi zenére. Mi 
vagyunk a „nagy öregek”, de nagyon szeretek 
ezekkel a fiatalokkal együtt dolgozni. Jó látni, 
hogy mekkora bennünk a lelkesedés és a 
tudásvágy. Van is néhány „elvetemült”, csak 
a régizenével foglalkozó növendékem.

n  Van-e olyan dal, ami különösen 
közel áll a szívéhez?

Sok van, de Balassi Bálint dalai, bűn
bánó énekei különösen megérintenek, mint 
például a „Bocsájtsd meg Úr Isten” vagy 
a „Széllyel Tündökleni” című. Ezek nem 
maradhatnak ki a koncertekből. Balassi  
mindig megadta a nótajelzést is a verseihez,  
tehát azt, hogy milyen dallamra lehet éne kelni.

n  A régizene és népzene közötti 
kap csolatokat keresik Sebestyén  
Mártával. Honnan ered az együtt-
működés?

Nem tudtam sokáig, hogy Márta régizene 
rajongó. Számos koncertemre eljött, de nem 
értettem, hogy miért. Egyszer mindketten 

nászajándék voltunk egy esküvőn, külön
kü lön énekeltünk. Ott kacsintottunk össze, 
hogy nem csinálunke együtt valamit. Aztán 
egy Bálintnapi alkalomra meghívták Már
tit, ő pedig felkért engem, hogy készítsünk 
közös műsort. Nagyon sok kapcsolat van a 
két műfaj között vagy tematikusan, vagy a 
dallamviláguk találkozik.

n Budakalászon is hallhattuk Önöket 
együtt. De hogyan lett a város az ott-
hona?

Öt éve már, hogy itt lakunk. Egyszer 
cse resznyevirágzáskor Budakalászon járt 
a férjem, és úgy jött haza, hogy nekünk 
oda kell költöznünk. Újpesten laktunk egy  
panelban öt gyermekkel, kicsit szű kösen 
voltunk. Mindegyik gyerek tanul zenét, az 
egyik a konyhában, a másik a fürdőszobában 
gyakorolt, egyszer csak tarthatatlan lett az 
állapot és úgy döntöttünk, hogy kiköltözünk. 
Végül augusztus 20án megtörtént. Mind
annyian nagyon szeretünk itt élni, én abszo
lút lokálpatrióta lettem. Nagyon jó az utcánk, 
a szomszédok utcabált rendeznek minden 
évben kétszer. Az első összejövetel mindjárt 
szeptemberben volt, ahol adtunk nekik egy 
kis koncertet. „Kenyérre kentük” a szomszéd
ságot, azóta is egyik diót hoz, a másik babot, 
uborkát, én meg hívom őket koncertre és 
szer zek nekik jegyet.

n Valamennyi gyermekük zongo rázik, 
de más hangszereken is ta nul nak. Van 
alkalmuk együtt is zenélni?

Nagyon szeretünk együtt zenélni, de saj nos  
ritkán tudjuk összehozni. Most szep temberre 
ígéretet tettünk egy közös családi koncertre 
Budakalászon. Húsvétkor együtt énekeltünk 
a családnak a lányom ötletére: egy régi és a 
férjem által írt mai modern húsvéti éneket.

HD

„Ez tényleg szerelem!” 
Andrejszki Judit orgona szakon végzett, később mestere lett a barokk éneklésnek 
is. 1987 óta tagja a Musica Profana együttesnek, és énekel a Corvina Consort-
ban is. Számos hanglemezen működött közre, évek óta együtt zenél Sebestyén 
Mártával is. Közös műsorukat már Budakalászon is hallhattuk tavaly januárban, 
melyet a Szent István Alapítvány támogatására adtak. Ismerjék meg közelebbről 
a neves művészt, városunk lakóját!

A Margó Stúdió egy évvel ezelőtt nyitotta meg ajtaját  
a vendégek előtt. A vállalkozás lelke és tulaj donosa  
hosszú ideje, 30 éve él Budakalászon. Kaltner Margit 
vagy ahogy mindenki ismeri, Margó, sok szállal kötődik 
a településhez, ismeri a városban élőket. A stúdiót azért 
hívta életre, mert fontosnak tartja a nyugodt, csendes 
környezetet a masszázshoz, amelyhez elengedhetetlen az 
ellazulás, a relaxáció. Margó többek között azt is megosz-
totta velünk, hogy miért ezt a szakmát választotta.

KALászI HíressÉGeK: Andrejszki judit, a magyar régizenei élet emblematikus alakja Fókuszban a budakalászi cégek zöld zóna

Egy vállalkozás, 
ahol fontos a törődés

Egy felelős gazda, mielőtt magához 
venne egy állatot, jól átgondolja dönté
sét, mert nem tárgyról, hanem egy érző 
élőlényről van szó, akiről majd hosszú 
éveken át kell gondoskodnia.

Csak akkor vegyünk magunkhoz bár
milyen állatot, ha átgondoltuk a vele járó 
felelősséget, kötelezettséget, terheket. 
Amennyiben eldöntöttük, hogy vállaljuk 
és gondoskodunk róla, figyeljünk oda ked
vencünk egészségére. A kötelező illetve 
ajánlott oltásokat mindig időben adassuk 
be, illetve 3 havonta féregtelenítsük is az 
állatot. Nagyon fontos az ivartalanítás! 
Tévhit, hogy a szuka kutyáknak minimum 
egyszer elleniük kell.

Szintén a felelős állattartás egyik fon
tos része az egyedi azonosítás, azaz a ku
tyák kötelező „chippelése”. Számos kutyus 
azért nem kerül vissza eredeti gazdájához, 
mert megtalálói, nem tudják azonosítani. 
A chip tehát amellett, hogy kötelező, a 
gazdák számára is hasznos lehet.

Tilos beke rí  
tet len ingat la
non ebet sza
ba don tartani. 
Kerítés megléte 
mellett is csak 
úgy tartható a 
kutya szabadon,  
hogy az állat 
onnan sem a  
szomszédos in
gatlanra, sem a közterületre nem tud  
kijutni és oda kinyúlni sem képes. Köz
területen ebet csak pórázon sza bad  
vezetni. A buda kalászi parkok és ját
szóterek területére, a gyerekek biztonsága 
érdekében kutyát bevinni még pórázon 
vezetve sem szabad.

Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb a közterületet ne szennyezze.

Kérjük az kutyatartókat, hogy legyenek 
tekintettel környezetünkre, embertársaik ra 
és szedjék össze kedvencünk után az ürü
lé két. Semmiképpen se vigyék az álla
to kat parkba, közterületre, ne adj’ isten 
ját szótérre, hogy ott végezzék el dolgukat. 
A kutyaürülék nem csak visszataszító, de 
az egészségre is veszélyes. Sajnos még 
van mit tanulni e téren, mert sokan nem 
szedik össze kutyájuk után a végterméket. 
Érthetően ez az egyik fő konfliktusforrás a 
kutyások és az eb nélkül élők között.

Fontos, hogy a felelős gondolkodásmó
dot egyre többen magukénak érezzék, és 
akkor talán elindulhatunk a helyes és kul
turált állattartás irányába.

Fetterné Ferenczy Beatrix 
környezetvédelmi referens 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Gondolatok a felelős 
kutyatartásról

2015. április hónapban 3 kisleány és 4 kisfiú 
született.
Szeretettel köszöntjük őket és jó egészsé get 
kívánunk!
Házasságot kötött 3 pár. A házaspá rok nak 
gratulálunk kö zös életükhöz!
Még márciusban elhunytak:
Balogh Éva Márta 60 éves,

Ganda Gábor 54 éves,
Szombati Józsefné szül. Baranyi Erzsébet 96 éves, 
Ipolyi Sándor 87 éves
Áprilisban elhunytak:
Szeitz Imre István 62 éves,
Kalocsai Ferenc 95 éves.
Budakalász Város Önkormányza ta nevében 
Rogán László polgár mes  ter, Ercsényi Tiborné és  
dr. Krepárt Tamás alpolgármester jó egészsé
get kíván 90. születésnapja alkalmából 
Roczkov Sándorné szül.: Sztanoj Zemánkának.

Elérhetőségem: tel:06703389495, facebook/margómasszázs

Anyakönyvi hírek
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Budakalászi Kultúrcseppek

Képmesék a 
Gangesztől 
a Himalájáig
Utak mesés képekhez – így szól a Kin
cseskamera szlogenje, annak a fotóklub
nak a jelmondata, mely a budakalászi 
Szabó Zoltán és barátja, munkatársa, 
Juhász Balázs közös vállalkozása.  
Egzotikus kultúrákba és lélegzetelállí tó 
tájakra vezetik fotóikkal az érdek lő
dőket. Az elmúlt tíz esztendőben készült 
alkotásaikból láthattak válogatást ápri
lisban a Kós Károly Művelődési Ház 
látogatói. Szabó Zoltánnal februári 
számunkban olvashattak egy beszélge
tést arról, hogyan lett a szenvedélye 
a fotózás. A mostani tárlat kapcsán 
kiemelte, több olyan momentum is 
látható a képeken, melyeket ma már 
nem lehetne megörökíteni, ugyanis a  
gyorsan változó Ázsiában viseletek és szo
kások tűnnek el néhány esztendő alatt. 

Juhász Balázs 27 éve kezdett fotózni, 
mint mondja, most ért el oda, amit min
dig is megálmodott magának. Habár 
minden egyes fotójáról tudja, mikor és 
hogyan készült, a legemlékezetesebb 
képnek a tikszei kolostort bemutató 
fényképet tartja – naplementében, 
négyezer méter magasságban érezte 
először, hogy megérkezett. A Kincses
kamera minden esztendőben csinál 
kiállítást, a Budakalászon látható anya
got az ország több pontjára is elvitték 
már. Számukra is fontos ugyanis, hogy 
minél többet megőrizzenek és bemu
tassanak eltűnőben lévő kultúrákból.

Ha rock, akkor
Budakalász

A Kós Károly Ifjúsági Klub havonta két  
alkalommal várja a rockzene minden
féle ágának kedvelőit a Faluházba. Hogy 
a megkezdett lelkes munkának van ér
telme, mutatja az is, hogy a RockHáz 
tavaszi koncertsorozatához támoga
tást nyertek a Nemzeti Kulturális Alap 
Cseh Tamás programjából. A pályázati 
kiírás célja, hogy a fővároson kívül 

min den megyében legalább egy olyan 
könnyűzenei koncerthelyszín működjön 
tartósan, ahol az élő koncertet vállaló 
előadók rendszeresen felléphetnek. 

Áprilisban Budakalászra látogatott 
az 1990ben alakult független punk ze
nekar, az Utolsó alkalom, valamint a 25 
esztendős Prosectura is, akik szin tén  
punkban utaznak mókás szövegekkel 
kiegészítve. De májusban is érdemes lesz 
figyelni az időpontokra. A hónap első 
bulija május 16án lesz, ekkor a soproni 
Dalriada lép majd fel. Előzenekaruk 
pedig a Storyum lesz. Ezen a napon azok 
fogják különösen jól érezni magu kat, akik 
a dallamos metált szeretik. Május 29én 
pedig a Skannibals kezdi a mókát, majd 
a C.A.F.B. + Kretensz várja a közönséget.

Országos Kalászi 
Tamburás Találkozó

Hetedik alkalommal rendezték meg 
ennek a különleges hangszercsaládnak 
a tiszteletére a találkozót Budakalászon, 
melyet a Nemzeti Kulturális Alap mellett 
a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkor
mányzat, a Kós Károly Művelődési Ház 
és a zeneiskola alapítványa is támoga
tott. Így az idei évben még több zene
kart tudtak vendégül látni, a résztvevők 
száma elérte a száz főt is.

Április 25én délelőtt először öt zene
iskola bemutatkozó koncertjét hallhatta 
a közönség, ahol a Kalász Művészeti  
Iskola növendékei is műsort adtak.  
Délután Eredics Gábor, a Vujicsics 
Együttes vezetője tartott előadást  
A tamburazenekar jelentősége a 
Kárpát-medence népzenei hagyo-
mányában címmel, majd újra a kon
certeké volt a főszerep: érkeztek 
vendégek Budapestről, Mohácsról,  
Bátáról és Újvidékről is. A Josip Sla
venski Zeneiskola műsora már csak 
azért is érdekes színfont volt, mert ők 
nem az autentikus népzenét játsszák a 
tamburán, hanem klasszikus zenei da
rabokat. A napot táncház zárta, ehhez 
a talpalávalót a Poklade Együttes és a 
Vujicsics zenekar szolgáltatta. 

Budakalászon a zeneiskolában jelenleg  
egy tucatnyi gyerek tanul tamburázni,  
Hermeszné Uracs Mónika tagintézmény 
vezető elmondta, egyre népszerűbb a 
hang szer a növendékek körében, min
den esztendőben túljelentkezés van a 
tanszakra. 

n Diák Napló ro-
vatunkban már  
sok fiatal kalá-
szi tehetsé ges 
diá kot mutat-
tunk be, a sort 
most folytatjuk. 
Májusi vendé-
günk a nyolc 
éves Mecsnóber  

Máté, aki a Szentistvántelepi 
Ál talános Iskola 2.b osztályos 
tanulója. Máté nem csak jó ta-
nul mányi eredményével, hanem 
a sakkversenyeken elért eredmé-
nyeivel is pozitív példaként áll 
diáktársai előtt.

Máté ötévesen ismerkedett meg a 
sakk világával, amikor karácsonyra egy 
sakk készletet kapott. Az ismerkedést 
követően – mikor még csak a hadsereg 
felállítása és a tábla érdekelte – hama
rosan édesapját kérte, hogy tegyék meg  
az első lépéseket, kezdődjön a játék. 
Hamar kiderült, hogy Máté mellé sakk
oktatóra van szükség, mert tehetsége 
már ekkor megmutatkozott. Ungvári 
Anikónál (Anikó néninél) kezdte el 
bontogatni szárnyait a még óvodás  
reménység, aki nagy örömmel mesél a 
kihívásokról.

n Mi tetszett meg neked a játékban?
Mindig is szerettem csatázni az ólom
katonáimmal. A sakkban pedig olyan 
társasjátékot találtam, amiben a sakk
tábla egy csatatér, a bábukat pedig had
vezérként irányíthatom egy fegyverek 
nélküli háborúban.

n A sakkjátékkal fejlesztett gon-
dolkodásmódnak, logikai kész - 
ségnek milyen előnyeit tapasz-
talod a suliban? 

A sakkozás első lépéseként azt is 
megtanuljuk, mennyit ér a hadseregünk, 
így gyorsan megtanultam számolni.

n Jelenleg ki tanítja neked a fon-
tos lépéseket? Kivel játszol szíve-
sen?

Anikó néni párja, Miki bácsi (Guba 
Miklós) tanít. Ő segít, hogy megértsem 
a stratégiát és a dinamikát a sakkban. 

Miki bácsi szerint az a legfontosabb, 
hogy mindig legyen tervünk és a játék
ban dinamika. Az órákon feladatokat kell  
megoldanom és elemezzük nagymes
terek játékát is. Nagyon sokat kell még  
tanulnom és játszanom ahhoz, hogy 
mindig megtaláljam a legjobb lépé
seket. Játszani pedig bárkivel szívesen 
játszom, ha úgy tartja kedvem. Miki bácsi 
versenyzői csoportjába is járok, ahol a 
kihívásos sakkjáték a kedvencem. Itt 
pozíciókért harcolunk. Miki bácsi és a csa
pattársaim csak „kis harcosnak” hívnak.

n Melyik eddigi versenyedre, ered-
ményedre vagy a legbüszkébb?

Ovisként megnyertem a Budapest 
baj noka címet. Tavaly a korcsoportos 
magyar bajnokságon 6. helyezést értem 
el. Kupagyőzelmeket, sok arany és ezüst
érmet szereztem már különböző verse
nyeken még magasabb korcsoportban 
is. (Pl.: Budavári sakk kupa, Pest megyei 
versenyek). A legbüszkébb azonban arra 
vagyok, hogy idén áprilisban Miskolcon 
a sakk diákolimpia országos döntőjében 
sikerült bronzérmet szereznem, és az 
iskola sakkcsapatával is bejutottunk az 
országos döntőbe, ahol a 12. helyezést 
értük el. Eszti néni is mindig kirakja az 
okleveleimet az osztályteremben és az osz
tálytársaim velem örülnek a sikerek nek.

n Ki ellen játszanál szívesen? Van 
példaképed?

Egyszer játszhattam Polgár Zsófia 
sakk királynő szimultánján is, de akkor 
még nagyon rosszakat léptem. A példa
képem Miki bácsi, és ha majd „erősebb” 
leszek, akkor megpróbálom Őt megverni.

n  Ha egy kicsit félretesszük a 
sakkot, mivel töltöd szívesen a 
szabadidődet?

Legjobban rajzolni szeretek és ját
szani a testvéremmel, Mírával. Nagyon 
szeretem a könyveket, a természettudo
mányos és háborús dokumentumfilme
ket.

n Hogyan képzeled el a jövőd, mi 
szeretnél lenni?

Tudós (paleontológus) szeretnék lenni,  
katona és persze sakkozó.

A budakalászi „kis harcos”

Diák napló

KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ 
és kÖnyvTár
2011 Budakalász, Szentendrei út. 9.
Telefon: +36 (26) 340468 
Fax:+36 (26) 540498
www.koskarolymh.hu
info@koskarolymh.hu

A Kós Károly Művelődési Ház kezelé
sében álló, 2011. Budakalász, Szentend

rei út 9. szám alatt lévő büfé helyiség, 
úgymint kávézó vendégtér: 40 nm, ki
szol gáló helyiség: 13 nm, előkészítő helyi
ség: 15 nm, mosogató+konyha: 14 nm,  
gazdasági folyosó: 12 nm, öltöző+ 
mellék helyiség: 9 nm, összesen 103 
négy zet méter terület bérbevétele, büfé 
üzemeltetése céljából, határozott idejű, 
2017. december 31. napjáig tartó bérleti 
szerződés útján. 

A pályázati kiírás letölthető a 
www.koskarolymh.hu/hírek 
és a www.budakalasz.hu oldalról.

További felvilágosítás kérhető:

Benkó Attila intézményvezető
Email: benko.attila@koskarolymh.hu
Telefon: 26/340468/207 mellék

Pályázati felhívás „Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése”

Szeretettel hí
vunk és vá runk 
min den 13 és 
18 év közti lányt  
május 23-án 
szomba ton, 
16 óra kor a 
B u d a  k a  l á  s z i 
Cser kész  házba 
egy kü lönleges stílus coac  hing   ra 
Szabó Zsuzsannával!

Témánk: a külső és a belső szépség

Gyere el, ha érdekel: Milyen stí-
lus áll a legjob ban? Hogyan öltözz, 
fé sülködj és sminkelj az al ka  todnak, 
arcodnak leg elő nyösebben? Ho gyan  
lehetsz önmagad?

A belépés INGYENES!

A rendezvény a Norvég Civil Alap 
támo gatásával valósul meg.

„BE PREPARED!” 
KLUB nem csak 
cserkészeknek
„Tükröm, tükröm…” 
– Stílus coaching fiatal 
lányok részére szabó 
zsuzsannával

facebook.com/budakalaszvaros

Útépítések
Május második hetében el kez 

dőd nek a Felsővár utca rekonstruk
ciójának munkálatai. Az építkezés 
előre lát hatólag 12 hónapig  forga
lom kor  látozásokkal és terelésekkel  
jár majd az érintett területeken. Ezzel 
egyidőben kezdetét veszik a kátyú
zási munkák is a városban, melyek 
várhatóan 23 hétig tartanak majd. 

Az útépítések befejezéséig kérjük 
a lakosok szíves türelmét  és megér
tését!

A Budakalászi  
Polgármesteri Hivatal hírei
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n zeneiskola 

Zeneiskolai
hírek
Versenyeredményeink:

Furulyás növendékeink 2015. március 31én, 
Nyergesújfaluban a XI. VértesDunazug Régió 
Zeneiskoláinak furulyaversenyén – ahová még 
szlovákiai településekről is érkeztek – kiváló 
eredményeket értek el. Szóló kategóriában: II. 
korcsoportban Kovács Miklós Endre és IV. 
korcsoportban Jassó Gellért Kiemelt Arany 
Nívódíjat nyert. Kamarazene kategóriában: a 
Borsos Julianna-Borsos Zsófia-Takács 
Rebeka-Petrik Tamás (cselló) kvartett  
Kiemelt Arany Nívódíjat, a Jassó Gellért-Ru-
dolf Daniella-Rudolf Hanna-Schlosser 
Ilona-Csanda Renáta kvintett Arany minő
sítést, a Jassó Gellért-Rudolf Daniella-
Rudolf Hanna-Jassó Margit (zongora) 
kamaraegyüttes Ezüst minősítést hozott 
haza. Tanáruk: Reikort Ildikó (furulya), 
Hidasi Orsolya (cselló) valamint csembaló 
kísérőjük: Csizmadia Angelika. Ezek a 
kiváló műsorszámok április 24én a visegrádi 
Furulyatalálkozón is elhangzottak a királyi 
palota nagytermében Hoffer Katalin tanárnő 
zongorakíséretével.

2015. április 1719ig rendezték a X. Országos 
Zongora Négykezes és Kétzongorás Tanul
mányi Verseny döntőjét Balassagyarmaton. 
Iskolánkból öt páros jutott be nagyszerű 
produkciókat nyújtva. Ennek eredményeként 
első korcsoportban 3. helyezést ért el Hegyi 
B. András és Szilágyi Zsófia (tanáruk H. 
Kürtösi Mónika), második korcsoportban 1. 
helye zést ért el Pluhár Zsófia és Somlói 
Kinga (tanáraik: Dankovics Valéria és H. Kür
tösi Mónika), ötödik korcsoportban 3. helye
zést ért el Rozenberszki Zsófia és Somlói 
Kinga (tanáraik: Dankovics Valéria és H. Kür
tösi Mónika), hetedik (tanárdiák) korcsoport
ban 1. helyezést ért el Rozenberszki Zsófia 
és H. Kürtösi Mónika (felkészítő tanárok: 
Dankovics Valéria, H. Kürtösi Mónika). 
Ezen kívül Egyéni Különdíjban részesült Som-
lói Kinga, Tanári Különdíjban H. Kürtösi 
Mónika. 

Schiffer Ádám magánének szakos növendé
künk 2015. április 22én a Zene és Művészeti 
iskolák magánének szakos tanulóinak 17. 
balas sagyarmati találkozóján III. korcsoport
ban Műdal kategóriában I. helyezést és Opera 
kategóriában II. helyezést ért el. Felkészítő 
tanárai: Tóth Orsika, Kéringer László, 
Korre petítorok: Lovas Bettina, Hauser 
Adrienne. 

Minden versenyzőnek szívből gratulálunk!

Hermeszné Uracs Mónika

n TelePi óvoda

Játszónap a
Telepi Óvodában

Hagyományainkhoz híven április végén, 
az idén is megtartottuk a leendő kiscsopor
tos gyerekeknek és szüleiknek a játszóna
punkat. Már hét elejétől lelkesen készültünk 
a kicsik fogadására: apró ajándékokat 
készítettünk, elővettük a kiscsoportos já
tékokat és közben a már nagycsoportos  
gyerekekkel arról beszélgettünk, hogy nem 
is volt olyan régen, amikor ők jöttek hozzánk 
ismerkedni, játszani. Nagy szeretettel és  
izgalommal vártuk a kicsiket. Az első per
cekben még szégyenlősen anya vagy apa 
háta mögé bújtak és csak onnan kukucs
káltak. De aztán egyre bátrabbak lettek és 

örömmel fedezték fel a Nyuszi, a Cica és a 
Süni csoport játékait. Közben pedig egyre 
többet meséltek, beszéltek arról, mit és 
hogyan szoktak játszani és észre sem vet
ték, hogy már együtt játszanak velünk, 
óvó nénikkel. A kicsik boldogan babáztak, 
rajzoltak, gyurmáztak, autóztak, építettek 
a szüleikkel és velünk egyaránt. A nagy 
munkában megéheztek, így előkerült egy kis 
„óvodai tízórai” is. Végül egy kis mozgásra 
invitáltuk a kicsinyeket, a tornaszobába. 
Itt felfedezték a tornaszoba minden zeg
zugát: kúsztak, másztak, csúsztak, bújtak, 
célba dobtak, labdáztak… és végül jólesően 
elfáradtak. A kapun kifelé menet örömmel 
fogadták az ajándék kis madarakat! Remél
jük mindenki jól érezte magát és köszön
jük, hogy velünk játszottak. Köszönjük az 
óvodánkba járó gyerekek szüleinek, hogy 
fogadni tudtuk a leendő ovisokat!

Zsuzsi óvó néni, Süni csoport

Gyermekeinkről
Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán

Csapongva illanó arany lepkék után! 

Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű, 

Kis ajka zendüljön, mint égi csöngetyű! 

Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn! 

Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn! 

Becéző szeretet övezze fürtjeit 

Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!

(Pósa Lajos)

Minden gyermeknek 
boldog gyermeknapot 

kívánunk!

n nyiTnikék óvoda

Kövesd János: Anyák napja

„Anyák napja felvirradt, erre
Vártunk régen, 

Vígan süt a kedves napja, odakinn a réten.”

Van egy nap, mikor világszerte megem
lékeznek az édesanyákról, Anyák napján. 
Minden országban más módon ünnepelnek, 
Magyarországon május első vasárnapján 
emlékezünk meg az anyaságról. Már az ókori  
Görögországban is odafigyeltek erre a jeles 

napra. Akkoriban tavaszi ünnepségeket 
tartottak, Rheának, Zeusz anyjának és vele  
együtt minden édesanya tiszteletére. A 
ké sőbbi történelemben is tudunk olyan 
na pokról, amikor az anyák álltak a közép
pontban. 

Anyák napja a mi óvodánkban is jeles  
esemény. Ebben az évben a Pillangó 
csopor tos gyerekek nemcsak saját any
ukájukat, nagymamájukat köszöntik fel, 
hanem ellá togatnak a nyugdíjas klubba is. 
Karácsony kor azt tapasztaltuk, hogy az idős 
emberek meghatódva fogadták a kicsiket, 
és azt a szeretetet, amit az apróságok nyúj
tottak nekik. Óvodásaink nagy izgalommal, 
lelkesen készülnek erre a napra, amikor 
rövid műsorunkkal – amiben lesznek dalok, 
versek – köszöntjük az ott lévő időseket és 
kedves ajándékkel lepjük meg őket. Az idős 
emberek fontos részei életünknek, és ezt 
érez niük kell.

Pillangó csoport

n kalász suli

Német nemzetiségi 
vers és- prózamondó 
verseny
Idén, 2015. április 17én az északmagyar
országi régió német nemzetiségi vers és 
prózamondó verseny helyszíne a Pilisvörös
vári Német Nemzetiségi Általános Iskola 
volt. A kistérségi fordulóból 8 tanulónk – a 
Kalász Suli Általános Iskolából és Alapfokú 
Művészeti Iskolából – jutott tovább. Nagy 
volt az izgalom a diákok és a felkészítő 
tanárok részéről is, mivel az innen tovább
jutók képviselhetik iskolájukat az országos  
versenyen. Tanulóink prózai és lírai művekkel 
egyaránt készültek. 

A 8 résztvevő tanulónk és a május 15én  
rendezett országos versenyre továbbjutottak: 
1-2 osztályosok:
1. hely Hegyi Botond 2.a 
(felkészítő tanára: Szilágyiné Dér Barbara)
2. hely Schuster Maximilian 1.c 
(felkészítő tanára: Giay Anikó)
3-4. osztályosok
1. hely Schuster Dominic 
(felkészítő tanára: dr. Bokoriné Rayman Katalin)
5-6. osztályosok
1. hely: Gömbös Hanna 6.a 
(Felkészítő tanára: Bajkó Bálint)
2. hely Hegyi Kincső 5.a 
(felkészítő tanára:Bonyhai Zsuzsanna )
7-8. osztályosok
1.hely Hegyi Csenge 7.b 
(felkészítő tanára:Bonyhai Zsuzsanna)
1. hely: Gömbös Marcell 8.b 
(felkészítő tanára: Németh Nikolett)
2. hely Havacs Péter 8.b 
(felkészítő tanára: Németh Nikolett)
Az országos versenyre továbbjutott 5 tanulónk:
1-2 osztályosok:
1. hely Hegyi Botond 2.a 
(felkészítő tanára:Szilágyiné Dér Barbara)

3-4. osztályosok
3. hely Schuster Dominic 
(felkészítő tanára: dr. Bokoriné Rayman Katalin)
5-6. osztályosok
5. hely Hegyi Kincső 5.a 
(felkészítő tanára:Bonyhai Zsuzsanna )
7-8. osztályosok
1. hely Hegyi Csenge 7.b 
(felkészítő tanára:Bonyhai Zsuzsanna)
2. hely: Gömbös Marcell 8.b 
(felkészítő tanára: Németh Nikolett)
Gratulálunk nekik, szüleiknek és fel-
készítő tanáraiknak! Sok sikert az or-
szágos versenyhez!

Német munkaközösség

oTTdk 2015.
A Kalász Suli diákjai harmadik alkalom

mal vettek részt a TIT Kossuth Klub Egyesület 
(Kossuth Klub Tehetségpont) és az Uránia 
Ismeretterjesztő Alapítvány által meghirde
tett Országos Tudományos és Technikai  
Diákalkotü Kiállításon. A szer vezők az 
egész Kárpátmedence 1019 éves diákjait 
szólították meg: „tetszőleges természettudo
mányi és műszaki tematikájú, tárgyú, jellegű 
diák alkotások megvalósítására”.  

A versenyzők alkotásaikat a Magyar Nem
zeti Múzeum Pollack termében mutathatták 
be 2015. április 18án. Az egész napos rendez
vényen közel harminc alkotó mutatkozha
tott be, különféle korosztályt és színvonalat 
képviselve. A Kalász Suli diákjai két modell
kísérletet is bemutattak. A „Széndioxid káros  
hatása az emberi lakókörnyezetben” c. alkotást  
Novák Jázmin, Tóth Enikő és Varga Zsófia  
7.b. osztályos tanulók, míg „Napsugarak bee
sési szögének tanulmányozása” c. kísérleti 
eszközt Seibert Márk és Sóski Bálint 6.b. 
osztályos tanulók készítették. Alkotásaikat a 
zsűri elismerő Oklevéllel jutalmazta. A diákok  
a Természettudományos alkotókör tagjai, 
melynek jelmondata: „Alkotunk, vagy mago
lunk…”. A csoport tagjai legutóbb a Faluház 
Madárbarát programjának keretében az odúk  
kihelyezésében és a Zöld Madárbarát Pont 

felavatásában is segédkeztek. (Ez utóbbi a  
Kreatív Zöld Kör támogatásával valósult 
meg.) Felkészítő tanáruk: Balázs Gyula –  
három kollegájával megosztva – az Alapítvány 
Tehetséggondozási Nívódíját kapta a hozzá 
tartozó könyvjutalommal együtt. 

A hagyományokhoz híven idén, 2015.  
április 1819én ismét megrendezték a 
Vivicittá Város védő Futást. Iskolánkból  
ebben az évben 186an neveztek az ese
mény re. Kiemelkedő eredményt ért el 
3×2000 mes váltófutásban a Balogh Hen

ri  etta, Berkes Nóra és a Szűcs Nikoletta ver
senyzőpárosaink. 

Két testnevelőnknek, Papp Erzsi néninek 
és Dömötör Kati néninek a helyszínen egy
egy serleget adott át a BSI, ezzel köszönve 
meg a futás népszerűsítéséért végzett sokéves 
munkájukat. Ez a 30 éves jubileumi Vivicittá 
volt, iskolánk az eltelt évtizedekben jelentős 
létszámban nevezett a versenyekre. Gratu
lálunk Erzsi néninek és Kati néninek!

Véget értek a kistérségi nyelvi versenyek. 
Az angol versenyen 8. évfolyamon első helye
zést ért el Schiller Enikő, Hegyi Lehel pedig 
a hete dik helyen végzett. Felkészítő tanáruk 
Martini Andrásné volt.

A hetedik évfolyamosok között a 6. helyet  
szerezte meg Nagy Regő, tanára Kovács 
Kristóf Áron. A hatodik évfolyamon első 
lett Szabó Gergő, 2. Lendvai Péter, 7. Baksa 
Petra. Tanáruk Sinkovits Gabriella. A német 
versenyen 6. évfolyamon 8. lett, Welther 
Adél, 9. Füvessy Eszter. Tanáruk Dobainé 
Angelmayer Anna.

A Szentisvántelepi Általános Iskola sakk
csapata a diákolimpia országos döntőjében 
29 csapat közül a 12. helyezést érte el. A csa
pat tagjai erősorrendben: Mecsnóber Máté, 
Gabula Ádám, Lázár Bence és Gabula Bar
bara.

n TelePi suli

A Szentistvántelepi Általános Iskola hírei

Óvodai hírek Diákhírek

„Köszönet a sok-sok 
mindenért!”

Szeretnénk köszönetet mondani 
Völ gyes József igazgató úrnak és 
Dévainé Szabó Mónika igazgatóhe
lyettesnek, hogy lehetővé tették Szi
lágyi Neumann Evelinanak a Kalász  
Suli vendégtanuló jaként való oktatását. 
Ezzel hozzájárultak egy külföldön szüle
tett, de félig ma gyar identitású gyermek 
magyar nyelv tudásának és ismereteinek 
bő ví té séhez.

Külön köszönet illeti dr. Bokoriné 
Rayman Katalint, a 3.c osztály taní
tónénijét és Balas Rita napközis tanítóné
nit, valamint a  nyelvpedagógust is, akik 
szeretettel és mérhetetlen türelemmel 
voltak Evelinaval és ennek köszönhetően 
fél év alatt teljesen elsajátította a magyar 
nyelvet, valamint az aktuális tananyagot.

Köszönjuk Evelina padtársának és osz
tálytársainak is, hogy szeretettel fogadták 
és átsegítették a kezdeti nehézségeken.

Úgy gondoljuk, hogy a Kalász Suli 
mél  tán lehet büszke a tanári karára, mert 
nem csak a nemzetiségi, de a magyar 
nyelv és kultúra megismertetésében is 
kiváló munkát végeznek.

Szilágyi család, Svédország



Kategória
Helyezés Név

Kör Korcsoport Nem 

1

Óvodás

lány

I. deák veronika

II. Bányász Zsófia

III. kun kamilla

fiú

I. Gődény Zalán

II. olsen Eirik

III. márton marcell

alsós

lány

I. oláh dóra

II. Gődény Boglárka

III. Hídvégi Hanna

fiú

I. Takács botond

II. németh márton

III. Eőri Kardos Csaba

Felsős

lány

I. Horváth anna

II. Tóth Enikő

III. Herr Zsófia

fiú

I. Csáki Attila

II. bence bence

III. facskó máté

Felnőtt

Nő

I. orosz-Horváth ágnes

II. Harmat-Üveges zsuzsanna

III. végvári anna

Férfi

I. mester bálint

II. friedrich józsef

III. lukács vilmos

2

alsós

lány

I. Buti Kinga

II. greman szonja

III. Werndörfer anna

fiú

I. Imre mátyás

II. Horváth-milvich benedek

III. kovács bence

Felsős

lány

I. göndör blanka

II. balogh Heni

III. berkes nóra

fiú

I. székely andrás

II. Imre jános

III. gyurinka áron

Felnőtt

Nő

I. zémán viki

II. Horváth anita

III. lontai lívia

Férfi

I. Lőrincz Gergely

II. lontai levente

III. Erdős Attila
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A tavaszi bajnokság félidejéhez ér ke
zett. Játékosaink minden korosztályban 
komoly küzdelmeket vívnak. A fordulatos 
mérkőzésekre egyre többen kíváncsiak, 
míg a legkisebbek a „Bozsik” torna állandó 
szereplői, ahol nagyszerű játékkal több
nyire győztesen hagyják el a játékteret. Az 
egyesület U16os korosztálya a Budapest 
bajnokságban képviseli városunkat. Nagy 
figyelemmel kísérjük játékukat, mert a jö
vőben ők alkotják majd felnőtt csapa tun  kat.

Egyre nő a sportolók létszáma, jó hí rünk 
mindenhová eljut. Felnőtt játékosa ink 
ebben a hónapban Pomáz város csa pata  
ellen játszottak. Villanyfényes pálya  
mellett, az esti órákban kezdődött az 
össze csapás. A mérkőzésre sokan kiláto
gattak, a nézők, szurkolók teljesen betöl
tötték a lelátót. Valamikor negyven évvel 
ezelőtt ugyanez a látvány fogadott, de 
akkor, mint budakalászi játékosként él
tem át ezt a fantasztikus élményt. A rang
adóhoz méltó meccset játszottak a srácok.

Sportszerű, becsületes mérkőzés folyt 
a pályán. Pomáz és Budakalász televíziója 
is felvette a rangadót. Az első félidőben 
kimaradt egy jogos kalászi tizenegyes és 
ettől fogva mindkét csapat nyílt sisakkal 
küzdött. Az első félidő 0:0ra végződött. 
Pintér Sándor budakalászi és Kult Ferenc 
pomázi edző is új taktikákat dolgozott ki 
az öltözőben, csapataikat felkészítették a 
meccs folytatására. A játékidő második 
felében a pomázi játékosoknak kedvezett 

a szerencse, akik egy kitűnő támadás után 
megszerezték a vezetést. A versengés nem 
csak a pályán, a nézőtéren is elkezdődött 
a szurkoló táborok között. Parádés volt a 
hangulat. A mérkőzés további izgalmakat 
tartogatott, hamarosan megszületett az 
egyenlítő gól a kalásziak nagy örömére. 
Az 1:1es végeredmény már biztosnak 
látszott, amikor egy kontra támadás után 
megint a pomázi csapat vette át a vezetést, 
a játékidő vége előtt alig öt perccel. Nagy 
szomorúságot jelentett ez a találat a bu
dakalásziaknak, nagy örömöt Pomáznak. 
Senki ne feledkezzen meg az örök sza
bályról, egy mérkőzés kilencven percig 
tart. A végső küzdelemben a kalászi játé
kosok mindent egy lapra tettek fel, az 
utol só percben meg is született az ered
mény, egy jól irányzott lövéssel sikerült 
egyenlíteni. A döbbent csendet hatalmas 
ováció követte. Csodálatos élmény volt 
látni és hallani mindezt. Csak gratulálni 
lehet mindkét csapatnak, edzőknek, szur
kolóknak. Reméljük, e hagyomány tovább 
folytatódik és a jövő nemzedéke is ilyen 
szeretettel és lelkesedéssel emlékszik majd 
vissza ezekre a mérkőzésekre. A közönség  
csendben és elégedetten távozott, hiszen 
igazságos döntetlennel végződött a 
rang adó. Mindenkit arra buzdítok, ha 
szeretne szurkolni városunk csapatának 
és hason ló élményeket átélni, jöjjenek ki 
a pályára és szurkoljanak csapatunknak.

Sárosi Tibor BMSE elnök

Minden esztendőben mintegy negy
venötven mázsa halat telepítenek az 
Omszktóba. Az idei első szállítmány 
április elején érkezett Tiszafüredről. 
A közel 150 kilométeres utazás alatt a 
Tisza vizében lubickolhattak a halak, és 
folyamatosan oxigénnel látták el őket. 
A pontyokat digitális mérlegelés után 
engedték új lakóhelyükre. Összesen 
ötszáz kiló halat telepítettek a tavaszi 
akció során.

Az elmúlt években egyre többen jön
nek az Omszktóra horgászni – mondja 
Horváth István, az ÓbudaKalász Hor
gászegyesület elnöke. Nagy terület áll a 
pecások rendelkezésére: a tó északi olda

lán, a keleti parton a wakeboard pálya  
nyomvonaláig, a nyugati oldalon pedig 
a nádas kezdetéig lógathatják be a hor
gukat. Eddig a legtöbben a Lupai bá
nya  tavakra jártak inkább pecázni, de a 
jelenleg zajló rekultiváció miatt erre idén  
nincs lehetőség. 

Az évben terveznek még haltelepí
tést, nonprofit szervezet lévén ugyanis a 
kisebb költségek mellett szinte csak erre 
költ az egyesület. Ehhez persze az is kell, 
hogy sokan váltsanak napijegyet. Hor
váth István szerint egyre több a fiatal is, 
ezt mutatja az éves őszi horgászverseny 
statisztikája. A gyerekeknek 14 éves kor 
alatt például mindössze ezerötszáz fo

rintot kell fizetni a horgászjegyért, ami re 
nagy az érdeklődés.

Ősszel ismét lesz verseny, ahol az nyer,  
aki a legsúlyosabb halat, vagy összessé
gében a legtöbb halat fogja ki. Újra kí
sérletet tesznek a harcsák kifogására is, 
mely több trükköt, türelmet és rafinériát 
kíván a parton izgatottan várako zóktól.

Örökrangadó Budakalász módra!

Örülhetnek a pontyhorgászok
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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
Felelős vezető: Mátyus Gyula

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi
számának lapzártája: 2015. május 26.

Megjelenés, terjesztés: 2015. június 8-9-10.

Strandröplabda
Kedves Budakalásziak!

Szeretettel meghívom Önöket az 1111. 
Szent István Cserkészcsapat idei röp
lab dabajnokságára. Az esemény má jus  
30án szombaton, 15:00 órakor kez dő dik 
a Budakalászi Cserkészház strand röp
labda pályáján. A részvételi díj 200 Ft/fő.  
6 fős csapatokkal ját szunk, a bátrab
bak kevesebb játékossal is kiállhat nak 
az ellenféllel szemben. A csapatokban 
cserejátékosok is lehetnek. Nevezhetnek 
baráti társaságok, családok, az esemény 
nem csak cserkészek és nem csupán  bu
dakalásziaknak szól, minden korosztály
ban várjuk az indulókat! A bajnokság két  
korcsoportban indul. Előzetesen ne
vez   ni a torna szervezőjénél, Rácz Mik
lós nál a raczmiki@freemail.hu email 
címen, vagy a +3620/3152653as te
le  fonszámon lehet, lesz lehetőség a 
helyszínen is regisztrálni. További infor
mációkat a facebook „2015. évi Buda
kalászi Cserkész Röplabda Baj nokság” 
eseményen és a www.cserkeszek.hu ol
dalon találnak.

Tisztelettel: Rácz Miklós, szervező

sport

kategória
Résztvevő (fő)

kör korcsoport nem 

1

Óvodás
lány 48

fiú 50

alsós
lány 97

fiú 115

Felsős
lány 61

fiú 45

Felnőtt
Nő 124

Férfi 95

2

alsós
lány 14

fiú 34

Felsős
lány 13

fiú 18

Felnőtt
Nő 47

Férfi 59

           Összesen: 820

27. forduló

2015.05.16. Szombat 17:00 (1016640) Budakalászi MSE  Csomádi KSK

28. forduló

2015.05.24. Vasárnap 17:00 (1016644) Sóskút SKE  Budakalászi MSE

29. forduló

2015.05.30. Szombat 17:00 (1016655) Budakalászi MSE  PILESzántó

Pest megyei II. osztályú
bajnokság, Nyugati csoport 
májusi menetrendje 2014/2015.

Kategória
Helyezés Név

Kör Nem 

futók

14 éven aluli lányok
I. balogh Heni
II. berkes nóra
III. Szűcs Nikolett

14 éven aluli fiúk
I. koltai marcell
II. gyurinka vince
III. Horváth-rilvich benedek

14 éven felüli nők
I. Martinák Anikó
II. Gál Krisztina
III. Pék Betti

14 éven felüli férfiak
I. Pásztor Attila
II. székely andrás
III. Hernádi dániel

Túrázók

lányok - nők
I. oláh dóra
II. boros Edit
III. antal lili

fiúk - férfiak
I. lajos márton
II. lajos bálint
III. oláh lászló

Családok
I. Wernsdörfer család
II. farkas család
III. schweiger család

Kevélyre fel! futóverseny és 
családi gyalogtúra eredmények
2015. május 1. Budakalász - Kevély hegy

kategória Részt vevő (fő)

futók

14 éven aluli lányok 8

14 éven aluli fiúk 29

14 éven felüli nők 14

14 éven felüli férfiak 49

Túrázók
lányok - nők 101

fiúk - férfiak 76

    Egyéni versenyző összesen: 277

    Családok (gyermek 80, nő 35, férfi 31) 33

    Összes résztvevő: 423



Kőhegy Gyógyszertár  
2015. május 3. vasárnap 

8-20 óráig
pomáz, jankovics gy. u. 2.

Telefon: (26) 326-240

viktória gyógyszertár  
2015. május 10. vasárnap 

8-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.

Telefon: (26) 340-232
 

vörösmarty gyógyszertár 
2015. május 17. vasárnap 

8-20 óráig
pomáz, vörösmarty út 18-20. 

Telefon: (26) 326-402

 István király gyógyszertár 
2015. május 24. vasárnap 

8-20 óráig
2015. május 25. hétfő 

8-20 óráig
2015. május 31. vasárnap 

8-20 óráig   
pomáz, kossuth l. u. 21/a

Telefon: (26) 325-462
 

A változtatás jogát 
fenntartjuk!

Gyógyszertári ügyelet
2015. május

Apróhirdetések
Szezonális munka! Ha nyáron sze-
retné összekötni, a kellemest a 
hasz nossal, a budakalászi duna par-
ton a Zöld Kagyló úszóháznál fiúk 

és lányok keletkezését várom fagyi 
árus pozícióba, azonnali kezdéssel. 
Vendéglátói végzettség előny! 
jelentkezzen nálam: 06 70/772-3743


