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HÍRMONDÓ

Közel 200 millió forintról
döntött a testület
Interjú Rogán László polgármesterrel
l 3. oldal

Harcsa Lajostól búcsúzunk
12 évig szolgálta Budakalászt
a város korábbi polgármestere
l 5. oldal

Városi díjak
Átadták a Pedagógus
és Semmelweis napi elismeréseket
l 12-13. oldal

Budakalászi

Hulladékgyűjtési tájékoztató
budakalászon 2015. július 1-tŐl a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
az új hulladékgazdálkodási közszolgáltató.
Hulladékszállítási szerződés
A Hulladékról szóló törvény szerint az ingatlanhasználóknak (magánszemélyek, vállalkozások, intézmények) kötelező
szerződést kötni a településen hulladékgyűjtést végző céggel. Az önkormányzat ügyfélszolgálatán igényelhető vagy a www.
budakalasz.hu honlapról letölthető ill. a postaládákba kiszórt szerződés egyik kitöltött és aláírt példányát 2015. július
24-ig kérjük leadni az Önkormányzatnál (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) kihelyezett gyűjtődobozba. A szerződés postán is
elküldhető a Zöld Bicske Nonprofit Kft., 2060 Bicske, Csákvári út 45. címre.
A szolgáltatás díja 2015-ben:

EDÉNY MÉRET
60 literes edény
110/120 literes edény
240 literes edény
1 100 literes edény
zsák 60 év feletti nyugdíjasoknak

EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJ
(bruttó)
254 Ft
381 Ft
762 Ft
3 429 Ft
343 Ft/db

NEGYEDÉVES ÜRÍTÉSI DÍJ
(bruttó)
3 302 Ft
4 953 Ft
9 906 Ft
44 577 Ft

ÉVES ÜRÍTÉSI DÍJ
(bruttó)
13 208 Ft
19 812 Ft
39 624 Ft
178 308 Ft

Háztartási (KOMMUNÁLIS) hulladékszállítás

Hétfőn és kedden (a tájékoztatóban ill. www.budakalasz.hu honlapon található utcamegosztások szerint) reggel 6 óráig, jól látható helyre
tegyék ki az ingatlanok elé a gyűjtőedényeket! 2015. július 24-től csak a szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók kukáit ürítjük!
A kukába nem férő többlethulladékot csak a zsákárusító helyeken bruttó 343 Ft-ért megvásárolt feliratos zsákban szállítja el a közszolgáltató!

Házhoz menő SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

ÜVEG: Az üveghulladék csak a hulladékgyűjtő udvarban (2011 Budakalász, Klinger Henrik u. Hrsz. 1291/125) kihelyezett
gyűjtőedényben helyezhető el.
Havonta egyszer, minden hónap utolsó hétfőjén történik a szelektív hulladékgyűjtés. Az első gyűjtési nap: 2015. július 27. hétfő.
Reggel 6 óráig bármilyen átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyeztető a hasznosítható hulladék.
MŰANYAG, FÉM, ITALOS KARTONDOBOZ (vegyesen, kilapítva, egy zsákban helyezhető ki):
Műanyag: ásványvizes és üdítős palack (kilapítva), fólia, reklámtáska, zacskó, kozmetikai flakon, tisztítószeres flakon, kiöblített joghurtostejfölös pohár.
Fém: alumínium italdoboz (kilapítva), alumínium fólia és tálca, konzervdoboz és egyéb fém élelmiszer-csomagolás.
Italos-kartondoboz: tejes és gyümölcsleves többrétegű kartondoboz tisztán, kilapítva.
Az engedélyezettől eltérő vagy szennyezett hulladékot tartalmazó zsákokat munkatársaink az ingatlan előtt hagyják!
PAPÍR (papírdobozban vagy kötegelve helyezhető ki): (Eső esetén a papírhulladék műanyag bevásárlótáskában is kihelyezhető.)
Kartondoboz (kilapítva), színes és fekete-fehér újság, folyóirat, prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, papírzacskó.

Házhoz menő ZÖLDHULLADÉK gyűjtés

A március 31. és november 30. közötti időszakban, kétheti gyakorisággal történik a zöldhulladék házhoz menő begyűjtése. Az első gyűjtési
nap július 11. szombat. A zöldhulladék bármilyen, a szolgáltató által megküldött matricával érvényesített zsákban kihelyezhető. A kötegelt
ágakra/gallyakra is rá kell ragasztani egy darab matricát. A matricákat negyedévente (8 db/negyedév) postázzuk ki a díjhátralékkal nem
rendelkező ingatlantulajdonosoknak. A matrica a hulladékgyűjtő udvarban zsákra cserélhető. A tájékoztató alján található táblázatban
megadott helyszíneken többlet zöldhulladékos gyűjtőzsák vásárolható, bruttó 343 Ft-ért.

Házhoz menő LOMTALANÍTÁS

Évente egyszer szállítja el szolgáltató a háztartásokban keletkező lomot (maximum 6 m3/háztartás).
Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen keletkezett lakossági hulladék, amely mérete, vagy egyéb tulajdonsága
miatt nem helyezhető el a gyűjtőedényben (kukában). A házhoz menő lomtalanítás során:
–– A lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhető valamelyik hulladékszállítási napra
(kuka ürítési napra) a március 1. és november 30. közötti időszakban.
–– Időpontot a 22/350-111–es telefonszámon vagy az info@zoldbicske.hu e-mail címen, legalább egy héttel korábban kell egyeztetni.
–– Csak a szerződött, és díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználó veheti igénybe a lomtalanítási szolgáltatásunkat.
Lomtalanításkor nem szállítjuk el az alábbi hulladékokat: veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, építési hulladék, kommunális
hulladék, autóalkatrészek, sík üvegek, autógumi.

TöbbLET-, SzelektÍv-, és ZÖLDHULLADÉKos Zsák árusító helyek

Többlethulladékos zsák ára: bruttó 343 Ft, zöldhulladékos zsák ára: bruttó 343 Ft. A zsákok egész évben megvásárolhatók az alábbi
árusítóhelyeken:

Vas Háztartás Bolt (2011 Budakalász, Petőfi tér 3.)
Hulladékgyűjtő udvar
(2011 Budakalász, Klinger Henrik u. Hrsz. 1291/125)
Központi ügyfélszolgálat:
Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.)
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Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig
Ügyfélfogadás: Cs - P: 14-18 óráig, Szo.: 8-12 óráig
Ügyfélfogadás: H-SZ-P: 8:00-16:00,
Tel.: 22/350-111; Fax: 22/565-277; info@zoldbicske.hu

Budakalászi hírmondó

Interjú Rogán László polgármesterrel

Közel 200 millió forintról döntött a testület

n A 2015. évi költségvetés módosítását is tárgyalta a testület, hiszen
a zárszámadás után, idén is egy nagyobb összeggel gazdálkodhat majd
a város. Milyen fejlesztések várhatók?
Az elmúlt években a gazdálkodásunk
pozitív irányt vett. Az év közepén azt tapasztaljuk, hogy van elkölthető pénzmaradványunk. Ezt a költségvetés elfogadásakor
nem tudjuk tervezni, mert nem látjuk a
zárszámadás adatait, azok csak májusban
derülnek ki. Idén közel 200 millió forintról
döntött a testület, ebből komplex fejlesztést hajtunk végre a városban. Igyekszünk
a pénzmaradványt úgy elkölteni, hogy Budakalász minden területére jusson belőle.
A pénz nagy részét az Ófalura összpontosítjuk. Jelenleg a Scholz Ferenc és az Árok utca
felújítása zajlik. A Kereszt utca felújítására
pályázat keretében kerül sor és legkésőbb
jövőre ez a környék is megújul. A Kilátó utcában is nemsokára elkezdik a kivitelezők a
munkát és a Kálvária utcát is ebből az ös�szegből szeretnénk kiszélesíteni, felújítani.
A régi falusias jelleget megőrizve az önkormányzat 26 ház megépítését határozta
el a Kálvária utca végén, a jobb oldali, eddig
beépítetlen területen. A terület a Helyi Építési Szabályzatunkban lakóövezetként szerepel és a szabályzat útmutatást ad a beépítés
jellegére. Minden híresztelés ellenére nem
lakóparkot tervezünk oda. A huszonhat telek
körülbelül 2 hektáros területet foglal el, ami
nem jelent sűrű beépítést. A házak arculatát
a régi sváb hagyományokat megőrizve szeretnénk kialakítani, és egy egységes képű

településrészt szándékozunk létrehozni. A
terület belterületbe vonása zajlik jelenleg,
ezek után pedig az infrastruktúrát teremtjük
meg. Amennyiben jövőre sikerül értékesíteni
a telkeket, akkor az ebből származó bevételt
– ami több százmillió forintot jelent – teljes egészében a Berdo fejlesztésére fordítjuk majd. Szentistvántelepen is szeretnénk
azokat az utcákat helyrehozni, ahol nincs
szilárd útburkolat. A Munkácsy Mihály utca
egyik felében, a Kinizsi utcánál pedig teljes hosszában megújul az úttest, ezen kívül
megépítjük a Bem utcát is. Régi vágya az Árvácska utca lakóinak azt út felújítása, ez is
elkészül az idén. A ciklus végére szeretnénk,
ha minden budakalászi összközműves utca
szilárd burkolatot kapna. Ez nagy terv, de
szerintem tartható lesz.
n A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat létrehozna egy civil egyesületet
a szerb hagyományok ápolására
és engedélyt kért a budakalászi név
használatához.
Az egyesület most alakult és a budakalásziak mellett pomázi és csobánkai tagokból
is áll. Megkeresésüknek örömmel tettünk
eleget, hiszen a városban élő nemzetiségekkel nagyon harmonikusa kapcsolat. Az
egyesület létrejötte tovább színesíti a város
kulturális életét.
n Két zárt napirendi pontot is tárgyalt a testület. Az egyik a Dekoprint
Kft. helyiségbérleti szerződése volt.
Pár hete történt egy baleset a cég által
bérelt lenfonógyári területen. A nem megfelelő tárolás miatt begyulladt 2-3 hordó. A
katasztrófavédők hamar eloltották a tüzet
és szerencsére nem történt semmi baj. Az
eset kapcsán azonban olyan anomáliák merültek fel, amikről nem volt tudomásunk. A
cég az önkormányzattól bérelt terület egy
részét szabálytalanul további bérletbe adta
más vállalkozónak és a baleset ezekben a
helyiségekben történt. Az esetet követően a
harmadik cég jelenlétét és a veszélyes tevékenységet megszűntették, a hibákat kijavították. A szakhatóságok egy komoly vizsgálat
lefolytatása, büntetés kiszabása és a terület
helyreállítása után egyelőre megadták a további működéshez szükséges engedélyeket a
Deko-Print Kft. részére az eredeti technológia alkalmazására. A cég textilfestéssel foglalkozik és a tevékenység során vizes bázisú
festéket használnak, mely nem veszélyes
anyag. Az önkormányzat azzal a feltétellel
kötött szerződést a céggel, hogy a hatóságok
által állított követelményeket maximálisan
betartják, illetve megtiltottuk számukra a
terület bérbeadását harmadik fél részére.
n A másik napirendi pont a folya-
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Fotó: Tokodi Gábor

n Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete és a Prekobrdo
Viziközmű Társulat (VKT) között
megállapodás született arról, hogy
a VKT finanszírozásával, az Önkormányzat valósítja meg a Prekobrdo
településrész rendezett részén az ivóvíz-, valamint a csatornahálózatot.
A terület csatornázása és ivóvízellátása
a lakók és az önkormányzat összefogásával
történik. A felmerülő költségeket a Prekobrdo városrész belterületbe vont ingatlanjainak tulajdonosai állják, az Önkormányzat
pedig koordinálja a munkát, kiírja a szükséges pályázatokat és meghirdeti a közbeszerezést. Ez a modell példaértékű lehet a város
más területein is, ahol kisebb volumenben
történik a csatornázás, mert ezekre a fejlesztésekre sajnos nem tudunk pályázni. A
Prekobrdo közművesítése során már kiválasztottuk a legkedvezőbb ajánlattevőt, ezt
követően pedig az önkormányzat megszervezi és koordinálja a feladatokat. A munka,
napokon belül megkezdődik, hamarosan kiépülhet a terület csatorna- és ivóvízhálózata.

matban lévő peres ügyek és az M0-ás
helyzete.
Túl vagyunk egy újabb egyoldalú levelezésen, így érdekeink érvényesítése céljából
pert indítottunk a városnak járó kompenzációért. A város továbbra is ragaszkodik
– a pénzbeli kompenzáción túl – azokhoz
a Budakalászt megillető egészségvédelmi
beruházásokhoz (például a zajvédő fal, erdősáv telepítés), amelyek elkészültéhez
kötöttük az út építéséhez való hozzájárulásunkat. Természetesen emellett peresíthető
követelésünket is érvényesíteni szeretnénk.
Ez 250 millió forintot jelent évente, ami
mostanra már milliárdos összegre rúg. Ez
az összeg nagyon látványos fejlesztéseket
tenne lehetővé a településen. Itt azonban
még nem tartunk. Most Szigetmonostorral
közösen próbáljuk majd az érdekeinket érvényesítni. Ragaszkodunk ahhoz az állam
szerveivel közösen kimunkált szerződéshez,
amiben az együttműködés részletszabályait
hét éve lefektettük. Mivel a szerződés az
érdekeinket megfelelően tartalmazza, bizakodó vagyok.
n Végül egy szomorú eseményről
kérdezem. A napokban hunyt el Harcsa Lajos Budakalász egykori polgármestere. Hogyan emlékszik rá?
Nagy veszteség a város számára Harcsa Lajos távozása. Amióta ismerem Lajos
Budakalászért dolgozott szívvel-lélekkel
és mindig a jó szándék vezérelte. Óriásit
fejlődött a település 12 éves polgármestersége alatt és igazi összetartó, a városért
tenni kész közösséget épített. Hálás vagyok
a sorsnak azért, hogy alpolgármesterként
mellette dolgozhattam és tőle tanulhattam.
Neve, emléke örökre bekerül Budakalász
történelemkönyvébe. Családjának őszinte
részvétem.
2015. június 26.
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Július második felétől indul
a fizető parkolás Békásmegyeren
Óbudán, a III. kerületben július 1-től elindul a fizetős parkolási rendszer.
A parkoló automaták kihelyezése hamarosan megkezdődik, pótdíjazásra azonban az első hónapban a tesztüzem alatt még nem kell számítani az érintett belső-Óbuda, Óbuda-Békásmegyer területen.
A tesztüzem alatt is parkoló őrök ellenőrizik a parkolási övezeten belül tartózkodó gépjárművek várakozási engedélyét,
azonban pótdíjazásra még nem kerül sor,
ellenben figyelmeztetik a jogosulatlanul
várakozó gépjárművek tulajdonosait,
használóit.
A parkoló automaták kihelyezése ütemezetten június második felétől kezdődött
el mind a 4. mind az 5. díjtételű várakozási
övezetekben. A parkoló automatákon olvashatóak lesznek a szabályos használattal kapcsolatos információk, legyen szó
pénzérmével vagy mobiltelefonnal (SMS,
hívás) indított várakozásról.
A Budakalászról rendszeresen
belső-Óbudára, Óbuda-Békásme-

gyerre közlekedők, ne megszokásból parkoljanak. Tájékozódjanak a
helyszínen, vagy az ügyfélszolgálati
irodák valamelyikében a változásokról. A várakozási engedélyek igénylése, a kerület két helyszínén felállított
ügyfélszolgálati pontokon lehetséges.
Állandó ügyfélszolgálati iroda
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, nyitva tartás: hétfő–péntek: 09:0017:00
Ideiglenes ügyfélszolgálati iroda
Cím: Óbudai Kulturális Központ
(1032 Budapest, San Marco u. 81.)
nyitva tartás: hétfő-péntek 07:00-20:00,
szombat-vasárnap 09:00-17:00
2015. 07. 31-ig.

Családi Játszónapok
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai családi játszónapokat rendeznek a nyári szünidő alatt szerdánként, 10-14 óráig az alábbi településeken. Bővebb információ a helyben kihelyezett plakátokon látható.
MIKOR:

HOL:

2015. július 8.
Leányfalu (Faluház)
2015. július 22.	Tahitótfalu (Szabadidő Park)
2015. július 29.
Budakalász (Családsegítő Szolg.)
2015. augusztus 19.	Pilisszentlászló (Polgármesteri Hiv.)
2015. augusztus 26.	Szentendre (Családsegítő Szolg.)
Tisztelt Ügyfeleink!

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyhiány miatt átmenetileg nem tud
adományokat fogadni. Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket. – A szolgálat munkatársai

ELADÓ építési telkek
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános
pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére.
Telkek
• Budakalász, Szalonka utca 299/106 helyrajzi számú belterületi építési telek, terület: 774 m2
Irányár: 16.300.000,- Ft
• Budakalász, Sugár utca 3026/7 helyrajzi számú belterületi
építési telek, terület: 970 m2
Irányár: 11.000.000,- Ft

KIADÓ helyiségek
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános
pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.
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Pályázati felhívás
Budakalász Város Önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Budakalász
területén lévő helyi védettséget élvező épületek és építmények felújításának támogatására pályázatot
hirdet meg a 38/2015.(V.27) határozat mellékletét képező pályázati
útmutató szerint.

A pályázati útmutató letölthető a
www.budakalasz.hu weblapról, kérhető
e-mailben az info@budakalasz.hu e-mail
címre küldött kérelemmel, továbbá személyesen a Budakalászi Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás a 2015. évi költségvetésben elfogadott keretösszeg erejéig. Kizárólag olyan
építési tevékenység támogatható, amely a
településképileg védett épület felújítására
vonatkozik, melynek eredményeképpen
építészeti értéktöbblet jön létre.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. szeptember 1.
A felújítást 2015-ben kell megvalósítani.
Bővebb felvilágosítás személyesen:
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda
Szerda 8-11 és 13-16 között

Helyiségek
• 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, Szentendrei út 1-3. sz. alatti, volt Lenfonógyárterületen található raktárhelyiség, alapterület: 200 m2,
Bérleti díj: min. 130.000,- Ft/hó + rezsi
• Budakalász, Szentendrei út 1-3. sz. alatti, volt Lenfonógyárterületen található üzlethelyiség, alapterület: 120 m 2,
Bérleti díj: min. 100.000,- Ft/hó + rezsi
A pályázati kiírás részletei Budakalász Város honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg.

Budakalászi hírmondó

Elhunyt Harcsa Lajos Budakalász volt polgármestere
címmel. Ebben az évben indítványozta a
község első alapítványának, a Budakalászi Szent István Alapítványnak a létrehozását is, melynek szintén elnöke is volt.

2015. június 21-én, életének 65.
évében elhunyt városunk volt polgármestere, Harcsa Lajos.
Harcsa Lajos Budakalászon született
és lokálpatriótaként meghatározó, közéleti szerepet töltött be a város életében.

Harcsa Lajos 1992-2000 és 20022006 között, 12 éven keresztül dolgozott
a városért polgármesterként. Vezetése
alatt indult meg a település infrastruktúrájának megteremtése, többek között
az utak, a csatornahálózat, a vezetékes
gáz, a telefon és a kábeltévé kiépítése,
a hulladékudvar létrehozása. Nevéhez
fűződik a testvértelepülési kapcsolatok
életre hívása Kahl am Main és Lövéte városaival. Támogatta a kultúrát is, polgármestersége idején épült meg a Faluház, a
Zeneiskola, elindult a Budakalászi Gimnázium, felújításrakerült a Fabro Ház és
a Polgármesteri Hivatal épületének bővítése is megtörtént. Támogatta a sérült
gyermekek fejlesztését végző Gézengúz

1985-ben kezdeményezte a helyi közösségépítő egyesület a Budakalászi Baráti Kör megalakítását, melynek elnöki
pozícióját is betöltötte. 1989-ben helyi
közéleti lapot indított el Kalász Újság

Még a világot járta, amikor azon
törte a fejét, hogy lehetne összegyűjteni azokat a lakótársakat, akik tenni
akarnak, tenni tudnak Budakalászért.
És megtalálta azokat a szomszédokat,
iskolatársakat, barátokat, akik mellé
álltak, létrehoztak 1985-ben egy civil
szervezetet, Magyarországon elsők kö
zött, a Budakalászi Baráti Kört. Sikerült a sok akaratot, elképzelést közös
akarattá formálni, települési közösségként érvényre juttatni. Fáradhatatlanul, ötletekkel telve dolgozott azon,
hogy életre keljenek a régi hagyományok, újakat teremtsenek, lendülete
mindenkit magával ragadott. Igazi
hőskora volt ez a Baráti Körnek.
A Baráti Kör elnökeként 1989-ben a
szentistvántelepi katolikus egyházkö-

Harcsa Lajos egy Budapest melletti
faluból városi feltételekkel rendelkező,
aktív közösségű települést teremtett.
Polgármesternek kijáró tisztelet mellett, Budakalász Város Önkormányzata
Harcsa Lajost saját halottjának tekinti,
örök nyugalomba július 2-án helyezik a
budakalászi Csalogány utcai temetőben.
Emlékét kegyelettel megőrizzük,
nyugodjék békében!
Budakalász Város Önkormányzata

A Budakalászi Szent István Alapítvány kuratóriuma
szomorú szívvel búcsúzik alapítójától, Harcsa Lajostól.
A kuratórium és a számtalan ösztöndíjas
hálás a nemes cél megvalósításáért.
Emlékét őrizzük, eszméihez hűségesen folytatjuk a munkát.

In memoriam...
Meghalt Harcsa Lajos. Az a
Harcsa Lajos, aki világhoz, politikához való viszonyát csak így
emlegette: lokálpatrióta vagyok.
Valóban az volt, harcos lokálpatrióta.

Alapítvány budakalászi gondozási központjának létrehozását. Sport iránti
elkötelezettségéről tanúskodik, hogy a
városban Sportcsarnok épült, ezt követően pedig 2006-ban Budakalász rendezhette az Öttusa Európa Bajnokságot.

zösséggel és Hazafias Népfronttal szövetségben megteremtette a Budakalászi
Szent István Alapítványt, melynek célkitűzését a tehetséges, szociálisan nehéz
helyzetben élő gyerekek továbbtanulásának megsegítésében jelölte meg az
alapító okirat. A cél megvalósításához
szükséges tőke előteremtését, személyes
ügyének tekintette, saját kezébe vette.
A kuratórium elnökeként koncerteket
szervezett, hihetetlen kitartással gyűjtötte a támogatókat, hogy az alapítói
cél megvalósulhasson.
1992-ben polgármesterré választották. Ebben a minőségben 12 évig szolgálta Budakalászt. Küldetésként élte
meg ezt az időszakot. Határozott elképzelésekkel indult. Polgármesteri hitvallásában ugyanazokat a célokat jelölte
meg, mint civil közösségi vezetőként:
„Minden eszközt meg kell ragadnunk
annak érdekében, hogy lakótársaink
idetartozását, a budakalászi voltukat
erősítsük, tovább erősítsük, hogy fizikai
jelenlétünk kiegészüljön lelki, szellemi itt
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léttel, lokálpatriotizmussal, hogy az itt
élők igazi budakalászivá váljanak, hogy
igazi otthonuknak, hazájuknak tekintsék az egész falut, Budakalászt.” – írta.
Polgármesterként soha nem törődött
bele abba, hogy sérüljenek kedves falujának érdekei. Szinte ülősztrájkot folytatott a minisztériumban, hogy kiharcolja
a Budakalászt elkerülő út tervét, makacs vitapartnerként a legvégsőkig érvelt a kalásziak igaza mellett.
Közszereplőnek lenni nem hálás
dolog, hiszen nem lehet mindenki kedvére tenni. Ám Harcsa Lajosban mindenki tisztelte azt a hihetetlen tenni
akarást, elszántságot, amivel településünk felvirágoztatásáért dolgozott. Felsorolni sem tudjuk azt a sok mindent,
amit polgármesterként megvalósított.
Ezekkel a sorokkal Harcsa Lajostól, lakótársunktól, munkatársunktól,
a célt látni és láttatni tudó irányítótól,
barátunktól veszünk búcsút.
Nyugodj békében!

barátai
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Budakalász Város Önkormányzat
bérlakás politikájának változása
Budakalász Város Önkormányzata 2015. áprilisában fogadta el 5 évre szóló Gazdasági Programját, amelynek szerves része a
bérlakás-gazdálkodás reformja. Jelenleg a város 175, többségében leromlott, erősen felújításra szoruló bérlakással rendelkezik. Éves szinten az Önkormányzat 39 millió forint bevételre tesz szert a bérlakások díjából, és 2014-ben megközelítően
25 millió forintot fordított karbantartásra és felújításra. A városban a bérleti díjak átlagosan 500 Ft/m2 körül alakulnak,
amely a piaci lakásbérleti áraknak kevesebb, mint fele. A bérlők felhalmozott tartozása meghaladja a 26 millió forintot.
A tartozásállomány ez év eleje óta, köszönhetően az intézkedéseknek, 20%-ot meghaladó mértékben csökkent.
Az Önkormányzat hosszú távon az
alábbi ingatlanjait kívánja megtartani:
Szentendrei út 1., Vasút sor 38., Mályva u.
1., Jókai u. 67. és 77., Táncsics u. 19. és a
Kolónián a földszintes családi házak.
A lakáspolitikai koncepció alappillére a lakásállomány jelentős leépítése.
Ennek végrehajtása érdekében a lejáró
bérleti szerződésekkel rendelkező, tartozással nem rendelkező bérlők részére a
bérelt ingatlan megvételre felajánljuk. A
vásárlás során a lakástörvény ide vonatkozó rendelkezéseit betartva járunk el, így
minden bérlő élhet elővásárlási jogával.
Amennyiben a bérlő elővásárlási jogával
él, a vételár kiegyenlítése kedvező formában történhet, a hivatalos értékbecslő
által megállapított vételár 1/3 részét
kell szerződéskötéskor kifizetni, a fennmaradó 2/3 részt pedig – a vételár függvényében – 3 illetve, 5 év alatt kamatmentesen. Ez a lehetőség a fent említett
hosszú távon megtartandó ingatlanokra,
továbbá a Kolónia bontásra kijelölt (lásd
lejjebb) és a Gyár utca 7. ingatlanokra
nem vonatkozik.

elbírt mennyiséget. További életveszélyt
jelent a kémények állapota. Legutóbb
4 lakás kéményét záratta le a Katasztrófavédelem, öngyulladás és szénmonoxid
mérgezés veszélye miatt. Egy lakásban a
szabványoknak megfelelő fűtésrendszer
kialakítása fél millió forintot meghaladó
kiadás lenne a tulajdonos részére. A teljes
felújítással járó 50 millió forintot elérő
összeget az Önkormányzat nem tudja előteremteni, a felújítás nem volna gazdaságos. Amennyiben a bérlemények tovább
fennmaradnának, az azok használatából
eredő balesetekkel járó mindennemű felelősség az Önkormányzatot terhelné.
Azok a bontással érintett bérleményekben lakó bérlők, akik 2017-2018-ban
lejáró, vagy határozatlan idejű bérleti
szerződéssel rendelkeznek, folyamatosan
kapnak cserelakásokat az Önkormányzattól. Azon érintett bérlők szerződéseit,

akiknek a szerződése 2015-2016-ban jár
le, nem hosszabbítja meg a tulajdonos.
A tartozásmentes bérlők felkerülnek egy
tartalék listára, amint lehetőség van rá,
számukra is biztosítunk kedvezményes
feltételekkel megvásárolható önkormányzati lakásokat. A tartozást felhalmozó bérlők kiköltöztetése, szükség esetén bírósági
eljárást is igénybe véve folyamatban van,
a tartozás behajtása mellett.
A változásokról, a szükséges teendőkről minden érintettet személyesen
időben tájékoztatunk. Kérdés esetén az
érintett nyugodtan fordulhat a Polgármesteri Hivatalhoz információért. Minden bérlőt kérünk és felhívunk arra, hogy
kötelezettségeiket, főként a lakbért és
közüzemi díjakat időben rendezzék, ha
pedig tartozást halmoztak fel, törekedjenek azt gyorsan és eredményesen minimalizálni, megszüntetni.

A Kolónia bontással érintett része:

Különösen érzékeny pontja a Város lakásgazdálkodásának a Kolónia területén
elhelyezkedő emeletes épület, a mellette
lévő földszintes sorépületekkel. A történelmi Kolónia területén, amely az egykori
Lenfonó-gyár munkásszolgálati lakásait
jelenti, összesen 32 bérleményt tartunk
nyilván, amelyből 8 darabot megtart az
Önkormányzat. Ezek konkrétan a földszintes házak a gyártelep kerítése mellett.
A Kolónia 1., 2., 3. szám alatti ingatlanok
bontására azok életveszélyes műszaki
állapota miatt kerül sor, előreláthatólag
2016. II. negyedévében. Az itt található
lakások érintésvédelmileg életveszélyesek, a vezetékek szigeteletlenül futnak a
falakban, a villanyórákhoz nem alakítottak ki biztonsági reléket. A ház villamosenergia-igénye ma már jóval meghaladja a
100 évvel ezelőtt kialakított hálózat által
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Kék hírek

Hatékonyabb bűnüldözés

Biztonságban a szünidőben is!

Amennyiben egyedül kell otthon
hagyniuk gyermeküket, nagyon fontos,
hogy tisztázzák vele a biztonságát érintő
alapvető szabályokat:

– Idegeneket ne engedjen be a lakásba!
– A véletlenül elöl hagyott gyógyszerek,
alkoholos italok veszélyesek lehetnek,
még kíváncsiságból se próbálja ki azokat!

Fotó: Kovács Andrea

n Mire figyeljenek oda kiemelten
a nyári hónapokban?
A tanév befejeztével az iskolai kötelezettségek alól hirtelen felszabadult fiatalok gyorsan kiengednek, legtöbbször
könnyelműen élik meg a nyári szünidő
adta szabadságot. Ebből adódóan a
legtöbb problémát az okozhatja, hogy
gyakran meggondolatlanul feltűnő, jól
látható helyen hordják az értékes műszaki cikkeket és ékszereket. Megmutatják egymásnak, néha dicsekszenek
is a frissen beszerzett mobiltelefonnal,
számítástechnikai eszközökkel a zsúfolt
tömegközlekedési eszközökön, plázában
és közösségi helyeken, amely növeli az
áldozattá válás lehetőségét.Hívják fel
a gyerekek figyelmét a fürdőzés szabályaira is! Nem csak az a fontos, hogy
ismerjék a fontosabb vagyonvédelmi
tanácsokat, hanem az is, hogy tisztában
legyenek a szabad vizekben – folyóban,
bányatavakban – történő fürdés jogi-,
egészségügyi- és élettani hatásaival is.
Az ezzel kapcsolatos főbb szabályokról
és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
ajánlásairól bővebben az alábbi linken
olvashatnak.
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/a-nyar-veszelyei

Új szolgálati autót kapott
a városrendészet

– Ha egy elektromos készülék elromlott,
ne nyúljon hozzá, várja meg a szülőket, amíg hazaérnek!
– Ha tűz ütne ki a lakásban, fontos, hogy
ismerje a tűzoltók számát, amit azonnal hívni kell és hagyja el a lakást! Ne
próbálja meg egyedül eloltani a tüzet,
mert könnyen füstmérgezést kaphat
vagy megsérülhet!
– Az interneten való szörfözés jó kikapcsolódásnak tűnhet, de itt is fontos az
óvatosság:
• Idegeneknek soha ne árulja el, hogy
egyedül van otthon!
• Senkinek ne adja meg a lakcímét,
személyes adatait!
• Ha nyaralni megy a család, az időpontot a közösségi oldalakon soha
ne írja ki, mert ez nyílt meghívó a
betörők számára!
• Ha chat-en idegenek hívják el találkozóra, mondjon minden esetben
NEM-et!
– Ha a szülők távollétében házibulit
tart, kerülje az alkoholt és a kábítószereket!

Új gépkocsit kapott a városrendészet Budakalász Önkormányzatától.
Az autóval még gyorsabban és hatékonyabban tudnak majd dolgozni a
rend őrei. Az új kisterepjárót június
elseje óta használják a városrendészek. A régi autó cseréje már nagyon
esedékes volt, mert a munkavégzésben is nehézséget okozott a járőröknek, egyes városrészeket nehezen,
lassan tudtak megközelíteni a régi
szolgálati gépkocsival. Az autó tetejére figyelmeztető jelzést adó borostyán sárga fényhíd, a két oldalára
fehér keresőlámpák kerültek. Beszereltettek továbbá egy URH rádiót,
ami a szolgálatban lévő rendészek
kapcsolattartását könnyíti meg. Az
adóvevő és a polgárőrség készülékei
is összhangban vannak egymással
a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Az autó öt személyes és már
túl van az első bevetésen, amivel a
járőrök nagyon elégedettek voltak.
A gépkocsival gyorsabbá és hatékonyabbá vált a városrendészet munkavégzése.

Meglőttek egy rendőrt Budakalászon
vette és a Főügyészség indítványozta az
előzetes letartóztatását. A kényszerintézkedés elrendeléséről az esetet követő
napokban döntött a Budai Központi Kerületi Bíróság.
Az elsődleges adatok szerint a cselekmény elkövetését követően a rendőrt is
és támadóját is kórházba szállították. A
sérüléseikkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kórház, vagy mentőszolgálat szóvivője adhat. Tekintettel arra,
hogy a nyomozás folyamatban van és
a legelején tart, magával a cselekmén�nyel kapcsolatban bővebb felvilágosí-
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Fotó: index.hu

Rendőrre támadt egy budakalászi
férfi június közepén. Az esetről a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze,
szóvivője, Dr. Nagy Andrea adott tájékoztatást. „A rendelkezésre álló adatok
szerint kedd délután Budakalászon egy
férfi, a vele szemben intézkedő rendőrökre rátámadt és az egyik rendőr
alkarját egy késsel megszúrta. Az esetet a Központi Nyomozó Főügyészség
vizsgálja. A rendőr alkarját megszúró
férfit, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt
gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség. A férfit az ügyészség őrizetbe

tást nem adhatunk.” A férfival szemben
az eljárást a Központi Főügyészség folytatja le.
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Fotók: Kovács Andrea

Útépítések a városban

A nyáron sem állnak le az útépítési,
javítási munkák a városban. Az alábbiakban felsoroljuk azokat az utcákat, városrészeket, ahol építkezések zajlanak
vagy útépítésekvárhatók.
Jelenleg a Scholz Ferenc utca építése
zajlik. Az utat ahol szükségesnek látták,
felbontották, hogy megfelelő alapozást
kapjon a terület, és a vízelvezetés rekonstrukcióját is elvégzi majd az építéssel megbízott cég.
Az utca építését követően javítják a
Scholz Ferenc és a Kőbányai utcát ös�szekötő Árok utcai részt.
A Ciklámen és a Mályva utca kereszteződésében egy vízösszefolyó épül a
csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója keretében. A július első felében induló munkálatok során fél
útlezárás biztosítja majd a zavartalan
forgalmat. Július közepén a város útjainak második körös javítása is elkez-

dődik. Ezen munkák a Szent László
utca és Szegfű utca kereszteződésében,
és a Sport utcában levő fekvőrendőrök
javításával kezdődnek. Ezután elvégzik
a Széchenyi és Attila utca kereszteződésében levő útsüllyedés javítását, a
Takarékszövetkezet előtti járda helyreállítását, a Kőbányai úton az autójavító előtti úttest aszfaltozását valamint
szintén a Kőbányai úton vízvető rámpa
építésére is sor kerül. Július közepére
várható a Klisovác és Erdőhát utcai kereszteződés teljes szélességű javítása is.
A munkálatok idején egy napra a forgalom elterelésére lesz majd szükség. A
pontos dátumról plakátokkal és szórólapokkal tájékoztatjuk a környék lakosait.
A nyár második felében zajlik majd
a Sport utcai parkoló kialakítása és a
Barát utca felületének javítása és csapadékvíz elvezetésének megoldása.
A Felsővár utcai járda javítása július
elején várható, majd ezután az Egészségház előtti jelenleg gyöngykavicsos út
térkő burkolását végzik el. Ezt követően
a Mátyás király utcában építenek, a Szalonka utcában pedig áthelyeznek fekvőrendőröket.
Az útpadka javítása, a felhalmozódott
földréteg nyesése már elkezdődött, ezek
a munkálatok a Szegfű és Tanító utcában és a Lupa-szigeti úton zajlanak.

Budakalász
anno és most
Újságunkban szeretnénk megmutatni, mennyit változott a város képe a
rendszerváltás óta.
Ehhez várunk budakalászi képeket a
90-es évekből. A képek bemutathatják
a város egy-egy közismert pontját, de
megjeleníthetnek kevésbé ismert, ám
nagy változáson átment utcarészeket is.
A képeket következő lapzártánkig,
2015. július 29-ig kérjük eljuttatni a
Polgármesteri Hivatalba.
A névvel és címmel ellátott papírképeket szkennelést követően visszajuttatjuk a tulajdonosához. Fotók digitálisan
is küldhetők a hirmondo@budakalasz.
hu e-mail címre.
A legjobb, legnagyobb változást bemutató képeket közzétesszük következő
számunkban, az újságban megjelenő
képek beküldőinek pedig a város új logójával ellátott ajándéktárgyakat küldünk.
Közreműködésüket köszönjük!

Szemétszállítás a felújítás, javítás alatt álló utcákban

Az Önkormányzat kéri a javítás alatt álló utcák lakóit, hogy szemétszállítási napokon a hulladékgyűjtőket a legközelebbi – szemétszállító járművel
megközelíthető – területre helyezzék ki.

Szúnyoggyérítés Budakalászon

A kormány döntött arról, hogy átvállalja az önkormányzatoktól a csípőszúnyogok elleni védekezés költségeit, az irtás
teljes körű lebonyolítását, amely feladattal
a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
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igazgatóságot bízta meg.
Június végén veszi kezdetét a központi szúnyoggyérítési program azokon a
területeken, amelyeken a legtöbb vérszívó
rovar található. A szúnyogok számát és
az elvégzett munkát ellenőrző szakértők,
valamint magát a gyérítést végző szakemberek is készen állnak a munkálatok megkezdésére.
Önkormányzatunk a központi program mellett önállóan is végzett szúnyog�gyérítést, mivel erre az időszakra megnőtt
a szúnyogpopuláció száma. A város teljes
területének légi és kémiai szúnyoggyérítése június 19., 20-án történt. A központi
gyérítés első időpontja június utolsó nap-

jaira végére esett, amely földi- és légi szúnyogirtás is jelentett.
Az érintett területeken a méhészek időben értesítést kapnak, hogy a munkálatok
idejére a méhcsaládokat elzárhassák. A
légi kivitelezés az esti órákban történik,
míg a földi kijuttatást naplementekor
kezdik, hogy a szúnyoggyérítés hatékony
legyen és minél kisebb kockázatot jelentsen a méhekre. A vállalkozók a gyérítéshez kizárólag olyan szereket alkalmaznak,
amelyeket az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal engedélyezett. A felhasznált szerek a
melegvérű élőlényekre, így az emberre és
a háziállatokra semmilyen veszélyt nem
jelentenek.

Budakalászi hírmondó

Közélet

Nemzeti Összetartozás Napja
A világháborút lezáró békeszerződés kilencvenedik évfordulóján foglalták tör
vénybe Magyarországon, hogy az elszakított területek magyar lakói is a nemzet
részei. Erre hívja fel a figyelmet minden esztendőben a Nemzeti Összetartozás
Napja, amire 2010 óta, június 4-én emlékezünk meg. A trianoni békeszerződés
évfordulóján, Budakalászon a Kárpátok-őre szobornál tartottak ünnepséget, ahol
beszédet mondott Dr. Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országa Alapítvány elnöke.
„Nagy dolog, odáig eljutni, hogy országszerte megemlékezésre kerülhet sor.
Három dolgot fontos lenne elmondani:
az egyik az, amit Padányi Viktor is leírt,
hogy aznap június 4-én a harangok
szóltak két órán keresztül, hogy Magyarországnak vége. Ez azért nagyon
érdekes dolog, mert nem csak Nemzeti
Összetartozás Napjáról van szó ebben
az esetben, hanem a Kárpát-medencének az összetartozásáról is. Ezer éven
keresztül létezett egy királyság és utána
ez eltűnt a föld felszínéről, ez szinte megdöbbentő. Tehát mindenféleképpen érdemes kimondanunk és előbb-utóbb be
is következik, hogy ezt orvosolni fogják,
hogy a világ bűne maga Trianon. Tehát
olyan nincs, hogy egy ország eltűnjön
egyik pillanatról a másikra. A másik,
amit még érdemes kiemelni, azért vagyok teljesen feketében, mert nem ünnep

a mai nap, hanem megemlékezés. Igaz
ságtalan béke volt, az kétségtelen tény,
hogy ott mindent elkövettek, hogy a magyar királyság többé ne létezzen. Egyrészt leszerelték a hadseregét, elvették
az ország kétharmadát, 21 millió magyarból 7 millió 900 ezer maradt, ha ezt
kibírta egy nemzet, akkor azt kell mondanom, hogy életre van ítélve, tehát mi
nem fogunk elpusztulni, nem kell sírni.
Ki kell tartani.”

szágban élő rokonokat meglátogatni és
milyen körülmények között? Mit meséltek a szülők és nagyszülők ezekről a
témákról. Ehhez várjuk a budakalásziak
írásos beszámolóit, illetve ha van régi
levél, fénykép, dokumentum azt is szívesen fogadjuk.
A jövő év februárjában régi esküvői képekből, koszorúslányokról, esküvői menetről képkiállítást szervezünk.
Ehhez már kaptunk néhány fényképeket, de szívesen veszünk további fotókat
is. Mindemellett várunk a sváb élettel

kapcsolatos bármilyen más anyagot, dokumentumot. A fényképeket, dokumentumokat természetesen szkennelés után
visszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak.
A fentiekhez segítséget legkésőbb
július végéig várjuk a 06 70-456-7118as telefonszámon vagy a kati.wagner@
index.hu és a bnnekati@gmail.com
e-mail címeken.
Köszönettel:
Wágner Lászlóné
a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke

Fotók: Kovács Andrea

A szónok után ünnepi műsort láthattak a megemlékezők. Lázár Csaba
színművész Bubula Ida „A mi határunk”
című versét mondta el, majd a kalászi
művészeti iskola tanárai és diákjai is
felléptek.A megemlékezés végén a város
vezetői és civil szervezetei elhelyezték a
megemlékezés virágait a Kárpátok-őre
szobornál.

Nachrichten / Hírek
A budakalászi svábok kitelepítésének
70. évfordulójára emlékezünk a jövő
esztendőben. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Egyesület vezetősége
elkezdte a felkészülést az eseményre és
már tárgyalt az elképzelésekről.
Szeretnénk ebből az alkalomból egy
könyvet szerkeszteni, kiadni. A könyv
egyik témája az lenne, hogy hogyan
élték meg azt az időszakot a kalászon
maradt svábok, amikor az 50-es, 60-as
években kezdtek hazajönni a kitelepítettek. Mikor volt lehetőségük a Németor-
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Jegyzet – „Fészbuk”

Tisztelt polgármester úr, egyszerűen nem akartam hinni a szememnek,
mikor láttam az Omszk-tó partján azt
a sok rendőrt meg egyenruhást, amint
szedik ki a szerencsétlen flótásokat a
vízből. Mentek körbe-körbe, és mindenkire rászóltak, aki eljött a tópartra
a nyóckerből, meg a háromker paneljaiból, én meg tolom a biciklit utánuk,
és felmegy bennem a pumpa, mit képzelnek ezek, már békében megfulladni
se hagyják az embert. Láttam is, hogy
idegesen néztek maguk mögé, ott vagyok-e még, úgyhogy párszor bebújtam egy fa mögé, mintha pisilnem kéne,
mert a parkban ez az egyik legkevésbé
feltűnő dolog, mondhatni, a legjobb
álca. Gondoltam is magamban, legközelebb a kutyát is elhozom megpisiltetni, álcának, meg egy lendülettel már
megfürdetem a tóba, az is népszokás
itt, be is kéne emelni a városi címerbe
jelképnek. De aztán meggondoltam
magam, beszéltem is magamnak, mer
sokszor ez az egyetlen lehetőségem értelmes beszélgetőtársat találni, szóval
mondom magamnak, demokrata nem
fél, egy életem, egy hal álom, a halról
jut eszembe, miért kell ide horgászjegyet venni? Szóval felbátorítottam
magam, és odamentem a népszerűtlen népszárítókhoz, ezekhez a razziázó
zsandárokhoz, egész kommandó vót,
lehettek vagy hárman, szóval mondom nekik, maguk mér zavarják vis�sza a panelbe az embereket, hát mért
nem fürödhet ebbe a tóba senki, csak a
békának szabad, és különben is, miért
nem a nyóckerbe emberkednek, de ezek,
drága polgármester úr, rám se hederítettek, csak mondták, tiltja a törvény
a fürdést, meg majd nemsoká megcsináltatja a tanács a strandot, egyébként
meleg időben meg itt az egész nyócker.
Meg mondták ezek a pancsolásgátló
kisiparosok azt is, hogy sok pénz kéne
a strandra, ami most nincs, de tudom
én, hogy majd maga szerez. Olvastam
ebbe a városi lapba nemrég, maga
mondta, hogy ciklusokban kell gondolkodni, én kérem tudom, mi az a ciklus,
a feleségemnek is van minden hónapban, hát láthatja, magához hasonlóan
én is ciklusokban gondolkodok. Hát
kérem, én kitaláltam a megoldást, nem
is kell jövőre várni, mer olyan könnyen
megoldható. Kérem, drága tanácselnök elvtárs, akarom mondani polgár-
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Illusztráció: Lovász Anita

Szörny

mester úr, bocsánat, csak úgy rááll a
szám erre a régi dologra, szóval láttam
a diszkoveri csenelen egy filmet a loknesszi szörnyről, hogy a népek szakmányba járnak oda, ahol MelGibszön,
na mit szól, milyen jó a kiejtésem, pedig
csak oroszt tanultam világ életembe,
szóval minden turista szalad oda, ahol
az a kékre festett arcú ürge ugrált a
középkorba, na, Skóciába, nézni ezt a
szörnyet a tóba. Azt mondták a filmben,
hogy ez a szörny ott suhan a vízfelszín
alatt, és rémisztgeti az olyan demokratákat, mint én. Na most, azt gondoltam
ki, hogy bérlek egy béka-jelmezt, felveszem, minden nap hajnalba lemászok
a tóba, mint Omszknesszi Szörny, és
mikor a sok kerületi turista éppen bemászik a tó közepébe, felmerülök, és
jól megijesztem őket. Képzelje el, maga
megspórolja a zsandárok bérét, mer
innentől teljes körű szolgáltatást nyújtok maguknak, rendőr már nem is kell
majd, és amitől még hanyatt fog esni,
számlaképes is vagyok! Képzelje, drága
polgármester úr, már meg is kérdeztem
a haveromat, a Józsit, mer ő ért az adózáshoz, évek óta jól menő illegális pálinkafőzdéje van, szóval mondom neki, te
Józsi, tudok én számlára vízfelület alatt
szörnyülködni? Azt mondja persze, mer
ahogy a költségeiddel együtt felmerülsz a tóból, és a fürdőzőt kiüldözöd
a partra, az már humán szolgáltatás,
mer ugye adják neked a lóvét a tanácstól, te meg szolgáltatod a humánt. De
arról lebeszélt a Józsi, hogy átalányba
merüljek fel, mer akkor már átesek a
Katába, amit nem igazán értettem,
merhogy az én feleségem Erzsi már

negyven éve, és roppant féltékeny még
mindig. Szóval, drága polgármester úr,
azzal, hogy engem kinevez Omszknesszi
Szörnynek, az egy munkahelyteremtő
beruházás, mer ugye végre harminc
év után lesz munkahelyem, a béka-perspektívához már szokva vagyok, megspórolja a zsandárok bérét is és csak
úgy özönleni fog ide a sok turista, a víz
meg hűsít és jót tesz az arcbőrömnek.
Még valami jó ijesztgetős szöveget kell
kitalálni, mer szerintem a húúúúú, az
olyan snassz, de hosszú se lehet, hogy
például „jónapotkívánokkiskezétcsókoloménvagyokazomszknessziszörnytessékmegrémülni”, mermire ezt a vízből kiemelkedve kimondom, telemegy a
tüdőm vízzel és akkor oda az új melóm.
Lehet, hogy írok valami locsolóvers-félét, hehe, érti, locsoló verset, mer a
zsandárok szerint már le se locsolhatja
magát az ember a tóba. „Tó mélyén jártam, turistát találtam, el akart osonni,
szabad-e locsolni”, na valami ilyet.
Mindenki jól járna, mer a nép megkapja a látványosságot, dől majd a lé,
és végre nem a fa mögé, maga megcsinálja a kalandparkot, özönlik a turista.
Jut eszembe, csupasz nudisták rémisztgetéséért felárat számítok fel, ezt kalkulálja be azért. Polgármester úr, igazán
nem mondhatja, hogy nem vagyok jószándékú, önzetlen meg segítőkész, a
nullából itt várat építek magának, úgyhogy támogassa a szörny-projektemet,
haláli lesz.
fbi

Budakalászi hírmondó

Egészség

Oktatás

Közös erővel a gördülékenyebb betegellátásért
Szentendre Város Egészségügyi Intézményének vezetője, Dr. Pázmány
Annamária kérelemmel fordult a járás
településeinek vezetőihez, köztük Budakalász Város Önkormányzatához,
amelyben a betegek beregisztrálását segítő totemoszlop, valamint a sebészeti
vizsgálatok pontosabb, szélesebb körű
elvégzését segítő gép vásárlásához kért
támogatást. A hozzájárulással a település lakosai szakorvosi ellátásának színvonala és körülményei javulnak. A járás
13 önkormányzatának lakosságszáma
alapján az egy lakosra jutó összeg 66
forint. A támogatás finanszírozásához
a beruházási céltartalékok biztosítanak fedezetet. A témával kapcsolatban
Tolonics Istvánt, a Népjóléti Bizottság
elnökét kérdeztük. „A budakalászi önkormányzat a rá eső résszel, mintegy

700.000 forinttal támogatja a beruházást. Egy olyan gép és számítógépes program beszerzéséhez nyújtunk
támogatást, ami – ha valaki járt már
a szentendrei egészségügyi intézményben – rögzítiés megőrzi az adatait, így
a kórelőzmény egy gombnyomással előhívható az orvos számára. A beteg is jogosult a hozzáféréshez, akár otthonról is
nyomon követheti, hogy mi történt vele
eddig és mi az a kezelés, amitkapott. Az
önkormányzati hozzájárulás azért is
fontos, mert sok budakalászi jár Szentendre központi intézményébe.” A betegek regisztrálását szolgáló totemoszlop
érintőképernyős felülete a vizsgálatokra
időponttal rendelkező betegek regisztrálását is segíti és csökkenti a recepciónál
lévő sorbanállást.

Budakalászon

tüdőszűrést tartunk!

2015. július 28-tól augusztus 11-ig.
A vizsgálat ideje naponta

Helye

Hétfőn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig
Szerdán: 12-18 óráig
Csütörtökön: 8-14 óráig
Pénteken: 8-14 óráig

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2011 Budakalász, Szentendreiút 9.
Földszint, klubszoba
(Bejárat a hátsó udvarról,
a hátsó bejáratnál.)

A TÜDŐSZŰRÉS 40 ÉVES KOR FELETT INGYENES!
40 év alatti lakosoknak a tüdőszűrés díja: 1.700.-Ft
Kérjük, hogy személyigazolványt, TB kártyát, valamint előző évi
tüdőszűrő igazolást hozza magával!

Orvosok
szabadságon
Háziorvosok:
Dr. Kiss Edina július 13-tól augusztus 8-ig
szabadságon lesz, helyettese Dr. Török Zsolt
saját rendelési idejében.
Dr. Török Zsolt július 6-10. között és
augusztus 10-28. között szabadságon lesz,
helyettese Dr. Kiss Edina saját rendelési idejében.
Dr. Gál Katalin augusztus 3-28. között
szabadságon lesz, helyettese Dr. Sulyok András saját rendelési idejében.
Dr. Sulyok András szabadságon lesz július
3-24. között, helyettese Dr. Gál Katalin saját
rendelési idejében.

Gyermekorvosok:
Dr. Németh Márta augusztus 24-től szeptember 11-ig szabadságon lesz, helyettese Dr.
Asztalos Imre saját rendelési idejében.
Fogorvosok:
Dr. Rénes Nóra július 27-től augusztus
14-ig szabadságon lesz, helyettese Dr. Veszeli
Dóra saját rendelési idejében.
Dr. Veszeli Dóra július 1-3. között és
augusztus 17-24. között szabadságon lesz,
helyettese Dr. Rénes Nóra saját rendelési
idejében.
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Mire várunk még?

Kérdések a Szentistvántelepi
Általános Iskola bővítéséről

Számos kérdéssel fordultak
az Önkormányzat felé a szülők
és a városban élők a Szentistvántelepi Általános Iskola bővítésével kapcsolatban. A projekt
előkészítésében szerepet vállat
a város vezetése és mindenben
támogatást határidőre teljesített az intézményfenntartó felé.
A beruházás és a közbeszerzési eljárás levezénylése a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) és az Nemzeti
Sportközpontok kompetenciájába tartozó feladat, ezért megkerestük az érintett szerveket.
A KLIK Szentendrei Tankerületének vezetője, Csepreginé Volosinovszki Mária kérdésünkre a
következő közleményben válaszolt:
„A Szentistvántelepi Általános Iskola bővítésére kormányhatározat
szerint kerül sor. A megvalósulási
fázisokra vonatkozóan érdemi tájékoztatást a Nemzeti Sportközpontok
tud nyújtani.Amennyiben az iskolabővítés nem fejeződik be a tanév
kezdetére, a diákok elhelyezését a
KLIK a tavalyi évhez hasonlóan
korszerű mobiltantermekben oldja
meg az építkezés befejezéséig.” A
budakalásziak kérdéseivel megkerestük a Nemzeti Sportközpontot
is, akiktől eddig még nem érkezett
válasz. A későbbiekben az iskolabővítéssel kapcsolatos eseményekről
folyamatos tájékoztatást adunk a
városban élőknek. Budakalász város
éves szinten mintegy 76 millió forintot fizet a KLIK-nek az iskolák fenntartására, emellett minden évben
direkt támogatásban 3-4 millió forinttal járul hozzá az intézmények
fejlesztéséhez, a tantermek és az udvarok felújításához.
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A pedagógusokat és az egészségügyi dolgozókat ünnepelte a város

Díjazták Budakalász pedagógusainak munkáját
A városban idén is megtartották a
gyermekek oktatását-nevelését végző
pedagógusok tiszteletére rendezett
pedagógus napi ünnepséget. Az eseményen két oktató vehette át a város által
alapított díjakat kiemelkedő munkájuk
elismerésként.
A „Budakalász Kiváló Pedagógusa-díjat” az idén Nógrádi Anikónak,
a Kalász Suli pedagógusának, a „dr.
Milosevits Péterné Budakalász Közoktatásáért-díjat”, pedig Katonáné Vas
Erzsébetnek, a Szentistvántelepi Iskola
oktatójának ítélte oda a város Képviselő-testülete. A rangos elismeréseket
Rogán László polgármester és Ercsényi
Tiborné alpolgármester asszony adta át.
A rendezvényen az intézmények is
átadták kitüntetéseiket nevelőiknek,
dolgozóiknak. A Telepi Óvodásokért
Alapítvány Arany Medálját Faggyasné
Tóth Magdolna, a Budakalászi Óvodásokért Alapítvány díját Nagyvatiné
Rusznyák Rita. A Telepi Óvoda nyugdíjba vonulása alkalmából Gellért Mihálynét, 30 éves jubileuma alkalmából
pedig Soóky Kornéliát köszöntötte. A
Nyitnikék Óvoda három óvodapedagógusnak adott át elismerést 30 éves
munkájáért: Blaskóné Oravecz Editnek,
Deme Saroltának valamint Fodorné
Földesi Zsuzsannának. A Kalász Suli
Pedagógus Gyűrűvel Végh Ferencnét,
a Szentistvántelepi Iskola pedig Petykó
Díjjal Dobainé Angelmayer Annát tüntette ki.
A díjazásokat követően Csengeri
Attila színművész tartott a nyárra hangoló vidám zenés műsort a rendezvényen résztvevő több mint kétszáz
budakalászi pedagógusnak.
A díjazottaknak gratulálunk!

„dr. Milosevits Péterné – Budakalász Közoktatásáért”-díj
kitüntetettje Katonáné Vas Erzsébet
a Szentistvántelepi Iskola egyik alapító tagja,
meghatározó nevelője
Katonáné Vas Erzsébet a Szentistvántelepi Iskola egyik alapító tagja, meghatározó nevelője. Hosszú évekig az alsós munkaközösség vezetője volt. Irányítása alatt a tanítók munkája hatékonnyá, elismertté vált.
Szakmájának mestere.
Munkájában kitartó, példamutató. Tanítványaival megértő, de határozott és következetes.
Az osztályában tanulók közül sokan szerepelnek eredményesen a versenyeken. A felsős kollégák elismerően nyilatkoznak jó, alapozó munkájáról.
Tehetséggondozása követésre méltó, de sikerrel fejleszti a tanulási
hátrányban lévőket is.
Folyamatosan képzi magát, önmagával szemben maximalista, a
szülők pedig elismerik felkészültségét, kemény munkáját.

Semmelweis napi elismerés
Budakalász egészségügyi dolgozóinak
munkáját köszönte meg a város június
16-án, a Semmelweis napi ünnepségen
a művelődési házban. A rendezvényen
az orvosokat, fogorvosokat, az asszisztenseket, védőnőket, a bölcsőde és az
idősklub dolgozóit, valamint az egészségklub képviselőit köszöntötte Rogán
László polgármester.
Kiemelkedő munkája elismeréseként
az idén, Zelizi Erikának, a Budakalászi
Idősklub vezetőjének ítélte oda a város
Képviselő-testülete a „Budakalászi Polgárok Egészségéért-díjat”. A szórakoztató, zenés műsorról a pedagógus napi
ünnepséghez hasonlóan Csengeri Attila
színművész gondoskodott.
A díjazottnak gratulálunk!

Budakalász Kiváló Pedagógusa-díj
kitüntetettje Nógrádi Anikó
a Kalász Suli Általános Iskola tanítónője

Budakalászi Polgárok Egészségéért-díj
kitüntetettje Zelizi Erika,
a Budakalászi Idős Klub vezetője

Nógrádi Anikó 26 éve dolgozik Budakalász oktatási rendszerében
a gyerekekért. Munkáját nagy lelkesedéssel, figyelemmel és kimagasló
szakmai tudással végzi, a tanulók szeretete és a szülők megbecsülése
közepette.

Zelizi Erika 7 éve vezeti a Kalászi Idősek Klubját. Irányítása
alatt az intézmény Budakalász Város idősügyi központjává vált.

Tanítványai szívesen és eredményesen vesznek részt iskolai és iskolán kívüli versenyeken. Indultak például meseíró- és fotópályázatokon
és résztevői voltak rádióműsornak is.
Számára a hagyományőrzés különösen fontos. Osztályai az iskola
rendezvényein rendszeresen fellépnek a helyi nemzetiségek táncaival,
ezzel színesítve a programot. Oklevelek sora igazolja, hogy módszere
mások számára is példaértékű.
A tanári feladatokon túl nagy lelkesedéssel vesz részt a közösség fejlesztésében, a környezet szépítésében. Utoljára a Kalász Suli folyosójának és udvarának felújítását, rendezését szervezte meg, irányította és
dolgozott is benne keményen.
Anikó időt fáradtságot nem kímélve részt vállal az iskola vezetőségi
munkájában és fontosnak tartja a Kalász Suli arculatának alakítását is.

Intézményvezetői és adminisztratív feladatai mellett nagyon sok
időt szakít arra, hogy részt vegyen a gondozási munkában. Ha kell,
helyettesíti a házi gondozónőket, ebédet visz ki a beteg idősnek.
A bejáró ellátottakon kívül figyelmet fordít valamennyi, a látókörébe kerülő budakalászi idős emberre. Jó kapcsolatot alakított ki
a szociális területen dolgozó többi intézménnyel és rendszeresek a
találkozók az óvodás és iskolás gyermekekkel.
Az Erika által évente megszervezett balatoni kirándulás és a
budafoki Borkatakomba Pincerendszer látogatása az idősek közösségi életének éves fénypontja.
Folyamatosan képzi magát, ezt a lehetőséget biztosítja munkatársainak is. Vezetése alatt nagyszerű munkahelyi közösség jött létre.
Közbenjárására gyakran jelennek meg életképek a helyi újságokban az idősek klubjáról, ezzel is terjesztve az intézmény jó hírét.

Kalászi hírességek: Pálvölgyi Ádám – Méz együttes basszusgitárosa

"A kalászi volt az igazi
jubileumi koncertünk!"

A gyerekkoromat Budapesten töltöttem. Nagy hatással voltak rám az
akkori zenekarok, a P.Mobil, Hobo
Blues Band, a Beatrice és természetesen az LGT. Ezekben a zenékben
érezni lehetett a lázadást, gondolok
itt Cseh Tamás dalaira is. Úgy gondoltam, én is megpróbálkozom a zenéléssel. Amatőr szinten kezdtem, majd
később beiratkoztam zeneiskolába,
ahol megtanultam az alapokat.
n A gitár talált meg téged, vagy
te találtad meg a gitárt?
Szerintem akkor majdnem mindenki gitárral foglalkozott. A nagymamám zongoratanárnő volt, de ő
Szegeden élt, így csak a zene szeretetét
tudta átadni nekem, tanítani sajnos
nem tudott a távolság miatt. A gitár
egyszerű történet, „zsebre vágja” az
ember és elviszi, ahová csak szeretné.
Bármilyen műfajba be lehet vele kapcsolódni a jazz-től a klasszikus zenén
keresztül a pop, vagy rock műfajig.
A basszusgitár úgy jött az életembe,
hogy akármelyik zenekarban elkezdtem játszani, mindenhol az jelentett
gondot, hogy nincs basszusgitáros, így
ki tanultam a „mesterséget”.
n Milyen zenekarokban játszottál?
A Piarista Gimnáziumba jártam
Budapestre, ahol sok mai hírességgel volt szerencsém diákként együtt
zenélni, többek között Gömöri Zsoltival, aki az Eddában, Bogdán Csabival, aki az Első Emeletben lett ismert
muzsikus. Akkor és ott nem alakultak
ki konkrét zenekari formák, csak ös�szeverődtünk. Céltudatosabban 19811982-ben kezdtem el zenélni.
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n Melyik műfaj fogott meg téged
leginkább?
A népzene. Megcsömörlöttem a
könnyűzenétől és egyik ága sem fogott
meg, mert mindegyikben azt éreztem,
amit John Lennon mondott: „Részévé
vált az ember annak, amit utál.” Gyakorlatilag az egész pop-rock lázadás,
ami megfogalmazta a fogyasztói társadalommal szemben önmagát. Egyszer
csak azt vette észre az ember, hogy
termékké vált ő maga is. A népzenében viszont éreztem a tisztaságnak, az
új kezdetnek a lehetőségét.
n 1988-ban megalakult a M.É.Z.
Együttes, hogy is történt ez?
Volt egy konkrét társaságunk, West
and Panorama néven játszottunk és
bizony fellépéseink is akadtak már.
Három blokkból építettük fel a zenei
anyagot, volt egy amerikai rész, ami
Tóth Kálmán nevéhez fűződik, aztán
volt egy blues-ra épülő elem, ami Batsek Pistához, később Fekete Jenőhöz
volt köthető, ők a Palermo Bugi Gang
vonalból származtak és volt a harmadik blokk, a skót és az ír népzene,
amik később countryvá alakultak.
Amikor 1986-ban leszereltünk újra
összejöttünk, úgy gondoltuk akkor,
hogy az ír-skót zenei irányzat lenne
az igazi út nekünk. A zenekart 1988ban alapítottuk meg, szükségünk volt
egy énekesre, így jutott eszünkbe az
egyik ismerősünk, Kuklis Henrik,
akinek a hangján a mai napig megszólalnak a dalszövegek. A blues-sal
telített volt a piac, ezért gondoltuk
úgy, hogy érdekes lehet, amit elterveztünk. Az első húsz, harminc szám
az kottából készült el, meghallgattuk,
utána a hegedűs lejátszotta és meg-

Fotó: VKC TV

Pálvölgyi Ádámot sokan ismerik a budakalásziak
közül, és nem csak a népszerű M.É.Z. Zenekar basszusgitárosaként, hanem városunk polgáraként is. Ádám
bő tíz évvel ezelőtt választotta lakhelyéül Budakalászt,
amikor új otthont kerestek maguknak és gyermekeiknek. A mindennapokban a család, a zene és a munka
között próbálja az összhangot megtalálni, mert a koncertek nem állnak meg, a zene szól tovább.
próbáltunk kíséretet fabrikálni hozzá.
A végeredmény annyira nem találkozott az akkori közönség igényével,
ebből lett a Meg nem Értett Zenekar.
Azon vigasztalódtunk, hogy Mozart-ot
sem értékelte a kora, a többi nagyság
is csak a halála után lett valaki. Így lett
az együttes neve M.É.Z.!
n Az együttes fennállásának
25. évfordulóját is Budakalászon ünnepeltétek, hogyan emlékszel erre vissza?
Több huszonöt éves koncertünk
volt abban az évben. Nem akartuk
csak egy helyszínre összehozni ezt a
különleges alkalmat, jártuk vele az országot. Igazából a kalászi volt az igazi
jubileumi koncertünk. Legkedvesebb
emlékem az volt, amikor együtt játszhattam Kollár Attila doktor úrral, akit
remélem, a barátomnak is mondhatok. Ő a Solaris Zenekar fuvolistája,
egyébként radiológus és nem mellesleg egy utcában lakunk, van egy privát
jó kapcsolat is közöttünk. Remélhetőleg decemberben, amikorra újra egy
nagyobb kalászi fellépést tervezünk,
az Adventi időszakban, megint együtt
játszhatunk.
n Mennyire szól munkáról majd
a nyár?
Nem tervezünk előre. Az elérhetőségeinket tudják, ha hívnak, megyünk.
Szépen alakul egyébként a program fellépések, fesztiválok. Nagy megtiszteltetés, hogy meghívást kaptunk a Kaláka
Fesztiválra, ahol a népzenei élet krémje
megjelenik. Később jönnek a Balatoni
fesztiválok, játszunk Békásmegyeren
is, sok jó és ismeretlen hely vár ránk.
VM
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Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Varjútár Könyvtár hírei
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy könyvtárunk a nyár
folyamán nyári szünet nélkül, a megszokott nyitvatartási
időben várja az érdeklődőket.
Hétfő-péntek: 9.00-14.00
Kedd-csütörtök: 13.00-18.00
Könyvtárunk gondoskodott a nyári olvasmányokról is.
Többek között új, színvonalas útikönyvek érkeztek,
amelyeket utazás előtt érdemes áttanulmányozni.
Mese- és ifjúsági irodalmunk is bővült. Angol és német
nyelven is beszereztük a Harry Potter köteteket, valamint
Rick Riordan kalandos történetei is olvashatóak ezeken
a nyelveken.
Diafilm állományunk 12 darab filmmel bővült. Változatlan
feltételek mellett kölcsönözhető a meglévő 200 darabos
állományunk is.
Olvasóinkat egy kis nyári játékra invitáljuk
„Nyári olvasmányélményem” címmel.
Kölcsönözd ki nyári olvasmányaidat a könyvtárból,
és az élményt oszd meg velünk!
Gyerekektől és felnőttektől egyaránt várjuk a
beszámolókat, ajánlásokat írás, rajz vagy fotó
formájában 2015. szeptember 1-jéig.
Minden beérkezett alkotást díjazunk!
A Könyvbarátnők Klubja könyvajánlata nyárra,
nemcsak klubtagoknak:
Egressy Zoltán: Százezer eperfa
Grecsó Krisztián: Megyek utánad
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Budakalászi Kultúrcseppek
n KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Szegedi Katalin
A Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár júniusban is számos programmal várta a látogatókat. A kiállítások
mellett a zene is, és a testmozgás is teret
kapott a falak között. Júniusban láthatta
a közönség Szegedi Katalin illusztrátor,
kiállítását a Művelődési Ház kávézójában. A megnyitó is különleges volt, ahol
az alkotó maga kalauzolta végig vendégeit a tárlaton.

Sárospatakiné
Fazekas Judit

ICECREAM
Super Session

Egy másik kiállításnak is otthont adott a művelődési ház júni
usban, Sárospatakin é Fazekas
Judit viseletkészítő alk otásait is
láth atták az érdeklődők. A kiállítást Csesznák Éva etnográfus és Kósa
Klára keramikusművész, a Népművészet Mestere nyitotta meg. A tárlatot
támogatta a Tölgy Természetvédelmi
Egyesület. A viseltekről szóló kiállítás
a Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagszervezete, a Dunakanyar
Népművészeti Egyesület és a Kós Ká
roly Művelődési Ház és Könyvtár össze
fogásaként volt látható.

Születésnapi örömzenélést tartott az
ICECREAM Super Session zenekar június 19-én. A kilencedik születésnapját
ünneplő együttes buliján funki, soul és
jazz dallamok is megszólaltak, de a rock
sem hiányozhatott az estéből. Természetesen a legendás CREAM számok is
felcsendültek a közönség nagy örömére.
Hallhatóak voltak eddig ismeretlen dallamok is, amivel a zenekar köszönte meg
rajongóinak az elmúlt 9 évet.

Digitális átállás
Városi TV a UPC hálózatán!
Budakalász város televíziója már digitálisan is elérhető, a UPC hálózat digitális bronze csomagjában
az 513-as csatornán, 220 MHz-en. Kövesse figyelemmel a városi eseményeket a TV-ben is! Az adás
a Telekom analóg hálózatán valamint interneten a
www.vkctv.hu oldalon továbbra is elérhető. Adásaink a jövőben Budakalászon kívül Leányfalun,
Szentendrén, Pilisszentlászlón és Pomázon is láthatóak.
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Diákhírek
n Telepi SULI

Családi Gyermeknap a Telepi Oviban

„Évek óta készül ez a gyereknapi
programunk. Idén át kellett gondolnunk az új udvarunk átadása miatt,
hogyan védjük és óvjuk a gyepünket. A szülők viszont annyira kérték,
hogy ez a legjobb alkalom arra, hogy
az öntözőberendezésre és párologtatóra gyűjtsünk pénzt, hogy végül belevágtunk a gyereknap megszervezésébe. Kicsit másképp, mint eddig, mert
ez idáig csak az udvaron voltunk, most
a termekben is. Remélem, mindenki jól
érezte magát. Mi nagyon izgatottan
készültünk és szurkolunk, hogy jó legyen a befejezés is. Bent a termekben
főleg kézműves programok, ügyességi
feladatok voltak, kint pedig hagyomá-

nyos, régi póniciklit, lufibohócot, körömfestést választhattak a gyerekek,
de az új játékokat is birtokba vehették,
csak úgy, mint elől a parkolóban a légvárat. A jót nagyon könnyű megszokni,

Fotó: VKC TV

Megtartotta hagyományos gyermeknapi programját, a családi gyermeknapot a Telepi Óvoda. Az eseményen a játék és a vidámság kapta a
főszerepet. Kézműves foglalkozások és gyermekprogramok színes és változatos palettája várta az érdeklődőket, még egy hatalmas ugráló várat
is kipróbálhattak a gyerekek. Fehérváriné Básits Margit, a Telepi Óvoda
vezetője így értékelte a rendezvényt:
elfelejtettük már a hosszú-hosszú heteket, hónapokat, amikor nem használhattuk az udvart, kimentünk és olyan
volt, mintha tegnap jártunk volna ott.
Nagyon jól érzik magukat a gyerekek,
izgalmasak a játékok, jó kint lenni a
füvön, egész más érzés, mint a betonon
egész télen.”
A gyereknap mindig az aktuális meseelőadáshoz kapcsolódik, így az idei
programokat a Shrek című előadás
ihlette. Július közepén rövid időre az
óvoda is bezárja a kapuit, de augusztus
végén újra várja a gyermekeket.

n Kalász SULI

Kalász Suli Alapítványi Nap

„Több évtizedre visszanyúló hagyományaink vannak, az Alapítvány maga
1993-ban jött létre és tulajdonképpen
a következő tanév végétől kezdve rendezzük meg az Alapítványi Napokat
is, ami nem más, mint egy »Köszönöm
Gála«. Köszönet azoknak, akik valamilyen módon, ha mással nem, legalább
jó szándékkal segítették az iskola,
az alapítvány működését, ezáltal a gyerekek fejlődését, bővítették a lehetősé
geiket. Idén megpróbáltunk egy pici
vegyes felvágottat összerakni. A fantázia név „A mi iskolánk”. Egy szín-

Fotó: VKC TV

A Kalász Sulis diákok méltóképpen búcsúztatták a 2014/15-ös tanévet a most már hagyományosan megrendezett Alapítványi Napon.
Június 5-én a Művelődési Ház udvara adott otthont a rendezvénynek.
Az 1993 óta működő „Kalászi Iskoláért” Alapítvány elsődleges célja a
kiemelkedő egyéni eredményeket elért tanulók, illetve a kiváló pedagógiai munkát végző nevelők támogatása. A kezdetekről és az ünnepségről Völgyes József, a Kalász Suli igazgatója beszélt.
egyes színfolt egy részét felvillantja
az iskolának. Az évfolyamon rengeteg
színes esemény zajlik az iskolában és
ebből egy-egy villanás az, amely az év
végi gálába belefér és nagyon-nagyon
nehéz nemet mondani a sok tényleg
nagyon kiváló produkcióra, de nem tudunk mindent beletenni az estbe.”

foltot próbálunk meg felvillantani,
ami, ha nem is az egész intézményre
teljes mértékben jellemző, de minden

IX. évfolyam, 7. szám l 2015. Július 6.

A nyolcadik osztályosok június 13-án
ballagtak el az iskolából, míg a Kalász
Suliban június 19-én zárult a 2014/15-ös
tanév.
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Bölcsödei hírek

Ballagás a Budakalászi Bölcsődében

„Különben is, kicsit szomorú vagyok,
mert el kell mennünk innen,
mert mi vagyunk a nagyok!”

A Budai úti intézményben a
bölcsőde dolgozói A három
pillangó bábjátékkal búcsúztatták a leendő óvodásokat.

A Budakalászi Bölcsőde az idei évben is megrendezte a leendő óvodások búcsú uzsonnáját. A Budai úti
intézményből és a Mályva utcai tagintézményből összesen 53 gyermek ballagott el, hogy a következő tanévben
egy új intézményben folytathassák útjukat.

A Mályva utcai tagintézményben közös néptánccal
ünnepelték a ballagó
bölcsődéseket.

A műsort követően a kisgyermekek
nevelői megvendégelték a ballagókat
egy búcsú uzsonnára.

Zeneiskolai hírek
Május végén a tököli „Szárnyaló” Pünkösdi Népdalünnepen a népi ének tanszak
növendékei, Bogdán Viktória, Szabados Orsolya
és Vági Dorottya Arany
Dalosmadár, Farkas Hanna, Szarka Nóra Izabella és Váradi Lili
Emma Ezüst Dalosmadár-díjban részesültek. Tanáruk: Papp Ágnes. Gratulálunk
a szép eredményhez!
A Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány által 2011-ben létrehozott Arany
Kalász-Díjak idén először mindhárom
kategóriában egyszerre osztották ki. A
zeneiskola alkalmazotti közösségének titkos szavazatai alapján a növendék díjakat
Schiffer Ádám (magánének) és Telegdi
Gáspár Máriusz (harmonika) nyerték el
kimagasló tanulmányi eredményük, rangos versenyhelyezéseik és színvonalas
művészi teljesítményük folytán.
Támogatói díjat Dévai Ferenc kapott,
aki hűséges jóakarója az intézménynek,
hiszen bármikor számíthatunk segítségére,
a napi szinten felmerülő kisebb-nagyobb
technikai problémákat igyekszik minél
hamarabb orvosolni. Ezen kívül hangszeradománnyal is megajándékozta az egyre
bővülő vonós tanszakot.
Idén az alkalmazotti díj méltó tulajdonosa: H. Kürtösi Mónika, aki a Kalász
Művészeti Iskola egyik alapító zongora és
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zenetörténet tanára. 1997 óta, 18 éve folyamatosan töretlen lendülettel munkálkodik a budakalászi gyermekek művészeti nevelésében, oktatásában. Fiatal kora
ellenére nagy tapasztalattal rendelkezik
a növendékek képességeinek fejlesztésében, a tehetség felismerésében és annak
kibontakoztatásában. Munkáját rendkívüli
hivatástudattal, pontosan, megbízhatóan,
mindig a legmagasabb színvonalon végzi. A
gyermekeket nem csak a zene szeretetére, a
műveltségi területek komplex befogadására, a művészet iránti alázatra neveli, hanem
a gyermeki személyiség teljes egészére kiterjedő fejlesztésére, nyitottá téve növendékeit a jóra, szépre, az emberiességre.
Rendkívül magas színvonalú, áldozatos,
fáradságos szakmai munkáját szinte minden évben díjak és versenyeredmények is
fémjelzik. Az utóbbi években számos megyei, területi és országos versenyen indította legtehetségesebb növendékeit, melyekről mindig különböző dicséretekkel, rangos
helyezésekkel tértek haza.
Ezek közül legnevezetesebb idén a
balassagyarmati X. Országos Zeneiskolai Zongora Négykezes és Kétzongorás
Versenyen elért két I. helyezés, két III. helyezés, egy növendék Különdíj és a tanárnő
Tanári Különdíja. Ez a kiemelkedő eredményesség köszönhető többek között annak a
szakmai együttműködésnek is, melyet a
kamarazenélés oktatásában évek óta példa-

mutatóan végeznek együtt Dankovics Valéria tanárnővel.
Ezek mellett az arra hivatott növendékeket mind gyakorlati, mind elméleti tárgyakból kiválóan készíti fel a felvételi vizsgákra, a zenei pályára.
A pedagógiai munkán kívül az iskolai
programok, rendezvények egyik fő szervezője, résztvevője, belső késztetéstől vezérelve az „iskola motorja”. Tanszakvezetőként,
a zeneiskola vezetőségének fáradhatatlan
tagjaként mindig lehet számítani előremozdító ötleteire, segítségére.
Mind a négy díjazottnak szívből gratulálunk és további szép sikereket kívánunk
nekik!
Pedagógusnap alkalmából Csepreginé
Volosinovszki Mária, a Szentendrei Tankerület igazgatója elismerő oklevelet nyújtott át H. Kürtösi Mónikának, Hermeszné
Uracs Mónikának és Szendrődi Ferencnek a jövő nemzedékéért végzett áldozatos
nevelő-oktató munkájáért.
A Zeneiskola zárva tart 2015. július
6-tól augusztus 14-ig. Nyári ügyelet lesz
július 15-én, 29-én és augusztus 12-én
szerdán 9-13 óráig.
Hermeszné Uracs Mónika
tagintézmény-vezető
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Diákhírek
n KALÁSZ SULI

Év vége a Kalász Suliban
Az idei tanév zárása nagyon
mozgalmas volt iskolánkban.
Június 5-én tartottuk hagyományos Alapítványi Napunkat, melynek színes műsorával
tanulóink és pedagógusaink
mutatták be egész éves munkájuk legjavát. Június 13-án,
szombaton 45 nyolcadik osztályos diákunk búcsúzott iskolánktól a ballagáson, hogy új

középiskolájukban folytassák
tanulmányukat szeptembertől.
Reméljük helyt állnak majd és
hallunk még felőlük.
Június 19-én pedig az 5. osztályosok műsorával zártuk a 2014/15-ös
tanévet, ezek után tanulóink átvehették bizonyítványaikat és mindenki
megkezdhette jól megérdemelt pihenését a nyári szünetben.

n Szentistvántelepi Iskola

A tanév összegzése
Eseménydús tanévet zárhattunk
iskolánkban. Pályázatok tekintetében
kezdjük az áttekintést:
Szeptember elején a Cetelemtől elnyert
500.000 forintos támogatással a villaudvarban alakítottunk ki egy fűszernövénykertet,
illetve füvesítettünk és rendeztük a tavaly kialakított kis konyhakertet is. A villa mögött
kialakított kis kertet a 3. c osztály tanulói gondozzák, tartják rendben. A tanévkezdés után
pár héttel az Erzsébet program keretében
három felső tagozatos évfolyam hat osztályát
vittük háromnapos kirándulásra, Zánkára.

Színjátszó csoportunk októberben a Bethlen Gábor Alapkezelő közel félmillió forintos
támogatását felhasználva ősszel Nagyszalontán járt, ahol Böjthe Atya egyik árvaházában

KALÁSZI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA
A 2014.01.01-2014.12.31 ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL
Nyitás 2014.01.01-jén
Banki folyószámla:
Banki lekötött számlán:
Készpénz a pénztárban:
Nyitás összesen:
BEVÉTELEK 2014-BEN
SZJA 1 %-a
597 439 Ft
Cégek támogatásai
Stefan Lyocsa/
61 984 Ft
hátrányos gyermekek
Egyéni befizetések
Pável Jánosné
5 000 Ft
Nyíri László Lajosné
17 000 Ft
SZMK támogatás
Bögre pénz
32 400 Ft
SZMK-befizetés
347 110 Ft
Összesen:
Kapott kamatok
Lekötésből
29 702 Ft
Folyószámla kamat
383 Ft
Bevétel mindösszesen
Nyitás és 2014. évi
4 377 198 Ft
bevétel együttesen
KIADÁSOK 2014-BEN
Sitábor támogatás
Felsős osztálykirándulás
Visegrádi Palotanap belépő
23 100 Ft
Múzeumi belépő
M.N.V belépő
Alsós osztálykirándulás
Pedagógusgyűrű
Év végi jutalomkönyvek
Kézműves tábor
Lambéria anyag/alsós ép.
Csempe, ragasztó/alsós ép.
178 405 Ft
Szállítás
Felújítási anyag/alsós ép.
Skanzen belépő
Skanzen belépő kiállítás
Összes pénztári kiadás
Összes banki kiadás
ASS Mo. Kft.
Ügyviteli költség
Összesen kiadás

1 085 168 Ft
2 143 625 Ft
59 137 Ft
3 287 930 Ft
597 439 Ft
61 984 Ft
22 000 Ft
379 510 Ft
1 060 933 Ft
28 335 Ft
1 089 268 Ft

100 000 Ft
201 000 Ft
7 600 Ft
4 800 Ft
210 500 Ft
20 000 Ft
25 007 Ft
50 000 Ft
163 100 Ft
5 080 Ft
398 869 Ft
5 400 Ft
22 500 Ft
1 415 361 Ft
81 937 Ft
41 910 Ft
40 027 Ft
1 497 298 Ft

adták elő színdarabjukat.
Hetedikeseink pedig pár
hete tértek vissza a Felvidékről. Négynapos kirándulásukhoz a Határtalanul!
Pályázat keretében kaptak
ZÁRÁS 2014.DECEMBER 31-ÉN
nagyjából másfél millió forintos támogatást. Szokás
Banki folyószámlán
667 249 Ft
szerint számos sporteseBanki lekötésben
2 141 875 Ft
Pénztári készpénz
70 776 Ft
ményen vettünk részt. Ott
voltunk a Tour de Kalászon,
ZÁRÁS ÖSSZESEN
2 879 900 Ft
a Tófutásokon, s a nagy buBudakalász, 2015. május 11.
dapesti futóversenyeken:
lász Közoktatásáért-díjat, melyhez ezúton is
a Budapest Maraton Fesztiválon és a Vivigratulálunk.
cittán, a Coca-Cola Női futáson, de idén újdonságként a Mikulásfutáson is. Újév napján
Dobainé Angelmayer Annát, Panni nénit
ismét megrendeztük saját futóversenyünket.
a nevelőtestület döntése alapján a SzentistTermészetesen folytatódott az úszásoktatás a
vántelepi Iskoláért Alapítvány részesítette a
margitszigeti Sportuszodában is, ahol minPetykó-díjban.
den hétfőn és csütörtökön közel százan ugranak vízbe.
A gyerekek szorgalma, a tanulásba fektetett energiája megtérül, s ez ilyenkor, év
Tanulmányi téren is fontos lépéseket tetvégén meg is látszik a bizonyítványban. Idén
tünk, szép eredményeket értünk el. Tanuló87 tanuló ért el kitűnő eredményt.
ink jól szerepeltek a tanulmányi versenyeken,
például Szél Zsófi, 2.b osztályos tanuló a
A hosszú, tartalmas tanév után kellemes
LÜK-versenyen országos 1. helyezést ért el.
nyarat, eredményes feltöltődést kívánunk
mindenkinek!
Katonáné Vas Erzsébet pedagógusnapon
Rogán László polgármester úrtól vehette át a
Dr. Milosevits Péternéről elnevezett Budaka-

IX. évfolyam, 7. szám l 2015. Július 6.
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Diák napló

Szél Zsófi, a matematikát is lehet szertni
Diáknapló rovatunkban, júliusban is egy fiatal, kiemelkedő eredményeket elért,
budakalászi diákot szeretnénk bemutatni, Szél Zsófit, aki most fejezte be a
Szentistvántelepi Általános Iskolában a 2. évfolyamot. Zsófi számos tanulmányi
versenyen vett már részt kiemelkedő eredménnyel. A második b. osztály tanulója szereti a kihívásokat, főleg ha a matematikához is van köze a feladatnak.
Most azt is elmeséli, hogy ki kedveltette meg vele ezt a tantárgyat.
Már egészen kicsi koromban is nagyon érdekeltek a számok és a számolás. Az iskolában pedig nagyon szeretem
Eszti néni (Hamdiné Benedek Eszter
osztályfőnök) matek óráit.
n Zsófi részt vett a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny Észak-Pest
megyei fordulójában, ahol XII.
helyezést ért el, csakúgy, mint a
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei szintjén, ahol szintén tizenkettedikként végzett.
Bizonyára vannak olyan verseny
feladatok, amiket nagyon és olyanok is, amiket kevésbé szeretsz. Melyek ezek, mesélj róluk!
Matekból a szöveges feladatokat kivéve
mindent szeretek. A LÜK matematika
feladatok közül a legjobban a számpiramisos feladatokat kedvelem, a mér-

tékegységes feladatokat viszont nagyon
nem szeretem. A LÜK feladatok közül
a logikai feladványok a kedvenceim.
A LÜK logikai, ügyességi, kitartás feladatokat jelent, matematika, nyelvtan és logika témakörben. A 2015. évi
LÜK-bajnokság országos döntőjében
sikerült az I. helyezést megszereznem.
Időnként nagyon unalmas volt a versenyekre való készülés, de tudom, megérte!
n Az osztálytársaid kérnek tőled
segítséget a házi feladathoz?
Igen, szoktam segíteni az osztálytársaimnak, ha segítséget kérnek tőlem.
n Mivel foglalkozol szívesen szabadidődben?
Nagyon szeretek lovagolni, sokat játszom a barátaimmal és az állataimmal,
főleg Balambér Nyuszival. Nagyon sze-

retek medencézni, strandolni, télen korizni, síelni.
n Gondolkoztál-e már azon, hogy
mivel szeretnél foglalkozni fel
nőttként?
Még nem tudom biztosan, de ha felnövök, lovas versenyző vagy tanító néni
szeretnék lenni.

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük városunk
legifjabb polgárait,
a 2015. június 2-án
született Hajnal Nórát.
Városunkban
3 lány és 2 kisfiú
született júniusban.
Júniusi anyakönyvi események
Három pár kötött házasságot városunkban.
Az ifjú pároknak gratulálunk!
Májusban elhunyt budakalászi lakosok
Harza Ferenc 65 éves,
Molnár Károly Alajosné szül.:
Oravecz Etelka Éva 84 éves,
Villányi László 83 éves,
dr. Tóth Judit 75 éves,
Husek Ferenc 72 éves,
Marton Lászlóné szül.: Kovács Ilona 84 éves,
Székely Lászlóné szül.: Nagy Matild 90 éves,
dr. Jánosi Judith 51 éves
Júniusban elhunyt budakalászi lakosok
Kovács István 71 éves,
Veisz László 62 éves,
Ladinek Jánosné szül.: Zagyva Erzsébet Zsuzsanna 67 éves,
Miskolczi László 75 éves,
Harcsa Lajos 65 éves

20

Szépkorúak

Budakalász Város Önkormányzata
nevében 95. születésnapja alkalmából
a Napvirág Idősek Otthonában köszöntötte Ladvenszky Antalné szül.:
Mihály Piroskát Ercsényi Tiborné alpolgármester. Piroska néni Sepsiszentgyörgyön született, 1942-ben költözött
Budapestre. A Zrínyi Nyomdából ment
nyugdíjba, ahol adminisztrátorként
dolgozott. 4 éve lakik a Napvirág Idősek
Otthonában. Piroska néninek 1 lánya és
1 fia, 2 lány- és 4 fiúunokája, valamint 3
lány- és 2 fiú dédunokája született. Piroska nénit Isten éltesse sokáig még jó
egészségben!
Budakalász Város Önkormányzata
nevében 90. születésnapja alkalmából
otthonában köszöntötte Lakatos Józsefné szül.: Bell Rózát Ercsényi Tiborné
alpolgármester. Róza néni Nádudvaron
született, de élete nagy részében Budakalászon élt és 1945-ben itt Budakalászon kötött házasságot, 1 lánya és
2 fia, 4 lány- és 3 fiúunokája, valamint
1 lány- és 6 fiú dédunokája született.
Róza néni a Kalász Iskolában hivatalsegédként és a budakalászi Gyapjúfonóés Szövőgyárban szövőnőként dolgozott,
1980 óta nyugdíjas. Róza nénit Isten éltesse sokáig még jó egészségben!

Budakalászi hírmondó

Sport

Kivívtuk Budakalásznak
a győzelmet
Városunkban sok népszerű sportot űznek kicsik és nagyok, de kevesen tudják, hogy Budakalászon egyre többen döntenek a vívás mellett. A páston megszerezhető győzelmekből, bajnoki címekből sokat
hoztak el városunk sportolói az idei évben is. A Budakalászi Fény Lakk
Sportegyesület vívói az MTK-ban végzik a felkészülést, de budakalászi
versenyzőként szerepelnek a válogató, külföldi megmérettetéseken.
Sághy Ervin, az egyesület vezetője elmesélte, hogy miért kezdte el
annak idején a vívást, és hogyan jött létre a budakalászi egyesület.
Még gyermekkoromban kezdtem el
vívni, amit nagyon megszerettem, mert
sokat kaptam az egyesülettől mindentéren
és a tár-saság is nagyon jó volt. Minden
hétvégén máshová mentünk versenyre, ami
összekovácsolt minket, közben pedig kialakult a sport iránti tisztelet, szeretet. Egy kis
szünet után 7-8 éve kezdtem újra a vívást.
Bármilyen más sportot kezdtem el, mindig
eszembe jutott, hogy csak a vívást tanultam,
ezt szeretem csinálni, ehhez értek, ezért
mindig visszavágytam a pástra. Sok sportban kipróbáltam magam hobbi szinten, de
versenyszerűen csak a vívást csináltam.
n Meséljen nekem az eredményekről
és az egyesület tagjairól. Jelenleg hányan vannak az egyesületben?
Jelenleg 22 fő vív nálunk az egyesületben,
közülük 10-11 sportoló jár rendszeresen versenyekre. Nagyon fontosnak tartjuk a Vidék
Bajnokságot, amit idén május utolsó hétvégéjén, Szegedenrendeztek meg és amin kiválóan szerepelt a budakalászi csapat. Nyolc
éremmel tértek haza sportolóink. A Budakalászi Fény Lakk Sportegyesület elhozta
férfi és női egyéniben az arany, az ezüst és
a bronzérmet is. Női és férfi csapatversenyben is a dobogó legfelső fokára állhattak vívóink. Évről évre igyekszünk eljutni ezekre
a versenyekre, sajnos tavaly elmaradt, de
az eredmények tekintetében idén Szegeden
mindent bepótoltunk. Célunk, hogy vidéken
is népszerűsítsük a vívássportot.
Én a felkészülés alatt egy héten háromszor járok edzeni. Ez nem vesz el sok időt
az életemből. Lemegyek az edzőterembe, a
nyújtógyakorlatok után jön a szúrópárná-

zás, majd néhány körfutás
után vívás az ellenfelekkel,
akik között akadnak olaszok,
kínaiak, tajvaniak. Sokszor
jönnek edzőtáborozni, nagyon jó ellenfelekkel találkozunk. A vívást követően
elmegyünk iskolázni, amit
Szelei István olimpikon tart és
ami körülbelül negyed órát jelent mindenkinek. Ez nagyon
intenzív és nagyon fárasztó, de itt tanulja a
legtöbbet az ember a sportról. Ez a 15 perc
nagy erőfeszítést igényel és nem csak fizikailag, szellemileg is, mert keményen kell
koncentrálni. Izzadtan, fáradtan lép le a
sportoló az iskolázásból, amit sokszor örül,
ha túlél. Gyakorlatilag itt lehet a versenyt
megnyerni és nem a megmérettetésen.
n A fizikai felkészülésen túl lélekben
hogyan tudnak felkészülni?
Az utolsó három napban igyekszem pihenni, nem is gondolok a versenyre. Nagyon
sok versenyen vettem részt és nálam az vált
be a legjobban, hogy nem foglalkozom vele.
Az eseményen is, amikor ki vannak rakva az
érmek, nem figyelek oda, meg sem nézem.
Csak az előttem lévő asszóra koncentrálok.
Amikor tudom, hogy ki ellen fogok vívni,
megnézem az asszóját, hogy miből kap találatot. Fontos, hogy tudja az ember, hogy
ki ellen, hogyan kell kiállni a győzelemhez,
hogy legyen valamilyen gondolatom, mielőtt
a pástra lépek. Fontos az is, hogy jobbvagy
bal kezes az ellenfél. Régen nem szerettem
balkezes ellenféllel vívni, de nagyon sokáig
kaptam balkezes iskolát az edzőmtől és

megszerettem. A mostani edzőm is balkezes,
mindkét kézzel kapok iskolát, eljutottam
oda, hogy balkezes vívóval jobban szeretek
vívni.
n Az utánpótlás nagyon fontos, ha
valaki kedvet kap, hol találja meg
önöket?
Bízom benne, hogy előbb-utóbb Budakalászon is lesz vívás gyerekeknek. Ez nagyon
edzőfüggő, nagy vágyam, hogy jó tréner
kerüljön a városunkba, annak lesz eredménye. De én mindenkit bíztatnék, hogy
az MTK-ba is érdemes átjárni. Használ
juk ki a Megyeri híd adta lehetőségeket.
10-13 éves kor között optimális megismerkedni a vívással. Nagyon sok mindent ad
a sport az élethez a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Megtanulnak veszíteni,
ami fontos dolog a sportban és az életben
is, soha nem unatkoznak, mozognak, más
lesz a hozzáállása az élethez, utazhat, jó
társaságban tölti idejét, nagyon fontosnak
tartom, hogy sportoljanak. A vívásban rengeteg korcsoport van, a felnőtteknek is ott a
motiváció a víváshoz.
VM

Tarolt a budakalászi csapat a Vidék Bajnokságon
Tőrvívásban nincs kihívója a Fénylakk Budakalász Vívósport Egyesületnek
a „B” kategóriában – ez derült ki május
30-án és 31-én, Szegeden, a Vidék Bajnokságon, ahonnan az összes érmet elhozták
az egyesület sportolói. A női versenyben
Volosinovszky Linda arany, Orosházi Csilla
ezüst, Zsáry Noémi pedig bronzérmet

nyert. A férfiak között Szerémi András
arany, Örsi Dániel ezüst, Böröcz András
bronzérmes lett. Csapatjátékban mind a
női, mind a férfi budakalászi csapat elhozta
az aranyérmet. A budakalászi VKC Televízió
közelmúltban készült felvételén Sághy
Ervin, az egyesület vezetője bizakodva
beszélt arról, hogy meggyőződése szerint
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az egyesület esélyes négy aranyéremre.
A verseny minden előzetes várakozást
beigazolt: a Szelei István edző vezetésével
folytatott felkészülés meghozta a várt sikert
az összeszokott csapatnak.
Gratulálunk a páratlan eredményhez!
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Sport

Megújul
a budakalászi
Sportcsarnok

A budakalászi Sportcsarnokban
komoly beruházás van folyamatban. A játéktér teljes burkolatának
cseréje zajlik, mert a régi sportpadló elhasználódása miatt már nem
volt alkalmas a színvonalas mérkőzések, rendezvények lebonyolítására. Bővül a világítástechnika is,
hogy TV közvetítésekre alkalmas
legyen a sportcsarnok és egyúttal az
árnyékolástechnikai problémák is
megoldódnak. Az intézmény vezetője, Horváth István a fejlesztésről
így nyilatkozott:
„Reményeink és a szerződés szerint,
július végétől vehetjük birtokba a megújult
csarnokot. Bízom benne, hogy váratlan
esemény, ami hátráltatná a használatba
vételt, nem történik, mert ez óriási problémát jelente nemcsak nekünk, de a nálunk
edző csapatoknak is, akik augusztusban
kezdik a felkészülést a következő szezonra.
A legnehezebb része a felújításnak a régi
aljzat felmarása, ami után a csiszolás, majd
a kiszintezés következik, a tökéletesen sima
felület érdekében. A munkák a párazáró
réteg felhelyezésével folytatódnak, amit a
közel egy centiméteres sportpadló lefektetésével fejezünk be. Ekkor kezdődik a pálya
felfestése és a kapuk beállítása. A terem
fa
lai hófehér festést kapnak, a végére
maradnak a világítással, árnyékolással kapcsolatos munkálatok. A csarnok
a jövőben is a sportesemények mellett
egyéb nagyszabású rendezvényeknek
is otthont ad majd, ahogy ezt már megszokhattuk. Annak érdekében, hogy a
sportpadló burkolata ne sérüljön, egy
speciális védőréteggel vonják majd be
ezekre az alkalmakra a felületet, ami
2-3 óra alatt elvégezhető.”
Az elmúlt egy évben a folyósokat, öltözőket, irodákat tették rendbe a szakemberek, de részben megújult a konditerem és
annak kiszolgáló helyiségei is. Várhatóan
augusztustól egy modern sportközpont
várja majd a játékosokat és a szurkolókat.
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BMSE szezon zárás

Véget értek a bajnoki küzdelmek,
minden korosztályban befejeződtek
a kemény csaták. Felnőtt csapatunk
a harmadik, U-21-es a negyedik, az
U-16-os a nyolcadik helyen végzett
saját bajnokságában. A kisebbek
is remekül helytálltak a szezonban. Látszott, hogy edzőink teljes
odaadással, fegyelemmel készítették fel a srácokat a küzdelmekre.
Az évzárónk jó hangulatban zajlott,
ahol az önkormányzat képviselői is
részt vettek, köszöntötték srácainkat, sportolóink is hálásak voltak az
egész évi támogatásukért.
Az élet nem áll meg, az edzések
most nem olyan kemények, sőt a kicsik
különböző tornákon is részt vesznek. Legutóbb Egerben voltunk egy nemzetközi
tornán, ahol szép eredményeket értünk
el. A létesítmény most, nyáron is hangos,
Páling Zsolt tábora csak úgy nyüzsög a
sok kis lurkótól. Az utánpótlás első csapat
a nagypályán edz, fociznak, bolondoznak,
trükköznek, szóval jól érzik magukat.
Néha az az érzésem, hogy második otthonuknak tekintik a pályát, ez nagyon
felemelő érzés, ezért érdemes tenni, dolgozni. Idén megszűnik az U-21-es korosztály, csak U-19-es lesz. Nehéz a feladat,
mert a kiöregedett srácokat be kell építeni
a felnőtt csapatba, nem szabad őket elengedni, mert saját nevelésű gyerekekről van
szó. Biztos vagyok benne, hogy edzőink
ezt meg fogják oldani. A nevezések
folynak a 2015-2016-os bajnokságra, úgy
tűnik, minden rendben lesz. Sok tervünk
van, pályáztunk az önkormányzat segítségével a műfüves pálya befedésére. Ez nagy
segítség volna, mert megszűnne a téli
terem probléma és természetesen a helyi
óvodások és iskolások is birtokba tudnák
venni a téli pályát is. Fel kellett újítani a
műfüvet körülvevő palánkokat. Vásároltunk egy komolyabb fűnyíró traktort, mert

eddig nagyon nehéz volt rendben tartani
pályáinkat. A karbantartás, a megfelelő
működés, a kulturált körülmények sokba
kerülnek, de szerencsére az önkormányzat, polgármester úr, a Képviselő-testület,
a helyi vállalkozók, a szülők, az elnökség, a szurkolók mind-mind segítenek a
zökkenőmentes működésben. Köszönet
ezért, továbbra is várjuk lelkes támogatásukat. Elmondhatom, egyesületünk egy
boldog nagycsalád, ahol mindenki segíti
egymást. Tartsuk meg ezt a jó szokást
és csatlakozzon minél több budakalászi
lakos e remek gárdához! Tehát készülünk a következő szezonra, készülünk a
jó mérkőzésekre és arra, hogy a sok-sok
szurkolónknak nagyon kellemes pillanatokat szerezzünk. Az egyesület minden
tagja jó pihenést kíván Budakalász lakosainak, és várjuk őket ismét az arénába.
Sárosi Tibor BMSE elnök

Az egész egyesület gyászolja
Harcsa Lajos volt polgármester urat. Nagyon sokat tett a
BMSE fennmaradásáért. Fantasztikus sportszerető ember volt.
Sportolóink nagy szeretettel gondolnak vissza azokra az időkre,
amikor szurkolt csapatainknak.
Az öregfiúkat támogatta a különböző nemzetközi tornákon soha
nem mondott nemet. Szerettük
és örökké szeretni fogjuk, nem
felejtjük el. Nyugodjon békében,
reméljük a magasból is olyan lelkesen szurkol csapatainknak, mint
ahogy azt életében tette a Földön.
Sárosi Tibor BMSE elnök

Budakalászi hírmondó

Közélet

Drámatábor a budakalászi
Cserkészházban

Gyógyszertári
ügyelet
2015. július
István Király Gyógyszertár
2015. július 5. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Kőhegy Gyógyszertár
2015. július 12. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2015. július 19. vasárnap 8-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2015. július 26. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

A Szentistván
telepi Cserkész
Alapítvány si
keres pályá
z at á n a k k ö 
szönhetően a
Norv ég Civil
Alap támogatásával, Andrásfalvy Etelka
és Barcza Katalin tanárnők és a cserkészvezetők segítségével drámatábort szerveztek a Budakalászi Cserkészházban. A
táborozók a tematikus napok programjain keresztül személyiségfejlesztési folyamatnak is részesei voltak. A „Ki vagyok
én?”, „Veszélyeztetettségünk a világban”,
„Önérvényesítés”, „Külső-belső egyensúly” témakörök lépcsőin végighaladva a

kreativitás, a világra való nyitottság, az
egymás iránti elfogadás, a színpadképesség, a rögtönzés és a gátlások feloldásának
készsége bontakozhatott ki a gyermekekben. A táborozók nagy örömüket lelték
a mozgásos és meditatív, a kiscsoportos
és nagyközösségi, valamint az alkotó és
színjátszó feladatokban egyaránt. A részletes programot, továbbá
a tábor képeit
a budakalászi
cserkészcsapat
honlapján tekinthetik meg:
www.cserkeszek.hu
Makk János cserkészvezető

A változtatás jogát fenntartjuk!

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

ÁLLÁS
Budakalász Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
kertészeti segédmunkás
munkakör betöltésére.
Részletes információk
a város honlapján találhatók:
www.budakalasz.hu/palyazatok

ABS Controll

könyvelő iroda

Alaptevékenységünk, komplex számviteli
szolgáltatás, ennek keretében
– társas vállalkozások (Bt., Kft.)
– non profit szervezetek
kettős könyvelése, bérszámfejtése.

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

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

facebook.com/budakalaszvaros

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea
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
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2015. július 28. Megjelenés, terjesztés: 2015. augusztus 6-7-8.
A változtatás jogát fenntartjuk!
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Valódi látványosság 100 méter hosszú pincénk,
de biliárd asztal is várja Önöket egy külön helyiségben.

Elérhetőségünk:
Telefon: +36 26 369 368
Web: www.redlion.hu
facebook.com/redlionhun

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

Budakalászi hírmondó

