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“Ha válunk is, tisztán tesszük!”
Ez év végén valószínűleg megszűnik

a 13 település alkotta Dunakanyari

és Pilisi Önkormányzatok Többcélú

Kistérségi Társulása. 3. oldal

Jó úton járunk
Befejeződtek a József Attila utcától

a Budai út-Pomázi útig tartó útépítési

beruházás munkálatai. A műszaki át-

adás az új határidőnek megfelelően,

június 15-én megtörtént.    11-14. oldal

Városi sportsiker

A BSC nevelésében a fiú utánpótlás Ju-

nior csapat az NB II bajnoka lett a 2012-

es kézilabda bajnokságban. A győze-

lem stabil és eredményekben gazdag

jövőt sejtet a budakalászi kézilabda je-

lenében és jövőjében. 22. oldal

Zene, tánc, hagyományőrzés. Idén is három napon át tartott a mu-

latság a budakalászi Faluházban. A rendezvényen az ország kü-

lönböző pontjairól érkezett táncegyüttesekkel és számos kézmű-

ves mesterséggel ismerkedhettek meg a látogatók. Az eseményso-

rozat ezúttal is több száz érdeklődőt vonzott. /18-19. oldal/
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ELADÓ 3,5 m3 hasított TŰZIFA szállítással együtt, Budapest
egész területe, és 60 km vonzáskörzetében. Tölgy-Bükk:

46 000,- Akác: 52 000,- Tel: 06309329095

Megvételre keresek régi szocialista motorkerékpárokat,  alkatrészeket,
ezekhez leírásokat, (Pannónia, MZ, ETZ,  Simson, stb...). 1950 előtti kerékpárokat, ezekhez

alkatrészeket, leírásokat, megegyezés szerinti áron! 06309509383,  
E-mail:csekabau@invitel.hu

Apartman
kiadó

MEZŐKÖVESD,

ZSÓRY-FÜRDŐ

közelében két apart-

man kiadó.

1500 Ft/fő/éj.

Érd.:

06/20-286-5959

Érszűkűlet
gyógyítása teljes ér-

rendszer tisztítása kar-

diológus vezetésével.

Bp., III. ker.
Szépvölgyi úti

HÉV-megállónál.
tel.: 06-1-220-4641

06-20-349-4247



www.budakalasz.hu 3

HírmondóBudakalászi

Ha válunk is, tisztán tesszük!
- Interjú Rogán László polgármesterrel -

Ez év végén valószínűleg meg-

szűnnek a kistérségi társulások.

Mint a Dunakanyari és Pilisi Ön-

kormányzatok Többcélú Kistérsé-

gi Társulásának egyik alelnöke,

hogyan látja a jövőt?

A társulást alkotó 13 település egy része,

a szigetiek, jelezték, hogy külön kistérségben

gondolkodnak. A hegyi települések ugyan-

csak valamiféle mikro régiót képzelnének el.

Érthető, hiszen az adottságokat tekintve a

települések nagyon különbözőek. A három

legnagyobb lélekszámúnak, Pomáznak,

Szentendrének és Budakalásznak egészen

más gondjai vannak, mint mondjuk a hegyi

Pilisszentkeresztnek vagy Kisoroszinak a

szigeten. A települések tehát szeretnének

kiválni és valami újat létrehozni. Ennek

következményeként például az e-közigazga-

tás nyilvánvalóan meg fog szűnni, de én úgy

hiszem, hogy a szociális kérdésekben érdemes

lenne továbbra is együtt gondolkozni. Ez volt

a közgyűlés számára készített beszámolóm

lényege is, hogy ami jó, azt tartsuk meg, ami

nem jó, azon változtassunk, de teljesen ne

dobjuk el ezt a szervezeti formát, mert voltak

jó oldalai.

Egyébként pedig, ha a településekkel el is vá-

lunk majd egymástól, azt tisztán tesszük, hi-

szen mi eddig sem csak kényszerűségből vol-

tunk együtt, barátok is vagyunk!

A közgyűlésen döntöttek arról

is, hogy a következő tanévben ma-

gasabb létszámmal indulhatnak

az óvodai csoportok és az iskolai

osztályok is. Konkrét számokban

mit jelent ez?

Az intézményvezetők jelezték az önkor-

mányzatnak, hogy szükség van a változá-

sokra. Az iskolások szempontjából azért, mert

három első osztály indul mind a két iskolá-

ban. A szentistvántelepiben módosítanunk is

kellett az alapító okiratot, itt 405 főben ma-

ximalizáltuk a felvehető gyerekek számát.

Örömteli hír, hogy sok kisgyerek születik a

városban, és a betelepülések miatt is egyre

több gyerek jár óvodába, iskolába. Nekünk

pedig meg kell teremteni ennek a lehetőségét.

Az óvodai létszám 20%-kal nőhetett, 10%-

kal pedig a sajátos nevelési igényű gyerekek

javára emeltünk az iskolák esetében.

Alighanem az óvodások és is-

kolások közül sokan részt vesz-

nek majd ősszel a hagyományos

Autómentes Nap programjain!

Évek óta csatlakozunk az Európai Mo-

bilitási Héthez kapcsolódó országos rendez-

vényhez, és nem teszünk másként ezen az

őszön sem. Szeptember 22-én a Tour de

Kalász rendezvénysorozatával veszünk majd

részt az Autómentes Nap programjaiban.

Ingatlankérdésekben is döntött

legutóbbi ülésén a testület.

A Luppa-szigeten vannak olyan ingatla-

nok, amelyek a magyar államhoz tartoznak

de kihasználatlanok.

Konkrétan öt ilyen helyről van szó. Mi úgy

hisszük, hogy jobb gazdái tudnánk lenni, job-

ban tudnánk hasznosítani őket, amennyiben

ingyenes önkormányzati tulajdonba kerül-

nének. Budakalásznak nincs vendégháza, a

szigeten viszont európai körülmények között,

gyönyörű környezetben láthatnánk vendégül

az érkezőket.

Táborokat lehetne szervezni, a testvérvárosi

kapcsolatok erősítésében is szerepet játszhat-

na a sziget, ugyanakkor ez a pazar környezet

például az idősek számára is kellemes ki-

kapcsolódást jelenthetne. Igyekszünk majd

eredményesen lobbizni a cél érdekében!

Egy másik ingatlankérdés is a közgyűlés

elé került, a cserkészgrundról van szó. A

mostani területet 5-6 évvel ezelőtt adtuk át

a cserkészeknek ingyenesen, azzal a kitétel-

lel, hogy ha a területre szüksége van az ön-

kormányzatnak, akkor szeretnénk majd

használni. Ez az idő most jött el, ám hogy a

cserkészek ne szenvedjenek hiányt, felaján-

lottunk számukra egy másik területet, ahol a

földmunkák és a tereprendezés már meg is

kezdődött.

A cserkészeknek örömhír lehet, hogy ezúttal

olyan területet kapnak, ami állandó otthonuk

lesz. A jövőben nem kell költözniük, mert

ezen a bizonyos részen, a Szentistvántelep

HÉV felőli részén nem épül majd lakóház.

Itt lesz végre ivóvíz, kerékpártároló, közel a

HÉV-megálló, nincs átmenő forgalom, kel-

lemes, nyugodt a környék. A tervek szerint

őszre elkészül a füvesítés, áthelyezzük a ke-

rítést is, s akkor a cserkészek birtokukba ve-

hetik az új grundot.

Személyi kérdésekben is szü-

lettek döntések a testületi ülésen.

Többek között módosították a Bu-

dakalászi Közmű Üzemeltető Kft.

ügyvezetőjének megbízási szerző-

dését. Miért volt erre szükség?

A BKÜ Kft. vezetője, Króó József je-

lezte nekünk, hogy érkezett hozzá egy megke-

resés Szentendréről, a VSZ Zrt.-től. Azért

keresték meg őt, mert ismerték azt a munkát,

amit Budakalászon, a BKÜ-nél végzett. Itt

Króó úr egy nagyon nehéz helyzetben lévő

céget vett át, és megoldotta a felmerült problé-

mákat. Ma már a számlázások rendben

mennek, a fizetési hajlandóság magasabb...

(folytatás a következő oldalon)

Fontos kérdésekben döntött legutóbb a testület
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A képviselő-testület június 28-i

ülésén a következő – lakosságot

is érintő – témákban hozott hatá-

rozatokat.

„Európai Mobilitási Hét,

Európai Autómentes Nap”
Budakalász Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a 2012. szeptember 22-i

“Autómentes Nap” megrendezésével

valamint a Tour de Kalász kerékpáros

rendezvény budakalászi megszervezé-

sével és lebonyolításával csatlakozik a

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által

meghirdetett, „Európai Mobilitási Hét,

Európai Autómentes Nap” című mozga-

lomhoz.

Közvilágítás
A József Attila közben eddig nem volt

közvilágítás, a képviselő-testület meg-

szavazta egy lámpaoszlop kiépítésének

finanszírozását.

Emellett elfogadta a közvilágítás kap-

csán szükséges karbantartásokra, javítá-

sokra és pótlásokra előirányzott fede-

zetet.

Oktatás
Az óvodák minden jogszabály szerint je-

lentkező kisgyermek felvételét biztosí-

tani tudták. 

Mindkét általános iskolában igazodva

megnövekedett igényekhez, eggyel nőtt

az első osztályok száma, így 2012-ben 3-

3 első osztály indul.

A Kós Károly ÁMK Kalász Művészeti Is-

kolában a növendéktoborzás eredmé-

nye a jelentkezők igen magas számában

mutatkozott meg. Az intézménybe mint-

egy 70 gyermek jelentkezett, ami a ko-

rábbi jelentkezések kétszerese. Beigazo-

lódott tehát az átszervezéssel kapcsolatban

megfogalmazott azon érv, hogy a zeneis-

kola átalakításával jóval több budakalászi

kisgyermek részesülhet a zeneoktatásban.

A képviselő-testület a 2012/2013. tanévben,

a Kalász Alapfokú Művészetoktatási In-

tézményben minden jelentkező budaka-

lászi gyermek felvételéhez hozzájárult.

Bölcsődei gyermeklétszám

bővítés
Az évek óta tartó nagyszámú bölcsődei

jelentkezések miatt a képviselő-testület

a bölcsődébe felvehető gyermeklétszá-

mot 30-ról 40 főre emelte.

Kós Károly Művelődési Ház

Új intézményvezető
Budakalász Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a 2012. augusztus 1-től

átalakult Kós Károly Művelődési Ház in-

tézményvezetői feladatainak ellátásával

2012. szeptember 7-től 2017. szeptember

8-ig tartó 5 éves időtartamra Benkó At-

tilát bízta meg.

Rogán László polgármester megfogal-

mazott elvárásai között a szakmai és

szervezeti megújulást valamint a haté-

kony működést emelte ki. Egyben re-

ményét fejezte ki, hogy a nyugodt lég-

körben folyó szakmai munka eredmé-

nyeként a városhoz, és az intézmény-

hez méltó, pezsgő kulturális élet zajlik

majd a jövőben.

Képviselő-testületi döntések

a kommunikációt is más szintre fejlesztették.

Azt gondolom, hogy a cég most 98%-ban jól

működik. Azért nem mondok százat, mert

mindig vannak problémák, amiken lehet ja-

vítani. Króó úr jelezte, hogy a Szentendréről

érkezett felkérést elfogadná, szeretné ugyanis

azt a céget is rendbe tenni.

Mi azt mondtuk rendben van, de a cégvezető

urat azért nem akarjuk teljesen elengedni,

mert szeretnénk, hogy munkája továbbra is

kösse a városhoz. Ő akceptálta a kérésünket

és végül abban állapodtunk meg, hogy annyi

energiát fordít majd a kalászi cégre amennyit

az igényel, a többi időt pedig Szentendrén

tölti majd. A testület ezt elfogadta, így in-

nentől Króó úr két helyen lesz ügyvezető

igazgató, Budakalászon és Szentendrén.

Döntöttek arról is, hogy kiegé-

szítik az I-II. világháborús hősi

emlékmű feliratát. Milyen módo-

sítás történik majd?

Korábban én úgy hittem, hogy a világ-

háborúk hősi halottainak emlékére állított

mementónk s vele az ott elveszettek névsora

teljes. Kiderült azonban, hogy ez közel sincs

így. Érkezett a testülethez egy kérés, egy

1944-ben eltűnt kalászi férfival kapcsolat-

ban. Teljes dokumentációt kaptunk hozzá a

Vöröskereszttől, még az egykori Szovjetunió-

ból is jöttek iratok, hogy az illető eltűnt, nem

találják.

Az 50-es években a család nőtagját, a fe-

leséget hadiözveggyé, a gyerekeket hadiár-

vákká nyilvánították, kaptak is ezért kárpót-

lást. A férfi neve eddig nem szerepelt a városi

hősi emlékművön, s a család tagjai kérték,

hogy kerüljön fel rá. A kiegészítést a polgár-

mesteri keret terhére elvégeztetjük, bevéssük

a nevet.

Ezzel kapcsolatban szeretném kérni, ha ne-

tán valakinek még van ilyen jellegű informá-

ciója, s azt hitelt érdemlően bizonyítani is

tudja, forduljon az önkormányzathoz. Sze-

retnénk teljessé tenni a névsort, szeretnénk

ha mindenkinek a nevét ismernénk, aki bu-

dakalásziként halt meg a hazáért.

Végül még egy kérésem lenne. Itt a nyár,

a szabadságok, a pihenés ideje. Ilyenkor so-

kan elutaznak s a lakások üresen állnak egy

ideig. Kérek mindenkit, ha bármi szokatlant

vagy gyanúsat észlel, hívja az ingyenes zöld-

számon városőreinket (70/314-61-04). Ha

valaki jelzi felém, hogy hosszabb időre sza-

badságra megy, a munkatársaink jobban

odafigyelnek házára, ingatlanjára. Nagyon

sok betörés volt az elmúlt időszakban, nem

csak nálunk, Pomázon, Szentendrén is, de ne-

kem ez a város a legfontosabb. Kérem éljenek

ezzel a lehetőséggel, kérjék a városrendészet segít-

ségét, ha szükséges. Figyeljünk oda, de ne csak

a lakásokra vagy a vagyontárgyakra, egymásra

is. Legyünk óvatosak közlekedés közben, fürdő-

zéskor, vigyázzunk magunkra és egymásra is!

Tüdőszűrés
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a város lakosságát, hogy 2012. július 31-től 2012.
augusztus 17-ig TÜDŐSZŰRÉS lesz az alábbi időpontokban: kedden, csütörtökön, pénteken: délelőtt 8-14 óráig;

hétfőn, szerdán: délután 12-18 óráig. A szűrés helye: Kalász Suli Általános Iskola (2011 Budakalász, Budai út
54.). Kérjük, mindenki hozza magával: személyazonosító igazolványát, lakcímet igazoló kártyáját, TAJ-kártyáját.
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Gyakran felmerül a címben feltett

kérdés és rögtön szárnyra kelnek az

urbánus legendák, hogy az önkor-

mányzat helyi adóbevételei szövevé-

nyes módon kerülnek láthatatlan

bugyrokba.

Sokan nem tudják, hogy amikor az

önkormányzat helyi adóját – példának

okáért a kommunális adót befizetik –

adóforintjaik a befizető személyek és

családtagjaik, illetve Budakalász érde-

kében számos, életük mindennapjait

meghatározó helyére kerülnek.

A befizetésekből a legkisebbtől a

legidősebbig a család minden tagja

profitál, ebből kerül finanszírozásra a

bölcsődei, óvodai, iskolai, háziorvosi

ellátás, a szociális szolgáltatások, a

közvilágítás, az utak felújítása és kar-

bantartása, a környezetvédelem, a vá-

ros érdekében végzett közmunka, a

Faluház, könyvtár és a kulturális szol-

gáltatások.

A helyi adónk nem kidobott pénz,

nem válik köddé, befektetés a jelenbe

és jövőbe, segíti, támogatja minden-

napjainkat és gyarapítja a várost ahol

élünk, amelyet napról napra szebbnek

és élhetőbbnek kívánunk.

Mire fordítják a helyi adónkat?
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1. Pályázat kiírója: Budakalász Város Önkor-

mányzat

2. Pályázat tárgya: Települési Értékvédelmi

Támogatás - Budakalász

3. Budakalász Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete éves költségvetésében

rendelkezési keretet biztosított a település

helyi védett épületei és építményei felújí-

tásának támogatására.

4. Pályázat formája: Nyílt eljárás.

5. A támogatás igénylésére az jogosult,

• akinek ingatlanja a Budakalász Város Önkor-

mányzat Képviselőtestüle-tének a település építészeti

örökségének helyi védelméről szóló 15/2005.

(VII.18.) rendeletében (továbbiakban értékvédelmi

rendelet) I. vagy II. védettségi kategóriájú minősí-

téssel szerepel,

• aki a helyi védett ingatlanja értékkataszterben

védett elemeit kívánja felújítani, az értékvédelmi ren-

deletben foglaltaknak megfelelően,

• aki a pályázati felhívás mellékletét képező támo-

gatási megállapodás feltételeit elfogadja.

6. A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia

kell:

• értékvédelmi támogatás iránti kérelmet, az igényelt

összeg megadásával

• a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést,

amelyből az értékvédelmi rendelet 23. § (3) pontja

szerinti értékkülönbözet megállapítható

• két tanúval hitelesített nyilatkozatot arra vonat-

kozóan, hogy kik az ingatlan tulajdonosai, illetve

ha nem a kérelmező a tulajdonos, abban az esetben

az ingatlan tulajdonosának az építéshez hozzájáruló

nyilatkozatát

• fotódokumentációt a jelenlegi állapotról

• ha nem építési engedélyköteles a beavatkozás,

abban az esetben szöveges leírást az elvégezni kívánt

építési tevékenységről a homlokzati színek kódszerű

megjelölésével

• ha építési engedélyköteles a beavatkozás, abban

az esetben az építési dokumentáció két példányát,

és igazolást arról, hogy az engedélyezési eljárás meg-

indult.

7. A pályázatok benyújtásának határ-

ideje: 2012. szeptember 30.
8. A benyújtott pályázatokat Budakalász

Város Önkormányzatának Pénzügyi, Tele-

pülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottsága (PTKB) bírálja el, a beérkezett pá-

lyázatot a PTKB a soron következő rendes

ülésén tárgyalja.

9. Eljárása során a bizottság vizsgálja:

• Az épület elhelyezkedését, megjelenését, a benyúj-

tott terveket, az értékvédelmi rendeletnek és mellék-

leteinek történő megfelelést, és a rendelkezésre álló

keretösszeget.

10. A kérelem kedvező elbírálása ese-tén Bu-

dakalász Város Önkormányzatának Tele-

pülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottsága dönt a támogatás mértékéről, mely-

nek összege a felújítás költségének legfel-

jebb 50%-a, de maximum 400 000 Ft lehet.

11. A képviselő-testület által a pályázatra biz-

tosított keret a 2012-es évben 500 000,- Ft.

12. A pályázat utófinanszírozású, az odaítélt

támogatás összege a munka elkészültét kö-

vetően a számlák bemutatása, és a főépítész

nyilatkozata – arra vonatkozóan, hogy a fel-

újítás a megállapodásban foglaltak szerint

készült – alapján a támogatási összeg kifizet-

hető.

13. Budakalász Város Önkormányzata a Te-

lepülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottság határozatát követő 15 napon belül,

illetve abban az időpontban, mikor az aláb-

biakban felsorolt dokumentumok a hivatal

rendelkezésére állnak; támogatási megál-

lapodást köt a kérelmezővel. A megállapo-

dáshoz csatolni kell:

• Építési engedély, vagy bejelentés köteles építési

tevékenység esetén a jogerős építési engedély hatá-

rozat másolatát, (Építési engedélyhez kötött tevé-

kenység támogatása esetén a támogatási szerződés

megkötésének feltétele a jogerős építési engedély

megléte.)

14. A pályázatokat Budakalász Város Önkor-

mányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési

és Környezetvédelmi Bizottságához (2011

Budakalász, Petőfi tér 1.) címezve kell az

Önkormányzatnál benyújtani.

Budakalász, 2012. június

Rogán László

polgármester

Értékvédelmi pályázat

Tekintettel az elmúlt időszak időjárási viszonyaira, melyek kedveztek a parlagfű és egyéb allergén gyomfajok növekedésének, felhívjuk

a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanukon, illetve az ingatlanok előtti közterületeken a parlagfű- és egyéb gyommentesítést szívesked-

jenek elvégezni. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni,

ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermesztési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik. 

A parlagfű elleni védekezésen túl fontos, hogy a többi allergén gyomnövény ellen is védekezzünk, mivel ezek a növények együttesen

fejtik ki irritáló hatásukat. A parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani. Ez az időpont a szankciómentes

önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja.
Az önkormányzat a közterületek rendjéről szóló rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni

az ingatlan, az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti terület gondozásáról, gyommentesítéséről. Az eljárás továbbra

is lakossági bejelentés, vagy az illetékes szervek (külterületen megyei földhivatalok, belterületen a jegyző) által felderített adatok alapján

indulhat. Budakalász külterületén a Szentendrei Földhivatal az első ellenőrző bejárását július 10-én végzi. Aki az ingat-

lanán gyomtalanítási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget az a 194/2008. (VII. 31.) kormányrendelet alapján bel-

területen 15 000 forinttól 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírsággal sújtható. Az ingatlan előtti közterület gyomtalanításának

elmaradása esetén Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése

értelmében 50 0000 forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Kérjük

Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk előtti szakasz tisztántartását,

kaszálását és sövénynyírását szükség szerint, a növényzet állapotának megfelelően folyamatosan végezzék el, és –

hatósági felszólítás nélkül is – tegyenek meg mindent ápolt, egészséges környezetünk érdekében.

Felhívás gyomtalanításra!
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1. számú melléklet
A közszolgáltatás javasolt műszaki
tartalma: Az ingatlantulajdonosoknál, önkor-
mányzati intézményeknél keletkező települési szilárd
hulladék begyűjtésével, szállításával valamint elhe-
lyezésével és ártalmatlanításával kapcsolatos köz-
szolgáltatatói feladatok ellátása, újrahasznosítható
hulladékok szelektív begyűjtése, kezelése, a lomta-
lanítás elvégzése, a zöldhulladék begyűjtése, keze-
lése, 6 m3/hó illegális építési hulladék elszállítása és
ártalmatlanítása.
- A települési szilárd hulladék összegyűjtése, vala-
mint ártalommentes elhelyezése.
Települési szilárd hulladék fogalma:
a) a háztartási hulladék:

• Lakásokban, lakás, üdülés, pihenés céljára szol-
gáló egyéb helyiségekben, lakóházak közös hasz-
nálatára szolgáló helyiségeiben a rendeltetésszerű
használat során keletkező, veszélyesnek nem minő-
sülő hulladék (pl. salak, rongy, söpredék, hamu, ko-
rom, edény, eszköz, üveg, papír, konyhai hulladék stb.)
• Kerti, gazdasági tevékenységből származó hulla-
dék, amennyiben annak mennyisége nem haladja
meg szállítási alkalmanként az egy darab fedett
szabvány 120 literes gyűjtő edény térfogatát és súlya
nem több 50 kg-nál.
b) a közterületi hulladék: közforgalmú és zöld-
területen keletkező hulladék,
c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű

és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozá-
soknál keletkező veszélyesnek nem minõsülõ szilárd
hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt
kezelhetõ
d) Egyéb szilárd hulladék:

• lakásokban , lakás, üdülés, pihenés céljára szol-
gáló egyéb helyiségekben, lakóházak közös hasz-
nálatra szolgáló helyiségeiben nem rendeltetésszerű
használat során felhalmozódó szilárd hulladék (pl.
nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, bú-
tordarab, háztartási berendezés, készülék, 20 kg-on
felüli építési törmelék, föld stb.)
• kerti, gazdasági, kisipari ill. kiskereskedelmi tevé-
kenységből származó hulladék, amennyiben annak
mennyisége meghaladja szállítási alkalmanként az
egy darab fedett szabvány 120 literes gyűjtő edény
térfogatát és súlya nem több 50 kg-nál.

- A közszolgáltatás hatálya Budakalász Vá-

ros közigazgatási területére terjed ki. Ezen

belül a közszolgáltatás ellátásának módja

szerint a következő területeket különböz-

tetjük meg:

a) belterületi szemétszállításba aktí-
van bekapcsolt övezet:
Gerinc utca-Barát patak-Holló utca-Kőbányai út
-Klisovác utca-Erdőhát utca-Dombhát utca-Domb
utca-Pomázi út-Zrínyi utca-Ország út-Szentendrei
út-József Attila utca-Tanító utca-Sport utca-Vasút
sor és a Budai út által körül határolt településrész.
b) Duna parti üdülő övezet: Márna u.-
Duna-sétány-Barát patak-Gátőr u.-Kedves u.-Gát
u. által határolt terület.
c) egyéb külterületi övezet

Fontosabb adatok és feladatok: (a meg-
adott adatok és mennyiségek a közszolgáltatás idő-
tartama és jellege miatt a szolgáltatási időn belül
±12 % mértékben változhatnak):
- 10603 lakos - lakóingatlanok száma: 3689 db -
60 literes edények száma: 587 db -  110/120 literes
edények száma: 2285 db - 240 literes edények
száma:113 db.
Ürítési gyakoriság: heti egy alkalom
- többlethulladék gyűjtése erre a célra ké-szített, külön
vásárolható zsákban igény szerint.
Önkormányzati intézmények hulla-
dékgyűjtő edényzetei:60 literes: 2 db; 120
literes: 10db; 240 literes: 2db; 1100 literes: 14 db;
4,5 m3 konténer: 5 db (heti kétszeri ürítés); 7m3

konténer: 1 db (zöld hulladék ürítés szükség szerint).
A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a begyűjtés so-
rán elszóródott hulladékot összetakarítja. Ha a hulla-
dékgyűjtő edény igazoltan a Szolgáltató hibájából
rongálódik meg, a Szolgáltató kártérítésre kötelezhető.
Lakossági szelektív hulladékgyűjtés:
A jogszabályban meghatározott települési szilárd
hulladék egyes összetevőinek az újrafeldolgozás, a
visszanyerés vagy az energetikai hasznosítás érde-
kében végzett elkülönített(szelektív) begyűjtése, ame-
lyet a Közszolgáltató végez ún.”Házhoz menő
gyűjtés” formájában, havi rendszerességgel. Négy
db üveggyűjtő sziget üzemeltetése ürítése szükség sze-
rint minimum heti két alkalommal: a háztartások-

ban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző
fajtájú, elkülönítetten gyűjtött üveg hulladék be-
gyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen ki-
alakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelke-
zésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.
Hulladékudvar üzemeltetése:az elkülö-
nítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd,
valamint a külön jogszabályban meghatározottak
szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszál-
lításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló,
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely működtetése.
Lomtalanítás: A nagy darabos hulladék (lom)
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás
keretében rugalmas formában – külön díj felszámí-
tása nélkül – gondoskodik a szolgáltatást igénybeve-
vők kérelmére maximum évi két alkalommal alkal-
manként 3m3 mennyiségben.
A rendszeres zöldhulladék szállítás:
Közszolgáltató – külön díj felszámítása nélkül – az
erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon
összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bo-
csátott zöldhulladék hulladékok gyűjtését március
31.-október 31. között kéthetente elvégezi. Ezen felül
hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a karácso-
nyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet
mellé kihelyezett karácsonyfák összegyűjtését el-
végezi, valamint november második felében “zöld-
hulladék” szállítási akciót szervez. Az akció kereté-
ben komposztálható növényi hulladékot mennyiségi
korlát nélkül szállítja el az érvényes szolgáltatási
szerződéssel rendelkező lakosoktól. A Szolgáltató a
hulladék mennyiségéről nyilvántartást vezet, és a
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét
rendszeresen teljesíti.

A Szolgáltató évente legalább egy alkalommal írás-
ban tájékoztatja Budakalász Város Önkormányza-
tának Képviselő-testületét a szolgáltatás során szer-
zett tapasztalatairól. A Szolgáltató feladata a köz-
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, be-
rendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú
és képzettségű szakember alkalmazása. A Szolgál-
tató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos,
biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fej-
lesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére.

Tisztelt Budakalászi Lakosok!
Ezúton kívánjuk értesíteni Önöket, hogy a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én meg-

tartott ülésén 150/2012.(V.31.) KT határozatával a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló

közbeszerzési eljárással kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt műszaki tartalmát elfogadta.

A hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt műszaki tartalma a www.budakalasz.hu honlapon megtekinthető és letölthető,

illetve nyomtatott formában a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján olvasható.

Javaslatukat, észrevételüket szíveskedjenek legkésőbb 2012. augusztus 1-ig a polghiv@budakalasz.hu e-mail címre

vagy írásban eljuttatni. Ezúton kívánjuk értesíteni Önöket, hogy a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. május 31-én megtartott ülésén 150/2012.(V.31.) KT határozatával a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására

irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt műszaki tartalmát elfogadta.

A hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt műszaki tartalmát mellékelten csatoljuk. Javaslatukat, észrevételüket szíves-

kedjenek legkésőbb 2012. augusztus 1-ig a polg.hiv@budakalasz.hu e-mail címre vagy írásban eljuttatni.

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budakalász Város Önkormány-

zata egyfordulós, nyilvános pályá-

zatot ír ki Budakalász város belte-

rületén fekvő, a Budai út 43.

szám alatt található, önkor-

mányzati tulajdonban lévő,

nem lakás céljára szolgáló he-

lyiség bérbeadására.
A részletes pályázati felhívás

megtekinthető a Polgármesteri Hi-

vatal hirdetőtábláján, valamint Bu-

dakalász Város Önkormányzat hi-

vatalos honlapján.

(www.budakalasz.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budakalász Város Önkormány-

zata egyfordulós, nyilvános pályá-

zatot ír ki Budakalász város bel-

területén fekvő, a Mályva u. 3.

fszt/1. szám alatt található, ön-

kormányzati lakás bérbeadá-

sára.
A részletes pályázati felhívás

megtekinthető a Polgármesteri Hi-

vatal hirdetőtábláján, valamint Bu-

dakalász Város Önkormányzat hi-

vatalos honlapján.

(www.budakalasz.hu)

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok

Többcélú Kistérségi Társulása partnereivel kö-

zösen immár 4. alkalommal rendezi meg a ke-

rékpáros túrázást és az egészséges életmódot

népszerűsítő rendezvényét a Pilisi Tekerő Ke-

rékpáros Kalandtúrát. Rendezvényünk fő-

védnöke: Czene Attila, az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumának sportért felelős

államtitkára.
A tervezett program:

• Kerékpáros Kalandtúra 8 településen ke-

resztül 4 féle nehézségű útvonallal, különféle

sportállomásokat érintve;

• Kistérségi Sportegyesületek, klubok bemutat-

kozása – Szentendre, Czóbel-park 12.-17 óráig.

A kistérségünk településeinek (Budakalász,

Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu,

Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer,

Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu

és Visegrád) sport egyesületei, sport klubjai mu-

tatkozhatnak be, bemutatókkal népszerűsíthetik

tevékenységüket és sportágukat a lakosság kö-

rében.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2012. július 15. péntek

az alábbi e-mail címen:

orosz.krisztina@dunakanyar-pilis.hu
Kezdeményezésünk célja, hogy az itt élők minél

szélesebb rétege

• tájékoztatást kapjon a sportolási lehetőségek-

ről;

• helyszínen lévő bemutatók;

•közvetlen kapcsolatteremtési lehetőség biz-

tosítása.

Rendezvény időpont: 2012. augusztus 25.

Helyszín: 2000 Szentendre, Czóbel park

Kitelepülési időpont: 11 órától
Kiemelt célunk, hogy kedvet csináljunk minden

sportolni vágyónak és lehetőséget kínáljunk a

sportág kipróbálásra.

Fontos tudnivalók a kitelepülésről:

1. A Sportfesztiválra a sportegyesületeknek, klu-

boknak a kitelepedés díjmentes.

2. A kitelepedési hely területe 5x5 m, amely

igény esetén korlátozott mértékben bővíthető.

3. Mindenkinek saját magának kell gondoskodni

sátor, asztal, ülőalkalmatosságról a kitelepülés-

hez.

4. Ha a sportág lehetővé teszi, minden kitelepülő

klub nyújtson alkalmat a sportág kipróbálására

a résztvevőknek!

A www.dunakanyar-pilis.hu honlapunkon

megtekintheti az előző Pilisi Tekerők beszámo-

lóit illetve ez évi rendezvényünk folyamatosan

frissülő információit.

A jelentkezési lapot csatoltan küldöm Önnek.

További információkat a 06 20 550-0556 vagy a

06 26 505-404 telefonszámon kérhet.

Szentendre, 2012. június 13.

Orosz Krisztina DPÖTKT

Indul a Pilisi Tekerő Kalandtúra!

BUDAKALÁSZON
SZEPTEMBER 22ÉN!
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Muskátlik a virágoszlopokon, leven-

dulasor és szépülő körforgalom. Egyre

több a színes, virágos színfolt a város

közterületein. Legutóbb az Omszk-

park bejáratánál a Kahl am Main sé-

tányon és a tó partján készült egy-egy

virágos kompozíció. Fetterné Fer-

enczy Beatrix környezetvédelmi re-

ferens elmondta – Társadalmi összefogás-

sal valósult meg a sétány bejáratánál a park,

az önkormányzat költségvetését így ez nem

terhelte. A virágosítás nem áll meg az ültetés-

nél, hiszen gondoskodni kell az elültetett nö-

vények gondozásáról is. Nagy munkát jelent

ez, főképp a nyár folyamán, amikor a hőmé-

rő higanyszála tartósan 27 fok felett áll. Az

új körforgalom mentén már automata ön-

tözőrendszer működik. Összefogással, együtt

gondolkodással sokat el lehet érni – hangsú-

lyozza a környezetvédelmi referens.

Jól szimbolizálja ezt a lassan találko-

zási helyet jelölő csónak is.

A gyakorlatilag növényládaként

funkcionáló csónakot a VIDRA sport-

egyesülettől kapta az ötletgazda Bodó

Éva, aki elmondta, szerettek volna

egy, a tóhoz és a vízi sportokhoz kap-

csolódó kompozíciót létrehozni. A vá-

rosi parkok, virágos zöldfelületek ki-

alakítása természetesen itt nem áll

meg, a most még sok helyen befü-

vesített területekre is idővel virágok ke-

rülnek majd. R.T.

Közlekedési változások a HÉV vonalán
Az 5-ös (Szentendrei) HÉV vonalán vágányzárat tartanak 2012. június 16-tól július 15-ig a Batthyány tér és a Szentlélek

tér között. A HÉV Szentlélek tér és Szentendre, illetve Békásmegyer között közlekedik. A HÉV-ek helyett HÉV-pótló

autóbuszok közlekednek a Batthyány tér és Szentlélek tér között, H5 jelzéssel. Ezen időszakon belül a június 30-július

1-jei és a július 7–8-ai hétvégén a HÉV csak Szentendre és Békásmegyer között közlekedik, míg a HÉV-pótló autóbuszok

H5 jelzéssel Békásmegyer és Batthyány tér, H5A jelzéssel Békásmegyer és az Árpád híd között üzemelnek.

A részletes forgalmi rendről hamarosan a www.bkk.hu honlapról, valamint a megállóhelyek, állomások környe-

zetében, illetve a vonatokon kihelyezésre kerülő ismertetőkből tájékozódhatnak.

Rendkívüli Forgalmak Szervezése Csoport - Közlekedésszervezési Főosztály - Budapesti Közlekedési Központ

Egyre több virágos színfolt a város közterületein

Az Óbuda Szövetkezet és az Önkor-

mányzat tulajdonát képező bányata-

vat az idelátogatók fürdőzésre, hor-

gászásra és vízi járművekkel is hasz-

nálják annak ellenére, hogy ezt jogsza-

bály és a vízügyi hatóság határozata

tiltja. A tulajdonosok eddigi kezdemé-

nyezései a helyzet megoldására nem

vezettek a megfelelő eredményre, és

több esetben előfordult a fürdőzők fe-

lelőtlen magatartásából eredő baleset,

haláleset. A vízfelület Budakalász fe-

lőli, gépjárművel való megközelítésé-

nek megnehezítésére a helyi közút

kezelőjeként Budakalász Város Ön-

kormányzata a következő döntést

hozta:

A budakalászi HERMESZ Áruház mel-

lett húzódó utat (0188 és 0189/6 hrsz.),

a Kórház utcát (0206/10 és 0222 hrsz.),

valamint a Luppa-szigeti út önkor-

mányzati kezelésben lévő szakaszát

(0218/1 hrsz.) folyamatosan “mindkét

irányból behajtani tilos, kivéve en-

gedéllyel” táblákkal a gépjárműfor-

galom elől teljes hosszában lezárta

2012. június 20-tól 2012. szeptember

30-ig. A lezárás sorompóval és ellen-

őrzéssel történő foganatosítását az

Óbuda Szövetkezet megbízottai, vala-

mint a Rendőrség és a Közterület-felü-

gyelet munkatársai végzik.

Útlezárás
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A Nemzeti Összetartozás Napján az

1920. június 4-i versailles-i döntésre emlé-

keztek a résztvevők a Trianon-emlékműnél.

Ercsényi Tiborné ünnepi beszédében ki-

emelte, a trianoni döntés nyomán a térkép-

asztal mellett született államok életképtelenné

lettek, Csehszlovákia és Jugoszlávia is darab-

jaira esett szét és az utódállamok sem iga-

zolták vissza Trianont. Az alpolgármester

asszony szólt Budakalász testvérvárosi kap-

csolatairól, amelyek, mint mondta, a határo-

kon átívelő magyarságtudat élő, eleven pél-

dái.

„Közép-Európa máig önmagát keresi, Ma-

gyarország az igazát. Megtörténhetett, hogy

egy kárpátaljai vagy egy délvidéki idős em-

ber, hosszú élete során öt, hat, de akár nyolc

ország polgárává is lett, természetesen kisebb-

ségi sorban, holott soha nem hagyta el  faluját

csak a történelem lépett át rajta. A trianoni

békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgoz-

hatatlan nyomot hagyott Közép-Európa

nemzeteinek tudatában. Generációk óta a ré-

gió történelmének és politikai eseményeinek

közvetlen vagy közvetett befolyásolója. A

magyarság számára Trianon történelmünk

legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés,

a Kárpát-medencei népek közös jövőjének

elősegítése azt a feladatot rója ránk, hogy a

trianoni döntés ellenére is megmaradjunk és

bizonyítsuk, a nyelvéből és kultúrájából erőt

merítő magyarság e történelmi tragédia után

is képes megújulásra és az előtte álló törté-

nelmi feladatok megoldására. A Nemzeti

Összetartozás Napja nem gyásznap, még-

pedig azért, mert nem a múltba akar vissza-

nézni, régi dolgokat újra teremteni, hanem

azt próbálja elérni, hogy a jövőben hogyan

lehet ezen a traumán úrrá lenni.”

Beszédét az alpolgármester Teleki Pál

szavaival zárta: „Magyarságunk ben-
nünket összekapcsol. Minket nem
szavak, nem jelszavak, nem jel-
vények, nem mivoltunknak mes-
terséges üres definíciói kapcsol-
nak össze, hanem nemzedékek
öntudata, akarata és hagyomá-
nyai....”
A megemlékezés végén a budakalászi szer-
vezetek képviselő elhelyezték koszorúikat a
Trianon-emlékműnél.

“Öntudat, akarat
és hagyomány”

Régészeti park lesz a Kálvária-dombon
A rekkenő hőség ellenére szorgosan dolgoznak a régészek és segítőik a

Kálvária-dombi ásatáson. Néhány hete indultak újra a munkálatok. Dr. Tomka

Gábor régész elmondta, a terepadottságok miatt nyugatról és északról ha-

ladnak kelet és dél felé. – Ezen kívül még az is emellett szól, hogy a templom keresztjei

a szentély falán, illetve mellette helyezkednek el, ez már tavaly kiderült. Ezeket az árkokat

visszatemettük, hogy a kálvária funkcióját vissza lehessen állítani, és addig nem szeretnénk

a kereszteket sem elmozdítani,  amíg nem bizonyos, hogy sor kerül a visszaállításukra. –

A tetemes földmunkával járó feltárásban sok segítője akad a régészeknek.

Wettstein András vezetésével a cserkészek is részt vesznek a munkában.

– Figyelemfelhívó akciónak szántuk, hogy az önkéntesek segíthetnek egy olyan munkában,

ami szerintem kevésszer adatik meg az életben.  Ősi romokat előásva, fölfedezve, a múltunk

egy szeletével találkozhatunk. Szerintem ez a gyerekeknek örök élmény lehet – mondta

a cserkészek vezetője.

Idei költségvetésében az önkormányzat ötmillió forintot különített el a fel-

tárásra. Ezzel kapcsolatban dr. Krepárt Tamás elmondta, az összeget további

pályázati forrásból egészítik ki. – Több pályázatot is benyújtottunk, részben a fel-

tárásra, részben a rekonstrukcióra. Ígéreteink vannak arra, hogy hasonló nagyságrendű

összegre számíthatunk. Ebből ezt a feltárási, rekonstrukciós folyamatot remélem, hogy még

idén meg tudjuk valósítani. Ehhez kapcsolódóan, talán még ebben a ciklusban a kálvária

lépcsőt is meg tudjuk építeni – jegyezte meg az alpolgármester. Az önkormányzat-

nak hosszú távú tervei vannak ezzel a területtel.

Megőrizve a hely szellemiségét, egy régészeti park létrehozását tervezik. Erre

vonatkozóan már a látványtervek is elkészülnek. A parkon kívül az elképze-

lések között egy új lépcső megépítése is szerepel – Ez a lépcső már  nagyon régi

álom. A zarándoklat során az idős embereknek igen nehézkes és balesetveszélyes itt a köz-

lekedés. A látványterv csodálatos, bízom benne, hogy meg is fog valósulni. – mondta

Tolonics István, képviselő.

Nemcsak a város lakói és az önkormányzat, a katolikus egyház is szívén

viseli a feltárást, és a Kálvária-domb sorsát. – Nagyon szeretném, hogy a Kálvária-

domb Budakalász  spirituális központja legyen. Ahogyan az ember szívesen imádkozik a

templomban, ugyanígy ide is feljöhetne egy kis időre. Nem focizni, nem szalonnát sütni,

hanem egy kicsit elmélkedni Budakalász múltjáról, ősiségéről és arról, hogy mi hogyan

viszonyulunk az Istenhez, számunkra mit jelent az Istennel való találkozás – mondta

Kálmán József atya.

A tervek szerint a feltárás egész nyáron zajlik majd. A munkából részt kí-

vánó önkéntesek jelentkezését továbbra is várják a helyszínen.                 R.T.

Hőségben is dolgoznak az önkéntesek
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Korábbi híradásainkban már beszá-

moltunk Önöknek arról, hogy a Me-

gyeri-híd miatt megnövekedett forga-

lom káros hatásainak kiküszöbö-

lésére minden évben negyed milliárd

forint összegű beruházást kell végez-

nie az államnak Budakalászon. Az

összeget a Nemzeti Infrastruktúra Fej-

lesztő Zrt. (röviden NIF) költheti el váro-

sunkban az általunk megadott célokra.

A Damjanich utca járdafelújítása és

a városban több ponton épített forga-

lomcsillapító járdasziget kialakítását

követően, az összeg felhasználásának

második lépése a József Attila utcától

a Budai út-Pomázi útig tartó útszakasz

felújítása volt. A munkálatokat 2011 ta-

vaszán kezdte meg a NIF által koráb-

ban megbízott kivitelező. Az utat fel-

marták, a sövényeket eltávolították va-

lamint hozzákezdtek a körforgalom ki-

alakításához. A felújítási munka vi-

szont hamar abbamaradt. A kivitelező

cég ugyanis csőd miatt levonult az épí-

tési területről, kaotikus állapotokat,

balesetveszélyes helyeket hagyva ma-

ga után. A beruházás folytatása a meg-

bízó NIF számára nem jelentett fontos

és sürgető feladatot. Pénzhiányra hi-

vatkozva hónapokig nem történt to-

vábblépés az ügyben. Ennek következ-

tében a több helyen elkezdett és félbe-

hagyott munkálatok a téli és őszi idő-

szakban tovább nehezítették a városla-

kók közlekedését, nyomós okot adva

elégedetlenségünknek.

Mivel a NIF-fel folytatott megbeszé-

léseink nem jártak eredménnyel, sőt

kiderült, hogy egy a helyzetet változat-

lanul hagyó forgatókönyv is érvény-

ben volt, ezért a város vezetése tárgya-

lásokat kezdeményezett a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztériumnál, Fellegi Ta-

más miniszter, illetve Dr. Völner

Pál államtitkár úrnál. A város érde-

keinek határozott és elszánt képvise-

lete következtében, a lefolytatott tár-

gyalások eredménnyel jártak és a NIF

új pályázatot írt ki a munkálatok befe-

jezésére.

A munkák így márciusban kezdőd-

tek újra, immár az új céggel. Az építés

szokatlan gyors tempóban indult és a

terveknek megfelelő ütemben haladt.

A parkolóhelyek, beállók, szigetek el-

helyezése, kialakítása során a lakosság

igényeit, kéréseit a lehetőségekhez

mérten minden esetben próbáltuk tel-

jesíteni, illetve továbbítani a kivitelező

felé. Megnyugtató volt tapasztalni a lát-

ványos előrelépéseket nap, mint nap

és talán ez valamelyest kárpótolta az

építkezésből adódó kényelmetlensé-

geinket.

A gyors ütemben folyó munkának

meg is lett az eredménye, az építkezés

az új határidőre befejeződött, amire

manapság – főként állami beruházá-

soknál – elég kevés példa adódik. A

beruházás műszaki átadására június

15-én került sor.

A körforgalomi csomópont közepé-

re, Budakalász jelképét és címermotí-

vumát, a Kalász kocsit helyezzük még

el, amely a város ötezer éves múltját

idézi majd számunkra. A szobor vár-

hatóan a városnapokra készül el.

Az infrastruktúra fejlesztés révén

környezetünk szebbé, közlekedésünk

biztonságosabbá, egészségünk pedig

védettebbé vált. A József Attila utcától

a Budai út-Pomázi útig tartó útszaka-

szon összesen 10 zebrás gyalogátkelő,

ehhez kapcsolódóan középszigetek

valamint 4 lámpa épült, ami nagyban

segíti a gyalogosok biztonságos köz-

lekedését. Az autósok számára a Szent-

endrei úton körforgalom, a Budai út-

Pomázi úton pedig balra kanyarodó

sávok és lámpák teszik lehetővé a biz-

tonságos közlekedést. Egészségünk

megóvása érdekében az új technoló-

giával készült, ”puhább” útburkolat a

járművek által okozott zaj nagyobb el-

nyelését biztosítja. A terelőszigetek

pedig a nagyméretű, környezetszeny-

nyező járművek, kamionok elriasztá-

sát szolgálják.

Ezúton szeretném megköszönni

minden budakalászi és környékbeli

lakosnak a hosszan elhúzódó épít-

kezéssel kapcsolatban tanúsított tü-

relmét és megértését. Külön köszö-

net, az állandóan változó forgalmi

rend követéséért, az óvatos és körül-

tekintő közlekedésért, hogy a felújítás

alatt és ahhoz kötődően nem történt

egyetlen baleset sem városunkban.

Rogán László

Budakalász polgármestere

Befejeződött a beruházás

Jó úton járunk
Tisztelt Lakótársaim! Örömmel jelenthetem be, hogy Budakalászon befejeződtek a József Attila utcától a
Budai út-Pomázi útig tartó útépítési beruházás munkálatai. A műszaki átadásra 2012. június 15-én, az új
határidőnek megfelelően került sor.
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A fejlesztési beruházás keretében a

következő építések valósultak meg
• József Attila utcán
1. József Attila utca-Kék Duna utcai csomópontban gyalog-

átkelő és középsziget;

2. Kék Duna utca-Tanító utca között csőkorlát, parkolósáv,

12 férőhellyel;

3. Omszk-tó felőli oldalon a parkolás és a parkba való behaj-

tás megakadályozására 100-120 méter hosszúságban hajlított

csőkorlát épült;

4. a Tanító utcai csomópontban, a 11. sz. főút irányából ön-

álló balra kanyarodó sáv;

5. Tanító utca-Mező/Kántor utca közötti szakaszon, a József

Attila utca páratlan oldalán, az üzletek mellett, 35 párhuza-

mos parkoló;

6. Mező/Kántor utcai csomópontban új gyalogátkelő, közép-

szigettel;

7. Mező/Kántor utca-Szentendrei út között 19 párhuzamos

parkoló a József Attila utca páros oldalán, majd a sávelhú-

zást követően a páratlan oldalon 13 parkoló;

8. József Attila utca-Szentendrei út kereszteződésében kör-

forgalmi csomópont;

9. A körforgalom ágain, a Csapás utca kivételével gyalog-

átkelőhelyek, középszigetekkel;

10. Körforgalom-HÉV keresztezés között új útburkolat;

11. HÉV-átjáró előtt (a 11. sz. főút felől) új, lámpás gyalog-

átkelőhely;

12. József Attila utcában több forgalomcsillapítást szolgáló

terelősziget;

13. József Attila utca teljes hosszában vízelvezető rendszer;

14. József Attila utca páros oldalán teljes hosszában járda;

•HÉV átjáró-Pomázi út között, a park felőli oldalon járda;

• Szentendrei út-Budai út-Pomázi út csomópontban lámpás

kereszteződés, balra kanyarodó sávokkal;

• a csomópont mindhárom ágán lámpás gyalogátkelőhe-

lyek, középszigetekkel.

fotók: Raczko Tímea
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Milyen előnyöket biztosít számunkra

a felújított útszakasz?
• Sokkal biztonságosabbá válik a gyalogosok és kerékpá-

rosok közlekedése a József Attila utcától a Budai út-Pomázi

útig tartó útszakaszon épített 10 zebrás és 4 lámpás gya-

logátkelő révén.

• Az autós közlekedés is könnyebb és biztonságosabb, a

körforgalom és a HÉV járatokhoz igazított lámpás forga-

lomirányítás révén.

• Várhatóan csökken az átmenő kamionforgalom. A József

Attila utcán beépített útszűkítések és lassító szigetek ugyanis

más útvonal választására ösztönzik majd a nagyméretű jár-

művek vezetőit.

• Az új körforgalomban az autós közlekedés is könnyebb

és biztonságosabb, hiszen a behajtás előtt mindenkinek

csak egy irányból kell az elsőbbséget megadni.

• Rendezettebbé és biztonságosabbá válik a parkolás a Jó-

zsef Attila utcában. A felfestett nagy szélességű parkolók-

ban könnyebben szállhatunk ki- és be gépkocsinkba.

• A Csapás utca felől jóval egyszerűbb a behajtás.

• Az új technológiával készült, ”puhább” útburkolat, a jár-

művek okozta zaj nagyobb elnyelését szolgála, ez pedig

egészségünk szempontjából fontos.

• Csökken az áthaladó forgalom átlagsebessége a József

Attila utcában.

A megváltozó forgalmi rend miatt mire kell

vigyáznunk a közlekedés során?
• A József Attila utca Szentenderi út csomópontjában fon-

tos a körforgalmi szabályok követése, az elsőbbségadás be-

tartása.

• Dugó esetén kérjük, ne hajtsanak be a körforgalomba,

hogy a kisebb forgalmat bonyolító irányokban zavartalanul

lehessen közlekedni. Egy kis odafigyeléssel így megkönnyít-

hetjük magunk és autóstársaink közlekedését. A körforga-

lomban, a rendelkezésre álló terület miatt csak egy sáv ke-

rült kialakításra, de gyakorlatban két autó is elfér egymás

mellett, így álló forgalom esetén akár el is engedhetjük tár-

sainkat.

• Újdonságnak számítanak a Szentendrei út-Budai út-

Pomázi út csomópontban kihelyezett közlekedési lámpák.

Ezek a Budai út-Pomázi út közlekedését hivatottak könnyí-

teni. Kérjük figyeljenek erre is!

•Mind a Budai, mind pedig a Pomázi úton megállási tilalom

került bevezetésre. Kérjük, hogy itt ne álljanak meg!

• A Klisovác utcánál megszűnt a gyalogátkelő. Kérjük a

gyalogosokat, hogy ne itt keljenek át a forgalmas Budai

úton, hanem a kicsit följebb a kijelölt helyen.

• Óvatosan és a megengedett sebességhatárt figyelembe

véve vezessenek a József Attila utcán a kihelyezett szlalom-

pálya-szerű szigetek között, hiszen ezek a forgalom lassí-

tását hivatottak elősegíteni. fotók: Raczko Tímea
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További infrastruktúra

fejlesztési terveink
A jelenlegi felújítás eredeti tervei a

József Attila utcai járda páratlan, Szent-

istvántelep felé eső részének újjáépí-

tését nem tartalmazták. Sajnos a sö-

vény eltávolítása során a gyökerek fel-

szakították a járdát is. Mivel a károso-

dás a munkálatok közben történt, ezért

nem volt előre betervezve a felújítás

mintegy 10 millió forintos javítási költ-

sége. Tárgyalásokat folytatunk tehát

arra vonatkozóan, hogy ez a szakasz is

kerüljön felújításra, méghozzá állami

költségből, hiszen a munkák következ-

ményének tudható be a járdakárosodás.

Célunk, hogy városunk lakói a lehe-

tő legélhetőbb és legrendezettebb kör-

nyezetben, tiszta levegőben éljenek

lakóhelyükön, ezért további infrastruk-

turális beruházásokat tervezünk. A

Megyeri-híd miatti forgalomnövekedés

kedvezőtlen hatásainak javítására az

államtól lehívható következő kétszáz-

ötven millió forint felhasználására már

megvannak a terveink.

Ezek között szerepel Budakalász má-

sik igen frekventált útvonalán, a Budai

úton a közút és a járda felújítása vala-

mint az Ady Endre utca és a Budai út

kereszteződésének rekonstrukciója.

A tárgyalások eredményeiről min-

denképpen beszámolunk majd Önöknek.

Forgalomszámlálás a dugók elhárítására
Mindannyian tapasztaltuk, hogy az új út használatbavételével sajnos a forga-

lom eddig nem csökkent. Ez “köszönhető” Budakalász helyi adottságainak is.

A városon áthaladó HÉV-vonal egyszerre könnyíti és nehezíti is közlekedésün-

ket. Könnyíti, hiszen a tömegközlekedés számos helybéli lakótársunk napi

munkába és iskolába járását teszi egyszerűbbé, budapesti és szentendrei ügyin-

tézésünk nélkülözhetetlen eszköze. Környezetkímélő közlekedési lehetőség,

amely nélkül még több jármű haladna át útjainkon, életünk ma már elképzelhe-

tetlen lenne nélküle.

Az autóval közlekedők életét viszont nehezíti a hév sorompók előtti vára-

kozás és az így kialakuló dugók. A gyalogosok védelmében létrehozott új lámpás

gyalogátkelők jelenleg tovább lassítják az autósok haladását. Mindannyiunk

igényét a forgalom földfelszín alatti elvezetése oldotta volna meg. Megvizsgáltuk

ezt a lehetőséget is, de az óriási költség

és a műszaki kivitelezhetőségi problé-

mák (a Posta épületét el kellett volna

bontani) miatt az ötlet csak a tervező-

asztalig jutott el és nem valósulhatott

meg. Reményeink és a közlekedési

szakemberek véleménye szerint az új

utak 3-4 hónap alatt bejáratódnak. Ek-

korra mindenki megismeri az új köz-

lekedési rendet és ennek megfelelően

tervezi az idejének és az úti céljának

leginkább megfelelő útvonalat. A lám-

pák megfelelő – a lehető legkisebb du-

gót generáló – beállításához, a közleke-

désfelügyelet a csomópontokban for-

galomszámláló korongdetektorokat és

kamerákat helyezett el.

A műszerek által mért adatokat a
szakemberek folyamatosan figye-
lik, értékelik és a lámpákat a for-
galomnak megfelelően állítják
majd be.fotók: Raczko Tímea
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Nagy László gondolata akár mottója is

lehetne az idei budakalászi pedagógusnap-

nak. Különös jelentősége és mondanivalója

van ennek a pár szónak egy olyan települé-

sen, ahol évente több mint száz kisgyermek

születik. Idén pedig az adatok szerint még

egy „osztálynyival” több csecsemő születik

majd az átlagnál. A lélekszám növekedését

az is jelzi, hogy szeptembertől mindkét iskola

három-három első osztály indít. Sok válto-

zás előtt áll a pedagógusszakma, hiszen az

új tanévtől lép életbe a Nemzeti Köznevelési

Törvény, mely az állam fenntartásába helye-

zi az oktatást. Rogán László ünnepi be-

szédében arról is beszélt, bízik benne, hogy a

változások ellenére is jó marad az együttmű-

ködés az intézmények és az önkormányzat

között.

Budakalász önkormányzata minden

évben két díjat oszt ki a városban dol-

gozó pedagógusok munkájának elis-

meréseként. A Dr. Milosevits Péterné-

ről, a Kalász Suli egykori igazgatójáról

elnevezett Budakalász Közoktatásáért

Díjat idén Balla Anikó vehette át.

Balla Anikó 1976 óta dolgozik a Ka-

lász Suliban, kezdetben tanítónőként,

majd egészen napjainkig kémia-föld-

rajz szakos tanárként. 1983 óta osz-

tályfőnöki munkája folyamatos és ki-

emelkedő színvonalú. 1992 óta a diák-

önkormányzat vezetője.

Kitartását, harcosságát jellemzi, hogy

mindig a gyerekek érdekeit szem előtt

tartva valósítja meg a diákönkormány-

zati megbeszéléseken felmerülő ötle-

teket, elképzeléseket. Lelkes környe-

zetvédőként az ő kezdeményezésére

valósult meg az iskolában a szelektív

hulladékgyűjtés, osztályának segítsé-

gével megújulhattak, megszépülhettek

a budakalászi HÉV-megálló pihenő-

padjai. Fáradhatatlanul dolgozik, meg-

ragad minden alkalmat és lehetőséget

‒ legyen szó kupakgyűjtésről, pályá-

zatírásról, Univer-pontgyűjtésről ‒
amivel elősegítheti az iskola fejleszté-

sét. Tevékenysége messze túlmutat a

pedagógusi szerepen. Idén tölti mun-

kaviszonyának 40. jubileumi évét, és a

következő tanévtől már nyugdíjasként

élvezi megérdemelt pihenését.

Kimagasló tanári munkájának elis-

meréseként Budakalász Kiváló Peda-

gógusa díjat adományozott a képvi-

selő-testület Harmati Imrénének, a

Szentistvántelepi Általános Iskola taní-

tónőjének.

Anci néni 1976 óta dolgozik Budakalá-

szon. 1991-től az önálló intézménnyé

váló Szentistvántelepi Iskolában. Má-

sodik munkahelyén, itt a városban töl-

tötte szinte egész tanítói pályafutását,

több száz gyerek tanulta tőle a betű-

vetést, az olvasást és a számolást. A

gyerekek rajongásig imádják, még ak-

kor is, amikor rendet teremtve szigo-

rúbban szól hozzájuk. Csendes, halk

szava mindig mosolygós, simogató te-

kintete minden gyerek számára ado-

mány az önállóság, az életre nevelés

útján. Már a korábbi években, és most

is, szinte egész osztálynyi szülő jelölte

a díjra, a gyermekek érdekeit szem

előtt tartó és értük fáradhatatlanul

munkálkodó, a személyiségüket for-

máló kiemelkedő tanítói és nevelői

munkájának elismeréséül.

A pedagógusnapon a jubileumi év-

fordulós kollégákat is köszöntötték,

azokat, akik 25, 30 vagy 40 évet töltöt-

tek el már a pályán. A rendezvényen

átadták az intézmények alapítványai-

nak díjait is. A Budakalászi Óvodá-

sokért Alapítvány elismerését a Sza-

lonka utcai óvoda karbantartója, Sza-

bó Gyula kapta. A Nyitnikék-díjat

Czink Andrea vehette át. A Telepi

Óvodásokért Alapítvány gyűrűjét a

tantestület titkos szavazással Kom-

paktor Jánosnénak adományozta.

Szintén titkos szavazással döntöttek a

Kalász Suli Gyűrűjéről, mellyel Nagy-

né Martinusz Évát tisztelték meg a

kollégák. A Szentistvántelepi Iskola

Petykó-gyűrűjét pedig Szilágyi Er-

zsébet érdemelte ki. A Kalász Művé-

szeti és Nevelési Alapítvány elismeré-

sét, az Arany Kalász Díjat majd az is-

kola évzáróján adják át Eredics Gá-

bor iskolaalapító igazgatónak.

“Sose feledd: példa vagy!”
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A Budakalász Közoktatásáért Díjat idén Balla Anikó vette át

fo
tó

: 
R

a
cz

ko
 T

ím
ea

A Budakalász Kiváló Pedagógusa díjat Harmati Imréné kapta
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A Kalász Suliban idén is megrendeztük az immár

hosszú évek óta hagyományos év végi alapítványi

napot.
Idén a hagyományba egy kis újdonság is keveredett: az

idén az iskola tornatermében tartottuk a rendezvényt. A

kényszerűségből igyekeztünk előnyt kovácsolni, mivel így

sokkal „családiasabb” hangulatot teremthettünk, hiszen itt-

hon voltunk. Külön örömünkre szolgált, hogy vendégeink

között köszönthettük a moholi testvériskolánk képviselőit

is. A műsor nagyon sokszínű volt. Felléptek osztályok és

családok egy-egy kis produkcióval, volt mese a színjátszó-

sok előadásában, ritmikus sportgimnasztika, aerobic és

énekkar. Nagy sikert aratott a tanárok meglepetése is. Az

este zárásaként a kalászi tambura zenekar táncoltatta meg

a vendégeinket.

Reméljük, hogy mindenki olyan jól érezte magát, mint

amilyen izgalommal készültünk erre a napra. Az ala-

pítványi felajánlásokat ezúton is nagyon köszönjük!

A Kalász Suli hírei

Megkezdődött a vakáció!

Nyári ügyelet a Szentistvántelepi

Általános Iskola titkárságán:
július 18-án szerdán 9-12 óráig;

augusztus 1-jén szerdán 9-12 óráig;
augusztus 16-án csütörtökön 9-12 óráig.

www.szentistvantelepi-iskola.hu

Elballagtak a budakalászi iskolák nyolcadikos tanulói. Összesen

63 diák búcsúzott egymástól, barátaiktól, tanáraiktól s az intéz-

ménytől, ahol kisiskolás éveiket töltötték. Szeptemberben már egy

másik iskola csengője szólítja tanulásra a diákhadat.

A Kalászi Sulitól 29  diák búcsúzott. Völgyes József iskolaigaz-

gató elmondta, a tanulók többsége abba az intézménybe nyert fel-

vételt, amit első helyen jelölt meg.

Kovács Kristóf Áron a Szentistvántelepi Általános Iskola igaz-

gatója ünnepi beszédében köszöntötte a ballagókat és az osztályfő-

nököket. Már hagyomány, hogy a ballagó diákok közül a nevelő-

testület megválasztja az év tanulóját. A 2011/12. év tanulója díjat

idén Nagy György Blanka vehette át.

Major Ede, Budakalász oktatási és sportbizottságának elnöke

beszédében jó tanácsokkal látta el a ballagó diákokat. Mint mondta,

a jó iskola két dolgot adhat útravalóul diákjainak: gyökereket és

szárnyakat. Ahol pedig az ember egyszer gyökeret eresztett, ott

mindig biztonságra, otthonra talál.

“Rajta ifjak, útra fel”

Nyári ügyelet: július 18-án, augusztus 1-jén és 16-án 9-

12 óra között. Augusztus 21-31. között minden munka-

napon 9-12 óráig. Étkezési díj befizetési időpont

szeptember hónapra: 2012. augusztus 21. kedd de. 8-

11 óráig, 2012. augusztus 22. szerda du. 15-18 óráig. Pót-

befizetés: 2012. augusztus 27. hétfő de. 8-11 óráig.

Kérjük a befizetési időpontok pontos betartását.

Tankönyvárusítás: 2012. augusztus 30. (csütörtök) 8-

12 óráig, 2012. augusztus 31. (péntek) 14-18 óráig.

Nyári ügyelet, ügyintézés a Kalász Suliban

Ponicikli és mesesüti
A Telepi Óvoda növendékei számára már második alkalommal rendezték meg a gyereknapot, ahova a kicsiket és

szüleiket egyaránt várták az óvoda dolgozói. A családi gyermeknap délutánt a szülőkkel együtt az Óvodai Alapítvány

szervezte.

Az óvoda udvarán számos program várta a kicsiket és szüleiket. Volt ugrálóvár, jelmezpróbálgatás, arcfestés,

kézműves foglalkozás, sportos vetélkedők, vizes játékok, golf, pecázás, zene, tánc, és még sok más. Az egyik leg-

népszerűbb játék a ponicikli volt. Ez az első olyan, lovaglást szimuláló játék, amellyel valóban lehet lovagolni!

A csoportok idén is indulhattak egy vidám versenyen, melynek lényege, hogy néhány aktív szülő, anyuka, nagy-

mama, akár apuka összeáll a csoportból, és kitalálnak, illetve elkészítenek valami érdekes finomságot, amely lehet

süti, torta, bármilyen ennivaló. A lényeg az, hogy a “kompozíció” valamilyen módon kapcsolódjon a télen előadott

“Kis hableány” című meséhez. A belépőből befolyt összeget az alapítvány játékok vásárlására fordítja, hiszen

elsődleges célja, az óvodások fejlődéséhez szükséges feltételek, eszközök megteremtése, biztosítása.
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Irodalmi műsorral, zenével és díjakkal ünnepelték idén

is az egészségügy, valamint a szociális- és gyermekjólét te-

rületén dolgozó szakembereket  Budakalászon. A rendez-

vényen a szentendrei Száguldó Orpheum két tagja – Ivan-

csics Ilona és Szabó Gyula Győző – magyar költők és

írók elgondolkodtató sorait tolmácsolta. Benkó Attila, a

Polgármesteri Hivatal munkatársa arról beszélt, hogy az

egészségügyben és az ehhez kötődő területen dolgozók a

születéstől a halálig kísérik a hozzájuk fordulókat. A test

épsége mellett a lélek egészségével is törődnek, ami valódi

segítséget nyújt a mindennapokhoz. Latinovits Zoltánt

idézve: „Napjaink vágtató tempója, felfokozott életritmusa feszült

nyugtalansággal tölt el bennünket... De nem a fizikai fáradtság az

igazi baj, hanem a lelki rendezetlenség! Már-már a belső megsemmi-

sülés érzése... S ennek hiába ismerjük a diagnózisát, a gyógymódot

nem tudjuk receptre felíratni... Az orvoslással mi szolgálhatunk

egymásnak! Az ember az ember patikája!”

A tavalyi Semmelweis-napon számolt be először arról

Rogán László polgármester, hogy egészségház épülhet

Budakalászon. Örömét fejezte ki ünnepi beszédében, hogy

hamarosan méltó körülmények közé kerül a város egész-

ségügye. Az engedélyes tervek ugyanis már megvannak az

építkezéshez, a kivitelező kiválasztása után pedig júliusban

kezdődhetnek meg a munkák. Hozzátette, reméli, hogy a

munkatársakkal való együttműködés miatt is sikertörténet

lesz ez a projekt. Köszönetet mondott Kiss Kálmánnénak,
a bölcsőde eddigi vezetőjének is évtizedes munkájáért,

hamarosan ugyanis új vezető kerül az intézmény élére.

2012-ben két szakembert is díjjal tisztelt meg Budakalász

Képviselő-testülete. A Budakalászi Polgárok Egészségéért

Díj annak a személynek adományozható, aki Budakalászon

hosszú ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egész-

ségfejlesztés, a megelőzés és  a tájékoztatás területén – ide-

értve a szociális ágazatot és a bölcsődei ágazatot is – ki-

emelkedő munkát végzett vagy végez. Szép számmal érkez-

tek javaslatok és méltatások a Polgármesteri Hivatalba,

amelyeket az előkészítő bizottság felelősségteljes munkával

értékelt, és állásfoglalásukat alapos mérlegelés után ter-

jesztették a képviselő-testület elé.

“Az ember az ember patikája!”
- Semmelweis-napi ünnepség a Faluházban -
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Hosszú, kitartó és gondoskodó munkájáért díjazták Molnár Sán-

dornét. A szaknővér 27 esztendeje dolgozik Dr. Varga Margit házior-

vos mellett. Rendelési idő után látogatja meg a körzeti fekvőbetegeket,

felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Nagy hivatás-

tudattal végzi feladatát. Hűséges és áldozatkész munkája mindenki

számára példaértékű.

Balogh Gézáné nyugalmazott szociális gondozó munkáját is elis-

merték a Budakalászi Polgárok Egészségéért Díjjal. Egyike volt

azoknak akik segítették a budakalászi szociális ellátás beindítását.

A kalászi Gondozási Központ, majd az Idősek Klubjának aktív

létrehozója volt 2001-ben. Tavaly nyáron ment nyugdíjba. Csendes,

vidám, szeretetet sugárzó lényével kivívta az idős emberek szeretetét,

bizalmát, tiszteletét és ragaszkodását. 

Új vezetőt választottak a bölcsődében, miután a jelenlegi vezető, Kiss Kálmánné ötéves szerződése

lejárt. A testület a beadott pályázatok közül Krompholczné Hideg Mariettáét ítélte a legjobb-

nak. Mint az új intézményvezető elmondta, egyelőre még ismerkedik a várossal és a helyi viszo-

nyokkal. - Vezetőként nagyon fontos, hogy szem előtt tartsam a pozitívumokra épülés elvét. Mind-

annyiunkat a szakmai elismerés visz előre, hisz ez újabb tevékenységre motiválja az embereket. Na-

gyon fontos a fokozatosság elve is. Nem szeretném egy nap alatt megváltoztatni a világot, a hagyo-

mányokra, a kialakult rendszerekre építve szeretnék újítani. – Krompholczné Hideg Marietta ko-

rábban a főváros harmadik kerületében dolgozott, előtte pedig tizenkilenc évig a Bölcsődék Országos

Módszertani Intézetében volt alkalmazott. Az új vezető június 27-től veszi át a bölcsőde irányítását. R.T.
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“Ismerkedem a várossal és a bölcsődével”

Hagyomány és változás

Példaértékű munkájáért díjazták

A szociális elláttás inditását is segítette
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A korábbi fesztiváloktól eltérően az idei 17. Ka-

lászi Vigasságok abban volt különleges, hogy há-

rom régió magyar amatőr és hivatásos művészeit

fogadta. Kárpátalja, Vajdaság és Felvidék művé-

szeti életének fiatalságát köszönhettük, akik be-

mutathatták eddigi munkásságukat. Fellépett az

Eszenyi Ritmus Táncegyüttes, a beregszászi Lu-

dovika Együttes, a csapi Arabeszk Leány Tánc-

csoport, a mezővári KRISZ Együttes. A Felvidéket

a Farnadi Nádas Tánccsoport képviselte. Kárpát-

alja és Felvidék népművészeti kiállítással is be-

mutatkozott. Hagyományainkhoz híven a Kalászi

Vigasságokon felléptek a helyi csoportok: a KAMI

Népzenei Tagozata, a Budakalászi Énekkar, és

nagy örömünkre néptáncosaink minden csoport-

ját láthattuk szerepelni az est folyamán.

A városunkban élő mindhárom nemzetiségi

és népzenei hagyományait jó szívvel idéztük fel

a hazai táncegyüttesek és zenekarok műsorával.

Fellépő együtteseink megemlékeztek a napokban

hirtelen elhunyt Juhász Imre zenésztársukról, a

Kalászi Tamburazenekar vezetőjéről. Nagy érdek-

lődéssel vártuk a pozsonyi Ifjú Szívek hivatásos

tánccsoportjának előadása mellett a Kalászi Ví-

gasságok kuriózumának, az Egyesített Vajdasági

Nagyzenekar fellépését, akik vasárnap este a záró

táncházzal is színesítették a Fesztivál programját.

A Kárpát-medence minden szegletéből eredeti

magyar népzenét játszó zenészekkel bebarangol-

hattuk az egész Kárpát–medencét.

A mese-játszóház, a kézműves foglalkozások és

bemutatók mellett vásár és kiállítás is várta a ki-

csiket, nagyokat egyaránt. A szülők is örömmel

vettek részt a patkókészítésben és a fafaragás

műveleteiben. A mese játszóház élményében a

felnőttek is részesültek, az egyszerű, de nagysze-

rű kézzel készített archaikus népi játékok számuk-

ra is vidám perceket szereztek.

Nemzetiségeink saját ízviláguk szerint készítettek

ételeket. A közönség nem tudván rangsorolni a fi-

nomságok között, hamar kiűrítette a bográcsokat.

A felszolgált roston sültek és a hideg sör kelleme-

sen enyhítették a nyári forróságot.

A 17. Kalászi Vigasságok mindhárom napja a

jó szervezésnek köszönhetően igazi fesztivál han-

gulatban, pörgős forgatagban, testet lelket felvi-

dítva zajlott. Mindazok, akik a kánikulai hőség és

a foci EB ellenére kitartottak, felejthetetlen él-

mény részesei lehettek. A Faluház dolgozói

Kalászi vigasságok a Faluházban
- Idén is három napig tartott a mulatság -

Dallal, tánccal ünnepeltek

A tojáspatkót

Vigasság a színpadon

Dózsa György készíti

fo
tó

k:
 R

a
cz

ko
 T

ím
ea



www.budakalasz.hu 19

HírmondóBudakalászi

fo
tó

: 
R

a
cz

ko
 T

ím
ea

Gurmai Ferenc fafaragó
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Gyermek táncosok - felnőtt lépések

Repül a szoknya...

... és a táncos!

...és portékái
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Gyógyszertári
ügyelet

2012. augusztus
István Király Gyógyszertár

2012. augusztus 5. vasárnap 16-20 óráig.

Pomáz, Kossuth L. u. 21/A,

Telefon: (26) 325-462

Kőhegy Gyógyszertár
2012. augusztus 12. vasárnap 16-20 óráig.

Pomáz, Jankovics Gy. u 2.,

Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár
2012. augusztus19. vasárnap 16-20 óráig.

Budakalász, Kőbányai út 3.,

Telefon: (26) 340-232

Kőhegy Gyógyszertár
2012. augusztus 20. hétfő 8-20 óráig.

Pomáz, Jankovics Gy. u 2.,

Telefon: (26) 326-240

Vörösmarty Gyógyszertár
2012. augusztus 26. vasárnap 16-20 óráig.

Pomáz, Vörösmarty út 18-20.,

Telefon: (26) 326 402

FIGYELEM! 2012. augusztus 12-én
és 2012. augusztus 19-én kérjük
telefonon érdeklődjenek a gyógy-
szertárak ügyeleti rendjéről,
melyben ezen a két napon vál-
tozás állhat be.

Orvosi ügyelet
Budakalász Háziorvosi Rendelő
2011 Budakalász, Szentendrei út  9.

Hétköznapokon 7-17 óráig.

Tel.: 06-26-341-915

Pomáz Háziorvosi Rendelő
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 21.

Hétköznapokon 7-17 óráig.

Tel.:06-26-326-211

Szentendre Orvosi Ügyelet
2000 Szentendre, Bükkös u. 27.

Hétvégén és ünnepnapokon.

Tel.: 06-26-312-650

Az előző két év sikerén felbuzdulva, a Kalász Fotó Klub 2012-ben újra megrendezi a Kalász Fotó

Tábort. IDŐPONTJA: 2012 augusztus 6-12. Az előzőekhez hasonlóan idén is elsősorban fiatal fotó-

sokat (10-18 éves korig) várunk a táborba. A tábor részletes programja, a jelentkezés feltételei meg-

találhatók a www.kalaszfoto.ning.com címen. Maximális létszám: 25 fő. Várjuk a jelentkezéseket!

KKaalláásszz  FFoottóó  TTáábboorr
aauugguusszzttuuss  66--1122..

Hirdessen a Budakalálszi

Hírmondóban!
Céges és lakossági hirdetésfelvétel a

06 26/303-287 telefonszámon, valamint a

hirmondo.budakalasz@gmail.com

e-mail címen.

Hirdessen a Budakalálszi

Hírmondóban!
Céges és lakossági hirdetésfelvétel a

06 26/303-287 telefonszámon, valamint a

hirmondo.budakalasz@gmail.com

e-mail címen.

Részeg a vízben!
Razziáznak a rendőrök a tóparton. Mindenütt tilos a fürdés, az okokat számtalanszor csontig rágta már

önkormányzat és rendőrség, ÁNTSZ meg még sokan mások, nincs mentés, nincs orvos, hirtelen mélyül,

satöbbi, satöbbi, táblák jelzik mindenütt a tilalmat. De a nép egy jó része már csak ilyen: lóghat akárhány

tiltó tábla, dumálhat akárki akármit, ő belemegy a vízbe. A rendőr így hát razziázik. Nem azért, mert

például a Tahiból idevezényelt egység, vagy a szentendrei nyomozó, netán a pomázi rendőrőrs vezetője

a vasárnap déli húsleves elfogyasztása helyett szeretne harmincöt fokban tiltott helyen fürdőzőket figyel-

meztetni. Azért vannak, azért jönnek razziázni a tavakhoz, mert pocsék dolog gyerekek szüleihez kimenni,

hogy asszonyom, épp most keresgélik a fiát-lányát az iszaposban, meg a hullazsákot se szeretik, mert a

búvár egyszer felhozza a “belevalót” a mélyből, tavaly négyet, akik belevalónak, “tökösnek” hitték ma-

gukat, akikkel “ez nem fordulhat elő”. Pedig de. Megyünk hát a déli dögmelegben a tó körül, rendőrök,

nyomozók, és a városrendészet munkatársai, kiosztunk ezer figyelemfelhívó szórólapot, az akciót vezető

alezredes minden nagyobb csoportosulásnál beszédet mond, de csak figyelmeztetünk, nincs bírság. “Ló-

gassa bele a lábát, üljön bele, hűtse magát a vízzel, de egy méteren túl ne menjen bele”. A többség megérti,

megköszöni (ilyen is van), megígéri, amit meg kell. Van, aki röhög. Van, aki tanácsot oszt. Van, aki úgy

tűnik, megértette, meg is ígérte, aztán arrébb megyünk harminc lépést, megfordulunk, és már megint

eltűnt a tóban tíz másikkal együtt. Egymásra nézünk, megfordulunk, igazoltatás. Egy perc nem sok,

megjelennek az emberi jogok felkent bajnokai, méltatlankodó arcok és hangok, “okos gyerekek”, akik

tudják, hogy “nem is úgy van”. Pedig Isten bizony, tíz perce még értették. Most szidják a szabályt, Or-

bánt, a rendszert, a rendőrt. Feltűnik egy öreg részeg is valahonnan, a lábán alig bír megállni, de ő úgyis

bemegy, mondja. Ne tegye, hangzik az intés. De. Felhevülve a melegtől, mámortól. De. Mikor már jó

tíz méterre van a parttól, még ki(be)szól párat a rendőröknek, mert őt ilyen kemény fából faragták. De

egyszer még neki is ki kell jönnie, újabb hősies motívumként ellenáll a rendőri intézkedésnek, és közli,

hogy neki az orvosa mondta, menjen a vízbe. A vashiányát ott a helyszínen szakszerűen orvosolják,

karperec formájában. Csatlakozik ahhoz a pár száz másikhoz, akit az ország minden területéről visznek

a detoxba. Másnap az öreg részegből bátor névtelen bloggerek és merész anonim kommentelők már a

rendőri önkény áldozatául esett, tiszteletre méltó öregurat fabrikálnak. Ahelyett, hogy hazavinnék, ha

már így megszerették. A parton, meg a parton kívül, ez a színvonal. Udvarhelyi István
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Anyakönyvi hírek
2012. május hónapban

5 kisfiú és 7 kislány

született településünkön.

Köszöntjük legifjabb lakóinkat!

Házasságot 3 pár kötött.

Sok boldogságot kívánunk nekik!

Eltávoztak közülünk...

Kardos Albertné 86 éves volt,

Baranyai Ferencné 87 éves volt,

Molnár Sándor 73 éves volt,

Földi Vilmosné 86 éves volt,

Erdélyi Béláné 93 éves volt.

Családtagjaiknak, hozzátartozóiknak

együttérzésünket fejezzük ki!

 
 

CSALÁDI NAP AZ OMSZKI-TÓNÁL 

A családi nap nagyon sok vidámsággal telt. 
Folyamatosan biztosítottunk arcfestést, illetve 
ugráló várat a kisebbek számára, de emellett 
különböző sportokban is kipróbálhatta magát az 
arra járó. Az érdeklődöket ingyen limonádéval és 
gyümölccsel fogadtuk, az üdítő beszélgetések 
mellett ezek által is együtt frissülhettünk fel. 

És hogyan fogadták a mi kezdeményezésünket? Egy
limonádénkat szürcsölő közékorú férfi megjegyzése jól
kifejezi azt a reakciót, ami körbevett minket egész
napon át: „Hihetetlen látni azt, hogy itt vannak
vasárnap 40 fokban és ezt teljesen ingyen csinálják!”.  

Miért tesszük ezt? Mert hisszük, azátlal, hogy Jézust 
helyezzük életünk középpontjába, hirdetjük és megéljük a
vele való kapcsolatot és az Ő tanítását, és azáltal, hogy
meghívunk mindenkit egy őszinte, szeretettel teli
közösségbe, erősebbek lesznek a kapcsolataink, formáljuk
városunkat, építjük országunkat, és hatással lehetünk az 
egész világra. Jézus, te és én. 

Gyere el az augusztus 5-én rendezett családi napunkra, 
hogy te is megtapasztald az itt leírtakat! 

Közösségünk első ízben szervezett családi napot az
Omszki-tónál. Célunk az volt, hogy oda menjünk,
ahol az emberek vannak, olyat tegyünk, amivel a
javukat szolgáljuk ezeknek az embereknek, és hogy
kapcsolatot építsünk velük. Jézus Krisztus ebben is
példát mutatott: Ő a testté lett Isten, aki a Földön
járt húsvér emberként húsvér emberek között, hogy
kapcsolatot építsen velük, és hogy betöltse valós
szükségünket. 

www.iebek.hu  |  kiss.peter@iebek.hu  |  Kiss Péter  |  +36208868752 

 

Állandó programjaink: Vasárnapi Istentisztelet: Minden vasárnap 10.00 órai kezdettel.

LIFE (program 14 és 20 év közötti fiataloknak: péntekenként 18.00 órakor

(változhat az időpont, kérem érdeklődni a megadott elérhetőségen szíveskedjék).

A következő
lapzárta

időpontja:
2012. július 30.

A Református Egyház hírei
Rendszeres alkalmaink

Vasárnap 9 órakor Istentisztelet
- gyermek Istentisztelet két csoportban

- minden hónap első vasárnapján
szeretetvendégség

- minden hónap utolsó vasárnapján
úrvacsora.

Hétfő: 19.00 Énekkari próba

Kedd: 18.00 Imaközösségek

(párosheteken)

Szerda: 17.00 Terápiás otthon

Bibliaóra

Csütörtök: 18.00 Bibliaóra,

Bibliasikola

Péntek: 18.00 Ifjúsági óra

A Római Katolikus

Egyházközösség hírei
Miserend - Budakalász

H.: 18.00, Sze.: 7.00, P.: 18.00, V.: 8.00 és

18.00. - Szentistvántelep: K., Cs.: 8.00,

Szo.: 18.00, V.: 10.00.

Irodaidő

Budakalászi Plébánia, Ady E. u. 1.

H-K.: 9-11, P.: 15-17. Tel.: 06-26-343-327,

e-mail: budakalasziplebania@gmail.com

Rendőrség 107
Tűzoltóság 105

Mentők: 104

Helyi rendőr: 06-70-376-5314
Tűzoltóőrs: 06-20-499-5014

Polgárőrség: 06-30-621-2244
Közterület-felügyelet: 06-70-314-6104

Állatorvosi ügyelet
Sürgős esetben az alábbi elérhetőségen

kaphat segítséget:

06-30-662-8649

Köszönetnyilvánítás
A Budakalászi Szent Erzsébet Ala-

pítvány kuratóriumának nevében

őszinte hálámat és köszönetemet fe-

jezem ki annak a névtelen adomány-

ozónak, aki a határon túli magyar gyer-

mekek tihanyi táboroztatásának gond-

talan lebonyolításához (2012. június 23-

30.) 600 000,- (azaz hatszázezer) Ft

pénzbeli adománnyal hozzájárult.

„A jókedvű adakozót szereti és
megáldja az Isten”.
Hálás köszönettel és szeretettel:

Dr Szigeti Ferencné - kuratóriumi elnök
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A női junior csapat nehéz és bukdá-

csoló időszak után a véghajrában

Klcsó Andrea irányításával az akcep-

tálható középmezőnyben végzett a ta-

valyi 3. hely után.

A BSC női csapata a két megnyert

bajnoki cím után a véghajráig verseny-

ben volt a bajnoki címért, de a pont-

verseny kiegyenlítettsége miatt a vé-

gén lecsúszott a dobogóról.

A férfi felnőtt csapat a tavalyi csö-

möri játékosok nélkül kezdte a bajnok-

ságot. Végig kiegyensúlyozott teljesít-

ményt nyújtva éppen lemaradtak a do-

bogóról, de az év folyamán sikerült

Géber Zsolt vezetőedzőnek beépíte-

ni a fiatalokat a csapatba, és megala-

pozta a jövő NBII Budakalász ered-

ményeit.

Az önkormányzat döntése értelmé-

ben a Kalászi Sportcsarnok hosszú

évekre a Szentendrei Kézilabda Klub

érdekeltségébe tartozó vállalkozók

üzemeltetésébe került, akik felkeres-

ték a BSC- t és a csatlakozási tárgyalá-

sok elkezdődtek a BSC és a Szent-

endrei Kézilabda Klub között. Az eset-

leges fúzió révén megalakulhatna

Észak Budapest legnagyobb sporte-

gyesülete.

Bízva a szakmailag felkészült és a

jövőt építő szakvezetésekben, sikert

és élvezhető kézilabdát hozhatunk lét-

re a régióban. Elkészült a BSC honlap-

ja, amelyen a regisztráció után min-

den érdeklődő naprakész információk

birtokába kerülhet: www.budakalaszisc.hu.

Sporttársi üdvözlettel:

Lakatos Zoltán - BSC elnök

Budakalászi Hírmondó
Közérdekű tájékoztató időszaki kiadvány

Megjelenik havonta 3800 példányban

Kiadja a Kaláz Kft., 2011 Budakalász, Szentendrei út 24.

Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István, 06 (30) 514 4807

Főszerkesztő: Koczka Tibor

A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com; Telefon: 06 (26) 303 287

Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007

Nyomdai előkészítés: Rovás Nyomda Kft. Pomáz; Felelős vezető: Elsik Gábor

Nyomda: Roland Favorit Nyomda, Felelős vezető: Hegedűs Gyula, telefon: 06 (20) 421 4010

HírmondóHírmondóBudakalásziBudakalászi

Bajnokságot nyert a BSC fiú kézilabda
utánpótlás csapata!

A BSC nevelésében a fiú utánpótlás Junior csapat az NB II bajnoka lett a 2012-es kézilabda bajnokságban.

Holczer Gábor és a vezetés tudatos, hosszú évek óta folyó, kitartó munkájának eredményeképpen sikerült

megnyernünk a bajnokságot, ami kifejezetten stabil és eredményekben gazdag jövőt sejtet a budakalászi

kézilabda jelenében és jövőjében.

Tavaly decemberben kezdődtek a felújítási

munkálatok a BMSE öltözőépületén. Mára

már egy teljesen megújult öltöző várja az

egyesület játékosait.

A felújítást végző Máté István vállalkozó

elmondta, az egykori öltöző épületből csak a

főfalak maradtak. Teljes hőszigetelést kapott

az épület. Összesen négy öltözőt alakítottak

ki, saját zuhanyzóval. A beruházás tel-
jes költsége huszonkét millió fo-
rint volt. Ebből tizennyolcat a Belügy-

minisztérium pályázatán nyert a város, a

fennmaradó összeget az önkormányzat fizet-

te. A korszerűsítésre nagy szükség volt, hi-

szen több száz gyermek és felnőtt játékos jár

rendszeresen edzeni a sporttelepre.

A fejlesztések itt nem fejeződnek be, a vá-

rosvezetés a most még az udvaron álló kon-

ténerek felszámolását is tervezi.           R.T.

Megújult a BMSE öltözőépülete

Több százan használják az épületet
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A “Zöld Sziget” két patak gátja által
határolt, forgalomtól elzárt, csöndes,
fél hektár nagyságú zöld terület a te-
lepülés központi részén, nagyon jó tö-
megközlekedési lehetőséggel, kerék-
párút mellett, közel 400 m2-es alap-
területű építményben közösségi ter-
mekkel.

Születésnapi partik, osztálytalálko-
zók, baráti összejövetelek, céges és
táncos rendezvények, bulik, tovább-
képzések, színi előadások, valamint
kerti bográcsozás, szalonnasütés, tá-
bortűzi programok, továbbá szabad-
téri sportrendezvények, táborozások,
tanyázások számára ajánljuk a buda-
kalászi Cserkészházat télen és nyáron
egyaránt. Nyáron sátrazás is megold-
ható.

A természetközeli környezetben
kültéren és beltéren egyaránt szervez-
hető nagy létszámú (20-200 fős) kö-
zösségi rendezvény. Ezt szolgálják a
kerti padok, asztalok, kerti pihenőház,
tábortűzrakó hely és füves játszóhe-
lyek egyaránt.

Sportolási lehetőségek:
• Kivilágított szabvány méretű, ho-
mokkal borított strandröplabda pálya
akár (2x6 fő részére), ami strandfoci
pályaként is használható,
• füves területeken futball, tollaslab-
da, stb. Patakokkal, gátakkal, kerítéssel
védett kert kiváló terep gyerekeknek
bújócskához, szabadtéri játékokhoz,
• ping-pong terem 3 asztallal faborí-
tású padlóval 90 m2-es tornateremként
is használható
• fagyos téli időben 330 m2-es korcso-
lyapálya!

Rendelkezésre álló helyiségek
és befogadó képességek:
• nagy terem mobilis színpaddal és
függönyökkel (130 m2),
• ping-pong terem (90 m2) faborítású
padlóval,
• kis terem (50 m2), hall (40 m2),
• vizesblokkok WC, mosdó, zuhany és
öltözőkkel,
• felszerelt teakonyha közösségi ren-
dezvényekhez, kerti főzéshez is, vala-
mint több hűtőszekrény, sörpadok,
asztalok 150 főre és székek 60 db.
Az összes helyiség télen is fűthető fa-
tüzelésű vaskályhákkal, melyek igen
hamar meleget adnak! 

A Cserkészház címe:
Budakalász Vasút sor legelején

a Lenfonó HÉV megállónál talál-
ható pékség mellett.

Bérleti díjak: (teakonyha, vizesblokk
és hall használatával, rezsivel): 10 fő
alatt 300 Ft/fő. Nagyobb létszám ese-
tén:

Kis terem: 5 000 Ft, ping-pong terem:
10 000 Ft, nagy terem: 20 000 Ft.
Egész ház kerttel zártkörü rendez-
vényhez 30 000 Ft. Kisebb és rendsze-
res találkozók esetén további kedvez-
mény lehetséges. Csapattagoknak fél-
áron! Cserkészcsapatoknak és helyi ci-
vil szervezetek számára 30% kedvez-
mény! Helyi iskolák pedagógusok által
szervezett rendezvényei térítésmente-
sek. A házirend betartását mindenki-
től kérjük.
Röplabda pálya: 200 Ft/fő/nap, egy
család: max 500 Ft/nap, pályafoglalás:
+500 Ft/óra felár, ping-pong terem, tol-
laslabda pálya: 100 Ft/fő/nap (ütők a
helyszínen vannak).

E Zöld Szigetet cserkészcsapatunk
sok év alatt több ezer óra önkéntes
munkával hozta létre, a Szentistván-
telepi Cserkész Alapítvány jelentős tá-
mogatásával. A rendezvények bérleti
díját non-profit alapon a ház fenntartá-
sára és fejlesztésére fordítjuk. További
adományokat köszönettel fogad alapít-
ványunk:

Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
2011 Budakalász, Szent László u. 77.

Bankszámlaszám:
11703006-20063315

Továbbá adó 1% fogadására is jogosultak
vagyunk, adószámunk: 18672844-1-13.
Kapcsolat:

• Időpontfoglalás 10 000 Ft kaució befize-
tésével Konrád Dénesnél +36-20-294-7030
vagy a 
fuzfanfutyulorezangyal@gmail.com –on.
• Helyszínen: Gazsó Sándor +36-30-5729062
és Nyári Attila +36-70-524-1105 számokon.

Cserkészház Budakalászon
- nemcsak cserkészeknek -

További info:
Dr. Wettstein András cserkészcsapat
vezetőnél +36-30-305-7305 vagy

wett.andras@gmail.com
és www.cserkeszek.hu

Játék a zöldben

Foglalkozás a cserkészházban



www.budakalasz.hu24

HírmondóBudakalászi


