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Szemétszállítás,
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Zöld Bicske K .
TIGÁZ,
+36 (40) 333 338,
gázszivárgás
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ELMŰ
+36 (40) 38 38 38
OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
Budai ú Bölcsőde +36 (26) 340 255
Mályva utcai Bölcsőde +36 (70) 387 2587
Nyitnikék Óvoda
+36 (26) 340 258
Telepi Óvoda
+36 (26) 340 556
Kalász Suli
+36 (26) 340 307
Telepi Iskola
+36 (26) 340 209
Zeneiskola
+36 (26) 343 418
Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372
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+36 (70) 331 8386
Evangéliumi Közösség +36 (20) 886 8752
Bap sta Gyülekezet +36 (30) 934 7372
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IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban
2016. augusztus 8-án hétfőtől, augusztus 19-ig
péntekig igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás
szünetel.
A Városházán az ügyfélszolgálat ezen időszak alatt is
működik, tehát beadványok leadására, nyomtatványok igénylésére van lehetőség.
Megértésüket köszönjük!

ÁLLÁSOK BUDAKALÁSZON!
Budakalász Város Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatala állásokat hirdet meg.
A jelentkezéseket az alábbi munkakörökbe
várja a város:
– anyakönyvvezető
– pénzügyi ügyintéző
– védőnő
– bölcsődei kisgyermek
nevelő
– segédmunkás.
Feltételek, részletek a város honlapján:
budakalasz.hu/palyazatok/allaspalyazat
Dolgozzon helyben, Budakalászért!

Diákmunka a zöldfelület karbantartásában
A tavalyi évhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-ban is
elindította a „Nyári diákmunka” programot. Ennek keretében az önkormányzatoknak lehetősége nyílik arra, hogy
legfeljebb két hónapra (2016. július 1.
és augusztus 31. között) munkalehe-

tőséget biztosítsanak 16-25 év közötti,
nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni
tudó diákok számára. A központi program célja, hogy csökkentse a fiatalkori
inaktivitást, valamint, hogy korai munkatapasztalat szerzésére ösztönözze a tanulókat. A diákok a munkájukért fizetést
kapnak, mely a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum – időarányos hányada
(83.250 forint illetve 96.750 forint).
A napi munkaidő maximum hat óra.
A Budakalászon dolgozó diákok a
város szép környezetének fenntartásáról
gondoskodnak, júliusban és augusztusban is négy-négy fiatalt foglalkoztat az
önkormányzat. A munka révén szerzett
korai sikerélmény elősegíti a későbbi
munkaszocializációs folyamatot
is.
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Nyáron is gőzerővel épül a város
A Képviselő-testület a 2016-os költségvetés módosításáról is tárgyalt a
nyári szünet elő utolsó rendes ülésén. A májusi zárszámadás után kiderült, ismét takarékos volt az elmúlt év gazdálkodása. Mi lesz a pénzmaradvány sorsa?
2015-ben 110 millió forintot tudtunk
megtakarítani. Ebből az összegből valósítunk meg többek között járdaépítéseket
a Vasút soron, az Ady Endre utcában és
a Budai úton is. Nem csak a város frekventáltabb részeit szeretnénk fejleszteni,
hanem azokat a területeket is, ahol hiányos az infrastruktúra. A fejlesztések érintik a Vincellér, Lugas, Puttony utcákat.
A Pomáz felé eső hegyoldalban található
városrész nincsen ugyan csatornázva, az
utak viszont nagyon rosszak. Szeretnénk az
itt élők életkörülményein is javítani, ezért
mart aszfalttal burkoljuk majd az itteni
utakat, melynek értéke 13 millió forint. Lehetőségünk lesz több képviselő által kért útjavításra és közvilágítás építésére is. Ebből
az összegből csoportosítottunk át 8 millió
forintot a Telepi Óvoda felújítására, ami lehetővé teszi a teraszt átépítését, a vakolat
színezését és a bejárati portálok cseréjét.
 Ha már az óvoda szóba került,
folytassuk ezzel. A testület döntötta
2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és a
gyermeklétszámról is.
A gyermekeink ellátása Budakalászon
megoldott, azonban a kihasználtság maximális. Egy csoportban 25 főt engedélyez
a törvény, amitől 20 százalékban lehet eltérni. A 2016/17-es nevelési évben ezt a
létszámot a Mályva utcában teljesen ki kell
használnunk, a Nyitnikék Óvodában pedig 5
csoportot érintett.A magas létszámok a kötelező óvodai neveléssel, a születések emelkedésével és a településen tapasztalható
intenzív építkezésekkel magyarázhatóak.
Ez az oka annak is, hogy a bölcsődéinkben
is túljelentkezések vannak.
 Több ingatlannal kapcsolatos döntést is hozott a testület. Kezdjük a
Mályva utcával.
A Mályva utcában a Ciklámen házsor
előtti üres telket értékesítettük. Az eredeti
terveinkben a szomszédos társasház tulajdonában lévő telek megvétele és a saját
telkünk együttes értékesítése szerepelt.
A társasházzal a vételárról azonban nem
sikerült megállapodni, ezért a pályázatot
csak az önkormányzati tulajdonú telekre
írtuk ki. A pályázat sikeres volt, így egy pomázi cég az MNS Web Kft.vásárolta meg 40
millió forintért a telket. A cég társasházat
szándékozik itt építeni, ami teljes mérték-

ben beleillik a sorházas övezetbe. Fontos azt
is tudni, hogy ’80-as években, amikor a Ciklámen utca készült, terveztek még egy sort,
ami akkor nem épült meg.
 A Berdóban, a Kálvária utca végén
található telkek értékesítésével kapcsolatban is döntés született.
Helyi Építési Szabályzatunk szerint ez a
terület is belterületi övezet. A területet egy
tételben, közművesítés és utak építése nélkül értékesíti az Önkormányzat. A nyertes
pályázó feladata lesz a telkek kialakítása,
a teljes közművesítés, a szilárd burkolatú
utak és vízelvezetés kiépítése. A vevőnek
emellett komoly feltételrendszert kell betartania. A területen legfeljebb 30 telket
alakíthat ki, telkenként egy lakóházzal, továbbá köteles az önkormányzat területre
készített beépítési tervét betartani, kisvárosi jellegű, tájba illő és a város építészeti
hagyományit követő lakóházakat építeni.
A kötelezettségek betartására a vevő tulajdonára 70 millió forintos jelzálogot jegyez
be a város.
 A június elején tartott rendkívüli ülésen új háziorvos praxisjogához járult
hozzá a Testület.
A budakalászi kettes körzet háziorvosa
dr. Török Zsolt úgy döntött, külföldön folytatja praxisát, ezért a működtetési jogát
2016. szeptember 1-től dr. Pető István háziorvos részére értékesítette.
 Elfogadta a város arculati kézikönyvét is Képviselő-testület.
Budakalász modern, dinamikus karakteréhez illően és marketing szempontok miatt
is elengedhetetlen feladat volt a település
egységes és mindenhol beazonosítható arculatának megalkotása. Ennek szabályozására készítettük el Budakalász arculati
kézikönyvét, amely már a honlapon is megtalálható. A könyv előírja többek között a
levélpapír, az ügyintézéshez kapcsolódó
űrlapok, a városról megjelenő információs
anyagok, a közterületi információs táblák, a
weboldal és az újság formáját, megjelenését.
 A Budakalász Férfi Kézilabda Club
elnöke, Hajdu Gábor jelezte, hogy elnyerték a Nemzeti Bajnokság I. osztályában való indulás jogát. Ezzel
kapcsolatban egy névhasználati
döntést hozott a testület.
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Kézilabda csapatunk felkerült az NB/
I-be, ami örömteli dolog. A klub elnöke,
Hajdu Gábor kezdeményezte, hogy a csapat működtetésére időközben megalapított
Budakalász Kézilabda Zrt. nevet használhassák. Örömmel várjuk az őszi szezont,
amikor a budakalászi csapat megmérkőzhet majd olyan nagynevű csapatokkal is,
mint a Veszprém vagy a Szeged.
 A Belügyminisztériumtól kapott 500
millió forint felhasználásával kapcsolatban is több döntés született.
A Klisovác utca végére tervezett mintagazdasággal kapcsolatban hoztunk egy
döntést, így az itt építésre kerülő építmények elhelyezése megfelel a HÉSZ előírásainak. A mintagazdaság tervezése
folyamatban van, az útjavítások is nemsokára megkezdődnek a Klisovác utcában.
A vizet és a villanyt bevezetjük, gázt viszont nem viszünk a területre, mert megújuló energiaforrást szeretnénk használni.
A tervezett major egyedülálló a környéken,
így szeretnénk, ha Budakalász hírét vinné
a kis gazdaság.
A másik döntés a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos. Kiválasztottuk a legkedvezőbb árat ajánló
kivitelezőt, aki 30 millió forintért építi meg
a város területén a térfigyelő kamerarendszert. Az idén augusztusban megvalósuló
beruházásnak köszönhetően még biztonságosabbá válik majd településünk.
A belügyminisztériumi támogatás felhasználásával kapcsolatos harmadik döntés a Hegyalja utca felújításának elindítása
volt. Az utca megépítése a lakók és a városvezetés régi vágya, azonban eddig nem
rendelkeztünk fedezettel az építés magas
költségeinek kifizetésére. Az állami támogatás révén most 35 millió forintos aszfaltburkolatot kap az utca. Az építkezést a
szerződés aláírását követően már júliusban elkezdik.
Jó gazdálkodásunknak, a pályázati forrásoknak és az állami támogatásnak köszönhetően eddig soha nem látott léptékű
fejlesztést valósítunk meg a Budakalászon
az elkövetkező egy-két évben.
2016. június 31.
A Képviselő testület összes döntése a város
weboldalán olvasható (www.budakalasz.
hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti-ulesek).
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Közérdekű

Egyre több ﬁatalokat fogadó intézmény kell Kalászon

Per helye iskola

Konténerosztályokban tanulni
nem is olyan rossz dolog, hiszen
több mint 53 négyzetméter szigetelt,
világos, tiszta, külön vizesblokkal
rendelkező, klimatizált terem várja
a diákokat. A budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskolában a
legutóbbi tanévben már négy osztály szorult ki az iskola épületéből.

Köszönhető ez annak, hogy sok a
kisgyermek a városban, és annak is,
hogy a környékbeliek igyekeznek a
jó hírű intézményekbe bekerülni.
Idén szeptemberben már a Kalász Suliban is konténerben kezdi a
tanévet egy osztály. A Szentistvántelepi Általános Iskola bővítéséről
2014-ben született kormányrendelet, a munkák azonban még mindig
nem kezdődhettek el, mert nem volt
eredményes a közbeszerzés, ugyanis
a megadott költségkeret kevésnek
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bizonyult. Budakalász önkormányzata így hozzáteszi a hiányzó forrást,
ami több mint tíz millió forintot jelent. A város polgármestere, Rogán
László még június végén szignálta a
megállapodást a koordináló Nemzeti Sportközpontokkal. Ettől azt
várják, hogy a közbeszerzés eredményes lesz, a munkák még a nyáron
elkezdődnek és december végéig be
is fejeződnek – mondta el Ercsényi
Tiborné alpolgármester.
Évek óta hangoztatja a város vezetése, hogy Budakalász számára
az iskolák bővítése, a konténer tantermek telepítése nem megoldás
hosszú távon, számukra csak egy új
intézmény építése az elfogadható.
Erre is lehetőség nyílhat a jövőben
egy peren kívüli megegyezésnek
köszönhetően. Budakalász a Megyeri-híd építésekor ígéretet kapott
az államtól, hogy elkerülő utat építenek a forgalmi terhelés csökkentésére. Mivel ez nem valósult meg,
megállapodást kötöttek a kompenzációról, melyet később némileg
módosítottak. Ennek értelmében évi
250 millió forintos közlekedési beruházást végez az állam az elkerülő
út elkészültéig a város területén. Miután azonban csak egy része valósult
meg a vállalásnak, Budakalász pert

indított. A tárgyalások, egyeztetések
során felmerült három lehetőség is
a peren kívüli megegyezésre, melyben meg tudtak állapodni a felek.
Ha a kormányhatározat megszületik arról, hogy Budakalász 2 milliárd forintot kap, akkor a város eláll
a pertől. Az összeg jelentős részéből, mintegy 1,4 milliárdból egy 16
tantermes új iskolát épít a Klisovác
utcában, a fennmaradó összegből
pedig városfejlesztési beruházásokat végez. Az alpolgármester aszszony hangsúlyozta, a részletekről
majd akkor adnak tájékoztatót, ha
a forrás már megérkezik Budakalászra. A tervek szerint azonban az
új intézmény 2018 szeptemberére
készülhet el. Emellett pedig az elkerülő út egy rövidebb szakaszát is
megépíti az állam.

Az nem kérdés, hogy szükség van
az új iskolára, hiszen egyre több a
fiatal Budakalászon, sokan választják a várost otthonuknak, a CSOK
elindulásával pedig még többen vásároltak telkeket. Hamarosan ismét
szükség lehet új óvodai és bölcsődei
férőhelyekre is. A város ezért pályázatot nyújtott be óvodaépítésre (a
Vasút sori tagintézmény teljes újjáépítésére), valamint a Budai úti régi
bölcsőde felújítására is.
HuDi (Pilis Dunakanyari
Hírmondó 2016. július)

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Őszre elkészül a Telepi Óvoda

Új környezetben kezdhetik a
2016/2017-es nevelési évet a Telepi
Óvodába járó gyermekek szeptemberben. A város egy Belügyminisztérium
által kiírt pályázaton 40 millió forintot

nyert az óvoda energetikai fejlesztésére,
további közel 30 millió forinttal pedig az
önkormányzat járult hozzá a költségekhez. Még az óvodai nevelési időszakban
elkészült a tetőszerkezet felújítása, majd
a munkát a Mályva utcai fronton folytatták a külső hőszigeteléssel. Az új felület a
szivárvány színeiben pompázik majd, és
térben is kiemelkedik a homlokzat síkjából, ezzel vidámabb külsőt kölcsönözve
az épületnek. Az udvar felöli oldalt már
szintén leszigetelték. Új radiátorokkal
látták el az intézményt és megkezdték
a mosdók csempézését is, valamint az
idejét múlt, közel 30 éves gázkazánt is
korszerűbbre cserélték. A megsüllyedt
teraszt önkormányzati hozzájárulással
újítják fel annak érdekében, hogy a frissen szigetelt falakat megóvják a vizesedéstől. Szintén önkormányzati forrásból
valósulhat meg az üvegportálok cseréje.
A munkálatok 2016. augusztus végére
befejeződnek a Telepi Óvodában.

Több felújíto utcát adtak át
Idén is folytatja a város a belterületi
utak rendezését. A megfelelő közlekedés
biztosításáért karban tartják a földutakat, valamint a rossz minőségű, töredezett felületű utcákat is. A végső cél az,
hogy minden belterületi, közműves utca
szilárd burkolatot kapjon Budakalászon. Júniusban befejezték az Árpád, a
Kanonok és a Kereszt utcák építését. A
Kispap utca zúzott köves burkolatot és
közvilágítást is kapott. A Sekrestyés utca
pedig július elején készült el.

Szúnyoggyérítés
Kellemes nyári perceket tud megkeseríteni a szúnyogok támadása, ezért
hosszú évek óta rendszeresen védekeznek a vérszívók ellen a Dunakanyarban.
Idén már két alkalommal volt gyérítés
Budakalászon, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rendelkezésének megfelelően földi melegködös
technológiával. Ennek előnye, hogy
hatékonyabban pusztítja el a szúnyo-

gokat, így csökkenteni lehet a gyérítés
gyakoriságát. Az irtást napnyugtakor
kezdik, a kijuttatott hatóanyag nem veszélyes a melegvérű élőlényekre és az
emberekre sem. Amennyiben az eljárás
nem lesz elég sikeres, a nyár folyamán
alkalomszerűen megismétlik a gyérítést.
A Duna-parti területekre különös gondot fordítanak, hiszen itt szaporodnak el
leginkább a vérszívók. A gyérítés aktuális időpontjáról a budakalasz.hu oldalon
értesülhetnek.
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Közélet

Tilos a fürdés!
Nyáron a nagy melegben mindenki
keresi a lehetőséget, hogy a legtöbb időt
vízpart mellett, strandolással tölthesse.
A fürdőzés azonban komoly veszélyekkel járhat, különösképpen a bányatavak
kiszámíthatatlan mélyülése miatt. Az
Omszk-tóban és a Luppa-tavakban idén
sem megengedett a strandolás, a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi
területén található bányatavakból kizárólag a pócsmegyeri Pázsit-tóban legális
a fürdés.
Aki a tiltás ellenére fürdőzik, szabálysértést követ el és 5-150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni
bírság összege is 5-50 ezer forint közötti
összeg. Az úszás mellett büntethető a
játékcsónak, a vízibicikli, valamint a
banánhajó használata és ezekről a vízbe
ugrás. A jogi következmények mellett
nagyon fontosak az egészségügyi veszélyek is. A mélységből adódó különbségek
miatt a bányatavak nem egyenletesen
melegednek fel, ezért izomgörcsöt, sokkot vagy szívmegállást is okozhat a hőmérsékletkülönbség. Ezenfelül fokozott
fertőzésveszéllyel is számolhat, aki ilyen
tóban keres enyhülést a melegre. A fürdőzésen kívül azonban jó helyszín a ki-

kapcsolódásra a budakalászi Omszk-tó:
partján napozni, sportolni, piknikezni
is lehet a nyáron és a vízi sportok szerelmeseit is várja a part, hiszen kijelölt
részein lehetőség van a motoros vízi
sporteszközök használatára, valamint
horgászatra is.

Az Önkormányzat a következő években jelentős fejlesztéseket tervez a tó
környékén. A városvezetés igazi sport
és rekreációs központtá szeretné tenni
az Omszk parkot. Még az idén elkészül a
rekortán futópálya és a fitnesz park a következőkben pedig teniszpálya és a várva
várt strand is szerepel a tervek között.

Fejlődik az Omszk-park

A következő időszakban számos változást érzékelhetnek majd a tóparton
sétálók és sportolók. Elsőként a futók
örülhetnek majd, ugyanis hamarosan
kezdődik az úgynevezett rekortán pálya
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építése. A gumiborításos pályán ízületkímélőbbé válik majd a kocogás, ezen
kívül azokra is gondolnak, akik a kondíciójukon másként dolgoznának, ugyanis
a Dunakanyar több településéhez hason-

lóan Budakalászon is lesz felnőtt fitness
park. A tóparton más helyre kerül, így
költözni fog a BMSE focipályája mögötti
játszótér is.
Az Omszk parkban működő vállalkozások és egyesületek is terveznek beruházásokat. (BMSE, BSC és a Sportcsarnokot
üzemeltető gazdasági társaság). Ennek
eredményeként műfüves focipálya, kézilabdapálya és teniszpályák épülnek a
közeljövőben. Utóbbi miatt elbontják
az uszodatorzót, ami a befejezetlensége
miatt eddig balesetek forrása volt. (A medencét a 2006-os öttusa EB-re kezdték
el építeni.) Uszoda létesítését az építés
hatalmas költsége mellett, az óriási fenntartási, üzemelési költségek miatt nem
tervezi a város. A tó nudisták által használt részén is sportcélú beruházás indul.
A város további tervei között szerepel egy
strand kialakítása is. A fürdőhely megépítése azonban jelentős infrastruktúrát
követel. Ehhez keresi a forrást a város.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Évforduló
Közélet

A Kalász Táncegyü es 20 éves jubileumára
Számba venni is lehetetlen, hányszor állt színpadra a Kalász Táncegyü es két év zed ala . Hányszor hallhattak vastapsot és próbáltak szorgalommal a bemutatókra. A jeles jubileumon gálaműsorral ünnepeltek a Kalászi
Vigasságok első napján, ahol egykori és jelenlegi táncosok is színpadra álltak, ki viseletben, ki a mai kor ruházatában, ki a jövő generációt hordva éppen a szíve ala . Az évforduló alkalmából ju a a el a Budakalászi Hírmondóhoz gondolatait Szabó Ferencné Erzsi néni, a Lenvirág Táncegyü es Alapítója.

Műsor a Skanzenben

Kalász Táncegyü es műsora a 20. évfordulón

„2015 tavaszán a kedves zenetanár,
egykori zenekarvezetőnk, Kiss László
közvetítésével több gyönyörű könyvet kaptam ajándékba Kécske falu
polgármester asszonyától, Szekeres
Katalintól. (Kécske a Rétközben Kisvárda közelében lévő település.)

lábak forognak. Minden táncot népünnepély követ, ahol a bámészkodók is beállnak a táncba.” (Pladányi
András: Kékcse barátai című könyvéből)

Sok szeretettel gratulálok
a 20 éves jubileumon:
Szabó Ferencné,
Erzsi tanító néni”

E könyvek tartalma nagyon megérintette a lelkemet. Azt éreztette
velem, hogy e kis falu milyen sokféle
területen ápolja, őrzi hagyományait
napjainkban is. Milyen jó, hogy Budakalász is erre törekszik a Lenvirág
és Kalász Táncegyüttessel! Tanítónőként nekem is életem meghatározó
része volt a hagyományápolás. Sok
gyönyörű emléket őrzők a szívemben
és remélem közületek is többen így
éreznek.
A mai szép ünnephez kapcsolódóan a Kalász Táncegyüttesnek e
szép idézetet ajánlom gondolatébresztőnek azért, hogy érezzétek milyen szép hagyomány továbbvivői
vagytok: „Csodálatos, szép, napsütéses május 1-jén a kékcsei utcákon lobognak a lányos házak előtt felállított
májusfákon a szalagok, léggömbök.
A délelőtti csendet népzene hangja
töri meg. Szoknyák libbennek, táncos

Tisztelettel köszöntöm a korábbi
és jelenlegi táncművész Tanárokat!
Köszönöm, hogy benneteket nagy
odaadással gazdagítanak érzelmileg, értelmileg, mozgáskultúrában,
hagyománytiszteletben.

Kanadai fellépés plakátja

Felgyorsult világban élünk, de
nagyon örülök annak, hogy ti a szívetekben hordjátok a népi hagyományok iránti kötődést is. Táncos
együttléteitek erősítsék bennetek az
egymás iránti tiszteletet, a segítőkészség és elfogadás érzését is!
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Középen Diana hercegnő és Szabó Erzsike
egy budapes fellépés alkalmával.
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Közélet

Köz sztviselő Nap Budakalászon

A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja minden év július 1-jén
megtartott ünnepnap Magyarországon.
1992-ben ezen a napon lépett életbe a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
és négy évvel később a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy Magyarország
területén július 1-jét munkaszüneti
nappá nyilvánítsák a közigazgatásban
dolgozók számára. Budakalászon csapatépítéssel egybekötött közös kirándulással ünnepeltek a Polgármestei Hivatal
dolgozói. A rendezvényen Rogán László
polgármester átadta a Képviselő-testület

által adományozott 2016. évi köztisztviselői díjat is dr. Papp Judit aljegyzőnek.
„Dr. Papp Judit aljegyző nyolc éve
dolgozik a Budakalászi Polgármesteri
Hivatalban. Munkáját a 2008-ban újjászervezett intézménynél törvényességi referensként kezdte, és már akkor
megismerhettük nagy szaktudását és
nyílt emberi hozzáálását, empátiáját.
Minden hivatalban szükség van olyan
emberre, aki elejétől a végéig átovassa
és korrigálja az előterjesztéseket, kielemzi a jogszabályok változásait és
folyamatosan képes ezt a nagy precízitást igénylő feladatkört kimagasló
stakmai színvonalon ellátni. Mind az
előző hivatalvezető, mind a mostani
alappal számíthat Papp Judit aljegyző
asszony szakmai kvalitásaira, megértő,
de határozott személyiségére, a problémák megoldását célzó javaslataira.
A rábízott Lakosságszolgálati Iroda
tavalyi teljesítménye a Polgármesteri
Hivatal célorientálttá alakítása során
példaértékű volt, mind emberileg, mind
szakmailag kitűnő segítség a kollégák
számára.”

MEGHÍVÓ
A Viola Egyesület
autóbuszos kirándulást
szervez, az ú cél:

DEBRECEN
Kirándulás időpontja:
2016. augusztus 20. (szombat)
Program: Debrecen város
nevezetességeinek megtekintése
és részvétel a Virágkarneválon
Érkezés: az es órákban,
a Művelődési Ház parkolójába
A kirándulás költsége:
6500 Ft, mely az utazás költségét,
az idegenvezető díját valamint
a belépők árát tartalmazza.
Jelentkezés és beﬁzetés:
2016. augusztus 1-ig
Kiss Jánosné, Marikánál
tel.: +36 (30) 847 9224
Mindenkit szerete el várunk!

60 éves
osztálytalálkozó
A Budakalászi Állami Általános Iskolában
1956-ban végze diákok számára.
Találkozó ideje:
2016. szeptember 10. 16:00 óra.

Találkozó helye:
Hasmester Vendéglő Budakalász

Kérjük a részvételi szándékot előre jelezni augusztus
végéig a megado telefonszámon.

Elérhetőség:
36 (20) 287 6805,
36 (26) 343 162

Szerete el várunk mindenkit!
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Program a ﬁatalok foglalkoztatásának növelésére
2016. március 21. – Személyre szabott segítséget kapnak
azok a ﬁatalok, akik bekapcsolódnak az Ifjúsági Garancia
Rendszerbe. A program célja, hogy minél kevesebb időt töltsenek a ﬁatalok munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás
nélkül.
A kormány az Ifjúsági Garancia Rendszert tekinti a ﬁatalok foglalkoztatását elősegítő elsődleges eszköznek – hangsúlyozta a programmal kapcsolatban Tarnai Richárd. A kormánymegbízott elmondta, hazánkban
2015. évben vezették be az Ifjúsági Garancia Rendszert, amelynek célja a ﬁatalok foglalkoztatásának növelése, a munkanélküliség csökkentése.
A program lényege, hogy a nem foglalkoztatott ﬁatalok minél kevesebb időt töltsenek munkanélküliségben,
inaktivitásban vagy tanulás nélkül, valamint személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A ﬁatalok számára országosan egységesen a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként. Pest megyében a foglalkoztatási osztályok munkatársai
meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőség felajánlásával nyújtanak segítséget az elhelyezkedésre, képzésre.
A szakképzetlen ﬁatalok esetében a projekt elsősorban a gazdaság igényeinek megfelelő szakképesítés
megszerzése, a szakképzett ﬁataloknál a munkatapasztalat megszerzésére, illetve az elhelyezkedésre helyezi a hangsúlyt.
A program többek között lehetővé teszi a ﬁatalok számára, hogy támogatott képzésben, támogatott foglalkoztatásban, vállalkozóvá válás támogatásában, munkába járás támogatásában, lakhatási támogatásban,
elhelyezkedést elősegítő szolgáltatásokban részesüljön.
A program megyei részleteivel kapcsolatos további információt a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán lehet kérni, valamint a lakóhely helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai is tudnak felvilágosítást nyújtani.
Az „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű, VEKOP-8.2.1-15 kódszámú kiemelt
projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt, az Európai Szociális Alap valamint a nemzeti társﬁnanszírozás támogatásával valósul meg.

Kék hírek
a vásárlás utáni pakoláskor emelik el az értékeket a tolvajok.
Vagyontárgyaink mellett az épített környezet rendjére is vigyáznak a hatóságok. A város
Eredményes a Szentendrei Rendőrka- levendulával beültetett területein már több
pitányság és a budakalászi városrendészet alkalommal kaptak rajta a körzeti megbízotegyüttműködése, ugyanis több bűncselek- tak önkéntes szüretelőket, akik a kiültetett
mény elkövetőjét is elfogták az utóbbi időben. növényeket próbálták ellopni. Ellenük bünA nyár különösen kiemelkedő időszak, ilyen- tető eljárás folyik, hasonlóan azokhoz, akik a
kor gyakoribban a besurranásos esetek. A tiltás ellenére az Omszk-tóban fürdőznek. A
nyaralás ideje alatt üresen álló ingatlanokkal korábbi évekhez hasonlóan idén is szigorúan
kapcsolatos visszaélések mellett a meleg idő tilos és életveszélyes a strandolás a bányatóokozta dekoncentráltságot is kihasználják a ban. A szabálysértőket 5-50.000 forintig tertettesek. A bevásárlóközpontok parkolóinál jedő helyszíni bírsággal, vagy akár 150.000
kiemelten érdemes figyelni, ugyanis gyakran forintos pénzbüntetéssel is sújthatják, ha a
X. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM z 2016. JÚLIUS
vétség11.
miatt eljárást indít a rendőrség.

Nyáron is
vigyázzunk magunkra!

Balesetveszélyes helyzetek is könnyen kialakulhatnak a meleg hónapokban. A vakáció
ideje alatt a gyerekek gyakrabban vesznek
részt a forgalomban gyalogosan vagy kerékpárral, ezért a gépjárművezetőknek kellő
körültekintéssel kell közlekedniük. A hatóságok a szülőknek azt tanácsolják, hogy a
közlekedési szabályokat ismételjék át a gyermekeikkel, ezzel is hozzájárulva a balesetek
megelőzéséhez. A rendőrség felhívja továbbá
mindenki figyelmét, hogy értékeiket soha ne
hagyják figyelemfelkeltő helyen az autójukban, továbbá gyermeket, időskorút és állatot
se hagyjanak a tűző napon parkoló autóban.
Ezt is folyamatosan ellenőrzik majd a járőrök.
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Pályáza felhívás

A Budakalászi Szent István Alapítvány,
az idén is meghirde pályázatát.

1. Ösztöndíj pályázat: közép- és felsőfokú intézményben tanuló tehetséges, jól tanuló, rászoruló
budakalászi diákok részére.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. Az ösztöndíj
újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.
A pályázati űrlap átvehető: a Budakalászi, vagy Szentistvántelepi templomban és a Budakalászi plébánián.
(2011 Budakalász, Ady E. u. 1.; hétfő, kedd: 9.00-11.00;
csütörtök, péntek: 15.00-17.00), illetve elektronikusan igényelhető a nofre7@gmail.com e-mail címen. További tájékoztatás ugyanitt kérhető.

2. Kulturális pályázat: Budakalász kulturális életéért tevékenykedő egyének és csoportok részére.
A pályázati űrlap kitöltése nélkül beadható. Részletesen
le kell írni a támogatandó tevékenységet, indokolni a kért
összeget.
A pályázatok beadási határideje: 2016. július 31.
Helye: 2011 Budakalász, Ady E. u. 1.
Beadási formája: kizárólag papír alapon.
Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni. Hiánypótlásra csak a pályázati
határidőn belül van lehetőség!
A kuratórium augusztus 20-án, a Szentistvántelepi
templom kertjében tartandó városi ünnepségen hirdet
eredményt.

Élet keresztyén Szemmel

Olaszország
Szeretem Olaszországot. Amióta srác
koromban elmerültem az Utas és holdvilág igéző kalandjaiban, olyan „szerbantalosan” viszonyulok az élet bizonyos
dolgaihoz. A titkok érdekelnek. Hétköznapiak és különlegesek, nagy horderejűek
és egyszerű kis titkok. És Olaszország tele
van titokkal. A szépséges tájaik, a több évezredes történelmük, megkapó építészeti
örökségük, tökéletes művészetük, legyen
az festészet, szobrászat vagy zene, az érthetetlen katolicizmusuk, az életvidám
konyhájuk, a bajnok focijuk és a jelentéktelen külsejű trattoria egy vidéki porfészek mellékutcájában, ahol életed legjobb
vacsorája vár rád.
Olaszország arcélét Róma, Firenze,
Milánó, Velence, Pisa és a többi hírneves
város rajzolja ki az egyszeri turista számára. De vegyen jó térképet aki a másik
arcára is kiváncsi. Talán keresgélnünk kell
majd kicsit ha Certosa di Pavia, Cortona
vagy Torre di Palme és a többi csoda nyomára akarunk bukkanni, de elhiheti mindenki, megéri.
Mindig elfog az izgatott borzongás,
amikor egy vagy más oknál fogva lehetőségem nyílik a titkok Olaszországába
látogatni. Nem volt ez másképp tavaly
ősszel sem. Csak azt sajnáltam kissé, hogy
késő ősszel megyünk, mert az már azért

az olasz csizmán is lehet didergős. Nos ez
alkalommal tündérkertbe érkeztünk. A
mennyországban lehet ilyen az ősz. Még
a koszos és káoszos Róma is felmutatta
igazi szépségét. Feleségemmel álmélkodva tapostuk az örök utcákat és tereket.
Rövidre szabott időnk alatt igyekeztünk
magunkba szívni annyi szépséget, amenynyit csak lehet.
Egy ezüstös novemberi napon a Via
Cavour-ról felkapaszkodtunk az ódon
lépcsősoron a Piazza di San Pietro in
Vincoli-ra. A „láncra vert Szent Péter”.
Ugyanezt a nevet viseli a térre könyöklő
nagytemplom is, ami kívülről nem is tűnik
sem nagynak sem templomnak.
Ezen a kora délutánon a nap fürösztötte a teret, s minden köve nyarat vert
vissza az ingujjban arra járók örömére.
A templom loggiájáról az örök város
legörökebb emlékeit, a római Fórum diadalkapuit pásztázza a szem, melyeknek
úgy lehet, habarcsa vérrel készült, s kövei
éjidőn még ma is nyögve sóhajtanak a sok
fájdalomtól, aminek tanúi voltak.
A téren áll egy balkonos ház. Az erkélyről – így hallottam – Lucrezia Borgia
gyönyörködhetett a város „reneszánsz-újjászületésében”. A szomszédban, a San
Pietro in Vincoliban, talán már ott állt a

mester, Michelangelo szobor csoportja, a
II. Gyula pápa síremlék-együttes, középen
Mózessel.
A templom zárva volt még. Csak ültünk
a loggia padján és az idő tengerének hangtalan csobogásában vártunk a délutáni
bebocsátásra. Valóban olyan érzésem
támadt, mintha az emberek egy fáradt,
maszatos világból bebocsátásra várnának
oda, ahol letehetik kavicsokkal tömött
csomagjaikat, ahol nincs már ilyesmire
szükségük. A hangulat, az érzés olyan erős
volt, hogy szavakká álltak össze bennem.
Egy kis versecske, időmértékben:
San Pietro in Vincoli az Időben
Zörren a kulcsa a zárban, s
már nyitja az őrszem az ajtót.
Tódul a nép a sötétbe, mert
sejti örök bent a nappal
s a Bárány ontja ki fényét.
Mózes ül csöndbe faragva
ott, hol a pápa halála csak
hulló szó a harangból s
látja az Úr dicsőségét
jőni az égi Sionból.
Glasz Péter
Budakalászi Református
Egyházközség

Közélet
Közélet
Semmelweis
Nap

Elismerték az egészségügyben dolgozók munkáját

A pedagógusok után az egészségügyben
és a szociális ágazatban dolgozók munkáját is megköszönte Budakalász. A város
számára kiemelten fontos, hogy az itt élők
egészségéért, kiegyensúlyozott életéért
tegyen. Ezt szolgálja az új Egészségház, a
számtalan sportprogram, valamint azok
az ingyenes szűrővizsgálatok, melyeket az
önkormányzat támogatásával az Egészségklub végez. Így természetes az is, hogy
elismerésüket fejezik ki azoknak, akik nap,
mint nap odaadóan dolgoznak értünk.

A Kós Károly Művelődési Házba invitálták a városban dolgozó szakembereket,
akiket Rogán László polgármester köszöntött.Meglepetésként pedig Gájer Bálint
szving estjét kapták a meghívottak. Ezek az
ünnepek arra is alkalmat adnak, hogy kitüntessék azokat, akik munkájukkal kivívták a tiszteletet. A városi Semmelweis-díjat,
amit a budakalászi polgárok egészségért
végzett áldozatos munkáért adományoznak, a Budakalászi Egészségklub gazdasági vezetője, Rakics Istvánné kapta meg.

Negyven éves munkája elismeréseként
köszöntötték Dr. Németh Márta gyermekorvost és Kiss Kálmánné Ildikó bölcsődei
gondozónőt, harminc éves jubileuma alkalmából Krompholczné Hideg Marietta
bölcsődevezetőt, huszonöt éves egészségügyben töltött munkájáért pedig Szabó
Sándorné bölcsődei dolgozónak nyújtott át
csokrot Rogán László. Nyugdíjba vonulása
alkalmából pedig Kiss Kálmánné Ildikót és
Nágel Istvánnét, a Kalászi Idősek Klubja
munkatársát köszöntötték.

Rakics Istvánné – A Budakalászi Polgárok Egészségéért Díj
2016. évi birtokosa
Rakics Istvánné Ani közel húsz éve él Budakalászon. Az
Egészségklub 2006. évi megalakulása óta fontos, felelősségteljes szerepet tölt be: a klub pénzügyi vezetője, 2008-tól pedig
a szervezet elnökhelyettese. Megfontoltságával, higgadtságával
és objektivitásával nagyban segíti a vezetőség munkáját. Nyolc
évvel ezelőtt az ő tevékenységével és áldozatvállalásával indultak a preventív szűrések a lakosság körében, amelyekben a mai
napig meghatározó koordinátori és adminisztrátori feladatokat lát el. Folyamatosan azon dolgozik, hogy a tíz évvel ezelőtt
megkezdett munka és kitűzött cél folyamatosan működhessen
a klub életében. Hozzáállása példamutató, munkájában, a feladatok megoldásában következetes, önmagával és másokkal
szemben is igényes. A település lakosai minden rendezvényen
találkozhatnak Anival, általa ismerkedhetnek meg a klub munkájával, válhatnak a szervezet tagjaivá. Kedvessége és kitartása
az Egészségklub működésének egyik garanciája.

Kalászi Vigasságok

Mozgalmasan indult a nyár

Két napon át Vigasság!
Több mint két évtizede a város egyik
legnépszerűbb eseménye a Kalászi Vigasságok. A rendezvény idén egyszerre
folyatatta a több mint húsz éves hagyományokat, ugyanakkor igyekezett új
utakat keresni. Az autentikus népzenét
és néptáncot bemutató előadások mellett így megjelentek az új irányt megtestesítő etno- és világzenei produkciók is.
Az elmúlt években egy napon szervezték meg a programokat, 2016-ban
azonban a szép jubileum miatt ismét
kétnapos lett a rendezvényt. Az első
napon pénteken a Vigasságok megálmodója, a születésnapos, húsz esztendős
Kalász Táncegyüttes nyitotta meg a fesztivált, akik egy nagyszabású gálaműsorral ünnepelték az évfordulót. Mellettük

több tánccsoport gondoskodott a szórakoztatásról. A rendezvény másnapján
a Lenvirág Táncegyüttes mutatta be
produkcióit, melynek keretében bemutatkozhatott az együttes több csoportja
is. Meghívásukra érkezett az Ürömi
Öröm Néptáncműhely, akikkel szintén
színes táncelőadással vigadhatott a közönség. Bár csak a közelmúltban tette át
székhelyét a szerb hagyományokat őrző
Rozmaring Táncegyüttes, ők már nem
először vendégeskedtek a Kalászi Vigasságok színpadán. Azon szorgoskodtak,
hogy felidézzék a városban is nagyszámban élő szerb nemzetiség táncait.
A kétnapos népzenei forgatagot a táncbemutatók mellett világ- és népzenei
produkciók tették változatossá, emellett elfoglaltságok hosszú sorából válogathattak a fesztiválozók. Nagysikerű
koncertet adott a Kolompos együttes, az
eső ellenére a család apraja-nagyja vidáman és önfeledten énekelte az ismerős
dallamokat. A gyerekek örömére Süsü
a sárkány is ellátogatott, akinek főszereplésével egy mesejátékot tekinthettek
meg a kicsik. Ezenfelül kézműves foglalkozással és népi játékokkal készültek
számukra. A XXI. Kalászi Vigasságokat
igazi sztárfellépők zárták. A legjobban
várt esemény a szombat esti Balkán Fanatik koncert volt.
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Kalászi Kóstoló

Kóstoló a gasztronómiából

Korábban ősszel invitálták a városban és a környéken élőket az izgalmas
kulináris utazásra, idén azonban a Kalászi Vigasságokat követte a Pilisi Kóstoló. Ez évben is sokan jelentkeztek a
főzőversenyre, a városvezetés ügyeletes
szakácsa Kaltner Károly ragadott ismét
fakanalat, a budakalászi szerb kisebbségi önkormányzat pedig igazi balkáni
hangulatot varázsolt a Művelődési Ház
udvarára. Nyársra húztak két malacot és a szerb halászlét, birkapörköltet
is megkóstolhatták látogatók. Nyers
Csaba hagyományos magyar ételeket
főzött bográcsban, a zeneiskola dolgozói
eperlekvárral csalogatták az édesszájúakat. Finomságokkal készült még a Budakalászi Fotó és Videoklub, a jógaklub
tagjai pedig az egészséges életmód jegyében vegetáriánus gulyást készítettek.
A Budakalászi Egészségklub szintén kivette a részét a finom falatok gyártásában. A nemzeti konyhák képviselőinek
kiművelt mozdulatait árgus szemekkel
figyelte az esemény házigazdája Bede
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Róbert sztárséf, aki a zsűrizésen túl,
főzőbemutatót és gasztronómiai tanácsadást tartott a vendégeknek. Az ínycsiklandó ételek mellett, nem maradhattak
el a jó borok, sörök és persze a pálinka
sem. A felnőttek a Fröccsházban kereshettek megoldást szomjúságukra, a gyerekeknek Szörphörpölővel készültek.
A finom falatok és hűsítő szomjoltók mellé kísérőnek muzsikaszó társult,
koncertjével színesítette a kóstolgatást a
Kiskalász Zenekar, a Napra együttes, valamint a Mányból érkező Maaner Eulen
Tanzgruppe. Természetesen azokra is

gondoltak, akik a torkoskodás után egy
kis testmozgásra vágytak. A Rozmaring Táncegyüttes és a Méta zenekar
táncházzal szabadította meg a vendégeket a begyűjtött kalóriáktól. Akik pedig
az elméjük pallérozottságáról akartak
tanúbizonyságot, kipróbálhatták magukat a Budakalászi Borklub bortotóján.
A nap a főzőverseny eredményhirdetésével zárult, idén azonban olyan nehéz
dolga akadt a zsűrinek, hogy első helyezést nem is hirdetettek. A győzelmi
mámor így ezúttal elmaradt, de egy biztos: éhes senki nem maradt Budakalászon.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet
KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Sebestényné Jáger Orsolyával

„Hálás vagyok Istennek”
Az idők vonulata címmel jelent meg a lelkész, tanár és költőnő első verseskötete a Fekete Sas Könyvkiadó gondozásában az idei esztendőben. A városunkban élő Sebetényné
Jáger Orsolyát kacifántos utak veze ék Budakalászra, ahol
végül o honra talált. Életének állomásairól, családról, tanulásól, költészetről mesélt a Budakalászi Hírmondónak.

 A négy évszak szerint rendezett
verseskötet alapélményében viszszatükröződik a gyermekkora,
amit a természet közvetlen közelségében élhetett meg. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
Ha visszagondolok a gyermekkoromra, akkor a szüleim körülölelő szeretete mellett lombos fák, madarak, az
égbolt, naplementék, kutyák és macskák jutnak az eszembe. Édesapám és
Édesanyám – ahogy mi nevezzük őket
Lacikával és Valikával, a testvéreimmel:
Papa és Mama – erdészek voltak, mindig csodálatos környezetben élhettünk.
Sajnos, amikor kilenc éves lettem, szüleink úgy döntöttek, hogy életüket külön
utakon folytatják tovább, de ez semmit
sem változtatott az irántuk érzett szeretetemen. Papám második házasságából
születhetett még egy testvérünk, aki már
kétszeres édesapa.
 Sokat költöztek. Milyen nyomot
hagyott ez az életében?
A Zemplénben születtem. Egy pici
településen laktunk, még a térkép sem
jelzi: Kemencepataknak hívják és olyan
hideg téli nap volt, amikor világra
akartam jönni, hogy Mamámat lovas
szánkón vitték a legközelebbi városig,
Sátoraljaújhelyig. Alig voltam pár éves,
amikor Balatonfűzfőre költöztünk, hatalmas kertünk volt közel a Balatonhoz.
Végül azonban egy somogyi kisvárosban, Nagyatádon éltem le gyermekéveimet. Nem volt számomra trauma a
költözés. Mindenhol talpra kellett állni.
Mindemellett a leghosszabb időszakot
Nagyatádon éltem meg: ideköt a legtöbb
gyermek és fiatalkori emlék.
 A hit nagyon fontos szerepet
tölt be az életében, ezt a versei is
mutatják. Mi volt az a pont az életében, amikor úgy döntött, hogy a
vallást választja hivatásként?

Alig múltam húsz éves, amikor először
elolvastam a Bibliát. Szépségével, nyelvezetével és mindazzal, amit rajta át
Isten adni tud, teljesen a hatása alá kerültem. Ekkor döntöttem úgy, hogy jelentkezem a református teológiára. Kicsi
korom óta tanár akartam lenni, tettem
ezt úgy, hogy ott ekkor igazából még
nem volt vallástanár-képzés. Ezután végeztem el francia nyelvből a tanárszakot
és csinálom jelenleg a vallástanárit.
 A franciát tanítja is a Szentendrei Református Gimnáziumban,
emellett szabadidejében németül, angolul és franciául is olvas
könyveket. Az idegen nyelvek
iránti szeretetnek mi az eredete?
Két fő oka van. Az egyik a Nagymamám, akivel 15 évesen kimehettem az
akkori NDK-ba, ahol elbűvölt az ő nyelvtudása és a bennünket fogadó emberek
kedvessége. Hazatérve teljes erőből
kezdtem németül tanulni. Gimnáziumban pedig a legjobb barátnőm hatására
jött a francia nyelv szeretete. Minden
nyári és téli szünetben versenyeztünk
egymással, hogy melyikünk tud több
szót megtanulni. Később ösztöndíjasként egy évig éltem Svájcban, Genfben.
Az angol nyelv korszaka később kezdődött: Atlantába költöző rokonaim
segítségével másfél évet tölthettem az
Egyesült Államokban.
 Budakalászon él családjával.
Mikor, hogyan lett a város az otthonuk?
2008. március 15-én tűztük ki a
magyar zászlót budakalászi házunkra,
ezen a napon különös módon elkezdett szállingózni a hó. Még különösebb,
hogy férjem szülei pont húsz évvel korábban: 1988. március 15-én költöztek
az ő budai házukba, és azon a napon is
hó esett. Nagyon szeretem ezt a várost.
Szép helyen fekszik, elbűvöl a múltja is,
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melyről a Kálvária-domb mesél, szeretem a tavat, lankáit és hogy olyan sok a
fa, virág. Jó itt élni!
 „Aki tiszta és megindító erejű
költeményekre vágyik, nem fog
csalódni” – írja Az idők vonulatának ismertetőjében Petrőczi Éva
költőnő. A költészet hogyan érkezett az Ön éltébe?
Édesapám is ír verseket. Azt hiszem,
én ebbe nőttem bele: mindig nekem olvasta fel először legújabb költeményeit.
Alig múltam tizenkét éves, amikor én is
írni kezdtem. Azóta sem hagytam abba.
Idővel megértettem, hogy – a Biblia
nyelvezetével élve – a tálentum olyan
lehetőség, melyet Isten ad. Nem szabad
elásni, elrejteni. Tovább kell adni másoknak.
 Az első verseskötetét internetes
könyváruházak mellett a Libri
könyvesboltokban is megtalálhatják az érdeklődők. Most dolgozik épp valamin?
Most éppen semmin. Persze, ha jön
egy vers, azt le kell írni. Azonban most
annak örülök, hogy a kötet megjelent.
Petrőczi Éva költőnő karolt fel és a kiadóm, Fazekas István nagyon sokat segített.
 Mik a jövőbeni tervei?
Teszem a dolgom. Szeretgetjük, nevelgetjük férjemmel – Sebestény Tamás
építészmérnökkel – három gyermekünket, hadd lehessen nekik is olyan boldog
gyermekkoruk, mint nekem, vagy neki
volt. Emellett örülök a munkámnak,
a tanítványaimnak, a kollégáimnak és
persze annak, hogy most éppen nyár van
és a nagy hajtás után kicsit megpihenhetünk. Hálás vagyok Istennek, hogy élek.
Lévai Zsuzsi
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

ISMERETTERJESZTÉS
Szeptember 16. péntek 19.00
Magyar vándor – rendkívüli utazók
élménybeszámolói c. sorozatban
„Álmomban Buthánban ébredtem”,
avagy Utazások Sárkányföldön…
9DOFVLFViN=ROWiQpOPpQ\EHV]iPROyMD

AUGUSZTUSI ÉS SZEPTEMBERI PROGRAMOK

SPORT
Szeptember 18. vasárnap 10.00
TOUR de KALÁSZ városi
sportverseny
Kerékpárra fel, Budakalász!
1HYH]pVyUiWyOUDMWyUDNRU



.XUXOGRERVRN

20:30 Ghymes együttes


=HQpVWĦ]LMiWpN

EGYÉB
Szeptember 30. péntek
Kutatók éjszakája
,]JDOPDVNDODQGR]iVDWXGRPiQ\RN
YLOiJiEDQ
5pV]OHWHNV]HSWHPEHUEHQ
DZZZNRVNDURO\PKKXKRQODSRQ
ZENE, ÉNEK, KONCERT
Augusztus 25. csütörtök 19.00
Örömzene: nyárzáró koncert
a Lampionos kertben
)HOOpS.HUWpV]0yQLNDPH]]RV]RSUiQ
pQHNHVQĘKiUIDNtVpUHWWHO
%HOpSĘGtM)WQ\XJGtMDVGLiN
)W

Augusztus 20. szombat
10.00 Ünnepi szentmise,
hQQHSLPĦVRU
Megemlékezés az államalapítás
ünnepén
6]HUHWHWWHOYiUXQNPLQGHQEXGDNDOiV]L
SROJiUW6]HQW,VWYiQhQQHSpUH
%XGDNDOiV]RQD6]HQWLVWYiQWHOHSL
WHPSORPNHUWMpEH
0ĦVRURQ%DUWyN%pOD1\ROFPDJ\DU
QpSGDOFPĦYH
.|]UHPĦN|GLN
.HUWpV]0yQLND±PH]]RV]RSUiQ
*\OYpV]L3pWHU±]RQJRUD
9iURVLGtMDNiWDGiVD.RV]RU~]iV$]~M
NHQ\pUPHJiOGiVD6]HUHWHWYHQGpJVpJ
Szeptember 3. szombat 8.00-12.00
/iGD¿D
*DUi]VYiViUXQNUHPHNDONDORPD
Q\iURQNLQĘWWKROPLNHODGiViUDpVD]
ĘV]LWpOLUXKDWiUIHOIULVVtWpVpUH,JD]L
EROKDSLDFV]tYHVHQYiUXQNPLQGHQ
IHOHVOHJHVVpYiOWYDJ\PHJXQWWiUJ\DW
KiWKDPiVQDNQDJ\|U|PHWRNR]

TÁNC, MOZGÁS
Augusztus 26. péntek 17.00
Nosztalgia táncest – Sztárvendég:
Maros Gábor
)HOOpSD1RV]WDOJLD7iQFFVRSRUW
D]HQpWD=VHWRQ'XyV]ROJiOWDWMD
%HOpSĘMHJ\HOĘYpWHOEHQ)W
DUHQGH]YpQ\QDSMiQ)W
$V]WDOIRJODOiVNRUOiWR]RWWV]iPEDQD]
LQIR#NRVNDURO\PKKXFtPHQYDJ\D
PWHOHIRQV]iPRQ
Szeptember 9. péntek 17.00
Aprók tánca
$WiQFRWWDQtWMD3XNOL*DELXWiQD
Np]PĦYHVIRJODONR]iV
%HOpSĘGtM)W
Szeptember 23-25. péntek-vasárnap
II. Budakalászi Néptánctalálkozó
$WDYDO\LQDJ\VLNHUĦUHQGH]YpQ\LGpQ
LVIRO\WDWyGLN«
5pV]OHWHNV]HSWHPEHUEHQ
DZZZNRVNDURO\PKKXKRQODSRQ
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Szeptember 10. szombat 10.00-22.00
Városnap
.DPS.DSHOOH]HQpVpEUHV]WĘMH
6]pONDNDV1pSL.RPSiQLD
6iUNiQ\iUPiQ\JyO\DOiEDVYiViUL
NRPpGLD
 0DNiPHJ\WWHV%RJiUEiOYLGiP
LQWHUDNWtYJ\HUHNFVDOiGLPĦVRU
 =HQHLVNRODÄ%RORQGNRQFHUWMH´
 &DVVDQGUD7iQFPĦYpV]HWLpV
6SRUWHJ\HVOHW
 :HOOGDQFH6SRUWWiQF(J\HVOHW
 =HQHLVNROD0XVLFDOYDUi]V
 7KH%LWV%HDWOHVHPOpN]HQHNDU

)RO\DPDWRVSURJUDPRN&LYLO.RU]y
pVSURJUDPNDYDONiGOpJYiUyULiV
MiWpNRNNLVYDV~WKHOLNRSWHUV]LPXOiWRU
Np]PĦYHVVpJDUFIHVWpVJ\HVVpJL
MiWpNRNPRELOMiWV]yKi]SRUWUppV
FVDOiGLIRWy]iVYiURVQp]pV=HWRU
.UHWURWUDNWRUUDOYiViULSRUWpNiN
JULOOWHUDV]IU|FFVKi]SiOLQND
NXFNyNiYpKi]NHPHQFpVpWHOHN
IDJ\L]GD
$EHOpSpVLQJ\HQHV
Szeptember 29. csütörtök 14.00
,GĘVHNYLOiJQDSMD
$]HOP~OWpYHNKH]KDVRQOyDQPĦVRUUDO
PHJOHSHWpVPĦYpVV]HO¿QRPViJRNNDO
YiUMXN%XGDNDOiV]Q\XJGtMDVSROJiUDLW
-|MMHQHNpVW|OWVHQHNHOHJ\WWHJ\
NHOOHPHVGpOXWiQW
$EHOpSpVGtMWDODQ
A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
HÍREI
$Q\iULN|OFV|Q]pVLLGĘ
DN|YHWNH]ĘNpSSHQDODNXO
M~OLXVWĘOV]HSWHPEHULJ
DV]RNiVRVKHWLN|OFV|Q]ĘQDSRNRQ
WHKiWKpWIĘQNHGGHQFVW|UW|N|QpV
SpQWHNHQyUiLJYiUMXNNHGYHV
2OYDVyLQNDW
M~OLXVWĘODXJXV]WXVLJ
könyvtárunk zárva tart.

20 évesek lettünk!
Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV.|Q\YWiUƒ9$5-Ò7È5N|Q\YWiU%XGDNDOiV]
%XGDNDOiV]6]HQWHQGUHL~WƒZZZNRVNDURO\PKKXƒƒLQIR#NRVNDURO\PKKX
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Olvasói levél

Drága jó Tanács tkár Elvtárs!
Szoktam volt olvasgatni a Kalászt.
Tudja, azt a színes újságjukat, amelyiket mindenkinek begyömöszölik a postaládájába, már akinek van olyan.

Illusztráció: Lovász Anita

Abban lettem figyelmes azokra a jó
kis írásokra, amelyikek mindig az újság
közepén voltak. Az íróját nem tudtam
kitalálni, de lehet, hogy a Béla volt. Ő
ilyen vicces ember. Mindegy is az, bár
mostanában valamiért sajnálják beletenni az újságba ezeket az igazságokat.
Pedig ezekből tudom, hogy ha valaki
oda beír, a Tanácselnök elvtárs vagy
Maga, rögvest intézkedik.
Mármost nekem is lenne ilyen rögvest intéznivalóm. Én mégse írathatom
ki az újság által. Ezért aztán azt gondoltam ki, hogy Maga lenne a címzett,
mert mégiscsak Maga üli itt a törvényt,
nem pedig a Tanácselnök úr. Meg ő
úgyis olyan barátian, lakótársian van
mindenki iránt, hogy még a légynek
sem akar ártani, pedig az ritka rusnya,
erőszakos teremtmény. Persze, tudnék
én ezek közül többet is felsorolni.
Tudja, van nekem egy indíttatásom,
vagy születéskori hibám. Nem nézhetem, ha a népek károsítják azt, ami a
közös. Márpedig az ilyen lapító, alamuszi népek mostanában egyre többen
vannak. Ezek valahogy teremnek.
Történt a múltkor, hogy az elvtársaimmal, tudja, akikkel régóta együtt
lógunk, beálltunk takarítani a várost.
Na, akkor villant be nekem az igazság.
Még hogy szegény ország a mienk.
Tudja meg mindenki, hogy szegény
országban a népek nem füstölik azt a
drága bagót az utcán. Nem győztük
felgyűjteni utánuk a temérdek csikket, végig, amerre jártunk. Már jó sok
csikket begyűjtöttünk, amikor egyszer
csak ráleltünk egy kéretlen kupac kerti
hulladékra ott, ahol a legtöbben járják
az útjukat – vagy a kocsma felől a kultúra felé vagy fordítva. Tény, hogy ott
járnak. Ezért hívják azt köz-területnek.
Legalább is, mi mind ezt gondoltuk ki
elvtársilag. Sokat nem igazgattuk a
sapkánkat a kupac körül. Került elő
gyufa és égett kérem a száraz gally,
mint a rongy. De baj lett ám ebből is.
Megmaradt a fűben az égetés nyoma.
No, ez meg úgy vonzza oda a szeme-

tet, mint csonti az éhes halat. Tudja,
drága Tanácstitkár Úr, az eset óta én
figyelek. Látom, amit látok, meg mindent. Látom, hogy jön az eső menetrend
szerint. Mit csinál a gondos kertgazda?
Berregteti a fűnyírót – még vasárnap
is!! –, nyesi a füvet, gyéríti, kurtítja a
sövényt meg a bokrokat. De kicsi a kert,
a komposzttal nem bajlódik, a minden
második szombatot is zsenánt neki
kivárni, hát szabadul a hulladéktól,
ahogy tud. A szomszéd elé mégse teheti, hát odaadja a köznek. Az mindent
elbír a hátán, gazdája meg úgysincs!
Rendeletileg ugyan nem szabadna, de
úgy látják, hogy lehet. Bajuk eddig nem
lett belőle. Hát kérem, így nőtt ki a mi
jó szándékú égetésünk után a hamuból
egy helyre kis szemétdepónia.
Azóta egy szemetelőt már megvallattam a magam erejéből. Az el is vitte a
szemetét egészen az utca másik végéig.

hozzáadja a törvényerőt, még rend is
lehet a köz területén.
Hogy ne legyek teljesen névtelenségbe borulva és tudjon intézkedést
foganatosítani, ide írom Magának, hol
várja a boldogtalan kidobott gally-kupac a gazdáját, aki végre mégiscsak
rákényszerül, hogy összekötözgesse és
rábízza a Bicske társaságra további
gazdálkodás végett, miután a Tanácstitkár elvtárs lefolytatta a helyi intézkedést.
A feltalálási hely a Ciklámen utcában van. De vigyázat, Tanácstitkár Úr,
nem azok a szemetelők, hanem egyesek a harmadik sorból szeretik addig a
szent helyig húzni a kerti nyesedékeket.
Ott aztán, mint aki kifújt, elengedik. Az
meg magától nem megy tovább, ott vár
türelmesen. Legtöbbször énrám, meg
az elvtársi csapatomra. Bizalmam van
Magában, hogy ezután másképp lesz.

Képzelje, ez után az előlépésem után
egy napig örülhettem csak. Ma délre ott
termett egy újabb kupac a harmadik
kertből. Most komolyan, hát ennyit ér
az én respektációm?

Remélem, megbízhatunk a drága
Tanácstitkár úr törvényi jó hozzáállásában a köz rendje végett!

Mielőtt rám törne a teljes keseredés,
inkább kérem a tisztelt Tanácstitkár
Urat, legyen a segítségemre a törvény
oldaláról. Ha én figyelek, Maga meg

Vagyok és maradok tisztelettel,
őszintén: -én-

X. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM z 2016. JÚLIUS 11.
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Óvodai hírek
 NYITNIKÉK ÓVODA

Nyár van! Nyár!

„Künn a fákon újra száll
a víg kakukkmadár,
Napsugárban úszik minden,
száll az illat-ár.
Nyár van, nyár!”

Hogy miért ez a várva várt évszak a
gyerekek számára? Mindannyian tudjuk,
hiszen mindenki volt gyerek: nincs tanulás, különóra, óvoda. Helyette rengeteg a
szabadidő! és a kirándulások itthon vagy
külföldön a családdal!
A szülők is ennyire várják a nyarat?
Ez már nem olyan egyértelmű. Hogyan
szervezzem meg a gyerek szabadidejét
okosan, lesz-e elég pénze a családnak a
táborozásra, a nyaralásra, hogyan osszuk
be a szabadságunkat úgy, hogy a család
minden tagjának jó legyen?
És a nagyik? Ők már alig várják, hogy
rövidebb-hosszabb ideig övék legyen az
unoka. Ők is tervezgetnek, hová menje-

nek a gyerekkel, amit még ők is bírnak
és a gyerek is élvez, milyen ételek kerüljenek az asztalra...
Sok a kérdés, látszólag sok a gond
is, de mindent meg lehet oldani, hogy
a három nemzedék kívánságai a lehetőségeken belül teljesüljenek. A szabadságérzet csak a kötelességteljesítés mellett
érvényesülhet, tehát érdemes jól kiválasztott feladatokat is adni gyermekeinknek. A szórakozás, a sport, a táborozásis
nyújthat ismereteket! A közös nyaralást
se hagyjuk ki. Olyasmit csináljunk, amit
nem, vagy ritkán szoktunk tenni. Vegyük
számba a lehetőségeinket és mindenki
találhat kikapcsolódást – pénztárcájához mérten.

Felhívom a figyelmet a nyár apróbb
veszélyeire: leégés, kullancs, vízpart,
tűzgyújtás az erdőben, melyek komoly
problémákká is válhatnak.
Vegyük figyelembe a gyerekek kívánságát is. Tudom év közben kevesebb idő
jut a gyerekekre, de a naponkénti beszélgetés ki ne maradjon a nyár élményei
közül! Az lenne jó, ha a nyár mindenki
számára aktív, emlékezetes és élménydús programokkal telne.
Ózondús levegőt, sok energiát,
UV-mentes napozást!
Bácskay Melinda
Nyitnikék Óvoda

 SZENTISTVÁNTELEPI ÓVODA

Boldog szülinapot!
A Telepi Óvoda az idén ünnepli az óvoda
40. szülinapját. Ennek a gyönyörű kornak
a megünnepléséhez kérjük mindenki segítségét. Akinek van o hon régi óvodai fényképe, története, meséje, vicce, gyerekszája…
ezeket szerete el várjuk a telepiovi@gmail.
com email címen. Köszöne el az ünnepelt!
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Iskolai Hírek

KALÁSZI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA
A 2015. 01. 01 – 2015. 12. 31. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

 KALÁSZ SULI

Ballagás és évzáró a Kalász Suliban
A tanév végét két nagyobb
eseménnyel zártuk iskolánkban.

Június 15-én 42 nyolcadik
osztályos diákunk ballagott el
iskolánkból, hogy 24-en gimnáziumban, 12-en szakgimnáziumban és 6-an pedig
szakközépiskolában folytassák

tanulmányaikat. A 7. osztályosok műsora után Völgyes József
igazgató személyesen köszönt el
tőlük.
Reméljük, sikeresen megállják helyüket majd új középiskoláikban is.
Június 23-án az ötödikesek vidám műsorral zárták a
2015-2016-os tanévet. Az évzáró után diákjaink megkapták
osztályfőnökeiktől a tanév sikeres teljesítését dokumentáló
bizonyítványaikat, így megkezdhették jól megérdemelt pihenésüket.
Vidám és tartalmas nyarat
kívánunk mindenkinek!

Nyitás 2015.01.01-jén
Banki folyószámla:
Banki lekötö számlán:
Készpénz a pénztárban:
Nyitás összesen:
BEVÉTELEK 2015-BEN
SZJA 1 %-a
625 815 Ft
Cégek támogatásai
Egyéni beﬁzetések
Pável Jánosné
10 000 Ft
Hicke Ernő Ferencné
5 000 Ft
Egyéb támogatások
Luca nap
179 250 Ft
papírgyűjtés
29 400 Ft
Luca nap
200 875 Ft
Összesen:
Kapo kamatok
Lekötésből
8 630 Ft
Folyószámla kamat
- Ft
Bevétel mindösszesen
Nyitás és 2015. évi
bevétel együ esen
KIADÁSOK 2015-BEN
Koszorú (kitel.német emlék)
Felsős osztálykirándulás
Alsós osztálykirándulás
Jutalomkönyv (év végi)
Pedagógus gyűrű/ Végh K.
Programdíj
Kézműves tábor
Kitűzők (sulis)
Földrajz,biológia 7.oszt.
Közjegyzői díj
Filctoll zebra
Virágtál
Fakanál
Összes pénztári kiadás
Összes banki kiadás
Rónaszéki és Tsa K /póló
Mikus Ferencné/szitanyomás
MŰÁRT K /sportudvar munkadíj
Ügyviteli költség
Összesen kiadás

667 249 Ft
2 141 875 Ft
70 776 Ft
2 879 900 Ft
625 815 Ft
- Ft
15 000 Ft
409 525 Ft

1 050 340 Ft
8 630 Ft
1 058 970 Ft
3 938 870 Ft
5 000 Ft
80 000 Ft
110 000 Ft
66 600 Ft
20 000 Ft
13 000 Ft
50 000 Ft
15 000 Ft
27 132 Ft
13 140 Ft
6 500 Ft
6 600 Ft
16 000 Ft
428 972 Ft
562 694 Ft
121 349 Ft
55 404 Ft
358 140 Ft
27 801 Ft
991 666 Ft

ZÁRÁS 2015.DECEMBER 31-ÉN
Banki folyószámlán
789 945 Ft
Banki lekötésben
2 150 455 Ft
Pénztári készpénz
6 804 Ft
ZÁRÁS ÖSSZESEN
2 947 204 Ft
Budakalász, 2016. március 7.

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

A 2015/16-os tanév iskolánkban
a június 23-i tanévzáró ünnepéllyel
és bizonyítványosztással zárult.

Alapítványi Nap
A diákok és a pedagógusok
lelkes felkészülésével újra megrendezésre került hagyományos
Alapítványi Napunk. Alsósok,
felsősök és persze tanáraink
változatos és szórakoztató mű-

sorszámokkal mutatták be a
tanév legsikeresebb produkcióit.
Köszönjük a szülők és a szülői munkaközösség támogatását, melynek révén iskolánk
alapítványa ismét jelentős öszszeggel gyarapodott.

X. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM z 2016. JÚLIUS 11.

A nyári ügyeletről iskolánk honlapján
találnak tájékoztatást.
Kellemes szünidőt,
jó feltöltődést kívánunk!
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Kocsmasó ír módra

A megtalált hagyomány

Egy estére írországi poharazóvá változott a Kós Károly Művelődési Ház. A
program megálmodója a hazánkban és
külföldön egyaránt nagy sikerű Firkin zenekar volt, akik azzal a szándékkal indították útjára a fergeteges showműsort, hogy
az autentikus ír kocsmahangulatot itthon
is megismertessék. Június 19-én az első

száz vendég jókedvét ajándék welcomedrinkkel is megalapozták. A kapunyitás
után Murény István skót dudás adott ízelítőt a kelta népzenéből, majd a Coincidance
táncegyüttes hagyományos ír sztepptánc és
modern tánc fúziójával készült produkcióját láthatta a közönség. Az est fénypontja
a Firkin koncertje volt, ahol ismét bebizonyosodott, milyen remek párost alkotnak
az ír és a magyar népzenei motívumok,
valamint a punkos hangszerelés. A műsor
záró akkordjaként a kelta táncok lépéseit
lehetett ellesni, még a legbátortalanabbak is vidáman szedték a lábukat egy jó
korsó ír sör, vagy egy pohár whiskey után.
Akik viszont restek voltak egy kis táncos
mulatságra, megkóstolhatták az ír birkapörköltet. A gyerekekről sem feledkeztek
meg a szervezők: játszóház, arcfestés és
szörpkocsma várta őket. A gyermeklelkű
felnőttek kocsmai játékokban mérhették
össze tudásukat: darts, csocsó és lengőteke
bajnokságot rendeztek az Apuka-megőrzőben. Az est végén kisorsolták a tombola
nyereményeit, így mindenki ír relikviával
távozhatott a hangulatos eseményről.

A térségben élő nemzetiségek viseleteiből és kulturális örökségéből nyílt tárlat
a Kós Károly Művelődési Házban. A kiállítás a Ferenczy Múzeumi Centrum és a
Pilisvörösvári Tájház közös munkájának
köszönhető. A kézzelfogható emlékeken
túl videóvetítés mutatja be a különböző
népszokásokat, így a látogató betekintést
nyerhet a térségben élő sváb és a szerb
kisebbség népviseletébe, ünnepkörébe
és nyelvkincsébe. A bemutatott tárgyi
emlékek rendezéséről a Ferenczy Múzeumi Centrum néprajzkutató munkatársa,
Sz. Tóth Judit gondoskodott.

Egészség
Orvosok nyári szabadsága
Orvosok
Háziorvosok
Dr. Gál Katalin
Dr. Sulyok András
Dr. Kiss Edina
Dr. Török Zsolt
Fogszakorvosok
Dr. Rénes Nóra
Dr. Veszeli Dóra
Gyermekorvosok
Dr. Asztalos Imre
Dr. Németh Márta

Budakalászon

2016. júliusban

2016. augusztusban

Helye es saját
rendelési idejében

augusztus 1-26.
július 11-29.
július 25 – augusztus 19.
július 4-23.

Dr. Sulyok András
Dr. Gál Katalin
Dr. Török Zsolt
Dr. Kiss Edina

július 25 – augusztus 9.
július 11-15.
augusztus 15-19.

Dr. Veszeli Dóra
Dr. Rénes Nóra

július 18 - augusztus 5.
Dr. Német Márta
augusztus 15- szeptember 1. Dr. Asztalos Imre

TÜDŐSZŰRÉST tartunk!

2016. július 25-től augusztus 5-ig.
A vizsgálat ideje naponta Helye
Hétfőn: 8-14 óráig
Kedden: 12-18 óráig
Szerdán: 8-14 óráig
Csütörtökön: 12-18 óráig
Pénteken: 8-14 óráig

EGÉSZSÉGHÁZ
2011 Budakalász, Klisovác utca 6.
I. emelet (vérvételi helyiség)

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!
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Szépkorúak köszöntése
Közélet
rendszeresen részt vesz. Naponta megtervezi a teendőit és combnyaktörésből
felépülve ismét kerékpáron közlekedik.
Talán ez az aktivitás a titka a hosszú és
egészséges életének.

Rogán László polgármester és
Ercsényi Tiborné alpolgármester
személyesen köszöntötte május
hónapban 90. születésnapjukat
ünneplő budakalászi szépkorúakat.

Budakalász Város Önkormányzata
nevében Rogán László polgármester,
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás
alpolgármester jó egészséget kíván
90. születésnapja alkalmából
Csiki Zoltánné szül.: Kolimár Etelkának,
Urbán Lászlóné szül.: Varga Gizellának

Varga Piroska

Minden szépkorúnak jó egészséget kívánunk!

Piroska néni Hajdúszoboszlón született
1921-ben. Felnőtt korában 21 évesen
került Debrecenbe, ahol ápolónőként
helyezkedett el. Életét a szakmájának
szentelte. 1942-től 1979-ig dolgozott
az egészségügyben és a Honvéd Kórházból főnővérként vonult nyugdíjba.
Budakalászra a ’60-as években költözött és Szentistvántelepet választotta
lakhelyéül. 2010 óta a Napvirág Idősek
Otthonának lakója. Piroska méni ma
is életvidám, huncut, jókedvű asszony.
Születésnapját barátai és ismerősei körében ünnepelte.
Francz Rudolf
Francz Rudolfot köszöntötte 90. születésnapján Budakalász Város Önkormányzata nevében Ercsényi Tiborné
alpolgármester és Balogh Csaba kép-

viselő, valamint a Német Nemzetiségi
Önkormányzat és Egyesület nevében
Wágner Lászlóné egyesületi elnök.
Rudi bácsi a mai Szerbia területén, a
vajdasági Kulán született 1926. június
15-én. Életét fordulatosan alakították
a történelem viharosabb és szelídebb
eseményei. A világháború után Baján
telepedtek le, onnan költöztek 2001-ben
Budakalászra feleségével, hogy lányuk
közelében éljenek. Baján több évtizeden
át a Dél-magyarországi Áramszolgáltatónál (DÉMÁSZ) dolgozott elektrotechnikusként.
Budakalászra már nyugdíjasként
érkeztek és hamar beilleszkedtek a település életébe. Rudi bácsi felesége halála
után is aktív tagja maradt a helyi német
egyesületnek, a református közösségnek és az Egészségklub eseményein is

Gyászhírek
Még áprilisban elhunyt budakalászi lakosok:
Hedbergné Tóth Éva Márta 59 éves,
Ravadic József 83 éves
Még májusban elhunyt budakalászi lakosok:
Bednár Tivadarné szül.: Pozsonyi Ilona 91 éves,
Csömör László 81 éves,
Horváth István Árpád 67 éves,
Magyar Gyuláné szül.: Hetey Klára 88 éves,
Nagy Mihályné szül.: Diós Irén 89 éves,
Reich Lajos 82 éves,
Ujtz Nándor 84 éves
Júniusban elhunyt budakalászi lakosok:
Váriné Tarjányi Ildikó 58 éves,
Füredi Sándor 70 éves

Júniusi anyakönyvi
események:
Szeretettel köszöntjük
Budakalász város
legifjabb polgárait!
Antal Sándor
Balogh Sanel Natasa
Farkas Natália
Hafrovics Maja Viktória
Halász Máté Áron
Juhász Janka
Kassai-Szoó Péter
Malasics Réka Míra
Nagel Kinga
Sebestyén Sára
Jó egészséget kívánunk nekik!
Városunkban áprilisban
5 pár kötött házasságot.
Az ifjú pároknak gratulálunk!

Búcsúzunk

Váriné Tarjányi Ildikó, Ildi néni, a Szentistvántelepi Iskola kiváló pedagógusa életének 58. évében
tragikus hirtelenséggel távozott közülünk.
Ildi huszonhárom évvel ezelőtt érkezett Budakalászra, a Szentistvántelepi Iskolába. Saját bevallása szerint itt találta meg igazán a helyét. Kollégái
becsülték, felnéztek rá, adtak a véleményére. Ildiről
először mindenkinek az jut az eszébe, hogy maga
volt a megtestesült derű. Több újonnan érkezett
tanító hálás neki a közvetlen, nyíltszívű fogadtatásért.
Ildi nem csak szakmai, hanem baráti szálakkal is
kötődött kollégáihoz, törődött mindenkivel.
Aztán hirtelen, egyik hétről a másikra eltűnt. Hiányzik a hangja, a nevetése, hiányzik az iskolát betöltő mosolya.
Igaz, hogy az utolsó hetekben a rá olyannyira jellemző derű már kissé
megfakult, de erejéből mosolyra még mindig futotta, mert erejét panaszkodásra soha sem pazarolta, mindig a megoldást kereste.
Ildi tanító néni volt, s még most is tanít, mi pedig tanulunk Tőle.
Nyugodjon békében!

Sport

Beve ék az egri várat a kis focisták
A BMSE U-11 -es korosztálya Egerben
A tavaszi idényben, a hosszú,
hideg, téli idő után végre elkezdődhettek a labdarúgók szabadtéri edzései. Kezdetét vette
minden korosztálynak a bajnoki időszak, de még sok munka vár a játékosokra és az edzőkre is a jövőben. A pálya
körül is akad tennivaló, hogy a focistáink
megfelelő körülmények között játszhassák
le mérkőzéseiket. A legkisebbek jól szerepelnek a tornákon, a nagyobbak remek
játékkal nyerik a bajnoki mérkőzéseket,
egyre többen lelkesítik őket. A legfiatalabb játékosaink Páling Zsolt vezetésével
játékosan, lelkesen futkároznak, ismerkednek a focilabdával. Új labdát kapott
minden korosztály, amit nagy becsben
tartanak, példaképeikhez hasonlóan nevüket is ráírták. Az utánpótlás-nevelésre
nagy hangsúlyt fektet a Futball Clubunk,
edzőink minden apróságra odafigyelnek.
A tehetségkutató tornákon a különböző
nagynevű csapatokhoz, mint például a
Vasashoz, vagy a Puskás Akadémiához
mennek próbajátékra és eredményesek,
nagyon büszkék a játékosokra. Nagy örömünkre már a Fradi utánpótlásnál is szerepel egy saját nevelésű focistánk. Csak
így tovább, vigyétek hírét Budakalásznak

minél messzebb és minél magasabbra!
Nem győzök köszönetet mondani Rogán
László polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek, a Hivatalnak a segítségért,
hisz nélkülük mindez csak álom volna.
Szükségünk van a jövőben is minden támogatásra. Szeretnénk megfelelni a szü-

Összeállt a bajnokcsapat
Szeptember indul a
kézilabdaszezon. A sporthírekben gyakran hallhatunk majd Budakalászról,
ugyanis a város kézilabdacsapata a nemzeti bajnokság első osztályában folytatja
a szereplést.
A 2015/2016-os bajnokságban két
fontos célt tűzött maga elé a Budakalászi
Férfi Kézilabda Club: egyrészt lényeges
volt, hogy kiépítsenek egy utánpótlás
bázist, másrészt pedig az NBI-be való
feljutásra koncentráltak. Az őszi idény
nagyon jól sikerült az együttesnek. Az
NBI/B-s bajnokcsapatnak fel kell nőnie
az első osztály szintjére, így nagy jelentősége van a nyári felkészülésnek. Az új
célok eléréséhez Horváth Attila segíti
majd a csapat munkáját, aki a sziget-
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szentmiklósi csapattól igazol Budakalászra. Ő veszi át Hajdu Tamás helyét az
edzői poszton. Az új vezetőedző hatvankétszeres magyar válogatott, 1992-ben
az év játékosának választották, emellett
trénerként is komoly tapasztalata van.
Új játékosok is érkeznek az együttesbe:
Szegedről Roberto García Parrondo,
Gyöngyösről Nagy Bence és Tamási
Zsolt, Tatabányáról Mazák Martin, a
Plerből Leimeter Csaba, Boros Tamás,
Bohács Sándor és külföldről a szlovákMichal Holdos csatlakozik a budakalászi
együtteshez, emellett néhány utánpótlás
játossal is erősít a csapat. A klub elvárása mindenképpen a bennmaradás,
elsőként a középmezőnyt célozták meg.
Szeptembertől tehát már NBI-es mecscseken szurkolhatnak a kézilabda-rajongók Budakalásznak!

lőknek, a kalászi embereknek és az összes
sportolónknak. Mindent elkövetünk, hogy
rendben és zökkenőmentesen működjön
az Egyesület. Az U11-es csapatunk remekül szerepelt Dunabogdányban egy tornán, őket látjuk a fényképen.
Sárosi Tibor elnök, BMSE

EB-láz Budakalászon
A Kalász Suli
és Zeneiskola Facebook oldalán
jelezte, hogy a
magyar labdarúgó-válogatott
Eb-programja
miatt nem az eredetileg tervezett időpontban rendezik a tanévzáró ünnepséget. Az
iskolához rengeteg szülői kérés érkezett
azzal kapcsolatban, hogy ne június 22-én
18 órakor, a Magyarország–Portugália
EB-csoportmérkőzés idején rendezzék
a tanévzárót. Az iskola vezetősége meghallgatta a szülők kérését, és egy nappal
későbbre tette a tanévzárót. Így mindenki
láthatta a magyar válogatott bravúros játékát, amit a portugálok ellen mutattak be.
Bár a magyar válogatott már búcsúzott a
bajnokságtól, a Kós Károly Művelődési
Ház lampionos kertjében még a döntőig
bárki szurkolhat kedvenc csapatának.

2016. július

Viktória
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty
Gyógyszertár
Pomáz

István Király
Gyógyszertár
Pomáz

Kőhegy
Gyógyszertár
Pomáz

2016. július 1., 3.
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
2016. július 10.
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
2016. július 17., 24.
vasárnap 8-20 óráig
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
2016. július 31.
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

A változtatás jogát fenntartjuk!

Társkereső

Gyógyszertári ügyelet

Keresem a társam a további éveimhez.
Egyedülálló, józan, korrekt, értelmiségi,
szeretetet adni tudó 60 év fele nő vagyok.
Várom jelentkezésed, ha hasonló
ado ságokkal rendelkezel.
„Adjunk életet az éveknek.ˮ

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.

ABS CONTROLL
könyvelő iroda

G É PJÁ R M Ű Ü G Y I N T É Z É S
Komple segítség gépjárművek adásvételéhez
a kiválasztástól a gondtalan használa g!
Erede ségvizsgálat, biztosításkötés, á ratás,
műszaki vizsgáztatás, okmányirodai ügyintézés
facebook.com/ugyintezeskemenya la
Kemény A la

+36 70 368 7707

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

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát,
lapos tetők szigetelését vállalom.
Apróhirdetés
Kisebb munkával is keressen bátran!
+36 (70) 578 1468

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes,
közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából
a Fanny Film K .
Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa Rózsa
Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Nagy András
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Szabó Tamás, Ladinek Viktor
VKC TV, Rosta Gábor, U oné Ochodniczki Vanda
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda
marke ng@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
Terjesz : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi
számának lapzártája: 2016. július 26.
Megjelenés, terjesztés: 2016. augusztus 8-9-10.

POLLENALLERGIÁSOK FIGYELEM!
Tudta, hogy a só egy természetes an hisztamin?
Azaz megelőzésre és a tünetek enyhítésére is alkalmas
a rendszeres száraz sóterápia.
Az allergia gyógyszerekkel ellentétben a sóterápia nem
jár semmiféle mellékhatással, mivel nem jut tes degen
anyag a szervezetbe.

1000 Ft KEDVEZMÉNYT + 2 AJÁNDÉK alkalmat adunk
a 10 alkalmas felnő bérlethez a nyár folyamán.
Hívja bejelentkezésért a +36 (70) 578 5278-as telefonszámot.
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26. /www.kalaszisobarlang.hu
*ÉRVÉNYES: 2016.08.31.
A KUPON MÁS AKCIÓKKAL NEM VONHATÓ ÖSSZE.

Nyitva tartás:
H-P.: 5-21,
Szo.: 6-21,
Vas.: 7-20

Tel.: +36 (20)
344 4259

Budakalász szívében, a főtéren!
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180 Ft
Kis adag
g 250 Ft
Nagy ada

• Helyben sütö mindig friss pékáru,
cukrász- és péksütemények nagy választékban!
• Tönköly búzából készült termékek!
Házi tej kapható! 200 Ft/l
(Tápióbicskei termelőtől)
• Kárpát kenyér és Cserpes házi készítésű
tejtermékek széles választéka!
• Mini pogácsa rendelhető 1500 Ft/kg

– Nyári
N
kedvezmény minden pékárúra június 15-augusztus 20-ig
– 20%
2 Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak, rendőröknek,
m
mentősöknek
(igazolvány felmutatásával).

