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A lakók kötelessége a járdása kihajló
növényzet levágása

A hulladékot a szállítást megelőző napon
szabad csak kihelyezni

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban
2016. augusztus 8-án hétfőtől,
augusztus 19-ig péntekig
igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás szünetel.
Anyakönyvi ügykörben, előzetes telefonos egyeztetést
(tel.: 26-340-266) követően, kizárólag temetési engedély kiadása történik. A Városházán az ügyfélszolgálat ezen időszak alatt is működik, tehát beadványok
leadására, nyomtatványok igénylésére van lehetőség.
Megértésüket köszönjük!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

„Biztonságosabbá szeretnénk tenni a várost!”
A nyári fejlesztések közül több még folyamatban van és a város számos
pontján láthatóak a változások. Rogán László polgármesterrel azonban
már az őszre tekintünk előre: lesz szó a Berdóról, a kamerarendszer építéséről, valamint a közelgő rendezvényekről, népszavazásról is.
 A nyár folyamán főként az
óvodákat és az iskolákat is érintették a városi beruházások. Bár
már nem lenne kötelező, mégis jelentős forrást, 2-2 millió forintot
biztosított az Önkormányzat az
intézmények számára.
Ezúttal sokkal több fejlesztés valósult
meg az iskolákban városi, alapítványi
és fenntartói forrásból is. A legnagyobb
beruházás a Kalász Sulit érintette.
A régi épület vizesedését szerettük volna
megszüntetni. A Budai úton a Berdó
felől érkező rétegnyomás miatt ugyanis
rendszeres a vizesedés. Az osztálytermek
dohosodásának megelőzése érdekében
szigeteltük az épületet. A művelet során
a kivitelező injektálásos technológiával
speciális nedvességmegkötő anyagot juttatott a lábazatba. A négymilliós önkormányzati beruházásnak köszönhetően
megoldódik a vizesedési probléma és a
város egyik legrégebbi – 1903-ban készült – épülete is visszanyeri szépségét.
A Szentistvántelepi Általános Iskolában is zajlottak munkálatok: tantermet
festettek és tanárit újítottak fel abból a
pénzből, amit az önkormányzat az intézmény rendelkezésére bocsátott. Van
még egy jó hírem: végre elkezdődhet az
iskolabővítés. A beruházással megbízott
Nemzeti Sportközpontok három esztendő után végre kihirdette a közbeszerzési eljárás nyertesét. A költségkeretből
hiányzó tíz millió forintot korábban felajánlotta ugyan az Önkormányzat, végül
azonban találtak állami forrást az építésre. A nagy kérdés most az, hogy mikor
kezdjék a munkát.
 Az előbb szóba került a Berdó.
A városrész csatornázása régóta húzódik. Pályázott az Önkormányzat a megvalósítására, egy
ideje azonban úgy tűnik, áll a beruházás. Lesz építkezés?
Nagyon szeretnénk, ha végre megvalósulna a településrész csatornázása,
hogy aztán mielőbb hozzákezdhessen a
város az utak állapotának javításához, az
útburkolat kiépítéséhez. A Berdó csatornázása mintegy 530 millió forint kiadást
jelent, amit a város nem képes önmaga

előteremteni. A városrész csatornázására kormányhatározat született. Az
Európai Uniós pályázati projektet Budakalász nyerte ugyan, de a megvalósítást
nem a város végzi. A kivitelezés teljes
egészében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda feladata. A csatornázást és az
útépítést követően a városrészre nem
lehet majd ráismerni, ez reményeim szerint 3-4 éven belül megvalósulhat.
 Budakalász közbiztonságát szeretnék javítani kamerarendszer
építésével. Milyen forrásból, mikorra készülhet ez el?
A Belügyminisztériumtól tavasszal
városfejlesztésre kapott 500 millió forintos támogatásból építjük majd ki a
kamerarendszert. A projekt harminc
millió forintba kerül majd. A munka
már zajlik, pár héten belül el is készül
a rendszer. A kamerákat a város bejövő
útjainál, forgalmas csomópontjainál
– óvodák, bölcsődék, iskolák előtt, valamint az Omszk parkban – telepítik.
A legutóbbi mutatók alapján 30 százalékkal javult a közbiztonság a városban
az elmúlt években. Ezt a statisztikát szeretnénk a maximumra javítani. Biztonságosabbá szeretnénk tenni a várost!
 Szeptemberben a nyári szünet
után felbolydul a város, szeptember
10-én Városnap, majd 18-án Tour
de Kalász lesz. Mire számíthatnak
a kalásziak?
Bízom abban, hogy sokan megtisztelik majd részvételükkel a rendezvényt.
Csaknem négymillió forintot és óriási
energiát fektetünk a Városnap szervezésébe, ezért örülnénk, ha minél többen
részesei lennének ennek a hagyományos
közösségépítő programnak. Jó lenne,
ha akkor is eljönnének az emberek, ha
egy kicsit borúsabb, esetleg esős lesz az
időjárás. A művelődési ház munkatársai
ugyanis mindent megtesznek azért, hogy
mindenki számára a lehető legizgalmasabb legyen a rendezvény. Idén a fő
attrakció a Ghymes együttes lesz. Az eseményt a hagyományos tűzijátékkal zárjuk majd. Alig egy héttel később pedig
a Tour de Kalász kerékpáros eseményre
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várunk mindenkit. Ne feledkezzünk el az
őszi tófutásról sem, hiszen ekkor adjuk
át hivatalosan a tó körüli rekortán futópályát.
 Az Omszk-parknál maradva: számos fejlesztést tervez mind az Önkormányzat, mint az itt működő
Emellett strand kialakítását is tervezte a város.
Idén nyitott meg a Luppa Strand.
A fürdőhely az ÁNTSZ vizsgálata szerint
Magyarország legjobb minőségű élővízi
strandja. Ezt látva úgy gondoljuk, fölösleges két strandot működtetni egy Budakalász méretű településen. Szeretnénk
meghagyni az Omszk-tó környékén
lakó mintegy 5-700 ember nyugalmát
is. A strand üzemelése ugyanis zajjal és
szennyezéssel járna. Minden utca parkoló autókkal telne meg és a bűnözőket
is vonzaná a lehetőség. Úgy döntöttünk
ezért, hogy az Omszk-tavon nem alakítunk ki fürdési lehetőséget. A strandolni
vágyók néhány száz méterre kulturált
körülmények között, kedvezményesen
fürdőzhetnek a kristálytiszta vizű Luppa
strandon. Az Omszk park a futópályával,
fitnesz parkkal a tenisz, foci és kézilabda
pályákkal a mozgást és rekreációt szolgálja majd.
 Október 2-án népszavazás lesz a
nem magyar állampolgárok kötelező betelepítésével kapcsolatban.
Budakalász számára mit jelent ez a
kérdés?
Úgy gondolom, hogy Budakalász szempontjából rendkívül fontos a téma. Városunk Budapest közelsége miatt erős
veszélynek van kitéve. A betelepítés
esetén a bűnözés jelentősen emelkedne.
Nyugalmas kisvárosunk biztonságát
erős veszély fenyegetné. Mindezek miatt
mindenképpen arra biztatom a budakalásziakat, hogy menjenek el és szavazzanak városunk érdekeinek megfelelően.
2016. augusztus 31.
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Közérdekű

Folytatódnak az útépítések a városban

Hamarosan kezdődik az Erdőhát utca építése
A július 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén nyertest hirdetettek az Erdőhát utca felújítására kiírt tenderen. A
közbeszerzési eljárás kedvezményezettje
a budakalászi székhelyű Derby 2000 Kft.
lett, közel száz millió forintos ajánlatával.
A szerződést megkötötte a város a kivitelezővel, aki a megállapodásban vállalta, 90
nap alatt elkészül a munkával, valamint
24 hónap jótállást is szignáltak a felek. A
Hegyalja utcai felújítást követően kezdődik el az idei esztendő legnagyobb értékű
útfejlesztése Budakalászon.
Idén elkészült a Kereszt, a Kossuth

és az Árpád utca felújítása. A munkák a
Lehel, majd a Rigó utcában folytatódnak.
A Svábházban a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére az udvar hátsó részét
időközben térkővel burkolták le. Hamarosan elkezdődik a Kevélyen a Téglási András utca alapjának tervezése is. Téglási
András ’56-os hős, akit Budakalászon 1956
novemberében halt hősi halált. A hatvanadik évfordulóra emlékezve róla nevezett el
közterületet a város Képviselő-testülete.

Elkészült a Hegyalja utca
Az iskolakezdésre a Martinovics utca
gyalogútjának burkolta is megújul. A

Biztonságos a Mar novics utca járdája
járda balesetveszélyes volt, ezért döntött a városvezetés a terven felüli gyors
felújításról. Épül a rekortán futópálya is
az Omszk parkban. A pálya a Margit-szigetihez hasonlóan 120 cm széles lesz és
gumiborítást kap. A pálya alapja már elkészült a teljes körön, most a borítás alapra
helyezése zajlik. Sajnos a frissen lehelyezett gumiborítást már meg is rongálták.
Az önkormányzat kéri a park használóit,
hogy vigyázzanak frissen létrehozott közös
értékeinkre. A futópálya hivatalos átadója
az őszi Tófutáson lesz.

A Budai ú bölcsődét is korszerűsí k
Harminc millió forintot nyert pályázaton Budakalász Város Önkormányzata a
régi bölcsőde épületének energetikai korszerűsítésére. A beruházás összköltsége
a negyven millió forintot közelíti, ezért a
fennmaradó összeget a város finanszírozza
majd. „Pár éve kicseréltük már az intézmény nyílászáróit, más felújítás azonban
nem volt. A mostani forrás lehetővé teszi,
hogy a teljes energetika megújuljon, valamint átépítéseket is tervezünk.” – emelte
ki Rogán László polgármester. „Nagyon

szépen fogjuk ezt az épületet is rendbe
hozni. Míg a közelmúltban arról beszélgettünk, hogy van-e egyáltalán létjogosultsága ennek az épületnek, addig most ott
tartunk, hogy teljes kapacitással működik
mind a két bölcsődénk a városban. A budakalászi családok több gyermeket vállalnak,
új családok is költöztek a városba – ebből
is látszik, hogy szükség van ezekre az intézményekre.”
Az önkormányzat októberig még két
beadott pályázat pozitív elbírálásában

ÁLLÁSOK BUDAKALÁSZON!
Budakalász intézményeiben az
alábbi munkakörökben várják
pályázók jelentkezését:
Budakalász Város Önkormányzatánál:
– védőnő,
– kertész segédmunkás
Szentistvántelepi Általános Iskolában:
– takarító,
– portás
– gyógypedagógus,
– gyógypedagógus asszisztens
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Feltételek, részletek az intézményeknél.
Dolgozzon helyben, Budakalászért!

bízik: a hosszú ideje tervezett P+R parkolók kialakítására és a Vasútsori Óvoda
újjáépítésére nyílhat lehetőség. A térség és
Budakalász számára is új lendületet adhat,
hogy Pest megye különvált Budapesttől. A
főváros és a régió ugyanis együttesen túl
magas fejlettségi szinten állt az uniós pályázatok előírásai szerint. Az elszakadás
után azonban eddig nem remélt forrásokra
nyílnak meg a települések előtt.

Tűzifa támogatás

A korábbi évekhez hasonlóan
a Belügyminisztérium az idén is
az ötezer fő alatti településeknek nyújt tűzifa támogatást.
Budakalász részére így központi
költségvetési forrás nem áll
rendelkezésre a szociális célú
tüzelőanyag támogatás igénybevételére.
Az Önkormányzat szeretne
ugyanakkor segíteni a nehezebb helyzetben álló polgárainak. A
város fenntartása, karbantartása során a fák kivágásával keletkező tűzifát ezért a budakalászi rászorulóknak adományozza. A
helyi fakivágással azonban csak kisebb mennyiségű tűzifa keletkezik, a város így esetlegesen és korlátozott mértékben tud segítséget nyújtani.
A rászorulók tüzelőanyag igényüket a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán jelezhetik.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közérdekű
Közélet

Információk az 2016. október 2-i népszavazásról
Magyarország Köztársasági Elnöke
2016. október 2. napjára, vasárnapra
tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai
Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgár kérheti
I.) szavazási segítség iránti igényének
II. ) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe,
illetve a bejegyzés törlését.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van
a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési
kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

•

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

•

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre
irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek)
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek)
16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

•

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és
mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le,
mert szavazni csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók

•
•

személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhetőkwww.budakalasz.hu/Önkormányzat/Választás menüpont alatt, valamint
a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.
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Közélet

Színes jókedv a zöld, sárga, mályva
színű óvodában
A nevelési év kezdetére, a határidőnek
megfelelően elkészült a Telepi Óvoda
külső-belső felújítása. Rogán László
polgármester szeptember másodikán
adta birtokba a gyerekeknek az épületet.
Az ünnepségre az óvodások verssel és
énekkel készültek, a polgármester pedig
lufit, pogácsát és üdítőt hozott a gyerekeknek. Az óvoda felújítása pályázati forrásból (2015. augusztus 4-ei BM. döntés)
és jelentős önkormányzati hozzájárulásból valósulhatott meg. A pályázat 30
millió, az önkormányzat pedig 40 millió
forintot biztosított a felújításhoz, melyből 10 millió forint a pályázati önrész. A
támogatás keretében tető- és homlokzati szigeteléssel látták el az épületet,
valamint megvalósult az intézmény fűtéskorszerűsítése is, új energiatakarékos
kazánt, radiátorokat és fűtéscsöveket
építettek be. Az önkormányzati forrásból pedig energiatakarékosra cserélték
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a bejárati üvegportált, szigetelték és
burkolták a beázó teraszt, felújították
az elektromos-, valamint a víz- és csatornahálózatot és az emeleti mosdókat is átépítették. Szintén az önkormányzat adta
az ötletet és a forrást a homlokzat színes
mintázatának kialakításához. A felújítást
alig három hónap alatt végezte el az építés közbeszerzési eljárásának nyertese,
a Mészáros Épületgépészeti, Építőipari
Kivitelező és Kereskedelmi Kft. A felújítás ideje alatt a telepi óvodába járó
gyerekek az intézmények közötti hatékony munkakapcsolatnak köszönhetően
a Nyitnikék Óvodában kaptak helyet.
A felújítást követően az óvoda dolgozói
időt és fáradtságot nem kímélve tették
rendbe, pakolták a helyükre a berendezési tárgyakat. A szülők pedig az udvar
rendezésével, virágok ültetésével igyekeztek még szebbé varázsolni az idén
40 éves épületet és környezetét.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közérdekű
Közélet

Hamarosan elkezdődhet az átépítés
a budakalászi csomópontban

Régóta problémás a közlekedés
az MO-ás körgyűrű és a 11-es főút
találkozásánál lévő körforgalom térségében. Úgy tűnik azonban, hogy
nemsokára elkezdődhet a csomópont átépítése. Kérdéseinkre Velkei
Lilla, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztályának vezetője válaszolt.
 Miért, hogyan született ez a
megoldás?
A tervező a helyszínt megvizsgálva a
megkeresésében is említett jelzőlámpás
turbó körforgalmat találta legmegfelelőbbnek, a csomópontot terhelő forgalom és
annak haladási iránya alapján. Természetesen a tervező más lehetséges kialakítást is
megvizsgált, de azokhoz viszonyítva a fent
említett csomópont optimálisabb volt, így
azt a tervismertetés során a Magyar Közút
Nonprofit Zrt., illetve társszerveink is megfelelőnek tartottak.
 Annak idején miért kellett a kétsávos körforgalom belső sávját a
forgalom elöl elzárni?
A csomópontban a forgalom elől elzárt
terület felfestése előtt napi szinten történtek balesetek, mivel a két sávos körpályán
a KRESZ szabályait nem tartották be a gépjárművezetők. Fentiek alapján társaságunk
társszervezetek (hatóságok) bevonása mellett döntött a két sáv elfestése mellett.

 Ha megvan a végleges megoldás, akár ez a turbólámpás
körforgalom, mikor várható az
átépítés?
A körforgalom kivitelezői közbeszerzési
eljárása folyamatban van, jelenleg az ajánlatok elbírálása történik. Elfogadása esetén
a 10 napos szerződéskötési moratóriumot
is figyelembe véve szeptember végén történhet meg a szerződéskötés, s a kivitelezés
ebben az esetben október elején megkezdődik.
 Az átalakítás idejére milyen kellemetlenségre számíthatnak majd
az arra közlekedő autósok?
A csomópont átépítése során a
körpálya és egyes csomóponti ágak
is bővítésre kerülnek, továbbá a csomópont új kopóréteget kap, melynek során sávzárásokra kell számítani.
A munkavégzés az építési technológiákra
tekintettel több napot, esetlegesen heteket
is igénybe vehet. Jelezni szeretnénk, hogy a
csomópont bővítésével kapcsolatban jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. A sikeres
eljárást követően kerül csak kiválasztásra a
vállalkozó. A tényleges forgalomkorlátozást
a nyertes vállalkozóval együtt fogja társaságunk meghatározni, illetve kialakítani
az építési folyamatok ütemezése alapján.
Mindezek miatt a forgalomkorlátozással
kapcsolatban jelenleg részletes információval nem rendelkezünk. Jelezzük, hogy a
Magyar Közút az építési folyamatok hely és
idő igényéhez legszükségesebb mértékben
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fogja engedélyezni a korlátozások bevezetését.
 Mennyire jelenthet ez végleges
megoldást a folyamatos dugókra,
torlódásokra?
A csomópont bővítése a jelenlegi torlódást természetesen enyhíteni fogja,
azonban Budapest és agglomerációjának
forgalma olyan mértékben növekedett
meg, hogy azt a jelenlegi úthálózat kapacitása nem tudja elvezetni csúcsidőben torlódás nélkül. A végleges megoldáshoz több
elkerülő út építésére, valamint a meglévő
úthálózat nagymértékű bővítésére lenne
szükség, melyre azonban az érintett települések rendezési tervei és a helyi építési
szabályzatok nem adnak lehetőséget, valamint nem áll rendelkezésre a szükséges terület a fenti beruházások elvégzésére. Ezen
feladatok a jogszabályban meghatározottak
alapján nem Társaságunk hatáskörébe tartoznak.
 Tavaly októberben kaptunk
utoljára tájékoztatást a körforgalom átépítéséről. Azóta miért nem
sikerült a kivitelezés?
A körforgalom átépítésének a tervfelülvizsgálata 2016 tavaszán fejeződött be, s a
közbeszerzési eljárás ezután indulhatott el.
Ilyen volumenű építési beruházások esetében a közbeszerzési eljárások átfutási ideje
a tapasztalatok szerint 4-6 hónap.
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Közélet
KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Baán Viktor író

Aki a sárkányok
birodalmába kalauzol
A budakalászi származású ﬁatal szerző első kötete jelent
meg idén Sárkányeszme címmel. Olyan fantasz kus világba utazhat vele az olvasó, mely mégis roppant ismerős: életszerű párbeszédek, mindennapjaink darabkái
jelennek meg új környezetben. „A mesés ztől száz éves
korig tényleg bárki számára élvezhető, könnyed, kellemes kikapcsolódást ígérő olvasmány” – írja Nánási Anita
kri kájában. Baán Viktor az írásról, művésznevéről és
terveiről is mesélt.

 Honnan ered az írás iránti
vágy és szeretet?
Budakalászon nőttem fel, az életem legjavát a városban éltem. Az írás
szeretete egészen az általános iskoláig
vezethető vissza, amikor elkezdem
színjátszószakkörbe járni. A Kalász
Suliban tanultam, a szakkört Barcza
Kati néni vezette. Nyitott voltam
mindenféle könyvre, fantáziadúsabb
dolgokra. Ekkoriban ismerkedtem
meg a szerepjátékokkal is. Elkezdem
írogatni ezekhez önálló történeteket,
amiket megmutattam Kati néninek.
Miután elolvasta, feltette nekem a
kérdést: „Nem akarsz könyvet írni?”
Csak nevettem ezen a felvetésen, mert
a könyvírás és én nagyon távol álltunk
egymástól, akkoriban nem voltam jó
sem magyar nyelvtanból sem irodalomból. Pont ezért a legvadabb álmaimban sem mertem gondolni, hogy
én valaha könyvet fogok írni. Aztán
elindult bennem valami, és lassan kialakult az érzés, hogy én igenis könyvet
akarok írni.
 Hány év munkája olvasható a
Sárkányeszme lapjain?
Maga a történet régen született és
mert nem volt kiforrott, 4-5 évig tartott a könyv megírása. Nem is a leírása
volt hosszadalmas, hanem hogy újraalkottam részeket hozzáértők tanácsára.
Végül annyi mindent átírattak velem,
hogy szépen lassan húzódtak az évek.
 A kalandregények, játékok
nagy hatással voltak rád. Milyen stílusú könyvet foghatnak
kezükbe az olvasók?
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A könyv fantasy, sokan hasonlítják
a Gyűrűk Urához, amiben van is igazság. Nekem a példaképen Tolkien, az
ő könyvein nőttem föl, és talán tőle
vettem ezt a mesés stílust. Ezért tulajdonképpen a történet egy mese, amit
gyerekek is olvashatnak, de vannak
benne olyan részek, amik már az idősebb generációkhoz szólnak. A könyv
címe Sárkányeszme. Azért kapta ezt a
nevet, mert ebben a könyvben sárkányokat mutatok be. Ezek azonban nem
négy lábon járó szörnyetegek, hanem
humanoid lények, akik szoros kapcsolatban élnek az emberekkel. A könyv
másik főszereplője egy félsárkány, akinek a történetben még nagyon fontos
szerepe lesz.
 Írói álneved DK Richards, mit
takar ez a név?
A „DK” , vagyis a művésznevem vezetékneve egy régi kedvenc filmemből
való: egy japán yakuzának volt a neve.
Már akkoriban nagyon foglalkoztatott
a könyvírás, és mikor írtam az első
oldalakat akkor döntöttem el, hogy
legyek DK legyek. A „Richards” pedig
jött magától, hát ha én is úgy járok
majd, mint Richie Rich, a kis gazdag
gyerek, de én nem vagyok ennyire
nagyravágyó.
 Sok-sok év munkája van ezeken a lapokon. Mit éreztél, amikor nyomtatásban, lefűzve,
könyv formájában először fogtad a kezedbe?
Mikor először a kezembe foghattam
a könyvet, szagolgatni és lapozgatni
kezdtem. Valóban saját gyermekem-

nek éreztem, fantasztikusan jó érzés
volt. Ennél már csak az volt jobb, amikor egyre nőtt az érdeklődés a könyv
iránt. Nem egy újság írt már róla ajánlót, cikket, kritikát és ezeknek köszönhetően lett egyre népszerűbb.
 Mi volt a barátok, a család
véleménye a könyvről? Amikor
előálltál az ötlettel, hogy könyvet fogsz írni, mennyire hittek
benned és támogattak?
Egy kezemen meg tudom számolni,
hogy hány ember bízott bennem, és két
ujjamon meg tudom mondani azokat
az embereket, akik tényleg azt mondták, hogy ebből lehet valami. Mikor
megjelent a könyv a boltok polcain,
már mindenki elismerte a munkámat.
Tartottam egy kis bemutatót és nem
felejtem el, amit akkor édesanyám
mondott, hogy soha nem volt még rám
ennyire büszke. Most már a családom,
a rokonság, a barátaim mind támogatnak és hisznek bennem.
 A könyv első része egy sorozatnak. Mik a jövőbeni tervek?
Az első könyvvel párhuzamosan
megjelentettünk egy novellát és egy
képregényt, ezeket részleteiben tárjuk
majd az olvasók elé. A könyv folytatása
kicsit összetettebb dolog. Folyamatosan írom, de idő kell az elkészültéhez.
Remélem jövőre a könyvesboltok polcaira kerül.
Lévai Zsuzsi
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Építészet
Közélet

Építésze útmutató
1. Bevezető
„Rálátás kell az építészetre. Az életünk
nem prak kus. A természethez való viszonyunkat is megelőzi egy ősi állapot.
Ez az ősi állapot az elhagyo „égi” város.
Ezt keressük a természetben, testünk
„templomában” erről álmodunk, ide kéredzkedünk föl. Az emlékek, az analógiák, a hasonlóságok mögö romlatlan
eredetünk és jövőnk képei állnak. Ezt kell
az építészetnek megvalósítania körülöttünk.”
Makovecz Imre
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – idézzük
sokszor Tamási Áron híres mondatát.
Igen, mindannyian egy otthont, világunk közepét szeretnénk megtalálni,
megvalósítani, ami nem csak megvéd
a természet hatásaitól, esőtől, hidegtől,
széltől, azaz biztosítja a lakhatást, de
több ennél, belső harmóniánk, életünk
színtere, védett, saját világunk. Mi hát
ez az otthon? A négy fal csupán vagy a
kert, a kerítéssel határolt telek? De az
utcát, a városrészt is a „mi utcánknak”,
„mi városunknak" nevezzük, mert a lakhatás feltételez egy csoportot, egy kulturális közösséget, melyben egészséges
arányban keverednek az igazodás és az
egyéniség jegyei. Amikor otthonunkat
kialakítjuk, praktikuson túl a legalább
annyira fontos lelki igényeinknek teremtünk keretet, utóbbiaknak kifejező
formát. A forma tartalma pedig a harmónia, a belső rend, melyet képesek vagyunk a bennünk – a tudatalattiban- élő
archetípusok segítségével érzékelni. Ez
az őskép azonban helyhez is kötődik:
köze van a hely szelleméhez, hangulatához, része egy nagyobb egésznek, tájegységnek, földrajzi helynek, esetünkben a
Kárpát- vagy Pannon-medencének.
Ahhoz, hogy otthont leljünk nem elég
saját házunkra, kertünkre figyelmet
szentelnünk, törődnünk kell ugyanakkor – más léptékben, más gesztusokkal
– a közösség életterével is. Azt szeretnénk, hogy az utcákon járva érezzük
azt a sajátos ízt, a „módit”, mely csak

a miénk, mely csak itt van, egyszeri és
megismételhetetlen, mely az folyamatos változásában is kifejezi azt a sajátos
maradandót, mely csak itt jöhetett létre.
Ez a helyidentitás alapvető és fontos
része életünknek, ezt óvjuk és ápoljuk.
Ezért van az, hogy ha változtatunk környezetünkön, igényeinket igyekezzünk
összhangba hozni a közösség megtartásához nélkülözhetetlen helyidentitással.
Annak érdekében, hogy mind a megalapozott történeti múlttal, kultúrával
rendelkező közösség, és az építtetői igények összhangba kerüljenek, a lakhatás,
építés körülményeit több törvény, kormány és önkormányzati rendelet igyekszik rendezni. A kormányzat 2014-ben
hirdette meg programját az építészet
és építésügy kereteinek egyszerűsítése
tárgyában, melyben alapvető szemléleti
változásokat fogalmazott meg. Ennek
első eredményeképpen az idei évben
számos jogszabály változott (elsősorban
a 300 m2 alatti új építésű családi házak
építésével kapcsolatban), mely kihat az
építésügy, a környezetalakítás egészére.
Ennek jegyében Budakalász Város Önkormányzata is a megváltozott törvényi keretek között, szem előtt tartva az
építésügy paradigmaváltását, megteszi
a szükséges lépéseket egy új építészeti
struktúra kialakítására. Előre bocsátjuk, hogy a változás sokkal inkább az
alapvető szemléletet, mind sem a helyi
szabályzatok megváltozását jelenti.
Gyorsan változó, információbőséggel
terhelt világunkban a korábbiaknál
nagyobb szükség van olyan segítségre,
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mely útmutatót adhat belső értékrendünk megerősítéséhez. A hagyományok
adta életkeretek megkoptak, tartalmuk
néha kiüresedett, a hajdanvolt tárgy és
vizuális kultúra sokszínű, de erős hordószálakra csomózott szövete felfeslett.
A hajdani egymásra utalt élet (sors)közösségek virtualizálódtak, a szomszédság kérészéletű, chat, blog „közösséggé”
transzformálódtak, a hagyomány értékei relativizálódtak. A közmegegyezés
„módiját” az egészséges kultúr-kompromisszum helyett sokszor akarja
felülírni a talmi divat végig nem gondolt
gondolata. Most indított sorozatunk –
olvasóink segítségével – igyekszik megvilágítani a változó szemlélet tükrében
az építészettel, építésüggyel kapcsolatos
folyamatokat, bemutatni a konkrét példákat. Tervezett témáink – melyhez várjuk észrevételeiket – a következők:
– törvényi változások
– 300 m2 alatti új lakóépület
– építésügyi eljárások
– építészválasztás szempontjai
– építési folyamat
– településképi eljárás
– bejelentési eljárás
– védett értékek
– mikroarchitektúra
– települési értékvédelem
– arculati kézikönyv
– településképi értékvédelem
– Budakalász építészeti jellemzői
Turi Attila, Budakalász főépítésze,
Varga Rita főépítészi munkatárs
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Egészség

Képzések, előadások az Egészségklub szervezésében
Előadások
A Zsigmond Király Egyetem, a Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár és az Egészségklub szervezésében Budakalászon is
elindul a felnőttképzés.
A ZSKE Szenior Akadémia tanárai az ősz folyamán 4 alkalommal tartanak nyilvános előadást minden érdeklődő
számára az alábbi témákban:
1/ A megfelelő számítógépek kiválasztása, karbantartása, vírusvédelem – közérthetően, szenioroknak.
Előadó: Lévai István
Időpont: szeptember 27. kedd, 16 óra.
2/ Időskori pszichológiai és pszichiátriai problémák.
Előadó: Dr. Jászberényi József
Időpont: október 11. kedd, 16:00
3/ Merre tart a világ? Geokommunikáció – világpolitika idősebbeknek. Előadó: Dr. Jászberényi József
2016. október 25. kedd, 16 óra
4/ Mit együnk és mit ne együnk idősebb korban? Előadó: Veresné Dr. Bálint Mária
Időpont: november 15. kedd, 16 óra
Az előadások ingyenesek, azok költségét a Faluház magára vállalta. Az előadások helyszíne a Faluház, fsz. Bálterem.
Képzések
Ezen kívül képzések is indultak: angol kezdő, angol kezdő 2., számítástechnika kezdő.
A képzések díja: 10.000,- Ft/félév (összesen 14 óra) A tanfolyamok folyamatosan (meghatározott létszámmal) indíthatók.
A képzések kínálata megtekinthető: http://www.uni-zsigmond.hu/nyugdijasok_akademiaja/pdf
A kalászi képzésekre jelentkezni lehet: bkegeszsegklub@gmail.com címen.

Élménydúsan telt a nyár az idősklubban
Az Idősek Klubja június utolsó hetében
ismét Balatonlellén nyaralt. Számos programot szerveztünk a klubtagoknak. A legizgalmasabb ezek közül a sétahajózás volt, amit
nagyon élveztek az idősek. Remek időt fogtunk ki. Esti programként a központban élőzenére roptuk a táncot, ez volt a nyaralásunk
megkoronázása. Finom borokat is ittunk,
amivel még emelkedettebb lett a hangulat.
Nagyszerűen érezte magát mindenki, a nyaralás végén sajnáltuk, hogy ilyen hamar elrepült ez a pár nap. Köszönetünket fejezzük ki
Rogán László polgármesternek, hogy az idén
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is lehetővé tette élménydús üdülésünket.
Augusztus közepén is kirándulást szerveztünk a klubtagoknak, a Királyréten a Kastély
Szállodában töltöttünk el egy napot. Kismarosig buszokkal, onnan kisvasúttal utaztak
időseink a szállodáig. Nagy sétával bejártuk
a szállodához tartozó parkot, a csodálatosan
szép halastónál meg is pihentünk. A kiadós
ebéd után mindenki megmártózhatott a medencében. Jól elfáradva és tele élményekkel
tértünk haza.
Zelizi Erika – intézményvezető
Kalászi Idősek Klubja
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EINLADUNG/MEGHÍVÓ
1996-2016

20 Jahre Budakalászer
Ungarndeutscher Verein
20 éves a Budakalászi
Német Nemzetiségi Egyesület
PROGRAMOK:
• 2016. szeptember 9. (péntek) 18 óra
Kós Károly Művelődési Ház
Beszélgetős traccsparty
Filmvetítés, fényképek, dokumentumok az Egyesület
életéből
• 2016. szeptember 16. (péntek) délelőtt, Sváb ház
Kalász Suli diákjainak hon- és népismereti
foglalkozása
• 2016. szeptember 18. vasárnap 16 óra, Sváb ház
„Batyus” traccsparty a Kalászi búcsú napján
• 2016. október 1. szombat 18-22 óráig Kós Károly
Müvelödés Ház
Baráti találkozó a Német Nemzetiségi
Egyesület megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából
A Kahl am Main-i vendégek köszöntése
MŰSOR:
Lustige Schwaban kórus
Sonnenblumen Volkstanzgruppe
Lenvirág táncegyüttes
Kamp János kapelle

Anyakönyvi hírek
Augusztusi anyakönyvi események:
Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük Budakalász
legifjabb polgárait!
Blahó Léna Szonja
Fazekas Áron
Fűrész Alíz
Gubán Kornél
Madai Izabella

Mann Ármin Balabán
Marosvölgyi Bernát
Nagy Dániel Ottó
Polgár Vince Buda
Szendi Levente
Verhás Zsombor József
Jó egészséget kívánunk nekik!
Városunkban júliusban 10 pár kötött házasságot.
Az ifjú pároknak gratulálunk!
Szépkorúak
Jó egészséget kívánunk 90. születésnapja alkalmából
Franczen Imréné szül. Baksa Irmának.

Gyászhírek
Júliusban elhunyt budakalászi lakosok:
Móni István, 79 éves
Tóth Jánosné szül. Mező Klára, 83 éves
Tóth Kálmán, 73 éves
Tóth Kálmán Mihály, 73 éves
Ujj Jánosné szül. Váry Edit, 67 éves
Augusztusban elhunyt budakalászi lakos:
Bandzy Győző, 65 éves

Élet keresztyén Szemmel

Nagyapám üzenete
1921 – a megcsonkolt ország fizikailag volt bár sora idegenben, de igazán élni
és lelkileg a kétségbeesés mély letargiá- és meghalni csak otthon lehet. A határfojában. Kiútkereső, tiszta lelkű, erős em- lyónál, a Jabbók révénél, átküldte már a
berek szedik össze minden erejüket, hogy javait s családját a szekereken, de ő még
felemeljék az emberek fejét és láthatárt ideát van, mikor megrohanják a félelmei.
adjanak a tekinteteknek. Ilyen kezek mun- Régi bűnök, régi emlékek nyúlnak felé árkálkodtak a Református Egyház kebelén nykarokkal. Apja, kit becsapott, testvére,
belül létrehozott Soli Deo Gloria ifjusági akit meglopott, mind előtte sorjáznak. A
szervezet megalapítása körül is, amely- csillagtalan éj sötétjéből egy férfi alakja
nek tagjaként nagyapám, Fónyad Dezső, lép hozzá és tusára kel Jákóbbal. Küzdj,
maga is fiatal lelkészként, a fiatalsághoz ha meg akarod nyerni a régi, kedves
fordult. Ahhoz a nemzedékhez tartozó otthont, s a jövendőt! Isten maga állja
lelkipásztor volt, aki életre-halálra komo- utadat, „mint Cherub a paradicsom kalyan vette hitét és hazaszeretetét. Szinte pujában”. S a hazatérő Jákób tébolyodott
önpusztító munkatempóval végezte a bolondként harcol az Istennel. Végtelen
lélekmentés szolgálatát. Ha a nemzet az küzdelem. Hajnaltájt az idegen megérinti
ifjúságán keresztül hal meg – ahogy Ra- Jákób csípőjét s az kifordul helyéről. De
vasz László püspök úr nyomán vallotta Jákób kificamodott csípővel is verek–, akkor minden bizonnyal az ifjúságán szik: nem engedlek, míg meg nem áldasz
keresztül is él. Az elcéltalanodó magyar engem. Isten végül enged. Győz az ember,
ifjúság vak nyomorúságába akart Isten aki haza akart jutni a szülőföldre, aki harigéjének fáklyájával belevilágítani. Olyan colt, hogy visszafogadja az ősi rend.
hatalmas, istenes eszményt akart adni a
Ezt kiáltja bele nagyapám nyolc évtidiákságnak, amelyért érdemes tűrni, dol- zed távolán át a magyar ifjúság dermedt,
gozni, szenvedni és imádkozni. Mi lehet elektronikus magányába, megpróbálva
egy ilyen nemzetünket feltámasztó esz- túlharsogni a napszámért zaklatók, hecmény? Az, hogy legyen a nemzet mind- celők és lázítók délibábos követeléseit és
annyiunkkal együtt Istené, álljunk oda ígéreteit, hőbörgő igazságait: „Az emvalamennyien Isten lobogója alá.
bernek találkoznia kell Istennel!” Kinek
Van a Mózes első könyvében egy tör- lesz, kinek lehet ereje hazatérni és a hazát
ténet Jákóbról, amint idegenből tér haza örökölni? A maga erejében bízónak? A
X.szülőföldjére.
ÉVFOLYAM,
8. SZÁM
z 2016.
8. bizonyult európai áloma
Várja
a régi föld,
mert jólAUGUSZTUS
hagymázasnak

tól megbabonázott mindig-haladóknak?
A szakmai sikereket s pénzes karriert
kergető individualistáknak? „Csak annak
van hazatérése, akinek enged Isten, engedi a győzelmet fölötte, akit megáld
azzal, hogy hívja hazafelé, aki beléragad
és nem engedi el Őt.”
„De ára van a hazatérésnek, az Istennel való találkozásnak. Fel kell áldozni
énünket, elbizakodottságunkat, gőgünket.
Ez a halott a régi ember, a hitetlen lélek.
Ennek ott kell maradnia a csatatéren.
A találkozásban végbemegy a különös
dolog: megváltozik az ember. Emberek
maradunk, csak más lesz az életcélunk.
Fényesebbek és igazabbak lesznek a gondolataink, alázatosabb a jellemünk, de
acélosabb és keményebb a gerincünk!”
Jákób így üdvözölte a felkelő napot,
miközben besántikált hazájába: megszabadult a lelkem, mert találkoztam az Istennel. Ha talán egyszer a magyar ifjúság
is elindulna egy szép hajnalon a Jabbók
réve felé, hogy találkozzon Urával, ha
talán egyszer beszélhetnénk hívő magyar
fiatalságról, aki harcba ereszkedik az áldott ellenféllel, hogy hazajusson végre és
örökölje a földet…
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség
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Közélet

Kiemelkedő elismerések az államalapítás napján
Augusztus huszadika az egyik legrégibb magyar ünnepnap.
Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás,
a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
Budakalászon ezen a napon adják át a hagyományoknak
megfelelően a város elismerő díjait az arra érdemeseknek.
Idén két új díjjal, a kultúra és a rendvédelem területén
tevékenykedők munkáját is elismerték. A Képviselő-testület
döntése alapján a „Budakalász Díszpolgára” kitüntető címet
Wágner Lászlóné a Német Nemze ségi Egyesület elnöke, a
„Budakalászért Emlékérmet” Pártai Lúcia vehe e át. Ez év
áprilisában a város egy kiemelkedő sportembert veszíte
el, Bence Jánost, a Budakalászi Munkás Sportegyesület
egyik oszlopos tagját. Az idei „Budakalász Sportjáért” elismerést, posztumusz ajánlo ák fel neki. A díjat ﬁa, Bence
Dániel ve e át. Idén először a „Budakalász Kultúrájáért”
díjat a művelődési ház munkatársa U oné Ochodniczki
Vanda, a „Kalászi Pajzs Érdemérmet” Barna Szabolcs rendőr
főtörzsőrmester vehe e át. A közösségért kimagasló munkát
végzők elismeréseit Rogán László polgármester és Ercsényi
Tiborné alpolgármester adtak át.
A városi megemlékezés ünnepi beszédét Hesz A lia pálos
rendi szerzetes tarto a, aki a család, az apáról ﬁúra szálló hit
és tudás fontosságát hangsúlyozta.

Wágner Lászlóné Kati
„Budakalász Díszpolgára”

Pártai Lúcia
„Budakalászért Emlékérem”

Wágner Lászlóné 1954-ben Budakalászon született olyan
sváb családba, amelynek minden tagja Budakalászon látta meg
a napvilágot. 1972. augusztus 22-én adóügyi előadóként kezdte
munkáját a budakalászi Községházán és 40 év szolgálati idő után
ment nyugdíjba a Polgármesteri Hivatalból. Munkája elismeréseként Kiváló dolgozó és 2012. évben Köztisztviselői díjat is kapott. 1990-ben ötletadója és hosszú éveken keresztül szervezője volt a Falukarácsonynak, amely ma már Városi Karácsonnyá
nőtte ki magát. 1996. szeptemberében megalakult a ma már 20.
évfordulóját ünneplő Német Nemzetiségi Egyesület, amely célja
a Budakalászon élő német nemzetiségi közösség összefogása, a
német nyelv, kultúra és hagyomány ápolása, sváb rendezvények
szervezése, a Németországban élő kitelepített kalásziakkal a folyamatos és rendszeres kapcsolattartás. Ennek az Egyesületnek
a vezetőjeként, irányítja ma is a feladatokat, programokat. 2006ban felelős kiadója volt a „Kalászi Svábok krónikásai” c. könyvnek. 2006-ban a Német Nemzetiségi Egyesület korszakalkotó
munkáját az önkormányzat a „Budakalászért Emlékérem” díjjal
ismerte el. 2011-ben koordinálta a kitelepítés 65. évfordulójának emlékére létesülő Mária kápolna megépítését. Az idei évben
megszervezte a kitelepítés 70. évfordulójának ünnepségét. Lelkesedése, szervező készsége, kitartása, tenni akarása példaértékű a
fiatalabb korosztály számára.

Pártai Luciát talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen nem
csak Budakalászon, hanem a közmédián keresztül, meteorológusként, matematikusként, műsorvezetőként, szakkommentátorként már évtizedek óta országos ismertségre tett szert. Lucia
1993. óta él Budakalászon, a helyi közéletben több mint 20 éve
vállalt tevékenységével hamar belopta magát a helyi lakosok
szívébe. Nem csak rendezvényeken vállal szerepet, hanem több
helyi civil szervezetnek is alapítója, elnöke, kuratóriumi tagja,
a helyi társadalmi élet mozgatórugója. 2006-ban egyike volt az
Egészségklub alapítóinak, 20 éve a Szent István Alapítvány vezetőségének tagja, néhány éve már az elnöke, a Budakalászért Közalapítványnak a kuratóriumi tagja és a Budakalászi Duna-partért
Egyesület elnökségi tagja. Felsorolni is nehéz társadalmi szerepvállalásait! A civil és a helyi társadalmi életben végzett tevékenységével a város kulturális élete gazdagabbá, színesebbé, a sport,
köznevelés, közoktatás, és a szociális területek együttműködése
hatékonyabbá, színvonalasabbá vált. Lucia 2010. óta az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának, valamint a
Helyi Választási Bizottságnak is tagja. Munkája során különös figyelmet fordít a tehetséges, de szerényebb sorsú fiatalok felkarolására, segítségére, a jövő nemzedékének támogatására. Szakmai
hozzáértésével, ismereteivel, tapasztalatával a város árvízvédelmi munkáiban is hatékonyan közreműködik.

Bence János
„Budakalász Sportjáért Díj”

Uttoné Ochodinczki Vanda
„Budakalász Kultúrájáért Díj”

Bence János és családja több mint 25 éve költözött Budakalászra. A sport és azon belül is a labdarúgás szeretete hamar
az Omszk parkba, a BMSE futball pályájára csábította. Ennek
köszönhetően hosszú éveken át a sportegyesület vezetőségi tagja volt, pénzt, munkát, időt és energiát nem sajnálva önzetlenül
vett részt a szakosztály szervezésének, működésének, fennmaradásának támogatásában. Nyugdíjba vonulása után teljes erővel,
minden szabadidejét erre áldozva vett részt a helyi utánpótlás nevelésben. Edzőtáborokat szervezett, segítette az edzők munkáját,
gyerekeket kísért mérkőzésekre. Igazi közösségépítő, összetartó
ember volt! Pozitív kisugárzásával, optimista, lelkes, gyermekszerető személyiségével hamar elismertté tette magát a klubban.
Csapatépítő programokat szervezett és attól sem rettent vissza,
ha kétkezi, pályafenntartási munkát kellett végezni. Tette ezt a
helyi labdarúgásért, a gyerekekért, a „nagycsaládként” működő
közösségért, a sportegyesületért. Szívügye volt a sport, a helyi
labdarúgás. Sajnos, csak volt… 2016. tavaszán váratlan halálával
hirtelen űrt hagyott maga után, pótolhatatlan embert veszített
vele szerettein kívül a sportegyesület és Budakalász is!

Uttoné Ochodniczki Vanda 1999 óta lakik családjával
Budakalászon. Először a gyermekei révén került be Budakalász köz- és kulturális életének vérkeringésébe. Már az iskolában – a szülői munkaközösség vezetőjeként – kitűnt önzetlen,
áldozatkész és kreatív tevékenységével, az iskola tanórán kívüli
rendezvényeinek szervezésével, amelyet az intézmény vezetése
és nevelőtestülete is külön elismert. 2012. év közepétől a Polgármesteri Hivatal közművelődési referenseként irányította,
felügyelte, szervezte a helyi kulturális életet, az önkormányzati
rendezvényeket. Jelenleg – immár negyedik éve – a Kós Károly
Művelődési Ház művelődésszervezőjeként vitt új színt, ízlést
és lendületet az intézmény életébe, amellyel minden odalátogatónak és munkatársainak is elégedettségét, elismerését vívta
ki. Pozitív személyisége, lelkes és lelkiismeretes munkája, valamint egyedi, letisztult kreatív stílusa átszövi egész Budakalász
kulturális életét. Saját szabadidejét és energiáját nem sajnálva
szervezi, irányítja a város kulturális és sport programjait, közreműködik a Faluház rendezvényein, továbbá a lehető legnagyobb alázattal segíti a helyi civil szervezetek által szervezett
jótékonysági rendezvényeket is. Ötletgazdája és kivitelezője a
már közismert és a lakosok körében is közkedvelt adventi időszak eseményeinek. Az ő tevékenysége és szellemisége tovább
emelte a Faluház pozitív megítélését. Teszi mindezt munkaidőben és azon túl a szabadidejében, szerető családja, férje és két fia
megértő támogatása mellett!

Barna Szabolcs
„Kalászi Pajzs Érdemérem”
Barna Szabolcs rendőr főtörzsőrmester három éve lát el Budakalászon szolgálatot körzeti megbízottként. Kinevezése új
lendületet adott a városban a megfáradt
színvonalú rendőri munkának. Tevékeny,
tettre kész és cselekvőorientált hozzáállása nyomán számos olyan intézkedés történik a városban, amely részrehajlás nélkül,
igazságosan, szabályosan lefolytatott eljárás során hozzájárul ahhoz, hogy Budakalász biztonságosabb településsé vált az
elmúlt néhány év során.
Barna Szabolcs rendőr főtörzsőrmesterr Budakalászra
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Kovács László ezredes, Szentendrei Rendőrkapitány városunkat érintő személyzeti döntését igazolja. Az önkormányzat
által fenntartott „Rendészet” minden
munkatársa kiemelkedő tudású, segítőkész rendőrként tekint Barna Szabolcsra,
aki számos ügyben bizonyította szakmai
rátermettségét Budakalász érdekében.
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Vendégünk: Dr. Pető István háziorvos
Közélet

„Családorvos
szeretnék lenni”
Április végi tanácskozásán adta hozzájárulását a Képviselő-testület ahhoz, hogy Dr.
Török Zsolt háziorvos praxisát szeptembertől egy ﬁatal, szintén a térségben élő
doktor vegye át. Dr. Pető Zsolt Csobánkán
él, az elmúlt években Pomázon dolgozo ,
Budakalászon pedig igazi háziorvos akar
lenni. Ismerjék meg a következő interjúból kicsit közelebbről!
 Honnan került ide hozzánk, a
térségbe?
Gyermekkoromat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Petneházán
töltöttem, a gimnáziumot a kisvárdai
Bessenyei György Gimnázium matematika tagozatán végeztem, majd a
Szegedi Orvostudományi Egyetemen
2012-ben diplomáztam. Ebben az
évben nősültem meg, feleségem szintén orvos. Egy majdnem 3 éves kislány
büszke apukája vagyok, és van egy nővérem.

tem, hogy orvosi egyetemre mehettem.
A reáltárgyak mellett nagyon szerettem a földrajzot, valamint érdekeltek
a dinoszauruszok. Aki igazán nagy
befolyással volt rám az egyetem alatt,
az feleségem nagypapája volt, korábban pomázi háziorvos (dr. Brezanóczy
János), nagyon sok jót és érdekeset
mesélt erről a hivatásról, gyakorlatilag
miatta lettem háziorvos. Feleségem
családja itt lakik Pomázon és környékén, főleg miattuk költöztünk Szegedről Pest megyébe.

 Gyermekként már tudta, hogy
orvos lesz vagy volt más is, ami
fiatalon érdekelte?
Pedagógusok a szüleim, a családban
nem volt orvos, mégis nekik köszönhe-

 Milyen orvos is Pető István?
Azon kevesek közé tartozom, akik
harminc éves koruk alatt már praxissal
rendelkeznek Magyarországon. Hoszszú távú terveim között nem szerepel a

külföldre költözés. Egy évet Pomázon
dolgoztam állandó helyettesként, két
éve pedig a Pomázi Központi ügyeletben vállalok munkát rendszeresen.
Fiatal orvosként nagy türelemmel és
gondossággal próbálom majd gyógyítani a betegeket, megelőzni a szövődményeket. A háziorvosi munkakört
ellátva családorvos szeretnék lenni, a
Budakalászon nagyszerűen kiépített
ellátási rendszert folytatva.
 Mit csinál, amikor nem praktizál, hogyan, mivel telik s szabadideje?
Szabadidőmben rendszeresen futballozom, túrázom, és természetesen a
kislányommal játszom.
Lévai Zsuzsi

17 ösztöndíjast hirdete a Szent István Alapítvány
Idén először középiskolások és a felsőoktatásban
tanulók is pályázhattak a
Budakalászi Szent István Alapítványnál tanulmányaik támogatására.
1989 óta minden évben meghirdetik a
pályázatot, melyet a helyi hátrányos helyzetű diákok anyagi megsegítésének gondolata hívott életre. Az ösztöndíjat egy tanévre
lehet elnyerni. A kuratórium a hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án a
Szentistvántelepi Római Katolikus plébánia kertjében, a városi ünnepségen hirdet
eredményt minden évben. Ekkor adják át
az első szemeszterre szóló támogatási öszszeget.
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A díjazottak névsorát a városi elismerések díjátadója után jelentette be az
alapítvány képviselője Dr. Kulin Dániel.
Összesen 17 fiatalnak osztottak jutalmat. A
legjobb eredményekkel rendelkezők akár
ötvenezer forintot is kaphattak.
Az alapítvány az ösztöndíjakat az egyszázalékos adófelajánlásokból és jótékonysági eseményeinek bevételeiből tudja
odaítélni. Legközelebb novemberben
várják a támogatókat, ekkor Harcsa Veronika, világhírű jazzénekesnő, Budakalász
szülötte ad majd koncertet. (Az énekesnő
az alapítvány egykori elnökének, Harcsa
Lajosnak a gyermeke.) A művésznő nem

fogadott el tiszteletdíjat, a koncert teljes
bevételét a Szent István Alapítvány javára
ajánlotta fel.
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Diákhírek
Felhívás

Becsönge ek Budakalász iskoláiban
 KALÁSZ SULI

A Kalász Suli augusztus 31-én tartott
tanévnyitóján három első osztály kisdiákjait fogadták az intézmény tanulói
közé. Az idén első alkalommal három
osztály lépett a felső tagozatba is, így egy
osztály konténerteremben kap majd helyet. Az évnyitón Völgyes József a Kalász

marosan elkezdődhet az intézményben.
A bővítés során szintráépítéssel négy új
tanterem kap helyet az ebédlő épületének födémjén. Az építés közbeszerzési

A régi épület szigetelését és festését az
önkormányzat finanszírozta, szülői támogatással további burkolatot kapott az
udvar, a fenntartó pedig a padok festéséhez biztosította az anyagot. Az évnyitón
Rogán László polgármester Juhász Teréz
tanárnő munkájának elismeréseként
miniszteri pedagógus díját nyújtott át.
A 4. a osztály pedig svábtáncot mutatott
be az évkezdés alkalmából. A rendezvény
zárásaként Kálmán József atya adta áldását a tanévre, a gyerekekre és a szülőkre.

eljárását követően, a bővítést koordináló
NSK megkötötte a szerződést a kivitelezővel, így hamarosan kiderülnek az építkezés várható részletei és az ütemterv is.
A telepi iskolában is az elsősöké volt a
főszerep. A korábbi évek hagyományaival szakítva az iskola kapacitáskorlátai
miatt az idén két első osztály indulhatott
az iskolában. A külső megjelenésében

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Suli igazgatója és Hermeszné Uracs Mónika, a zeneiskola vezetője is köszöntötte
a megjelenteket. Az intézményvezető el-

Szeptember elsején a Szentistvántelepi Általános Iskolában is elkezdődött a
tanév. Az alsósok versekkel, zenével tarkított vidám műsorát követően Kovács

esztétikailag kifogásolható, de belső kialakításában, méretében, komfortjában az iskola sok tantermét felülmúló
színvonalú négy konténertanterem az
iskolabővítés megvalósulásáig még az
udvaron marad. A köszönet illette az
SZMK aktív és távozó tagjait, valamint a
nyári munkákban közreműködőket. A si-

mondta, hogy a nyári szünetben önkormányzati és szülői támogatással számos
felújításra kerülhetett sor az iskolában.

Kristóf Áron intézményvezető tartott
beszédet. Az iskolaigazgató beszámolt
a nyár folyamán történt változásokról.
Elmondta azt is, hogy friss információk
szerint a régóta várt iskolabővítés is ha-
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keres tanévhez József atya áldása itt sem
maradhatott el.
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

SZEPTEMBERI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS

KIÁLLÍTÁS

Szeptember 16. péntek 19.00
Magyar vándor – rendkívüli utazók
élménybeszámolói c. sorozatban
ÄÈOPRPEDQ%XWKiQEDQpEUHGWHP´
DYDJ\8WD]iVRN6iUNiQ\I|OG|Q«
,VPHUMNPHJ%KXWiQWH]WD]HJ]RWLNXV
GHDPRGHUQL]iFLy~WMiWLVNHUHVĘ
i]VLDLPLQLiOODPRW9DOFVLFViN=ROWiQ
D0DJ\DU%KXWiQL%DUiWL7iUVDViJ
HOQ|NHHOĘDGiViEDQ
A belépés ingyenes!

Szeptember 10 – október 4.
/HKRF]N\.ULV]WLQDIHVWĘPĦYpV]
kiállítása
Ä0HJV]yOtWHJ\ĘVLPRWtYXPHJ\WpPDpV
D]]DOWRYiEEGROJR]RPLPSURYL]iORN«
6iPiQGREiJ\YpJPDGiUN|U«D]
XWyEELMHOHQWpVWDUWDOPDKRODWHOMHV
HJ\VpJKROHJ\HWOHQVHMWGHOHKHWHJ\
PDQGRUODYDJ\DQĘLVpJLV3pOGiXOD]
iJ\YpJPLQWIRUPDV]yOtWRWWPHJHOĘV]|U
pVXWiQDM|WWYHOHDWDUWDORPV]OHWpVWĘO
DKDOiOLJPHQQ\LLGĘWW|OWQNiJ\EDQpV
PHQQ\LPLQGHQV]pSYDJ\IiMGDOPDV
GRORJW|UWpQLNYHOQNH]HQDKHO\HQ
0DGDUDNWXOLSiQRNpOHWIiN«gV]W|Q
WHUPpV]HWHJ\VpJQĘLVpJV]HUHWHNRO\DQ
WpPiNNDOGROJR]QLDPHO\HNUĘOD]WpU]HP
N|]|PYDQKR]]iMXNEHQQHPpOQHN´
$NLiOOtWiVNXUiWRUDD6]HQWHQGUHL
/DNiVWiUODW$ODStWYiQ\ ZZZODNDVWDUODWKX 
0HJQ\LWyD9iURVQDSRQ
V]HSWHPEHUpQNRU

=HQHLVNRODÄ%RORQGNRQFHUWMH´
&DVVDQGUD7iQFPĦYpV]HWLpV
6SRUWHJ\HVOHW
:HOOGDQFH6SRUWWiQF(J\HVOHW
=HQHLVNROD0XVLFDOYDUi]V
7KH%LWV%HDWOHVHPOpN]HQHNDU

/HKRF]N\.ULV]WLQDNLiOOtWiVPHJQ\LWyMD
.XUXOGRERVRN
*K\PHVHJ\WWHV

Szeptember 30. péntek
Kutatók éjszakája
,]JDOPDVNDODQGR]iVDWXGRPiQ\RN
YLOiJiEDQ
5pV]OHWHNDZZZNRVNDURO\PKKX
KRQODSRQ
TÁNC, MOZGÁS
Szeptember 9. péntek 17.00
Aprók tánca
$WiQFRWWDQtWMD3XNOL*DELPX]VLNiO
D%XGDNDOiV]L7DPEXUD]HQHNDU
$WiQFKi]XWiQNp]PĦYHVIRJODONR]iV
%HOpSĘGtM)W
Szeptember 23-24. péntek-szombat
II. Budakalászi Néptánctalálkozó
$WDYDO\LQDJ\VLNHUĦUHQGH]YpQ\LGpQLV
IRO\WDWyGLN«
)yNXV]EDQDYDMGDV]HQWLYiQ\LWiQFRN
5pV]OHWHNDZZZNRVNDURO\PKKX
KRQODSRQ

SPORT
Szeptember 18. vasárnap 10.00
TOUR de KALÁSZ városi sportverseny
.HUpNSiUUDIHO%XGDNDOiV]
1HYH]pVyUiWyOUDMWyUDNRU
D&RXQWU\pWWHUHPPHOOHWW
7iYNENP
hJ\HVVpJLYHUVHQ\NLFVLNQHND.yV
.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]XGYDUiQ
EGYÉB
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

=HQpVWĦ]LMiWpN
Folyamatos programok:&LYLO.RU]y
pVSURJUDPNDYDONiGOpJYiUyULiV
MiWpNRNNLVYDV~WKHOLNRSWHUV]LPXOiWRU
Np]PĦYHVVpJDUFIHVWpVJ\HVVpJL
MiWpNRNPRELOMiWV]yKi]SRUWUppV
FVDOiGLIRWy]iVYiURVQp]pV=HWRU
.UHWURWUDNWRUUDOYiViULSRUWpNiN
JULOOWHUDV]IU|FFVKi]SiOLQNDNXFNy
NiYpKi]NHPHQFpVpWHOHNIDJ\L]GD
A belépés ingyenes!
Szeptember 29. csütörtök 14.00
,GĘVHNYLOiJQDSMD
$]HOP~OWpYHNKH]KDVRQOyDQ]HQpV
PĦVRUUDOPHJOHSHWpVPĦYpVV]HO
¿QRPViJRNNDOYiUMXN%XGDNDOiV]
Q\XJGtMDVSROJiUDLW-|MMHQHNpVW|OWVHQHN
HOHJ\WWHJ\NHOOHPHVGpOXWiQW
$NRUOiWR]RWWV]iP~IpUĘKHO\PLDWW
NpUMNMHOH]]pNUpV]YpWHOLV]iQGpNXNDW
DDVYDJ\D
HVV]iPRQ
A belépés ingyenes!

.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV.|Q\YWiUƒ9$5-Ò7È5N|Q\YWiU%XGDNDOiV]

A BUDAKALÁSZI NÉMET NEMZETISÉGI
EGYESÜLET PROGRAMJAI
Szeptember 9. péntek 18.00
%HV]pOJHWĘVWUDFFVSDUW\¿OPYHWtWpV
fényképek, dokumentumok az
HJ\HVOHWpOHWpEĘO
+HO\V]tQ.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV
.|Q\YWiU
6]HSWHPEHUSpQWHNGpOHOĘWW
Kalász Suli diákjainak hon- és
népismereti foglalkozása
+HO\V]tQ6YiEKi]
Szeptember 18. vasárnap 16.00
„Batyus” traccsparty a Kalászi búcsú
napján
+HO\V]tQ6YiEKi]

2.7Ï%(5,(/ė=(7(6
2NWyEHUKpWIĘ
A Zene világnapja – az Örömzene
sorozat újabb koncertjével ünnepeljük!
Október 5. szerda
Ovis mezei futás
Október 14. péntek 19.00
/DFN¿-iQRVpV0ROQiU*\|UJ\
zenés-verses estje Belvárosi
gyümölcsök címmel

Október 22. szombat 15.00
Családi matiné
Október 23. vasárnap
Közös emlékezés az ‘56-os
IRUUDGDORPKĘVHLUH
$IRUUDGDORPpYIRUGXOyMDDONDOPiEyO
V]HSWHPEHUWĘOGHFHPEHULJNLiOOtWiVVDO
WiQFHOĘDGiVRNNDOW|UWpQpV]HN
HOĘDGiVDLYDOEHV]pOJHWpVHNNHO
V]tQSDGLHOĘDGiVRNNDONRQFHUWHNNHO
YiUMXNNHGYHVOiWRJDWyLQNDW

Október 21. péntek 20.00
Rockház: Kalapács
Október 22. szombat 10.00
Tófutás

Október 28. péntek 19.00
Magyar vándor – rendkívüli utazók
élménybeszámolói c. sorozat
9pJYiUL7DPiV7Ħ]I|OGLMpJYDUi]VF
HOĘDGiVD

A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
HÍREI
)RO\WDWMXNQpSV]HUĦ0DQy0R]L'LDNOXE
YHWtWpVHLQNHWYDODPLQW~M
SURJUDPVRUR]DWWDOYiUMXNNHGYHV
2OYDVyLQNDW3DStUV]tQKi]FtPPHO
5pV]OHWHNDZZZNRVNDURO\PKKX
ROGDORQ
ÒMV]ROJiOWDWiVDLQNIpQ\PiVROiV
ODPLQiOiVVSLUiON|WpV

20 évesek lettünk!
Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár
%XGDNDOiV]6]HQWHQGUHL~WƒZZZNRVNDURO\PKKXƒƒLQIR#NRVNDURO\PKKX

Óvodai hírek
Nagyhírek
a kisvilágból

Nagy hírek a kisvilágból,
avagy eszperente nyelvlecke
középhaladóknak
Egy hír Kalászról, egy az országból,
egy a nagyvilágból. E-nyelvlecke.
 A francia államtanács elé kerültek a burkini tilalmak
A legfőbb francia közigazgatási
bírósági szerv vizsgálatot indított,
hogy megállapítsa, jogszerűek-e a
teljes testet elfedő fürdőruha, a burkini viselésére vonatkozó, már legalább tizenöt francia település által
bevezetett tilalom. A települések vezetői kitartanak a tilalom mellett.
(Forrás: index.hu)

 Budakalász főterén a Városrendészet munkatársai lakossági segítséggel kóbor szamarat fogtak be.
Az állat a Damjanich utcában
sétált az úttesten a forgalomban,
begyalogolt a városközpontba. A városrendészet munkatársai fogták be
egy kutyapórázzal az állatot, amelyet az eset után hazavezette a hálás
tulajdonosa.
(Forrás: facebook.com
/budakalaszvaros)
Egy eleven szervezet, mely nem kecske,
de eszesnek sem eszes, egyet merengett,
feledve rendes fedett helyét, egyszerre
eltekergett. Kerekes, vezetett szerkezetek
mellett ment el, ezekben emberek nem
leltek feleletet, ezen egyed merre mehet,
de ez nem perelt, nem felelt, ment egyenest. Legelt, s ezen jeleneten emberek
szeme legelt. Egyszerre a rend embere
meglelte, terelte, helyére betette, mesteréhez vezette, vele megetette. Mestere
nem remekelt, de nem lett vele kellemetlen esete.
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 Elvette az őt felügyelő egyik
rendőr pisztolyát egy afgán férfi
Szegeden. Az egyik rendőrnek sikerült kicsavarni a pisztolyt az afgán
férfi kezéből, ezután őrizetbe vették.
(Forrás: 888.hu)
Egy reggel Mehemed felkel, szerb
telepet feledve megy lelkendezve, mert
Merkelnek kell ezermesternek. Szeged
fele megyeget, feje tekereg, keres helyet
a fémszerkezeten, melyet rendmester
nem fedez, mert feszegetne szegecses
tekert szerkezetet, de e nem szerencsés
szerecsent egy rendmester lepte meg. A
berber erre hebrencskedve hergel: Elveszem fegyvered, nem engedek embertelen rendszerednek, te egyede a rendnek!
Nem eresztesz? Leszedlek, leverlek,
fegyvert eresztek belednek! Megyek Merkel-lendbe, léptemet lépedet elvesztve
sem keresztezheted, mert fegyvereddel
rettentelek, elveszejtelek! Ezt zengte a
beste. Rendmesterek Mehemedet rendbe
tették, feje beleremegett, keze teste
megett megtekeredett, terve helyett egy
nem kedves, fedett helyen fegyvertelen
heverhet, merengve Merkelen, szegecses
tekert szerkezeteken, melyek nem engednek errefele berber ezermester menetet.

Egy nemzet – Merkelé mellett, de nem
keletre – némely tenger melletti telepe
rendeletet keletkeztetett, nem keresztelkedett embereknek. Kedves szerecsenek,
berberek! Kedves Mehemed neje! Tengerben, medence mellett testeteket, fejeteket lepelbe nem tekerve fetrengjetek,
mert erre a frenk emberek megrettennek:
lebernyegetek esetleg repeszekkel tele
szerkezetet rejt, esetleg fegyvert, mely
kelepel, s mellyel mennybe reptettek embereket mellettetek, ezen frenkek meg
kedvetlenek szeletekben repkedve, meg
fegyverekkel lefektetve. Legyen lelked,
Mehemed neje, tested ne fedd lepellel, de
ha ellenkezel, a rendnek mestere meglel,
te meg csengethetsz ezreseket, ez lett a
rendelet. Mehemed neje erre fellebbezett:
nem lehet, szeretett frenkek, lebernyegem levetetnetek, testem ebben feredhet,
meztelen nem lehetek, el kell engednetek,
rendszeretek embertelen, kegyetlen, de
nem megyek el, szerencsétlenek, fekete
leplem kell nekem. Kerge frenk emberek
pereltek e rendelet ellen, helyeselve, elveket emlegetve: szerecsennek, berbernek
lebernyeg kell! Rettenet nem fenyeget,
rettegett szerkezetek nem szerecsennel
keverednek errefele, rettegjenek a frenkek, de berber lehet fekete lepelben, helytelen e rendelet, el vele! Emberek, melyek
frenk telepeket vezetnek, nem engednek:
kell e rendelet, Mehemed neje fekete leple
frenkeket nem hergelhet, de kerge nemzetellenesek ellen lehet, ez keveske lesz.
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Közélet

Megújult szerelvények a szentendrei HÉV vonalán
Forgalomba álltak a BKV kívül-belül megújított HÉV szerelvényei, amiket klímával,
WIFI-vel, kamerarendszerrel is felszereltek
az utasok kényelme, biztonsága érdekében.
Megújult prototípusú HÉV-motorvonattal közlekedhetnek az utasok a szentendrei,
H5-ös HÉV vonalon néhány hete. A felújított jármű a BKV beruházásában készült el,
a megjelenését a BKK-val együttműködésben
alakították ki a szakemberek. A HÉV-motorvonat prototípusa a BKV Zrt. szentendrei kocsiszínében épült, ahol a belső tér és a külső
részek is jelentős változáson mentek keresztül. Az egyik legjelentősebb műszaki fejlesztés
a klímarendszer beépítése volt, amit a három
kocsiból álló szerelvényen a két vezetőállásból
lehet ki- és bekapcsolni. Az utastérben megfigyelő kamerákat, valamint a klímacsatorna
takaró burkolatába integráltan LED-es világítás helyzetek el. Az energiaellátást a jármű
saját akkumulátortelepei biztosítják, amihez az utastájékoztató kijelző táblák, a WiFi
rendszer az utastéri „laptop konnektorok”

is csatlakoznak.
Az energiaellátó
rendszert úgy alakították ki, hogy
töltéshiány esetén
négy másodperc
múlva automatikusan leállnak a
nagyfogyasztókat
tápláló átalakító
készülékek. Az
utastérfűtés rendszere az eredeti
maradt egy kisebb
változtatással: az egyes ülések alá gyári felépítésű, de csökkentett méretű fűtőtesteket
gyártattak és szereltek be. Az utastájékoztató rendszer a korszerűsített szerelvényen
a homlok iránytábla esetében és az utastéri
táblák esetében is LED-es üzemű lett, továbbá új hangosítási erősítővel szerelték fel
őket, amely a várakozások szerint sokkal jobb
hangminőségben szólnak. Az eddigi tapasz-

talatok pozitívak az utasok részéről, bár nem
mindenkinek sikerül személyesen is kipróbálni a megújult szerelvényt.
Az első szerelvények elkészülését, forgalomba állítást követően az üzemeltetési
tapasztalatok, az utasok, társadalmi szervezetek véleménye alapján folytatódik majd a
felújítási sorozat.
Forrás: BKV Zrt. Sajtóosztály

Kék hírek
Keressük a képeken
látható két férﬁt
A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat
13090/806/2016.bü. számon lopás vétség
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok
szerint ismeretlen tettes 2016. május
3-án 8 óra és 2016. május 27-én 17 óra
között – pontosabban be nem határolható időben – egy budakalászi ingatlanba
ismeretlen módon bejutott és a ház egyik
helyiségében, egy szekrényből készpénzt
lopott el. A sértett a kertjébe és a házába
a bűncselekményt megelőző napokban két
férfit engedett be, akiknek a szekrényből
készpénzt adott át. A két – ezidáig – ismeretlen személyazonosságú férfi a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe
hozható, ezért róluk grafika készült. Az
egyik férfi 25-30 év körüli, körülbelül 160
cm magas, vékony testalkatú. A másik
férfiról részletesebb személyleírás nem áll
rendelkezésre.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri,
hogy aki a grafikákon látható két személyt
felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon

szórakozóknak beszólogatott, több személyt
meglökött, a kezében lévő üveget földhöz
vágta, kiabált, majd egy ott szórakozó vendég
kezéből kirúgott egy üveget. Az eljárás során
Cs. Gábort a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, az eljárást a napokban befejezték
és vádemelési javaslattal éltek az illetékes
ügyészségen.

A HÉV állomáson lopo
– munkaidőben – a Szentendrei Rendőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa György
út 6/a. szám) a +36 (26) 502-400-as telefonszámon, vagy hívja – a nap 24 órájában
elérhető – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a +36 (1) 236- 2883-as telefonszámon.

Sörözőben
garázdálkodo
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya garázdaság vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indított eljárást
Cs. Gábor 33 éves budakalászi lakossal szemben.
Cs. Gábor 2016. május 30-án a késő esti
órákban egy szentendrei sörözőben szórakozott, ahol is több vendégbe belekötött, az ott
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A Szentendrei Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztálya lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított
eljárást B. Jánosné budakalászi lakossal
szemben.
A 62 éves budakalászi nő 2016. június
27-én a déli órákban Budakalászon, a
Szentistvántelep HÉV megálló peronjáról
jogtalanul elsajátította egy hölgy padon
felejtett táskáját, a benne lévő értékeivel,
készpénzével, személyes irataival, mobiltelefonjával. A sértettnek B. Jánosné az
iratokat pár nappal később visszaszolgáltatta, azonban a többi eltulajdonított értéket nem. A budakalászi nővel szemben
folytatott eljárást a vizsgálók a napokban
befejezték és vádemelési javaslattal éltek a
Szentendrei Járási Ügyészségen.

Forrás: Szentendre Rend-trend-je
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Nyárbúcsú
a Lampionos kertben

Lágyan énekelni,
húrokat pengetni

Első alkalommal rendeztek nyárzáró fesztivált a Kós Károly Művelődési Ház udvarában idén felavatott,
lámpásokkal díszített grillteraszán. A
nagyszabású rendezvény ötletgazdája
az intézményben működő kávézó
üzemeltetője, Petrusz Károly volt. Azt
gondolta, hogy a szezon méltó zárása
lehet a zenés-táncos, gasztronómiai
élvezetekkel egybekötött esemény.
Déltől a magyar könnyűzenei
élet egyik ismert előadója, Dér Heni
adott koncertet. A tehetségkutatóból
indult, nagy sikereket elért énekesnő
az elmúlt évek slágerei mellett új dalaiból is válogatott. Délután egy helyi
duóval erősített a zenei program, Kullai Tímea énekeső párjával, Milosevits Mirkóval lépett színpadra. Nevük
már ismerősen csenghet a budakalásziak fülében, hiszen a pár a városban
él, és már megannyi rendezvényen
és közös koncerten szórakoztatták a
nagyérdeműt. A fergeteges amerikai
popslágerekben tett utazás után, a
Fiesta zenekar frontembere, Csordás
Tibi pörgős, latin tájakra repítette
képzeletben a közönséget dalaival. Az
est utolsó fellépője a Szentendrei-sziget két fenegyereke, az AK26 rapduó
volt. Lendületes, szókimondó produkciója búcsúztatta végleg a nyarat.
A zene és a tánc mellett más élvezetekre is csábították a fesztiválozókat. A gyerekeknek egész napos
pónilovaglással, játszóházzal és csocsóval kedveskedtek, majd akár a
Szörpöldébe is betérhettek egy-egy
finom hűsítőre. A felnőtteket izgalmas kocsmajátékok várták, emellett kulináris élvezetekben sem volt
hiány, kézműves sörök, borok és
pálinkák valamint helyben készült
grillen sült és bográcsban főtt ételek
és házi lángos várta a mulatságban
megéhezőket.

Folytatódik a Kós Károly Művelődési
Ház nagysikerű klasszikus zenei sorozata, az Örömzene. Az őszi évadnyitó kon-
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Zene, tánc, nosztalgia

Kortalannak érezheti magát mindenki,
aki a Kós Károly Művelődési Ház Nosztalgia Táncestjein részt vesz. Nem is csoda,
hogy rendszeresen sokan találkoznak a
népszerű eseményen. A programra ösz-

certen augusztus végén a dalirodalom
gyöngyszemeiből hallhatott válogatást a
közönség. A szívmelengető klasszikusokat
Kertész Mónika mezzoszoprán énekesnő,
valamint Pap Tímea hárfajátéka elevenítette fel. Az est fénypontjaként a világhírű
Macskák című musical keserédes melódiája, az Emlék című csendült fel. A fellépő
művészek újabb üde színfoltjai voltak a
koncertsorozatnak, de a sor ezzel még közel
sem ért véget.
A folytatásban október 3-án, hétfőn este
élvezhetik a Presto Kamaraegyüttes előadását a vendégek, ahol a budakalászi ének- és
gitárművész Tóth Orsikával is találkozhat
a közönség.

szegyűlnek ilyenkor a város dalos kedvű
és táncos lábú tagjai, hogy együtt idézzék
fel az elmúlt évtizedek legszebb magyar
nótáit, fülbemászó slágereit. A táncestek
nyitóprodukciója rendszerint a Nosztalgia
Tánckör előadása, a hangulat fő felelőse
pedig a jól ismert Zseton Duó. Emellett alkalomról alkalomra egy-egy népszerű vendégelőadó is érkezik. A nyári szünet után
elsőként Maros Gábor operetténekes szórakoztatta a nosztalgiázókat Seress Rezső
kortalan slágereivel.
Az őszi-téli évadra is érdemes lesz jegyet
váltani november 5-én, szombaton például
a Budapesti Operettszínház fáradhatatlan,
mindig vidám színésznője Oszvald Marika
lép majd fel.

Skicctől a divatbemutatóig
Kézműves tábor a Faluházban

Valóságos textilműhellyé alakult a Kós
Károly Művelődési Ház, a budakalászi divattervező Fábics Karolina gyermektábora
idejére. A gyerekek különböző anyagok
felhasználásával, változatos technikákkal
tehették próbára kézügyességüket. A tábor
végére pedig igazi divatbemutatóval készültek szüleiknek az újdonsült kis tervezők.
Minden kislány fantáziáját megmozgatta,
hogy saját ruhatárat tervezhetett, a legtöbben ezért rögtön egy egész kollekciót
megrajzoltak és az igazán ügyesek akár csillámos pólókat is készíthettek. A gyöngyök,

strasszok és kelmék széles sora főleg a lányokat csábította kreativitásra, a fiúk szívószálakból készítettek színes pálcákat, amik
vidám kiegészítőként szolgáltak, mikor
felvonultak a kifutón. Emellett születtek
karkötők és nyakláncok, gyöngyállatkák
is, melyeket mindenki büszkén vitt haza
ajándékba. A nagy sikerre való tekintettel,
a közel jövőben akár kézműves-tervező
szakkört is szívesen indítana a Faluházban
a divattervező, hiszen a tábor is jó példa
volt arra, hogy már a gyerekeknek is határozott elképzelésük van a divatról.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet
Olvasói levél

Kerüle
Cserkész Nagytábor
Somogyban
A közös táborozás gondolata több mint
tíz évvel ezelőtt merült fel először és azóta
hagyománnyá vált, hogy minden ötödik
évben együtt táboroznak a csapatok. Az
idei nagytáborba – melynek a Somogy
megyei Csokonyavisonta melletti erdőség
adott otthont – több mint 2.500 cserkész
utazott külön vonattal, köztük 180-an a
budakalászi csapatból.
A nagytáborok egyik fontos célja, hogy
a csapattáborok megőrizzék önállóságukat, saját hangulatukat. Ezért a csapatok fizikailag nem közösen táboroznak,
hanem egymástól pár száz méterre. Elég
távol ahhoz, hogy egy csapatprogram (pl.
főzőverseny, kézműves műhely, tábortűz)
ne zavarja a másikat, de elég közel ahhoz,
hogy tudjanak közös programokat is
szervezni (számháború, akadályverseny,
méta, foci stb.)
Másik fontos cél, hogy a csapatok megismerjék egymást. Ezért nagy közös programok is megrendezésre kerültek, közös
vetélkedők, szentmise/istentisztelet, nagy

hadijáték stb. Sok-sok kapcsolat, barátság
születik ilyenkor, nem is beszélve arról,
hogy a csapatok új játékokat, dalokat,
programötleteket tanulnak egymástól.
Minden tábornak fontos része a keretmese, melyhez kapcsolódóan rengeteg
vidám jelmezes jelenet, tábortűzi móka
során élik át az adott témát a résztvevő fiatalok. Így volt ez az idei nagytábor során
is, melynek keretmeséje a Star Wars, azaz
az immáron korunk klasszikussá váló és
igen népszerű Csillagok Háborúja című
filmeposz volt. Idősebb vezetőink hatalmas kreativitással jelenítették meg az
erdei körülmények között az ismert szereplőket. Éjszakai meseerdőbe hívták a

kisebbeket, melynek varázsát még fokozták a cikázó villámok és mennydörgések.
A tábor során a résztvevők átélték a Jó
és Rossz harcát, ezt az örök küzdelmet,
ebben való helytállást, melynek pozitív
élménye – reményeink szerint – majd
otthonaikba visszatérve is elkíséri őket
útjukon.
A tábori kalandokról hagyományos
táborvetítés során fogunk beszámolni októberben, melynek időpontja honlapunkon cserkeszek.hu, tesszük közzé melyre
minden érdeklődőt szeretettel hívunk a
csapat vezetősége nevében: Dr. Wettstein
András, Takách Gáspár, Lontai Levente.

Kisgyermekek nyári
napközis tábora a
Református Gyülekezetben
Negyven év a pusztában. Hosszú idő.
Mennyi panasz, zúgolódás, elégedetlenség hangzott el: nincs kenyerünk, nincs
vizünk, üldöz az ellenség… Ha csak egy
hetünkbe belegondolunk, hányszor sóhajtunk mi is így. De Isten népe nem volt
magára hagyva, és mi sem vagyunk. Szerető Istenük végig ott volt velük, vezette
őket nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban. Szétnyitotta a Vörös-tengert, hogy
száraz lábbal kelhessenek át az egyiptomiak elől. Gondoskodott róluk, kaptak
mannát – ó, de szeretnénk megtudni,
milyen lehetett –, adott ivóvizet a kősziklából, és megvédte őket az ellenségtől.
Adta a Tízparancsolatot, hogy könnyebb
legyen az életben eligazodnunk és még ha
büntetnie kellett is a nép örökös lázongása
miatt, egyben kegyelmet és megbocsátást
hirdetett. Negyven év a pusztában Mózes-

sel és az Úrral.
Erről tanultunk kicsik és
nagyobbacskák a református napközis
táborban. Nekünk csak egy
hét jutott. Ez
alatt nem volt időnk panaszkodni: jókat
ettünk, kirándultunk, megismertük és
megszerettük egymást, és legfőképpen
közelebb kerülhettünk Istenünkhöz. Hálásak vagyunk az Úrnak az egész hét folyamán nyújtott ajándékaiért!
Kicsik és nagyok, mindannyian jól
megtanultuk a hét aranyigéjét, melyre
a nyár elmúltával egész évben is sokat
szeretnénk gondolni: Így szól az Úr: „Én
alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én
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mentelek meg”. (Ézsaiás könyve 46,4).
Szeretettel várunk minden új „vándort és útitársat” magunk közé nem csak
a következő nyár élményeihez, hanem év
közben is! Minden óvodában hívogatjuk a
gyermekeket az óvodai református hittan
foglalkozásokra, az iskolákban pedig a
választható református hit- és erkölcstan
csoportba. Érdeklődni lehet Csere Mátyás lelkipásztornál: +36 (30) 409 3323,
refbudakalasz.hu.
Dr. Szalatkay Judit
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Harc a budakalászi gyerekekért
Hosszú évek munkája érett
be a budakalászi futballisták
képzésében. Több, nagyobb
sportegyesület kemény harcot
folytat, hogy a BMSE fiataljait
leigazolják saját klubjukba. Az Újpesti
Dózsa, a Vasas, az MTK, valamint a III.
kerületi sportklub is szemet vetett a játékosainkra. Lehet, hogy a jövő fociválogatottja budakalászi gyerekekre fog épülni?
Minden korosztályból igazoltak versenyzőket, mi pedig büszkék vagyunk az egyesületünkre.
Sokat tettünk azért, hogy ezek az álmok
létrejöjjenek. Edzőink remekül végzik
feladatukat, mind szakmailag, mind emberileg felkészültek a fiatalok nevelésére.
A klub fejlődik, szépül, és közel állunk
ahhoz, hogy egy igazi elismert utánpótlás bázis legyünk. Ehhez nagy segítséget
kapunk az Önkormányzattól és a Képviselő-testülettől, nem utolsó sorban Rogán
László polgármester úrtól. Eddig is mindent megtettek elöljáróink, hogy egyesületünk jól és hatékonyan működjön. Ezért
őszinte köszönettel tartozom!
A további terveinkhez is nagy szükségünk lesz a támogatásra. A műfüves pálya

befedése és egy új műfüves pálya megépítése egymagunknak nehéz feladat lenne.
Mindent, amit létrehozunk, saját gyerekeink, unokáink érdekében tesszük. A jövő
generációjának nevelése a város érdeke.
Ha lehet, tegyünk érte, és fogjunk össze!

a sportolást, akik részt vettek a foglalkozásokon Páling Zsolt vezetésével. A Labdarugó Szövetség képviselője személyesen
gratulált, és szavai szerint „le a kalappal
Budakalász előtt." A fotók hűen tükrözik
a jó hangulatot és felhőtlen vidámságot.
Hajrá gyerekek, hajrá Budakalász!

A nyáron táborokat szerveztünk a kicsiknek, és örömünkre igazán sok gyerek
jelentkezett. Szinte mindegyik srác elkezdi

Sárosi Tibor – BMSE elnök

Kiemelt beruházás le az Eurovelo 6 kerékpárút megvalósítása
Bicikliút épül a Budapest–Szentendre, a Budapest–Dunakeszi és a
Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszokon épül.
A kormány módosította az országos közúti közlekedési projektek és
a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listáját. A Magyar
Közlönyben megjelentek szerint a
döntéssel kiemelt beruházássá vált
az EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Budapest–

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

Szentendre, Budapest–Dunakeszi,
Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok).
A hazánkba Szlovákiából beérő
EuroVelo 6 kerékpáros útvonalon a
mintegy 280 km hosszúságú Rajka–
Budapest szakaszt tervezik kiépíteni.
A tervekben a meglévő infrastrukturális elemek hasznosítása, fejlesztése,
illetve új szakaszok – esetenként új
hidak – kialakítása szerepel. Mindezek mellett táblázást és pihenőhelyek
elhelyezését is tervezik.

Főszerkesztő: Lévai Zsuzsa Rózsa
Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Nebranek Ágnes, VKC TV
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. szeptember 27. Megjelenés, terjesztés: 2016. október 10-11-12.
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INGYENES ULTRAHANG SZŰRŐVIZSGÁLAT ÉS KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM
6 8 HETES CSECSEMŐKNEK A GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNYNÁL
Modellértékű, ingyenes programjában ultrahang szűrővizsgálattal és prevenciós csoportokkal segíti a Gézengúz Alapítvány a koraszülött gyermekeket nevelő és rászoruló családokat a CIB Alapítvvány mintegy 1.000.000 Ft-os támogatásával, az alapítvány budakalászi Cseppek Háza Központi
Intézetében.
A két lépcsős, modellértékű program első eleme az ultrahang szűrővizsgálat. A 6-8 hetes csecsemőknél az eszközzel számos olyan probléma felfedezhető, ami a korai
időszakban könnyebben és hatékonyabban gyógyítható. A körülbelül fél órás, fájdalommentes, otthonos körülmények között végzett vizsgálat kiemelten fontos azok
számára, akiknek családjában előfordult fejlődési rendellenesség, vesebetegség vagy csípőficam, illetve ha a szülő úgy érzi, hogy a gyermek fejlődése az átlagosnál lassabb, sokat
bukik, ikerterhességből, farfekvésből vagy koraszülöttként született. A szűrővizsgálaton a fejet, a hasat és a csípőt vizsgálja az alapítvány szakorvosa.
Ez után a családok ingyenes 4 alkalmas játékos, prevenciós csoportfoglalkozáson vehetnek részt az alapítvány szakembereinek közreműködésével. A babákat a dédelgető
foglalkozásokon tradicionális babamasszázzsal, átmozgatással hangolják a közös tornára, majd játékos gyakorlatok következnek. Ezek amelyek amellett, hogy segítik a gyermek
és szülő közötti kommunikációt, egymásra hangolódást, fejlesztik a baba mozgását, idegrendszeri érését. A foglalkozásokat szakmai konzultáció követi gyógytornász,
gyógypedagógus, pszichológus, védőnő részvételével.
A Gézengúz Alapítvány évente több mint kétezer gyermeknek segít koragyermekkori intervenciós hálózatában. Többségük koraszülöttként vagy sérüléssel jött világra, de sok olyan család is érkezik a szervezethez, akik aggódnak gyermekük megfelelő fejlődése miatt vagy szeretnének részt venni a fejlesztő
és tehetséggondozó foglalkozásokon.
A programon a családok előzetes telefonos regisztráció és időpont-egyeztetés után vehetnek részt szeptembertől, decemberig. A Gézengúz Alapítvány szeretettel várja az újszülött
gyermekek családjainak jelentkezését!
Az első, szeptember 9. napi szűrővizsgálat alkalmával a Gézengúz Alapítvány sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvényt szervez, amelyre
szeretettel várjuk Önt is!

Gézengúz Alapítvány Cseppek Háza Központi Intézet
További információ, interjúkészítés a résztvevőkkel
és az alapítvány szakembereivel:

2011 Budakalász, Sport utca 3.
tel: +36 (26) 546-327
Szuchy Zsuzsanna +36 (30) 655-8192
szuchy.zsuzsanna@gezenguz.hu

GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNY A SZÜLETÉSI KÁROSULTAKÉRT

TANÉVKEZDÉS, OVI ÉS BÖLCSIKEZDÉS
ERŐSÍTSE GYERMEKE IMMUNRENDSZERÉT
Tipikus probléma ovi, bölcsi kezdő szülőknél, hogy új közösségbe kerülve, mennyit betegeskedik a gyermek.
A vírusokra nincs orvosság, sokkal jobb, ha megelőzzük,
erősítjük ellenálló képességüket a kicsiknek és így a szülőknek
a hosszú nyári szabadságok után nem kell rögtön azzal szembesülni, hogy o hon kell maradni a kis betegekkel.
A sóterápia hogyan segí az egészséges szervezetet?
A megelőzés tekintetében a tapasztalatok nagyon jók! A részletes klinikai vizsgálatok is kimuta ák, hogy az egészséges szervezet esetében a kősó magas diszperziójú aeroszolja erősí
a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet és az immunreakciós hatást, s mulálja a légutak védekező reakcióját, oldja
a nyálkát, a hörgőváladék – kiválasztó hatását, valamint növeli
a nyálkahártya – fertőzéssel szembeni ellenálló képességét.

X. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM z 2016. SZEPTEMBER 7.

Hogyan tudják lekötni magukat a gyerekek?
Hatalmas sómokozó várja a kicsiket rengeteg játékkal,
dömperekkel, autókkal, markolókkal. Lehetőség van továbbá,
belebújni és játszani egy barlangba, sőt kiskonyha is várja a
lelkes kis szakácsokat. Ha ez mind nem lenne elég, alkotó és
mesesarok is van berendezve számukra. Így a játékkal együ
jár az egészség.
Előfordulhat, hogy más beteg gyerek megfertőzi az
egészséges gyereket?
Nincs fertőződés veszély, hiszen a kezelések ala beporlaszto
só szinte azonnal reakcióba lép a levegőben található mikroorganizmusokkal és dehidratálja azokat. Ennél fogva a sóbarlangban kisebb az esély arra, hogy a gyermek más gyerekektől
cseppfertőzéssel megfertőződik, mint akár o hon, akár a gyermekorvosi váróban.
Egészséges gyerekeknél már he egy-két alkalom nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy ellenállóbb legyen az immunrendszerük.
Várunk mindenkit szerete el!
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Budakalász
szívében,
a főtéren!

Telelefon:
+36 (20) 344 4259
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Nyitva tartás:
H-P.: 5-21,
Szo.: 6-21,
Vas.: 7-20
• 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

– 20% N
Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak, rendőröknek,
mentősöknek (igazolvány felmutatásával).

Gyógyszertári ügyelet
2016. szeptember
2016. szeptember 4.
szombat 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

Kőhegy
Gyógyszertár
Pomáz

2016. szeptember 11.
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
2016. szeptember 18.
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402
2016. szeptember 25.,
október 2.
vasárnap 8-20 óráig
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

Viktória
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty
Gyógyszertár
Pomáz

István Király
Gyógyszertár
Pomáz

A változtatás jogát fenntartjuk!

Apróhirdetés
2

Azonnal beköltözhető 74 m háromszobás erkélyes, panorámás
téglaépítésű újszerű öröklakás
Óbudai Lakóparkban 38,9 M Ft.
+36 (30) 9773 588

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

SZEPTEMBERI HAZAI MÉRKŐZÉSEK:

2016. SZEPTEMBER 17. SZOMBAT
18:00
CYEB BUDAKALÁSZ FKC - MOL-PICK SZEGED
NBI férﬁ felnőtt kézilabda mérkőzés

2016. SZEPTEMBER 24. SZOMBAT
18:00

CYEB BUDAKALÁSZ FKC - EGER SBS ESZTERHÁZY
NBI férﬁ felnőtt kézilabda mérkőzés

