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BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

Másfél milliárd forint Budakalásznak!
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Választási tájékoztató
(6-7. oldal)

Legyen mese az élet
Vendégünk Ványikné Kubinszki Terézia, Teca
(14-15. oldal)
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Képviselő-testüle döntések – 2018. február 22.
2017. évi költségvetési rendelet

Gyermekorvosi körzet átadás

A 2017. évi költségvetés módosításának
oka az elmúlt időszakban született testületi döntések átvezetése, a központi
költségvetésből kapott támogatások és a
többletbevételek szerepeltetése a rendeletben. Az előző évi rendelet korrekciójára
a fentiek miatt minden év elején sor kerül.

Dr. Németh Márta gyermekorvos a
körzet működtetési jogát október 1. napjától dr. Dalloul Hicham csecsemő- és
gyermekgyógyász részére szeretné értékesíteni. Ehhez szükséges az Önkormányzat jóváhagyása, mely alapfeltétele a működési engedély iránti kérelem benyújtásának, és a későbbiekben kötendő feladatellátási szerződésnek.

Víziközmű hálózathoz csatlakozás
engedélyezése
A víziközmű szolgáltatásokról szóló
törvény alapján a csatornahálózat tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg,
így mint tulajdonos jogosult az azzal kapcsolatos környezet szabályozására. A rendelet jelen módosítása a pályázat útján
elnyert forrásokból megvalósuló csatornázásnál a rákötési hozzájárulás mértékét
szabályozza. Az igazságos és egyenlő
közteherviselés érdekében a pályázati
támogatással megépülő csatornafejlesztés
esetében is igazítani kell a hozzájárulási
összeget a város más területén fizetendő
rákötési költséghez. Az ebből befolyt bevétel
a jogszabályi keretek között, kizárólag
csatorna, vízelvezetés és útépítési feladatok
finanszírozására használható fel, lehetőség
szerint az érintett területre fordítva.

Ingatlan értékesítési terv 2018-ra
Budakalász Város 2018. évi költségvetési rendelete már tartalmazza az
ingatlanok értékesítéséből várható bevételi előirányzatot. Erre épülve készült el
a város éves ingatlan-értékesítési terve
részletezett formában. A tervezett bevételek tartalmazzák a költségvetési rendeletben már szereplő tételeket. Ezekből 5 korábbi bérház vagy bérlakás,
melyek értékesítése a tavaly elfogadott
lakáspolitikai koncepcióban is szerepelt.
Az előző évek értékesítéseiből is áthúzódnak bevételek, ezek a Luppa-tó és a bérlakások értékesítéséből befolyó részletek.
A megjelölt ingatlanok értékesítése a város
rendeleteivel összhangban történik, a la-

kások esetében a szociális helyzet maximális figyelembevételével.
Beszámoló az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
A testület az egyes vagyongazdálkodással
kapcsolatos döntési jogát a Szervezeti
és Működési Szabályzatában, más rendeleteiben a Polgármesterre vagy a Bizottságra ruházta át. A határozat a Polgármester és a Bizottság 2017. évben e
hatáskörben hozott döntéseit tartalmazza.
Eurovelo 6
Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésével kapcsolatos Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárás során a partnerségi egyeztetés lezajlott, a partnerek
írásos véleményüket megküldték, a tervezői válaszok elkészültek. Az eljárásrend
szerint a tervezői válaszok elfogadására
és a partnerségi egyeztetés lezárására volt
szükség.
A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók
a város weboldalán a Képviselő-testületi döntések menüpontban.

Önkormányza hírek

Hamarosan folytatódik a Budai út rekonstrukciója

A Budai út rekonstrukciójának eredményeit láthattuk az őszi-téli időszakban,
amelyről korábban is folyamatosan hírt

Sármentesítés a Berdóban

A csatornázást követően megváltozott
az utak rétegrendje a Berdóban. Ez tette sárossá az útfelszínt, amit sajnálatos módon
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adtunk. E komplex, több lépcsős projekt
keretében megújul, zöldül, korszerűbbé
válik a városközpont megjelenése. A Budai
út Polgármesteri Hivatal felé eső oldalán
megvalósult a járdafelújítás, előkészítették
a növénykádakat és parkolóhelyek épültek
ki.
A kétségek eloszlatása érdekében fontos tisztázni, hogy a kivitelező kizárólag a
téli időjárás miatt vonult le az építési területről. A munka jelenleg még nem zárult
le, a kedvezőbb idő beköszöntével fejezik
majd be az építkezést. A kockaköveket

mindannyian tapasztalhattunk.
Az elmúlt időben a Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan dolgoztak a
megoldáson. Karácsony előtt ideiglenesen
zúzottkövet terítettek el a gyalogosok számára, valamint a Penta Kft-t is kötelezték a
helyreállításra. Ez utóbbi munkálatot azonban nagyban nehezítette a téli időjárás, a
hol fagyos, hol olvadt sáros útfelület.
Az Önkormányzat ezért február végén
sármentesítést végeztetett a területen. A
Cseresznyés utcától lefelé munkagéppel és
nagy erővel tolták le a sarat az utak felületéről. A kitüremkedő púpoknál feltorlódott,
összegyűlt iszapos anyagot elszállították, az

ezután döngölik még, söprik be és hozzák
szintbe. A növénykádakat várostűrő fákkal
és virágokkal ültetik majd be és az ágyások
kialakítását is folytatják.
A Budai út túlsó oldalán ezt követően
szintén megkezdik a felújítási munkákat.
Megújul így a Posta köz, ahol rövid pihenőre állhatunk majd meg városi sétánk
során, az itt létesülő kis parkban. A területen ivókút, padok, növények szolgálják
majd a gyalogosok komfortérzetének növelését. A kanyarban az út nagymértékben
beszűkül, így e szakasznak a kiszélesítése
is megvalósul, melyre a Közút Zrt.-től már
meg is érkeztek az engedélyek.

itt található mélyedésekbe zúzott követ töltöttek, így egyenlítve ki a felületet.
A Cseresznyés utca feletti területen vízbekötések is zajlottak az utóbbi időben,
melynek következtében nyomvonal süllyedés történt itt néhány helyen. Ennek helyreállítására is kötelezte az Önkormányzat a
kivitelezőt. A feladatot zúzottkő terítéssel
hajtották végre.
Átmeneti javulást mindenképp sikerült
így elérni a végleges, tavasszal kezdődő
komplett út- és csatornaépítést megelőzően.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Másfél milliárd forint Budakalásznak!
A január végi Kormányinfón már elhangzo , de hivatalosan a február 22-én megjelenő Magyar Közlönyből értesülhe ünk arról, hogy
a Nemze Fejlesztési Minisztérium az új iskola építésére többle orrást biztosít Budakalász számára. A nagy jelentőségű hír melle a
Berdó útépítéséről, a tavaszi rendezvényekről és a választásokról is
kérdeztük Rogán László polgármestert.

 Kezdjük egy nagyszerű hírrel.
Friss információink szerint Budakalász ismét jelentős állami támogatásban részesül.
Városunk szempontjából óriási jelentőségű hírről értesültünk a január
végi Kormányinfón. Budakalász másfél milliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatásban részesül
2018-ban. A támogatás nem véletlenül került hozzánk. Tavaly óta sokat lobbiztunk
az állami hozzájárulás érdekében. Az öszszeget az új iskola és a hozzá kapcsolódó
úthálózat építésére igényeltük tavaly, a
korábban erre a célra kompenzációként
lehívott két milliárd forintos támogatás
kiegészítésére. Az intézmény megépítésének 2015-ben – a válság végén – kalkulált
költségei ugyanis ma már nem helytállóak.
A recesszió idején érvényes árak, az ingatlanpiac jelentős fellendülésével összefüggésben mára jelentősen megemelkedtek,
ahogyan az ingatlanok vagy az egyéni építkezések árai is. A közel 5.000 m2-es impozáns épület megépítése, az előírásoknak
megfelelő szaktantermek és azok szemléltetőeszközei, a tantermek berendezési tárgyai, a bútorok, a kert igényes kialakítása,
a tágas több, mint 200 m2-es négy osztály
befogadására alkalmas étkező és annak
felszerelése, az 1.035 m2-es nagyméretű,
többfunkciós tornaterem megépítése, valamint a kapcsolódó úthálózat kialakítása
ma már jócskán meghaladja a 2016 őszén
tervezett összeget. Mindezen célok megvalósítására kapunk most másfél milliárd
forint további állami hozzájárulást. Az iskola tervei készen vannak, az ingatlannal
kapcsolatos adminisztratív akadályok is
elhárultak, így elkezdődhet a kivitelező kiválasztása. Az építkezést nem nyilvánították kiemelt beruházássá, így a projektre
az európai uniós nyílt közbeszerzési eljárást kell alkalmazni. Ez sajnos fél évre is
nyújthatja a pályázati időtartamot. Ezzel
a forgatókönyvvel a nyár végén kezdődhet
el az építkezés és reményeink szerint egy
év alatt befejeződhet a kivitelezés. Többen
kérdezték, hogy miért építünk iskolát, hiszen ez állami feladat. Ez valóban így van,

de az iskola nem az államnak, hanem a budakalászi gyerekeknek épül. Két jelenlegi
iskolánkban ugyanis kapacitáskorlátok
miatt már nem komfortos a gyerekek elhelyezése a magas létszámú osztályokban.
Az iskoláink működésének támogatására
mindemellett évente elkülönítünk kétmillió forintot a költségvetésben. Így, ha
grafikonon ábrázolnánk a város korcsoportjaira fordított önkormányzati segítségnyújtást, ez évben kiemelkedően vezetne a
jövő nemzedékének támogatása.
 Másik fontos beruházás ez évben
a Berdó útfejlesztése. Hogyan áll
most a projekt?
Berdó fő gyűjtőútjának építésére és
vízelvezetésére készült tervek engedélyezése jelenleg zajlik. Az ütemterv szerint a
Gerinc utcában az engedélyek beérkezését
követően áprilisban indulhat a közbeszerzési eljárás, majd az útépítés. A júniusi
zárszámadás után az Áfonya utcában folytatódhat az építési munkálatok. A Berdó
többi közművesítés nélküli belterületi utcájában pedig zúzott követ terítünk le a
tavasz folyamán, hogy járhatóvá váljon a
városrész. A nehéz közlekedési viszonyok
javítására február végén már munkagéppel
korrigáltattuk a Berdó több utcájának felszínét. Az enyhe tél, az utakon közlekedő
nagyobb járművek a város több területén
is nehezen járható útviszonyokat teremtettek. Minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy ezt a helyzetet mindenhol megoldjuk.
Ahogy az időjárás engedi, ezek a munkálatok elkezdődnek majd.
 A hosszúra nyúlt tél után lassan
beindul az élet a városban. Milyen
programok várhatóak a szezonban?
AHárom nagy beruházásunk az iskola,
a Berdó és a Budai út építése mellett a városi közösségi programok is elkezdődnek
Budakalászon. Nemzeti ünnepünkkel nyitunk március 15-én, szokás szerint a Budai
úti templomkertben. Ide várjuk a megemlékezőket, jöjjenek, legyünk minél többen,
emlékezzünk és vállaljuk fel bátran nemzeti mivoltunkat!
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A tavaszi sportrendezvények sorát ez
alkalommal az Ovis Mezei Futóverseny
nyitja április 12-én. A gyerekek futóversenyét idén első ízben tavasszal is megrendezzük. A tavaly októberi eseményt
követően döntöttünk úgy, hogy a Tófutáshoz hasonlóan a kicsiknek is kétszer
teremtünk alkalmat a versenyre. Óriási
öröm látni a futásban elfáradt, de az örömtől csillogó szemeket, a lelkes arcocskákat. A szokásos díjakon, az elsőknek járó
pólókon kívül idén minden versenyző kisebb ajándékot vihet majd haza sportteljesítményét jutalmazva. A Tófutást április
14-én szervezzük. Az időpontot most kicsit
későbbre tettük, hogy minél kellemesebb,
napsütésesebb legyen az idő az Omszk
parkban. Május elsején pedig erőt próbáló
13 km-es túrán vághatunk neki Budakalász
legmagasabb pontjának, a Kevélynek.
Örömmel mondhatom, hogy minden
rendezvényünk egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Több százan vesznek részt
évről-évre ezeken az eseményeken. A rendezvények lebonyolítása, szervezése nem
kis feladat, ezért köszönöm a Művelődési
Ház munkatársainak és minden – a szervezésben résztvevő – segítőnek a munkát.
A nagy létszámú érdeklődés és részvétel
közösségünk összetartását az emberekben rejlő pozitív erőt jelképezi számunkra.
Budakalász igazi sportos város, amivel a
régióban is kiemelkedik. Méltán lehetünk
büszkék emiatt településünkre.
 Mit gondol az április 8-i országygyűlési választásokról?
A demokrácia fontos eszközével élhet
minden ember április 8-án. Az idősebbek
már nyolcadik alkalommal gyakorolhatják
szabadon állampolgári jogukat, sok fiatal
számára pedig ez az első izgalmas lehetőség, hogy saját és gyermekeinek jövőjéről
döntsön. A tét nagy, ezért mindenképpen
arra biztatom a budakalásziakat, hogy
menjenek el és szavazzanak országunk és
városunk érdekeinek megfelelően.
2018. március 6.
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Újratervezés – folyamatban a Lenfonó lámpás kereszteződésének átalakítása
Budakalász életét régóta nehezíti a
város központjában található lámpás
csomópont. A Megyeri-híd megépítésével az MO végpontja városunk határába
került, ami 2008 óta nagy megterhelést
jelent településünk számára. E terhelés
kompenzációjaként Budakalász a magyar
állammal kötött megállapodásának értelmében, évente 250 millió forint értékű
közlekedésfejlesztési beruházás-csomag
járt volna. A kompenzációból az állam
jellemzően saját útjait újította fel kezdetben, majd három év után ez is elmaradt.
A városvezetés ezért pert indított, majd
végül peren kívüli megegyezéssel elérte,
hogy központi költségvetési forrásból
nagyobb összegű kompenzáció keretében
iskola és ahhoz kapcsolódó útfejlesztés
valósuljon meg a budakalászi gyerekek
számára. Ez az építkezés indulhat el az
idei évben.
Az első kompenzációs összegből
2011 tavaszán kezdődött el többek közt
a József Attila utca felújítása, valamint
a lámpás kereszteződés megépítése. A
város korábbi vezetői a tervezés során
még 2009-ben kérték a lámpák beiktatását azért, hogy a pilisi régióból érkező
átmenő forgalmat távol tartsák. Alternatív útvonal nem lévén, valamint a
csomóponti útirányok összetettsége és a

közlekedés sokfélesége (gyalogos, közúti,
vasúti) miatt ez a megoldás sajnos azzal a
nem várt eredménnyel járt, hogy a többi
irányból érkező forgalmat is visszaduzzasztotta. A kereszteződés biztosítási
rendszerén pedig visszafelé változtatni
már nem lehet. A négy gyalogátkelő, a
három forgalmi irány és a nagyvasúti biztosítást igénylő HÉV forgalom ugyanis a
legszigorúbb közlekedésbiztonsági szabályozást követelte meg.
A csúcsidőszakokban jelentkező jelentős torlódások miatt Budakalász Város
Önkormányzata még az elmúlt években
többször kérte a csomópont felülvizsgálatát. Tavaly, pedig egyeztetést kezdeményezett az utat kezelő Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságával, a Közlekedési Hatósággal, valamint a
csomópont tervezőivel.
A csomópont tervezője az utak át-

eresztőképességének növelése érdekében a HÉV megálló északkeleti oldalán
lévő – a József Attila utca irányába eső
– gyalogosátkelőhely megszüntetését javasolta. Ezt az átkelőt a HÉV nyomvonal
túloldalán található, a sínekkel párhuzamosan futó, 60 méterre található gyalogátkelőhely válthatja ki. A gyalogosok
azon keresztül ugyanúgy, biztonságosan
közlekedve eljuthatnak Klenity és Szentistvántelep településrész felé.
Az Önkormányzat tervezi továbbá,
hogy a Szentendrei úton a Budapestről
érkező irányú HÉV megállótól – a zöldséges árusítóhely felé eső oldalon – a
József Attila utcai körforgalomig és gyalogátkelőhelyig kiépíti a járdát.
A csomópont szabályozástechnikai
terveinek módosítása és az újraprogramozás, valamint a gyalogos-átkelőhely
megszüntetésének tervezési és hatósági
engedélyeztetése folyamatban van.
Az áttervezésnek köszönhetően a csúcsidőben jelentkező gépjárművek torlódási ideje jelentősen (kb. 15-20%-kal)
csökken, ezáltal az álló gépjárművek
okozta környezetszennyezés mértékének
intenzív mérséklődése várható. Ez mind
a környék lakóira, mind pedig a csomópont környezetében tartózkodó gyalogosokra is kedvező hatást gyakorol majd.

Zúzo köves útburkolat a Prekobrdoban

Budakalász Prekobrdo városrésze
mintegy 5 éve lakóövezet. A telekalakítások, az utak kijelölése és leadása, a
közművek kiépítése, valamint az építkezések zöme azonban csak 1-2 éve kezdődött és még mindig tart. Az itt élők nagy
többsége legfeljebb fél-egy éve költözött
be otthonaiba. Budakalász belterületén
több, régóta beépült utca is van, ahol
még nem vagy csak az elmúlt években
készült el a szilárd útburkolat. Az út-
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építések nem kevés költséget rónak
az Önkormányzatra, a város azonban
lakossági hozzájárulás fizetése nélkül
tisztán saját forrásból valósítja meg
ezeket a fejlesztéseket. Ez más településeken nem jellemző gyakorlat.
A Prekobrdo útjainak és vízelvezetésének tervezése és engedélyezése
jelenleg zajlik. Az útalap megépítésére
2017. év őszén szerződést kötött a
város. Az út építésének első lépéseként
a földet az úttükörből távolítja majd el
a vállalkozó. Ezt a földet az Önkormányzat más, környékbeli fejlesztéseinél veszi
igénybe. A jogszabályi előírások szerint
viszont laborvizsgálatokkal és minősítéssel kell igazolni, hogy a teherautóra
nem építési hulladék, hanem töltőföld
kerül. A szükséges mintavételezés megtörtént, a laboreredmények megérkeztek. Az útalap építése így 2018 tavaszán
elkezdődik.

A Prekobrdo útjain kialakult nehéz
helyzetet elsősorban a több tonnás
építőanyagot szállító nagy teherautók
okozták. Az enyhe tél és a fagymentes
időjárási viszonyok között is kivitelezhető építési technológiák miatt ugyanis
több lakóházépítés is zajlott itt a télen.
Sajnos számos esetben közútkezelői engedély nélkül hajtottak be a túlsúlyos
tehergépjárművek, tönkretéve a földút
felületét. A jelenlegi helyzet megoldása
azért is nehéz, mert a mostani útfelületre nem lehet követ teríteni, ugyanis
azt a tehergépjárművek pillanatok alatt
bedöngölnék a sárba. Ez pedig megakadályozná az útalapból kikerülő termőföld hasznosítását.
A zúzottköves-darált betonos útalap
kivitelezése várhatóan 2018 tavaszán, a
kedvező időjárási viszonyok beköszöntével haladéktalanul elkezdődik.
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ
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Új támfal
a Magyar utcában

Az Óváros patinás utcái sokunkhoz közel állnak, festői szépségük
szívet melengető. A Magyar utca az
egyik legrégibb utcák közé tartozik
Budakalászon. Szép fekvése, ódon
házai miatt méltán tekinthető a városi épített örökség kiemelkedő részének. Az utca végének azonban
sajátosak a terepviszonyai.
Ezen a szakaszon az utca kétfelé
válik, egyik része lejtősen bukik alá
az utolsó néhány ház irányába, míg
a másik ága felfelé emelkedik. Erre
sétálva gyalogösvényhez jutunk,
majd egy kis híd ível át a patakon.
Itt zöldellő, erdős terület kezdetéhez
érünk. A kettő közötti részen dombos
meredek földterület található, melyet támfal véd. Ez magánterületre
esik, viszont közterületet is érint, így
rendben tartása az önkormányzat
karbantartási feladatai közé tartozik.
A támfal az idők során omladozni
kezdett, balesetveszélyessé vált. Félő
volt, hogy a felső útszakasz leomlik.
Az elmúlt hetek során emiatt az
Önkormányzat megbízásából a támfalat – a statikai tervezést követően
– 42 m2-es felületen újraépítették,
megerősítették. A munka folyamán
36 m3 földet termeltek ki és szállíttattak el, hogy a korábban alap
nélkül készült falnak megfelelő vasbetonerősítéssel ellátott alapzatot
építsenek. Emellett 50 m2 töredezett
betont bontottak fel és vittek el az útszakaszról. Az útalap is elkészült és
hamarosan aszfaltozzák az utca teljes
hosszát, majd kialakítják vízelvezetését is.
A városrész hangulata sajátos, az
itt fellelhető építészeti értékeket a
Településképi Arculati Kézikönyve is
őrzi. Állagmegóvásukra és a balesetveszély megelőzésére mindenképpen
kiemelt figyelmet szentel a város.

Tervezhetőbbé válik a polgármesteri fogadóóra
A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban fontos az ügyfelek problémáinak
hatékony és ügyfélközpontú kezelése.
Ennek jegyében újult meg két éve a hivatali ügyfélfogadás. Az új rendszerben
kibővült és fontos szerepet kapott az
ügyfélszolgálat. Minden hívást és minden ügyfelet itt irányítanak el először.
Ez azért hasznos, mert az ügyfélszolgálat munkatársai segítenek a kérdések
megválaszolásában és az ügyek kategorizálásában, a megfelelő ügyintézőhöz
juttatásban. A korábbi átalakítás során a
hivatali ügyféltér is megújult, esztétikus,
kulturált környezetben várják az ügyfeleket a munkatársak.
Az ügyfélközpontú ügyintézés jegyében márciustól módosul Rogán László
fogadóóráinak rendje. Mai világunkban
egyre fontosabb szerepe van a pontos
időbeosztásnak és a tervezhetőségnek,
ezért ezentúl előzetes bejelentkezés alapján, egyeztetett időpontban fogadja a
polgármester az ügyfeleket. A fogadóóra
továbbra is hétfőnként 15 és 17 óra között lesz. A változtatásnak köszönhetően
sorban állás nélkül, az előzetesen megbeszélt időpontban kereshetik föl a városlakók a polgármestert. Amennyiben
a városvezetőnek előre nem tervezett

hivatalos programja adódik, a hivatal
munkatársai jelzik azt az ügyfélfogadásra bejelentkezetteknek és új időpontot jelölnek ki a személyes találkozásra. A
fogadóórára időpontot az ügyfélszolgálat
számán (tel: (26) 340-514) a polgármesteri titkárságot kérve egyeztethetnek.
A várossal kapcsolatos kérdések felvetésére több csatorna is nyitva áll a lakosság számára. A város e-mail címén
az info@budakalasz.hu-n hivatalos
ügyekben fordulhatnak a hivatali munkatársakhoz, az új városi applikáción
rendelkezésre álló hibabejelentő felületen a város területén előforduló rendellenes eseményeket, jelenségeket jelezhetik,
a város közösségi médiafelületén pedig
általános kérdéseket tehetnek föl az érdeklődők.

Kolónia bontása

Korábbi híradásainknak megfelelően
zajlik a Kolónia épületegyüttesének bontása, melyet az épület korszerűtlensége
és balesetveszélyessége indokolt. Felmerült a kérdés, hogy mi legyen a sorsa
a területnek a munkálatok befejeztével.
A Kolónia helye az Önkormányzat
rendezési terveiben beépítésre szánt
övezetként szerepel már az első építési
szabályokban is. Emiatt ideiglenes megoldásként füvesített zöldterülettel sze-
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gélyezett, csekély, mintegy 10-15 autó
megállására alkalmas parkolási lehetőséget kívánt kialakítani itt a város. Ez
a megoldás Szentistvántelep távolabbi
pontján élők számára nyújthatott volna
segítséget az egyik fő tömegközlekedési
pont könnyebb megközelíthetőségével.
A parkolási lehetőség ideiglenesen, a
Lenfonó területének végleges hasznosításáig állt volna rendelkezésre. A terület
megközelíthetősége legfőképp a Mályva
utcán valósult volna meg, a környékbeli
lakosok viszont nem támogatták az elképzelést. Emiatt az Önkormányzat felülvizsgálta korábbi terveket. A bontás
után visszamaradó területet így lekerítik
és a Lenfonó gyárterület későbbi komplex hasznosítását követően dől majd el a
sorsa. Más jellegű ideiglenes hasznosítás
a magas költségigények és a rövid távú
használati lehetőség miatt értelmetlen.
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Választási tájékoztató
A Köztársasági Elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az országgyűlési képviselők
választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106
országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán kell megválasztani. Budakalász
Város Pest Megye 03-as számú Országos Egyéni Választókerülethez (OEVK) tartozik. A székhely település Szentendre. Szentendrén működik az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB). Településünkön az országgyűlési képviselők választásánál választási bizottság nem működik. Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Udvarhelyi István jegyző,
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Tel: 06-26-340-266. A Helyi Választási Iroda vezetőjének és Választási Információ Szolgálat
telefonszámai: 06-26-340-266/107 és 06-26-340-266/116.
Budakalász Város szavazókörei:
Figyelem! A 2., 3., 7., szavazókör szavazóhelyiségeinek címében változás történt!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szentendrei út 9. (Faluház)
Budai út 10. (Budakalászi Bölcsőde)
Szalonka utca 1/a. (Szalonka utcai Óvoda)
Petőfi tér 1. (Polgármesteri Hivatal „B” épület)
Pomázi út 3. (Nyitnikék Óvoda)
Martinovics utca 9. (Szentistvántelepi Általános Iskola)
Martinovics utca 9. (Szentistvántelepi Általános Iskola)
Mályva utca 1. (Telepi Óvoda)

A szavazás helye:
A választópolgárok főszabályként a lakóhelyük szerint kijelölt, az értesítőben feltüntetett helyen szavazhatnak.
Átjelentkezés
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől
eltérő helyen kívánnak szavazni.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában személyesen, vagy elektronikusan a Nemzeti
Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) lehet intézni legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2018. április
6-án) 16.00 óráig. Természetesen ugyanezen időpontig van lehetőség a kérelem megváltoztatására vagy visszavonására.
A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt
az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
Az átjelentkezett választópolgár a 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatal „B” épületében szavazhat.
Nemzetiségi regisztráció
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a
nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e
szavazni. A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő hatály mellett arról is
nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik.
A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, azonban lehetősége van arra, hogy
bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint az országgyűlési választásra kiterjedő
hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
– ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
– ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki
nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
Mozgóurnás szavazás
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt gátolt.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri, annak kérését
a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási
irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottság-
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tól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Külképviseleten történő szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján
külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb
2018. március 31-én (szombaton) 16:00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig
az időpontig külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján, a külföldön
történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg, illetve visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.
Településszintű lakcímmel rendelkezők szavazása
Felhívom azon választójoggal rendelkező magyar állampolgárok figyelmét, akiknek lakcím bejegyzése település szintű, tehát
csupán Budakalász szerepel lakcím igazolványában, úgy részükre a szavazat leadására Budakalász 4. számú szavazókörét (2011
Budakalász, Petőfi tér 1. „B” épület) jelöltem ki.
Tisztelt Választópolgárok!
Kérem, ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mert ha az okmányok érvényessége lejárt, az a szavazásnak akadálya.
Választással kapcsolatos ügyintézéssel és a választással kapcsolatos bármely kérdésével forduljon a Helyi Választási Irodához
személyesen, telefonon, vagy e-mailben, az info@budakalasz.hu címen.
A választással kapcsolatos összes információ valamint a jelöltek, a jelölő szervezetek a Nemzeti Választási Iroda honlapján a
valasztas.hu-n megtekinthetők.
Dr. Udvarhelyi István
jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

Adóhatósági tájékoztató
gépjárműadóval összefüggő tartozások
végrehajtása ügyében.

Az Önkormányzati Adóhatóság végrehajtási eljárásaiban jelentős változások
léptek életbe 2018. január 1-től. Az önkormányzati adóhatóság végrehajtói hatásköre ugyanis jelentősen megváltozott.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jár
el azon köztartozások, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és egyéb tartozások
végrehajtása során, amelyekre a törvény
az adók módjára való végrehajtást rendeli
el. A NAV jár el továbbá az önkormányzatokat megillető helyi adóval, illetve a

Az Önkormányzat adójellegű kintlévőségeinek csökkentése érdekében a jövőben
átadjuk a NAV-nak mindazon adózókkal
szembeni követelésünket, melyek végrehajtása rövid időn belül nem vezetett
eredményre. Kérjük azon adózókat (magánszemélyek, illetve az egyéni vállalkozók), akiknek lejárt adótartozása van, hogy
vegyék fel a kapcsolatot az Adócsoport
munkatársaival, ugyanis a jövőben kérelemre akár 12 havi részletfizetést is tudunk
biztosítani.
Kérjük továbbá, hogy a helyi illetőségű
adófizetésre kötelezett egyéni vállalkozók
és gazdasági társaságok értesítsék az Adócsoportot arról, hogy a jövőben milyen
módon tartják a kapcsolatot az Adóhatósággal (cégkapu, ügyfélkapu vagy e-mail).
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A papír alapú, postai úton keresztüli
kapcsolattartás ugyanis a törvény előírásai
szerint 2018. január 1-től megszűnt.
Tájékoztatjuk továbbá az adózókat,
hogy 2018. január 1-től építményadó fizetési kötelezettség áll fent a településkép
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók után. Az építményadó alanya a
reklámhordozó polgári törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható,
m2-ben számított felülete. Az adó mértéke
12.000.- Ft/m2/év. A tulajdonosok adatbejelentési kötelezettségeiket 2018. január
1-től teljesíthetik a www.budakalasz.hu/
ugyintezes/adougyek/honlapon elérhető
formanyomtatványon.
Budakalászi
Polgármesteri Hivatal Adóiroda
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Önkormányza tájékoztató – Óvodai beiratkozások rendje
Nyílt napok
Az óvodákban a nyílt játszónapokra is várják a családokat:
• a Telepi Óvodában 2018. április 20-án pénteken 15-17
óráig,
• a Nyitnikék Óvodában 2018. április 21-én szombaton
9-11 óráig.
Beiratkozás
Az óvodai jelentkezési lapok és azok kötelező mellékleteinek
benyújtására 2018. április 23-24-én (hétfőn és kedden)
7:00-17:30 óra között lesz lehetőség. Az óvodai jelentkezés
nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie [Nkt. 8.§
(2)].
Az Önkormányzat célja, hogy minden életvitelszerűen
Budakalászon élő és felvételi kérelmet benyújtó családnak,
gyermeknek biztosítani tudja az óvodai elhelyezést. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.
Budakalászon az óvodai felvételi eljárás helyi rendjét, a beiratkozások időpontját, az óvodák felvételi körzeteit az Önkormányzat helyi rendelete szabályozza.
Az önkormányzati fenntartású óvodába minden esetben
a rendelet mellékletét képező „Jelentkezési lap” kitöltésével
kell jelentkezni. A jelenleg bölcsődei ellátásban részesülő
gyermekre is vonatkozik az óvodai jelentkezési lap benyújtása.
Szülői tájékoztatók
Szülői beszélgetésre hívjuk és várjuk a kedves szülőket, ahol
az óvodai jelentkezés előtt tájékoztatást kaphatnak az óvoda
Pedagógiai Programjáról, az intézmények sajátosságairól és
egyéb, a szülőket foglalkoztató kérdésekről.
Óvodai tájékoztatók ideje:
Nyitnikék Óvoda – április 17-én, kedd, 18 óra
– Pomázi úti tornaterem (Pomázi út 3.)
Telepi Óvoda – április 18., szerda, 18 óra
(Mályva u. 1. )
Szeretettel várjuk Önöket!

A 2018. április 23-24-ei óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a szülők feltétlenül hozzanak magukkal:
• kitöltött jelentkezési lap (letölthető a www.budakalasz.hu
weboldalról),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a szülő és gyermek lakcímkártyával igazolt budakalászi lakcíme [rendelet 20.§(3)],
• a szülő érvényes személyazonosító okmánya,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum(ok),
• nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai jelentkezésénél a szülőnek igazolni szükséges, hogy a gyermek milyen
jogcímen tartózkodik Magyarország területén [Nkt. 92.§].
Az óvodák felvételi körzeteihez tartozó közterületekről (út,
utca, tér) részletes kimutatás található a település (www.budakalasz.hu) weboldalán.
A beiratkozáskor a jelentkezési lapokat a körzetileg illetékes óvodában kell leadni a szükséges okmányok bemutatása mellett. Amennyiben másik óvodába szeretnék
a gyermeket járatni, úgy abba az intézménybe is szükséges jelentkezési lapot benyújtani a szükséges dokumentumok bemutatása mellett. A két intézményvezető
megvizsgálva a lehetőségeiket és egyeztet a gyermekek
elhelyezését illetően.
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a Nyitnikék
Óvoda Pomázi úti tagintézményébe jelentkezők esetében
is a Szalonka utcai épületbe kell menni beíratkozásra!
A fentieken túl az óvodavezetők tudnak tájékoztatást
adni telefonon, illetve előzetesen egyeztetett időpontban
személyesen is.
Rogán László, polgármester

ÁLLÁSOK
Az Emberi Erőforrások Minisztere

valamint a

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet a

Kalász Alapfokú Művészeti Iskola
– intézményvezető

Kalász Suli Általános Iskola
– intézményvezető
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beosztás ellátására.
Bővebb információ a www.budakalasz.hu
weboldal állások menüpontjában található.
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Önkormányza tájékoztató – Bölcsődei beiratkozások rendje
A 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan a felvételi lehetőségekről, a szabad férőhely kapacitásról és a felvétel
rendjéről a Kós Károly Művelődési ház emeleti Dísztermében 2018. április 16-án hétfőn 18 órakor kezdődő szülői értekezleten kaphatnak tájékoztatást,
amelyre tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

A bölcsődei férőhelyek igénylését, a jelentkezés és felvétel
rendjét a hatályos jogszabályok mellett az Önkormányzat helyi
rendelete szabályozza. Budakalász Város Önkormányzata a
bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátására két intézményt tart fenn. A Budai út 10. szám alatt lévő bölcsőde 30 fő,
míg a Mályva utca 1/b. szám alatt lévő bölcsőde 48 kisgyermeknek nyújt férőhelyet.
Bölcsődéink az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújtanak 1-3 éves korú gyermekek
számára. Intézményeink feladata a családi nevelés segítése,
a gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi
fejlődésük támogatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A bölcsődei férőhelyekre jelentkezni az intézményvezetőnél,
előzetesen kitöltött jelentkezési lappal és annak kötelező mellékleteivel lehet:
• a Mályva bölcsődében 2018. május 7-8. napokon,
• a Budai úti bölcsődében 2018. május 9-10. napokon
8-12 óra között.
A felvételi kérelmet a bölcsődevezető bírálja el, elbírálásáról a jogosultságok alapján 2018. június 8. napjáig dönt,
annak tartalmáról a szülőket írásban értesíti. A 2018/2019.
nevelési év első napja 2018. szeptember 3., míg utolsó napja
2019. augusztus 31. napja.
A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: kitöltött jelentkezési lap, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülő(k) és gyermek lakcímkártyája, a
gyermek TAJ kártyája.
További részletes információ és a jelentkezési lap letölthető a
www.budakalaszibolcsode.hu weboldalról.
Villám Zsuzsanna, intézményvezető

Nachrichten / Hírek

A sváb kitelepítés 72. évfordulóján
A második világháborút lezáró
potsdami konferencián megállapodás
született arról, hogy a Lengyelországban,
Csehországban és Magyarországon élő
német lakosságot vagy annak egy részét
„szervezett és humánus módon” át kell
telepíteni Németországba, arányosan
osztva el őket valamennyi megszállási
övezet között.
A kitelepítés ügyét a nácik által lerohant Lengyelországban és Csehszlovákiában a helyi kormányra, a
Harmadik Birodalommal szakítani nem
tudó Magyarországon viszont a Szövetséges Ellenőrző Bizottságra (SZEB)
bízták. A kérdés megosztotta a hazai
közvéleményt és a politikai vezetőket is,
ám végül a többség támogatta a németek
tömeges kitelepítését.
Budakalász is megszenvedte a háborús időszakot. Legfájóbb pont talán
azoknak a sváb lakosoknak a kitelepí-
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tése, akik mintegy két évszázad alatt
fontos tagjaivá váltak a település életének. 1946. február 22-én több mint ezer
embernek kellett elhagynia az otthonát.
Egy rendelet értelmében Németországba
költözésre köteleztek mindenkit, aki az
1941. évi népszámlálás alkalmával német
nemzetiségűnek vagy német anyanyelvűnek vallotta magát.
A szomorú évfordulóról minden évben
megemlékezik a város. Idén február
25-én 15 órakor a Német Nemzetiségi
Egyesület szervezésében a kitelepítés 72.
évfordulóján tartottak megemlékezést
a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban, majd azt követően a Budakalász
HÉV állomásnál található emlékműnél.
A német nemzetiségi nyelvoktató
Kalász Suli a mai napon a kitelepítés évfordulójának napján február 22-én emlékezett az eseményről.
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HIRDETMÉNY
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011.(IV.04.) sz. rendelete értelmében
az alábbi díjak jelöltjeire kér és vár javaslatokat, jelöléseket:
„BUDAKALÁSZ DÍSZPOLGÁRA” díj
adományozható annak a személynek, aki kiemelkedően jelentős
munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind
pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerze , amely hozzájárult a település jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása mia
köz szteletben áll. A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplake jár. A díj átadására az aug. 20-ai ünnepségen kerül sor.
„BUDAKALÁSZÉRT EMLÉKÉREM” díj
adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának,
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a
város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági
élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek,
és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Az emlékérem mellé díszoklevél és emlékplake
jár. A díj átadására az aug. 20-ai ünnepségen kerül sor.
„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ” BUDAKALÁSZ KÖZOKTATÁSÁÉRT díj
annak a személynek adható, aki a város köznevelése minőségi színvonalának emelésében elméle vagy gyakorla tevékenységével
járult hozzá, vagy a budakalászi köznevelés terén egyéb módon
maradandót alkoto . A kitüntete adományozást igazoló okiratot
és emlékplake et kap. A díj átadására a városi Pedagógus napon
kerül sor.

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díj
adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosszú ideje,
legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a megelőzés
és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei
ellátást végzőket is – kifejte munkássága révén elismerésre méltó
tevékenységet végez vagy végze . Az elismeréshez bronzplake , díszoklevél jár, a díj átadására a városi Semmelweis napon kerül sor.
„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ”
adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, aki
Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát végze , emelve
ezzel a közszolgála tevékenység színvonalát, s mellyel általános
elismerést vívo ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében. A díszoklevelet a városi Köz sztviselői napon a polgármester
adja át.
„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM”
adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglalkozó és
a helyi szinten mértékadó módon feladatot ellátó állami, önkormányza , rendvédelmi szerv vagy civil szervezet tagjának, illetve
civil személyként a rendvédelem és közbiztonság terén kiemelkedőt nyújtó természetes vagy jogi személynek. Az elismeréshez
díszoklevél és emlékplake jár, a díj átadására a városi augusztus
20-ai ünnepség keretében kerül sor.

„BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” díj
adományozható az önkormányza és állami fenntartásban működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztato
óvoda- vagy iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez, végze és eredményesen járult hozzá a
gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához. A kitüntető címhez díszoklevél és emlékérem jár, a díj átadására a városi
Pedagógus napon kerül sor.

„BUDAKALÁSZ KULTÚRÁJÁÉRT” díj
adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és természe udományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek
(a népzene, a néptánc, a színház, a képző- és iparművészet, az
építőművészet, a ﬁlm- és fotóművészet, kortárs zene, tánc) terén
művészi színvonalon végze alkotó tevékenységéért, a város kulturális életének fejlődéséért végze kiemelkedő tevékenységéért,
a közművelődés területén több éven keresztül maradandó értéket
teremte . Az elismeréshez díszoklevél és emlékplake jár, a díj
átadására a városi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.

„BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT” díj
adományozható annak a személynek, aki a sport terén nyújto
kiemelkedő teljesítményével Budakalász hírnevét öregbí . A díjat
az a személy kaphatja, aki Budakalász sportéletében a helyi sportért kiemelkedő tevékenységet végez vagy végze . Az elismeréshez
díszoklevél és emlékplake jár, a díj átadására a városi augusztus
20-ai ünnepség keretében kerül sor.

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj
az i úság tes , szellemi nevelése, fejlesztése érdekében alapíto
díj egyenlő hangsúlyt fektet a gyermekek tanulmányi és sporteredményeinek ösztönzésére. A díjat egy Budakalászon élő, és/vagy a
város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló gyermek kapja,
aki az aktuális tanévben élen járt a sportban és tanulásban egyaránt. A díjjal díszoklevél, bronzplake és 30.000 Ft értékű sportszer
vásárlási utalvány jár.

Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javaslatot tehet. A javaslatokat legkésőbb 2018. április 20. napjáig, a „Jó
tanuló, jó sportoló” díj esetében 2017/2018. tanévet követően 2018. június 30. napjáig lehet személyesen vagy postai úton elju atni
a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Petőﬁ tér 1.) ügyfélszolgálatára. A javaslatokat, ajánlásokat írásban, a 14/2011.
(IV.04.) Önkormányza rendelet 1. számú, illetve a „Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében a 2. számú mellékletét képező nyomtatványon kell indoklással, méltatással (legalább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy, hogy az a díjátadásakor alkalmas legyen a díjazo érdemeinek ismertetéséhez. (További információ: www.budakalasz.hu)
Budakalász, 2018. március 1.
Rogán László polgármester
Budakalász, Petőﬁ tér 1. +36 26 340-266,
340-514 info@budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros
a2011
közösségért!
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Értékvédelem

Mesélő véde épületek 14.
Diófa utca 2.
kínálnak. Nem is haboztak tovább. Korábban a
sváb származású Szedlák család élt itt. Sikerült
őket is elérni, szívesen
osztották meg emlékeiket.
Szedlák Henrik a Magyar utcában született nagyszülei házában, majd az Iskola
utcában cseperedett fel. Transzformátorszerelőként dolgozott a Ganz Villamossági
Művekben 44 éven át. A Kluvich családba
való beházasodás révén került az 1800-as
évek végén épült Diófa utcai házba, ahol
1957-től élt. Eredetileg két helyiségből
állt, nem volt fürdőszoba, sem vezetékes
víz, az egyik szobát használták konyhának.
Terebélyes diófák övezik az utca két
oldalát hosszan ott, ahová mai utunk vezet. Kiss Gabriella biológia tanár és Farkas István asztalos a fővárosból érkeztek
hozzánk és azonnal beleszerettek a szép
régi sváb házba és az itteni életmódba.
Imádják a helyi közösséget, a színes kulturális programokat, a város szép fekvését, nyugalmát. Tele felújítási tervekkel,
energiával, lelkesedéssel mesélnek eddigi
benyomásaikról rogyásig rakott zserbós
tál fölött. A cserépkályha felől elégedett
macskadorombolás hallatszik.
A XIII. kerületi életük kezdett nyomasztóvá válni, amikor megérintette őket
a vidékiesebb élet lehetősége. Ürömön
szintén a Diófa utca 2-ben tárgyaltak először eladó házzal kapcsolatban és mivel
spirituális beállítottságúak, érezték, hogy
nem lehet véletlen, hogy Budakalászon
ugyanezen a címen egy még szebb házat

Kluvich Teréz családi körben

hivatalos volt a házban. A népszerű Kamp
Kapelle fúvós zenekarban játszott és épp
nála volt a hangszere. Amikor megjelent a
bejárati ajtóban, mindenki kétségbeesett,
hogy biztos a kutya szétszedte, mire bevallotta, hogy nem tett mást, mint zenélt
neki, így örökre megjuhászodott.
A Kamp János alapította zenekar nagy
népszerűségnek örvendett már akkor is.
Nem csak itt, a környékbeli települések
báljaira és esküvőire is ők adták a talpalávalót. A katonák az 50-es évek elején tömegével érkeztek haza a fogságból, így sok
esküvőt tartottak ekkoriban.
Henrik bácsi lányával, Szilviával él ma
Telkiben és nagyon hiányzik neki Budakalász. Ha teheti, ellátogat ide és ma is végigjárja boldog gyermekkorának és fiatalságának helyszíneit.
A ház értékes elemeit képezi az épület
tömege, jellege, kőlábazat, ablakok és a
kerti kút.

Pincét is utólag, a 30-as években építettek
hozzá. Henrik bácsi azért szerette, mert az
élete jó részét, ötven évet élt ott. Feleségével a 60-as évek elején újították fel a házat,
akkor alakították ki mai elosztását. Akkor
került kiépítésre a vízvezeték, a szennyvízhálózat és kutat is akkor ástak.
Szívesen emlékszik vissza arra az időre,
amikor az 50-es években a Diófa utcába
járt későbbi feleségének Kluvich Teréznek udvarolni. A lány
gyors- és gépíróként
dolgozott és gyerekkoruk óta ismerték egymást. A lány
szüleivel négyesben
sokat
beszélgettek
ezekben az években,
ismerkedtek. A házban egy igen harcias
kutyus őrködött, leszedte a postást is a
bicikliről úgy, hogy
átugrotta közben a
kerítést is, senki nem
mert belépni a kiskapun. Egy délután
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Zöld Zóna
Munkában az aprítógép

A városi karbantartó csapat tagjai
folyamatosan dolgoznak egész évben
a városban. A tavaszi zöldülés ideje
előtt aktuális gallyazást követően a
levágott ágakat korszerű aprítógéppel, környezetbarát módon dolgozzák
fel. Az így elkészült darálékot azonnal
kézi erővel terítik is az út melletti felületeken.

Megújuló cseresznyefasor

Városunkban számos gyümölcs- és
díszfa található, jellemzően fasorként díszítve a környezetet. A szentistvántelepi
cseresznyefák nagy múltra tekintenek
vissza és igazi kuriózumként tarthatjuk

Házhoz menő lomtalanítás
Az évi egyszeri lomtalanítást egész
évben előre egyeztetett időpontban vehetik a lakosok igénybe. Kérjük, hogy a
lomtalanítás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy havonta csak néhány nap
áll rendelkezésére és az időpontokat az
igények beérkezésének sorrendjében
ajánlja fel a szolgáltató. Előfordulhat,
hogy a beérkezett levelekre csak egy-két
hét múlva válaszolnak, mert a folyamatos egyeztetések miatt időpontot csak
akkor tudnak felajánlani, ha a településről korábban lomtalanítást igénylők már
visszajeleztek, hogy melyik időpontot
választják. Jó hír viszont, hogy a maximum néhány hetes egyeztetés után az
igényeknek megfelelő időpontban végzik
el a lomtalanítást, szemben azzal a megoldással, amikor évente egyszer volt erre
lehetőség és nem volt szempont, hogy az
időpont mindenkinek megfelel-e.
Az évi egyszeri, házhoz menő lomtalanítást, melynek költségét az éves díj
tartalmazza, az alábbi feltételekkel lehet
igényelni:
A lom nem tehető ki közterületre, a
kapun belül kell elhelyezni, ahhoz a lehető legközelebbi helyre (érdemes előző
napon).
A lom nem tartalmazhat veszélyes
hulladékot (festék, festékes doboz, olaj,
vegyszer), kommunális hulladékot, szelektív hulladékot (papír, műanyag, fém),
zöld hulladékot, építési-, bontási hulladékot, síküveget, hungarocellt.
A lom mennyisége maximum 6 m3
lehet.
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őket számon. E növények folyamatos
gondozása, ápolása is kiemelt feladat. Ez
azonban komolyabb szaktudást igényel,
így a feladatokra kertészeket bízott meg a
város. Elsőként a Széchenyi utca mindkét
oldalán elhelyezkedő cseresznyefasort
veszik kezelésbe. A télvégi nyugalmi időszakban ejtik meg az aktuális gallyazást,
melynek célja, hogy az út űrszelvényébe
ne lógjanak be az ágak. Fontos, hogy az
autósok számára a belátást ne akadályozzák a gallyak és biztonságos legyen a
közlekedés. A fákon talált sebfelületeket
is kezelik, fagéllel, illetve gombaölővel
vonják be a sérült részt.

Helyi közlekedés
A szállítás lomhulladék szállítására
alkalmas gyűjtőautóval történik (tehát
nem lehet konténert igényelni).
A szállítási időpontban az ügyfélnek, vagy megbízottjának (családtag/
szomszéd) otthon kell tartózkodnia és
a rakodás végén a szállítólevél aláírásával kell igazolnia, hogy csak az általa
kirakott lomot viszik el.
A begyűjtő autó a kora reggeli órákban indul a bicskei telephelyről. Munkatársaik délután 16.00 óráig minden
címre eljutnak, amennyiben nincs
az időjárásból adódóan fennakadás.
Pontos időpontot nem tudnak adni az
ügyfélnek, a lomtalanítás napján 6.0016.00 óra között várható az autó.
Kihelyezhető lom hulladékok:
elhasználódott bútorok, elhasználódott használati tárgyak (ruhaszárító,
szőnyegek, ruhanemű, műanyag vödör,
homokozó, stb.).
ÚJ! A lomhulladék elszállításakor
hiánytalan elektronikai hulladékot
és személygépkocsi abroncsot is átvesznek, valamint csomagolási üveghulladék (sörös, boros, befőttes üveg)
elszállítását is vállalják!
Lomtalanítási igényét az alábbi
módon jelezheti a társaságnak a legegyszerűbben. E-mail üzenetben
(info@zoldbicske.hu) megrendelve,
a következő adatok megadásával: felhasználó azonosító száma (számláján
találja), felhasználó neve (szerződő fél),
felhasználási hely, telefonos, e-mail elérhetőség.

Településünk fekvésének egyik nagy
előnye a Budapesthez közeli elhelyezkedés,
ami mellett azonban kézzelfogható marad
kisvárosi jellege. Tömegközlekedéssel könynyedén bejuthatnak a fővárosba ingázók, hiszen három HÉV-megálló is rendelkezésre
áll Budakalászon.
Kevesen tudják, hogy a HÉV-től távolabb
élők számára emellett elérhető iránytaxi is.
A járat a HÉV vonalra merőlegesen közlekedik a Budai úti bölcsőde szomszédságában található buszmegállótól a Damjanich
utcán végig. Tömegközlekedési lehetőséggel
a Szalonka utcai óvoda és szintén a hegyen
található gyermekfelügyeletet ellátó magánnapközi is könnyen megközelíthető. A járat
délelőtt 8 és 11 óra között, valamint délután
14 és 19 óra között jár 20 percenként a HÉV
menetrendhez igazodva és igény szerint bárhol megáll a Damjanich utcán. A kisbuszra
gyerekkocsival, bőrönddel, járókerettel is föl
lehet szállni. A jegyár 250 forint, a kedvezményes jegy pedig 200 Ft.
Mindezen felül igény szerinti szállítást
is ellát a buszos szolgáltató. Időseknek vagy
autóval nem rendelkezőknek bevásárláshoz,
az Egészségházba vagy bármilyen úticéllal igénybe vehető a szolgáltatás. Az egyedi
igényekhez rugalmasan igazodnak. A lehetőségekkel kapcsolatban a következő telefonszámon érdeklődhetnek: + 36 (20) 973
5006.

Önkormányza hírek

Budakalász sportos város
Budakalász életében rendkívül fontos
szerepet tölt be a sport, a mozgás. NB

I-es férfi listavezető kézilabdacsapattal
büszkélkedhetünk, amely jó eredményei
révén a város hírnevét is öregbíti
országos szinten. A mintegy 100 éves
hagyománnyal rendelkező labdarúgó
csapatunk pedig megyei bajnokságokon
szerepel szép eredményekkel. Nagy
figyelmet szentel a városvezetés az
itt lakók sportolására is, évente hat
alkalommal (Tour de Kalász, Kevély
futás, Tófutás, tavaszi és őszi Ovis
mezei futóverseny) hívják és várják a
sportrendezvényekre az itt élőket. A helyi
rendezvények alkalmanként ötszáz-ezer
embert mozgatnak meg. Fontos, hogy
a sportolni vágyók számára a megfelelő
fizikai feltételek is rendelkezésre
álljanak, ezért 2004-ben Sportcsarnokot
építtetett a város, ahol otthont adtak
a 2006-os Öttusa Európa-bajnokság
számára is. Az elmúlt években felújított
labdarúgó egyesület öltözőjét pedig a
hazai és a vendég focicsapatok használják

megelégedéssel. A sportra nevelés már
gyermekkorban nagyon fontos, ezért az
elmúlt években mindkét óvodában OviFoci pályát is építtetett a város. Tavaly a
pomázi úti Nyitnikék Óvodában világos,
nagy tornaterem is létesült.
A téli sportoknak is hódolhatunk
helyben: a budakalászi cserkészcsapat
koordinálásával és az Önkormányzat 8,7
millió forintos támogatásával műjégpálya
létesült Budakalászon 2016-ban.
A sportolási lehetőségeket folyamatosan bővíti a város. Az elmúlt évben
az Omszk park komplex rendezésének
részeként rekortán futópálya épült.
Településünk sportélete a város

frekventált és jól megközelíthető központi
területén elhelyezkedő tó környezetére
koncentrálódik. Itt találhatóak a futball
és teniszpályák, a számos sportágnak
otthont adó Sportcsarnok, valamint a tó
adottságait használja ki egy wakeboard
pálya is. A sportkomplexumot, valamint a
tavat körülölelő 1.800 méteres futópályát
szívesen használják futásra, gyaloglásra

a budakalásziak mellett a környező
települések lakói is.
Mindemellett a város a költségvetésében jelentős összeget szán a helyi
sportegyesületek támogatására. Idén
ez a keret mintegy 18 millió forintot
tesz ki. A támogatás elnyerésénél fontos szempont volt a pályázó csoport
helyi kötődése és a szervezet múltban
elért eredményei, valamint a város
jó hírének erősítése. Így idén a BSC
kézilabda és sakk egyesület, a BMSE
futballklub, a Vidra vízisport egyesület,
a BUTEC teniszklub, az Óbuda-Kalász
ritmikus gimnasztika csapat, a Fénylakk
Budakalászi Vívósport Egyesület és a
CYEB Budakalász kézilabdacsapata
részesült támogatásban.
A város a jövőben is kiemelt
szegmensként kezeli a helyi sportélet
támogatását. A későbbi tervek között
szerepel a Kalász Suli tornatermének
bővítése, illetve a Sportcsarnok tevékenységének szélesítése. Emellett a Patakpart Általános Iskola kézilabdapálya
méretű megépülő új tornaterme is
számos lehetőséget nyújt majd a további
használatra.

Kék hírek
Lehetőség szerint senki ne legyen egyedül,
mert ha ebben a fagyos időben olyan sérülés ér valakit, hogy mozgásképtelenné
válik, akkor könnyen tragédia lehet belőle.

Illegális zöldhulladék lerakót
számoltak fel

Illegális zöldhulladék lerakót találtak a
Kórház utcában az Önkormányzati Rendészek. A lovarda hátsó bejáratával szemben
ismeretlenek nagy méretű kivágott tuját,
ágakat és háztartási hulladékot pakoltak le
az út mellé. Az esettel kapcsolatban sajnos
további információ nem került napvilágra
a terület elhagyatottsága miatt. A Polgármesteri Hivatal a hulladékot elszállíttatta,
ami költséggel és jelentős munkával is járt
a város számára. Szabálykövető, felelős
magatartást kérünk mindenkitől!

Vigyázz, dől a fa!

Kis híján tragédiához vezetett egy budakalászi idősebb férfi átgondolatlan
munkavégzése. Az illető súlyosan megsé-

Változnak a fogadóórák
a Budakalászi Rendőrőrsön

rült, amikor rádőlt a mázsás törzs fakivágás közben. Az Önkormányzati Rendészek
helyismeretét kérték a rendőrök, mert a
riasztás helyszínét nehezen találták meg
külterületi fekvése miatt. A bejelentő, a
férfi élettársa, a címet nem tudta könnyen
meghatározni.
Nagyon fontos, hogy minden óvintézkedést megtegyünk azelőtt, hogy a szabadban ilyen nehéz munkát végeznénk.
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A következő időpontokban várják
a lakosokat 2018. március 1-től a Rendőrőrsön:
Stankóczi Zsolt c. r. ftzls., minden
hónap első hét szerdáján 09-10 óra között
Streleczky József r. ftörm., minden
hónap második hét szerdáján 08-09 óra
között
Barna Szabolcs r. ftörm., minden hónap
harmadik hét szerdáján 09-10 óra között
Kökény Sándor c. r. zls., minden hónap
negyedik hét szerdáján 08-09 óra között
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Vendégünk: Ványikné Kubinszki Terézia, a Telepi Óvoda óvónője

„Legyen mese az élet”
A Telepi Óvoda egyik nagy népszerűségnek örvendő óvónője 21 éve erősí az intézmény pedagógus csapatát. Teca a nap 24 órájában ötletel, elsöprő krea vitásról tesz tanúbizonyságot mind
a kicsiknek nyújto foglalkozások terén, mind az óvodai rendezvényeken. Mosolya állandó,
kisugárzása kézzel fogható, energiája túláradó. Az ő nevéhez fűződik a Művelődési Házban évről évre megrendeze meseelőadás is, amelyet az óriási
érdeklődés mia több éve két napon is bemutatnak és mindig teltházzal
játszanak. Idén a Belle és a Szörnyeteg című darabbal készültek hónapokon át a gyerekek és felnő ek nagy örömére. Ványikné Kubinszki Teréziát,
Tecát kérdeztük hivatásának alakulásáról, személyiségéről és a meséről.
 Hogyan kerültél az óvodapedagógusi pályára? Gyermekkorodban mi szerettél volna lenni?
Édesanyám szakácsnő volt egy árvaházban kiskoromban, és nagyon sok
időt töltöttem ott nyaranta a gyerekek
között. Sokat segítettem, játszottam
velük, és láttam, milyen csodálatosnak
tartják a világot - nehéz sorsuk ellenére
is. Felnéztem rájuk és vártam minden
alkalmat, hogy velük lehessek. Akkor
határoztam el, hogy olyan munkát szeretnék, ahol a legcsodálatosabb aprónép
között tanulhatok a világról a legtöbbet.
Már megvoltak a gyermekeim, amikor
Budakalászra röpített az élet. Fehérváriné Básits Margit felvett engem és
innen már nem volt visszaút, elvégeztem a főiskolát és megtaláltam a helyem
a világban.
 Milyen értékek vezérelnek, mi a
legfontosabb számodra a gyermekek óvodai nevelésében?
A pedagógusi pályán hiába fontos a
tudatosság, azért a magunkkal hozott
belső attitűd és kisugárzás nagyban
befolyásol minket a napi együttlétben.
Olyan hatalmas belső pozitív erővel
születtem, amitől mindig csodásnak
látom a világot. Azt gondolom, hogy a
világon mindenki értékes és mindenkire
szükség van. Nagyon szeretem az embereket, a gyerekeket és mindenkiben
megkeresem a belső értékeket. A tudás,
amit kapnak a gyerekek az évek során
megkopik. Az érzések viszont, amiket
keltünk bennük, maradandók. A vidáman együtt töltött percek, az élmények,
a sikerhez segítés, az ölelések, a szeretet,
a megértés, a rengeteg humor és nevetés, a bizalom, a szabadság, ezek mind
hozzásegítik a gyerekeket, hogy szabad,
boldog, gondolkodó felnőtté váljanak!
 Koordinálásoddal minden évben színvonalas meseelőadást
szervez a Telepi Óvoda pedagó-
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gus csapata. Hogyan kezdődött mindez és miként fejlődött
profi színdarabbá az előadás?
Tizenöt évvel ezelőtt kezdődött.
Emlékszem, az első Hófehérke meseelőadás 26 perces volt, és már akkor is
hatalmas siker volt. Minden évben előadunk karácsonyi mesét a gyerekeknek.
Talán ennek a karácsonyi mesének lett
a nagy testvére az alapítványi mesénk.
Hogy mitől lett egyre színvonalasabb?
Az elvárások (itt a saját elvárásainkat is
értem), a beletett energia, erő, a szeretet,
amivel készül és amivel várják, az egyre
felhalmozott tudás, az új kollégák, akik a
megújulást hozzák. A legnagyobb változást Bakos Gergő hozta nekünk, aki 6 éve
dolgozik az óvodában, és ez látszik azóta
a meséken. Gergő nagyon jó drámapedagógus, színházi rutinja van, „és igazi húsvér férfi” (ezt a mesénkből idéztem), aki
más energiát hoz a mesébe és rengeteg
új technikát, amitől sokkal eladhatóbb
és élvezhetőbb a mesénk, nagyon sokat
tanulunk tőle.
 A színdarab létrehozása bizonyára nagy együttműködést igényel a résztvevőktől. Milyen volt
idén a közös munka?
Amikor megírom a mesét, két dolog
lebeg a szemem előtt. Az egyik, hogy
a családok szívében nyomot hagyó
élményt nyújtsunk, a másik, hogy a
kollégáimat boldoggá tegyem a nekik kiválasztott szereppel. A darabok kiválasztásánál mindig összeülünk lányommal,
Eniddel aki hatalmas lelkesedéssel segít
minden évben 13 éves kora óta. A mesénk az életünk egyik fontos részévé vált.
Nagyon fárasztó mindennap próbálni,
sokszor hétvégén is, közben alkotni otthon a szerepet, ötletelni folyamatosan.
Mégis varázslatos és feltöltő. Elárulom,
hogy a próbákon rengeteget nevetünk
és nagyon rosszak vagyunk. Felszabadító érzés minden próba, amíg el nem
érünk a finisbe. Ilyenkor mindig köze-

lebb kerülünk
egymáshoz,
új oldalait ismerjük meg a
másiknak, erre a hétköznapokon nem
adódik lehetőség. Ki kell emelnem,
hogy ez egy igazi csapatmunka. Megírhatnám én a mesét, de ha nem lenne
ilyen támogató, lelkes, nyitott csapat körülöttem, akkor be is dobhatnám utána
a kályhába. Hiszen egyedül semmire
nem mennék vele! Ez a mi igazi közös
munkánk! Mindenkire szükség van, még
azokra is, akik eﬀektív nem látszódnak
a darabban. Rengeteg támogatást kapunk a családunktól, a szülőktől. Peti, a
párom például minden évben szabadságot vesz ki erre a hétre, hogy a segítségünkre lehessen mindenben.
 Mi motivál az óriási többletmunkával járó feladat megvalósításában?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon hálás vagyok a sorsnak, az életnek,
a felsőbb erőknek, hogy itt élhetem az
életem, egy ilyen közösségben. Kipróbálhatunk olyan dolgokat amiket, ha
nem ide sodor az élet, csak messziről
csodálhatnánk. Mindezt úgy, hogy megajándékozunk vele másokat, örömet és
boldogságot szerzünk vele. Engem az is
motivál, mikor egy csodás hangú kollégám énekelhet és azt felvesszük, mint
a profi énekesek. Szerintem ajándék az
élettől, hogy ilyen különleges dolgokat
kipróbálhatunk. Azok a dolgok tesznek
boldoggá, mikor mások titkos álma,
vagy ki nem mondott vágya valósággá
válik. A mese nélkül ez nem lenne. Fárasztó, nem tagadom, de ha nem lenne,
szegényebb lenne az életem egy csodával. Szerintem mindenkinek szüksége
van rá, hogy kikapcsoljon egy kicsit. Hatalmas ajándék, hogy ezt közvetíthetjük
a gyerekek felé, akik az óvodánk életének legfontosabb részét képezik. Nem
szeretnék most a mesék fontosságáról

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

beszélni, de lényeges eleme a félelem.
A gyerekek biztonságos környezetben,
szeretett emberek körében élik át a félelmet, szeretett emberek közvetítésével és
így sokkal könnyebb annak feldolgozása
is. Szakmailag is nagyon sok dolog szól
az előadásunk mellett, de az érzések,
amiket kelt, amik feldolgozhatók általa,
azok itt is fontosabbak.
 Részt veszel szakmai továbbképzéseken, vagy az áradó kreativitás saját adottságaidból,
természetedből fakad?
Részt vettem drámapedagógiai tanfolyamon, de őszintén megmondom,
sokkal többet tanulok Gergőtől és a
kollégáktól. Margit igazi jó partner min-

denben és csodás főnök, tőle is nagyon
sokat kapok. Ez a két hónap mindenkinek tanulás. Empátiából, szeretetből,
egymásra figyelésből, egymásról. És nagyon szomorú az utána következő időszak. Tudod milyen? Mint egy szerelmi
bánat. Üres lesz egy kicsit a szíved, és
nem tudod, mit kezdj magaddal.
 Hogyan töltekezel, lazítasz,
hogy ennyit tudj adni az óvodás
apróságoknak?
Nekem az óvoda is töltekezés. Szerintem, aki gyerekek között dolgozik,
örökké fiatal marad a szíve. Náluk nagyobb akkumulátor-töltő nincs a világon. Nagyon szeretem a kollégáimat is.
Katussal és Erzsikével pedig különleges
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a kapcsolatunk a csoportban, mindennap feltöltjük egymást és rengeteget
nevetünk. Azt hiszem, kiemelkedően
szerencsés ember vagyok. A szabadidőmben pedig nagyon szeretek a barátainkkal lenni. A párommal rengeteget
kirándulunk és fontos hobbim a fényképezés. Köszönöm, hogy rám gondoltatok
és hogy elmondhattam, milyen csodálatos közösségben dolgozom a Telepi Óvodában.
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Építészet

Hurrá, építkezünk! – Az első lépések
Részletek a Településképi Arcula Kézikönyvből
Az idei év lapszámainak építésze témájú rovatában Budakalász elkészült Településképi Arcula Kézikönyvének egyes fejezeteit mutatjuk be, azzal a céllal, hogy segítsük a kiadvány minél szélesebb körű megismertetését és használatát.
Igények megfogalmazása
Mindenekelőtt fel kell mérnünk anyagi
lehetőségeinket és a család életviteléhez
vagy a megbízás céljához igazodó valós
igényeinket. Ennek alapján összeállíthatunk egy építési programot (szobaszám,
fontosabb berendezések helyszükséglete, tárolási igények, háztartás jellege,
kedvelt hangulatok stb.), kiemelve a
számunkra lényeges tervezési szempontokat (akadálymentes, ökologikus, paszszív, épületautomatizálással felszerelt,
hagyományos, modern, többgenerációs
stb.), melyeket megosztunk az építésszel.
Kerülendők a túlzott méretek, melyek
többletköltséget jelentenek mind az építés, mind pedig a fenntartás terén.
[Ne feledjük: egy jól megtervezett és
igényesen fölépített épület később igény
szerint bővíthető. Vegyük számba a
majdani fenntartási költségeket is!]

A telek kiválasztása
Olyan helyet válasszunk, amely nem
csupán álmainknak, hanem életmódunknak, és az általunk összeállított
építési programnak is megfelel. Más
szempontokat kell figyelembe venni egy
történelmi utcakép vagy egy új parcellázás esetén. Meghatározzák lehetőségeinket többek között a terepviszonyok, a
telek beépíthető részének helyzete, azon
belül a beépítés mértéke. Egyeztessünk
a főépítésszel, tisztázva, hogy a területre érvényes előírások biztosítanak-e
lehetőséget az általunk elképzelt épület
megvalósítására! Egy-egy területre eltérő
településképi előírások érvényesek, melyek eleve meghatározhatják épületünk
jellegét: a tető formáját, a fedés típusát,
a kerítést stb. Tájékozódjunk a terület
sajátos tulajdonságairól (széljárás, benapozás, szabályozás, fejlesztési kilátások),
a szomszédban várható beépítésekről és
azok hatásairól, a közművesítés mértékéről.
[Már a telek kiválasztásakor kérjük
építész segítségét!]
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Hogyan válasszunk építészt?
A tervezéssel építészt bízzunk meg,
akit elsősorban a referenciamunkák
alapján válasszunk ki! Ebben segítségünkre lehetnek a szakfolyóiratok, az
építészek saját honlapjai, vagy a település büszkeségeit felsorakoztató vagy
az arculati kézikönyv jó példái. Bátran
csengessünk be egy-egy tetszetős házba,
bármerre is járunk. A büszke tulajdonosok, ha elégedettek voltak az építésszel,
általában szívesen megadják elérhetőségét, amely alapján célszerű megtekinteni
néhány további munkáját is. Az engedélyezéshez vagy a bejelentéshez szükséges
tervdokumentáció mellett a kiviteli terv
garantálja számunkra, hogy átgondolt
részletekkel, az előirányzott költségkereten belül maradva, építészetileg magas
színvonalú, értékálló épület szülessen.
[Nem érdemes spórolni a tervezési
díjon, amely elenyésző az épület
négyzetméterárához képest. Egy
kvalitásos építész terve komoly
költséget, és nem kevés bosszúságot
takarít meg számunkra.]

Az én házam az én váram
Egykor minden ház hasonlatos volt
a többihez: a környéken beszerezhető
építőanyagokból, az általános életkörülményekhez igazodva épült, a méreteket,
nyílásrendeket a meglévő formák után
alakították. Mint rész az egészben, a ház

rokonságot vállalt a többi házzal. Nem
különb emlékmű akart lenni, hanem
együtt kívánt élni velük. Ugyanakkor
két egyforma ház nem volt egy településen sem! Építtetője azt a maga lelkéhez,
szükségleteihez alakította. A különbség
főként a homlokzati díszítésben, részletmegoldásokban volt tetten érhető.
Manapság házunknak vajon menynyiben kell tükröznie egyéniségünket?
Befolyásolnak-e a divatok? Házunk a
magunk és családunk számára épül, általában életünk egyik legnagyobb vállalkozásaként. A jó épület nem csupán
ízlés kérdése. Vannak meghatározható
technikák, eljárások, amelyek alkalmazásával jól használható, a helyi építészeti
karakterhez igazodó, arányosabb és esztétikusabb épület építhető. Ez a kiadvány
ezeket a módszereket és szempontokat
veszi számba, melyek alkalmazása egységes hangulatú beépítést eredményez
− ez adja egy település varázsát, jellegzetes karakterét, amiért azt választottuk jövendő lakóhelyünkké. Szó nincs azonban
uniformizálódásról: bizonyos alapszituációk, arányok betartása mellett is végtelen számú, csak ránk jellemző variáció
dolgozható ki.

Egy jó épületből mindenki proﬁtál!
Az épület nem önmagában áll: része
egy adott utcaképnek, a városképnek,
sőt, a táj egészének. Ezért kiemelten

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

fontos egy adott közösség számára, hogy
az Ön által megálmodott épület hogyan
fog kinézni, és hogyan illeszkedik
környezetébe, hiszen az épület „haszna”
a gazdáé, azaz az építtetőé, a látvány
azonban mindenkié!
[Ne feledjük: egy, a környezetébe
illeszkedő, kellő alázattal és érzékenységgel szerkesztett, jó épületből
a tulajdonos és az egész közösség
profitál!]

Mire ﬁgyeljünk?
Az alábbi alapelvek családi ház és középület léptékére egyaránt vonatkoznak.
Kövessük a domborzatot!
Lejtős terep esetén kerüljük
a nagy bevágásokat, földkiemeléseket, vagy a mesterséges
sík teraszok
kialakítását

Illusztráció: Lukács Péter

Az épület illeszkedik a lejtős
terepre, kövessük ezt a
szemléletet

Kiindulópont: jó telepítés
Az épület telken való elhelyezésénél a helyi előírásokon, a terep és a
talaj adottságain túl vegyük figyelembe
– a benapozást, a szélirányt, és a kilátást, – a gyalogosan és gépkocsival történő optimális megközelítést, – a kert
kialakítását és a jó kertkapcsolatot,
– a telken meglévő növényzetet – a
szomszéd beépítés hatásait (kilátás, árnyékolás, áthallások), – bővíthetőség
lehetőségeit!
Ne csak a házban, hanem kertben
is gondolkozzunk! A kert tervezéséhez kérje kert- és tájépítészmérnök
segítségét!

Az épület bejárata legyen jól látható,
és építészetileg hangsúlyos helyen. Veszélyes, ha a gépkocsival áthajtunk a
gyerekek által is használt pihenőkerten,
gondoljuk át a gépkocsitárolás helyét.
Egy kopár, elhanyagolt telek és a rossz
kertkapcsolat hosszú távon élhetetlenné
teszi a legszebb házat is. A telek ékessége lehet egy-egy korosabb fa, melynek eszmei értéke is felbecsülhetetlen!
A jó telepítés az alap, amire jó házat
lehet építeni. Ne feledjük: a jó telepítés
nem pénzkérdés!

Tájolás, széljárás
A megfelelő tájolásra az energiatakarékosságon túl a mentális
komfortérzet miatt is figyelnünk
kell. Általános szakmai konvenció,
hogy a hálószobák keleti (ÉK, DK),
a konyha és a kamra északi (ÉNy,
ÉK), a nappali déli (DK, DNy) tájolása a kedvező, ezek maradéktalan érvényesítése ugyanakkor nem
mindig lehetséges. Fontos, hogy a
huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség lehetőleg benapozott legyen, a
napsugárzás ugyanakkor hátrányos
lehet nyáridőben, mert a helyiségeket túlságosan felmelegíti. Ez ellen a
legegyszerűbben átmeneti terekkel
és árnyékolással lehet védekezni. Az
évszakonként változó napmagassághoz igazodva egy jól elhelyezett tornác télen és tavasszal, amikor nagy
szükség van az energiafelvételre,
nem akadályozza a benapozást, a
nyári időszakban azonban védelmet
nyújt a túlzott felmelegedés ellen.

Természetes, szép és olcsó árnyékoló „szerkezet” egy megfelelően
elhelyezett lombhullató fa koronája,
amely szintén az előbbi elven működik. A benapozás vizsgálatakor
vegyük figyelembe a környezetben
lévő árnyékot vető objektumokat,
épületszárnyakat is. A hazánkban
uralkodó észak-nyugati széliránynak kitett homlokzatokra kevesebb
nyílás kerüljön, a teraszt lehetőleg
a széltől védett helyzetbe helyezzük.

A szükségesnél nagyobb mértékű
talajmunka (kiemelés, feltöltés) jelentős és felesleges költségtöbblettel jár,
és örök sebet üt a tájban, csökkentve a
saját és a szomszédos ingatlanok értékét
is. Egy leleményes építész különböző
eszközök (a szintek és a belmagasság
meghatározásával, szinteltolással, jó
térbeli elrendezéssel stb.) segítségével a
táj megváltoztatása nélkül tudja a lejtős
terepre illeszteni a házat. Ha az életformánktól idegen a hegyvidék, a táj átalakítása helyett javasolt sík terepen telket
keresni!
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

MÁRCIUS-ÁPRILISI PROGRAMOK

IRODALOM

ISMERETTERJESZTÉS

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Április 10. kedd 19.00
Budakalászi Irodalmi Esték: Nyugat
Kabaré
.O|QOHJHV]HQpVYHUVHVHVWD
1\XJDWRVN|OWĘNKXPRURVYHUVHLEĘO
7XGWDSpOGiXOKRJ\DNRPRO\%DELWV
0LKiO\NXSOpWtUWDNLUDNDWEiEXUyO"
$¿QRP7yWKÈUSiGD]ĘUOWFVRQNROy
VHEpV]UĘO"$PpODE~V-XKiV]*\XOD
DSRNROLODNEpUUĘO"6RPO\y.DULQWK\
+HOWDL*iERU$QGRUpVPiVRN
FVDWODNR]QDNDKDPLVtWDWODQV]i]DGHOĘ
KDQJXODWKR]L]JDOPDVNRUDEHOL
~MViJKtUHNIRNR]]iNDKDQJXODWRW
$YHUVHNHW/DFN¿-iQRVYiORJDWWD

Március 17. szombat 14.00
Szent Korona Délután
+i]LJD]GD'U9DUJD7LERU


Március 24. szombat 18.00
Rockház: ALTERNATÍV EST
0LD]iEUD"
6H[HSLO
0OOHU3pWHU6]LiPL$QG)ULHQGV
.DSXQ\LWiVyUDIRO\DPDWRV
NOLSYHWtWpVDEIpEHQ
%HOpSĘMHJ\)W

.|]UHPĦN|GLN
0ROQiU*\|UJ\±DNXV]WLNXVJLWiUpQHN
:DJQHU3XVNiV3pWHU±]RQJRUD
KDUPRQLND
%HQNĘ=VROW±V]yOyJLWiU

Április 11. szerda 15.00
Versmondó Gála a Magyar Költészet
Napja alkalmából
)HOOpSQHND.DOiV]VXOLpVD7HOHSLVXOL
WDQXOyLV]DEDGRQYiODV]WRWWYHUVVHO
+i]LJD]GD/XWWHU,PUHD0DJ\DU
9HUVPRQGyN(J\HVOHWpQHNJ\YH]HWĘ
HOQ|NH

Március 23. péntek 17.00
ËUiVW|UWpQHWLHOĘDGiVRN
(WUXV]NNHUHNDV]WDOYLWD$]HWUXV]N
Q\HOYPHJIHMWpVHpVDQDJ\V]HQWPLNOyVL
DUDQ\HGpQ\HN0HJKtYRWWDN%HQHGHNI\
È)DEy/)DUDJy.=iKRQ\L$
Április 20. péntek 18.00
Magyar vándor sorozat: Vándorboy
(alias Csonka Gábor) hátizsákos
YLOiJXWD]yHOĘDGiVD
ėPDJDtJ\DMiQOMDHOĘDGiViW
³0LpUWUHQGKDJ\yH]DYHWtWpV"0HUW
D]HVV]HQFLiMiWRV]WRPPHJDpY
IJJHWOHQXWD]iVRPQDN(ONtVpUOHN
NRQWLQHQVRUV]iJiEDVPHJRV]WRP
D]RNDWDNXOW~UVRNNRNDWDPLNUHQHPLV
JRQGROQiO9iODV]WNDSXQNDUUDKRJ\
KRJ\DQpUWLNDYLOiJRWDW|EELNRQWLQHQ
VHQ0LO\HQPiVPHJROGyNpSOHWHLN
YDQQDNDKHO\]HWHNUHSUREOpPiNUDPiV
RUV]iJRNEDQ"0LLVDSUREOpPDQHNQN
VQHNLNPLpUWQHPD]"0LDNXOW~UVRNN"
+RJ\DQXWD]]XQN~J\KRJ\PLQpO
MREEDQPHJLVPHUMND]DGRWWN|]|VVpJ
pOHWpWJRQGRONRGiVPyGMiW"
,O\HQpVKDVRQOyNpUGpVHNUHNHUHVVN
DYiODV]RNDWDYiOWR]DWRVNpSHNHQ
NHUHV]WO/HV]V]yNUHDWLYLWiVUyO
VWiWXV]NLIHMH]pVHNUĘO|OW|]N|GpVUĘO
WHWRYiOiVRNUyOSLDFRNUyOpVWiUVDGDOPL
pOHWUĘODQĘNKHO\]HWpUĘOD]RNWDWiVUyOKiERU~NUyOYDOOiVRNUyONRQÀLNWXV
]yQiNUyOpVQHPXWROVyVRUEDQD
N|UQ\H]HWWXGDWRVViJUyOLV´
$UHQGH]YpQ\UpV]HD)|OG1DSMD
DONDOPiEyOUHQGH]HWWSURJUDPMDLQNQDN
$EHOpSpVLQJ\HQHV

Április 6. péntek 20.00
Rockház
9HQGpJ0HJOHSHWpV
Április 12. csütörtök 18.00
Örömzene sorozat: Kacagj Bajazzo és
énekelj!
$NpWV]RSUiQ$UGy0iULDpV.REUHKHO
=VX]VDQQDD]RSHUDQDJ\PHVWHUHLQHN
3XFFLQL%HOOLQL9HUGL0DVFDJQL
/HRQFDYDOORVWE LVPHUWiULiLWDGMiNHOĘ
=RQJRUiQNtVpU+HJHGĦV9DOpU
.LYHWtWĘQDKiURPWHQRU-RVp&DUUHUDV
/XFLDQR3DYDURWWLpV3ODFLGR'RPLQJR
$SURJUDPD]2SHUD1DJ\N|YHWHL
3URJUDPNHUHWpEHQYDOyVXOPHJ
$EHOpSpVGtMWDODQ

Április 19. csütörtök 19.00
Hangfonó sorozat: Kollár-Klemencz
László (Kistehén zenekar) önálló estje
.ROOiU.OHPHQF]/iV]Oy6]HQWHQGUpQ
pOEDQV]OHWHWW%XGDSHVWHQ
ÒMKDUW\iQEDQHJ\DOI|OGLIDOXEDQW|OW|WWH
J\HUHNNRUiQDNQDJ\UpV]pW$%XGDSHVWL

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

0ĦV]DNL(J\HWHPeStWĘPpUQ|NL.DUiQ
V]HUH]WHHOVĘ7iMUHQGH]ĘGLSORPiMiW
PDMGD]ÈOODWRUYRVWXGRPiQ\L(J\HWHPHQ
D+LSSROyJXVORYDVWDQiUGLSORPiMiW
/RYDVHG]Ę$.LVWHKpQ]HQHNDU
IURQWHPEHUHGDOV]HU]ĘMHV]|YHJtUyMD
6]iPRVSURGXNFLyYHQGpJV]HUHSOĘMH
5|YLG¿OPHNIRUJDWyN|Q\YtUyMD
UHQGH]ĘMHtUyD]HJ\LNOHJUDQJRVDEE
V]pSLURGDOPLNLDGyQiO=HQHL
V]yOyNDUULHUMHWyOLQGXOWHO
gQiOOyHVWMpQEHYRQMDDN|]|QVpJpW
V]HUWHiJD]yWHYpNHQ\VpJHLQHN
UpV]OHWHLEH(OĘDGDOHJVLNHUHVHEE
GDODLEyOIHOROYDVDNRUiEEDQNLDGRWW
LOOHWYHNpV]OĘ~MN|WHWpEĘOPHVpOYLGpNL
KpWN|]QDSMDLUyODWHUPpV]HWWHON|W|WW
HOYiODV]WKDWDWODQNDSFVRODWiUyO
%HOpSĘGtM)W
TÁNC, MOZGÁS
Március 16. péntek 17.00
Aprók tánca
$WiQFRWWDQtWMD%XFViQV]NL%HiWD
PX]VLNiOD%XGDNDOiV]L
7DPEXUD]HQHNDU
%HOpSĘGtM)WNtVpUĘMHJ\)W

EGYÉB

Április 3. kedd 19.00
KÓS Pódium: Bagoly és cica
-RUGiQ$GpOpV6]DEy.LPPHO7DPiV
V]HUHSOpVpYHO
ËUWD%LOO0DQKRII5HQGH]WH3HOVĘF]\
5pND3URGXFHU2UODL7LERU)RUGtWy
=|OGL*HUJHO\'tV]OHW.iOPiQ(V]WHU
-HOPH].iOPiQ(V]WHU5HQGH]Ę
PXQNDWiUVD*HUOyF]L-XGLW
$KDWDOPDVVLNHUUHOEHPXWDWRWWNRPpGLD
¿OPHQLVHPOpNH]HWHVYROWIĘV]HUHSHLW
%DUEUD6WUHLVDQGpV*HRUJH6HJDO
MiWV]RWWD
)HOL[LIM~tUyDNLDQDJ\iWW|UpVUHYiU
6]DNDGDWODQXOGROJR]LNDQDJ\
UHJpQ\HQDPHO\PDMGKtUHVVpWHV]L
iPDNLDGyNVRUUDYLVV]DXWDVtWMiNĘW
'RULVDPDJiWPRGHOOQHNYDOOy¿DWDO
QĘDMpJKiWiQLVPHJpO±LOOHWYHpOQH
KDKDJ\QiNÈPD]pMV]DNDN|]HSpQ
NLWHV]LNDODNiViEyOĘSHGLJEHNRSRJ
KRJ\PHQHGpNHWNHUHVVHQ)HOL[QpO
1iOXNHOOHQWpWHVHEENpWHPEHUWQHP
KRUGRWWPpJDKiWiQDI|OG&VXSiQ
HJ\SHUFUHYDQV]NVpJKRJ\
HJ\PiVDJ\iUDPHQMHQHNÈPPpJLV
|VV]HYDQQDN]iUYDHJ\SLFLJDU]RQODNiVED+iWPLQGHQWPHJWHV]QHN
KRJ\YDODKRJ\W~OpOMpNDKHO\]HWHW«
%HOpSĘGtM)W

Március 13. kedd 19.00
A KÓS Pódium bemutatja: Caveman –
$]ĘVHPEHU
6WDQGXSFRPHG\NpWIHOYRQiVEDQ
$PDJ\DUYiOWR]DWRWNpV]tWHWWH/,7.$,*(5*(/<pV.È//2<02/1È5
3e7(5
(OĘDGMD.È//2<02/1È53e7(5
5HQGH]Ę6=È17Ï(5,.$
6]DEDGV]iM~V]yNLPRQGy
V]yUDNR]WDWy
,JD]LVWDQGXSFRPHG\V]tQKi]L
IĦV]HUH]pVVHO±.iOOR\0ROQiU3pWHU
PyGUD
(J\IpU¿DNLWpSSNLKDMtWRWWDIHOHVpJH
HOPHVpOLKRJ\PLDMySiUNDSFVRODW
WLWNDKRJ\PLDNO|QEVpJIpU¿DNpVQĘN
N|]|WW+RJ\PHQQ\LPLQGHQYiOWR]RWW
D]ĘVNRUyWD±KDYiOWR]RWWHJ\iOWDOiQ
$]ėVHPEHUD%URDGZD\OHJW|EEHW
MiWV]RWWHJ\V]HPpO\HVGDUDEMD±D
&DYHPDQIĘKĘVpQHNVRUViEDQVRN
IpU¿PDJiUDLVPHUKHW±pVMyHVpOO\HO
NH]GKHW~MpOHWHWGHDQĘNLVMREEDQ
PHJpUWKHWLNSiUMXNDWpVVDMiWPDJXNDW
LV«$]HOVĘUDQGLHOĘWWXWiQpVN|]EHQ
LVDMiQORWWSURJUDP
-HJ\iU)W

Március 16. péntek 19.00
Folk Kocsma: Rockabilly est
Elvis-szel
9HQGpJQN=HEUD'Xy9DUJD,VWYiQQDO
5RFN¶Q¶UROOpVWZLVWJDUDQWiOW
%HOpSĘGtM)W

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR

Nyitva tartás:

SPORT
Április 14. szombat 9.00
Tavaszi Tófutás
7iYRNPpVP
,GpQHOĘV]|U0LQLPDUDWRQ
1HYH]pVW|EENDWHJyULiEDQyUiWyO
rajt 10.00 órától.

Március 15. csütörtök 10.00
Ünnepi megemlékezés az 1948/49es forradalom és szabadságharc
KĘVHLQHNWLV]WHOHWpUH
+HO\V]tQEXGDL~WL6]HQW.HUHV]W
)HOPDJDV]WDOiVD3OpEiQLDWHPSORP






+pWIĘ
.HGG
6]HUGD
&VW|UW|N
3pQWHN



=iUYD



(OpUKHWĘVpJHLQN:
+36 (26) 401-069
www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

%XGDNDOiV]6]HQWHQGUHL~WƒZZZNRVNDURO\PKKXƒƒLQIR#NRVNDURO\PKKX

Budakalászi Kultúrcseppek

Változatos színházi kínálat a KÓS Pódiumon
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
az évek során sok programsorozatot indított
útjára. A tavalyi évben – a közönség
igényeire is reagálva – újabb irányban
bővítettük kulturális kínálatunkat.
Irodalmi estek már régóta szerepeltek a
repertoárunkban, amelyek közül néhány
már kisebb előadóestnek is beillett, a
színházi élmény irányába mutatott.
Úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk
a kétszáz főt befogadó Báltermünk
színpad- és fénytechnikai adottságai

Produkciós Iroda már több előadással
is megörvendeztetett minket. Műfaji
sokféleségre törekszünk: a klasszikus
vígjátéktól (Bubus) a groteszken (A fajok
eredete) és komoly darabokon át (Gyógyír
északi szélre) a zenés estekig (Hernádi
Judit, Berecz András) széles a paletta.
Előadásaink egytől-egyig teltházasak.
A közönség értékeli a magas színvonalú
színházi élményt, az ismert színészek kiváló
alakításait. Vonzerőt jelent az is, hogy ezért
az élményért nem kell Budapestre utazni,
így sok időt, pénzt és parkolás miatti
idegeskedést spórolhatunk. Jegyáraink
is barátságosabbak a fővárosinál, hiszen
az adott produkció árától függően a lehető
legalacsonyabb árfekvésre törekszünk.

között is színvonalasan megvalósítható
produkciókat elhozni a helyi közönség
számára. Több színművészeti vállalkozással is jó kapcsolatot alakítottunk ki,
közülük a Nézőművészeti Kft. és az Orlai

Zene füleinknek
Színes kulturális repertoárunkban
mindig is különleges szerepet kapott a
zenei programok szervezése. Számos
programsorozatot indítottunk az évek
során annak érdekében, hogy a közönség
változatos zenei ízlését kiszolgáljuk.
Rockház koncertjeink szervezésekor az
vezérel bennünket, hogy a helyi közönségnek
valódi rockkoncert élményt nyújtsunk,
igényes fellépőkkel, a koncerthangulatot
segítő színpadtechnikával (füstgép,
stroboszkóp). Olyan zenekarokat hívunk,
akiket szeret a közönség, de nem minden
nap láthatóak a tévében. Népszerűségben
a budapesti koncert helyszínekkel
vetekszünk, az ország számos pontjáról
járnak hozzánk, sőt egy-egy nagyobb név
kedvéért még az országhatárokon túlról
is eljönnek a rajongók! Ezt igyekszünk
kedvező jegyárakkal is elősegíteni.
Következő koncertünk kissé rendhagyó lesz,
hiszen az alternatív rock három képviselőjét
hívtuk meg. A Mi az ábra?, a Sexepil
és a Müller Péter Sziámi AndFriends
együttesek koncertjeire március 24-én
18.00 órától várjuk az érdeklődőket. A
rockzenét kedvelőknek jó hír az is, hogy
munkatársaink tavaly november óta a
Rádió Szentendrében heti rendszerességgel
szerkesztik és vezetik a Rockház c. műsort,
sok-sok zenei csemegével, beszélgetésekkel
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fűszerezve. Legutóbb például A Dal c.
verseny győztesével, az AWS zenekarral
beszélgettek a fiúk.
2017-ben indítottuk el Folk Kocsma
sorozatunkat azzal a céllal, hogy a népzenét
és néptáncot kedvelő közönség számára
élőzenével gazdagított, kötetlen szórakozási
lehetőséget kínáljunk. A vendégek
asztaloknál foglalhatnak helyet, akinek
kedve támad, táncra perdülhet és énekelhet;
a kezdőknek pedig tánctanítási lehetőséget
biztosítunk. Szeretnénk minél több
népcsoport kultúrájának helyet adni. Eddig
sikerrel rendeztünk magyar, sváb, délszláv,
bolgár, ír, cigány Folk Kocsmát. Március
16-án az amerikai „népzene”, a country és
a rock and roll kerül sorra. Vendégünk a
Zebra Duó lesz Varga Istvánnal, aki elénk
idézi Elvis Presley alakját. Terveink között
szerepel még görög, szlovák és moldvai zene
és tánc is az idei évad során.

Terveinket a visszajelzésekhez is alakítva,
a jövőben havi egy előadást szeretnénk
kínálni az idei évadban. Lesz ezek között
verses-zenés est és lesz stand-up komédia
is. Következő előadásunkat március 13án, kedden 19.00 órakor tartjuk. Rob
Becker Caveman – Az ősember című
kortárs Broadway-komédiája lesz látható
Kálloy Molnár Péter tolmácsolásában.
Műfaja egyszemélyes vígjáték, melyből
egyaránt magára ismerhet férfi és nő.
A párkapcsolatok buktatóit, a nemek
közti különbségeket taglaló, áthidaló
megoldásokat kereső magánszám méltán
vívta ki négymillió néző elismerését
világszerte. A humoros jelenetekben
bővelkedő, néhol hisztérikus, másutt
keserédes darab a hétköznapokból merít,
így garantáltan magára ismerhet belőle a
nagyérdemű.
Április 3-án, kedden 19.00 órakor pedig
Bill Manhoﬀ könnyed szórakozást ígérő,
két személyes darabja következik. Címe
Bagoly és cica, amely sokaknak ismerősen
csenghet, hiszen a komédia filmen is
emlékezetes volt: főszerepeit Barbra
Streisand és George Segal játszotta. Ezúttal
Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás
nagyszerű játékát élvezhetjük, Pelsőczy
Réka rendezésében.

Hangfonó sorozatunk, amely a jazz
és egyéb zenei irányzatoknak ad teret,
szintén nagy népszerűségnek örvend. A
hangulatos Kávézó remek helyszínként
szolgál a teltházas koncertek számára.
Legközelebb nőnapi rendezvényünkön,
március 10-én élvezhetjük az öt hölgyből
álló HANEM zenekar műsorát, akik
magukat így jellemzik: „pimasz és érzelmes,
fogékony a politikára és az erotikára
egyaránt”. Következő alkalommal, április
19-én a Kistehén zenekarból ismert KollárKlemencz László lesz a vendégünk, aki előad
legsikeresebb dalaiból, felolvas korábban
kiadott, illetve készülő új kötetéből, mesél
vidéki hétköznapjairól és a természettel
kötött elválaszthatatlan kapcsolatáról.
Végül, de nem utolsó sorban egy
kiváló lehetőségre szeretnénk felhívni a
kisgyermekes szülők figyelmét. A zene
megszerettetését ugyanis nem lehet elég
korán kezdeni. Április 13-án mutatkozik
be a Dúdolj! Ringass! Táncolj! foglalkozás,
amely megfelelő érdeklődés esetén
rendszeresen működik majd a Faluházban.
Ez egy interaktív zenés, mesés, táncos
program 0-4 éves korú gyerekeknek.
A foglalkozást vezeti Paár Julcsi
zeneterapeuta, énekes; zenél a Kortárs
Népzenei Társulat. Házigazda: Csiki Gergő
néptáncpedagógus.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Őskori vadásztanya leletei a Zöld-barlangban!
A Zöld-barlang a Nagy-Kevély kele oldalában, az egyetlen magasan elhelyezkedő, rég felhagyo , kisebb mészkőfejtőtől kb. 100 méterre található barlang. Már
1981 óta több alkalommal folytak különböző irányú kutatások, legtöbb esetben
barlangkutatók dolgoztak a karsztüregben. Ezek döntően a jégkorszakot követő
ún. holocén kitöltéseket érinte ék. A Repiszky Tamás vezetésével folytato 2002.
évi régésze célú ásatás rézkori, római kori és középkori leleteket hozo felszínre.
Most újabb kutatásba kezdtek a régészek. Béres Sándor független kutató, az ásatás
fő szervezője osztja meg velünk a jelenleg zajló ásatás eddigi eredményeit.

 Hogyan közelíthető meg legkönnyebben a barlang? Érdeklődők számára látogatható?
A barlang megközelítése a zöld turistajelzésen a legegyszerűbb. A régi
mészkőbánya pihenőjét, a kilátóteraszt
elhagyva 100 méterre tovább haladva
nyugati irányba, ahonnan balra, meredeken felfelé 20 méterre egy jelzetlen
csapáson jutunk el a barlangig. A Nemzeti Park kiírása szerint, hivatalosan a
barlang kívülről tekinthető meg.
 Milyen eredményeket értek el
az ásatás jelenlegi szakaszáig?
Már az első ásatási napon olyan leletekhez jutottunk, amelyek egy jégkor
végi vadásztanyát bizonyítottak. A kovaeszközök szinte megegyeztek a közeli
Mackó-barlang késő pleisztocén rétegeiben feltárt kőszerszámokkal. Ezek mellett nagyszámú, emberi kéz által feltört
csont -rénszarvas és ló fosszilis maradványai- is felszínre került. Több csonton
is sikerült felfedezni a kőszerszámok

által okozott vágásnyomokat. A vadászott állatok fajmeghatározása, a kőeszközök típusösszetétele, elkészítésük
technológiája alapján a jégkori vadászok
a barlangot valamikor az i.e. 18.000 és
12.000 év közötti időszakban látogathatták. A leletek korára vonatkozó pontosabb értékeket csak a laboratóriumi
mérések után kaphatunk és az előkerült,
kivételesen jó megtartású minták mellett erre minden esély megvan.
 Kik és milyen célra használhatták a barlangot az őskorban az
Önök meglátása szerint?
A barlang méreténél fogva nem lehetett nagyobb embercsoport állandó
lakóhelye, inkább csak ideiglenes menedékül szolgálhatott a portyázó vadászok
számára, amit jól tükröz a kőeszközök
egyoldalú típusösszetétele. A Zöld-barlang egy rövid időszak, talán csak egy,
vagy néhány vadászszezon igen részletes
pillanatfelvételeit vetíti elénk.
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 A feltárt leletek milyen kiállítási helyszínen tekinthetők majd
meg?
A feltárt kőeszközök, – a területileg
illetékes/ásató Ferenczy Múzeum Centrum hozzájárulásával – a Nemzeti Múzeumba kerülhetnek, mivel az összes
hozzájuk régészeti szempontból kapcsolható lelet ott található. A csontleletek a
Magyar Földtani Intézetben vagy a Természettudományi Múzeumban lennének
a legjobb helyen, mivel ott vannak a referencia gyűjtemények. Kiállítás szempontjából természetesen Szentendre vagy
Budakalász lenne a kézenfekvő megoldás.
 Meddig tart a kutatás?
Az ásatásra március 31-ig kaptunk
engedélyt. Előfordulhat, hogy hosszabbításra lesz szükség, mert munkánk nagy
mértékben függ az időjárástól. Előállhat
olyan ásatási állapot is, amelynél a feltárás nem hagyható félbe. Emellett a barlangot a feltárást megelőző állapotba is
vissza kell állítani.
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Zeneiskolai hírek
Február 17-én a Művelődési Házban
rendeztük a Csellóünnep elnevezésű térségi találkozót, melynek Hidasi Orsolya

gordonkatanárunk volt a házigazdája és a
kalásziak mellett szentendrei és visegrádi
csellisták (Oláh Indira és Vass Henrietta
tanítványai) vettek részt rajta. A zongora és
ütőhangszeres kíséretet Lukácsházi Pál és
Lovas László biztosította. A kuriózumnak
számító kb. 20 fős csellózenekar együtt is
muzsikált a szereplők és a hallgatóság nagy
örömére.
A Budakalász TV felkérésére a Kalász
Művészeti Iskola egykori és jelenlegi növendékei, tanárai valamint a Budakalászi
Kórus megtanulta és előadta a magyar
Himnuszt, melynek videofelvételét a TV
munkatársai, hangrögzítését Sütő Lajos, a
Művelődési Ház technikusa végezte a Művelődési Ház báltermében. Igazi közösségi
összefogás eredményeként 43 fős énekkar
és 32 fős zenekar muzsikált Méhes Imre
vezényletére. Ezúton is köszönjük, hogy
a dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenesen rendelkezésünkre
bocsátott két üstdobot, a TV munkatársai
pedig megszervezték a szállításukat. Bu-

dakalász Város Önkormányzata vállalta
a Kalász Suli kórus dobogóinak oda-viszszaszállítását. Ez az alkalom nagy élményt
és valódi oratórikus tapasztalatot nyújtott
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Köszönjük!

Előzetes:
Zeneiskolánkba látogat április 5-10-ig
Londonból a Haringey gitárzenekar. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az alábbi
programokra:
Április 9, hétfő, Kós Károly Művelődési
Ház, Klasszikus gitár szakmai nap
• 9.30-11.00: Londoni gitártanárok
előadása az angol tanítási módszerekről – Díszterem
• 12-12:45: A londoni Haringey Young
Musicans gitárzenekari koncertje –
Bálterem
• 15-17.00: Nyilvános közös főpróba és
improvizációs foglalkozás a londoni,
pomázi, szentendrei és budakalászi
gitárzenekarok diákjaival – Bálterem
• 18.00: Záró koncert – Bálterem
A programokat Budakalász Város Önkormányzata támogatja.

Óvodai hírek

Bölcsödei hírek
 BÖLCSÖDE

I a farsang, áll a bál…
a bölcsődében is!

 NYITNIKÉK ÓVODA

Farsang

A Napsugár csoport gyermekei már januárban a farsangra készültek: tervezgették, találgatták, ki minek fog öltözni. Volt,
aki próbálta titokban tartani jelmezét
több-kevesebb sikerrel. Szorgos-dolgos
kezek díszeket, képeket készítettek a nagy
eseményre, ezekkel csinosítottuk csoportszobánkat. A gyerekek felelevenítették a

22

tavalyi farsang történéseit: zene, móka,
tánc, kacagás, versengések. Természetesen nem maradhatott el a legfontosabb
sem: a jelmezbemutató. Volt kalóz, sellő,
rendőr, kutya, hercegnők, királylányok és
még sorolhatnánk. Örültünk, hogy a jelmezek kedvesek, ötletesek, a bemutatott
szerepek pedig pozitív értéket képviseltek.
Idén a Zenemalom együttes jóvoltából
még egy táncházzal is kedveskedtünk tornatermünkben a gyerekeknek, ami nagy
meglepetés volt számukra. Köszönjük a
szülőknek, hogy erre a napra oly sok finomsággal látták el a csoportot - így a kis
jelmezesek öröme, jókedve teljes lehetett
Nyitnikék Óvoda – Napsugár csoport

A legkisebb korosztály is farsangi mulatsággal űzte a telet, bár „Holle Anyó csak
rázta, rázta a dunyháját.” Míg a falak között
vidám jelmezekben tetszelegtek, játszadoztak, körtáncot jártak a gyerekek, addig a
tél odakünn továbbra is tartotta magát. A
gyerekek a legváltozatosabb és a nekik legkedvesebb jelmezekbe bújtak, sok-sok mesealak, állat kelt életre a bölcsődében.
A bölcsődei dolgozók által készített farsangi fánk és gyümölcstea az eddigieknél is
kapósabb volt. A délelőtt nagyon jó hangulatban telt el, körjátékaikkal már a tavaszt
csalogatták a bölcsődések.
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Iskolai hírek
 KALÁSZ SULI
Busójárás

A mintegy tíz éves hagyományra visszatekintő kalászi busójárás keretében 2018.
február 13-án délelőtt megpróbáltuk elűzni a telet. Az első két tanítási órában az
5.c osztály csapatai ijesztő busó maszkban
szertejártak, s begyűjtötték azokat a tulajdonságokat, amelyektől a tél sötétségével
együtt szabadulni szeretnénk. A tulajdonságokat a kiszebábba rejtettük, amit az
iskolaudvaron égettünk el. A vidám télűző
rendezvényben segítségünkre voltak Kovács László tanár úr és a 7.a osztály tanulói
is.
Fónagy-Mooréh Eszter

Kalóz buli a Kalász Suliban

Az idei iskolába hívogató foglalkozások
első ovisoknak szóló programját február
6-án rendeztük meg iskolánkban. A tornatermet egy röpke órára kalózok lepték el.
Megtanulták a híres kalózdalt, félelmetes
versükkel pedig megrémítették a közelben
tartózkodó ellenséget. Lovagoltak makrancos csikókon, megmásztak zord hegyeket,
átkeltek veszélyes mocsáron, kúsztak félelmetes alagutakban. A sok-sok akadályt
legyőzve megszerezték a megérdemelt kincset, a Kalász Suli tallért, és ezzel kalózhajónk legénységévé váltak.

Iskolai forduló német versés prózamondó verseny

A német vers- és prózamondó verseny
iskolai fordulóját 2018. február 7-én tartottuk iskolánkban. Kiderült, kik azok a
tanulók, akik iskolánkat képviselhetik a
kistérségi és regionális versenyen. Idén
rendhagyó módon a továbbjutó alsósok
és felsősök más időpontban és helyszínen
vesznek majd részt. Nagyon színvonalas
előadásokat hallhatott a zsűri, így nem volt
egyszerű a döntés. A továbbjutókon kívül
számos különdíjasunk is lett. Mind a tanulóknak mind a felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

Bon-bon ma né

A második évfolyam tanítói „zenemániások”. Évfolyam szinten furulyázunk,
és régóta terveztük, hogy osztályainknak
megmutatjuk a komolyzenét „emészthető”
formában. Az interneten találtuk meg a

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Tanterembővítés

való beköltözésre csak a lezárt műszaki
átadás-átvétel, illetve a szakhatósági engedélyek beszerzése után lesz lehetőségünk.
Bízunk benne, hogy a megrendelő Nemzeti
Sportközpontok, illetve a kivitelező Primogen FM Kft. mihamarabb rendezni tudja
a függőben lévő kérdéseket és elhárulnak a
birtokba vétel előtt álló akadályok.

Látogatás az Erkel Színházban

Az iskola 2017. júniusában megkezdett
tanterembővítési munkálatait a kivitelezéssel megbízott Primogen FM Kft. 2017.
december 31-i dátummal készre jelentette.
A műszaki átadás-átvétel folyamata január
első felében megkezdődött. Jelenleg az elkészült műszaki tartalom hibáinak javítása,
a hiányosságok pótlása zajlik. A tantermi
bútorzat 2018. február 15-én megérkezett,
a tantermeket berendeztük. A tantermekbe

Bon-bon matiné éppen nekünk valónak
tűnő programját.
Mivel 3 osztállyal szerettük volna megnézni
a produkciót, hirtelen elhatározásból megérdeklődtük, nem jönnének-e el hozzánk.
Igaz, hogy csak egy tornateremben tudtuk
megrendezni a programot, és semmi felszerelésünk sem volt hozzá, de hátha… Nagy
örömünkre igent mondtak, és ráadásnak az
egész alsó tagozat csatlakozott hozzánk. Kicsit izgultunk, mi lesz ebből: több mint 200
gyerek egy komolyzenei hangversenyen.

Február 11-én a Klauzál Lions Club,
a Borkatakomba Étterem és Budakalász
Város Önkormányzata felajánlásának
köszönhetően közel száz gyermekkel és
szülővel néztük meg az Erkel Színházban
a Pomádé király új ruhája című gyermekoperát. Az értékes felajánlás nem csak
az előadást, hanem a közös, buszos utazás
költségét is fedezte.

Sítábor

Iskolánk csaknem hatvan tanulója vett
részt a Diáksport Egyesület által szervezett,
összesen százhatvan fős sítáborban, Gerlitz-
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Matracokon, padokon, székeken ültünk és
ámulva, nevetve, együttműködve hallgattuk
a professzionális előadást gyereknyelven.
Azt reméljük, ezt az élményt elviszik magukkal a gyerekek, és talán ha Vivaldi vagy
Camille Saint-Saëns nevét meghallják, bólintanak magukban, a koncert szóról pedig
nem csak a Sziget és egyéb fesztiválok, bulik
jutnak eszükbe. Jó lenne hagyományt teremteni ebből a remek élményből!

Karate bajnokság eredmények

Ungvári Nóra 3.b osztályos tanuló a
2018. február 17-én megrendezett XXIV.
Kodomo Kupa meghívásos karate bajnokságon III. helyezést ért el. Gratulálunk a
nagyszerű eredményhez!

enen. A résztvevők számára hat különböző
szintű csoportban biztosítottunk sí-, illetve
snowboard oktatást. Bár az időjárás hagyott
némi kívánni valót maga után, a résztvevők
beszámolója szerint nem csak a hó minősége, a hangulat is kifogástalan volt.

Kistérségi matema ka verseny

A Szentendrei Ferences Gimnázium
minden évben megrendezi a kistérségi
matematika versenyt. Az első fordulót a
hetedikes és nyolcadikos diákok saját iskolájukban írták meg, majd a legjobbak részt
vehettek a szentendrei döntőben. A Szentendrei Járásból a döntőbe bejutó 40 tanuló
között öten képviselték a Telepi Sulit és
eredményeikre büszkék lehetünk: A hetedikesek közül Galda Márk 4., Orosz Balázs
7., a nyolcadikosok közül Kovács Gábor 5.,
Bolvári Dóra 7., Holper Zsófia pedig 11. lett.
Felkészítő tanáraik: Oroszné Ivánkay Gyopárka és Nagyné Mózer Gabriella.
Kovács Kristóf Áron, intézményvezető

23

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
KLUBNAP
Március 22. csütörtök 17h
ÖNISMERET, ÉRZELMI INTELLIGENCIA
FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Divéky Györgyivel. Ha valaki nem fér bele a 18 fős
keretbe, annak más játéklehetőséget
biztosítunk.
Április 5. csütörtök: KIRÁNDULÁS
VÁCRA – a püspökség története,
múzeuma. A kirándulás kapcsolódik
Dr. Faragó Eszter márciusi előadásához. A részletekkel (indulás, stb.)
Faragó Eszter szolgál.
Április 12. csütörtök 17h: KÖLTÉSZET
NAPJA - játékos irodalmi vetélkedő.

MOZGÁSÓRÁK, KÉPZÉS
Szerda délutáni vízi torna
foglalkozásainkhoz oktatót
(testnevelőt vagy gyógytornászt)

keresünk.
A jelentkezést várja Lazanyi Edit
tel.: +36 70 456 0605.

SZÁRAZFÖLDI TORNA: MÁRCIUSBAN a
hétfői órákat változatlan időpontokban, a csütörtökieket saját vezetéssel,
összevontan tartjuk. Egyéb mozgásórák a megszokott rend szerint.
NÉMET TANFOLYAM emelt, középhaladó szint Peltzer-Dubovszky Líviával
keddenként. Tel: 20/918 3026,
dublixi@yahoo.de

KIRÁNDULÁS
Március 21. szerda KISCELLI MÚZEUM
(Bp. III. Kiscelli u. 108.)
Találkozás: Hév Bp. felé: 9.06. Budakalász 2. kocsi. Utána Kolosy tértől a
165-ös autóbusszal a Remetehegyi út
végállomásig utazva, majd rövid séta
a Kolostor utcán lefelé.
Program: Zseblámpás kriptatúra és épületséta c. túra vezetéssel, majd a kiállítások megtekintése. Belépő: 1200 Ft,
nyugdíjas: 600 Ft, 70 fölött ingyen. Idegenvezetés díja: 7000 Ft/csoport.
Szervező: Kecskés Éva, tel. 341-358,
70/2542906, kecskes.eva@t-online.hu

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

Egészségklubunk működését
támogatja a

ORVOSI ELŐADÁS
A MÁRCIUS 29-RE TERVEZETT
ORVOSI ELŐADÁS A HÚSVÉTI
ÜNNEPKÖR MIATT ELMARAD.

Egészségklubunk március 1-én tartotta éves rendes, egyben tisztújító
közgyűlését.
A közgyűlés elfogadta a 2017. évi
beszámolókat. Három ponton módosította alapszabályát:
- határozatképesség feltétele
- elnökség létszáma (7 fő)
- elnökség megbízatásának ideje (4 év)
Megválasztotta az új elnökséget:
elnök: Nagy Endréné
szakmai vezető: dr. Gál Katalin
titkár: Lazanyi Istvánné
gazdasági vezető: Rakics Istvánné
elnökségi tag: dr. Csobod Judit
elnökségi tag: Dr. Faragó Eszter
jegyzőkönyvvezető: Németh Erika.
Meghallgatta és elfogadta a 2018. évre
előterjesztett szakmai és pénzügyi tervet. Írásos beszámolóinkat honlapunkon is közzétesszük.

Köszönőlevél
A korábbi generációk jellemzően
helyhez kötöttek voltak. Ahova születtek, ott élték le egész életüket, el sem
tudták volna képzelni magukat máshol.
Lehetőségük sem volt lakóhelyet váltani
és az ősök hagyományaihoz erőteljesen
ragaszkodtak. Így élt Simon Károlyné
is, aki életének 83 évét élte le Budakalászon. Időskorára alakult úgy élete, hogy
Miskolcra került fia mellé. Szülővárosát

nagyon szerette és a Budakalászi Polgármesteri Hivatalhoz fordult, hogy új
címére kérje a Budakalászi Hírmondó
postázását. Az ország másik végéből is
szeretne hallani szülőfaluja híreiről, eseményeiről. Ezentúl rendszeresen kapja az
újságot, így az alábbi a levelet fogalmazta
meg. Kívánunk Márta néninek még hoszszú életet jó egészségben, szerető családja körében!

Anyakönyvi hírek

Gyászhírek

Februári anyakönyvi események:

Februárban elhunytak:

Házasságkötés
Városunkban februárban
2 pár kötött házasságot.

Városunkban februárban
tizenketten hunytak el.

Sok boldogságot
kívánunk nekik!
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Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük Budakalász Város legifjabb polgárait:
Bognár Boróka Léna
Juhász Milán Alex
Kruppa Kira

Maráczi Márta
Mester Janka Veronika
Németh Róza

Részvétünk
a hozzátartozóknak!

Jó egészséget kívánunk nekik!

Élet keresztyén Szemmel
BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Egészség
Preven v szűrések 2018-ban
Budakalász Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan ebben az esztendőben is kiemelt figyelmet
fordít a lakosok egészségére, a betegségek megelőzésére, az
egészségtudatos életmód kialakítására. Ezért folytatja a több
mint tíz évvel ezelőtt megkezdett szűrőprogramját. Biztosítja
a szűrővizsgálatokhoz szükséges eszközöket, helyiségeket, finanszírozza a szakorvosok tiszteletdíját.
Az előző évekhez hasonlóan a szűrések lebonyolítását az
Egészségklub önkéntes tagjai végzik.
A vizsgálatokra jelentkezni lehet a Budakalászi Hírmondó
márciusi lapszámában közzétett hírek szerint, a megjelölt személyeknél, a megadott telefonszámokon.
A szűrőprogramokra mindenki hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és a TAJ kártyáját!
A szűrésekre az Egészségház vérvételi helyiségében kerül sor,
az alábbi időpontokban:
1. UROLÓGIAI betegségek szűrése: A vizsgálatot Dr.
Bódy Gábor Dénes urológus szakorvos végzi.
Ide tartoznak a vese megbetegedései, húgyhólyag problémái,
az idős korban jelentkező vizelettartási gondok, az 50 év feletti
férfiak prosztata megnagyobbodása és az ezzel járó betegségek
is. A vese és hólyagproblémákkal kapcsolatos vizsgálatra várjuk hölgyek, asszonyok jelentkezését is.
Időpontok: az előző évektől eltérő napon és időpontban az
alábbiak szerint:
– 2018. április 20-án pénteken délután 14-től 18 óráig,
– 2018. május 18-án pénteken délután 14-től 18 óráig
– 2018. szeptember 21-én, pénteken délután 14-től 18 óráig
Jelentkezni lehet: Dr. Ollár Györgynél kedd és szerdai napokon 18-20 óra között a +36 (20) 524 2355 telefonszámon.
2. VASTAGBÉL szűrés időpontjai:
A vastagbél szűrése székletminta vizsgálattal, humán specifikus teszttel történik, melynek során a vér jelenlétét ellenőrzik
a székletben. A vizsgálatot a Centrum Lab Laboratóriumi, Diagnosztikai Kft. végzi. Az eredmény lehet negatív, ebben az
esetben nincs szükség további vizsgálatra. Pozitív eredmény
esetén a vizsgálat vér jelenlétét igazolta, ekkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. A vér jelenléte még nem jelent
biztos daganatot, más elváltozások is járhatnak a rejtett vérzéssel, pl: bélgyulladás stb.
Erre a szűrővizsgálatra érvényes okmányokkal, adatlap
kitöltésével, SZEMÉLYESEN kell jelentkezni! Az adatlapok átvételére, kitöltésére, leadására az Egészségház felnőtt
háziorvosi rendelő betegváró helyiségében kerül sor az alábbi
napokon:
– 2018. szeptember 10-én hétfőn 16-tól 19 óráig,
– 2018. szeptember 17-én hétfőn 16-tól 19 óráig.

A jelentkezések után, a lapok leadási sorrendje szerint kerülnek kialakításra a csoportok. Jelentkezéskor egyéni igények
elfogadására is van lehetőség a csoportba sorolásnál. A jelentkezőket levélben fogjuk értesíteni a tégelyek átvételének
és a székletminta visszahozásának, leadásának időpontjáról.
Tervezett időpontok:
Első csoport 2018. október 5-én pénteken (tégely átvétel),
2018. október 8-án, hétfőn a székletminta leadása.
Második csoport 2018. október 12-én pénteken (tégely
átvétel), 2018. október 15-én hétfőn a székletminta leadása.
Harmadik csoport 2018. október 26-án pénteken (tégely
átvétel), 2018. október 29-én hétfőn a székletminta leadása.
Negyedik csoport 2018. november 9-én pénteken (tégely
átvétele), 2018. november 12-én hétfőn a székletminta
leadása.
3. Folytatjuk a SZEMFENÉK SZŰRÉSÉT is ebben az
évben.
Az életkor növekedésével egyes szembetegségek (zöldhályog,
szürkehályog) előfordulásának nő a gyakorisága. Ezért is fontos, hogy prevenciós szűrésre kerüljön sor, mégpedig a szemfenék vizsgálatával és a szemnyomás mérésével.
A vizsgálatot Dr. Dienes Lóránt PhD szemész szakorvos végzi,
a szűrővizsgálatok időpontjai:
– 2018. március 21-én szerdán, délután 13-tól 17 óráig.
– 2018. április 26-án csütörtökön délelőtt 10-től 14 óráig.
– 2018. május 9-én szerdán délután 13-tól 17 óráig.
A szűrés helye a jól felszerelt OPTIKAI SZAKÜZLET (Optikalász - Budakalász, Budai út 18.), jelentkezni is itt lehet, nyitvatartási időben hétfőtől, csütörtökig a +36 (26) 342 703-as
telefonszámon.
4. BŐRGYÓGYÁSZATI szűrésekkel kapcsolatos egyeztetések még folyamatban vannak.
A vizsgálatot az elmúlt évekhez hasonlóan Dr. Bakos Beáta
bőrgyógyász és allergológus szakorvos végzi, várhatóan az
őszi (szeptember-október) hónapokban. Az érdeklődők kísérjék figyelemmel a Hírmondó nyári lapszámát.
5. A NŐGYÓGYÁSZATI szűrésekkel kapcsolatosan tájékoztatjuk a lakosokat, hogy objektív okok miatt ebben az
évben nincs lehetőségünk a szűrővizsgálat lebonyolítására.
Az esetleges változásokról – a folyamatban lévő tárgyalások
eredményétől függően – a jövőben tájékoztatjuk Önöket.
Egészségük megóvása érdekében éljenek az Önkormányzat, a szakorvosok és az Egészségklub nyújtotta
lehetőségekkel!

dr. Csobod Judit, a szűrések koordinátora
Garami Lászlóné, a Népjóléti Bizottság tagja
Rogán László, polgármester

egészségért!
aazközösségért!
XII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM z 2018. MÁRCIUS 12.

facebook.com/budakalaszvaros

www.budakalasz.hu
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Katolikus hírek

Interak v kalandjáték Budakalászon!
#SzerelemBudakalász

Évek óta együtt vagyunk, a lángoló
szerelem helyére a hétköznapok, a megoldandó feladatok, a megszokás költözött? Ahelyett, hogy elkezdjük másutt
keresni a boldogságot, inkább töltsük
újra házasságunkat!

Kaland – Játék – Roman ka
Április 2-án indul Budakalászon az a
Szeretet-Kaland, melyre minden házaspár – és házasságra készülő pár – jelentkezését várjuk. Hívjuk mindazokat, akik
vállalkoznak arra, hogy kettesben érdekes játékokon keresztül gazdagítsák egymást, újra felfedezzék egymás értékeit és
szépségét és színt vigyenek a megszürkült hétköznapokba.
A program során, 6 héten keresztül,
egy-egy feladatot kell teljesíteniük a pároknak, melyeket úgy állítottunk össze,
hogy kortól és élethelyzettől függetlenül
teljesíthetőek legyenek mindenki számára. A kalandokban kitartó párok nem
csak kapcsolatukat tölthetik újra, értékes
ajándékokat is nyerhetnek!

Regisztrálni április 2-ig,
az alábbi honlapon keresztül
lehet, ahol további információ
is található a programmal kapcsolatban!
https://szerelembudakalasz.wixsite.
com/szerelem
Amennyiben kérdése merülne fel a
programmal, vagy a regisztrációval kapcsolatban, kérjük keresse bizalommal a
szervezőket!

elutasítóknak, a keményszívűeknek, a gőgösöknek s a fanyalgóknak, mint a bután
elszalasztott esély. A Biblia utolsó lapján
így összegződik mindez az üdvösségre
nézve:

s mindenkor, aki kezet emel testvérére,
az Isten teremtésére. Magzataitok, akik
majd egykor demokráciának nevezett,
igazságosabbnak szánt világban fognak
élni, kainos indulattal piros vérrel festett
képet mutogatnak az ország vezetőjéről,
s kivégzéséről delirálnak. A bűntelenség
önáltató mámorában akasztófáról beszélnek egyszerű választások kapcsán, s
szívükben visszasírják azokat az időket,
amikor vesék leverésével intézhették el
az egyet nem értés kérdéseit. Gyűlölet
magvát elvetve tagadják meg nemzeti
közösségüket: „vajon őrizői s gondozói
vagyunk-e egy másik országba taszított
nemzettestvéreinknek”, kérdezik hetykén.
Ezernyi Júdás ők, akik saját véreik karját
is szívesen lefogják harminc ezüstért, s
ingujjat feltépve szabaddá teszik a vénát
a méreginjekció számára. Ne rajtam sírjatok, hanem ezeken a „széltől hányatott
víztelen fellegeken, a kiknek a sötétség
homálya van fenntartva örökre”. Azokat az örömtelen embereket sirassátok,
akik soha értékteremtésre, építkezésre
nem gondolnak, de fáj nekik, ha nem
osztozhatnak a másén, s adni mindenkor
irigyek. S magatokon sírjatok, ha ezekkel közösséget vállaltok, mert ahogy az
apostol is írja: „mi egyezsége Krisztusnak
Béliállal?”
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Mindenkit szeretettel várunk a szervezők nevében:
Nagelné Binder Ágnes és Nagel István
06-30-417-9067
szerelem.budakalasz@gmail.com

Élet keresztyén Szemmel

Kit sirassunk?

Munkácsy: Golgota
Jézus félholtra verve, véresen vonszolta keresztjét a vesztőhely felé. A természet fájdalmasan zokogott, a tücsök
gyászindulót ciripelt s idézve egy szépséges evangélikus ének szavait „elbújt
a nap, gyászukba rogyva siratnak választottaid.” A menetet nagy sokaság és
síró-rívó asszonyok kísérték. Jézus pedig
egyszer csak összeszedve maradék erejét, felegyenesedett, hozzájuk fordult s
ezt mondta: „(...) ne sírjatok én rajtam,
hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon” (Lk.23:28).
Az Isten viharzó szava volt ez, az evangélium öntőmintája, a negatív, amely
minden szép kép mögött ott van. A binaritás egyszerű tisztasága, amely mindig oly
keserű a kívülmaradóknak, a békejobbot
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„Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon
a városba. De kinn maradnak az ebek és
a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok,
és a bálványimádók és mind a ki szereti és
szólja a hazugságot.” (Jel. 22:14-15)
A ma keresztyén nemzedéke itthon hallani véli, amint a Krisztust siratók értelme
századokat előre látva magzataik magzatain rínak roppant revelációkkal. S hallani vélik a Megváltó kegyelmes-ítéletes
intését imigyen folytatódni: Helyetekre
állok s elszenvedem a Büntetést, adósleveleteket a keresztfára szögezem, hogy az
Istent újra Atyátokká tegyem s titeket az
ő gyermekeivé. A sötétség fiai azonban azt
mondják: ők nem adósai senkinek, nem is
vétkesek, hogy büntetést szenvedjenek.
Az Isten haragja marad hát rajtuk. Ezek
mindennap megölnek engem a világ kezdetétől annak végezetéig. Kain volt az, aki
megölte testvérét, s mikor Isten azt kérdezte tőle „hol van a te testvéred” nyeglén így válaszolt: „vajon őrizője vagyok-e
én őneki?” S Kain mindenki, mindenhol

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

CYEB Budakalász hírek

Sport

BMSE – Foci hírek
Eseménnyel teli hónapot zárt
februárban labdarúgó szakosztályunk. Szinte mindegyik
korosztály részt vett különböző
terem-, illetve szabadtéri műfüves tornákon. Sok felkészületi mérkőzést
jelentett ez és mellette rengeteg kemény
edzést. Mivel három csapatunk is esélyes
a saját bajnokságuk megnyerésére, a kemény, kitartó munkára szükség is van.
Örömhír, hogy megint sok budakalászi
lurkót igazoltunk és szinte senki nem távozott az egyesülettől. Mindent megteszünk,
hogy a kalászi gyerekeket rábírjuk a sport
szeretetére és rájöjjenek a szülők is arra,
hogy milyen fontos a gyermekeik számára
a mozgás. Vezetőségünk a tömegsportot támogatva próbálja irányítani a klubot. Természetesen vannak tehetséges játékosok,
akiknek biztosítjuk a feljutást a magasabb
osztályba. Edzőink egymást segítve végzik
a munkájukat és fáradságot nem kímélve edzik a gyerekeket. Hidegben, esőben,
hóban, hétvégén is dolgoznak és fantasztikus türelemmel tanítják gyermekeinket
a kitartás, a küzdeni akarás és a fegyelem
szabályaira. Nagy-nagy köszönet nekik.
Sok feladatunk van és nehéz mindennel
megbirkózni, de mindezt nem magunkért,
hanem budakalászi gyermekeink egészségéért tesszük. Nem szabad sajnálni a
támogatást, nem szabad sajnálni a segítséget, mert mindez meghozza gyümölcsét
az elkövetkező években. Legnagyobb öröm,
amikor csemeténket boldognak látjuk és

U-13-as siker csapat
nevetve ér haza egy nehéz mérkőzésről és
csak annyit mond „győztünk”. Legszebb
példája a győzelemnek az, hogy az U-13-as
korosztályunk a Futsal bajnokságban bejutott a legjobbak közé és érmekért játszik. A
bajnokság is elkezdődik, bár a pálya talaja
még nem megfelelő a mérkőzések lebonyolítására, így amit tudunk, a pomázi műfüves pályán játszunk le. Teljes lendülettel
és odaadással vágunk bele a tavaszi küzdelmekbe és minden korosztály ígéri, hogy
méltó lesz Budakalász hírnevéhez.
Ha lehetőség van, támogassák az egyesületet adójuk egy százalékával!
Adószámunk: 19175780-1-13.
Segítségüket előre is köszöni a BMSE
összes sportolója.

Az elmúlt két hétben a Salgótarján és
a Hatvan NB II-es csapataival mérkőzött meg a budakalászi kézilabda csapat.
A Salgótarján ellen hazai pályán, több
sérült és beteg játékosuk hiányában
sajnos vereséget szenvedtek. A Hatvan
elleni idegenbeli meccsen már közel
teljes létszámban két góllal kikaptak. Ez
azonban már egy végig kiélezett csata
volt, ahol a fiúk egytől-egyig remek teljesítményt nyújtottak, nyilatkozták elismerően Forgács Gyula és Hajdu Tamás
vezetőedzők. Az NBI-es férfi kézilabda
csapat jelenleg a tabellán a hatodik helyen szerepel.

Sárosi Tibor, B.M.S.E. elnök

Dátum
03.04
03.11
03.18
03.25
04.01
04.08

Idő
14:00
14:30
15:00
15:00
15:30
15:30

Hazai
Budakalász
Erdőkertes
Budakalász
Verőce
Budakalász
Fortuna

Vendég
Piliscsaba
Budakalász
Kisnémedi
Budakalász
Pomáz
Budakalász

Masters Vizes Európa Bajnokságra indul a Budakalászi női vízilabda csapat

Európa egyik legnagyobb sportrendezvényének, a Masters Vizes Európa Bajnokságnak ad otthont a szlovéniai Kranj 2018-ban.

Városunk színeiben induló masters női
vízilabda csapat a 2018-as budapesti világbajnokságon aranyérmet szerzett. A csapat
vezető trénere a Mesteredző díjas Györe
Lajos, a klub elnöke pedig Lakatos Zoltán.
Céljuk a budapesti világbajnoki cím után az
Európa Bajnoki cím megszerzése.
A csapat névsorában ezúttal is nagy
nevek szerepelnek: Boros Júlia, Brávik
Fruzsina, Brezovai Dorottya, Dalmándy Szandra, Drávucz Rita, Györe Anett,
Ipacs Barbara, Kisteleki Orsolya, Németh
Edit, Pelle Anikó, Szentkereszti Gabriella,
Szremkó Kriszta, Varga Krisztina, Zsám-

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

bok Lili.
A csapat készen áll, és Önök? Hogy a cél
közös legyen, várjuk támogatók jelentkezését, akik szívesen hozzásegítenék a csapatot
a győzelemhez. Budakalász Város Önkormányzata már 500.000 Ft-tal támogatja a
versenyzőket. A kiutazás és a verseny magas költségeinek fedezésére azonban még
szükségünk van további támogatásokra. A
felajánlásokat a következő elérhetőségeken
várjuk: lakatos.zoltan@budakalaszisc.hu,
vagy+ 36 (70) 450 0115.
Csak együtt sikerülhet! Hajrá BSC 1995,
Hajrá Magyarország!

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatárs: Szabady Szin a
Kultúra: P. Debreczeni Melinda
Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea, Szabady Szin a,
Ladinek Viktor, U óné O. Vanda
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

A szerkesztőség elérhetősége:
Cím: 2011 Budakalász, Petőﬁ tér 1.
E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz : Magyar Posta Zrt.
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