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„Úgy gondolom az idei év
is sikeres lesz!”
Interjú Rogán László polgármesterrel
z 3. oldal

Huszadik születésnapját ünnepeli
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Közérdekű
Hasznos telefonszámok
Polgármesteri Hivatal +36 (26) 340 266
Ügyfélfogadási idők:
H.: 9-12 és 13-18, Sze.: 8-11 és 13-16
Ingyenes jogi
dr. Krepárt Tamás
tanácsadás
szerda: 9-11-ig
SOS
Segélyközpont
112
Rendőrség (107)
+36 (26) 502 400
Körze megbízo ak +36 (70) 338 5118
Városrendészet
+36 (70) 314 61 04
Polgárőrség
+36 (30) 621 22 44
Mentők (104) +36 (26) 319 941, 310 424
Tűzoltók (105)
+36 (20) 499 50 14
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Kalászi Idősek Klubja +36 (26) 341 435
Családsegítő
+36 (26) 340 121
SZABADIDŐ
Kalászi Sportcsarnok +36 (26) 540 424
Művelődési Ház
+36 (26) 340 468
Könyvtár
+36 (26) 401 069
HÁZIORVOSOK
Dr. Török Zsolt
+36 (26) 343 364
Dr. Gál Katalin
+36 (26) 341 815
Dr. Sulyok András
+36 (26) 343 364
Dr. Kiss Edina
+36 (26) 341 815
Ügyelet Pomáz
+36 (26) 326 211
Ügyelet Szentendre +36 (26) 312 650
GYERMEKORVOSOK +36 (26) 340 548
VÉDŐNŐK
+36 (26) 342 664
FOGÁSZAT
Dr. Veszeli Dóra
+36 (20) 427 52 73
Dr. Rénes Nóra
+36 (70) 512 87 84
ÁLLATORVOSOK
Dr. Kassay Viktória +36 (30) 383 02 46
Dr. Szalkai László
+36 (30) 960 18 46
Ügyelet
+36 (30) 662 68 49
SZOLGÁLTATÁS
Budai ú Posta
+36 (26) 340 530
Posta (Auchan)
+36 (26) 540 134
Vízművek
+36 (26) 310 796
Szemétszállítás,
+36 (22) 350 111
hulladékudvar
Zöld Bicske K .
TIGÁZ,
+36 (40) 333 338,
gázszivárgás
+36 (80) 300 300
ELMŰ
+36 (40) 38 38 38
OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
Budai ú Bölcsőde +36 (26) 340 255
Mályva utcai Bölcsőde +36 (70) 387 2587
Nyitnikék Óvoda
+36 (26) 340 258
Telepi Óvoda
+36 (26) 340 556
Kalász Suli
+36 (26) 340 307
Telepi Iskola
+36 (26) 340 209
Zeneiskola
+36 (26) 343 418
Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372
EGYHÁZAK
Római Katolikus
+36 (26) 340 327
Református
+36 (26) 262 026
Szerb
+36 (70) 331 8386
Evangéliumi Közösség +36 (20) 886 8752
Bap sta Gyülekezet +36 (30) 934 7372
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Méhészek bejelentési köteleze sége

A méhállományok védelméről és a mézelő
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről, leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.)
FVM rendelet a méhészek számára elő-

írja a méhészeti tevékenység bejelentési
kötelezettségét. A méhészkedést minden
év február végéig, az újonnan megkezdett
méhészkedést a tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni a település jegyzőnek, aki a méhészt
nyilvántartásba veszi. A bejelentőlapok
megtalálhatóak a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán valamint letölthetők a
város honlapjáról (budakalasz.hu/ugyintezes/kornyezetvedelem). A nyomtatványt
benyújtani a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton lehet.

Pest megye már Budapest nélkül vághat
neki az új uniós költségvetési időszaknak
Magyarország kezdeményezte Pest megye
önálló régióvá válását az Európai Bizottságnál – ezt a megyei közgyűlés január
29-i ülése előtt jelentették be ünnepélyes
keretek között Budapesten. Az eseményen
„Pest régió” térképét kézjegyével látta el
Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Turóczy László, a Nemzetgazdasági
Minisztérium helyettes államtitkára és
Szabó István, a Pest megyei közgyűlés elnöke. Vitályos Eszter emlékeztetett arra:
„a Magyar Közlönyben a múlt év végén
jelent meg az a kormányhatározat, amiben a kormány egyetért a közép-magyarországi régió kettéválasztásának
szükségességével Budapest és Pest megye
közös közigazgatási határa mentén.

A kettéválasztás célja, hogy a Budapesthez képest kevésbé fejlett Pest megyére
kedvezőbb európai uniós támogatási feltételek legyenek érvényesek 2020 után” –
idézte az államtitkár.
MTI

Változás a hulladékszállításban
A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 385/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet
szerint 2016. január 1-jétől a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére
legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja a közszolgáltató,
amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja
meg.
A 60 literes kukát az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti
igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja, a települési önkormányzat
által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Magasabb rendű jogszabályváltozás
miatt az önkormányzati rendelet módosításra került, és megszűnt az egyedül élő
60 év felettieknek korábban biztosított zsákos lehetőség (26 db/fő/év).
2016. január 1-jétől az ingatlanhasználó
80 literes kuka ürítésére is köthet szerződést.
A szerződésmódosítási kérelmet ajánlott levélben a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060
Bicske, Csákvári út 45.) részére kell eljuttatni.
A hulladékszállítással kapcsolatos ügyeket minden hónap harmadik csütörtökén,
12 és 16 óra között a budakalászi hulladékudvarban (volt Lenfonógyár udvarában) lehet személyesen intézni. (Telefon:
+36 (22) 350 111)
Zöld Bicske Nonprofit Kft.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Úgy gondolom az idei év is sikeres lesz!
Mozgalmasan kezdődö az év, hiszen rögtön januárban a Cserkészház kertjében
átadták a közösségi műjégpályát.
A cserkészekkel már 2014-ben beszélgetés indult a műjégpálya ügyében.
Akkor azonban még nem volt pontosan
előkészítve a projekt. A konkrét elképzelésekkel tavaly júliusban keresett meg
Dr. Wettstein András. Ezt a tervet már
szívesen támogattunk, így az Önkormányzat 5,7 millió forinttal teremtette
meg a műjégpálya építésének a feltételeit. Wettstein András Budakalász
lakóit, én pedig a kalászi cégeket kerestem meg a megvalósításhoz szükséges
további támogatás ügyében. Így egy
igazi közösségi összefogás eredményeként valósulhatott meg a budakalászi
műjégpálya.
 A városi díjak adományozásával kapcsolatban is volt egy módosítás. Két új díj alapításáról
döntött a Képviselő-testület.
Az Önkormányzat többféle díjjal ismeri el a városban, a városért tevékenykedők munkáját. A díszpolgári cím és az
érdemérem kitüntetés mellett díjakat
adományozunk az egészségügyben és az
oktatásban dolgozók valamint a sport
területén kiemelkedő teljesítményt
nyújtóknak is. Ez évtől kezdődően szeretnénk a rendvédelemben és a közművelődésben tevékenykedők munkáját is
értékelni, ezért két új díjat alapítottunk.
Az egyik a Kalászi Pajzs Érdemérem, a
másik pedig a Budakalász Kultúrájáért
Díj. Az új díjak felhívását a többi városi
elismeréshez hasonlóan március közepén írjuk ki. Jelölést bárki leadhat a jelöltre vonatkozó indoklással. Minden díj
odaítéléséről a Képviselő-testület dönt
majd. Az új díjak bruttó kétszázezer forintos pénzjutalommal, emlékplakettel
és oklevéllel járnak. Minkét elismerést a
város augusztus 20-i ünnepségén adjuk
át. Fontos azt is megemlíteni, hogy nem
feltétlenül adunk ki minden díjat, hiszen előfordulhat az is, hogy egy adott
esztendőben nem találunk elismerésre
érdemes személyt.
 A januári első rendes testületi
ülésen, a polgármesteri beszámolóban szó esett többek között a
Budakalászon is áthaladó Eurovelo 6 kerékpárútról.

A kerékpárút állapotával kapcsolatban egy megbeszélésen vettem részt január közepén, Szentendrén. A bicikliút
egy része már létezik, azonban nagyon
sok helyen – például Szentendrén is
– van olyan szakasza, ami teljesen járhatatlan. Célunk az, hogy a kerékpárút
használhatóvá váljon és a hiányzó részek is megépüljenek.
 Módosítani kellett a helyi környezet és természet védelméről
szóló rendeletet és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést.
A városlakók az elmúlt év végén már
kézhez kapták a hulladékszállító közszolgáltató tájékoztatóját, amelyben
a szolgáltatással kapcsolatos változásokról adtak tájékoztatást. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
kormányrendelet módosította a gyűjtőedény méretére vonatkozó szabályokat.
A magasabb szintű jogszabályi változás így szükségessé tette a helyi önkormányzati rendeletünk módosítását is.
A kormányrendelet 2016. január 1-én
lépett hatályba. Ennek lényege, hogy a
közszolgáltatónak választási lehetőséget kell biztosítani az ingatlanhasználó
részére legalább két edényméret között.
A 60 literes kukát ezentúl csak abban
az esetben lehet igénybe venni, ha a
lakóingatlant életvitelszerűen egyedül
használja valaki. A jogszabályváltozás
miatt megszűnik az egyedül élő 60 év
felettiek számára korábban biztosított
26 db/fő/év zsákos szemétszállítás
lehetőség is. A rendelet módosításával párhuzamosan a lakosok és a hulladékszállító közötti közszolgáltatási
szerződést is módosítani szükséges. A
változásokkal kapcsolatos információkért a hulladékszolgáltatót érdemes keresni.
Többen érdeklődtek azzal kapcsolatban is, hogy miért szűnt meg az előző
szolgáltatóval a szerződés. A megállapodás terminusa lejárt és újra ki kellett
írnunk a pályázatot. Az új kiírásra pedig
csak egy érvényes ajánlat érkezett. A
jelenlegi szolgáltató, a Zöld Bicske Kft.
a pályázat széleskörű meghirdetését
követően nyert. Kevesen tudják, hogy
az ország számos településén a kataszt-

X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM z 2016. FEBRUÁR 8.

rófavédelem végzi a hulladékszállítást.
Ez azt jelenti, hogy a kommunális hulladék adott napon történő elszállításán
túl semmilyen más plusz szolgáltatást
nem végeznek el. Nem szállítanak zöldés szelektív hulladékot, nem végeznek
lomtalanítást és a veszélyes hulladék
átvételére sem biztosítanak lehetőséget.
Ezekhez a feltételekhez képest mindenképpen kedvezőbb helyzetben vagyunk.
 Milyen tervek körvonalazódnak
az év végéig?
Sok tervünk és folyamatban levő projektünk van, amelyeket az idén folytatni
szeretnénk. Még az elmúlt év végén kötöttünk szerződést két utca felújítására.
Így, ha az időjárás engedi, elkezdődik a
Kilátó és a Kereszt utcák építése. Nyertes pályázattal rendelkezünk a Telepi
Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. Itt arra gondoltunk, hogy
több önrészt teszünk a pályázathoz és
ezzel a támogatott fűtéskorszerűsítésen túl teljes épületgépészeti felújítást
végzünk, tehát az épület vízvezeték és
elektromos rendszerét is felújítjuk valamint a külső hőszigetelést is elhelyezünk. Szintén pályázati pénzből tavaly
decemberben hőszigeteléssel láttuk el a
Pomázi úti óvoda épületét, az idén pedig
tervezzük az intézmény udvarának korszerűsítését is. A csatorna pályázatunkat
illetően örömhír, hogy aláírtuk a konzorciális szerződést. A tervek szerint az
idén fizikálisan is elkezdődik a munka a
Berdóban. Szeretnénk a középületeket
is folyamatosan megújítani. Terveink
között szerepel a Kalász Suli épületének
a felújítása és a Zeneiskola külső festése
is. Úgy gondolom, hogy az idei év is sikeres lesz!
2016. január 29.
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Közélet

Gördülékeny ügyintézés, megújult környezetben
A fejlesztés elsődleges célja az volt,
hogy az alapvetően nem hivatali működésre tervezett épületet alkalmassá
tegyük a lakók ügyfélbarát kiszolgálásra. Az első intézkedések között szerepelt az ügyféltér rendezése, hiszen
a kommunikációs csatornák itt futnak össze. Nagyon fontos ez a terület
mind a külső megjelenés, mind pedig
az itt dolgozó kollégák munkáját illetően. Azt szeretnénk, ha a városlakók
esztétikus környezetben és gördülékenyen intézhetnék ügyeiket. Az ügyféltér tervezése során gondoltunk a
kisgyermekkel várakozókra is egy
gyereksarok kialakításával. A kollégák elhelyezésénél fontos szempont
volt, hogy a jelentős ügyfélforgalmat
bonyolító munkatársak az első épületben, a földszinten kapjanak helyet,
hogy könnyebb legyen a megközelítésük. Ahogy említettem, a Hivatal
Korábban már beszámoltunk arról,
hogy a gyors ügyintézés, az ügyfélbarát
kiszolgálás és a hatékonyabb működés érdekében szervezeti átalakítások
történtek tavaly a Polgármesteri Hivatalban. A köztisztviselők munkájának átszervezését követően múlt év
decemberében pedig elkezdődött a
Hivatal belső tereinek átalakítása is,
hogy az épület funkcionálisan is megfeleljen meghatározott céloknak. A
belső terek átépítéséről kérdeztük dr.
Udvarhelyi István jegyzőt: „A Hivatal épületeiben tavaly december óta
zajlanak az átalakítási munkálatok.

működésének első lépcsőfoka az ügyfélszolgálat. Az itt dolgozók végzik az
ügyfelek irányítását és a hivatalba ér-

kező iratok, beadványok osztályozását. A földszinten található ezen kívül
a környezetvédelmi, az adó, a beruházási és az önkormányzati ingatlanokkal is foglalkozó vagyongazdálkodási
iroda. Az átszervezés során az önkormányzati vezetők, a polgármester úr
és helyettesei is a főépületbe kerültek.

A költözéssel sokkal operatívabbá vált
a munka és a városvezetők is szervezettebben, szebb környezetben tudják
fogadni az ügyfeleket. Ki kell emelnem, hogy az átalakítási munkákban
helyi vállalkozók vettek részt. Egyedüli kivétel az ügyféltérben található
üvegből készült logó és címer kivitelezését végző vállalkozó. A szentendrei
cég különleges technikával, egyedi
formában jelenítette meg a város két
meghatározó szimbólumát. Az átalakításokkal legfontosabb célunk az,
hogy minden ügyfél a lehető legrövidebb várakozással és elégedetten távozhasson ügyei intézését követően.

Februárban is folytatódik a tűzifaosztás
Budakalász lakosságszáma alapján nem jogosult arra, hogy pályázatot
nyújtson be szociális tűzifa igénylésére.
Mindennek ellenére a településünkön is
vannak hátrányos helyzetben élők, akiknek az önkormányzat saját erőből próbál
meg segíteni a lehetőségeihez képest. A
témával kapcsolatban Tolonics István
önkormányzati képviselőt, a Népjóléti
Bizottság elnökét kérdeztük. „A tavaly
decemberi tűzifaosztásra nagy szükség
volt, mert segítséget jelentett a városban
nehéz helyzetben élőknek. Felajánlás is
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érkezett az ügy érdekében az egyik helyi
vállalkozótól, a fa brikett forgalmazással
foglalkozó Wieszt Károlytól. A tél azonban még nem ért véget, így a további
segítségről is gondoskodik a városvezetés. A település elöregedett, kivágásra
ítélt fáiból is meleget adó fűtőanyag lesz
azoknak, akiknek az anyagi, szociális
helyzete nem teszi lehetővé, hogy a hideg
évszak végéig biztosítsák a tüzelőt. Öszszesen ötvenöt rászorulót segített ilyen
módon az Önkormányzat 10-10 mázsa
tűzifa biztosításával.”

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet: Interjú Benkó A la a Művelődési Ház vezetőjével

Huszadik születésnapját ünnepeli idén
a Művelődési Ház
Immár két év zede számos rendezvény helyszíne a „Faluház”. Az elmúlt években különösen megélénkült az élet a
Házban. Évente több száz programmal, mintegy száz zezer
látogatóval a város lüktető központjává vált a Kós Károly
Művelődési Ház. A rendezvényekre nem csak Budakalászról, hanem a kistérségből is egyre több vendég érkezik. A
jubileumi évvel kapcsolatban Benkó A lát, az intézmény
vezetőjét kérdeztük. Mikor kapcsolódo be a Művelődési
Ház vérkeringésébe? Milyen változások történek azóta az
intézmény életében?
Először 2010-ben dolgoztam fél évet
az intézményben, akkor még a szervezeti
forma Általános Művelődési Központ
(ÁMK) volt. Két év kulturális területen
eltöltött önkormányzati munka után
2013-ban kezdtem meg igazgatói tevékenységemet. Az eltelt három esztendő
számos változással járt. Olyan intézménybe érkeztem, ahol létszámában és
szaktudásban hiányos munkatársi gárda
fogadott, a közművelődési programok
nagyobb hányadát a külsős programok
és a civilek által szervezett események
adták, az épület állagmegóvásában,
fejlesztésében elmaradások voltak, az
eszközbeszerzés hiányos és átgondolatlan módon történt, pályázati munka a
könyvtár kivételével nem történt. Három
év alatt rengeteg teendőnk volt ahhoz,
hogy a mostani színvonalat elérjük. Párhuzamosan számos feladatot, problémát
oldottunk meg. Humán területen a hoszszútávon együttgondolkodó, együttműködésre képes, lojális, egymást segítő és
erősítő közösség kialakítása volt a feladat. Számos új programot indítottunk,
folyamatos pályázati munkával, a mecenatúra bevonásával, új teremértékesítési
koncepcióval plusz forrásokkal bővültünk, a tárgyi és épített környezet fejlesztésében, megújításában sokat haladtunk
előre, eszközállományunkat kibővítettük,
megújítottuk. Csipkerózsika álmából felébresztettük az intézményt és mostanra
a visszajelzések tanúsága szerint elértük,
hogy a városban és a kistérségben közkedvelt közösségi színtérré váljunk.
 Az intézményben az elmúlt években számos felújítási munka történt. Ebből az időszakról mi az,
amit fontosnak tart felidézni?

Valóban, az önkormányzatnak köszönhetően számos felújítási munka
megtörténhetett, gondolok itt többek
között a tetőcserére, a hátsó kertbe vezető út és támfal felújítására, új játszótér
kialakítására, a kert rendezésére. Büszkék vagyunk arra, hogy pályázati úton
elnyert támogatásból a könyvtárat teljesen megújíthattuk.
 Hogy látja az elmúlt időszakot,
mennyire vált közösségi térré a
Művelődési Ház?
Elégedettek lehetünk, megelégedettek
nem. A látogatók, a fenntartó, a kistérségi közművelődési szakma visszajelzései
alapján jó úton haladunk, visszaigazolják
az általunk megkezdett út helyességét.
Számos civil kezdeményezés, művészeti csoport, állandó program keresett
meg minket, hogy nálunk szeretnének
otthonra lelni. Élő, lüktető, széles programkínálattal rendelkező közösségi tér
alakult ki, ahová immár Budakalászon
kívül a kistérségből, Pest megyéből, hazánk számos tájáról, sőt már külföldről
is érkeznek látogatók.
 Az idei jubileum kapcsán milyen
programokkal készülnek a látogatóknak?
A húszéves születésnap végigkíséri
az évet. Fesztiváljaink, nagy rendezvényeink időtartamban és kínálatban bővülnek, fotó- és plakátkiállítással adunk
ízelítőt az eltelt húsz évről, születésnapi
rendezvényt szervezünk, közösségi játékot indítunk, bált szervezünk, meglepetés rendezvényekkel, akciókkal
jelentkezünk.
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 Az idei évben milyen megszokott
és új programokkal várják a látogatókat?
Az állandó programjaink, sorozataink, sporteseményeink folytatódnak,
fesztiváljaink bővülnek. Új komolyzenei
sorozatot indítunk Örömzene címmel,
a kávézó házigazdája lesz a Hangfonó
koncerteknek, színjátszókörnek adunk
teret, képzőművész tábort szervezünk,
bemutatkozik a Földrészek zenéje programunk, egynapos eseményeink közül
néhány egy hetesre bővül, neves előadókat látunk vendégül, a kiállításaink számos területről csemegéznek, különleges
programokkal is jelentkezünk pl.: Star
Wars Nap, Nem létező tárgyak kiállítása,
motoros börze.
 Milyen tervek vannak a jövőre
vonatkozóan?
Szeretnénk a játszótér fejlesztésének
második ütemét megvalósítani, további
felújítási munkákat elvégezni, amelyek
mind a külső, mind a belső környezetet
érintik, a bankett asztalainkat lecserélni,
hirdetési felületeinket megújítani, a pályázati munkánkat erősíteni, támogatói
körünket bővíteni, marketing munkánkat tovább építeni, munkatársakat
folyamatosan képezni, a látogatói elégedettséget folyamatosan kivívni, az elért
kedvelt közösségi színtér státuszunkat
megtartani, erősíteni.
A céljaink eléréséhez a körülmények
adottak: alkotó munkaközösség megléte,
szakmailag és anyagilag támogató önkormányzat, aktív, együttműködő civil
szféra, érdeklődő lakosság.
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Közélet

Adózási tanácsok
Minden évkezdéskor érdemes fokozottan odafigyelni az adózással kapcsolatos
változásokra. Az idei évben sem szabad
elfeledkezni az adó 1%-nak felajánlásáról,
amiről mindenki szabadon nyilatkozhat.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény
lehetőséget ad az adózóknak arra, hogy az
előző évben keletkezett jövedelmük 1+1%át felajánlják egy kedvezményezettnek, akik
közhasznú szervezetek vagy egyházak is
lehetnek. A felajánlás első lépéseként rendelkező nyilatkozatot kell kitölteni, amiben
fel kell tüntetni a kedvezményezett egyház
technikai számát vagy a közhasznú szervezet
adószámát. Amennyiben az adózó bevallását a munkáltatója készíti el, ezt a rendelkező nyilatkozatot hozzá kell eljuttatni.
A nyomtatványokban szereplő adatok pontosságára oda kell figyelnie az adózónak

abban az esetben is, ha papírok kitöltése
nem az ő feladata. Az adatokat ellenőrizni
kell minden esetben és az aláírás sem hiányozhat egy példányról sem. A személyi
jövedelemadó bevallást a munkáltatónak
nem kötelessége elkészíteni, amiről az alkalmazottakat időben kell értesíteni. Egyben
tájékoztatást is kell adni arról, hogy milyen
formában tudja a munkavállaló a bevallását eljuttatni a NAV-hoz. Ha az adózó úgy
nyilatkozik, hogy az adóhatóság készítse el
a bevallását, a munkáltatótól kell kérnie az
előző évre vonatkozó M30-as számú nyomtatványt. Ezt azonban csak február 1-ig tehették meg az adózók. Az önadózók feladatát
a NAV kitöltési útmutatókkal is igyekszik
megkönnyíteni és szakemberhez is fordulhatnak az érintettek, ha nem igazodnak ki a
számok és nyomtatványok világában.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
a kitelepítés 70.

évfordulóján
megtartandó csendes
megemlékezésre

2016. február 21-én,
vasárnap 15 órára

Egy állami cégnek fizetünk
majd a szemétszedésért
Áprilistól egy állami hulladékgazdálkodási konszern, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
koordinálja majd a szemétszállítást az egész
országban. A konszern feladata, hogy egységesíti a számlázást a szemétszállításnál,
együttműködve a lakosokkal, önkormányzatokkal és a szemétszállítást intéző helyi
közszolgáltatókkal. Ez gyakorlatilag azt jelenti majd, hogy az önkormányzat szerződik
egy szemétszállítóval, az állami Zrt. küldi ki
a számlát a lakosoknak, akik kifizetik a szemétszállítási díjat a Zrt-nek. Az állami cég
pedig kifizeti a szállítási díjat a szemétszállítóknak. Az állami konszern nem államosítja

a Kalászi templomba, ahol közös
ima az élő és elhunyt kitelepített
Kalásziakért, utána
közös megemlékezés
a kitelepítési emlékműnél
(Budakalász-Alsó HÉV állomás)

a helyi szolgáltatókat, a központosítással
csak egységes szakmai segítséget akar nyújtani, és azt elérni, hogy az ország minden
pontján egységes és jó minőségű legyen a
szemétszállítás. A rendszer egységesítésére
azért van szükség, hogy teljesíteni tudják
az egyre szigorodó uniós normákat. Ehhez
2017 decemberéig az egész hulladékgazdálkodási rendszert át fogják alakítani. A változásokból a lakosok elvileg nem éreznek
majd semmit azon kívül, hogy az új állami
cégtől kapják majd a számlát. Az államtitkár
azt ígéri, hogy nem lesz drágább a szolgáltatás, sőt, hosszabb távon még olcsóbb is
lehet.

Bóka László: Bizakodó
Igy oldódik lassan a gyász
így lesz a romból újra ház,
a kert virul, zeng a madárdal,
s Európa is békéről tárgyal.
Talán a könnyek elapadnak,
talán e falak megmaradnak,
virágillat és madárének
talán használ majd a békének.

Tilos láncon tartani az ebeket január 1-től

Január elsejétől sok állatvédő szervezet
és állatbarát lélegezhetett fel, ugyanis ekkor
lépett életbe az a jogszabály, miszerint tilos

6

hosszabb ideig láncon tartani a kutyákat.
Az állatok mozgásához elegendő területet is szükséges biztosítani. Kistestű kutyát
(20 kg-ig) legalább 10, közepes testűt (20-40
kg-ig) 15, nagytestűt (40 kg felett) 20 m2-es
területen kell tartani. Tartósan csoportosan
tartott ebek esetén egyedenként legalább
6 m2 területet kell biztosítani.
Akik huzamosabb ideig kötik meg házőrzőjüket büntetésre is számíthatnak, mert
a jogszabály betartását a helyi jegyző ellenőrizheti, aki szabálysértőket bírsággal sújthatja. Fontos, hogy csak akkor tartsunk házi
kedvencet, ha rendelkezünk a tartásához

megfelelő hellyel, kellő anyagi fedezettel és
elegendő szabadidővel.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Budakalász Közösségi Műjégpálya
Budakalász Lenfonó HÉV megálló
Cserkészháznál
Nyitvatartás 2016. február 28-ig
Hétköznap
Hétvége
Közönségjég
14:00 – 20:00 10:00 – 20:00
Pályabérlési lehetőség, 20:00 – 22:00 8:00 – 10:00
amatőr hoki, stb.
20:00 – 22:00
Pályabérlési lehetőség
8:00 – 14:00
–
iskolák számára

Akciós nyitási belépőjegy árak 2016. február 28-ig
Diák és gyerek (3 év fele )
Felnő
Csoportos (10 főtől) és családi (5 főtől)
Pályafoglalás
Bérlet 5 alkalomra diák
Bérlet 5 alkalomra felnő
Korcsolya-kölcsönzés
Korcsolya oktatás egyéni (max. 3 fő)
Korcsolya oktatás csoportos

Kék hírek

Hétköznap
400
600
250
5000
1500
2500
100
1500
3000

Péntek délután 14 órától hétvégi árak érvényesek.
További info és pályafoglalás: 20 510-5130
Korcsolya oktatás időpont egyeztetés
délutánra és hétvégén: 70 630-2042, Botlik Tibor
Jéglabda délelőttre és CS, P 18-ig és hétvégén:
20 336-8228, Lovics Réka jégkorong
Amatőr jéglabda és jégkorong oktatás
fiúknak-lányoknak 8 éves kortól 500 Ft/fő/alkalom:
Jéglabda: szerda 19-20 ó, jégkorong: csütörtök
15-16 ó között. Jelentkezés fenti számokon.
Rendezvények, közösségi alkalmak, születésnapi és céges találkozók, jeges csapatépítés céljára
a műjégpálya a Cserkészház termeivel együtt is
foglalható egyedi megállapodás alapján.
További infó:
https://www.facebook.com/mujegpalyabudakalasz
www.cserkeszek.hu Tel.: 30 305-7305

Hétvége
600
Ft/fő/nap
800
Ft/fő/nap
500
Ft/fő/nap
10000
Ft/óra
1500
Ft/5 alkalom
2500
Ft/5 alkalom
200
Ft/nap
1500
Ft/fő/óra + belépő
3000 Ft/csoport/óra + belépő

Jégről mentési gyakorlat Budakalászon

Súlyos baleset
a városban
Lesodródott az útról
és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó
január 23-án, szombaton kora reggel Budakalászon a Pomázi
úton, a szentistvántelepi
HÉV-megállónál. Az ütközés következtében a gépkocsi kettészakadt, a villanyoszlop kitört és a járműben
utazó három ember a személyautóból kirepült. A szétszakadt autó roncsainak egy
része a HÉV sínekre esett, a másik része
a közúton maradt. A mentők két személyt
súlyos sérülésekkel szállítottak korházba.
A személygépkocsi harmadik utasa könynyebb sérüléseket szenvedett. A műszaki
mentés ideje alatt órákig nem közlekedett
a HÉV Pomáz és Békásmegyer között és
az autós forgalmat is elterelték.

A tél sok lehetőséget kínál a korcsolyázóknak a szabad vizeken, melynek veszélyeivel
nem árt tisztában lennie a korcsolyázóknak.
Fontos tudni, hogy természetes vizeken csak
akkor szabad korcsolyázni, ha a város jegyzője erre engedélyt ad. A tiltás ellenére jégre
merészkedők és bajba jutók kimentésére
január közepén jégről mentési akciót tartott
Budakalász közelében a Pest megyei Katasztrófavédelem és a Kutató-Mentő Szolgálat. Az
akcióra Pest és Nógrád megyéből érkezetek
mentő szervezetek. A Katasztrófavédelem
munkatársai valódi helyszínen, valódi kö-
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rülmények között próbálhatták ki a jégrőlmentés különböző fázisait. A környéken
már alkalmazni kellett különleges mentési
technikákat, amikor bajba jutott embereken
kellett segíteni. Az akcióban olyan önkéntesek, mentőcsoportok, állatmentők is részt
vettek, akik nagyban segítik a hivatásos
tűzoltók munkáját. Sok esetben nekik kell
biztosítani a helyszínt a speciális eszközökkel rendelkező mentők megérkezéséig. Az
akció ideje alatt a jég vastagsága kedvezett a
mentést szimuláló alakulatoknak a gyakorlatok elvégzéséhez. A szervezetek megismerkedhettek azokkal az alapvető szabályokkal,
amelyek segítségével biztonságosan tudnak
beavatkozni a veszélyes jégfelületen bajba
jutóknál. A résztvevők a gyakorlatban kipróbálhatták az önmentés alternatíváit is.
Valamint alapvető eszközös és eszköz nélküli társmentési szituációkkal bővíthették
tudásukat. A felkészülés részét képezte a
beszakadt állatok mentése is, mivel ilyen
eseményekkel is találkozhatnak az egységek.
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Vendégünk Dr. We stein András

„A cserkészet egyik fő célja
a társadalomnak hasznos
állampolgárokat nevelni.”
Dr. We stein András rovatunk februári vendége, akit Budakalászon szinte
mindenki ismer, mint az 1111. számú Szent István Cserkész Csapat alapítóját, vezetőjét, aki hivatásként az orvosi pályát választo a. A budakalászi lokálpatrióta az interjúban elmesélte, hogy az életét meghatározó két
fontos és különböző út hogyan egyeztethető össze a mindennapokban.
Kettős kapcsolat fűz a településhez. Az
egyik a cserkészcsapat vezetéséhez, a másik
a város egészségügyéhez kapcsolódik. Jelenleg ugyanis a Budai Irgalmas Rendi Kórház
kardiológiai osztályán dolgozom belgyógyászként és kardiológusként. Területi alapon Budakalász is ehhez az egészségügyi
intézményhez tartozik. Az orvosi hivatást
a gimnáziumi tanulmányaim utolsó évében választottam. Piarista Gimnáziumban
érettségiztem, ahol bőséges útravalót kaptam az élethez. Szerettem volna másoknak
segíteni, ami az orvosi szakma velejárója,
így nem volt kérdés a pályaválasztás. Ezzel
a döntéssel a családi hagyományokat is folytatom. Édesanyám is háziorvosként praktizált, akitől nagyon jó mintát, példát kaptam.
 Miért Budakalászt választotta otthonának?
Még az egyetemi évek alatt ismerkedtem
meg a településsel. Elsősorban Szentistvántelep tett rám mély benyomást, emellett egész Budakalász természeti szépsége,
a tavak, a Duna és a hegyek közelsége is
mélyen megérintett. Mint említettem a Piarista Gimnáziumba jártam, ahol nagyon
sokat túráztunk osztályfőnökünkkel Farkas
Istvánnal a környéken is. Kirándultunk,
bringáztunk, eveztünk, vitorláztunk, nagyon
sok olyan élmény ért ebben a meghatározó
korszakban, ami későbbi életemre is hatással volt. Szerettem volna olyan lakóhelyet
találni a családomnak, ahol ezt a sportos
életet folytatni tudjuk. Egy vágyálom teljesült, amikor a településre költöztünk. Egy
30 m2-es lakásban éltünk a feleségemmel
Budapesten, első gyermekünk még ott született. Szerettünk volna továbblépni, sok
lehetőség kínálkozott, több településen jártunk, végül a Gondviselésnek köszönhető,
hogy Budakalászon telepedtünk le.
 Hogyan jött létre a budakalászi
cserkészközösség?
Feleségemmel, Andrásfalvy Etelkával
együtt alapítottuk az 1111-es számú cserkészcsapatot, hivatalosan 1995-ben. A megalakulást négyéves előkészítő munka előzte
meg. A gondolat azonban sokkal korábban
megfogalmazódott, ami megint csak a gimnáziumi időszakomhoz, valamint a Reg-
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num Marianum mozgalomhoz köthető. Sok
közös impulzus ért minket, amikor megismerkedtünk a rendszerváltás előtti években
az egyik német cserkészcsapat vezetőjével,
aki természetvédő volt és példaértékű
cserkészcsapatot vezetett. Többször volt
lehetőségünk együtt táborozni velük Németországban és Magyarországon is, ekkor
„fertőződtünk meg” a cserkészettel.
 Mit lehet és kell tudni a budakalászi cserkészcsapatról?
Van egy szlogenünk, „Természet, sport,
közösség!” ami kifejezi az utat, amerre
haladni szeretnénk. Elsődleges célunk a
közösségteremtés. Megalakulásunkkor
Horváth Sándor akkori plébánosunk segítségével fiatalokat gyűjtöttünk magunk
köré. Akkor még nem sejtettük, hogy ilyen
népszerű lesz a csapat és ilyen sokan csatlakoznak hozzánk. A kezdeti 20 fős létszám
mára megsokszorozódott, jelenleg több
mint 200 tagunk van. A csapatmunkában
nem a mennyiségre, hanem a minőségre
törekszünk. Sok fiatal önkéntes munkát
végez nálunk, 45-50 fős vezetői réteg van a
csapaton belül, akik részt vesznek a Magyar
Cserkészszövetség őrsvezetői képzésén.
Döntően ők foglalkoznak a gyerekekkel és a
programok lebonyolítása is az ő feladatuk.
A feleségemmel egyfajta irányító, támogató
szerepet látunk el a háttérben és bízunk
abban, hogy ezt a feladatot is átveszi majd
tőlünk valaki, ha itt lesz az ideje.
 Az elmúlt 20 évben, nagyon sok
kezdeményezés fűződik a közösségükhöz. Mik voltak ezek?
Célkitűzéseink mutatták mindig az utat.
Lehetőségeinkhez képest igyekeztünk a
budakalászi közösséget összehozni programjainkkal. A cserkészet alapítója Robert
Baden-Powell azt mondta: „A cserkészet
egyik fő célja, a társadalomnak, hasznos állampolgárokat nevelni”. Ehhez illeszkedik
az a törekvésünk, hogy ne csak egy olyan
közösség jöjjön létre, ahol saját érdekeiket, szórakozásunkat szolgáljuk, hanem
szűkebb lakókörnyezetünknek is javára legyünk. Annak idején, amikor a szivattyúház
megszűnt a Duna parton, felmerült az ötlet,
hogy ebből csónakház legyen. Az akkori pol-

gármesterrel felvettük a kapcsolatot. Harcsa
Lajos úr ezt jó ötletnek tartotta, anyagilag is
támogatta a kezdeményezést. Első lépésként
kilenc kenut vásároltunk teljes felszereléssel, amivel fő célunk az volt, hogy a helyi
iskolákkal, pedagógusokkal összefogva
egyfajta közösségi sportolási lehetőséget
teremtsünk. Így jött létre a Luppa szigettel
szemben a Csónakház és a VIDRA Sportegyesület. Ugyanerre az elvre épült, a Szegfű
utcában kialakított grund, ahol a szülők
segítségével focipályát építettünk. Ez nagy
népszerűségnek örvendett, aztán át kellett
helyezni. Amikor megláttam a tervezett új
helyszínt, azt gondoltam, hogy ez nemcsak
egy grundnak jó, több lehetőség is rejlik a
területben. Ebben az időben találtam rá a
Zöldövezet című pályázatra, amit mintha
pont a bennem megfogalmazódott lehetőségekre találtak volna ki. Közösségi tervezéssel
elindult a közpark kialakítása, amiben partner volt Rogán László polgármester, csakúgy, mint az iskolák vezetői, pedagógusai,
Budakalász polgárai. Az összefogásnak köszönhetően létrejött a „Szent István kertje”
közpark. Korábban, amikor 2007-ben megkaptuk a jelenlegi Cserkészházat és a hozzá
tartozó területet tartós használatra, újabb
lehetőségek nyíltak meg előttünk a közösség összetartása érdekében. Így jött létre a
nyári sportolási lehetőséget kínáló strandröplabda pálya. A 2007 óta eltelt időben a
Cserkészház épületét is igyekeztünk rendbe
hozni a lehetőségeinkhez képest.
 Régi elképzelés a műjégpálya megépítése. Miért tartotta fontosnak az ügyet?
Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült a
műjégpályát megvalósítani. Egy újabb régi
álom vált valóra ezzel. Korábban más eszközökkel próbáltuk megteremteni a korcsolyázási lehetőséget. Azt tudtuk, hogy a fiatalok
között nagyon népszerű az elgondolásunk,
így 2007 óta mindig a megvalósítandó programok között szerepelt a projekt. Először
csak félve, majd egyre bátrabban beszéltem
az álmunkról, ami mostanra lett valóság. A
műjégpálya átadását követően, az elmúlt
rövid időszak alatt nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Úgy érzem, sikerült egy találkozási pontot létrehozni, ami nem csak a
korcsolyázásról szól, hanem a közösségről is.
VM
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A családsegítő lakossági tájékoztatója

DUNAKANYARI CSALÁDÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Változások léptek érvénybe 2016. január
elsejétől a családsegítő és a gyermekjólé szolgálatok életében. Az intézmény
Dunakanyari Család és Gyermekjólé
Intézmény néven új elnevezést kapo ,
az intézmény fenntartója pedig a Dunakanyari Család- és Gyermekjólé Intézményfenntartó Társulás le . Ezzel egy
időben két új szakmai egység jö létre:

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
A szakmai egység működési területe: Szentendre, Budakalász, Pilisszentlászló,
Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor,
Pócsmegyer, Pilisszentkereszt.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célja: A szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek,
családok számára a krízisokok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése. További cél az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott segítség.
Egyéb szolgáltatások
• Baba-mama klubok (igény szerint több településen)
• Ruhabörze (Budakalászon havonta, igény szerint)
• Álláskereső (igény szerint)
• Tájékoztató előadás sorozat (szociális, TB. stb)
• Közösségfejlesztő programok
• Adományozás folyamatos szervezése
• Internet használat (Szentendrén, péntek 15-17 óráig)
• Szabadidős programok
• Bevallunk program (segítségnyújtás az adóbevallás elkészítésében rászorulóknak)
Család- és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Központnak a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és
szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A család és gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és
az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl elősegíti
a gyermek családban nevelkedésének feltételeit. Lehetőséget nyújt a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni, csoportos és speciális szolgáltatásokban, programokban való részvételre.
A Család- és Gyermekjóléti Intézmény elérhetősége (Budakalász)
Cím: Budakalász, Táncsics Mihály u. 11.
Nyitva tartás: hétfő: 13-17óráig, keddtől péntekig: 9-17 óráig
Tel.: +36 (26) 340-121
E-mail: szcsaladsegito@gmail.com
Család-és Gyermekjóléti Központ elérhetősége (Szentendre)
Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Nyitva tartás: hétfő: 13-17 óráig, keddtől péntekig: 9-17 óráig
Tel.:+36 (26) 312-605
E-mail: gyermekjóletszte@gmail.com
Telefonos készenléti szolgálat:
Célja: a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben az azonnali (telefonos) segítségnyújtás tanácsadással
vagy tájékoztatással.
Ügyeleti ideje: munkanapokon este 17-tól reggel 9 óráig, munkaszüneti napokon
0-24 óráig.
X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM z 2016. FEBRUÁR 8.
Telefonszám: +36 (20) 364-08-27

A kalászi közösségek, a kalászi kultúra támogatása érdekében, kérjük adója (szja)
1%-nak felajánlásával támogassa Ön is
a BUDAKALÁSZÉRT
KÖZALAPÍTVÁNYT !
A Közalapítvány adószáma:
19182250-1-13
Bankszámla száma: Pilisvörösvár és Vidéke
Takarékszövetkezet
65700079-10131817
Köszönjük, hogy adója 1%-ával
a Közalapítványt támogatja!
Rogán László
Budakalász polgármestere
Elekes Botond
a Budakalászért Közalapítvány elnöke
A TELEPI ÓVODÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY
ezúton is köszöni Önöknek, hogy az elmúlt
években személyi jövedelemadójuk 1%-val
és pénzbefizetésekkel segíte ék munkánkat.
Alapítványunk támogatni tudtaaz óvoda mindennapjait érintőtevékenységeket,
programokat, kirándulásokat.
Kérjük, hogy idén is segítsék
személyi jövedelemadójuk
1%-nak felajánlásával alapítványunk
céljainak megvalósulását.
Adószámunk: 18724666-1-13
A SZENTISTVÁNTELEPI
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
ezúton
út szeretné megköszönni Önöknek, hogy
az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk
1%-ával és pénzbefizetésekkel segítették
munkánkat. Alapítványunk támogatni tudta
az iskola mindennapjait érintő foglalkozásokat, szakköröket, múzeumlátogatásokat, iskolai programokat, tanulmányi kirándulásokat.
Kérjük, hogy idén is segítsék személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával alapítványunk céljainak megvalósítását.
Adószámunk: 19179313-1-13
A BUDAKALÁSZ ÓVODÁSO
KÉRT ALAPÍTVÁNY
ezúton szeretné megköszönni támogatóinak
azt, hogy segíte ék munkánkat. Az 1%-ból
befolyt összeget játékokra, jó minőségi szakmai eszközökre fordítottuk, támogattuk a
rászoruló gyermekek részvételét a külső programokon.
Kérjük ebben az évben is segítsék alapítványunk céljainak megvalósítását jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával
Adószámunk: 18690163-1-13
Önnek nem kerül semmibe,
de gyermekeinek nagy segítség.
KALÁSZI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 19179100-1-13
Kérjük, támogassa adója 1%-ával alapítványunkat! Az Alapítvány egész évben támogatja a Kalászi Suli Általános Iskola és Alapfokú
Művésze Iskola tanulóit kirándulások, táborok, osztálykirándulások alkalmával. Tanév
végén támogatást ad a jutalomkönyvek vásárlásához, sportrendezvényekre való eljutáshoz. Hozzá járulnak általa az iskolai környezet
szebbé tételéhez és működési feltételeinek
javításához is. Köszönjük!
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Kalászi humor – Fészbuk

Utód
Drága, drága tanácselnök bácsi,
hát hogy van mindig? Képzelje, nemrég beidéztek a Tanácsházára azzal
az indokkal, hogy láncon tartom a
kutyámat, és ez most már tilos. Magyaráztam a maga munkatársának a
kihallgatáson, hogy Néró, ez a szegény
eb már olyan, mint az Izaurába volt
a Zsanuária, vagy hogy hítták, tudja,
az a rabszolga, kicsi, fekete és folyton
ugat, ha pedig nem kötöm láncra, elszökik és megharapja, akit ér, bár
gyapotot szedni még valóban nem láttam azt a vén hasznavehetetlen dögöt.
De aztán kérem, ott a Tanácsházán a
papírokból kiderült, hogy valójában
a szomszéd Irma néni nyomott fel a
Tanácsnál bosszúból, mert minden
reggel lapáttal átlövöm hozzá az udvaromról a kutyaszart, úgyhogy panaszt
tettem a dög ellen rögtön vétkes kötelességmulasztásért, mert a kutyának
kérem az lett volna a feladata, hogy
amúgy rendesen farba harapja a feljelentgetőmet, mikor átjött trécselni
az asszonnyal. Maga csak ne csitítson,
drága tanácselnök elvtárs, Nérónak
igenis meg kellett volna harapni az
Irma nénit, aki hatalmas állatbarát,
mert a telkén olyan patkánytanya él
és virul, hogy csak na, de régen házmester volt, ott ivódott bele a szokás,
hogy mindenkit mindenért fel kell jelenteni, az a biztos. A végén viszont
visszavontam az eb elleni keresetemet,
na nem állatbarátságból, hanem mert
eszembe jutott, hogy végre ez a használhatatlan dög is tehetne értem valamit. Még ott helyben a Tanácson írtam
is egy tájékoztatáskérést a főépítész
úrnak – akinek foglalná imába a nevét
az alternatív energiahordozók és napelemek védőszentje! –, hogy mondja
meg, Budakalászon mekkora ólat lehet
építeni kutyáknak. Az jutott eszembe
ugyanis, drága polgármester elvtárs,
hogy milyen jó lenne úgy megtollasodni, hogy közben senki se nézzen madárnak. A csapból is folyik kérem, ez a
csok, aminek az a lényege, hogy aki
három utódot vállal, ahhoz dőlni fog a
lé, ráadásul már engedély nélkül lehet
mindenfélét építeni idéntől. Na, ne vicceljen velem, drága tanácselnök úr,
nekem nincs egy gyerekem se, hát gondolkozzon már, mibe kerül egy gyerek
manapság, meg amúgy is, utálnám, ha
állandóan sírna, nem tudnám nyugod-
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tan nézni az esti meccset, meg mindent
betöltene a pelenkaszag, eszembe sincs
gyereket vállalni. Meg aztán az aszszony is húzódozik tőle, így hatvanon
túl… Mondtam is neki, na Rózsi, neked
ez az egész rendszer már olyan, mint
halottnak a csok… Úgyhogy drága tanácselnök úr, szálljon kifele a méhemből, vagy valami ilyesmi! És itt jön a
képbe kérem, a kutya előélete. Rafinált
demokrata vagyok, azt gondoltam ki,
hogy nekem már egy kicsit késő van,
de itt van a Néró, egy év alatt simán
produkálja a támogatáshoz szükséges
három utódnak akár a tripláját, és
nem is fogja megbánni, mint a kutya,
amelyik kilencet kölykedzett! Hát ezért
vontam vissza a feljelentést a láncra
vert kutyuskám ellen, drága tanácselnök úr, mert ő fog rólam gondoskodni
öreg napjaimra, hogy meg ne álljon
a szeszem, de ezt csak akkor teheti,
ha nem büntetett előéletű. Úgyhogy
gyorsan megbocsátottam neki, hogy
nem avatkozott be Irma néninél fartájékon fognyomilag, és most fogunk
neki építeni egy háromszáz négyzetméteres kecót, amiből nekem is jut
egy méretes helyiség, mint Néró, vagy
most már hívjuk inkább úgy, a csokra

jogosult szülő gondozója. Nem lesz itt
semmi hiba, kérem, Néró rendőrkutya
volt, így simán tudunk neki igazolni
munkaviszonyt, a lábak száma, mint
korlátozó tényező nincs megszabva a
rendeletben, ráadásul a maga 13 évével még jóval innen van a szükséges
negyven évhez képest. Fekete az igaz,
de kértem egy állásfoglalást a slambucmantól – tudja, ez az a fószer, aki
mindenkinek megmondja, hogy miről
mit gondoljon –, hogy a kérelmező bőrszínét felemlegetni nyílt rasszizmus,
úgyhogy nyugodtan várom a kérelmem elbírálását. Várakozás közbe bementem korizni az új jégpályára, amit
a maguk pénzén vett Stein úr, de aztán
a haverok átcsábítottak az Omszk tóra
röhögni, mert ott izgalmasabb mutatványokat adtak elő bátor lakótársaim.
Képzelje, a tó be se fagyott jegén volt
babakocsi-tologató verseny, motoros
és kerékpáros bemutató, lékvágó vetélkedő a lékek helyét jelző bólyák nélkül, meg folyamatosan vagy hatvan
ember, miközben a tó közepe be sem
volt fagyva, így biztos, hogy nem lehetett vastag a jég. Józsi, a szesztestvérem meg is jegyezte, hogy a temetkező
cégnek nincs gazdaságosabb bevételi
forrás, mint egy tömeges temetés, mert
ha beszakad a népek alatt a vékony jég,
ott senki se csúszkál többet, legfeljebb a
Szent Mihály lova hátán. Ja, drága tanácselnök úr, amíg el nem felejtem, én
magát akarom kihívni a „töltsünk fel
egy 15 évnél régebbi képet” játékra. Én,
kérem, egy képet se akarok magamról
feltölteni, mert a legjobb felvételek
rólam rabosítás során készültek, és azt
nem adja ki a rendőrségi archívum,
már próbáltam pedig kikérni. De magáról, drága tanácselnök úr, szívesen
látnék régi fotókat, mert új fotók minden új lapszámba vannak magáról, és
kéne az albumomba. Egy nagy bajom
van még, ezt ős-budakalásziként megosztom magával, drága tanácselnök
úr, hogy amikor részeg vagyok, és közlekedek, bizonyos szögből nem látom
a Kálvárián a kereszteket, pedig azok
alapján tájékozódom a hazaúton, úgyhogy drága, drága tanácselnök bácsi,
kérje meg a plébános elvtársat, hogy
hozassa kijjebb a kereszteket, mert akkora csodát biztos nem tud tenni, hogy
engem lebeszéljen a piáról.
fbi
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Tél végi egészségmegőrzés

Az immunrendszer erősítésére ősztől tél végéig fokozottan kell ügyelni.
Ebben az időszakban terjednek rohamosan a vírusos megbetegedések,
például az influenza, és a téli hideggel
járó meghűlések. A testünk védekező-

képessége a napsütés hiánya
és a nyirkos, hideg időjárás
miatt folyamatosan gyengül,
ha nem kap megfelelő vitaminpótlást. A betegségek
elkerülhetőek megelőzéssel,
illetve az egészséges életmód
mellett a háziorvos tanácsait
is érdemes megfogadni. Dr.
Gál Katalin szerint fokozottan
oda kell figyelni a vitaminpótlásra, a mozgásra, a higiéniára és az alvásra, így mi is
sokat tehetünk a járványok megelőzése
érdekében. Télen a C-vitamin pótlása
nagyon fontos, illetve az elmúlt években a D-vitamin fontossága is előtérbe
került. A napsütés jótékony hatásának
hiánya jelentősen befolyásolja a szerve-

Gyógyszertári
ügyelet
2016. február
Kőhegy Gyógyszertár
2016. február 7. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár
2016. február 14. vasárnap 8-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2016. február 21. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

zet működését és a kedélyállapotot is.
A vitaminok mellett a tápanyagbevitel
minőségére is érdemes odafigyelni.
Olyan ételeket tanácsolt fogyasztani,
amiket a szervezet a legjobban hasznosít. A zöldségeket, gyümölcsöket idény
szerint érdemes fogyasztani, ilyenkor
télen például savanyú káposztát, tököt,
céklát, fokhagymát, burgonyát érdemes enni. A legyengült immunrendszer télen jobban igényli az alvást és a
pihenést, sokszor hangsúlyozzuk ennek
fontosságát. Azonban nem mindegy,
milyen minőségben tesszük ezt. Előnyös lenne minden elektromosságot
kikapcsolni wifi, telefon televízió pihenés előtt, mert ez sokat javíthat az alvás
minőségén.

MEGHÍVÓ
Az Egészségklub,
mint megbízo vezető

sztele el meghívja Önt
február 25-én 18 órára

Dr. Czibolya Péter

A gerinc betegségei
című előadására.

István Király Gyógyszertár
2016. február 28. vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
A változtatás jogát fenntartjuk!

Helyszín: Faluház Díszterem
Minden érdeklődőt vár az Egészségklub.
A belépés ingyenes!

X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM z 2016. FEBRUÁR 8.
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Magyar Kultúra Napja Budakalászon
Az ország számos pontján ünneplik
január 22-én a Magyar Kultúra Napját
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
befejezte és kézjegyével látta el a Himnuszt. Kevesen tudják azt, hogy nemzeti énekünk születése idején a költő
magányosan, búskomorságban töltötte
mindennapjait, 1818 és 1823 között szatmárcsekei birtokán, ahol a hétköznapi
gondok mellett az alkotói válság sem
kímélte. Vidéki magányában olvasta a
költő az egyik folyóiratbana XVI. századi ekkor még ismeretlen költő, Balassi
Bálint Istenes verseit, amelyből az egyik
nagy hatást gyakorolt a poétára. Kölcsey
Ferenc nem tartotta kiemelkedőnek alkotását, visszaemlékezéseiben még csak
meg sem említi a Himnuszt. Nemzeti
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énekünk írója úgy halt meg, hogy nem
is sejtette a Himnusz jelentőségét. Budakalászon számos rendezvénnyel készült a Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár a jeles évfordulóra, amikor kicsiknek és nagyoknak is készültek programokkal. A rendezvénysorozat január
18-án kezdődött Varró Dániel és Molnár
György verses-zenés műsorával, amit a
legkisebbek és a nagyobbak is egyaránt
örömmel fogadtak. A programok január 22-én folytatódtak, amikor minden korosztályt több műfajon keresztül
szólítottak meg a rendezők. A délután
gyerekeknek szóló díjnyertes magyar
animációs filmek vetítésével kezdődött,
amikor animációs műhely és játékok is
várták a legkisebbeket. A vetítés folyta-

tásával már az idősebb, felnőtt korosztályt is szerették volna megszólítani a
rendezők, amikor a közös mozizást az
alkotókkal való beszélgetésekkel színesítették a Művelődési Ház munkatársai.
A Magyar Kultúra Napján egy kiállítás
megnyitón is részt vehettek az érdeklődők. Ezen a napon várta először látogatóit a budakalászi Képzőművész Kör és
Simon Gyula éves tárlata. A napot egy
zenés program, Bérczesi Róbert akusztikus koncertje zárta.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Megnyílt a Pilis-Dunakanyar-Óbuda régió
legnagyobb műjégpályája
Hosszú előkészületek és példaértékű közösségi összefogás után 2016.
január 22-én ünnepélyes keretek között Rogán László Budakalász polgármestere és Dr. Wettstein András, a
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
kuratóriumának elnöke megnyitotta a
pilis-dunakanyar-óbudai régió legnagyobb műjégpályáját. A pálya építésének ötlete a kuratóriumi elnök nevéhez
fűződik, aki két éven keresztül dolgozott
a megvalósításon és a támogatók felkutatásán. A város korcsolyapályája nem
jöhetett volna létre Budakalász Város
Önkormányzatának 5,7 millió forintos
támogatása nélkül. Az adakozásban több
budakalászi cég és számtalan család is
részt vett.

Az egyhetes próbaüzem után a műjégpálya ünnepélyes átadója január 22-én,
pénteken 18 órakor volt a Budakalászi
Cserkészház Kertjében. Az íves, palánkkal határolt 450 m2-es kivilágított műjégpálya, fűtött melegedővel, öltözővel,
közösségi termekkel, valamint büfével és
korcsolyakölcsönzési lehetőséggel is rendelkezik. Megközelítése tömegközlekedéssel is igen kedvező, a pálya két percre
található a Budakalász Lenfonó HÉV
megállótól. A régió legnagyobb műjégpályája február végéig várja a látogatókat.
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Közélet

Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület
Új színfolt a budakalászi nemze ségek hagyományőrzésében
Budakalász sokszínűségét a kulturális programok mellett a különböző
nemzetiségeknek köszönheti. Az idei
évtől újabb különleges, a város hírnevét öregbítő, a szerb hagyományokat őrző civil szervezet, a Ruzmaring
Szerb Táncegyüttes tette át székhelyét Budakalászra. Az országos és
nemzetközi porondon is a szerb folklórt népszerűsítő együttes vezetésében az elmúlt évben fogalmazódott
meg a gondolat, hogy Csobánkáról
városunkba tegye át székhelyét. Az
együttes vezetője, Horváthné Vaizer
Enikő az egyesület megalakulásáról
és az eddigi tevékenységről az alábbiakat nyilatkozta:
„A közeli településen alakult táncegyüttes eddig a Csobánkai Értékőrző és
Községszépítő Egyesület (CSÉKE) tagszervezeteként működött, nem volt önálló
gazdasági egység. Ennek volt előnyös és
hátrányos oldala is. Egyrészt a CSÉKE biztosította a hátteret a működésünkhöz, de
nem volt külön költségvetésünk, bankszámlánk, és a CSÉKE-vel nem indulhattunk
kifejezetten nemzetiségi egyesületeknek
kiírt pályázatokon. Fogalmazhatok úgy is,
hogy most jött el az idő: felnőttünk, és saját
lábra álltunk. Nagyon hálásak vagyunk a
CSÉKÉ-nek, hogy idáig fogta a kezünket,
segítette, egyengette az utunkat, de ezután
már önállóan folytatjuk a tevékenységünket. Saját egyesületet alapítottunk: Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Kulturális
Egyesület néven, melynek székhelye Budakalász. Ősztől csak a próbák helyszíne vál-

tozott. Hivatalosan 2016. január elsejétől
tevékenykedünk budakalászi tánccsoportként. Bár a csobánkai lakosok szerettek és
elfogadtak minket, a település vezetősége
sosem érezte magáénak a tánccsoportot.
Rendkívül vegyes a csapat összetétele,
hiszen a csobánkaiakon kívül vannak pomázi, budakalászi, budapesti tagjaink, de
olyan is van, aki Esztergomból, Vácról,
Dunaújvárosból jár hozzánk. Így mikor
sokadjára kérdőjelezték meg létjogosultságunkat és próbálták meg megnehezíteni a
működésünket, körbenéztünk, és kiderült,
hogy van a közelben olyan település, amely
tárt karokkal várna egy szerb tánccsoportot, biztosítva próbahelyet, anyagi
támogatást, annak cserébe, hogy a város
hírnevét öregbítjük a hazai és a nemzetközi
színpadokon. Ezért úgy döntöttünk, az új
egyesületünket Budakalászon jegyeztetjük
be. Nem volt könnyű döntés, de segített
a polgármester úr támogatása és az is,

hogy a kalászi szerb nemzetiségi önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolunk és
ők is erősen pártolták az átköltözésünket.
Az sem volt utolsó szempont, hogy Budakalász tömegközlekedéssel könnyeb-

ben megközelíthető. A tevékenységünket
ugyanúgy folytatjuk, örömmel terelgetjük
a szárnyát bontogató gyerekcsoportot, a
felnőttek új műsorral készülnek a tavaszi
szezonra.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra
is fellépünk a helyi és belföldi kulturális rendezvényeken. Természetesen, ha
adódna lehetőség, szívesen mennénk külföldre, leginkább Szerbiába, hiszen ott
dobog leginkább a szívünk. A repertoárt is
bővíteni szeretnénk, reméjük idén is sikerül új táncot tanulnunk. Tavaly már kétszer is tartottunk a szerb népviseleteinkből
bemutatót, ami nagy tetszést aratott. Erre
is szívesen vállalkozunk, ha van rá igény.
Hagyományainkat folytatjuk, lesz
farsang és Iván napon koszorúfonás és
szeretnénk a rendszeres táncházakat is
újra megrendezni, vendég zenészekkel,
zenekarokkal. Köszönjük a befogadást,
igyekszünk méltóképpen képviselni Budakalászt. Nagy szeretettel várjuk programjainkon a délszláv kultúra kedvelőit!”

Nachrichten / Hírek

19. Schwabenball a Faluházban

Régi tradíció a Sváb Bál, amelyet már
19. alkalommal rendeztek meg a Kós Károly Művelődési Házban. A Budakalászi
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Német Nemzetiségi Önkormányzat és
Egyesület hagyományos rendezvényét
ebben az évben is nagy érdeklődés kísérte,
a kitartóbb bálozók hajnalban indultak
csak haza a mulatozásból. Nem csak a városból, a térségből is sokan érkeztek az eseményre: Békásmegyerről és Szentendréről
több család is részt vett a rendezvényen.
A szórakoztatás felelőse a dunaszentmiklósi Die Lausbuben zenekar volt és fellépett
a budakalászi Lustige Schwaben kórus is,
valamint a Dunabogdányból érkezett néptáncosok is emelték a hangulatot. A zene
és tánc mellett fontos szerepet kaptak a

sváb ételkülönlegességek Arozmaring különösen fontos szerepet játszik a németek és a svábok életében. A fűszernövényt
szívesen használják hagyományos ételeik
elkészítése során, emellett a bálra érkező
vendégeknek is egy-egy szál rozmaringot
tűztek a ruhájára. Ezzel egyfelől az ősöknek
tisztelegtek, másfelől a közösség életében
szakrális jelentőségűtisztaságot, szerencsét egészségetis jelképezték. Az egyesület
vezetője, Wágnerné Klupp Katalin hangsúlyozta, a programok most kezdődnek csak
igazán, mivel idén ünnepli fennállásának
20. jubileumát a közösség.
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

Kalászi hírességek: Végvári Tamás, kajakos

„Az út, a cél”
Új beszélgető sorozatot indít a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, „Magyar vándor, rendkívüli utazók élménybeszámolója”címmel.
A márciusi vendég Végvári Tamás kajakos lesz, aki elmeséli, hogyan
kötődnek utazásai Budakalászhoz és a végtelen tengerekhez egyaránt.
Néhány évvel ezelőtt azt vettem a fejembe, hogy vízre szállok itt a Luppa-szigetnél, és megpróbálom kajakommal
megkerülni az öreg kontinenst. Összesen
mintegy 25 ezer kilométert evezve végig a
Dunán, a Fekete- és a Földközi-tengeren,
az Atlanti óceánt és az Északi sarkkört
érintve, fel egészen Norvégia legészakibb
pontjáig.
 Miért a kajakot választotta erre
az útra?
A tengeren legkönnyebben kajakkal lehet
haladni, ha az emberi erő hajtotta járművek szempontjából nézzük az utazást. Gyermekkorom óta nagy szerelmem ez a sport.
Kenuval versenyeztem is régen, aztán
gyorsan másfajta kihívások felé fordultam,
mint például a túrázás. Magyarország vizeinek nagyrészét bejártam és a világ számos
pontján volt szerencsém evezni. Az elhatározás folyamatosan formálódott bennem,
amíg kialakult ez az útvonal. Tisztában vol-

tam vele, hogy nagy célt állítottam magam
elé, de éreztem magamban annyi erőt és
tapasztalatot, hogy nekivágjak. Három
éve indultam el az útra, amit nem lehet
egyhuzamban végigcsinálni, hiszen családom, négy gyermekem van. Nem tehettem
meg, hogy beleülök a kajakba és majd évek
múlva, 25 ezer kilométer megtétele után
szállok csak ki. Menet közben alakult ki a
rendszer, ami a család és az út finanszírozásának szempontjából is elfogadható. Az
időjáráshoz igazodva, etapokban teszem
meg ezt a hatalmas távot. Egyszerre 2-3
hetet vagyok vízen, eddig összesen 5.100
kilométert tettem meg. A Dunán leeveztem a Fekete-tengerre, Isztambulnál át a
Boszporuszon. Aztán következett a Márvány-tenger, a Dardanellák, Görögország
teljes partvidéke, végül megkerültem az
olasz csizma sarkát. Most Tarantoban várja
a hajó, hogy tavasszal folytassam az utam
Szicília felé.

 Hogyan készült fel erre a
nagy vállalkozásra?
Azt hiszem a rutin az, ami a legtöbbet segített. Nem csak az a lényeg, hogy az ember
közvetlen előtte hogyan tud felkészülni. Az
eddig megszerzett és folyamatosan bővülő
tapasztalatok nagy jelentőséggel bírnak.
Például indulás után – míg kiértem a Fekete-tengerig – született meg a napi rutin,
alakult ki a „hétköznapi élet” a kajakban.
Készül a Budapesttől Athénig tartó szakasz
élményeiről, kalandjairól, tájairólszóló
könyv, ami a „Bemelegítés” címet kapta.
Nem véletlen, mert valószínűleg ez az első
szakasz volt a legnyugodtabb, a legbékésebb. Itt is újabb és újabb dolgokat tanultam, amelyek remélem segítenek majd
később az Atlanti óceán vizein. A kajakom
alig 50 cm széles, speciális kialakítású,
remek tengeri hajó. Aludni természetesen
nem lehet benne, holmiból is meghatározott mennyiség fér el. A part közelében haladok és amikor rám sötétedik, megállok és
tábort verek.
 Milyen tapasztalatokkal gazdagodott az elmúlt 5.100 kilométeren?
Két olyan dolog van, amiket nagyon
pozitív élményként éltem meg, amik óriási
hajtóerőt adtak, hogy mindenféle nehézség
ellenére folytatni tudjam az utazást. Az első
az emberek segítőkészsége. Annyi pozitív
hatás ért az úton, hogy felsorolni is nehéz.
Magányosan megyek, így ott kell hagynom a
hajót, ha hazajövök vagy akár csak vásárolni
megyek. Kérve-kéretlenül is sokat segítettek
nagyon sokan. Bulgáriában határőrök vittek
el dzsippel vásárolni. Hoztak, vittek még kajakostól is a török–görög határon, amikor a
helyzet úgy kívánta. A migráns kérdés Magyarországon most került a köztudatba. A
szárazföldön vándorlók nagy része ezen a
szakaszon igyekszik átjutni a határon, ezért
itt komoly a határzár. Nem is tudtam kajakkal átkelni, meg kellett tennem a szárazföldön hatvan kilométert, hogy egy kijelölt
átkelőhelyen lépjek be Görögországba. Ez
igazán vicces történet volt. A török katonák
nem engedtek át a két ország közötti senki
földjén gyalog. Végül egy macedón kamionos megszánt. Ragasztószalaggal odaerősítettük a kajakot a kamion mögé, beültem
a és így gurultunk át a határon. A visszapillantó tükörben néztük ahogy a határőrök
döbbenten néznek a kamion után ragasztott
hajómra. A másik nagyon nagy élmény és
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hajtóerő a gyönyörű tengeri táj és a hozzá
szorosan kapcsolódó kultúrák, történelmi
emlékek.
 Mi a célja az utazással?
Sokan felteszik ezt a kérdést. A válasz egyértelmű: „Az út, a cél”. Ezt a kifejezést a taoista filozófiából csentem. Nem azt tűztem
ki magam elé, hogy elérjek valahová, hanem
azt, hogy bejárjam az utat minden szépségével, kalandjával, nehézségével együtt.
Az is nagyon fontos, hogy ezeket az élményeket, tapasztalatokat szeretném tovább
adni. Itt kanyarodnék vissza a március 4-i
előadáshoz a Faluházban, ahol igyekszem
sok olyan dologról mesélni, amit fontosnak
érzek, amit megtanultam, megéltem az utam
során. Nem csak kalandokat, hanem a bejárt
tájakhoz kapcsolódó földrajzi, történelmi,
kulturális érdekességeket.
 A család mit szólt, amikor a gondolatot tettek követték és nekivágott
ennek a 25.000 kilométernek egyedül?
Viccesen úgy fogalmazhatnék, hogy
beletörődtek. Ez a dolog azért tőlük is kétségtelenül áldozatot követel. Az első etap
túl hosszú volt. Rá kellett jönnöm, hogy
az a terv, amit eredetileg kitaláltam, valósítható meg. Lassan alakult ki a mostani
elviselhetőbb ütemezés. Az idő halad, a
gyerekek nőnek, a nagyobbak már élik a
saját életüket, a kisebbekkel jókat evezünk
a mai napig. A jövőre vonatkozóan nagyon
fontos, hogy nem nézek túlságosan előre,
nem gondolok bele, mekkora távolságot
kell legyőznöm, mert nagyon nyomasztó
lenne. Mindig csak a következő részre koncentrálok, hogy milyen part vár rám, milyen
lesz az időjárás, meddig tudok eljutni, hol
tudom otthagyni a hajót, hogyan tudok hazajönni. Csak a következő etapra tervezek.
Most a Messinai-szoros a következő cél, amit
Szicília követ majd. Mindez az időjárástól
függ, aminek nagyon ki vagyok szolgáltatva.
Útra kelek, ahogy időm, és lehetőségem engedi. Persze mindez függ a támogatóktól is.
Még mindig nagyon hajt a lelkesedés annak
dacára, hogy túl vagyok már jó néhány kilométeren, sok nehézségen. Nagyon remélem
sikerül végigcsinálnom a hátralévő távot is!
VM
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)(%58È5,352*5$0-$,1.
IRODALOM
Február 12. péntek 19.00
Budakalászi Irodalmi Estek sorozatban:
„A morgástól a disztichonig”
9HQGpJQN6]DEy7$QQDN|OWĘpVD7iQFUHDNFLy]HQHLIRUPiFLy
(J\N|OWĘHJ\pQHNHVHJ\EHDWER[pVKDQJPĦYpV]YDODPLQW
HJ\KDQJV]HUHV]HQpV]N|]|VLQWHUDNWtYpVLPSURYL]DWtYPĦVRUD
KDQJRNEyO]DMRNEyOGDORNEyOULWPXVRNEyO«
$EHOpSpVLQJ\HQHV

Február 19. péntek 19.00
Hangfonó sorozat: a Trans-Formation együttes koncertje
3R]ViU(V]WHUMD]]V]D[RIRQHOĘDGyPĦYpV]EHQDODNtWRWWDPHJ
D7UDQVIRUPDWLRQ]HQDNDUW$MD]]YLOiJiEDQV]RNDWODQKDQJV]HU
|VV]HiOOtWiVMHOOHP]LDPLQHNDNO|QOHJHVKDQJ]iVD]HUHGPpQ\H
$ULWPXVV]HNFLyWJLWiUEDVV]XVJLWiUpVWĘKDQJV]HUHNDONRWMiN
H]HNKH]WiUVXODIXYRODLOOHWYHDV]RSUiQV]D[RIRQ
$EHOpSpVGtMWDODQ

KIÁLLÍTÁS
ISMERETTERJESZTÉS
Február 12. péntek 18.00
Borklub
(]~WWDOD=DODL%RUYLGpNHQÄEDUDQJROXQN´DKRODQDJ\UDGDL&H]DU
:LQHU\WPXWDWMXNEH$MHOOHP]ĘHQIHKpUERURVERUYLGpNHQ±D
&KLOpEĘOV]iUPD]yIĘERUiV]QDNN|V]|QKHWĘHQ±H]DSLQFpV]HW
L]JDOPDVNO|QOHJHVY|U|VERURNDWpVSH]VJĘNHWLVNpV]tW
VH]HNEĘONyVWROXQNPHJQpKiQ\DW
%HOpSĘGtMHJ\DONDORPUDHOĘ]HWHVEHMHOHQWNH]pVVHO)W
DKHO\V]tQHQ)W
DONDORPUDV]yOyEpUOHWiUD)W
Február 20. szombat 14.00
Szent Korona Délutánok
ÄeVYiUWiND]DUDQ\NRURQiW´±HOĘDGiVRN0iW\iVNLUiO\pV
DV]HQWNRURQDWpPiEDQ
+i]LJD]GD'U9DUJD7LERU
Február 26. péntek 17.00
„A Karacsay kódex – ahogy ismerik, és a valóságban” –
'U0DQGLFV*\|UJ\tUiVpVPĦYHOĘGpVW|UWpQpV]HOĘDGiVD
$EHOpSpVGtMWDODQ

Január 8 – február 14.
.LiOOtWiVDPĦYHOĘGpVLKi]EDQPĦN|GĘ.pS]ĘPĦYpV]N|U
HOĘ]ĘpYHVDONRWiVDLEyOpV6LPRQ*\XODPXQNiLEyO
Február 4 – március 5.
$%XGDNDOiV]L9LGHypV)RWyNOXENLiOOtWiVDWDJMDLQDN|V
alkotásaiból
0HJQ\LWyIHEUXiUpQyUDNRU
Február 18 – március 18.
1HPOpWH]ĘWiUJ\DNNLiOOtWiVD
.tYiQFVLDUUDKRJ\KRJ\Qp]NLD]DPLNRUDNRFNDHOYDQYHWYH
YDJ\DOyKDOiOiEDQ"9DQDUUyOKDOYiQ\OLODGXQV]WMDKRJ\KRJ\
Qp]KHWNLHJ\NH]HVEiUiQ\YDJ\HJ\WHOHIRQEHW\iU"-|MM|QHOpV
WHNLQWVHPHJDV]HOOHPHVDONRWiVRNDWDPHO\HNYDOyMiEDQHJ\HJ\
PDJ\DUV]yOiVPRQGiVYDJ\NpSHVNLIHMH]pVPHJMHOHQtWpVHL
Február 19 – március 17.
5pJLHVNYĘLIRWyNNLiOOtWiVD
$1pPHW1HP]HWLVpJLgQNRUPiQ\]DW%XGDNDOiV]pVD
%XGDNDOiV]L1pPHWQHP]HWLVpJL(J\HVOHWV]HUYH]pVpEHQ
0HJQ\LWyIHEUXiUpQyUDNRU
7È1&02=*È6

ZENE, ÉNEK, KONCERT
Február 13. szombat 20.00
Rockház: Kiss Forever Band
)HQQiOOiVXNpYIRUGXOyMiWHXUySDLNRQFHUWVRUR]DWWDOQQHSOL
D]HJ\WWHVDPHO\QHNHJ\HWOHQPDJ\DURUV]iJLiOORPiVD
%XGDNDOiV]RQOHV]
%HOpSĘGtMHOĘYpWHOEHQ)WDKHO\V]tQHQ)W

Február 12. péntek 17.00-19.00
$SUyN7iQFD
9iPRV/iV]OypVWDQtWYiQ\DLQpSWiQFRWWDQtWDQDNDWDOSDOiYDOyW
D7DPEXUD]HQHNDUK~]]D.p]PĦYHVIRJODONR]iVLVOHV]
DNLFVLNQHN
%HOpSĘGtM)W
Február 20. szombat 21.00
1RV]WDOJLDWiQF]HQpNSDUW\MD$%%$
7RYiEELLQIRUPiFLyDHVPRELOV]iPRQ
MHJ\HOĘYpWHOXJ\DQRWWYDJ\DPĦYHOĘGpVLKi]EDQ
%HOpSĘGtM)W

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

16

LURGDORP
LURGDORP

LVPHUHWWHUMHV]WpV

]HQH

NLiOOtWiV

WiQF

LVPHUHWWHUMHV]WpV

]HQH

NLiOOtWiV

WiQF

VSRUW
HJ\pE
DONRWyPĦKHO\
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

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

DONRWyPĦKHO\

VSRUW
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Közélet

%È/2.$0ĥ9(/ė'e6,+È=%$1
Február 6. Lenvirág néptáncegyüttes bálja
Február 7. Zeneiskola farsangja
Február 27. Szerb farsang

$9$5-Ò7È5.g1<97È5
352*5$0-$,
Február 19. péntek 17.00
Manó Mozi Diaklub

(*<e%
0È5&,86,(/ė=(7(6
Február 13. szombat 8.00-12.00
/iGD¿DYiViU
1pSV]HUĦJDUi]VYiViUXQNRQEiUNLDGKDWYHKHWEDUiWViJRViUDNRQ
$V]WDOGtM)WMHOHQWNH]QLIHEUXiULJOHKHWDDV
WHOHIRQV]iPRQ

Március 3. csütörtök 18.00
Író-olvasó találkozó: Tóth Krisztina
Március 18. péntek 17.00
Manó Mozi Diaklub

Február 19. péntek 17.00
/HYHQGXODN|U
Ä2WWKRQpGHVRWWKRQ´&VDOiGLDVKDQJXODW~DONRWyPĦKHO\QNEHQ
H]~WWDOSUDNWLNXVWiUJ\DNDWSO]HQĘWiEOiWNpV]tWQN
)HEUXiUV]RPEDW
,9%XGDNDOiV]L(VNYĘ.LiOOtWiV
0LQGHQHJ\KHO\HQDPLHJ\W|NpOHWHVHVNYĘPHJV]HUYH]pVpKH]
NHOO
%HOpSĘGtM)W
0È5&,86,(/ė=(7(6
Március 4. péntek 19.00
0DJ\DU9iQGRU9pJYiUL7DPiV.DMDNNDO(XUySD.|UO
c. élménybeszámolója

Március 5. szombat 10.00
Családi Matiné: benne Sarkadi Bence Világjáró Marionettek
FHOĘDGiVD
Március 5. szombat 17.00
1RV]WDOJLDHVWIHOOpS.RyV-iQRV
Március 12. szombat 12.30
1ĘQDS±HJ\QDSpUWHG
 'U%DJG\(PĘNHHOĘDGiVD
 /<1GLYDWEHPXWDWy
 *\HUPHNMiWV]yKi]0DQyPR]LH[WUD
 &V|P|U%RJOiUND/$$5.$6W\OLVW
 )HKpUYiUL$OIUpG )UHGGLH NRQFHUWMH
 6]ROJiOWDWiVRNHJpV]QDSDV]pSVpJ
pVHJpV]VpJMHJ\pEHQ
6]pSVpJiSROiVEDQSDUWQHUQN
)UL]XUD V]pSVpJRQOLQHPDJD]LQ
$EHOpSpVGtMWDODQ

.HUHVVpN)DFHERRNHOpUKHWĘVpJHLQNHW

X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
z 2016. FEBRUÁR 8.
.HUHVVpN)DFHERRNHOpUKHWĘVpJHLQNHW


Március 13. vasárnap
6WDU:DUV1DS
 6WDU:DUV¿OPHNpOĘNDUDNWHUHL'DUWK:DGHU+DQ6ROR/HLOD
KHUFHJQĘ-RGDPHVWHUVĘW5'LV
 5*33URMHFW³ĦUNRQFHUWMH´Op]HUVKRZYDO
 -iWpNURERWRNNDO
 -HGLpVĦUKDMyVNLNpS]pV
 )LOPULWNDViJRNPRGHOONLiOOtWiV
 %HV]pOJHWpVV]LQNURQV]tQpV]HNNHO¿OPNULWLNXVRNNDOpV
ĦUNXWDWyNNDO
 &VDOiGLYHWpONHGĘNpUWpNHVQ\HUHPpQ\HNpUW
 6WDU:DUVHPOpNWiUJ\DN
Március 18. péntek 20.00
Rockház: Takáts Tamás Blues Band

.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV.|Q\YWiU
9$5-Ò7È5N|Q\YWiU%XGDNDOiV]
.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV.|Q\YWiU
9$5-Ò7È5N|Q\YWiU%XGDNDOiV]
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Óvodai- és diákhírek

Jégkirálynő
Esik a hó kint, szakad. Nézem az ablakon
át és nincs kedvem felállni, pedig takarítani
kellene. Teljesen elvarázsolt a fehér hópelyhek tánca, ahogy egymásba kapaszkodva
lejtik kecses táncukat. Ahogy ott ülök a nappaliban, egyszer csak az ablakra ragad néhány hópehely. Aztán még néhány és még
néhány, és a végén rikácsoló hangon rám
kiállt egy csodálatos jégruhába bújt, koronát
viselő hölgy.
– Unatkozom, gyerünk, csinálj valamit,
nem ülhetsz itt napestig!
Körülnézek, ez nem lehet, egyszerűen
megbolondultam, ide lépett a mesénkből a
Jégkirálynő? Már olyan régóta csináljuk a
meséket, hogy képzelődöm, benne élek? Mielőtt ezt eldönthetném, újra rám szól:
– Frozi, hozd a varázsgömbömet. Unatkozom.
Elvarázsolt a hóesés, a téli táj, a sok jég
és a csillogás. Mégis lehet valami varázsa a
télnek, mikor minden fehér és csillogó.

Búcsúzunk
Nehéz idők
járnak felénk.
Nemrég búcsúztattuk Aranka
nénit (Kovács
Ferencné) volt
óvodatitkárunkat, majd Irénkét (Rógán Lászlóné)
volt mosónőnket.
Még a fekete zászló kint volt, mikor
újabb fájdalom járta át szívünket.
Irén óvó néni (Balogh Irén) méltósággal viselt, hosszú betegség után itt
hagyta a földi életet.
Irén, Irénke, Irényke hosszú ideje
nevelőtestületünk egyik meghatározó
tagja volt, mindig számíthattunk véleményére, segítségére, meglátására.
Közvetlen, vidám természete jó hatással volt a gyerekekre, szülőkre, kollégákra. Már akkor hiányzott nekünk,
amikor még mindannyian bíztunk
benne, hogy hamarosan meggyógyul.
Hiányzott a nevetése, a problémamegoldása, a humora, a pozitív látásmódja. Erős, jókedvű, vidám, sportos
csaj volt! Küzdött! Most nem nyert
csatát.Nekünk is nagyon hiányzik.
A mosolygós, életvidám, a sportos, a
táncos-énekes, a boldog nagymama
Irén óvó néni emlékét szívünkben
őrizzük.
Telepi Óvoda dolgozói
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Hogy unatkozhat ez a ridegszívű királynő
ebben a csodálatos jeges időben. Miért nem
megy korcsolyázni, mikor most nyílt meg a
budakalászi jégpálya? Vagy miért nem épít
hóembert? Vagy eljöhetne a mesepróbára,
ahol olyan sokat nevetünk, hogy minden
jégszív felolvad. De táncolhatna is velünk
pergő, karácsonyi zenére.
– De én mindent utálok és unatkozom.
Én csak a karácsonyt szeretem. – hallom az
ablakra kenődött ridegségtől.
Az már sajnos elmúlt Királynőm, azzal
nem szolgálhatunk, de ha nem olvad el Jegességed, akkor…
…megnézheti jeges mesénket
február 25-26-án, 17 órakor a
Faluház nagytermében. A szórakoztatásról, a látványról, és a csodás
élményekről a Telepi Óvoda Színtársulata gondoskodik.

Mint 13 éve, minden február utolsó péntekén, mi most is ott leszünk. Szeretettel várunk mindenkit, aki nem fél fázni, nevetni,
izgulni és tapsolni, tapsolni, tapsolni.
A mese címe? Hát, lesz benne Jégkirálynő, jégmanók, hóemberek, rénszarvasok, trollok…
– Csak én akarok lenni a mesében, csakis
én, én, én…- hallom az ablaküvegre kent hópelyhektől.
Kár, hogy nem tudok varázsolni. Olyan
szép volt ez jeges szörnyeteg, hogy igazivá
varázsolnám, megölelném, és elvinném egy
próbára, hogy ő is jókedvű és boldog legyen,
mint mi, amikor készítjük a gyerekeknek
a mesét. De mire odaérek hozzá, már csak
az ablakon lecsúszó hólöttyöt látom, hiába
keresem a Jégvarázs csodáját az ablakon át.
Ahogy jött, eltűnt!
Teca néni
Telepi Óvoda

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Hírek
Ebben a tanévben is a hagyományoknak
megfelelően
január 22-én
egy saját versmondó gálával
emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Közel 40 diákunk ragadott papírt, tollat
és mondta el a tornateremben összegyűltek
előtt költeményét. A témák és hangnemek
sokszínűsége remekül lekötötte a közönséget, a föllépők bátorsága pedig ezen felül is
minden dicsérő szót megérdemelt.
Decemberben és januárban három
osztály kitevő számú diákunk látogatta
meg Budapesten a Csontváry-kiállítást. A
tárlatvezetéssel összekötött program nagy
tetszést aratott a gyerekek körében.
Farkas Benedek 6.b osztályos tanuló beszámolója a témáról:
„Csontváry Kosztka Tivadar 1853. július 5-én született. Számos remekmű kapcsolódik a nevéhez, melynek nagy részét
megtekinthettük a kiállításon.
A kiállított képeket a festő úgy készítette, hogy az emberek gondolkodjanak,
azon vajon mi van a képen. A Jajcei vízesés című festményen például több állatot

is elbújtatott a művész. Képei olyanok,
mintha filmet néznénk. A festmények
nem mozdulatlanok, hanem eleven az alkotások. Csontváry szerette a természetet. Gyakran festett kitömött állatokat,
amelyek mögé saját élőhelyüket vitte vászonra. Szerintem a művész remek festő és
egyben egy zseniális elme volt.”

Az iskola beiratkozással
kapcsolatos tudnivalói
A Szentistvántelepi Általános Iskolába
való beiratkozás időpontjáról a Kormányhivatal a későbbiekben határoz. Az érdeklődők, az oktatási intézmény honlapján
tájékozódhatnak a beiratkozás időpontjáról.
Az általános iskola első osztályába jelentkezők szüleinek a beiratkozáshoz a
következő okmányokat kell magukkal vinniük: a gyermek lakcímkártyája, a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, a gyermek
TAJ száma, óvodai szakvélemény vagy a
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye.
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ezt a legtöbb esetben mindkét
szülőnek alá kell írnia, ezért kérik, hogy
előzetesen kitöltve hozzák be. Így nem kell
mindkét szülőnek jelen lennie a beiratkozásnál.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Diákhírek
Felhívás
 KALÁSZ SULI

Diákolimpia
Iskolánk két korcsoportban indult a
2015/2016-os év diákolimpiai teremtorna
küzdelmeiben. A II. korcsoportos (3., 4.
osztályos) tanulóink I. helyezést értek el
a döntőben – mindhárom mérkőzésüket
megnyerték – ezzel ők képviselik Szentendre körzetet a megyei területi döntőben.
A csapat tagjai: Gaal Dávid (3.a), Takács
Botond (4.a), Eőri Kardos Csaba, Holkó
István, Laskai Levente, (4.b), Barkóczi
Benedek, Forgó Milán (4.c), Tisler Andor
(5.b).
A III. korcsoportos tanulóink a leányfalui selejtezőt megnyerve, a pomázi döntőben a 2. helyezést érték el. A csapat tagjai:
Bruinsma Patrik, (7. a), Kiss Gergely (6. a),
Benczédi Balázs (6. b), Tisler Andor (5. b)
Szalai Ferenc (5. a), Takács Botond (4. a),
Laskai Levente (4. b), Barkóczi Benedek,
Forgó Milán (4. c).
Külön szeretném megköszönni a helyi
BMSE egyesület kiváló munkáját, hiszen
az itt szereplő gyerekek nagy része ebben
az egyesületben játszik, vagy ebből az egyesületből indult, valamint a sok lelkes szülő
önzetlen segítségét is.
Kovács Lászlóné

Szülők-Nevelők
Batyus Bálja 2016

Támogatóink:

Az idei Szülők-Nevelők Bálját január 16-án rendeztük meg, mely egy
időutazásra hívott minden résztvevőt
a rock and roll világába. A bál műsorában több tánccsoport is fellépett.
A Musztáng Sportegyesület, a Diamond Cheer Dance és Bailar Tánciskola és a Danze Csoport növendékei
gondoskodtak a hangulat megteremtéséről. A műsorban fellépett még
Pataki Ádám harmonikaművész és
zenetanár. A műsor zárásaként a Kalász Suli pedagógusai adtak elő egy
rövid műsort a Hungária együttes zenéjére. Ezzel vette kezdetét az egész estés
báli forgatag, melyhez Nardai Gábor és
csapata szolgáltatta a muzsikát. A jól
sikerült esténk bevétele, 416.000 forint
az iskolánk alapítványát gazdagítja.
Köszönet minden szervezőnek, támogatónak és a fellépőknek is.

Bailar tánciskola, BSS Benzinkút Budakalász, Csodacsali horgászbolt Budakalász, Deny Bt. – Lurdy ház, Diamond
Cheer Dance, DL and P Autószervíz
Budakalász, Drogéria és Gyógynövénybolt Budakalász, Egri László Húsboltja
Budakalász, Giant-fittnesz Szentendre,
Gyöngyi virágbolt, Traser Mária,
Honda szervíz, Illyés család, Krepárt
cukrászda, Magyar Katolikus Rádió,
Meggyes Szalon Budakalász, Musztáng
Sportegyesület, Optikalász Budakalász,
Oriflame Bakk Edit, Schieszl Borház,
Siket család, Szabó Zoltán – Kincseskamra.hu, Szalai család, Szarka család,
SZELTRON BT, Valódi Étkek Boltja
Budakalász, 3 Pék Kft Budakalász, Pataki Ádám, Nardai Gábor és csapata

Kiemelt támogatónk:
Kalász Pékség

Völgyes József igazgató

Kalász Suli
Iskolába hívogató
„Hívogat az iskola, kapuját kitárja.”

„Kalandozás az iskolában”
2016. február 20-án, 9 és 12 óra
között várják a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket a Szentistvántelepi Általános Iskolában.
A kalandos, játékos délelőttön az óvodás
gyermekek és szüleik is megismerkedhetnek az iskola dolgozóival és az épület
minden zeg-zugával. Erre a foglalkozásra
legkésőbb 10 óráig kérjük érkezzenek meg,
mert a később érkezők nem tudnak bekapcsolódni minden állomás feladatába.
A következő program, 2016. március
11-én, pénteken 17 és 18 óra között
lesz. Ez alaklommal idegen nyelvi foglalkozással várják az érdeklődőket az intézményben. Iskolánkban a gyermekek már
az első osztályban tanulhatnak angol vagy
német nyelvet. Ezen a napon a nyelvtanítók mutatkoznak be kis tanítványaik körében, illetve csalogatják nyelvi játékra az
érdeklődő óvodásokat.
Az idei utolsó iskolába hívogató
programon 2016. március 17-én, csütörtökön, 8 és 10 óra között vehetnek
részt nyílt órákon. Az érdeklődő szülők
és gyermekeik a leendő tanító nénik osztályában vehetnek részt egy tanórán. Az óra
után az iskolával, beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel megkereshetik az iskola
X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM z 2016. FEBRUÁR
igazgatóját.

Sok szeretettel várjuk a leendő elsős gyermekeket és
szüleiket a 2016-os iskolába hívogató
programsorozatunkra!
Január 26.,kedd 17 óra
Leendő elsős tanító nénik és iskolánk bemutatása szülők számára
Kötetlen beszélgetés Völgyes Józseffel, iskolánk igazgatójával, tanító
nénikkel, fejlesztő pedagógusokkal
Február 9.,kedd 13 óra
Kézműves foglalkozás a télűzéshez kapcsolódva
Busójárás, hagyományőrző program az iskola diákjaival
Március 1.,kedd 16.30
Játékos tornatermi foglalkozás - Váltócipőt kérünk szépen!
Március 22.,kedd 8 óra
Nyílt nap

(Az aktuális információkat később honlapunkon tekinthetik meg. )

Kalász Suli

8.
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Közélet
5. rész

Felsőva ai Wa ay Borbála és lánya
gróf széki Teleki Józsefné királyfalvi Roth Johanna

Wattay
István halála (1723)
után lánya Borbála (†1784), valamint fia, Farkas
(†1748) örökölte
a család birtokainak felét. István
özvegye, Géczy
Anna férjhez ment
Roth Ádámhoz,
Borbála lánya
aki ezután kezelte
Teleki Józsefné
a családi birtoRoth Johanna
kokat. Borbála a
gyámapa fia (Roth Tamás) felesége lett,
a frigyből egy lány született (Johanna,
Teleki Józsefné). Farkas elvette Máriássy
Klárát, a házasságból egy fiú (Sándor) és
egy lány (Zsuzsanna, Kubinyi Gáspárné)
született. Farkas Pilinyben, míg Borbála

A sziráki kastély napjainkban

Szirákra települt le. 1747-ben Grassalkovich megvette Farkastóla birtokok negyedét. A pilinyi kúriát Farkas lánya révén
a Kubinyiak örökölték meg. Borbála a
sziráki kastély felépítését intézte és vagyonából fizette, amely 1748-ban készült el
barokk stílusban. Támogatta III. Pál küz-

delmét a birtokaikért és az evangélikusok
jogaiért, valamint 1782-ben megkezdte a
sziráki templom felépíttetését, melyet Johanna fejeztetett be 1788-ban.
Pesten 1686 után többségében német-rác lakosság lakhatott Mária Terézia haláláig. 1782-ben kelt szerződésben a
Landmüntzer család eladta Szervita téri
sarokházukat „Vatay Borbálának”. Az első
protestáns tulajdonosú épülete Pestnek ez
a ház lett, de a házat csak vejének, Teleki
Józsefnek a nevére engedélyezték beíratni.
Johanna (1741-1813) többek között legfőbb
építtetője volt a pesti Deák téri evangélikus
templomnak, 7000 diák külföldi egyetemi
tanulmányait támogatta. A pomázi kastély adósságait kifizette, így a Telekiek lettek a kastély tulajdonosai.
Bátonyi Pál

Budakalászi Kultúrcseppek
 KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
A Kós Károly Művelődési Ház életében 2016 egy különleges esztendő
lesz, mert huszadik születésnapját ünnepli idén az intézmény. A január is
ennek a fontos, jubileumi évnek a tervezésével és a ünnepi játéksorozat indításával kezdődött. A Művelődési Ház közösségi oldalán érdemes figyelni
a játékokat, mert hónapról-hónapra a szerencsések értékes nyereményeket
vehetnek át. A kultúra budakalászi központjában a megszokott rendezvények mellett új programok is színesítik majd a Művelődési Ház eseményeit.

A Fotó és Videó Klub kiállítása
Az idén 10 éves Fotó és Videó Klub elnökének legjobb alkotásaiból nyílt kiállítás a Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár Kávézójában. A tárlaton a klub
vezetője Neszvada Péter fotói láthatóak.
Az egy évtizede működő közösség a
lelkes amatőröktől a profi fotósokig,
a fiataloktól az idősebbekig biztosítja a
tagság lehetőségét a fotózás iránt elkötelezetteknek. Az év elején egy különleges lehetőséget kínált a klub, annak a
tagjának, aki heteken át tartó házi pályázatukon a legjobb eredményt érte el.
A szavazással értékelt legjobb fotós azonban lemondott az önálló kiállítás lehetőségéről és felkérte a közösség vezetőjét
és másik öt társát, hogy legjobb képeivel színesítse a tárlatot. A kiállításon
50 fotót csodálhat meg a közönség.
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Közélet
Anyakönyvi hírek
Januári anyakönyvi
események:
Szeretettel köszöntjük
Budakalász város
legifjabb polgárait:
Berekméri Kincső Zsófiát
Temesközi-Kállai Lillát
Tóth Gergőt
Csilus Gergő Zoltánt
ArdaiAisa Mirjam
Jó egészséget
kívánunk Nekik!
Városunkban januárban
1 pár kötött házasságot.
Az ifjú pároknak
gratulálunk!

Még novemberben elhunyt
budakalászi lakos:
Winter László 78 éves

Még decemberben elhunyt
budakalászi lakosok:
Csupics Izsákné
szül.: Mirkovics Ibolya 83 éves,
Barta György Jánosné
szül.: Kapin Erika 55 éves,
Lennert Rajmundné
szül.: Brumbauer Anna 76 éves,
Jászai Miklós 65 éves
Januárban elhunyt
budakalászi lakosok:
Balogh Irén 55 éves,
Csimár Károlyné
szül.: Lix Hedvig 92 éves,
Dragojlovics Emilné
szül.: Vukasin Zorka Hajnalka
93 éves,
Duró Kálmán 79 éves,
Gáspár-Hantos Géza László
89 éves,
Máté Béláné
szül.: Ványi Piroska 82 éves,
Németh Dezső 83 éves,
Rogán Lászlóné szül.:
Dúró Irén 76 éves,
Tihanyi Jánosné szül.:
dr. Szőke Katalin 79 éves
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Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2016. február 19-én (pénteken)
18 órára
a Kós Károly Művelődési Ház
és Könyvtár Galériájába

Régi esküvői képek
kiállításunk megnyitójára.
A képkiállítás
február 19-től március 17-ig
tekinthető meg.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Német Nemzetiségi
Egyesület
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Sport

„Úgy érzem, sikeres félévet zártunk!”
Hajdu Gábor elnök, Cyeb Budakalász Férfi Kézilabda Klub elnöke

Mozgalmas és eredményes őszi évadon van túl a budakalászi kézilabdaklub.
Székhelyet és nevet változtatott a csapat,
Szentendre után Budakalászon talált új
otthonra az egyesület. Hajdu Gábor a klub
elnöke elmondta: Az elmúlt fél évben stabilizálódott a csapat utánpótlás része. A
junior és a serdülő korosztályban induló
játékosok az országos bajnokságban is jól
megállják a helyüket. A felnőtt csapat 18
kiváló, jól képzett játékossal küzd a tabella első helyéért és az NB I-be való bejutásért. A csoportban mi lőttük a legtöbb
gólt és mi kaptuk a legkevesebbet. Talán
a bajnokság végén a csapat és Budakalász
álma is valóra válik, bejutnak kézilabdában az ország legjobbjai közé. Elkezdtük

a felkészülést a tavaszi szezonra, napi két
edzéssel és az edzőmérkőzésekkel. Az
idényt a legnagyobb riválisunk ellen Dabason kezdjük, ha itt nyerni tudunk, közelebb kerülünk a végső győzelemhez. Nem
szeretném elkiabálni, mert 13 mérkőzést
kell tiszta fejjel, jó taktikával, és jó erőnléttel lejátszani. Természetesen meg kell
tenni az előkészületeket arra az esetre is,
ha a kitűzött célt elérjük, mert sok munkát követel az NB I-be feljutás, nemcsak a
játékosoktól, hanem a háttércsapattól is.
A bejutás a csapat megerősítést is jelenti,
mert ha felkerülünk a bajnokságba, akkor
szeretnénk a középmezőnyben játszani.
Visszatérve az NB I B-őszi szezonjára,
13 mérkőzésből 11-et megnyertünk,

két döntetlent játszottunk. A csapat jelenlegi összetétele alkalmas arra, hogy
eredményesen vegyük a tavaszi idényt,
de változásra lesz szükség továbbjutás
esetén. Az NB I-be való bekerülés a költségvetésben is nyomot hagy majd, hiszen
nemcsak junior, ifi csapatot is kell versenyeztetnünk majd, így 8-ról 10-re nőne a
versenyeztetett csapataink száma, amire
a megfelelő utánpótlás biztosítása miatt
van szükség. A szponzori támogatáson is
sokat dolgozunk a háttérben. A budakalászi sportcsarnok felújításával európai
színvonalú helyszínen tudunk készülni, a
mérkőzésekre és más rendezvényeknek is
szebb, jobban felszerelt teret tudunk biztosítani. Megemlítenem, hogy az elmúlt
négy évben három helyszínt újítottunk fel,
ahol az utánpótlást edzeni tudjuk. Most
kell szót ejtenem a Farkasvár Sport Egyesületről, ami 10 éves korig képzi játékosait, majd hozzánk kerülnek a fiatalok és
mi egyengetjük tovább pályájukat. Közel
200 utánpótlás játékost küzd az egyesület színeiben, nagyon jó eredményekkel.
Mindent összevetve úgy érzem, sikeres
félévet zártunk.

Felkészülten várják a tavaszi idényt
a budakalászi focisták
Nagyüzemben folynak a felkészülések egyesületünkben. A megmérettetések, a tornák egymást követik az év eleji
időszakban. Pomázon elkezdődött a műfüves bajnokság, ahol a felnőttek az első
futballmérkőzésükön 4:0-ra győztek Dunabogdány ellen. Az U-7-es játékosaink
Páling Zsolt és Nagy Róbertvezetésével
magasan nyerték a Visegrádon megrendezett gyermektornát. A háttérben lázas
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munka folyik, elkészült az éves szakmai
és pénzügyi beszámolónk. Precízen oda
kell figyelnünk, hogy minden forinttal
pontosan elszámolhassunk az Oktatási, Kultúrális és Sport Bizottságnak.
Eddig minden évben elfogadták egyesületünk beszámolóját az előző évben
végzett munkánkkal kapcsolatban.
Nagy álmunk egy műfüvespálya kialakítása, amire most megcsillant a remény.

A finanszírozás pályázati forrásból történne, mindemellett nagy összefogásra
is szükség lenne a megvalósításhoz.
A fejlődés szempontjából nagy előrelépést jelentene ez a létesítmény klubunknak, sok pénzt megspórolnánk a
pálya- és terembérlés elhagyásán. Bízunk a terv megvalósításában!
Sárosi Tibor BMSE elnök

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

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

ABS
CONTROLL
könyvelő iroda

SÍFELSZERELÉSEK
ELADÁS – KÖLCSÖNZÉS – SZERVIZ
Használt és új sífelszerelések kedvező áron!
Sílécek, sícipők, síbotok.
Sapkák, zoknik.
Sí-szerszámok, vaxok.
Bukósisakok, szemüvegek.
Síbox bérelhető.

Apróhirdetés

Intenzív angol Szentendrén. He 2 délelő ,
felnő eknek, 8 szinten, 2016 február 8-tól június 11-ig. www.englishcenter.hu

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából
a Fanny Film K .
Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa Rózsa

Nyitva tartás:
Érdeklődjön
honlapunkon
vagy telefonon.

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Szabó Tamás, U oné Ochodniczki Vanda,
VKC TV, Turányi Gergely
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda
marke ng@szentendre.media.hu • Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjesz : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2016. február 23. Megjelenés, terjesztés: 2016. március 7-8-9.
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