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Habár az idei tél sem volt olyan ke-
mény, a hideg hónapok nyomot hagy-
tak Budakalász útjain. A közelmúltban a 
szakemberek felmérték a károkat, hogy 
hol, mekkora felületen kell rendbehozni 
az útburkolatot, milyen állapotban van-
nak a csatornafedelek, az útpadkák és a 
csapadékvízelvezetők. Hegyvári János 
Városfejlesztési Osztályvezető elmondta, 
a kátyúzások májusban kezdődnek, miu-
tán elkészül a javítási ütemterv a szüksé-
ges feladatokról. Az utak kijavítására idén 
négymillió forintot biztosított a Képvise-

lő-testület a költségvetésben. Az előzetes 
felmérés azt mutatja, hogy ezt a keretet 
idén nem fogják kimeríteni, így a fenn-
maradó összeget átcsoportosítják az év 
közben felmerülő, nem várt, utakkal kap-
csolatos kiadásokra.

Hegyvári János hozzátette, az elmúlt 
időszak útfelújításaira sikerült olyan vál-
lalkozót találnia az Önkormányzatnak, aki 
jó minőségű alapanyagból, nagy hozzáér-
téssel végezte az eddigi munkákat, aminek 
eredményeképpen évről évre csökken a 
kátyúk száma Budakalászon.

A közterületek rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet szerint a lakos-
ság egészségének és a környezet tisz-
taságának védelme érdekében a kerti 
zöldhulladékot (növényi eredetű száraz 
hulladékot) elsősorban komposztálni 
kell. Égetéssel csak a nem komposztál-
ható (nem lebomló) és a komposztálásra 
alkalmatlan kerti zöldhulladék égethető.

A nem komposztálható kerti 
zöldhulladék (növényi eredetű 
száraz hulladék) égetése április 
15-e és május 15-e között pénteki 
napokon megengedett. Az égetést 8 
és 17 óra között lehet elvégezni.

Az égetésre kerülő kerti zöldhulladék 
nem keverhető egyéb hulladékokkal, 
nem tartalmazhat kommunális, ipari 
eredetű vagy veszélyes hulladékot.

A tűz őrzéséről és veszély esetén 

annak eloltásáról az égetést végző köte-
les gondoskodni. Az égetés befejezésével 
a tüzet el kell oltani és a parázslást – víz-
zel, földtakarással, kéziszerszámokkal – 
meg kell szüntetni.

Tilos az égetés az egészségügyi és 
gyermekintézmények 100 méteres kör-
nyezetében, az intézmény működési 
ideje alatt. A szomszédos telken lévő 
épületektől legalább 10 m, saját telken 
lévő épülettől 5 m távolságban, a kerítés-
től minimum 3 m-re állandó felügyelet 
mellett szabad az égetést végezni.

Mindemellett itt is felhívjuk a fi gyel-
met, hogy a zöldhulladék kezelésének 
környezetbarát módja a helyben történő 
komposztálás. Ezzel nem csak a környe-
zetet kíméljük, hanem a vetemények és 
virágágyások talajerő-pótlását is költség-
mentesen elvégezhetjük. 

Zöldhulladék égetés rendje

Négymillió kátyúzásra

Közérdekű

Budakalász Város Önkormányzata 
Települési Értékvédelmi Pályázatot 
hirdet a város területén található helyi 
védettséget élvező épületek, építmé-
nyek felújításának támogatására. A 
támogatás igénybevételére jogosult az, 
akinek ingatlanja I. vagy II. védettségi 
kategóriájú minősítés alá esik és helyi 
védett ingatlanja értékkataszterben vé-
dett elemeit kívánja felújítani.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. szeptember 1.

A kérelem kedvező elbírálása esetén 
Budakalász Város Önkormányzatának 
Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottsága dönt a támogatás 
mértékéről, melynek összege a felújí-
tás költségének legfeljebb 50%-a, ma-
ximum 500.000 forint lehet. 

A pályázattal felújítható védett 
épületek jellemzően az óvárosban he-
lyezkednek el, emellett városszerte 
elszórtan is megtalálhatóak. További 
felvilágosítással Varga Rita főépítészi 
referens áll az érdeklődők rendelkezé-
sére a Polgármesteri Hivatalban sze-
mélyesen vagy a (26) 340 266/104-es 
telefonszámon. A pontos pályázati 
kiírás a www.budakalasz.hu oldalon 
található.

Értékvédelmi 
Pályázat

Pályáza   felhívás

A közelmúltban kezdődött meg a Kál-
vária dombon a burkolatcsere. A koráb-

ban murvával borított utak használata 
során kiderült, hogy több szempont-
ból sem felelnek meg az elvárásoknak. 
Nehéz volt babakocsival közlekedni a 
területen, a kisgyermekek számára ve-
szélyt jelentett a kavicsdobálás és a park 
gondozását is megnehezítették a gyepre 
szórt kövek. A most megkezdődött mun-
kálatokkal kapcsolatos tudnivalókról 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester tájé-
koztatott. „A terület térkövezése bizton-
ságossá, könnyen tisztán tarthatóvá 
teszi a Kálvária domb sétálóútjait. A 
beruházásra a város költségvetéséből 
öt millió forintot különített el a Képvi-

selő – testület. A burkolatcserét köve-
tően parkgondozás, növénytelepítés 
várható a közeljövőben. Mivel a tava-
lyi évben a közvilágítást is kiépítettük a 
jelenlegi munkákkal hosszú időre köz-
kedvelt, biztonságos, mindenki által 
szerethető közterületet nyernek a Bu-
dakalászon élők.”

Térköves sétány a Kálvária dombon



INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Budakalász dunaparti gátja a város 
tulajdonában és kezelésében van, így 
védelme is a mi felelősségünk. Ez a 
helyzet azonban egyedülálló az or-
szágban, hiszen az árvízi védekezés 
elsősorban állami feladat. A hónap 
közepén jártunk a Közép-Dunántúli 
Vízügyi Igazgatóságnál, ahol arról 
egyeztettünk, hogy az említett árvízvé-
delmi védmű miként tudna átkerülni 
a magyar állam tulajdonába. A megál-
lapodás megszületett, pontosan kije-
löltük azokat a szakaszokat, amelyeket 
a magyar állam átvesz és kezelni fog 
már a jövő esztendőben.   

 Elfogadta Budakalász Város 
Szerkezeti Tervét, Helyi Épí-
tési Szabályzatát (HÉSZ) és 
Szabályozási Tervét a Képvise-
lő-testület. Miért volt szükség a 
dokumentumok módosítására?   

A Helyi Építési Szabályzatot leg-
utóbb 2013 decemberében módosítot-
tuk. Az előírások alapján ezt két éven 
belül kötelezően felül kell vizsgálni, 
amit most teljesítettük. A korábbi 
gyakorlattól eltérően ez alkalommal 
nem volt kardinális kérdés a rendelet 
módosítása során. Az állami főépí-
tész által vélelmezett jogszabályvál-
tozásokat emeltük át az új rendeletbe. 
Megpróbáljuk naprakésszé tenni a 
szabályozást a lehető leggyorsabban, 
hiszen folyamatosak a változások. A 
Helyi Építési Szabályzat módosítá-
sának átfutása azonban 8-9 hóna-
pot vesz igénybe. Ennyi idő telik el 
a módosítás elhatározásától, majd a 
tervező megbízása következik, aztán 
a dokumentum végigmegy minden 
egyeztetési fordulón, a partnerségi fó-
rumokon, bírálja az országos főépítész 
is és csak mindezek után fogadja el a 
Képviselő-testület. 

 Két szerződés hosszabbítást is 
elfogadott a testület, az egyik a 
szennyvíz elszállításával kap-
csolatos, a másik pedig a hulla-
dékkezeléssel.

Budakalásznak még vannak olyan 
területei, ahol nincs csatornahálózat, 
ezért a folyékony szennyvizet tartályos 
autóval kell elszállítani, ilyen terület 
például a Berdó városrész és a Du-
napart is. Tavaly egyéves szerződést 
kötöttünk az egyik vállalkozóval, ami 
lejárt, így most változatlan feltételek 
mellett meghosszabbítottuk ezt.

A hulladékkezelést illetően, a hul-
ladékról szóló törvény módosította a 
díjbeszedésre vonatkozó szabályokat, 
ezért szükséges volt a helyi környezet 
és természet védelméről szóló rende-
letünk változtatására. Ennek lényege, 
hogy a szolgáltatási díjat az állam 
szedi be és ezt kifi zeti a közszolgál-
tatóknak, valamint kezeli a keletkező 
kintlévőségeket. A hulladékszállítás 
megszervezése, a szolgáltató cég ki-
választása azonban továbbra is az 
Önkormányzat feladata. Ezen kívül a 
Képviselő-testület meghosszabbította 
a Zöld Bicske Nonprofi t Kft. hulladék-
kezelési szerződését további egy évvel. 
Érkeztek lakossági észrevételek a cég-
gel kapcsolatban, de fontos tudni, 
hogy az ország számos településén 
profi  szolgáltató híján a katasztrófa-
védelem végzi a hulladékszállítást. Ez 
azt jelenti, hogy a kommunális hulla-
dék adott napon történő elszállításán 
túl semmilyen más plusz szolgáltatást 
nem végeznek el. Nem szállítanak 
zöld- és szelektív hulladékot, nem 
végeznek lomtalanítást és a veszélyes 
hulladék átvételére sem biztosítanak 
lehetőséget. Ezekhez a feltételekhez 
képest mindenképpen kedvezőbb 
helyzetben vagyunk és fontosnak 

tartom, hogy az előnytelen állapotot 
mindenképpen elkerüljük. 

 Szeptembertől új háziorvos 
praktizál majd Budakalászon. Mi 
a változás oka?

Dr. Török Zsolt háziorvosunk – aki 
közel három évig látta el Budakalász 
kettes körzetének betegeit – úgy dön-
tött, hogy külföldön folytatja szakmá-
ját. A szabadon értékesíthető praxisát 
átadta Dr. Pető Istvánnak, a Csobán-
kán élő, háziorvosi szakvizsgával 
rendelkező orvosnak. Az önkormány-
zat Képviselő-testülete elfogadta ezt a 
változást.  

 Itt a jó idő, folytatódnak az út-
felújítások. Mi várható pontosan 
a közeljövőben?

Felsorolni is nehéz a beruházá-
sokat. A költségvetésünkben is elfo-
gadott fejlesztések megvalósításán 
dolgozunk. Most a Kilátó utca re-
konstrukciója tart és nemsokára a 
Kereszt utcáé is elkezdődik. Utána 
megvizsgáljuk a Templom utca és 
köz felújításának lehetőségét. Szen-
tistvántelepen is több utca újul meg: 
az Árpád, a Lehel és a Kossuth Lajos 
utca. A Klenityben két zsákutca is a 
listán szerepel. Ezen kívül nagy terve-
ink vannak az állam által biztosított 
500 milliós támogatás felhasználásá-
val kapcsolatban. 

2016. április 29.

Április 28-án tarto  a Képviselő-testüle   ülését Budakalász. Mielő   
azonban a fontosabb napirendekre térnénk, beszéljünk pár szót a már-
ciusi tanácskozás óta történt időszakról. Tárgyaltak a budakalászi Duna-
part védelméről az illetékesekkel. Mi le   ennek az eredménye?

A költségvetésünkben elfogado   
fejlesztések megvalósításán dolgozunk
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Közérdekű

Folyamatosan tolódott a Szentistván-
telepi Általános Iskola bővítésének ügye 
az elmúlt tanévekben. Az intézmény 
fenntartása és üzemeltetése a Kalász 
Sulihoz hasonlóan a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központhoz (KLIK) 
tartozik, a beruházás pedig a Nemzeti 
Sport Központok (NSK) hatásköre. Az 
önkormányzatnak közvetlen ráhatása 
így nincsen a munkafolyamatokra. Az 
iskola vezetése a tankerület javaslatára 

évek óta a budakalászi lakcímmel ren-
delkező gyerekeket veszi fel elsősorban, 
de így is folyamatos a túljelentkezés, 
ezért a bővítés halaszthatatlan. A Buda-
kalászi Hírmondó megkereste az NSK-t 
azzal kapcsolatban, hol tart most a pro-
jekt. Az alábbi válasz érkezett szerkesz-
tőségünkhöz.

 „A Nemzeti Köznevelési Infrastruk-
túra Fejlesztési Program keretében a 
Szentistvántelepi Általános Iskola bő-
vítését megvalósítjuk.

A beruházást a Kormány nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelen-
tőségűnek nyilvánította. A fejlesztés 
alkalmával négy új tanteremet ala-
kítunk ki, a szükséges közlekedő és 
kiszolgáló funkciókkal.  A bővítés az is-
kola főépületének földszinti jobb szár-

nyára emeletráépítéssel valósul meg. 
A közlekedő és kiszolgáló helyiségeket 
a fölszint átalakításával hozzák létre a 
szakemberek. A Nemzeti Sportközpon-
tok által elkészíttetett engedélyezési- és 
kiviteli tervdokumentáció alapján már 
megkezdődött a kivitelező kiválasztása. 
A sikeres és eredményes közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően a Nem-
zeti Sportközpontok és Budakalász 
Város Önkormányzata közös Megren-
delőként szerződést köt a nyertes aján-
lattevővel, ami után megkezdődhet a 
kivitelezés. A beruházás átadására a 
2016/2017-es tanévben kerülhet sor.”

Az intézmény bővítése rövid távon 
jelent megoldást Budakalásznak, hosz-
szú távon mindenképpen egy új iskola 
építése indokolt.

A jó idő beköszöntével egyre többen 
látogatnak ki szabadidejükben az Omszk 
parkba. Ennek a közterületnek a haszná-
latát is szabályozta a Képviselő-testület 
két esztendővel ezelőtt. A legfőbb pon-
tokra dr. Udvarhelyi István jegyző hívta 
fel a fi gyelmet. „A közkedvelt kiránduló-
helyre vonatkozó szankciókat két évvel 
ezelőtt hozta a városvezetés, ami a ta-
valyi évben újabb előírásokkal bővült, a 
közegészségügyi szabályok, az élet és va-
gyonvédelem megőrzése érdekében. Idén 
is komolyan veszik a rend őrei a tiltáso-
kat, a szabályok megsértése büntetést 
von maga után. A rendelet a kutyasé-
táltatást is szabályozza, a négylábúakat 
azért nem lehet bevinni a parkba, mert 
komoly közegészségügyi veszélyt jelent 
a széthagyott ürülék az ott sétálókra, pi-
henőkre, a gyerekekre. Ez a szabályozás 
nem egyedülálló, Budapesten és ország-
szerte is pontosan ugyanez a gyakorlat a 
parkok használatát illetően.” A közösségi 

együttélés szabályaiban az is megtalál-
ható, hogy csak az arra kijelölt kutyafutta-
tóban lehet elengedni a házi kedvenceket, 
egyéb területen a póráz használata is kö-
telező. A város jegyzője kitért a további 
előírások betartására is. „A régi tiltások 
között szerepel a fürdőzés is, amihez nin-
csenek meg a megfelelő feltételek, ezt is 
sajnos nehéz elfogadnia a tóhoz látoga-
tóknak. Kevesen tudják, de a háttérben 
már folyik az előkészítése annak, hogy 
legális, kulturált és biztonságos fürdési 
lehetőséget biztosítsunk az Omszk tavon, 
ehhez azonban komoly követelmények-
nek kell megfelelni. Elsősegélynyújtó he-
lyet kialakítani, vízmintát beszolgáltatni, 
a tómedret megtisztítani, a helyszínt el-
keríteni, mindez nagy anyagi ráfordítást 
igényel. Az idei költségvetés nem teszi 
lehetővé ennek fi nanszírozását, remél-
hetőleg jövőre már be tudjuk tervezni a 
feladataink közé. A Szentendrei Rendőr-
kapitánysággal együttműködve a vá-
rosrendészek sok fi gyelmeztetést adtak 
a szabályszegőknek az elmúlt időszak-
ban, a fi gyelmeztetések ideje azonban 
lejárt. Tavaly óta büntetésre számíthat-
nak azok, akik az előírásokat megszegik. 
Az idei évben sok fejlesztés várható az 
Omszk parkban, hogy a kirándulóhely 
mindenkinek a pihenést, kikapcsolódást, 
sportolási lehetőséget biztosíthassa.” 

Vigyázzunk a tópartra!

Kiemelt jelentőségű beruházás a szen  stvántelepi iskolabővítés

Rendeze   
környezetben 
Budakalászon

Tiszta udvar, rendes ház! Ismerősen 
cseng mindenkinek a közmondás. Fon-
tos azonban, hogy ne csak ingatlanja-
ink udvarát tartsuk rendben, hanem a 
hozzá tartozó utcaszakaszt is. A járdák 
tisztántartása, a zöld felület és a vízel-
vezető árok karbantartása mellett az 
ingatlan területéről kihajló zöld nö-
vényzet gondozása is a tulajdonos, vagy 
az ingatlant használó feladata és köte-
lezettsége. A munkálatok elvégzését a 
városrendészek felügyelik, akik az elha-
nyagolt terület tulajdonosának fi gyel-
mét hatósági felszólítással hívják fel a 
gondozatlan ingatlan, vagy utcarészlet 
rendbetételére. Állampolgári bejelentés 
nyomán is intézkedhet az Önkormány-
zat. Mindannyiunk érdeke, hogy élhető, 
tiszta környezet vegyen minket körül 
városszerte!
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A szerződés aláírásáig nem szeret-
tünk volna a hírről nyilatkozni. Most 
azonban már érdemes hosszabban be-
szélni róla, hiszen az állami támoga-
tásból megvalósuló fejlesztések nagyon 
sok ember életét változtatják majd meg 
Budakalászon. 2015 decemberében – 
hosszas lobbi után – született meg a kor-
mánydöntés, amely alapján Budakalász 
500 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást kapott városfejlesztésre. 
Fontos kihangsúlyozni, hogy az ország-
ban két város, Kisvárda és Budakalász 
esetében nem kötötték ki, mire kell 
költeni az összeget. Több száz település 
kapott kisebb-nagyobb támogatást, ám 
ezeken a helyeken az összegeket konk-
rét célokra utalták ki. A mi esetünkben 
a Belügyminisztérium átnézte és jóvá-
hagyta az összeállított fejlesztési listán-
kat. Budakalászra ekkora összeg, ilyen 
formában még nem érkezett!    

 Az Omszk-park fejlesztésére is 
lehetőséget adhat ez a félmilliárd 
forint. Mire számíthatnak a buda-
kalásziak?

A fejlesztési tervek összeállításánál 
fontos volt, hogy ne csak funkcionális 
beruházásokban – tehát utak, járdák 
építésében – gondolkodjunk, hanem 
úgynevezett jóléti beruházásokat is meg-
valósítsunk, amire eddig a költségvetés 
nem biztosított lehetőséget. 

Az egyik ilyen fejlesztés az Omszk-ta-
vat és a környezetét érinti, ahol több vál-
tozás is lesz. Budakalász ezen területét 
szeretnénk a sport és a kikapcsolódás 
helyszínévé tenni. Régi elképzelésünk 
egy rekortán futópálya építése a tó 
körül, amire most fedezetet biztosít a 
támogatás. Az 1600 méter hosszú, 2000 
négyzetméter területű rekortán pálya 
mintegy 10 millió forintba kerül majd. 
A tóparton építünk felnőtt fi ttneszpar-
kot is, amit nagyon sokan hiányoltak 

Budakalászon. A 
játszóteret is sze-
retnénk áthelyezni, 
hogy nagyobb teret 
kaphassanak a meglévő sportpályáink, 
illetve lehetőséget adjunk más sportte-
vékenységekre is. Ennek megfelelően 
szeretnénk együttműködni a BMSE-vel, 
a Dunakanyar Létesítményüzemeltető 
Kft-vel és a Budakalászi Sport Clubbal. 
Társasági adókedvezményből készül 
majd el a műfüves focipálya a BMSE tag-
jainak, valamint magántőke bevonásával 
teniszpályák épülnek. Kialakítanak egy 
műanyaggal borított kézilabda pályát is 
szintén Társasági és Osztalékadós (TAO) 
pénzből. A beruházások nagy költségigé-
nye miatt a tó fejlesztését évről-évre na-
pirenden tartjuk, hiszen egyszerre nem 
tudunk minden fejlesztést megvalósí-
tani. A következő években kulturált és 
biztonságos fürdőzési lehetőséget sze-
retnénk biztosítani a Kalásziaknak. 

 
 Mintagazdaság is szerepel az 

idei elképzelések között. Erről már 
korábban olvashattak a budaka-
lásziak a Hírmondóban. Az állami 
támogatás fedezi majd ezt is?

Régi álmunk válik valóra a gazdaság 
létrehozásával. A megépülő ökogaz-
daság egyedülálló lesz a környéken. A 
major területén a látogatók háziállatok-
kal, konyhakerti növényekkel és az elfe-
ledett paraszti élettel ismerkedhetnek 
meg. Kiemelt szerepet szánunk a gazda-
ságnak az oktatási intézményekkel való 
együttműködésben, a gyerekek gyakor-
lati ismereteinek bővítése érdekében. 
A gondnoki lakás mellett egy teljesen 
felszerelt szabvány tanteremet is épít-
tetünk, ahol biológia és földrajz órákat 
tarthatnak majd az iskolák. Az elméleti 
anyag után így a gyakorlatban is meg-
ismerhetik a gyerekek a tananyagot. 
A gazdaság helyszínét egy 9000 négy-

zetméteres önkormányzati telek bizto-
sítja. Már idén szeretnénk elkezdeni az 
építkezést, hogy jövőre benépesíthessük 
állatokkal a majort és minél előbb át 
tudjuk adni a látogatóknak. A beruhá-
zás értéke mintegy százmillió forintot 
tesz ki.

 Milyen további fejlesztéseket, 
beruházásokat szeretne megvaló-
sítani az önkormányzat ebből a ke-
retből?

Ebből a pénzből megújul majd az egy 
kilométer hosszú Erdőhát utca, melynek 
költsége 100 millió forintra rúg, vala-
mint a Hegyalja utca is, ami pedig egy 
25 millió forintos beruházás. Ezen kívül 
a Kossuth, Rigó, Hegyalja, Lehel, Sek-
restyés, Szent László utcák rendbetételét 
is ez a keret fedezi. Olyan közművesítés 
nélküli utcákat is szeretnénk felújítani, 
ahol még nincs csatorna, például a Po-
mázzal határos részeinken a Vincellér, 
Puttony és a Ponty utcákban. Célunk, 
hogy Budakalász minden össz közmű - 
ves utcája szilárd burkolatot kapjon 
2019-ig. Emellett kamerarendszert te-
lepítünk a város teljes területére, vala-
mint a rekortán futópályát napelemes 
világítással tesszük biztonságossá és 
több helyen járdákat is építünk. Az idei 
évben az állami támogatással és saját 
költségvetésünkből összesen mintegy 
800 milliós keretből valósíthatjuk meg 
terveinket. Hamarosan lezárulnak a tár-
gyalások a magyar állammal az MO-s 
autóuttal kapcsolatos kompenzációt ille-
tően. Ezzel egy másik régi vágyunk, az új 
iskola építése is valóra válhat. Budaka-
lászon tehát soha nem látott fejlesztések 
indulnak 2016-ban.

Félmilliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatást 
nyert Budakalász városfejlesztésre.  A hírről eddig csak óva-
tos nyilatkozatokat te   a városvezetés. A támogatás azon-
ban már biztos, a Belügyminisztérium átutalása megérkeze   
a település számlájára. A városban várható beruházásokról 
Rogán László polgármester ado   tájékoztatást. 

500 milliós állami támogatás 
az életszínvonal emelésére
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budakalászi székhelyű egye-
sületek, szervezetek, intéz-
mények részére 

A pályázat célja azon helyi kezdemé-
nyezések és rendezvények, programok, 
kiadványok támogatása, amelyek a 
város történelmi, kulturális  és turisz-
tikai értékeinek és hagyományainak 
megőrzését szolgálják, valamint azt be-
mutatják.

A pályázaton azok a budakalászi szék-
helyű és tevékenységüket a városban 
folytató budakalászi civil (egyesületek, 
alapítványok) és egyházi szervezetek,-
valamint intézmények, vehetnek részt, 
amelyeknek tevékenységi körük a pá-
lyázati céloknak megfelel.

A pályázatokat az erre a célra közzé 
tett adatlapon, a szükséges mellékletek-
kel együtt 2016. május 13-ig kell a 
Polgármesteri Hivatal iktatójába 
leadni, illetve legkésőbb ezen a napon 
postai úton elküldeni (2016. május 13-ai 
postabélyegzővel) a Budakalászért Köz-
alapítvány címére (2011 Budakalász, 
Petőfi  tér 1.). A „Budakalászért Közala-
pítvány 2016. évi pályázata” c. pályázati 
csomagot (felhívás, pályázati adatlap) a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatá-
nál lehet térítésmentesen átvenni, vagy 
a település honlapjáról (www.budaka-
lasz.hu/BudakalászértKözalapítvány/
BKA pályázati felhívás 2016) leölteni.

Elekes Botond 
Budakalászért Közalapítvány 

Kuratóriumának Elnöke

A Budakalászért 
Közalapítvány Kuratóriuma 
pályázatot hirdet

Pályáza   felhívás
Közélet

 Május 14, szombat
18:00-21:00 – Baráti találkozó a Kós 
Károly Művelődési Házban (Budakalász, 
Szentendrei u. 9.)
18:00-18:45 – Gála program „Son-
nenblumen” táncegyüttes, „Lenvirág” 
táncegyüttes, Lustige Schwaben kórus
18:45-19:15 – Vendégek köszöntése
19:15-19:45 – Vendéglátás
19:45-21:00 – Zene: Kamp János kap-
elle

 Május 15, vasárnap
8:45 – Megemlékezés a kitelepítés 
70. évfordulójáról 
(HÉV állomás – Budakalász) 

Emlékbeszédet mond:
•  Ritter Imre a magyarországi 

németek parlamenti szószólója
•  Trendl Ferenc Budakalász 

díszpolgára, egykori kitelepített
Márvány emlékkönyv avatása
Közreműködik: 
Lustige Schwaben kórus
10:00 – Ünnepi szentmise a Szent Ke-
reszt Felmagasztalása templomban (Bu-
dakalász, Ady E. u.)
14:00-17:30 – Ismerkedés a Sváb 
házzal (Budakalász, Budai u. 30.)
18:00-22:00 – Baráti találkozó 
a Kós Károly Művelődési Házban, 
Zene: Trió S (Pilisvörösvár)

Nachrichten / Hírek

„Kitelepíte  ek látogatása Budakalászon
A kitelepítés 70. évfordulója alkalmából május-

ban vendégek érkeznek Németországból. A pün-
kösdi hétvégén a kitelepített Kalásziakkal közösen 
megemlékezünk a hetven éve történt eseményekről, 
amikor több mint ezer embernek kellett szülőföld-
jét, Budakalászt elhagynia. 

Program: 

1%
A kalászi közösségek, a kalászi kultúra tá-
mogatása 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!

„Niška Banja, topla voda” – bárki, aki 
járatos a szerb zenei világban, erre a két 
szóra máris dúdolni kezdi a fülbemászó 
dallamot, vagy dobolni kezdi ujjaival a 
pergő ritmust. Nekünk a szívünk kezdett 
gyorsabban ily módon dobogni, mikor 
megérkezett a postaládánkba egy meg-
hívó, amiben az állt, hogy szeretettel 
várnak minket vendégelőadóként Nišbe, 
hogy fellépjünk a helybeli Andjeli szerb 
tánccsoport éves műsorában. Nem is 
akárhol, hanem Szerbia harmadik legna-
gyobb városának Nemzeti Színházában! 

Budakalászon minden évben ren-
deznek folklór fesztivált, ahova a ma-
gyarországi szerb tánccsoportok mellett 
Szerbiából is érkeznek fellépő együttesek. 
Már tavalyelőtt is felfi gyeltünk a szim-
patikus táncegyüttesre, ahol kicsi-nagy 
együtt ropta. Innen az ismeretség és a 
meghívás, amire nagy izgalommal ké-
szültünk. 

Április 22-én 17 táncos és 3 kísérő 
indult útnak Szerbia déli része felé a 
bolgár határ mellé. Késő este érkeztünk 
meg Niška Banjába. A házigazda Andjeli 
tánccsoport aznap tartotta főpróbáját, 
még jutott energiájuk arra is, hogy helyi 
házi fi nomságokkal fogadjanak minket és 
természetesen a közös tánc sem marad-
hatott el. Másnap délelőtt körbekalauzol-
tak minket a dél-szerbiai nagyvárosban, 
ami az egyik legfontosabb kereszteződés 
Belgrád és Szófi a között. Három tánc-
cal készültünk, köztük a magyarországi 
szerbek tánchagyományaiból feldolgozott 
koreográfi ánkkal. Grandiózus műsornak 
lehettünk részesei. Az Andjeli tánccsoport 
mind a négy korcsoportja bemutatta a 
több mint 500 fős közönségnek, amit a 
tavalyi évben tanult. A színházterem oly-
annyira tele volt, hogy egy gombostűt 
sem lehetett volna leejteni. Ennek megfe-
lelően gombóccal a torkunkban léptünk 
a színpadra, de olyan kedves konferálást 
és annyi tapsot kaptunk, hogy a második 
és harmadik táncot már sikerült remegő 
térdek nélkül eljárnunk. Úgy éreztük, 
nem okoztunk csalódást a nézőknek, sike-
rült színesíteni a műsort. Nem kétséges, 
hogy a két táncegyüttes barátságának 
lesz folytatása, reméljük, módunkban áll 
majd viszonozni a kedvességüket.

Dél-Szerbiában járt a Rozmaring Szerb Táncegyü  es



X. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM    2016. MÁJUS 9. 7XXX
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Befejeződtek az óvodai jelentke-
zések a következő nevelési évre. Míg 
tavaly kevesebb kisgyermeknek kel-
lett férőhelyet biztosítani, addig a 
2016/2017-es tanévben biztosan tel-
jes kapacitással működnek majd az 
intézmények. A jelentkezők számáról 
és az óvodák fejlesztési elképzelései-
ről Ercsényi Tiborné alpolgármester 
tájékoztatta lapunkat.  

„Óvodáinkba a 129 férőhelyre 127 
gyermek jelentkezett, így mindenkinek 
biztosítani tudjuk az elhelyezést. Fon-
tos megjegyezni, hogy minden intéz-
ményünkbe elsősorban a városban élő 
gyermekek jelentkezését fogadjuk el, mert 
ők jelentik településünk jövőjét. A Telepi 
Óvodában nagy átalakításra kell számí-
tani a nyáron, a tavalyi udvarfelújítást kö-
vetően most az épület újul meg kívül-belül. 
Idén ezért hosszabb lesz a szünet az intéz-
ményben, de a gyerekek felügyeletét ter-
mészetesen biztosítjuk más helyszínen. A 

Telepi Óvoda nagy átalakulásával egyidő-
ben tornaszobát alakítunk ki a Pomázi úti 
óvodában, hogy minden nevelési intéz-

ményünk megfeleljen az Európai Uniós 
előírásoknak. Az egyik befogadó óvoda a 
mintegy öt éve épült Szalonka utcai intéz-
mény lesz, ez egy teljesen új épület, így itt 
munkálatokra nem kell számítani. 

Sok türelmet igényel a nyári két hónap 
a szülőktől is. A most befektetett energia 
azonban megtérül majd a jövőben, hiszen 
a gyerekek egy szebb és korszerűbb intéz-
ményben kezdhetik meg a következő neve-
lési évet. Az első visszajelzések már most is 
pozitívak, sok szülő ajánlotta fel segítségét 
a csoportszobák felszerelésének elhelye-
zésével kapcsolatban a felújítás idejére. A 

munka a Telepi Oviban várhatóan június 
15. után, a nevelési év végén kezdődik. 
Szeptember elsején minden óvodában za-
vartalanul indul majd a következő oktatási 
év. Ercsényi Tiborné a Vasútsori Óvoda 
felújításával kapcsolatos tudnivalókat is 
ismertette. Az Önkormányzat a szülőket is 
tájékoztatta már a várható folyamatokról. 
Az óvoda sorsa egy pályázatnak köszön-
hetően oldódhat meg” – mondta el az al-
polgármester. 

„Az épülettel kapcsolatos problémák 
közismertek, hosszasan lehetne sorolni őket. 
A korábban felmerült aggodalmak azonban 
alaptalanok voltak, hiszen az Önkormány-

zat alapvető célja a probléma megoldása, 
nem az intézmény megszüntetése. A kor-
szerűsítésre idén nyílt először lehetőség, az 
óvodai férőhelybővítésnek köszönhetően. 
A kormány által biztosított támogatások, 
mint például a Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény is hozzájárul ahhoz, hogy a 
családok több gyermeket vállaljanak, így 
az oktatási intézmények férőhelyeinek bőví-
tésére is nagyobb szükség van. Az új épület 
tervei már elkészültek. A vasút sori intéz-
ménybe három csoportszobát, tornaszobát 
és kiszolgáló helyiségeket terveztek a szak-
emberek. A pályázati feltételek nagyban be-
folyásolják a munkakezdést és a kivitelezés 
befejezését, részleteket csak később tudunk 
meg mi is a kiírást követően. Pályázni több 
körben is lehet, a város vezetése mindent 
megtesz majd a sikerért. A legoptimá- 
lisabb az lenne, ha 2017 nyarán kezdődné-
nek a munkák, de az ütemezés nem tőlünk, 
hanem a pályázattól függ majd. Önerő is 
szükséges a tenderhez, amire szívesen áldoz 
a város.”                                                                       

VM

A következő tanévvel kapcsolat-
ban megkérdeztük  a Budakalászon 
működő két általános iskola igazga-
tóját is, hogy a beiratkozások hogyan 
zajlottak a 2016/2017-es tanévre.

Kovács Kristóf, a Szentistvántelepi Ál-
talános Iskola vezetője az alábbi tájékoz-
tatást adta lapunknak:

„A Szentistvántelepi Általános Is-
kolába a Kormányhivatal által kijelölt 
időpontban (2016. április 14-én és 
15-én) 64 gyermeket írattak be szülei. 
Az iskola fenntartója a törvény által 

előírt osztálylétszámokat és a jelentkezők 
számát fi gyelembe véve két osztály in-
dítását engedélyezte. Azok a gyermekek, 
akik életvitelszerűen az iskola felvételi 
körzetében élnek, felvételt nyertek. Az is-
kola szabad férőhelyek hiányában nem 
tud olyan gyermekeket fogadni, akik 
életvitelszerűen máshol laknak. Sajnos ez 
abban az esetben is igaz, ha a jelentkező 
gyermek testvére már iskolánk tanulója, 
mert számukra is csak a ténylegesen 
Budakalászon, iskolánk körzetében lakó 
gyermekek rovására lehetne helyet biz-
tosítani.”

 A Kalász Suli igazgatója, Völgyes 
József az iskola ideiglenes bővítéséről is 
beszámolt:

„A Kalász Suli Általános Iskolába a 
Kormányhivatal által kijelölt időpontban 
(2016. április 14-én és 15-én) 64 gyerme-
ket írattak be szülei. Iskolánkba az elmúlt 
években is ennyi gyermek jelentkezett.

Az iskola fenntartója a törvény által 

előírt osztálylétszámokat és a jelentkezők 
számát fi gyelembe véve három első osz-
tály indítását engedélyezte. 

A három első osztálynak megvannak a 
tantermek. Mivel három negyedik osztály 
lép felső tagozatba, így a felső tagozat 
számára szükséges biztosítani új tanter-
met, amit ideiglenesen konténerteremmel 
oldunk meg. A konténerterem felállítása 
nem vesz el a gyerekektől területet az ud-
varból. Több különböző megoldást vizs-
gálunk, a döntés a végleges helyszínről 
még nem született meg.”

Óvodahelyzet – beruházások elő  

Iskolahelyzet – beíratkozások után
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Közélet

Budakalász Város Önkormányzata szá-
mára nagyon fontos a város iskoláinak segí-
tése és az intézményekben tanuló gyerekek 
tanulási, nevelési körülményeinek folyama-
tos javítása. A város a KLIK-nek folyósított 
évi 76 millió forinton túlmenően minden 
évben további 3-4 millió forinttal segíti az 
iskolákat. 2016-tól kezdődően pedig tanul-
mányút keretében lehetőséget biztosít a 
4. évfolyamamoknak a magyar demokrácia 
jelképének, a törvénykezés helyének megis-
merésére, a Magyar Országház látogatására.

A programban Budakalász hat negyedik 
osztálya, összesen mintegy 160 gyermek 
tekinthette meg a Parlamentet áprilisban. 
A látogatás során a gyerekek megtekintették 
az épület díszlépcsőjét, kupolacsarnokát, 
a Szent Koronát, a koronázási jelvényeket és 

a felsőházi üléstermet valamint megis mer -
ték a Ház történetét és a benne található 
műalkotásokat.

Volt olyan osztály, amelyik budapesti 
sétával tette teljessé a tanulmányutat. Az 
egyik diákcsoportot pedig Rogán László 
polgármester is elkísérte az útra. A városve-
zető beszélt a gyerekeknek a Parlamentben 
folyó munkáról, a jogalkotásról és az Önkor-
mányzat működéséről is. A Kossuth téren 
található szobrok kapcsán pedig a magyar 
történelem egy-egy eseményét elevenítette 
meg a diákoknak. 

Az Önkormányzat ez évtől kezdődően 
minden évben biztosítja a tanulmányutat 
Budakalász iskoláiban az alsó tagozaton 
végző negyedikeseknek.

Parlamen   tanulmányút a város támogatásával 

Ezt a címet viseli az a kisfi lm, melyet 
most a fi gyelmükbe szeretnék ajánlani. A 
Budakalászon élők számos ismerős hely-
színt fedezhetnek majd fel benne, hiszen a 
Kalász Suliban és a Kós Károly Művelődési 
Ház udvarán is forogtak a jelenetek. Ennél 
azonban még szorosabb kötődése van a 11 
perces fi lmnek a városhoz, itt él ugyanis 
az a kisfi ú, aki a történetet ihlette. Olivér 
autizmus spektrumzavaros. Édesanyja, 
Gömbösné Hideg Viktória évek óta azért 
küzd, hogy felhívja a fi gyelmet arra, hogy 
mi, a társadalom „egészséges” tagjai, sokat 
tehetünk a kisfi ához hasonló gyerekekért. 
Az egészséges szó pedig azért is értendő zá-
rójelben, mert az autizmus nem betegség, 
hanem egy idegrendszeri fejlődési zavar. 
Vagyis az autista ember nem direkt különc, 
hanem másként éli meg a mindennapokat, 
ezért más válaszokat is ad a világ dolgaira. 

Hogy a kisfi lm jeleneteit megérthessük, 
érdemes néhány dolgot tudni az ASD-ről, 
vagyis az autizmus spektrumzavarról. Ezek 
az emberek nehezen tűrik a változásokat, 
ragaszkodnak mindahhoz, amit megszok-

tak. A fi lmben több jelentben is láthatjuk, 
amint a folyamatábrák segítenek a főhős-
nek a napirend tartásában és a tanóra előtt 
nagy műgonddal kikészített ceruzák is ezt 
segítik elő. Az autisták általában elszigete-
lődnek a kortársaiktól, sokszor akaratlanul 
bántják meg őket. Szóban nehezen kommu-
nikálnak és gyakran kerülik a szemkontak-
tust. Izgalmukban ismétlődő mozdulatokat 
végeznek, valamint sokszor szó szerint ér-
telmeznek kifejezéseket. A Sorsfordító fő-
hőse, Jancsi például a „Lassan járj, tovább 
érsz” közmondást próbálja boncolgatni. 
Egy-egy játék nehezen köti le őket, de álta-
lában előfordul, hogy van olyan érdeklődési 
körük, amiben kiemelkedő a tudásuk. Ezt 
jól mutatja, hogy többek között Einstein, 
Andersen és Picasso is az autizmus egyik 
fajtájával élt. Magyarországon százezerre 
teszik a számukat. 

„Ami egy mozgássérült ember számára 
a kerekesszék, egy vak ember számára a 
bot, az egy autista embernek az elfoga-
dás” – tartják a fi lm alkotói. Dicső Dániel 
rendező alkotásában erős hangsúlyt kap-

nak azok az apró momentumok, melyeket 
átérezve közelebb juthatunk az autisták 
megértéséhez. Az ingerlékenység a hangok 
iránt, a gyerekek többségének elutasító vi-
selkedése, a pedagógusok szakszerűtlen 
hozzáállása csak ront a helyzeten. Mivel 
tudunk segíteni a leginkább? Ha merünk 
nyitottak és elfogadóak lenni és nem félünk 
az ismeretlentől. A kisfi lmet olyan neves 
személyiségek is ajánlják, és támogatják er-
kölcsileg, mint Molnár Piroska színművész, 
Szendi Szilvi szubrett, Kiss Tibor énekes és 
Csernus Imre pszichiáter is.                                       

Lévai Zsuzsi

Sorsfordító
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Csalás áldozatává vált több időskorú is 
a térségben, az elmúlt időszakban. A bűn-
esetek megelőzése érdekében Streleczky 
József rendőr főtörzsőrmester, Kökény 
Sándor rendőrzászlós, valamint Stankóczi 

Zsolt rendőr főtörzszászlós, a Szentendrei 
Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai 
fi gyelem felhívó, bűnmegelőzési előadást 
tartottak április utolsó napjaiban, a Buda-
kalászi Idősek Klubja nyugdíjasainak.  A 
körzeti megbízottak a főként egyedül élő 
időseket láttál elhasznos tanácsokkal, ame-
lyeket a gyakorlatban saját biztonságuk 
érdekében használhatnak majd, hogy ne 
váljanak bűncselekmény áldozatává. Fel-
hívták a szépkorúak fi gyelmét arra is, hogy 
melyek azok a bűncselekmények, amelye-
ket főként kortársaik sérelmére követnek 
el, mit a mostanában igen kedvelt telefonos 

megtévesztés, amiben az elkövetőkegy kö-
zeli hozzátartozónak kiadva magukat, egy 
kitalált történettel nagyobb összeget kérnek 
el az idősektől. Az előadáson szó esett arról 
is, hogy mit tehetnek az áldozatok akkor, 
kihez fordulhatnak azonnal segítségért, ha 
már megtörtént a baj.

Közélet

Nagy feladat megszervezni egy jóté-
konysági eseményt, összehangolt munka 
sok szervezés, egyeztetés van a háttér-
ben, amit minden résztvevő családja, 
munkája, hivatása mellett végez. Sokan, 
sokszor teszik fel a kérdést, hogymiért 
csináljuk, támogatjuk mégis program-
jainkat, időt, pénzt és energiát nem kí-
mélve. Lokálpatriótának lenni jó dolog, 
tenni a környezetünk, a közösségünkért. 
Jó érzés segíteni. Jó érzés létrehozni, 
alkotni, teremteni. Jó érzés tartozni egy 
közösséghez, a részévéválni. Ez a sok 

jó újabb energiákat szül és beindul egy 
láncreakció…Magunk sem hittük, hogy 
ennyien támogatni fogják a rendezvényt 
– önzetlenül és elismerés nélkül!

Köszönjük nekik és mindenkinek, 
aki ott volt a rendezvényen, hogy erőt és 
hitet adtak a folytatáshoz.

Bodó Évi
Támogatóink névsora:
Kurgyis Sándor, 
Zatik Faáruház – Zatik József, 
Kalász pékség – Petrusz Károly, 
Country Tanya Vendéglő, 
Kalászi Sóbarlang, 
Madreterra Kft., 
Príma Pék, 
Party Pizza, 
CBA és Goól Büfé – Omszk tó, 
BSS Oil Kft., 
Kosznovszky Gábor – Trafi k, 
Deutsch József, 
Valódi Ízek Boltja, 
Tabak Rozália – Szépségvölgye férfi -, 
női-, gyermekfodrász-szalon, 
Eumet.hu időjárás-szolgálat 
valamint valamennyi tombola vásárló!!!

Bűnmegelőzési előadás a budakalászi nyugdíjasoknak

Rügyfakasztó 
borárverés!

1%

BUDAKALÁSZI SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

Kérjük, adjon esélyt azoknak a budakalászi fi ataloknak, akik i   élnek köztünk, és nehéz anyagi 
helyzetük ellenére keményen dolgoznak tehetségük kibontakoztatásán!
Jelenleg az Alapítvány 12 budakalászi tanulót támogat, akik erejüket megfeszítve igyekeznek 
kihozni magukból a maximumot, miközben sokszor nagyon komoly anyagi és családi nehéz-
ségekkel kell naponta szembenézniük. Két középiskolás melle    zen felsőoktatási képzésben 
vesznek részt. Többen közülük egészségügyi, oktatási vagy zenei pályára készülnek. 

Most tehet értük adója 1%-ának felajánlásával a 
Budakalászi Szent István Alapítványon keresztül!

Tegyünk egymásért!
18672325-1-13

Amennyiben további támogatásokat szeretne nyújtani a részükre, szerete  el várjuk adomány-
gyűjtő rendezvényeinken, amelyeken lehetőséget biztosítunk erre, illetve az ösztöndíjasokkal 
való találkozásra is. Legutóbbi jótékonysági alkalmainkon világszínvonalú művészek vállaltak 
fellépést vagy védnökséget a jó ügy szolgálatában: többek közö   
Sebestyén Márta, Andrejszki Judit, Petrás Mária, illetve Baranyay László és családja.

Kék hírek

Mi megkérdezzük! 
Önök válaszolnak?

Most induló rovatunkban minden 
hónapban egy aktuális témát sze-
retnénk körbejárni, megkérdezni 
Olvasóinktól. Májusban a környe-
zetvédelemre fókuszálunk. 

 Miért tarja fontosnak a Város 
megtisztítását, mivel járul hozzá?

Völgyes József iskolaigazgató: 

A Kalász Suli 
p r o g r a m j á b a n 
régi hagyományi 
vannak a környe-
zet megóvásának. 

Sokszor és sokféleképpen neveztük már 
természetvédelemmel kapcsolatos prog-
ramjainkat, a lényeg azonban ugyanaz a 
hétköznapokban és a fi gyelemfelkeltő ak-
ciók üzenetében is: vigyázzunk természeti 
értékeinkre. 

Csuri Károlyné nyugdíjas: 

Nem a kor szá-
mít, hanem az, 
hogy közösen te-
gyünk a helyért, 
ahol élünk. Ilyen-

kor akár kincseket is találhat az ember. 
Gyakran furcsán néznek rám, amikor 
összeszedem a szemetet mások után. A jó 
példa nemcsak a Várostakarításon, hanem 
a hétköznapokban is nagyon fontos! 

Lipcsik Márton Budakalászi 
Evangéliumi Közösség: 

Közösségünk 
évek óta fontos-
nak tartja a kör-
nyezetvédelmet. 
Tavaly – a szer-

vezett szemétgyűjtés mellett – egy me-
chanikus seprőgépet is ajándékoztunk a 
városnak, idén pedig szórólapozással és 
a város több pontjának megtisztításával 
igyekeztünk segíteni a környezetvédelmet 
tágabb otthonunkban.
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Közélet

Pünkösdkor az Egyház születésnapját 
ünnepeljük. Az apostolok Jézus feltáma-
dása után félve és rettegve bezárkóztak 
az utolsó vacsora termébe. Nem mertek 
kimenni az emberek közé. Aggódtak, hogy 
ők is úgy járnak, ahogy Jézus. De Pün-
kösd napján – a zsidók aratási ünnepén 
– csoda történik. A Szentlélek lángnyelv 
formájában leereszkedik az apostolokra, 
akik a Lélek erejével elindulnak hirdetni 
az Örömhírt, az evangéliumot.

A Szentlélek ünnepe nem csak az apos-
tolok bátorságát jelenti, hanem az Egyház 
működését mutatja be. Isten arra kéri az 
embert, hogy legyen a munkatársa.

Először Máriát kérte meg, hogy le-
gyen Jézus édesanyja. Majd Jézus meg-
szólította a 12 apostolt és a 72 tanítványt, 

hogy legyenek a munkatársai. Az egyház 
azóta is Isten kegyelmével működik. Újra 
és újra hív és szólít minket, hogy legyünk 
az ő munkatársai.

Az egyház működését Pál apostol az 
egy test közösségéhez hasonlítja:

A kegyelmi adományok különfélék 
ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgála-
tok is különfélék, de az Úr ugyanaz. És 
az erőmegnyilvánulások is különfélék, de 
Isten, aki mindezt mindenkiben cselek-
szi, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait 
mindenki azért kapja, hogy használjon 
vele. Egyik a bölcsesség szavait kapja a 
Lélek által, a másik a tudományét ugyan-
attól a Lélektől. Más valaki a hitet kapja 
ugyanabban a Lélekben, ismét más a gyó-
gyítások adományát az egy Lélek által, 
vagy csodatévő hatalmat, prófétálást, 
a szellemek megkülönböztetését, a nyel-
veken való beszédet vagy a nyelveken 
való beszéd értelmezését. Ezt mind egy és 
ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint 
osztva kinek-kinek.

Az Egyház ma is így tud csak működni, 
hogy vannak, akik meghallják Jézus hívá-
sát és elindulnak a hit útján. A papok mel-
lett szükség van segítőkre, hitoktatókra, 
beteglátogatókra, a szeretet szolgálatát 

végzőkre, de elsősorban elhivatott édes-
apákra és édesanyákra, akik komolyan 
veszik a házasságukat és Jézus tanítása 
alapján akarnak élni.

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánok.
Pünkösd napján a Budakalászi temp-

lomban 10 órakor lesz a Szentmise, 
melyre szeretettel várjuk a 70 éve kitelepí-
tett testvéreinket és családjait. Ugyanezen 
a Szentmisén fogják először magukhoz 
venni Jézus testét a harmadikos hittano-
saink.                          

   Kálmán József atya

Pünkösd

MISEREND:

Vasárnap – Budakalász: 8 és 18 óra, 
                     Szen stvántelep: 10 óra
Hé ő – Budakalász: 18 óra

Kedd – Szen stvántelep: 8 óra

Szerda – Budakalász: 7 óra

Csütörtök – Szen stvántelep: 8 óra

Péntek – Budakalász: 18 óra

Szombat – Szen stvántelep: 18 óra

Plébánia: Budakalász 2011 Ady E. u. 1. 
E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
Web cím: h p://budakalasz.plebania.hu

Egészséges pezsgésben
Áprilisban a havi rendsze-

res programok mellett érdekes 
és tanulságos rendezvényekkel 
is várta tagjait és az érdek-

lődőket az Egészségklub. A hónap elején 
nyílt meg az a különleges tárlat a Kós Ká-
roly Művelődési Házban, amely a közösség 

kreatív tagjainak kézimunkáit mutatja be. 
Valamennyien vallják, az alkotás megnyug-
tatja, kikapcsolja őket, ahogy Lukács Klári 
fogalmaz jobb, mint egy Seduxen. A hímzés 
minden formája megelevenedett a vitrinek-

ben, az autentikus kalocsai minta mellett 
székely varrottasok és matyó motívumok 
is megjelentek. Láthattak az érdeklődők 
harisnyavirágokat, csodálatos gyöngyék-
szereket és horgolt fi gurákat is. A kiállítást 
Dr. Tóth Judit néprajzkutató nyitotta meg.

Két előadás is várta az 
Egészségklubosokat a  április-
ban. Először Orgoványi Anikó 
pedagógus, a jobb agyfélte-

kés rajztanítás szakértője volt a vendég. 
„A jobb agyfélteke színes világa” címmel 
tartott előadást, amiből kiderült, hogy 
van-e és milyen jelentősége van a különb-
ségnek agyunk két oldala között. Az előadá-
son megvilágította, mi az oka annak, hogy a 
nők és férfi ak gondolkodása eltérő. Április 
28-án pedig hasznos információkat osztott 
meg a résztvevőkkel Dr. Nyitrai Márta a ra-
diológiai vizsgálatokról. Szó volt a modern 
orvoslásban használatos röntgen eszközök-
ről és azok diagnosztikai jelentőségéről.

A klub tagjai nem csak saját, de környe-
zetük egészségére is odafi gyelnek. Állandó, 
aktív résztvevői a Várostakarítási akciónak, 
ahol idén is – az előző évekhez hasonlóan – 
„örökbe fogadtak”, megtisztítottak egy részt 
a városból. 

MEGHÍVÓ
Az Egészségklub vezetősége 

szerete  el meghív mindenkit 
a klub következő orvosi előadására.

Téma: 

Mikor forduljunk 
tüdőgyógyászhoz?

Előadó:

Dr. Füzesi Katalin
tüdőgyógyász

Időpont:
2016. május 26. csütörtök 18:00

Helyszín:
Kós Károly Művelődsi Ház, 

Szentendrei út 9. 
Díszterem

A belépés ingyenes.
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Közélet
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Várostakarítási nap

Meg  sztult a város
Budakalászon minden tavasszal város-

takarítási akciót szervez az Önkormányzat. 
A kampány célja a város kül- és belterüle-
tén található szemét eltakarítása mellett a 
tudatformálás, a tiszta, rendezett lakókör-
nyezet iránti igény megteremtése, valamint 
a közösségépítés. A tavaszi nagytakarítás 
keretében mintegy 150 önkéntes tisztította 
meg a város teljes területét a Dunaparttól 
a tavakon és a városközponton keresztül 
egészen a hegyvidéki és külterületekig. 
Az akcióban részt vettek lakóközösségek, 
civil szervezetek, iskolák és cégek egya-
ránt. A kampány eredménye öt konténer-
nyi összegyűjtött szemét. Ezen a napon a 
Hulladékudvarban veszélyes hulladékot 
is leadhattak a városlakók, ahol egy-egy 
kamion utánfutója telt meg elektronikai 
hulladékkal és használt gumival. Az ön-
kéntesek és a szervezők is azt tapasztalták, 
hogy kevesebb szemetet kellett összeszedni, 

mint az előző években. Ez egyrészt a több 
éves tudatformálásnak, a várostakarítási 
akciók eredményességének köszönhető, 
másrészt pedig annak, hogy a város haté-
konyabban tartja karban közterületeit. Te-
lepülésünk idén első ízben csatlakozott a 
„Te Szedd!” országos szemétgyűjtési ak-
cióhoz, így még nagyobb nyilvánosságot 
kapott a tiszta környezet fontossága. Az ön-
kéntesek fáradtságos munkájának jutalma 
a gyönyörködtető rendezett környezeten 
túl, egy tál gulyás- vagy raguleves volt a 
Művelődési Ház udvarán. A fi nom ételeket 
a Budakalászi Baráti Kör és a Budakalászi 
Evangéliumi Közösség tagjai készítették. 
A közös munka, a közös ebéd, a beszélge-
tések még közelebb hozzák a városlakókat 
egymáshoz, így a Várostakarítás értékes, 
közösségi esemény is Budakalászon. 

A szervezők köszönik minden önkéntes 
munkáját!



X. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM    2016. MÁJUS 9. 13

Rekord részvétel az idei 
Kevélyre fel! versenyen

Több, mint ötszázan rajtoltak el május 
1-jén vasárnap a Kőbányai útról Budakalá-
szon, hogy teljesítsék a 6+6 km-es távot a 
Kevélyre fel versenyen. A felkészültek futva 
vágtak neki a hegynek, a túrát kedvelők 
pedig sétálva indultak útnak. A közös ki-
ránduláson részt vettek sportemberek, csa-
ládok, 4-5 éves kisgyerekek és 60-70 éves 
versenyzők is. A célban a leggyorsabbakat 
érem és ez alkalomra tervezett póló várta, 
emellett zsíros kenyérrel, vízzel, nápolyival 
és szőlőcukorral kínáltak minden célba érő 
résztvevőt a szervezők. A kevély-nyergi tisz-
táson a fáradalmak kipihenése közben ezen 

a rendezvényen is lehetőség nyílt beszél-
getésekre, találkozásokra. A feszített tem-
pójú versenyt követően a visszaúton már 
mindenki kényelmesen, az erdő szépsége-
iben és a kilátásban gyönyörködve sétált a 
vissza a városba. Az egyedülálló sportren-
dezvényen Budakalász ismét megmutatta 
sportszeretetét és közösségének össze-
tartó erejét.

A versenyen helyezést elérők 
nevét a 22. oldalon tekintetik 
meg olvasóink.

Kevélyre fel! verseny

Tudta-e? A Kevély-hegy 
északkele   oldala Budakalász 
közigazgatási területéhez tar-
tozik, és a Pilisi Parkerdő Zrt. 
kezelésében van.

A résztvevők száma 
az eddigi Kevélyre fel! 
versenyeken:

év fő
2013 446
2014 350
2015 423
2016 515
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 A Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
után merre folytattad a tanulmá-
nyaidat?

Budapesten, a Szilágyi Erzsébet Gim-
náziumban érettségiztem nyelv szakon. 
Ott jöttem rá 17 évesen, hogy én mégis 
csak a zenével szeretnék foglalkozni. Ezért 
felvételiztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola jazz-szaxofon szakára, amit aztán 
sikeresen el is végeztem. A szaxofonosok-
nak választaniuk kell egy váltó hangszert, 
általában ez a klarinét. Ám én a fuvolát 
választottam, mivel ezt tanultam koráb-
ban, végül a kettőt párhuzamosan, együtt 
tanultam. 

 Hogyan választ egy zenész műfajt 
magának? A te életedben például 
miért a jazz lett a meghatározó?

Két olyan dolog van, ami ebbe az 
irányba indított el engem. Az egyik a taná-
rom, Borbély Mihály, aki nagyon jó példát 
mutatott nekem. A másik, hogy gimnazista 
koromban popzene rajongó voltam. Akkor 
ismerkedtem meg a Police majd Sting ze-
néjével. Ez volt az az időszak, amikor ő 
Sting szólókarrierbe kezdett és jazz zené-
szekkel játszott. Az a szaxofonos, aki vele 
fellépett, Branford Marsalis volt. Amikor 
meghallottam azt a játékot, úgy éreztem, 
ezt szeretném én is csinálni. Akkor szem-
besültem a dologgal, hogy ő jazz zenész, és 
a többi felvételét is elkezdtem hallgatni. Ez 
a két dolog aztán hozta az összes többit. 

 Több formációban játszottál. Ho-
gyan indult a zenei karriered, ami-
kor kiléptél az iskola falai közül?

Igazából a mai napig különböző formá-
cióknak vagyok a tagja, ez a jazz zenészek-
nél általános dolog. A főiskola befejezése 
után kezdtem el saját zenekarban gon-
dolkodni. Az első lemezem még a saját 
nevem alatt jelent meg, Városi mesék cím-
mel. Kerestem az utamat, sokféle zenét 
játszottam, sokféle formációnak voltam 
a tagja. Aztán egyszer csak megalakult a 
Trans-formation zenekar, én ebben talál-

tam meg, ami hozzám a legközelebb áll 
immáron tíz esztendeje.

 Hogyan találtatok egymásra?
A Trans-formation zenekar egy kvar-

tett, ami egy duóból indult. Egy berlini 
fellépésre kezdtünk el együtt dolgozni a 
régi osztálytársammal, a gitáros Eichin-
ger Tiborral. Később trióvá alakultunk, 
amibe meghívtuk Frey Györgyöt basszus-
gitározni. Amikor a próbán hallgattuk a 
felvételeket, azt éreztük, hogy valami még 
hiányzik. Nagyon szeretem az ütős hang-
szereket, akkor találtuk meg Mogyoró 
Kornélt. Az első két lemezt vele vettük fel. 
Majd jött egy kis szünet a zenekar életé-
ben és amikor újra kezdtük a munkát, Kor-
nélnak már annyi más elfoglaltsága volt, 
hogy nem tudta a próbákat vállalni. Így 
csatlakozott hozzánk Pusztai Csaba, aki 
dobol és ütős hangszereken is játszik, így 
lett teljes a zenekar. A harmadik lemezünk 
már ebben a felállásban készült el Áramlás 
a címmel.

 Februárban a Kós Károly Műve-
lődési Házban is felléptetek. Milyen 
élmény volt hazai közönség előtt 
játszani?  

A sok koncert mellett a legszűkebb kör-
nyezetébe az ember a legritkábban jut el. 
Nagyon jó élmény és hálás feladat volt a 
Faluházban játszani. Volt tanáraim, kolle-
gáim, tanítványaim is ott voltak.

 Számodra mit jelent a zene?
Gyakorlatilag mindent. Én a zenén ke-

resztül viszonyulok a világhoz. Számomra 
a zene elsősorban spirituális dolog. 

 Nem csak játszol, hanem tanítasz, 
illetve terapeutaként is dolgozol. 
Miért tartod ezeket is fontosnak?

Nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni. 
A világot a zenén keresztül látom. Fontos, 
hogy ezt át tudjuk adni a többi generáció-
nak is. Életem jelentős része a tanítás. A 
főiskola befejezése óta ugyanott, a Tele-
ki-Wattay Művészeti Iskolában oktatok. 
Nagyszerű dolog egy gyerek kezébe hang-
szert adni, majd végigkísérni, jó esetben a 
felnőtté válásig és részévé válni az életé-
nek. Olyan embernek - vagy az egyik olyan 
embernek - lenni, aki a zenét képviseli 
számára és megmutatja, mennyi varázslat 
rejlik benne, mennyivel gazdagabb lehet, 
ha a zene is jelen van az életében.

A zeneterápia ennél később jött. Sok 
olyan növendékem volt, aki tanulási zava-
ros, vagy valamilyen írott nyelvi zavarral 
küzd és tehetetlennek éreztem magam. Vi-
szont azt vettem észre az évek alatt, hogy 
a zene nagyon sok segítséget nyújt ebben. 
Ezért gondoltam azt, hogy nekem ebben az 
irányban kell képeznem magam. Ma már 
egy egészen speciális dologgal foglalko-
zom a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában. 
Vannak speciális csoportjaim, tanulási za-
varos gyerekekből: csoportos szolfézsóra 
keretében, sajátos fejlesztőfoglalkozásokat 
tartok nekik, kimondottan erre a problé-
mára koncentrálva. Nézetem szerint ez 
nagy segítséget nyújt nekik a tanulásban 
és az élet más területein is. 

 Milyen terveid vannak a közeljö-
vőben?

Szeretnék tovább zenélni, és tanítani. 
Emellett készül a következő lemez. Ha van 
egy lemeznyi anyag, amiről azt gondolom, 
érdemes vele a közönség elé állni, keresem 
a lehetőségeket a felvételre és a kiadásra. 
Aztán természetesen igyekszem minél 
több helyen bemutatni.         

  Lévai Zsuzsi

KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Pozsár Eszter, jazz zenész

„Számomra a zene elsősorban 
spirituális dolog.”
Pozsár Eszter első zenetanára édesapja volt, aki népdalokat taní-
to   neki furulyán. Ő is azok közé tartozik, akik a budakalászi, majd 
a szentendrei zeneiskolából indultak el a muzsikus pálya irányába. 
A furulya után fuvolázni tanult, majd – ahogyan ő fogalmaz – át-
nyergelt a szaxofonra, ekkor találkoztak útjai Borbély Mihállyal, 
aki élete egyik meghatározó zenész egyénisége le  . Ismerjék meg 
a fi atal művészt, aki többi közö   arról is vall, hogyan le   szerelme 
a jazz.
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Bogaras programok, ismerkedés 
az amerikai Harris héjával, tanácsok 
és tippek a túléléshez a jeges világ-
ban - mindez a budakalászi Föld napja 
rendezvény részeként, ahol kicsiket és 
nagyokat is vártak két napon keresztül. 
Április 20-án és 21-én a környezeti érté-
kek megóvása és a klímaváltozás kapott 
kiemelt szerepet a Kós Károly Művelő-
dési Házban. 

Neves szakemberek érdekes és elgon-
dolkodtató előadásai engedtek bepillan-
tást a Földünket károsító hatásokba, 
valamint a Kárpát-medence szőrmés 
ragadozóinak mindennapjaiba. A Fővá-
rosi Állat- és Növénykert állatgondozó-
jának, Bosa Istvánnak bemutatója is sok 

érdekességet tárt a diákok elé, aki a héja 
táplálékláncban betöltött szerepéről és 
a különböző fajok ismérveiről is mesélt.

Drámajátékon ismerkedhettek a 
gyerekek a jeges világ túlélési fortélya-
ival Dr. Fiar Sándor zoopedagógusnak 
köszönhetően. Aki egy kicsit távolabbi 
világba vágyott, a budakalászi rendez-
vényen ellátogathatott Heiling Zsolt se-
gítségével a Föld legnagyobb vulkánjára. 
Földgömb-Atacama Klímamonitoring 
Expedíció tagjai végeztek ilyen magas-
ságban elsőként hosszútávú klímamé-
rést. A kutató a magyar expedícióról 
készült fotókkal és történetekkel tette 
még valóságosabbá a klímaváltozással 
kapcsolatos valóságot. 

Bogárháton címmel rendeztek in-
teraktív élményprogramot a rovarok 
világáról a kisiskolás korosztálynak és 
voltak családi programok is: a környe-
zettudatos játszóházban azt tanulhatta 
meg a kisgyermektől a nagymamáig 
mindenki, hogy milyen apró trükkökkel 
tehetünk a fenntarthatóbb otthonért, 
saját környezetünkért.

Egy Földünk van, vigyázzunk rá!

A kicsik nagy örömére, április elején 
városunkba látogatott a Colorado Nagy-
cirkusz, amely fővárosi gálaműsorát 
mutatta be Budakalászon. A tizenhá-
rom főt számláló cirkuszi stáb össze-
hangolt, igényes, jó hangulatú műsorral 
szórakoztatta az érdeklődőket. A gyere-
keknek természetesen a bohócok és az 
állatok nyújtják a legnagyobb élményt 
és ebből most bőven akadt a hétvé-
gén,mert éppen az itt tartózkodásuk 
idején, április 8-án, pénteken 13 óra-
kor született meg a cirkusz kis tevéje, 
aki városunk után kapta a „Kalászka” 
nevet. Ottjártunkkor már lábra is állt és 
lelkesen itta a tejet, mellyel édesanyja, 
az öt éves Lejla kényeztette őt. 

Bodó Évi

Budakalászon születe   
meg a Colorado cirkusz 
kis tevéje

Zöld Zóna

A Nagy-Kevély 
csúcsán évtize-
dekkel korábban 
állt egy bemérő-
torony, melyet 
sokan kilátóként 
is használtak. 
Mára ennek csak 
az alapjait ta-
lálhatjuk meg. 
A tervek szerint 
civil összefogás-
sal, közadakozás-
ból épülhetne a 

helyén új kilátó. 
„2009-ben a Pilisborosjenőért Ala-

pítvány már tett lépéseket a kilátó el-
készülésért, pro bono tervet készített 
Bihaly Márton építész, de a projekt 
elakadt a bürokrácia útvesztőiben. 
Most az első nagy kihívást megug-
rottuk, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyitott a 
kezdeményezésre” – mondta a projekt 
ötletgazdája, Madaras Zoltán.

A szervezők az első megbeszélés 
után felkeresték a környék telepü-
léseit, egyesületeit és alapítványait. 
Jelenleg a támogatók között van a Bu-

dakalászért Védegylet, Csobánka Köz-
ség Önkormányzata, a Felzárkózunk 
Alapítvány, Pomáz, a Nagycsaládosok 
Ürömi Egyesülete, a Pilisborosjenőért 
Alapítvány, Pilisborosjenő Község Ön-
kormányzata, az Ürömért Egyesület 
és Budakalász polgármestere is a tá-
mogatásáról biztosította a kezdemé-
nyezést.

„A becslések alapján 5,6 millió fo-
rint a tervezett kilátó költsége, amiből 
2,55 millió forintba kerül a faanyag. 
A munkák túlnyomó részét szakembe-
rek és lelkes önkéntesek közreműkö-
désével végezzük el, így az előre nem 
látható kiadásokkal együtt várhatóan 
három millió forintba kerül majd a 
kilátó építése, amit adományokból 
és civil összefogásból szeretnénk fe-
dezni.”– tette hozzá Madaras Zoltán.

A projekt következő találkozója – 
melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak – május 22-én 17 órakor lesz a 
Nagy-Kevély csúcsán. További infor-
mációt a nagy-kevely-kilato.webnode.
hu oldalon találhatnak.        

        
 Endrődi-Mike Attila

Kilátó épülhet a Nagy-Kevélyen?

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros

VKC Televízió
Budakalász város 

televíziója
Minden nap
18 órától!

www.vkctv.hu
www.facebook.com/vkctv

www.youtube.com/vkctelevizio
info@vkctv.hu
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MÁJUSI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS 

Május 18. szerda 19.00

Május 20. péntek 18.00

-

Május 27. péntek 18.00

 

 

TÁNC, MOZGÁS

Május 13. péntek 17.00

 

Május 21. szombat 17.00

 

 

 

Május 12. csütörtök 19.00

 

 

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

Április 29-május 14.

Április 29-május 27.
 

 

EGYÉB

Május 20. péntek 17.00

Május 21. szombat 8.00-13.00

Június 10. péntek 16.00-24.00 
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Közélet

Június 11. szombat 14.00-24.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Június 12. vasárnap 12.00-24.00 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Május 20. péntek 17.00

 

Mesés gyermeknap  
kicsiknek és nagyoknak, 
sok-sok meglepetéssel!

Várunk Benneteket,  
legyetek részesei Ti is 
Budakalász meséjének! 

Részletek a  
www.koskarolymh.hu  

honlapon. 
 

A belépés díjtalan! 

Május 29. vasárnap 10.00-19.00

20 évesek lettünk!
Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

„Túl az Óperencián” – Gyereknapi rendezvény
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Idén közös erővel és friss ötletekkel ké-
szültünk a Föld napját megünnepelni óvo-
dánkban.

A szülők segítségével gyűjtöttünk képe-
ket, kártyákat, képeskönyveket, albumokat, 
térképeket a bolygónkról, az ott élő állatok-
ról, növényekről, emberekről.

Könyveket nézegettünk a Földről, az élet 
keletkezéséről. A Földgömbön megkeres-
tük, hogy hol van az otthonunk, körberaj-
zoltuk ujjunkkal a földrészeket.

„Földünk csak egy van!” című kiállí-
tás nyílt az oviban, amit minden csoport 
ötletes, kreatív óriásplakáttal színesített. 
A remekműveket aztán a szülők, testvérek is 
megcsodálták.

Rendbetettük, szépítettük az udvarun-
kat, virágpalántákat ültettünk. Ünneplőbe 
öltöztettük a teraszokat, amelyeket a kö-
zépső és nagycsoportosok lábnyomaival 
díszítettük.

Az „ökológiai lábnyomát” minden gyerek 
és felnőtt megörökítette az aszfalton. A kö-
zösen megrajzolt Földgömb köré gyűlt az ovi 
apraja és nagyja is, hogy vidám, mosolygós, 
integetős fényképet készítsünk emlékbe.

Április 22-én minden csoport a saját 
emblémájával ellátott pólóban ünnepelt és 
játszott.

A kicsiket magával sodorta a közös ének-
lés és a körjáték öröme, a nagyobbak lelke-
sen és ügyesen tartották a „zöldág kapukat”. 
Az ünnep hangulatát a gyönyörű napos idő, 
a gyerekek kitörő öröme, jókedvű éneklése 
tette emlékezetessé. 

A Föld napja alkalmából rendezett ün-
nepségünket a Boldog szülinapot című nó-
tával zártuk és minden gyerek egy zöld lufi t 
vitt haza.                      

   Kerényiné Ficz Dóra

Óvodai hírekÓvodai – Iskolai hírek

A Nyitnikék Óvodában már hosszú 
évekre visszatekintő hagyománya van a 
Föld napi rendezvénynek.

Ezen a jeles napon a gyerekek egy-
egy virágpalántával érkeznek intéz-
ményünkbe, amit a délelőtt folyamán 
minden csoport az óvó és dadus nénikkel 
együtt virágládákba ültet.

A Süni csoportban is nagyon készül-
tünk erre a délelőttre. Egész héten be-
szélgettünk a bolygókról és arról, hogy 
mit tehetünk annak érdekében, hogy 
Földünk „egészséges”  maradjon. Sze-
rencsére a budakalászi családok között 
sokan környezettudatos szemlélet jegyé-
ben nevelik gyerekeiket, így óvodásaink 
nem nálunk találkoznak először ennek 
gyakorlatával.

Nem is olyan nagy dolgok ezek a min-
dennapokban!

Pár példa: nem folyatjuk fölöslegesen 
a vizet pl. fogmosáskor. Külön gyűjtjük 
az újra hasznosítható hulladékot. Szép 
zöld udvarunkon óvjuk a növényeket. 
Örülünk a nálunk „lakó” állatoknak, 
télen etetjük, nyáron itatjuk a madara-
kat.

Sikerült úgy megőriznünk lehetősé-
geinkhez képest természetes környeze-
tünket, hogy kertünkben még mókusok 
is élnek! Nagy öröm látni, ahogy végig 
szaladnak a fákon és az ovi tetején.

Ezen a szép tavaszi napon az időjárás 
is kegyeibe fogadott minket, mert gyö-
nyörű napsütésben ültettük el a virága-
inkat. Az idén ajándékot is kaptunk egy 
kedves családtól: 21 gyerekünket meg-
ajándékozták 21 virágpalántával, így alig 
fért el a sok szép színes növény a viráglá-
dákban! A gyerekek nagy örömmel vet-
tek részt a közös munkában.

Óvodánk kiemelt hangsúlyt fektet 
a tevékenységbe ágyazott ismeret át-
adásra, így ültetés közben is sok új tu-
dással gazdagodtak gyerekeink. A szép 
napunk eredményét mindenki láthatja 
óvodánk tornácán és párkányain, mert 
az őszi fagyokig élvezhetjük e kedves lát-
ványt.

Hilda néni, Süni csoport

A Föld napja 
a Nyitnikék Óvodában

Föld napja 
a Telepi Óvodában

 TELEPI ÓVODA  NYITNIKÉK ÓVODA

FelhívásZeneiskolai hírek

Zongoraavató Gálahangversenyen 
szerepeltek zeneiskolásaink április 9-én 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti és Hangsze-
részképző Gyakorló Szakközépiskolában, 
ahová az ország versenydíjas konzistáit 
hívták meg fellépőnek. A szereplőket Dr. 
Hargitai Imre, az iskola billentyűs tanszak 
vezetője és a Zeneakadémia tanára írás-
ban kérte fel a szereplésre. Megtisztelő 
volt, hogy iskolánk két első zongoraosztá-
lyos növendékét, Drucza Dávid Jánost és 
Hegyi B. Andrást (tanáruk H. Kürtösi Mó-
nika) is beválasztotta a rangos esemény 
fellépői közé. A fi úk eddigi eredménye-
ikhez méltó produkciókkal öregbítették 
iskolánk jó hírnevét!

Teltház előtt lépett színpadra április 
17-én a Kós Károly Művelődési Házban a 
Hangművelő Szalonzenekar, amiben egy-
kori zeneiskolásaink, jelenlegi diákjaink 
szülei lépnek fel (Soós Anica – szoprán-
furulya, Török Zsuzsanna – altfurulya, 

Vaizer Enikő – tenorfurulya, Szabó Zsu-
zsanna – basszusfurulya) az élmény min-
den jelenlévőnek igazi Tavaszi Örömzenét 
jelentett. A felkészülés alatt nem csak a 
zene, hanem a közösségi élmény, a beszél-
getés, a nevetés is összekötik a kaláka tag-
jait. A házigazda Reikort Ildikó, iskolánk 
mestertanára volt, aki a különböző korstí-
lusoknak megfelelően furulyán, zongorán 
és ütőhangszereken is közreműködött. 
Kívánjuk, hogy még sokáig együtt muzsi-
káljanak mindnyájunk örömére!

Az ország különböző pontjairól ér-
kezett a hetven legjobb fuvolás április 
22-24. között az Oktatási Hivatal által 
meghirdetett IX. Országos Czidra László 
Furulyaverseny országos döntőjére, ahol 
a 12 kamaracsoport között szerepeltek a 
budakalászi növendékek is. Kovács Mik-
lós Endre a 2. korcsoportban Különdíjat, 
Jassó Gellért a 3. korcsoportban megosz-
tott I. díjat kapott, mely kotta és CD ju-
talommal járt. A kamaracsoport – Rudolf 

Daniella, Jassó Gellért, Rudolf Hanna, 
Schlosser Ilona, Csanda Renáta. Felké-
szítő tanáruk, Reikort Ildikó kotta- és 
ajándékcsomag kíséretében Tanári Kü-
löndíjat, valamint csembaló kísérőjük, 
Csizmadia Angelika Korrepetitori Külön-
díjat kapott. 

Hermeszné Uracs Mónika
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Iskolai Hírek

 KALÁSZ SULI

Érzékenyítő nap 

A tanév harmadik „Megyés napja” a 
Mindannyian mások vagyunk címet kapta. 
Áprilisban a másság, elfogadás és toleran-
cia témája köré szerveződtek a feladatok. Az 
iskola pedagógusai négy szervezet 23 mun-
katársával együtt dolgoztak ezen a napon, 
akik azért jöttek, hogy önkéntes munká-
jukkal, tudásukkal gyarapítsanak minket. 
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősé-
géért Közhasznú Nonprofi t Kft. speciális 
eszközökkel érkezett, amelyek segítettek 

átérezni a látás-, hallás- és mozgássérült 
emberek nehézségeit. Jelen volt a Siket-
vakok Országos Egyesülete, segítségükkel 
többek között a jelelés titkait ismerhettük 
meg. A Mozgássérült Emberek Rehabili-
tációs Központja kerekesszékekkel érke-
zett, hogy kipróbálhassuk, milyen ebben 
ülve önállóan közlekedni. A Mozgásjavító 
Általános Iskola érzékenyítő csoportjának 
munkatársai is különféle érdekes feladatok 

lebonyolításában segédkeztek. A program 
végén az udvaron gyülekeztünk és együtt 
elénekeltünk egy dalt jeleléssel kísérve. Re-
méljük, hogy ez a nap egyaránt volt hasznos 
és élménydús mindannyiunknak.

Szavalógála
Április elején iskolai szavalóverseny-

nyel emlékeztünk meg a közelgő költészet 
napjáról. Iskolánkból a sok tehetséges ver-
senyző közül 12 tanuló jutott tovább a vá-
rosi versmondó gálára: 

1.a Knob Samu, 2.b Almádi Zsófi a, 2.c 
Gortva Réka, 3.a Novák Noémi, 3.c Drucza 
Dávid, 4.a Pászti Botond, 4.b Sándor Mik-
lós, 4.c Csintalan Martin, 5.b Bérces Soma, 
6.a Németh Szilvia, 7.a Nagy Barbara, 7.b 
Bérces Botond 

Kistérségi nyelvi verseny
Az áprilisi kistérségi nyelvi versenyen 

iskolánk tanulói szép eredményeket értek 
el. Német nyelvből 3. lett Nógrádi Iván, 
4. Wettstein Annamária, mindketten 6.b 
osztályos tanulók, tanáruk Márfi  Magdi 
néni. Az angol versenyen pedig 2. lett 
Szabó Gergő a 7.a osztályból, tanára Sinko-
vits Gabi néni, 3. Horváth Vilmos a 6.b-ből, 
tanára Martini Judit néni. 
Gratulálunk nekik!

A német hagyományok és kultúra meg-
őrzése volt idén is a célja a VIII. alkalom-

mal megrendezett  Német Nemzetiségi 
Napnak a Faluházban.   Iskolánk németes 
csoportjai közül az 1. , 3.  és 5. évfolyamosok 
lelkesen készültek produkcióikkal. Nagy 
örömünkre évről-évre növekszik a német 
nemzetiségi nyelvet tanuló gyerekek lét-
száma, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
sokan voltak kíváncsiak a vidám előadásra.  
Először iskolánk igazgatója, Völgyes Jó-
zsef és Wágnerné Klupp Katalin, a Német 
Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat 
vezetője köszöntötték a regionális német 
vers- és prózamondó verseny helyezettjeit. 
Első műsorszámként a Nyitnikék ovisok 

táncos-verses műsorát tekinthették meg a 
jelenlévők, melyet harmonikajátéka kísért. 
A 3.a vidám előadása után a két első osztály 
mutatkozott be: német táncot és versikéket, 
dalocskákat adtak elő. Az 5.a osztály spor-
tos előadása után a 3.b és 3. c osztály közös 
néptánca emelte a rendezvény színvonalát 
és hangulatát. A programot az 5.b vidám 
Zauberbrei című előadása zárta. Ezután 
kedélyes beszélgetéssel, virsli evéssel zártuk 
a programot. Várjuk a jó hangulatú folyta-
tást, jövőre újra találkozunk.

 A németes munkaközösség

Német Nemze  ségi Nap 2016.

Farkas Zsófi a 4. b osztá-
lyos tanuló a Bendegúz 
Gyermek- és Ifjúsági Aka-
démia XVII. nyelvÉSZ 
tanulmányi versenyének 
megyei fordulóján VI. 
helyezést ért el. Tanítója: 
Nagyné Martinusz Éva. 

Március 19-én Ausz-
triában, St. Lambrechtben 
Kovács Benedek 4.a osztá-
lyos tanuló. Diákolimpián 
képviselte a Kalász Sulit, 
alpesi sí „B” kategóriában. 
Korcsoportjában 2005-
2006-os fi úk között az 5. 
helyen végzett. 

Schieszl Hanna 3.a osz-
tályos tanulónk a Diáko-
limpia 2015/16 döntőjében 
Alpesí Sí "A" kategóriában 
a II. korcsoportban I. he-
lyezést ért el, valamint a 
Rozmaring SE verseny-
zőjeként a Lachtalban 

megrendezett Magyarország Alpesi Síbaj-
nokságán U10 (Gyerek I.) műlesiklásban 2. 
helyezést ért el. 

Szabó Eszter 4.a osz -
tályos tanuló a Diákolimpia 
Pest megyei döntőjében, 
ritmikus gimnasztika 
sportág I/II. korcsoportjá-
ban az 1. helyen végzett.

Svarcz Anna 4. b osztá-
lyos tanuló a Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség 
budapesti versenyén 

gimnasztikus látvány-
tánc kategóriában a "Keleti 
varázs" című számával 2. 
helyezést ért el.

Hegyi Botond András 
3.a. osztályos tanuló a XIV. 
Országos Zeneiskolai Zon-
goraverseny döntőjében 
a második legmagasabb 
pontszámot érte el, és ezzel 
II. díjat nyert. A rangos 
megmérettetésre egy hétig 

tartó területi válogatók után csak a legki-
emelkedőbb diákok juthattak be, így idén 
42 intézményből 72 növendék képvisel-
hette iskoláját. Tanára, H. Kürtösi Mónika 
Eredményes Felkészítő tanári oklevelet ve-
hetett át.

Versenyeredmények

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Iskolánk tanulóinak az elért eredményekhez gratulálunk, büszkék 
vagyunk rá, hogy teljesítményükkel öregbítették a Kalász Suli hírnevét! 
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Budakalászi Kultúrcseppek

Ki ne hallott volna már a 
Szent Grálról? Könyvek és 
fi lmek sokasága kutatja, ma-
gyarázza, keresi az igazát vagy 

magát a Grált. Mert sokan azt is megkér-
dőjelezik, egyáltalán létezett-e. Egyes né-
zetek szerint a Grál egy kehely, melyből 
Jézus ivott az utolsó vacsorán, más forrá-

sok szerint lehet ez egy drágakő vagy tál is. 
A II. Grál Nap résztvevői több előadást is 
hallhattak a témához kapcsolódóan Sár-
kányölő Szent Györgytől kezdve a magyar 
történelem lovagjaiig. Az eseményt ez alka-
lommal is a Szent Korona Országáért Ala-
pítvány elnöke, Dr. Varga Tibor rendezte, 
akinek nevéhez több rendszeres program is 
kapcsolódik Budakalászon. 

A Sárkányölő ezer éves hazai kultusza 
mellett szó volt a sárkány történelemben 
betöltött szerepéről, a Megváltó vérének 
kelyhéről, a Nibelung ének és a Grál hagyo-

mány kapcsolatáról is. A házigazda mellett 
meghallgathatták az érdeklődők Dr. Hidán 
Csaba, Dr. Limbacher Gábor, Dr. Prokopp 
Mária, Somos Gyula és Dr. Zachar Péter 
gondolatait is. A gyerekeknek is készültek 
programokkal a szervezők, íjászat és kéz-
műves foglalkozások várták a kicsiket. A 
felnőtteknek pedig borkóstolót szerveztek. 
A rendezvényt a Jánosi zenekar koncertje 
zárta. Májusban folytatódnak a már ismert 
és közkedvelt Szent Korona Délutánok, 
amikor újabb ismertekkel gazdagodhatnak 
a jelenlévők a magyarság hagyományairól.

A blues éle  orma
Egy fekete 

hangú fehér éne-
kes koncertje 
töltötte meg a 
RockHázat április 
15-én a Kós Károly 
Művelődési Ház-
ban. A közönség 
Deák Bill Gyula 
teljes életművéből 
hallhatott válo-

gatást. Olyan klasszikusokat énekelhettek 
együtt Bill Kapitánnyal a rajongók, mint 
az „István, a király” rockoperából Torda 
szólója. Az énekes a fellépés előtt elme-
sélte, hogy bár „van egy elképzelés minden 
produkció előtt, az estet nagyban befolyá-
solja a zenekar és a közönség összhangja, 
hangulata.” Annak ellenére, hogy az ismert 
blues zenész első alkalommal találkozott a 
budakalászi rajongókkal, gyorsan megta-
lálták a közös hangot. „Mindegy, hogy het-
venezer ember, vagy csak pár száz énekel 
a nézőtéren, egy előadónak ugyanolyan 
bulit kell teremteni a színpadon, hogy 

mindenkihez eljusson a blues!” – nyilat-
kozta Bill Kapitány. Terveivel kapcsolat-
ban annyit árult el, hogy „folyamatosan 
vannak fellépések az ország több pontján, 
de elképzelhető, hogy a közeljövőben egy 
új CD-vel lepjük majd meg a rajongókat!” 

A nagykoncert előtt a Boeghoe Zenekar 
hangolta a közönséget, a RockHáz szín-
padán. A trió tagjai ez alkalommal is saját 
szerzeményeiket játszották. Moldován 
Gyula, Nagy Zoltán és Váry Zoltán hármasa 
hamarosan elkezdi a stúdiómunkákat, az új 
szerzeményeket vélhetően már a nyári kon-
certeken megismerheti a közönség.

Hétköznapok költészete 
nem hétköznapi módon – 
így ünnepelte a versek és 
szerzőik tiszteletére tartott 

napot a Kós Károly Művelődési Ház. 
Április 11-én délelőtt a gyerekeké volt a 
főszerep, akik nagy lírikusok gondola-
tait tolmácsolták. Este pedig a felnőttek 
számára készültek programokkal a szer-
vezők. 

Orgoványi Anikó festő és költő kü-
lönleges, a Himnuszt megelevenítő, a 
Magyar Mandalák alapján megfestett 
versrészletekből álló kiállítását nyitot-
ták meg. A művésznő 2010-ben kezdett 
hozzá a művek megfestéséhez Kölcsey 
Ferenc születésének 220. és Erkel Fe-
renc születésének 200. évfordulóján. Az 
alkotó jobb agyféltekés módszerrel meg-
tanulta Kölcsey kézírását, s ebben a stí-
lusban, az eredeti helyesírással feliratozta 
a képeket. A zárókép Erkel Ferenc  „Him-
nusz” kottájának egy részletét ábrázolja. 
Az olajfestmény sorozat tíz darab tábla-
képből áll, amik végigvezetik a látogatót a 
versen, a magyar nép zivataros századain. 

A vers állt a középpontban a nap foly-
tatásában is, amikor Lutter Imre Wlas-
sics- és Radnóti-díjas előadóművész 
Ócska keringő című önálló estjét láthatta 
és hallhatta a közönség. Az előadás egy-

szerre volt szórakoztató és megrázó, 
amitől a megelevenített hangulatoknak, 
élethelyzeteknek köszönhetően azt érez-
hették a jelenlévők, hogy a magyar líra 
nem feltétlenül elvont, hanem sokkal 
inkább közel áll a hétköznapokhoz, tehát 
maga az élet. Az előadásban elhangzott 
szövegek egy része közismert, más része 
szinte ismeretlen vers vagy próza volt. 
A dramaturgiailag felépített darabban 
a költemények témájuk szerint kapcso-
lódnak egymáshoz. A dalbetétek szerves 
részét képezték az előadásnak: nem ön-
állóan, elkülönítve szólaltak meg, hanem 
a dramaturgia szempontjából indokolt 
helyeken és a színész által játszott, adott 
pillanatban megelevenített karakterben. 
Mindemellett a rendkívül erős szövegeket 
meghökkentő momentumok tették még 
elevenebbé, hogy a néző az előadás végén 
eljusson a katarzisig. Az est főszereplője, 
Lutter Imre több mint másfél évtizede 
maghatározó szereplőjévé vált a magyar 
előadóművészetnek, és nem utolsó sor-
ban a magyar nyelvű versmondást össze-
fogó és koordináló Magyar Versmondók 
Egyesületének. Tevékenysége révén új, 
korszerű dimenziókkal gazdagodott a 
magyar nyelvű amatőr és professzionális 
versmondás – a vers előadóművészete.

„Szól az ének szájról szájra” Napi híradó 
a VKC Televízióban

Felváltja a „Heti Króni-
kát” a „Budakalász Ma”, 
hogy minél hamarabb 

értesüljenek a városban élők a helyi ese-
ményekről, hírekről! Budakalászon most 
először láthatnak naponta helyi híradót 

a városlakók. Kísérje fi gyelemmel a város 
eseményeit a budakalászi VKC Televízi-
óban, ahol májustól minden hétköznap 
18 órától láthatja a „Budakalász Ma” hír-
magazint. Közéleti, szabadidős, kulturális 
vagy sportesemény? Értesüljön róluk első 
kézből a budakalászi VKC Televízióból! 
A Budakalász Ma hírmagazin, a Magyar 
Média Mecenatúra Program támogatásá-
val készül. Nézzen, hallgasson, olvasson 
bennünket! 
www.vkctv.hu, www.facebook.com/vkctv

Egy legenda 
történelmi há  ere
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Anyakönyvi hírek

Budakalász Város Önkormány-
zata nevében 90. születésnapja al-
kalmából otthonában  köszöntötte 
Dorojcsák Lászlóné szül.: Irényi Ilo-
nát Ercsényi Tiborné alpolgármes-
ter.

 Ilona néni Botpaládon született az uk-
rán-román határ közelében. Látogatóba 
érkezett 1955 májusában Budakalászra, a 
Keresz tutcában lakó nagynénjéhez,  Ipo-
lyi Sándornéhoz, nagyon megtetszett neki 
a környezet a majdnem falusi élet, a fő-

város közelsége, ezért munkát keresett és 
talált a helyi presszóban. 1957-ben ismer-
kedett meg férjével, aki  a Gyógynövény 
Kutató Intézet főmérnöke volt. Az esküvő 
után férje munkahelye által biztosított 
szolgálati lakásban laktak az akkori Fel-
szabadulás úton. Saját házat építettek a 
József Attila utcában. Két gyermekük szü-
letett, Andrea és László. Fia szintén buda-
kalászi lakos és aktív résztvevője a város 
sport életének (tenisz).  Ilona néni büszke 
gyermekeire, valamint két leány- és két fi -
úunokájára. Ilona néni nagyon szeret Bu-
dakalászon lakni, el sem tudná képzelni, 
hogy Budapesten vagy szülőfalujában 
éljen,  bár érkezése óta a város nagyon 
sokat változott a falusi jellegből ma már 
igazi kisvárossá fejlődött. Az ünnepeltet  
családja köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából.  Isten éltesse sokáig még jó 
egészségben!

Budakalász Város Önkormányzata 
nevében Rogán László polgármester, Er-
csényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás al-

polgármesterek jó egészséget kívánnak 
90. születésnapja alkalmából Bozzai Lász-
lóné szül.: Lukács Teodorának.

Minden szépkorúnak jó egészséget kí-
vánunk!

Szépkorúak köszöntése

Gyászhírek

Még márciusban elhunyt 
budakalászi lakosok:
Gyertyános Istvánné szül.: Szalma Olga 83 éves,
Nagy Kálmán 70 éves,
Országh Lászlóné szül.: Lapusnyik Ilona 96 éves,
Sebestyén Ivánné szül.: Borbás Terézia 84 éves,
Simon Albert 42 éves.

Szeretettel köszöntjük Budakalász 
város legifjabb polgárait!

Bagdy György
Égerer Hanna

Fehérvári Hanna
Lőrincz Gergely

Mester Anikó Mária
Takács Péter

Tallósi Dániel Gábor
Jó egészséget kívánunk nekik!
Városunkban áprilisban 
4 pár kötött házasságot. 

Az ifjú pároknak gratulálunk!

Áprilisi anyakönyvi 
események:

Áprilisban elhunyt budakalászi lakosok:
Bednárovics Istvánné szül.: Jávorka Ilona 88 éves,
Bence János 72 éves,
Forgács Ferenc 81 éves,
Husvét Mártonné szül.: Gáncs Mária Éva 73 éves,
Janitsek Béla 84 éves,
Kárász János 79 éves,
Töreki Ernőné szül.: Virág Mária 85 éves.

A Viola Egyesület 
autóbuszos kirándulást szervez, 

az ú   cél:
MISKOLC, MISKOLCTAPOLCA

Kirándulás időpontja: 
2016. június 18. (szombat)

A Kós Károly Művelődési Ház 
és az Egészségklub 

Idősödő világ – számok és tények
címmel előadást szervez.

Előadó:
Dr. Jászberényi József
a Zsigmond Király Főiskola dékánja, 
a felnő  képzés igazgatója

Időpont: 2016. május 24. kedd 18:30 
Helyszín: Művelődési Ház földszin   nagyterem
A főiskola külföldi tapasztalatait hasznosítva 2011-ben indíto  a el a sze-
nior képzést. A hallgatók életkora 50 és 90 év közö   van, jelenleg 24 
helyszínen több mint 3 600 hallgatóval folyik a képzés. Ehhez a rend-
szerhez kapcsolódik most Budakalász is. Az első prezentációk plenáris 
előadások, melyeken a szervezők felmérik a szenior tanulási igényeket, 
hogy a későbbiekben ehhez igazíto   tanfolyamokat indítsanak. A május 
24-i előadáson szó lesz az idősödő világ szociológiai folyamatairól, pozi  v 
és nega  v következményeiről valamint a magyar korfáról.
Mindenkit szerete  el várunk!

Program: Miskolc város nevezetességeinek 
megtekintése. Miskolctapolca barlangfürdő. 
Indulás: reggel 7 órakor, a Művelődési Ház 
parkolójából
Érkezés: az es   órákban, a Művelődési Ház 
parkolójába
A kirándulás költsége: 5.000,- Ft, 
mely a busz költségét, az idegenvezető díját, 
valamint a fürdőbelépő árát tartalmazza.
Jelentkezés és befi zetés: 2016. június 01-ig, 
Kiss Jánosné Marikánál (06-30-847-9224) 
Mindenkit szerete  el várunk!

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ
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Sport

Megerősítette vezető helyét a bajnokság-
ban a Cyeb-Budakalász Férfi  Kézilabda Klub 
május 1-én. Az utolsó tavaszi hónap első 
napján a SZESE Győr együttesét fogadták 
a Budakalászi Sportcsarnokban. A vendé-
gekkel kemény csatát vívtak a hazaiak, mely 
végül a budakalásziak 30-26-os győzelmé-
vel zárult, így újabb két pont került a csapat 
neve mellé a tabellán. 

Hajdu Tamás, a Cyeb-Budakalász edzője 
lapunknak értékelte a mérkőzést: „Na-

gyon készültünk erre az összecsapásra a 
győriek ellen. A játékelemzésnek köszön-
hetően támadási taktikájukat, védekezé-
süket is kiismertük, amit a mérkőzés alatt 
a gyakorlatban is tudnunk kellett alkal-
mazni. Büszke vagyok a játékosokra, mert 
a pályán hozták azt a teljesítményt, amit 
előzőleg egyeztettünk. Akadtak néha hul-
lámvölgyek, de a játék az ilyen, nem lehet 
mindig száz százalékot hozni, a végered-
mény így is meggyőző. Nem volt könnyű 
dolgunk, az egyik kezdő játékosunknak a 
mérkőzés ötödik percében becsípődött a de-
reka, így őt nélkülöznünk kellett, de a csa-

pat ügyesen leküzdötte ezt a nehézséget is.”
Két mérkőzéssel a vége előtt még nem 

lehet hátradőlniük a budakalászi fi úknak. 
Egyszer idegenben a Százhalombattai KE 
játékosaival, és az idény zárásaként hazai 
pályán, a Várpalotai BSK csapatával kell 
megküzdeniük. Drukkoljunk együtt a csapat 
elsőségéért, szóljon minél hangosabban a 
„Hajrá Budakalász!”

A tabella élén a kézisek

A csapat kiemelt támogatója

Korcsoport Résztvevő (fő)

Futók

14 éven aluli lányok 4
14 éven aluli fi úk 23
14 éven felüli nők 26
14 éven felüli férfi ak 63

Túrázók lányok – nők 101
fi úk – férfi ak 76

Egyéni versenyző összesen: 293
Családok (gyermek 115, nő 78, férfi  29) 222
Összes résztvevő 515

Korcsoport Helyezés Név

Futók

14 éven aluli lányok I. Farkas Tünde
II. Madarász Manna
III. Soós Tünde

14 éven aluli fi úk I. Koltai Marcell
II. Takács Botond
III. Gyurinka Vince

14 éven felüli nők I. Schweiert Árpádné
II. Deák Krisz  na
III. Sanoveczki Anna

14 éven felüli férfi ak I. Gieszer Bálint
II. Orbán Vince
III. Lux Bálint

Túrázók

lányok – nők I. Oláh Dóra
II. Agárdi Krisz  na
III. Boros Edit

fi úk – férfi ak I. Szabó Zsolt
II. Karácsonyi Roland
III. Knáb Ferenc

Családok I. Wernsdörfer család
II. Bakonyi család
III. Olsen család

Kevélyre fel! futóverseny és családi gyalogtúra eredményei  
2015. május 1. Budakalász – Kevély hegy

Gyászolnak a labdarúgók

Elhunyt Bence János, a BMSE 
örökös elnökségi tagja, a budakalá-
szi labdarúgás meghatározó alakja. 
Emlékét szívünkben őrizzük. Sokan 
ismerték, szerették Bence Jánost, 
mindig vidám természetét. Búcsúz-
tatásán a Budakalászi Sportegyesü-
letből sokan jelen voltak, régi és új 
barátok is. Megható volt, ahogy a 
játékosok körbe álltak és egymásba 
kapaszkodva kiáltották az égbe, 
„Hajrá Bence! Hajrá Kalász!” Szív-
szorító volt a gesztus, nem csak egy 
klubtárstól, hanem egy igaz baráttól 
kellett végleg búcsút vennünk. Bence 
János fi a, Bence is az utánpótlás csa-

pat tehetséges, oszlopos tagja. Most 
búcsúzunk tőled Janikám, legyél 
példaképe minden kalászi embernek 
és focistának, mert amit a helyi spor-
tért tettél, az példaértékű. Nyugodj 
békében!  Csapataink szomorúan, 
de a szokásos lelkesedéssel küzdöt-
tek a bajnoki meccseken, fi ataljaink 
remek játékkal fektették két vállra 
ellenfelüket. A jó időben a legkiseb-
bek, az ovisok is egyre többet edzenek 
a szabadban. Páling Zsolt és Nagy 
Róbert trénereknek sok dolguk van 
az edzéseken, nem pihenhetnek ők 
sem, mert a kis lurkóknak végtelen a 
kitartásuk, energiájuk, amit a pályán 

kell kamatoztatniuk. A szülők biz-
tatják a pálya szélén gyermekeiket, 
szeretik a mérkőzések hangulatát, 
megbíznak edzőinkben. Készülünk a 
sportpálya fejlesztésére, első körben 
szeretnénk bekeríteni, hogy óvjuk 
közösségünk értékeit. Az eredménye-
ket tekintve csapataink jól szerepel-
nek, minden korosztályban dobogós 
helyen állnak. A jövőben is várjuk a 
nézőket, hogy szurkoljanak a hazai 
együttesnek, a kalászi játékosoknak.
                            

Sárosi Tibor elnök, BMSE



Modern munkakörnyezetre vágyik?
Hosszútávon gondolkodik?
Mi stabil hátteret nyújtunk.

Várjuk új kollégák jelentkezését pneumati-
kus eszközök összeszerelésére, alkatrésze-
inek gyártására az alábbi munkakörökbe:

• operátor 
• gépi betanított munkás 

Jelentkezés állásainkra és további 
információ az alábbi weboldalon:

 festo.hrfelho.hu

2016. május 1.  
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

2016. május  8., 15., 16.
vasárnap 8-20 óráig   
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462 
2016. május 22.  
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
2016. május 29.   
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
  

Gyógyszertári ügyelet
2016. május

István Király 
Gyógyszertár
Pomáz

Kőhegy 
Gyógyszertár
Pomáz

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty 
Gyógyszertár
Pomáz

A változtatás jogát fenntartjuk!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, 

közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4000 példányban

Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 

a Fanny Film K  .
Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa Rózsa

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Szabó Tamás, 

VKC TV, Rosta Gábor 
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. május 24. 

Megjelenés, terjesztés: 2016. június 15.

POLLEN ALLERGIÁSOK FIGYELEM!
Ebben az évszakban kezdődik az allergiaszezon, 
amit főképp a fák pollenjei okoznak.
Tudta, hogy a só egy természetes an hisztamin? 
Azaz megelőzésre és a tünetek enyhítésére is alkalmas 
a rendszeres sóterápia.

MÉG NEM KÉSŐ! KEZDJE EL IDŐBEN!
Most minden bérlethez -50% ajándék 
masszázs kupont adunk!* 

Hívja máris időpontért a +36 (70) 578 5278 telefonszámot.
www.kalaszisobarlang.hu / Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26.
(bejárat a Táncsics Mihály utca felől)

*ÉRVÉNYES: MÁJUS 31 IG  
  30 PERC / FRISSITŐ SVÉDMASSZÁZSRA.

Apróhird
etés Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, 

lapos tetők szigetelését vállalom. 
Kisebb munkával is keressen bát-
ran!  +36 (70) 578 1468



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

Tel.: +36 (20) 
344 4259

Budakalász szívében, a főtéren!
•  Helyben sütö  mindig friss pékáru, 

cukrász- és péksütemények nagy választékban!
•  Tönköly búzából készült termékek!

•  Kárpát kenyér és Cserpes házi készítésű 
tejtermékek széles választéka!

•  Mini pogácsa rendelhető 1500 Ft/kg

Házi tej kapható! 200 Ft/l
(Tápióbicskei termelőtől)

Vasárnapi nyitva tartásunk 

megváltozo ! 7-20 óra közö  

várjuk vásárlóinkat!

OLASZ 

FAGYLALT 

KAPHATÓ! 

Kis adag 180 Ft

Nagy adag 250 Ft

-20% Minden kisdiáknak (reggel 8 óráig!)
               -10% Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak, rendőröknek, 

     mentősöknek (igazolvány felmutatásával). 

OLA
FAGAG
KA
KisKKiiss
NN


