XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM z 2017. JANUÁR 16.

01
BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

Budakalászi

HÍRMONDÓ

„Nagyívű esztendő volt
a 2016-os év”
Interjú Rogán László polgármesterrel
z 3. oldal

Téli síkosságmentesítés a városban
Kinek mi a feladata?
z 5. oldal

„A fotográﬁa örökségem része”
Vendégünk: Ladinek Viktor
z 9. oldal
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Önkormányza hírek

Berdó csatornázás – Lakossági értesítő
A Penta K . Lakossági Értesítője a Berdó csatornázásával
kapcsolatban:
A Megrendelő Budakalász Város Önkormányzata 2016.október 25-én vállalkozási szerződést kötött a Penta
Általános Építőipari Kft-vel (2100 Gödöllő Kenyérgyári út 1/e). A „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.115-2015-00016 azonosítószámú projekt keretében, Budakalász szennyvízhálózatának fejlesztése vonatkozásában”
szennyvíz csatorna építési projekt keretében az érintett terület
ingatlantulajdonosait felkérjük,
Gerinc utca (Golgota utca és Határ utca között), Gyümölcs utca (Golgota utca és Határ utca között); Golgota
utca; Áfonya utca; Szeder utca; Kecskés köz; Cseresznyés utca; Fél utca; Határ utca (Gerinc utca és Sugár utca
között); Fagyal utca; Kökény utca; Bodza utca;2525/20 jelű utca; Füves utca; Kálvária domb alatti terület
hogy kapcsolattartó kollégánkkal időpontot egyeztessenek, ingatlanukból kijövő
szennyvízvezeték bemérése, illetve az ingatlanuk telekhatáráig kiépülő bekötő
szennyvízvezeték pontos helyének meghatározása céljából.
Az időpontokat 2017. január 31-ig legyenek szívesek megadni.
A kivitelezési munkálatok várhatóan 2017. első negyedévében kezdődnek el és 2017. év végéig tartanak.
A kivitelezési munkák elkezdésekor az ingatlan tulajdonosokat értesíteni fogjuk a munka menetéről.
Az alábbi elérhetőségeken a projekttel foglalkozó munkatársainkat érhetik el.
Kapcsolattartó:
Kopacz András művezető 06 (30) 612 9175, kopacz.andras@pentakft.hu
Pászik Zoltán projektvezető 06 (30) 370 4505, paszik.zoltan@pentakft.hu
Köszönjük türelmüket!
Penta Általános Építőipari Kft vezetősége
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

„Nagyívű esztendő volt a 2016-os év”
 Az év utolsó hónapjában is sok
minden zajlott a városban. Milyen
események történtek?
Elég sűrű volt a december. Számos
programot, eseményt szerveztünk és a
fejlesztési munkálatokkal sem álltunk
meg. A hónap a Közmeghallgatással kezdődött, ahol beszámoltunk a 2016. év
fejlesztéseiről valamint meghallgattuk
a lakosok észrevételeit, javaslatait, amiket a lehetőségekhez mérten beépítünk
a további munkákba is. Ezt követte az
Idősek Karácsonya, ahol most is több,
mint 800 nyugdíjast láttunk vendégül a
Sportcsarnokban, majd a „Minden gyereknek legyen karácsonya” jótékonysági
akciót szerveztük a Művelődési Házban.
A Budakalászi Baráti kör, a Fidesz, az
Önkormányzat, vállalkozások és magánemberek összefogva évek óta együtt
támogatják a budakalászi rászoruló gyerekeket, hogy szebbé tehessük számukra
az ünnepet. Szerveztük az adventi hétvégéket is, ahol minden szombaton műsorral, kaláccsal és teával vártuk a lakókat.
Igazi közösségi események voltak ezek,
ahol kötetlen formában beszélgethettünk egymással.
A beruházásokkal is jól haladtunk a
téli hónapban. Elkészült az Erdőhát utca
aszfaltozása, a padkázás még hátra van.
Amint az idő is engedi, kezdődik a vízelvezetés kiépítése és az idén szeretnénk a
járdaépítést is megvalósítani az utca teljes hosszában. Sőt még hangulatos fasor
ültetését is tervezzük itt. Szintén jól haladt az Ady Endre utca, Vasútsor, Budai
út által határolt U alak gyalogútépítése,
itt az időjárás kicsit hátráltatta a munkálatokat. A lakosoknak köszönjük az
eddigi türelmét, reméljük a szép új járda
feledteti az építéssel járó kényelmetlenségeket. A tornaszoba kivitelezésébe is
beleszólt a tél, ezért az átadás az idei évre
csúszott. Bízom benne, hogy örömmel
használják majd a gyerekek az új létesítményt!
 A közétkeztetéssel kapcsolatban
miért és milyen döntést hozott decemberben a testület?
A Junior Zrt. nyerte el a közétkeztetés közbeszerzési pályázatát. A 2015-ben
kötött szerződésük szerint a nem várt kiadásokat érvényesíthetik az árban. Ilyen
volt számukra a garantált bérminimum
25 %-os emelkedése és a 15%-os minimálbér emelés. A megemelkedett költ-

ségek kompenzálására nyújtották be
szerződésmódosítási igényüket. Az étkezés árában ez 6 %-os emelést jelentett,
ami havi szinten mintegy 300 Ft-os plusz
költséget okoz a napi háromszori étkezést
igénylőknél. A pályázatnál leadott kalkulációknál nem lehet előre látni az ilyen
jellegű változásokat, ezért adott lehetőséget a szerződés az árak módosítására.
 Budakalász Környezetvédelmi
helyzetéről szóló beszámolót is
tárgyalta a grémium.
Minden évben felmérjük és beszámolunk Budakalász környezetvédelmi
helyzetéről. A város korábban elfogadott
környezetvédelmi stratégiája mentén
haladunk és fejlődünk fokozatosan évről-évre. Példa erre az égetés kérdése.
Hat-hét évvel ezelőtt a tavaszi és őszi
hónapokban minden hétfőn és pénteken
lehetett kerti zöldhulladékot égetni. Tudjuk, hogy az égetés nem egészséges, sok
káros anyag kerül a levegőbe és ezt sok
lakó is jelezte. Elhatároztuk ezért, hogy
csökkentjük az égetéssel, füsttel terhelt
napok számát a városban, így most hat
nap van az évben, amikor engedélyezett
a zöldhulladék égetés. A májustól júniusig tartó időszakban négy napot jelöltünk
ki és ehhez jön még a két várostakarítás
napja. Arra törekszünk ugyanakkor, hogy
Budakalászon teljes egészében megszűnjön az égetés. Választási alternatívákat
ajánlunk a lakosságnak, így a komposztálást, vagy a zöldzsákok használatát, amit
a város a szolgáltatóval közösen biztosít.
Az elmúlt év végén hosszas tárgyalások
eredményeként és pluszforrás biztosításával sikerült elérni, hogy a kitett
zöldhulladékot a szolgáltató korlátozás
nélkül szállította el. Ezt a szolgáltatást
szeretnénk az idén is biztosítani. A célunk az, hogy teljesen kiszorítsuk a környezetszennyező égetést. A vegetációs
időszakban tavasztól őszig kéthetente
rendelkezésre áll majd a zöldzsák, emellett az ősz végén akciót szervezünk,
amikor a szolgáltató a zöldhulladékot
korlátlan mennyiségben elviszi.
 A folyamatban lévő pályázatokról is tájékoztatta a polgármester
a képviselő-testületet.
Azt gondolom, hogy Budakalászon
példa nélküli fejlesztések történtek 2016ban. A 2014 és 2019 közötti ciklust illetően, 2016 év végéig már több, mint 4
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milliárd forintot fordítunk a városra. Ez
óriási összeg, más hasonló méretű településekhez viszonyítva kiemelkedő forrásokkal gazdálkodott a város. Budakalász
kisváros, sok zöldterülettel, számos természeti értékkel. Közel van a Dunapart,
a Kevély, az Omszk-tó. Számos közösségépítő rendezvényünk van, a városlakók
itt szívesen találkozhatnak és beszélgetnek egymással. Az emberek nálunk még
köszönnek egymásnak az utcán, ezt szeretnénk megőrizni. A frissen betelepülők
hoznak ugyan némi szemléletváltást, de
azt kell látni, hogy Budakalász nem egy
fővárosi kerület, hanem egy teljesen más
emberközelibb miliő.
A 2016-os év nagyívű esztendő volt.
Nagyon sok fejlesztést sikerült megvalósítani saját, állami és pályázati forrásokból. Ezek mind a város óriási léptékű
fejlődését segítették elő. 2014-ben a budakalászi polgárok megválasztották a jelenlegi városvezetést. Bizalmat szavaztak
a programunknak, aminek a nyolcvan
százalékát már most tudtuk teljesíteni.
Egyre élhetőbbé tesszük Budakalászt: új
intézményeket hozunk létre, megújítjuk
a város infrastruktúráját, útjait, járdáit
és zölddé, élhetővé varázsoljuk a jelenleg
még lehangoló megjelenésű óvárost is.
Ebben a munkába a lakosságot is bevonjuk, szeretnénk megismerni a tervekről
alkotott véleményüket. Igyekszünk a településrészeket párhuzamosan, egyenlő
mértékben szépíteni. Bízom benne, hogy
a városlakók tapasztalják és örömmel
használják új beruházásainkat.

2016. december 20.
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Tervdokumentációt is csatolni kell a ker
fúrt kutak fennmaradási engedélyéhez
A Katasztrófavédelem tájékoztatást
adott ki a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt
biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító létesítmény vízjogi engedély nélkül
vagy attól eltérően építették meg, fennmaradási engedélyt kell kérni. Az engedélyt
az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie.
A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az, aki az engedélyezési eljárást
2018. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Az utólagos engedélyezésnek hatásköre
megoszlik a helyi jegyző és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. A
jegyző engedélye szükséges a kutak használatbavételéhez, megszüntetéséhez vagy
fennmaradásához abban az esetben, ha a
kutat maximálisan évi ötszáz köbméteres

vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemély üzemelteti. Az ingatlan, amelyen a kút elhelyezkedik, nem
érinthet vízbázisvédelmi területet. Ha valamelyik kritérium nem teljesül, akkor az
engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe
tartozik.
Új eleme a szabályozásnak, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtásra kerülő
fennmaradási engedély kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó
tervdokumentációt kell csatolni. A jegyzői
engedély kérelemhez mellékelni szükséges
a kitöltött formanyomtatványt, amely az
Önkormányzat honlapjáról tölthető le. A
kérelem illetéke 5 000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni a nyomtatványon.
Bővebb információ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál (www.
katasztrófavédelem.hu) érhető el.

Elkerülőút felülvizsgálat
– együ működésben a lakossággal

Budakalász belső területének egyik új
tehermentesítő útja lehetne a 11-es főutat
a pomázi úttal összekötő útszakasz. Az út
nyomvonala 1992 óta szerepel a tervek között, megvalósítására pedig most kapott
fedezetet a kivitelezéssel megbízott Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. Az
engedélyezett tervek szerint az elkerülő út
Budakalász és Pomáz határánál, az Iparos
utcától északra indulna, a Pomázi utat és
a HÉV síneket felüljárón keresztezné. Ezt
követően pomázi mezőgazdasági területen haladva a Zrínyi utcával közel párhuzamosan, attól mintegy 150-250 méter
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távolságban menne, majd a 11-es útba
kötne be. Az elkerülő úton irányonként
egy sávon, 70 km/h maximális sebességgel lehetne közlekedni. Az út Budakalász
erősen terhelt belvárosának forgalmát
hivatott enyhíteni. A város Szentistvántelepen élő lakossága azonban tart az út
okozta zaj- és porhatástól, ezért nyomvonalmódosítást kért a kivitelező NIF Zrt-től.
A lakók számára az elfogadható alternatíva
az elkerülőút Pomázi úti indítása, Pomáz
ipartelep mellett haladó nyomvonala és a
Dobogókői útba kötése lenne. Budakalász
Város Önkormányzata a nyomvonalmódosítási kérelmet megértve, a lehetséges
módosítási javaslatok számbavétele okán
egyeztetést kezdeményezett az érintett
önkormányzatok - Pomáz és Szentendre
– polgármestereivel, hogy közös álláspontot képviselve kérelmezzék az elkerülő út
lehetőség szerinti nyomvonalmódosítását
a NIF Zrt.-nél. A fejleményekről az újság
oldalain valamint a város web és közösségi
médiaoldalán is folyamatosan tájékoztatja
majd a lakókat a város.

Fenyőfák elszállítása

Budakalászon a fenyőfák elszállítására három szállítási napot – január
6., 7., 21. – biztosít a hulladékszolgáltató Zöld Bicske Kft.
A fenyőfákat tehát még január 21-én szombaton van lehetőség elszállíttatni.
Kérjük, hogy a fákat a megjelölt
napon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki!

TÁJÉKOZTATÓ

Az adórendelet
módosításáról
A Képviselő-testület novemberben
elfogadott rendeletmódosítása értelmében az építményadó hatálya
2017. január 1-től azon magánszemélyekre is kiterjed, akik saját tulajdonú ingatlanjaik címére nem saját
vagy családtagjaik tulajdonában lévő
vállalkozás(ok) székhelye és/vagy telephelye kerül bejegyzésre. Minden
esetben építményadót köteles fizetni
azon tulajdonos, akinek az ingatlanán
vendéglátóipari és/vagy kereskedelmi
tevékenységet folytatnak. Az érintettek
egyben kikerülnek a kommunális adó
hatálya alól. A módosítással az Önkormányzat különbséget kíván tenni az ingatlanjaikat életvitelszerűen használó
tulajdonosok és a bérbeadásból bevételre szert tevő tulajdonosok között.
A bejelentés önkéntes bevalláson alapszik, azonban a Hivatal Adócsoportja
a rendelkezésére álló adatok alapján a
bevallásra rendelkezésre álló határidőn
túl, mulasztási bírság kivetésének lehetősége mellett vizsgálni fogja a kötelezettek körét.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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Téli síkosságmentesítés a városban

A téli időjárás beköszöntével szeretnénk pár dologra felhívni a lakosok
figyelmét. A város saját kezelésben
lévő közútjait az Önkormányzat megbízásával vállalkozó tisztítja. Az évek
óta bevett gyakorlat szerint a síkosságmentesítés a település gyűjtőútjaira, közintézményekhez vezető és azok
körüli utakra, valamint azon lakóutcákra-utcaszakaszokra terjed ki, melyeknek fekvése, lejtésviszonyai okán
szükséges a hókotrás/sózás. Ezen területeken a vállalkozó a beavatkozást
az arra okot adó időjárási körülmény
észlelésekor haladéktalanul megkezdi,
azonban így is előfordulhat, hogy a
munkagépei csak kis késéssel érnek el
minden utcát. Tekintettel az elmúlt két
hétben tapasztalt szokatlan időjárási
helyzetre, rendkívüli intézkedésként az

Önkormányzat Budakalász összes belterületi útján elvégeztette a síkosságmentesítést.
A város fő közlekedési útjai (Budai
út, Pomázi út, Damjanich utca, Szentendrei út, ország út, József Attila utca,
Ady Endre utca, 11. sz. főút, a Luppa
szigeti út egy része) a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Pest Megyei Üzemigazgatósága kezelésében vannak. Ezen
utak síkosságmentesítését, tehát a
Közút végzi. A munkálatokat nem az
Önkormányzattal összehangolt időrendben hajtják végre, így fennáll annak
a lehetősége, hogy míg a saját kezelésű
útjainkon már biztonsággal lehet közlekedni, addig az országos főutakon még
nem történt meg a kotrás, sózás.
A város közintézmények körüli, valamint azok közvetlen megközelítésére
szolgáló járdáit, a parkok sétányait,
a kerékpárutak belterületi szakaszait
a Polgármesteri Hivatal közterület
fenntartó csoportja tisztítja, azonban
előfordulhat, hogy a lakóingatlanok
előtti járdaszakaszokat az ingatlanok
tulajdonosai csak késve tisztítják meg,
így a járdán közlekedve is számítani
kell csúszásveszélyre.
Kérjük ezért, hogy a téli időszakban mindenkor az időjárási körül-

ményeknek megfelelően, a tapasztalt
útviszonyokhoz igazodva, az Országos
Meteorológiai Szolgálat által kiadott
esetleges riasztásokat figyelembe véve
közlekedjenek, és minden esetben ellenőrizzék gépjárműveik alkalmasságát az adott útviszonyok közt való
közlekedésre. Előzőek kiemelten érvényesek azon utak, utcák, esetében (jellemzően a lakóutcák, közök, sétányok,
külterületi/zártkerti utak…) melyek
nincsenek benne a síkosságmentestítési
tervben.
Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá
arra, hogy a Közösségi Együttélés Szabályairól szóló 11/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelet alapján az érintett
ingatlan tulajdonosának/használójának kötelezettsége az ingatlana előtti
járdaszakasz síkosságmentesítésének
elvégzése. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a városrendészet járőrei bírságot szabhatnak ki rá,
illetve teljes körű felelősséggel tartozik
az esetlegesen bekövetkező balesetekért.
Balesetmentes közlekedést és kellemes, tartalmas időtöltést kívánunk a
téli időszakban is!

Budakalász Város Önkormányzata képviselőinek elérhetőségei, fogadóórái
Név

Önkormányzatnál betöltött sztség

Delegáló párt

E-mail

Fogadó óra helye, ideje

70/334-8934

rogan.laszlo@budakalasz.hu

FIDESZ-KDNP

70/330-9554

ercsenyi. borne@budakalasz.hu

FIDESZ-KDNP

20/951-5383

drkrepart@gmail.com

Polgármesteri Hivatal
minden hé őn 15-17 óra
Polgármesteri Hivatal
minden szerdán 14-16 óra
Polgármesteri Hivatal
minden szerdán 9-11 óra

képviselő (8. választókerület)

Független

70/330-4879

baloghcsaba64@upcmail.hu

Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó)
minden hónap első szerdája
17:00-től 19:00 óráig

dr. Hantos István

képviselő
(kompenzációs listán bejutó)

BUVÉD

20/779-4824

hantosistvan@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

Kaltner Károly

képviselő (3. választókerület)
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

70/984-8454
(délutáni

kaltner@gmail.hu

Telefonos egyeztetést követően.

Major Ede

képviselő (5. választókerület)
Oktatási, Kulturális
és Sport Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

70/419-3860

major.ede@freemail.hu

Telefonos egyeztetést követően.

Márton András

képviselő
(kompenzációs listán bejutó)

MSZP-EGYÜTT-PM-DK 30/203-0435

martandras@gmail.com

Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó)
minden hónap utolsó pénteke,
17:00 órától

Máté István

képviselő (1. választókerület)
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási
Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

20/922-5412

budakalasz.mate@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

Pál Béla

képviselő
(kompenzációs listán bejutó)

JOBBIK

30/626-6815

pal.bela@jobbik.hu

Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó)
2017.02.16., 03.06, 04. 03., 05.08.
06.12. 17:30-19 óráig.

képviselő (2. választókerület)

FIDESZ-KDNP

70/336-6982

istvan.tolonics@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

polgármester
Rogán László
képviselő (6. választókerület)
alpolgármester
Ercsényi Tiborné képviselő (7. választókerület)
dr. Krepárt Tamás alpolgármester
képviselő (4. választókerület)

FIDESZ-KDNP

Balogh Csaba

Tolonics István

Telefonszám

és es órákban)

Népjólé Bizo 1.ság
elnöke z 2017. JANUÁR 16.
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Építészet

Építésze útmutató
300 m2 ala , új lakóépületek
egyszerű bejelentési eljárása III.
„Rálátás kell az építészetre. Az életünk nem prak kus. A természethez való viszonyunkat is megelőzi egy ősi állapot. Ez az ősi
állapot az elhagyo „égi” város. Ezt keressük a természetben,
testünk „templomában” erről álmodunk, ide kéredzkedünk föl.
Az emlékek, az analógiák, a hasonlóságok mögö romlatlan eredetünk és jövőnk képei állnak. Ezt kell az építészetnek megvalósítania körülö ünk.”
Makovecz Imre
A 2015 végétől hatályos jogszabályban meghatározott, egyszerűsített bejelentéshez kötött építési tevékenységek
köre 2017. január 1-től kibővült. A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos
alapterületű új lakóépület építése mellett
– műemlék kivételével – meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos
alapterületet meg nem haladó méretűre
bővítése és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés is egyszerű bejelentési eljárás alá tartozik.
Az egyszerű bejelentés ezekben az
esetekben is – az előző cikkünkben leírtaknak megfelelően - az építési napló
készenlétbe helyezését jelenti, melyet az
építkezés megkezdése előtt 15 nappal
szükséges megtenni.
Fontos változás, hogy 2017. január
1-től a bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy
más szakági tervező az általa vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység, a fővállalkozó kivitelező az általa
vállalt építőipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére
köteles felelősségbiztosítási szerződést
kötni. A biztosítást a tervező esetében az
elektronikus építési főnapló megnyitását
követő két évig, a fővállalkozó kivitelező
esetében legalább a lakóépület teljes
műszaki átadás-átvételéig kell fenntartani, mellyel a tervezőnek legkésőbb a
tervezési szerződés megkötésekor, a fővállalkozó kivitelezőnek a munkaterület
átadásakor rendelkeznie kell.
A kivitelezési tervdokumentáció
elektronikus építési naplóba történő
feltöltésekor a korábbiaktól eltérően a
tervezőnek nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító nevéről. Ugyanezt a fővállalkozó
kivitelezőnek is meg kell tennie legkésőbb
a munkaterület átadásáig.
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Jogszabály szerint a kivitelezés során
az építtető köteles az építész tervezőt
tervezői művezetésre megbízni, melynek
feltételeit a tervezési szerződésben kell
rögzíteni. A tervezői művezető legalább
hat alkalommal köteles a helyszínen ellenőrizni az építési folyamat előrehaladását és erről bejegyzéseket kell tennie
az építési naplóba. Az utolsó helyszíni
művezetés alkalmával a kivitelezési dokumentáció megvalósulásával kapcsolatban szükséges bejegyzést tennie. A
tervezői művezetés minimális összege
rendeletileg meghatározott.
Ha a kivitelezési tevékenységet a bejelentésben feltöltött kivitelezési dokumentációtól eltérően kívánják folytatni,
akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a
változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési
naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni. Ez
akkor lehetséges és szükséges, ha a változás az épület alaprajzi méretét, beépítési
magasságát, lakások, önálló rendeltetési
egységek számát vagy az épület telken
belüli elhelyezkedését érinti.
Az építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell
valósítani. A felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre
az építésfelügyeleti hatóság, esetünkben
a Szentendrei Járási Hivatal Építésfelügyeleti Osztálya állítja ki és tölti fel az
elektronikus naplóba.
Ha a bejelentéstől számított 10 éven
belül nem valósul meg az építési tevékenység, új lakóépület építése esetén az
elkészült építményt le kell bontani, meglévő lakóépület bővítése esetén az építési
tevékenységgel érintett építményrészt
a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára
tekintettel le kell bontani, és a terep fel-

színének eredeti állapotát vissza kel állítani.
Egyszerű bejelentési eljárás esetében
jogszabály szerint a szomszédokat levélben nem kell tájékoztatni az építkezésről, viszont az építési munkaterületen a
közterületről jól látható helyen tájékoztató táblát kell kihelyezni, melyen fel kell
tüntetni az építtető nevét, megnevezését,
az építőipari kivitelezési tevékenység
tárgyát, kezdési és várható befejezési
időpontját, a fővállalkozó kivitelező
megnevezését és nyilvántartási számát,
az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését, a tervezői művezető
nevét, névjegyzéki jelölését. A jó szomszédság megteremtése, fenntartása és
a félreértések elkerülése végett viszont
javasoljuk, hogy az építtető személyesen
is tájékoztassa az érintetteket az építési
szándékról, annak tartalmáról, paramétereiről.
A kivitelezés során, illetve az elkészülés után az épületet az építésfelügyelet ellenőrzi. Amennyiben a kivitelezés során
szabálytalanságok merülnek fel, az építésfelügyelet leállíthatja az építkezést,
illetve amennyiben nem a betartandó
szabályok (OTÉK, Helyi Építési Szabályzat) szerint épül fel, az épület bontatás és
pénzbírság kiszabása lehetséges. Jogszabályban előírt esetekben fennmaradási
engedély kérelmet is benyújthat az építtető, tehát ettől a ponttól engedélyezési
eljárás hatálya alá esik a tevékenység.
Továbbra is érvényes, hogy ha bármilyen általános – tehát nem konkrét ügygyel kapcsolatos – kérdés merülne fel az
új jogszabályokkal vagy az építéssel kapcsolatban, kérjük, küldjék el nekünk és
megválaszoljuk a Hírmondó hasábjain.
Turi Attila, Budakalász főépítésze,
Varga Rita főépítészi
munkatárs
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

Vendégünk: Ladinek Viktor fotóművész
Közélet

„A fotográﬁa
családi örökségem része”
Ladinek Viktor a fotózás szerelmese, aki szüleinek köszönhetően már ﬁatalon megismerkedhete a fényképezőgéppel, amit azóta szinte le sem te a kezéből. Ennek
a rajongásnak köszönhetően a világ számtalan pontjára
eljuto és sikerült megörökíteni a legszebb, legizgalmasabb élményeket.

 Hogyan lesz valakiből fotóművész, milyen késztetés vitt
erre a pályára?
Nos, igazán szép, hívogató megjelölés a fotóművész, de fotográfusnak és
iparosnak tartom magam. A hivatásról
pedig csak azt állíthatom, hogy jelen van
az életemben, mert szerencsés voltam,
és nem nevelték ki belőlem.
Hogy honnan ered? Felfogásom szerint életünkben minden valamire való
dolog az életen túlról nyúlik ide. Anyai
nagypapám volt fotográfus, vagyis lehet,
a fotográfia családi örökségem része.
Szüleimtől tizenhárom évesen kaptam
egy orosz fényképezőgépet. Huszonöt
évesen pedig elmentem iskolába, hogy
megtanuljam, hogyan kell használni.
Azóta is tanulom.

Úgy tíz éve láttam egy japán kortárs
képzőművészeti kiállítást. Ha jól emlékszem, a kiállítók életkora hatvan év
fölött kezdődött és gyakori volt a kilencven éves, ám mind tizenévesen kezdték
hivatásukat. „Minden napod legyen egy
mozdulattal tökéletesebb” – ezt tartja a
zen filozófia és hivatásra vonatkozólag
eddig ezt tartom a legjobb útmutatás-

nak, és fotómesterem intelmét: „Csak
azt fotózd le, amit szeretsz.” Ha nem így
teszek, a késztetés halványul és idővel a
hivatásból munka lesz.
 Melyek voltak a legérdekesebb
helyek, ahová eljutottál?
A maga módján minden hely anynyira érdekes amennyire magunkba
engedjük. Általánosságban pedig minél
messzebb van, annál egzotikusabb. Ez
a felszín. Minden faluban pontosan
ugyanaz történik. Ez már mélyebb. Számomra Nepál különleges hely. Madrid,
Borobodur Jáva szigetén, a Holdvilág-árok és a Húsvét-sziget. Ez talán válasz a kérdésre. Egészen mélyen pedig
az alkímia, Jézus, a buddhista tanok, a
tao és a hindu metafizika érintett meg.
Nekem ezek is helyek.
 Mit fotózol szívesen, mit tartasz
érdekesnek?
Minden, amit még nem fotóztam le!
Mi emberek már csak ilyenek vagyunk.
Műfaj tekintetében a riportot, a megrendezett fotót, a csendéletet és az egyszerű
konstruktív fotót szeretem. Technikában az analóg – film, sötétkamra – köt
le igazán. A honlapomon van mindenre
példa.
 Hogyan lett az otthonod Budakalász?
Nagyszüleim a Klingerben dolgoztak.
Édesapám itt született a Budai úton.
Édesanyám csillaghegyi lány volt, én
pedig itt nőttem fel.
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 A névazonosság nem véletlen,
Ladinek Judit a testvéred. Hogy
emlékszel vissza a gyerekkorotokra? Milyen testvérek voltatok?
Röviden: háborúban álltunk. Hét év
volt köztünk és egy szobában nőttünk
fel. Ennek ellenére sok szeretetet, odafigyelést kaptam tőle, tizenévesként pedig
ő volt a világ legmenőbb nővére!

 Van olyan hely, ahova szívesen
elutaznál, amit szívesen megmutatnál a képeiden keresztül?
Hogyne. Budakalász. Egyrészt a mostani, ahogy én szeretem látni, másrészt a
régi, ahogy fotókon fennmaradt. Előbbi
alatt egy éjszakai utcaképekből álló sorozatot értek, utóbbi pedig egy digitális
és analóg fotóarchívum tervére utal.
 Hogy telik egy fotós szabadideje, amikor nem a kamerán keresztül nézi a világot?
Dolgozik az angol mezőgazdaságban,
felújítja a családi házat, sorozatokat
bámul, meditál és Hamvas Bélát olvas.
Próbál ember maradni.
Lévai Zsuzsi
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Kalászi humor – Fészbuk

Jégmadár
Kezét posztolom, drága tanácselnök
úr, hát hogy van mindig? Átevickéltünk
az újévbe, de az én szívem búja is átmászott velem a múlt évet az ideitől elválasztó kerítésen, úgyhogy nem is falazok
köntör, hideg van, úgyse kötne meg a habarcs, hanem inkább magára zúdítom az
egészet, jó? Ha jó, ha nem jó, akkor is zúdítom, szóval. Hogy a közelmúlt emlékeibe mélyedek, nem mehetek el szó nélkül a
népkihallgatás mellett. Drága elvtársam,
tudja, a népkihallgatás az, mikor maga
tart egy órás beszédet, és elmondja, hogy
minden jó vót idén, a nép meg erre tart
egy ötórás visszabeszédet, ahol elmondja,
minden pocsék, ami meg mégis jó, az véletlen. Na, hát nem győztem csodálkozni,
mennyi okos ötlet van a nép fejibe. Például volt ott egy tag, akiről kiderült, ő
tervezte a HÉV-átjáróba a lámpás kereszteződést, na, neki például a fejére vérdíjat tűzött ki az iszlám állam. Honnan
tudom, honnan tudom… Hát onnan, hogy
Béla haverom jelentkezett egy fuvarozó
állásra, de gyanús lett neki, hogy a próbakörön kizárólag szlalomgyakorlatokat
végeztettek vele, és egy fekete csuklyás
fickó leszidta, mikor kikerülte a bólyákat.
Persze Béla a végén dobbantott, de még
mielőtt lelécelt, kihallgatta dzsihádékat,
akik épp a következő kamionos néprombolást tervezték, és kinézték a lehetséges
célpontokat. Kettő jött szóba, Berlin meg
Budakalász, de végül Berlint választották, mert Budakalászon a Kantri-körforgalom meg a lámpás csomópontba
levő állandó piros lámpa miatt nem lehet
népromboló sebességre gyorsulni. Na,
szóval fatvát tettek ennek a derék tervezőnek a fejire, ez olyan átokféleség, de ő
mégis bátor módon kiállott a népkihallgatáson, hogy maguk nehogymá tanyát
építsenek, meg folyton valami hatásvadászatot, vagy hatásvizsgálatot emlegetett, na, hogy az magoknak nincs, pedig
neki kéne. Szerintem a lámpáknál neki
se vót ilyen, most azér akarja a magukét, hogy kilesse belőle az okosságokat.
Drága tanácselnök elvtárs, egyet ígérjen
meg, a tanya elé nem engednek neki lámpás kereszteződést csinálni! Higgye el, a
mai kor tehene okos annyira, hogy nem
kell neki lámpa.
Meg osztán az új iskola ügye, hát,
ott nagyon csodálkoztam magán, hogy
oda tervezték, ahova, mer köztudott,
hogy a Klisovác utcába, ahol épül majd
idén a suli, ott folyton benéznek az őzek
a házak ablakain, lehet, azok is a hatástanulmányt keresik. Fogadjunk, az is újdonság a maguk számára, hogy hogy az

törvénytisztelő állampolgár vagyok,
amíg az történik, amit én akarok.
Az Omszk-tó is befagyott rendesen,
a maguk emberei és a zsandárok meg
leszólíccsák a népet a jégről. Hát mi az,
hogy a nép nem mehet fel? Ne beszéljen
nekem rianásról, meg jégvastagságról,
fogja meg a képviselőket, vigye ki őket a
jégre, oszt vizslassák a jeget, míg a nép
korcsolyázik. Láttam, hogy megcsinálták a Lenfonónál a koripályát önkormányzati pénzből, de annak kérem nem
olyan a fílingje, mint mikor az ember a tó
jegén siklik. Meg a rekortán futópályán
is marha jó az éles korcsolyával végigtrappolni, hát meg akarják fosztani a
népet még ettől is? Hogy a jég beszakadhat? Meg nincs, aki kimentse, ha beesik
valaki? Nem kell ezen annyit aggódni,
majd ha ez bekövetkezik, megyünk magukat perelni kártérítésért, mer nem vigyáznak a pógárokra és engedik őket a
jégre menni. Hát lássa, milyen egyszerű
ez, csak maguk bonyolíccsák túl?
öreg néne őzikéje című diafilmet is azon
a telken forgatták, Őze Lajos rendezésében, nem látta még? A sztori szerint
egy elbitangolt kecske egy száj- és körömfájás-járvány kellős közepén megismerkedik özvegy Kovácsné egy szem
mangalicájával, de a disznó közben meg
titokban egy erdei őzbe szerelmes, na
ebből alakul ki a szerelmi háromszög a
diafilmben. Drága tanácselnök elvtárs,
most én homályosítsam fel, hát ez kötelező olvasmány volt hetedikben, maguk
meg képesek és oskolát csinálnak arra a
megszentelt helyre? Hová lesz a világ….
Nagyon hegyeztem a fülem, mikor
szóba került a Luppa-tó, mer mondta a
Jenő, tudja, egy másik haverom, akinek
csak fél füle van, mer az övét is meghegyeztem korábban, szóval a Jenő
hallotta, hogy jött valami tag, akiről
támpillért neveztek el, na, hogyishíjják,
Szálkási… nem, nem ez volt, de valami
hasonló… ja persze, a Gerendai, és elkezdett rendezkedni a hátsó tavaknál. Hát,
kérem, én utolsó borgőzös lehelletemig
harcolni fogok azér, hogy továbbra is illegálisan fürödhessek a tóba. Nem lehet,
kérem, a népet itten arra kényszeríteni,
hogy rendes fürdőhelyre járjon. Mér,
mér… Hát azér, mer sokkal jobb szabadon szemetelni a vízparton, meg bokorba
pisilni, aki meg belefullad, hát istenem,
nem maradhat fenn mindenki a vízen.
Hogy fejleszteni akarja a város a területet? Hát elvtárs, ne fejlessze, jobb úgy
dzsuvásan, ahogy van, az ottan a nép
tava, pedig láttam, hogy már teljesen
bekerítették. Kérem, én már szervezem
nyárra a drótvágó kommandót, mert

És azt hallotta, hogy az elkerülő út
tervezett nyomvonala mentén lakik egy
különleges túzokfaj, meg állítólag puttonyfaló minyókát és földterhe burbókot
is láttak a környéken, úgyhogy én megértem kérem az elkerülő út ellen emiatt
protestálókat. Már csak azon röhögök
itt magamban, hogy az iskolát az őz, az
utat meg a túzok akadályozza, mer olyan
környezetvédők lettünk ugyebár, akkor
minek maguknak újabb állatokkal teli
farm? Én, kérem, rájöttem, hogy a budakalászi állatvilág akadályozza a fejlődést.
A következő népkihallgatáson már meglesz a tyúkokat védendő „az én testem,
az én tojásom”, a gépi tehénfejést megakadályozandó pedig az „el a kezekkel
a tőgyemtől” fészbukta-csoport. Kérem,
én is csináltam ennek nyomán több tiltakozó fészbuk-oldalt, mer tiltakozni jó,
az egyiknek az a neve, hogy „nyissuk
meg Istvántelepet a Pomázi útról a Szent
László utca felé és irány a Ciklámen utcai
átjáró”, mindenki lájkolta, aki a Budai út
– József Attila út környékén lakik. A legjobb új fészbuk kezdeményezésem a Szoroskalász, ebbe gyűjtöm a jószándékú,
független, politikai célok nélküli civileket, akik nélkül nem élet az élet manapság. Gyugyó bától, tudja, aki imád ilyen
egyleteket gründolni, már meg is kaptuk
az első nagyobb támogatást, de mondta,
hogy titkoljuk, mert fő a transzplantácijó,
vagy valami ilyesmi, tudja, hogy átlássanak rajtunk, na, ez azt jelenti ez a szó.
Már meg is beszéltük a tagsággal, hogy
először egy lélegeztetőgépet veszünk,
hogy a sok remek, jobbító, civil ötletünk
körül sose fogyjon el a levegő.
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<͕͘Ɛ͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϯͲϯϲϰͻƌ͘'Ąů<ĂƚĂůŝŶ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϴͲϭϮͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϭͲϴϭϱͻƌ͘^ƵůǇŽŬŶĚƌĄƐ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϳͲϭϭͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿ
ϯϰϯϯϲϰͻƌ͘<ŝƐƐĚŝŶĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϴͲϭϮͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϬϳϱͻmŐǇĞůĞƚ͗ϭϳͲϳͲŝŐ͕ŝůů͘ŵƵŶŬĂƐǌƺŶĞƟŶĂƉŽŬŽŶ͗WŽŵĄǌ͕<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂϭ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϮϲϮϭϭ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƺŬŬƂƐƉĂƌƚϮϳ͘
нϯϲ;ϮϲͿϯϭϮͲϲϱϬͻ'ǇĞƌŵĞŬŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘EĠŵĞƚŚDĄƌƚĂ͗,͕͘W͗͘ϴͲϭϭͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͗͘ϭϰͲϭϳͲŝŐ͘^ǌĞ͗͘ϭϯͲϭϱͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϰϴͻƌ͘ƐǌƚĂůŽƐ/ŵƌĞ͗,͕͘W͗͘ϭϰͲϭϳͲŝŐ͕<͕͘^ǌ͗͘ϴͲϭϭͲŝŐ͕Ɛ͗͘ϵͲϭ/ͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϰϴͻ'ǇĞƌŵĞŬͲ
ŽƌǀŽƐŝmŐǇĞůĞƚ͗ϭϳͲϳͲŝŐ͘WŽŵĄǌ͘<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂϭ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϮϲͲϮϭϭ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƺŬŬƂƐƉĂƌƚϮϳ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϭϮͲϲϱϬͻ&ŽŐĄƐǌĂƚ͗ƌ͘ZĠŶĞƐEſƌĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϴͲϭϰͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϰͲϮϬͲŝŐ͕нϯϲ;ϳϬͿϮϭϱͲϳϳϵϯ͕
ƌ͘sĞƐǌĞůŝſƌĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϰͲϮϬͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϴͲϭϰͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϬͿϰϯϮͲϱϯϬϲͻ'ǇſŐǇƐǌĞƌƚĄƌ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϯϮ,͘ͲW͗͘ϴͲϮϬ͘^ǌŽ͗͘ϴͲϭϮͻƐĞĐƐĞŵƅƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐ͗<͗͘ϭϭͲϭϯ;ƌ͘ƐǌƚĂůŽƐ/͘Ϳ^ǌĞ͗͘ϴ͘ϯϬͲϭϬ͘ϯϬͲŝŐ
;ƌ͘EĠŵĞƚŚD͘ͿͻsĠĚƅŶƅŝƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐ͗<͗͘ϴͲϭϬͲŝŐ͘^ǌĞ͗͘ϭϮͲϭϱͲŝŐнϯϲ;ϮϲͿϯϰϮͲϲϲϰ͕нϯϲ;ϳϬͿϯϯϴͲϱϭϮϲͻDĞŶƚƅŬ͗ϭϬϰͻůůĂƚŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘<ĂƐƐĂǇsŝŬƚſƌŝĂ͗нϯϲ;ϯϬͿϯϴϯͲϬϮϰϲ͕ƌ͘^ǌĂůŬĂŝ>ĄƐǌůſ͗нϯϲ;ϯϬͿϵϲϬϭϴϰϲ͕ƺŐǇĞͲ
ůĞƚ͗нϯϲ;ϯϬͿϲϲϮϲϴϰϵͻKŬƚĂƚĄƐŝͲŶĞǀĞůĠƐŝŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗ƂůĐƐƅĚĞ͗нϯϲ;ϮϲͿϲϯϭϯϲϲͻEǇŝƚŶŝŬĠŬMǀŽĚĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϱϴͻdĞůĞƉŝMǀŽĚĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϱϲͻ<ĂůĄƐǌ^Ƶůŝ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϯϬϳͻ<ĂůĄƐǌŝ'ŝŵŶĄǌŝƵŵ͗нϯϲ;ϮϲͿ
ϯϰϯͲϯϯϯ ͻ ^ǌĞŶƟƐƚǀĄŶƚĞůĞƉŝ ůƚĂůĄŶŽƐ /ƐŬŽůĂ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϮϬϵ ͻ <ĂůĄƐǌ DƾǀĠƐǌĞƟ /ƐŬŽůĂ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϯͲϰϭϴ ͻ <ƵůƚƵƌĄůŝƐ ĠƐ ƐƉŽƌƚ ŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗ <ſƐ <ĄƌŽůǇ DƾǀĞůƅĚĠƐŝ ,Ąǌ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϰϲϴ͕ нϯϲ;ϯϬͿ ϱϴϮͲϵϴϭϬ
ͻ <ƂŶǇǀƚĄƌ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϰϬϭͲϬϲϵ ͻ ^ƉŽƌƚĐƐĂƌŶŽŬ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϱϰϬͲϰϮϰ ͻ ŐǇŚĄǌĂŬ͗ ZſŵĂŝ <ĂƚŽůŝŬƵƐ ŐǇŚĄǌ͗ <ĄůŵĄŶ :ſǌƐĞĨ ĂƚǇĂ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϯϮϳ ͻ ZĞĨŽƌŵĄƚƵƐ ŐǇŚĄǌ͗ ƐĞƌĞ DĄƚǇĄƐ ůĞůŬŝƉĄƐǌƚŽƌ нϯϲ;ϯϬͿ ϰϬϵͲϯϯϮϯ
ͻ^ǌĞƌďŐǇŚĄǌ͗<ƌƵŶŝƚǇWĞƚĞƌнϯϲ;ϳϬͿϯϯϭϴϯϯϲͻƵĚĂŬĂůĄƐǌŝǀĂŶŐĠůŝƵŵŝ<ƂǌƂƐƐĠŐ͕<ŝƐƐWĠƚĞƌůĞůŬŝƉĄƐǌƚŽƌнϯϲ;ϮϬͿϴϴϲͲϴϳϱϮͻ<ĂůĄƐǌĂƉƟƐƚĂ'ǇƺůĞŬĞǌĞƚ͕ĞďƌĞĐĞŶŝƌƉĄĚŐǇƺůĞŬĞǌĞƚǀĞǌĞƚƅнϯϲ;ϯϬͿϵϯϰͲϳϯϳϮ
ͻWŽƐƚĂ͗,͘ͲW͗͘ϴͲϭϴͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϯϬͻ<ƂǌŵƾǀĞŬ͗sşǌŵƾǀĞŬ͗,͗͘ϴͲϮϬ͘<͕͘Ɛ͗͘ϳͲϭϯͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϳͿϱϭϭͲϱϭϭͻ^ǌĞŵĠƚƐǌĄůůşƚĄƐ͗ƂůĚŝĐƐŬĞ<Ō͘нϯϲ;ϯϰͿϲϬϬͲϳϬϬͻ^ǌĞůĞŬơǀŚƵůůĂĚĠŬƵĚǀĂƌŶǇŝƚǀĂƚĂƌƚĄƐ͗ƐͲW͗͘ϭϰͲϭϴ͕
^ǌŽ͗͘ϴͲϭϮͲŝŐͻd/'͗ƺŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚнϯϲ;ϰϬͿϯϯϯͲϯϯϴͻ'ĄǌƐǌŝǀĄƌŐĄƐũĞůĞŶƚĠƐĞ͗нϯϲ;ϴϬͿϯϬϬͲϯϬϬͻ>Dq͗^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞнϯϲ;ϰϬͿϯϴͲϯϴϯϴͻDĠĚŝĂ͗ƵĚĂŬĂůĄƐǌŝ,şƌŵŽŶĚſ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϲϲ͕ŚŝƌŵŽŶĚŽΛďƵĚĂŬĂůĂƐǌ͘ŚƵ
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Tamás,
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Dávid,
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Ödön,
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Tamás
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Szilvia,
Szinaszló
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Katalin,
Katinka,
Liza
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Erzsébet,
Zsóka, Liza

23

Emma, Virág
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Elza, Natália

JenĘ

22

Kelemen,
Klementina

29

András,
Andor

Hortenzia,
GergĘ

21

Cecília,
Filemon

Taksony,
Brenda

Albert, Lipót
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Olivér
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Alíz, Szidónia

29

Jolán, Bódog

Virgil,
Virgínia

Ⴡ

Nárcisz

28
Imre, Tétény

5

27

Helén,
Heléna, Lívia Teréz, Terézia

20
Orsolya,
Orsika

Kálmán, Ede

Vendel,
Bendegúz

27

Szabina,
Szabrina

3

Dömötör,
Amanda,
Armand

2
GyĘzĘ,
Hubert

Blanka,
Bianka

1
Achilles,
Tóbiás

Salamon,
Herold

31
Mindenszentek,
Marianna

Köztársaság
ünnepe,
Gyöngyi

30
Farkas, Cseke

Ⴜ

Vasárnap

3

Ferenc,
Olívia, Xavér

Ⴢ

10

17

Judit, Loretta

24

Erzsébet,
Zsóka, Liza

31

Ádám, Éva

Szilveszter,
Darinka

WŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌŝ,ŝǀĂƚĂů͗ϮϬϭϭWĞƚƅĮƚĠƌϭ͘dĞů͗͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϲϲͻ,ŝǀĂƚĂůƺŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐŝŝĚĞũĞ͗,͗͘ϵͲϭϮĠƐϭϯͲϭϴͲŝŐ͘^ǌĞ͗͘ϴͲϭϭͲŝŐĠƐϭϯͲϭϲͲŝŐͻmŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐŝŝĚƅŬ͗ZŽŐĄŶ>ĄƐǌůſƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌ͗,͗͘ϭϱͲϭϳͲŝŐ͕ĂůƉŽůͲ
ŐĄƌŵĞƐƚĞƌĞŬ͗ƌĐƐĠŶǇŝdŝďŽƌŶĠ͗,͗͘ϭϱͲϭϳͲŝŐ͕Ěƌ͘<ƌĞƉĄƌƚdĂŵĄƐ͗^ǌĞ͗͘ϵͲϭϭͲŝŐͻĚƌ͘hĚǀĂƌŚĞůǇŝ/ƐƚǀĄŶũĞŐǇǌƅ͗,͗͘ϴͲϭϭͲŝŐͻdƵƌŝƫůĂĨƅĠƉşƚĠƐǌ͗^ǌĞ͗͘ϭϯͲϭϱͲŝŐ͘ͻmŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐũŽŐŝƺŐǇĞŬďĞŶ;ŝŶŐǇĞŶĞƐĞŶͿ͗Ěƌ͘<ƌĞƉĄƌƚ
dĂŵĄƐ͗ƐǌĞƌĚĂ͗ϵͲϭϭͲŝŐͻZĞŶĚǀĠĚĞůĞŵ͗^ĞŐĠůǇŬƂǌƉŽŶƚ͗ϭϭϮͻ<ƂƌǌĞƟŵĞŐďşǌŽƩĂŬ͗нϯϲ;ϳϬͿϯϯϴͲϱϭϭϴͻsĄƌŽƐƌĞŶĚĠƐǌĞƚ͗нϯϲ;ϳϬͿϯϭϰͲϲϭϬϰͻWŽůŐĄƌƅƌƂŬ͗нϯϲ;ϯϬͿϲϮϭͲϮϮϰϰͻdƾǌŽůƚſŬ͗ϭϬϱ͕нϯϲ;ϮϬͿϰϵϵͲϱϬϭϰͻ^ǌŽĐŝĄůŝƐ
ŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗ƐĂůĄĚƐĞŐşƚƅĠƐ'ǇĞƌŵĞŬũſůĠƟ^ǌŽůŐĄůĂƚ͗,͗͘ϭϯͲϭϳ͘<͘ͲW͗͘ϵͲϭϳͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬϭϮϭͻ<ĂůĄƐǌ/ĚƅƐĞŬ<ůƵďũĂʹdĄŶĐƐŝĐƐD͘Ƶ͘ϭϵ͗͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϭͲϰϯϱͻ,ĄǌŝŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘WĞƚƅ/ƐƚǀĄŶ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϳͲϭϭͲŝŐ͕
<͕͘Ɛ͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϯͲϯϲϰͻƌ͘'Ąů<ĂƚĂůŝŶ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϴͲϭϮͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϭͲϴϭϱͻƌ͘^ƵůǇŽŬŶĚƌĄƐ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϳͲϭϭͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿ
ϯϰϯϯϲϰͻƌ͘<ŝƐƐĚŝŶĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϴͲϭϮͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϬϳϱͻmŐǇĞůĞƚ͗ϭϳͲϳͲŝŐ͕ŝůů͘ŵƵŶŬĂƐǌƺŶĞƟŶĂƉŽŬŽŶ͗WŽŵĄǌ͕<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂϭ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϮϲϮϭϭ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƺŬŬƂƐƉĂƌƚϮϳ͘
нϯϲ;ϮϲͿϯϭϮͲϲϱϬͻ'ǇĞƌŵĞŬŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘EĠŵĞƚŚDĄƌƚĂ͗,͕͘W͗͘ϴͲϭϭͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͗͘ϭϰͲϭϳͲŝŐ͘^ǌĞ͗͘ϭϯͲϭϱͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϰϴͻƌ͘ƐǌƚĂůŽƐ/ŵƌĞ͗,͕͘W͗͘ϭϰͲϭϳͲŝŐ͕<͕͘^ǌ͗͘ϴͲϭϭͲŝŐ͕Ɛ͗͘ϵͲϭ/ͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϰϴͻ'ǇĞƌŵĞŬͲ
ŽƌǀŽƐŝmŐǇĞůĞƚ͗ϭϳͲϳͲŝŐ͘WŽŵĄǌ͘<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂϭ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϮϲͲϮϭϭ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƺŬŬƂƐƉĂƌƚϮϳ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϭϮͲϲϱϬͻ&ŽŐĄƐǌĂƚ͗ƌ͘ZĠŶĞƐEſƌĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϴͲϭϰͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϰͲϮϬͲŝŐ͕нϯϲ;ϳϬͿϮϭϱͲϳϳϵϯ͕
ƌ͘sĞƐǌĞůŝſƌĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϰͲϮϬͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϴͲϭϰͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϬͿϰϯϮͲϱϯϬϲͻ'ǇſŐǇƐǌĞƌƚĄƌ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϯϮ,͘ͲW͗͘ϴͲϮϬ͘^ǌŽ͗͘ϴͲϭϮͻƐĞĐƐĞŵƅƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐ͗<͗͘ϭϭͲϭϯ;ƌ͘ƐǌƚĂůŽƐ/͘Ϳ^ǌĞ͗͘ϴ͘ϯϬͲϭϬ͘ϯϬͲŝŐ
;ƌ͘EĠŵĞƚŚD͘ͿͻsĠĚƅŶƅŝƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐ͗<͗͘ϴͲϭϬͲŝŐ͘^ǌĞ͗͘ϭϮͲϭϱͲŝŐнϯϲ;ϮϲͿϯϰϮͲϲϲϰ͕нϯϲ;ϳϬͿϯϯϴͲϱϭϮϲͻDĞŶƚƅŬ͗ϭϬϰͻůůĂƚŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘<ĂƐƐĂǇsŝŬƚſƌŝĂ͗нϯϲ;ϯϬͿϯϴϯͲϬϮϰϲ͕ƌ͘^ǌĂůŬĂŝ>ĄƐǌůſ͗нϯϲ;ϯϬͿϵϲϬϭϴϰϲ͕ƺŐǇĞͲ
ůĞƚ͗нϯϲ;ϯϬͿϲϲϮϲϴϰϵͻKŬƚĂƚĄƐŝͲŶĞǀĞůĠƐŝŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗ƂůĐƐƅĚĞ͗нϯϲ;ϮϲͿϲϯϭϯϲϲͻEǇŝƚŶŝŬĠŬMǀŽĚĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϱϴͻdĞůĞƉŝMǀŽĚĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϱϲͻ<ĂůĄƐǌ^Ƶůŝ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϯϬϳͻ<ĂůĄƐǌŝ'ŝŵŶĄǌŝƵŵ͗нϯϲ;ϮϲͿ
ϯϰϯͲϯϯϯ ͻ ^ǌĞŶƟƐƚǀĄŶƚĞůĞƉŝ ůƚĂůĄŶŽƐ /ƐŬŽůĂ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϮϬϵ ͻ <ĂůĄƐǌ DƾǀĠƐǌĞƟ /ƐŬŽůĂ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϯͲϰϭϴ ͻ <ƵůƚƵƌĄůŝƐ ĠƐ ƐƉŽƌƚ ŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗ <ſƐ <ĄƌŽůǇ DƾǀĞůƅĚĠƐŝ ,Ąǌ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϰϲϴ͕ нϯϲ;ϯϬͿ ϱϴϮͲϵϴϭϬ
ͻ <ƂŶǇǀƚĄƌ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϰϬϭͲϬϲϵ ͻ ^ƉŽƌƚĐƐĂƌŶŽŬ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϱϰϬͲϰϮϰ ͻ ŐǇŚĄǌĂŬ͗ ZſŵĂŝ <ĂƚŽůŝŬƵƐ ŐǇŚĄǌ͗ <ĄůŵĄŶ :ſǌƐĞĨ ĂƚǇĂ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϯϮϳ ͻ ZĞĨŽƌŵĄƚƵƐ ŐǇŚĄǌ͗ ƐĞƌĞ DĄƚǇĄƐ ůĞůŬŝƉĄƐǌƚŽƌ нϯϲ;ϯϬͿ ϰϬϵͲϯϯϮϯ
ͻ^ǌĞƌďŐǇŚĄǌ͗<ƌƵŶŝƚǇWĞƚĞƌнϯϲ;ϳϬͿϯϯϭϴϯϯϲͻƵĚĂŬĂůĄƐǌŝǀĂŶŐĠůŝƵŵŝ<ƂǌƂƐƐĠŐ͕<ŝƐƐWĠƚĞƌůĞůŬŝƉĄƐǌƚŽƌнϯϲ;ϮϬͿϴϴϲͲϴϳϱϮͻ<ĂůĄƐǌĂƉƟƐƚĂ'ǇƺůĞŬĞǌĞƚ͕ĞďƌĞĐĞŶŝƌƉĄĚŐǇƺůĞŬĞǌĞƚǀĞǌĞƚƅнϯϲ;ϯϬͿϵϯϰͲϳϯϳϮ
ͻWŽƐƚĂ͗,͘ͲW͗͘ϴͲϭϴͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϯϬͻ<ƂǌŵƾǀĞŬ͗sşǌŵƾǀĞŬ͗,͗͘ϴͲϮϬ͘<͕͘Ɛ͗͘ϳͲϭϯͲŝŐ͘нϯϲ;ϮϳͿϱϭϭͲϱϭϭͻ^ǌĞŵĠƚƐǌĄůůşƚĄƐ͗ƂůĚŝĐƐŬĞ<Ō͘нϯϲ;ϯϰͿϲϬϬͲϳϬϬͻ^ǌĞůĞŬơǀŚƵůůĂĚĠŬƵĚǀĂƌŶǇŝƚǀĂƚĂƌƚĄƐ͗ƐͲW͗͘ϭϰͲϭϴ͕
^ǌŽ͗͘ϴͲϭϮͲŝŐͻd/'͗ƺŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚнϯϲ;ϰϬͿϯϯϯͲϯϯϴͻ'ĄǌƐǌŝǀĄƌŐĄƐũĞůĞŶƚĠƐĞ͗нϯϲ;ϴϬͿϯϬϬͲϯϬϬͻ>Dq͗^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞнϯϲ;ϰϬͿϯϴͲϯϴϯϴͻDĠĚŝĂ͗ƵĚĂŬĂůĄƐǌŝ,şƌŵŽŶĚſ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϲϲ͕ŚŝƌŵŽŶĚŽΛďƵĚĂŬĂůĂƐǌ͘ŚƵ

Alfonz,
Zenóbia
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Közélet

Minden gyereknek legyen karácsonya
Izgatottan számolja vissza a napokat
talán már minden gyermek a karácsonyi
ünnepekig, hiszen a várva várt napon megannyi ajándék várja őket a fa alatt. Azonban
nem szabad megfeledkezni a nehéz sorsú
és sokgyermekes családokról sem. A helyi
Fidesz a Fidelitász és a Baráti kör közös
összefogásával 2016-ban is megtartották
a Faluházban a Minden gyereknek legyen
karácsonya rendezvényt. Édességekből,
játékokból és meleg ruhákból összeállított
személyre szabott csomagokat vehetett át
ez alakommal is közel 200 gyermek. A felajánlások budakalászi cégektől és magánszemélyektől is érkeztek. Akik valamilyen

oknál fogva nem tudtak eljönni, a szervezők az eseményt követő napokban házhoz
szállították a csomagot!
A szervezők ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik az idén is támogatták törekvésüket!

Ági trafik, Anikó Függöny Pomáz,
ATL Kft., Auchan Áruház, BSS Oil
Kft., Correx Art Kft., Deko Print Kft.,
Deutch József, Dresszing Bt., Elekes
Gábor, EM Technology Hungary Kft.,
Fantasy Land Játszóház, Hammy Toys
Kft., Havannap Kft., Kalász Pékség,
Kós Károly Művelődési Ház dolgo-

Megható ajándék az Idősklubban

Teltházzal működik a Táncsics utcai
Idősek Klubja. Karácsonyra megható meglepetéssel készült a klub a tagjai számára.
Az ünnepségen minden időshöz ellátogatott gyermeke vagy unokája. A gyerekek a
Mennyből az angyalt énekelve, egyenként

érkeztek a ház nagytermébe. A meghatottságtól könnyes arcokat hamarosan a közös
emlékek felidézésének öröme töltötte el. Az
idősek hozzátartozóikkal felidézték a 2016os emlékeket, egy kis videó formájában.
Zelizi Erika a klub vezetője elmondta: „Ez
az év a pozitív gondolkodásról és a negatívumok elengedéséről szólt. Idén is több
kirándulást szerveztünk az időseknek és
többször ellátogattak hozzánk az óvodások is. Nagyon sok helyen jártunk. Voltunk Győrben, Tatán, Lellén, Királyréten,
a Borkatakombában. 2017-ben is szándé-

zói, Kalászi Sóbarlang, Knáb Ferenc,
Krepárt Cukrászda, Korom József,
Madreterra Kft., Major Vince www.
lagzim.hu, Margó Stúdió, Pócsik család
– Kürtöskalács – Budakalász, Lenfonó, Mészáros Kft., Parti Pizza, Pártai Lucia (www.eumet.hu), Príma Pék,
Renta Plusz Kft., Schieszl Vendéglő és
Borház, Tarcsi és Társa Kft., Térburkolat Kft., Tominvestom Kft., Tóparti CBA
üzlet, Valódi Étkek Boltja, Zatik Kft.,
Wieszt Károly, és természetesen a Budakalászi Baráti Kör és a Fidesz helyi
szervezetének segítői, közreműködöi!

komban áll többfelé elvinni az időseket.”
Az önkormányzat is minden évben támogatja a klub életét. Rogán László polgármester elmondta, az idősek minden
törődést és segítséget megérdemelnek.

Karácsony az Egészségklubban
Összetartó közösséget alakított ki az
Egészséges Budakalászért Egyesület, azaz
az Egészségklub, a város legnagyobb civil
szervezete. Minden évben az év zárásaként
karácsonyi délutánt tartanak, ahol a klubtagok meglepetés műsorral is készülnek. A
tagok saját ötlet alapján készítették a színpadi produkciót. Számos szűrővizsgálattal,
orvosi előadással a háta mögött zárhatta le

az esztendőt a klub, melyet minden évben
az önkormányzat is támogat. Nagy Edit,
a klub vezetője elmondta: „Meglehetősen
mozgalmas, nagyon sok programot megvalósító évünk volt. Erről szól az életünk.
Aktívak szeretnénk maradni, 2017-ben
ugyanígy folytatni.„

XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM z 2017. JANUÁR 16.

15

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

JANUÁR-FEBRUÁRI PROGRAMOK

,60(5(77(5-(6=7e6

PROGRAMOK A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA ALKALMÁBÓL
(JANUÁR 17-27.)
Január 17. kedd 09.00
Rajzoltam egy köpcös kandúrt –
&VtN0yQLNDN|OWĘQĘpVD7iQF5HDNFLy
FVRSRUWPHVpOĘVUDM]ROyV]HQpOĘV
HOĘDGiVDJ\HUHNHNQHN
$EHOpSpVGtMWDODQ
Január 19. csütörtök 16.00-17.00
Kutasi Erika Katalin „Fülike és
Topánka” c. mesekönyvének
könyvbemutatója
$V]HU]ĘLOOXV]WUiWRUUDO3iUWDL/XFLD
EHV]pOJHW
$EHOpSpVGtMWDODQ

Január 19. csütörtök 17.00-18.30
Vuk c. színdarab gyerekeknek,
HOĘDGMDD3yGLXP6]tQKi]WiUVXODWD
$EHOpSpVGtMWDODQ

Január 13. péntek 18.00
Borklub
EHQHOĘV]|UD]HJUL%RO\NL
3LQFpV]HWHWPXWDWMXNEH%RO\NL-iQRVD
KD]DLERUiV]DW~MJHQHUiFLyMiQDNHJ\LN
¿J\HOHPUHPpOWyNpSYLVHOĘMHpV~M
UHPpQ\VpJD]HJULERUSDOHWWiQ.pW
DONDORPPDOPiUD]ÄeYERUWHUPHOĘMH´
FtPUHLVMHO|OWpNtJ\DKD]DLERUNHGYHOĘN
HOĘWWLVHJ\UHLVPHUWHEEpYiOLN
$]DOiEELERUDLWKR]]DHOQHNQN&XFF
J\|QJ\|]ĘERU(JULFVLOODJ
,QGLiQQ\iU%LNDYpU0HUORW
&DEHUQHWIUDQF%RO\NLpV
%RO\NL0HWDWpPD

Január 20. péntek 18.30
gU|P]HQHNRQFHUWVRUR]DW7iQFRN
9iPRVL1DJ\=VX]VDpV&ViNL$QGUiV
-XQLRU3ULPD'tMDVPĦYpV]HNyWD
PĦN|GQHNHJ\WWIXYRODJLWiUGXyNpQW
$]HOP~OWpYHNEHQV]iPRVHUHGHWL
IXYRODJLWiUGDUDERWYDODPLQWiWLUDWRNDW
DGWDNHOĘEXGDSHVWLYLGpNLpVNOI|OGL
NRQFHUWWHUPHNEHQIHV]WLYiORNRQ$NpW
KDQJV]HUW|NpOHWHVKDUPyQLiEDQLOOHV]NHGLNHJ\PiVKR]-HJ\HNHOĘYpWHOEHQ
)WDKHO\V]tQHQ)W

ZENE, ÉNEK, KONCERT
Január 13. péntek 20.00
5RFNKi]&KXFN%HUU\7ULEXWH%DQG
)HNHWH-HQĘ³%ODFN%HUU\´pQHNJLWiU
%RGD*iERU³5DVWD%HUU\´pQHNJLWiU
-yND\ÈUSiG³:KLWH%HUU\´pQHNJLWiU
9|U|V*iERU 3LUDPLV2PHQ 
EDVV]XVJLWiU
%DFVD*\XOD +LSHUNDUPD ]RQJRUD
=VtURV&VDED 6WRQHG GRE
$5RFNDQGUROO&KXFN%HUU\QpONOQHP
OHQQHD]DPL(OYLVD%HDWOHVYDJ\
DNiUD5ROOLQJ6WRQHVLVWHOMHVHQPiV
OHQQHKDĘQHPUDNMDOHDURFNDQGUROO
DODSMDLW$]HQpEHQD]HOHNWURPRV
JLWiUQDNpVDJLWiUR]iVQDNLV~M
V]HUHSHWpVXWDWMHO|OWNLEHQDGRWW
NLXWROMiUDOHPH]W$YLOiJV]iPWDODQ
SRQWMiQWDUWDQDNV]OHWpVQDSLEXOLW
DWLV]WHOHWpUHtJ\%XGDNDOiV]RQLV«
%HOpSĘMHJ\HOĘYpWHOEHQ)W
DKHO\V]tQHQ)W

.,È//Ë7È6
Január 6. péntek 17.00
A budakalászi Fotó- és videóklub
tagjainak éves alkotásaiból nyíló
kiállításon változatos témákban
J\|Q\|UN|GKHWQN
Január 20. péntek 18.00
$EXGDNDOiV]L.pS]ĘPĦYpV]N|U
DONRWyLQDNpYHVÄWHUPpVpEĘO´Q\tOLN
kiállítás.
EGYÉB
Január 27-29.
/(*2PLQGHQPHQQ\LVpJEHQ
.LiOOtWiVE|U]HpVMiWpNOHKHWĘVpJKiURP
QDSRQiW

Január 20. péntek 17.00-18.00
$EXGDNDOiV]L.pS]ĘPĦYpV].|UpYHV
kiállításának megnyitója
Január 20. péntek 18.30-20.00
Táncok – Vámosi-Nagy Zsuzsanna
(fuvola) és Csáki András (gitár)
komolyzenei koncertje az Örömzene
sorozatban
-HJ\iUHOĘYpWHOEHQ)WD
KHO\V]tQHQ)W
Január 27. péntek 16.00
Korpás Éva és Madarász
$QGUiV'Xy&VLOOiULPKRSS
F]HQpVJ\HUHNPĦVRUD
%HOpSĘMHJ\)W pUYpQ\HVD
NRUNH]GĘGĘ7KH3ODQNRQFHUWUHLV
Január 27. péntek 17.30
$7KH3ODQHJ\WWHV
koncertje a Hangfonó sorozatban
9LUiJ'yUD JLWiU +yUY|OJ\L0iWp GRE 
+DMG~0RKDURVÈURQ V]LQWHWL]iWRU
YRNiO 7LV]yF]NL.RULQD pQHN

Január 14. szombat 17.00
$.DOiV]0ĦYpV]HWL,VNROD~MpYL
koncertje
%HPXWDWNR]QDND]HQHLVNRODHJ\WWHVHL
pVNLHPHONHGĘV]yOLVWiL

1\LWYDQDSRQWD
1DSLMHJ\iUDN±J\HUHNQ\XJGtMDV
)WIHOQĘWW)W
QDSRVMHJ\iU±J\HUHNQ\XJGtMDV
)WIHOQĘWW)W
&VRSRUWRVMHJ\)WGLiN
pYHVNRULJ NtVpUĘLQJ\HQHV
$]HOVĘIĘDMiQGpNRWNDS/(*2
NYt]pUWpNHVQ\HUHPpQ\HNNHOpStWpVL
SiO\i]DWNDWHJyULiEDQ0LQGHJ\LN
NDWHJyULDHOVĘKHO\H]HWWMpQHN
pStWPpQ\HNLiOOtWiVUDNHUOpVD
Q\HUWHVHNLQJ\HQHVHQUpV]WYHKHWQHN
DNLiOOtWiVRQ

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

FEBRUÁRI PROGRAMJAINK
Február 3. péntek 20.00
5RFNKi].,66FOREVER BAND
NRU 
9HQGpJ]HQHNDU+HHS)UHHGRP
NRU
-HJ\HNHOĘYpWHOEHQ)W
DNRQFHUWQDSMiQDKHO\V]tQHQ)W

Február 4. szombat 8.00-12.00
/iGD¿DJDUi]VYiViU
9iUXQNPLQGHQNLWV]HUHWHWWHODNL
V]HUHWQHDPiUQHPKDV]QiOWUXKiLWyO
MiWpNDLWyOUpJLVpJHLWĘOPHJYiOQL
$V]WDOIRJODOiVD]DV]WDOMHJ\HOĘ]HWHV
PHJYiViUOiViYDOPXQNDQDSRNRQ
pVyUDN|]|WWDPĦYHOĘGpVL
Ki]LURGiMiEDQ
Február 10. péntek 17.00
Pozsonyi Ádám felolvasó estje
ÄeQQHNHPD]WPRQGWiNDOLEHUDOL]PXV
D]YDODPLYLGiPpVN|WHWOHQGRORJ
0yNDpVNDFDJiV6HPPLPHUHYVpJ
PHJELJRWWHOĘtWpOHWeSSH]pUW|UOWHP
IHQHPyGDPLNRUD]WROYDVWDPD]
~MViJEDQ0HJNH]GĘGLNDOLEHUiOLVKpW

±2WWD]pQKHO\HP±NLiOWRWWDPI|O
VPiULQGXOWDPLV
0iUDEHMiUDWQiONHOOHPHWOHQVpJpUW
,QGXOiVHOĘWWWXGQLLOOLNV]pSHQNL|OW|]WHP
HOYpJUHQHPPLQGHQQDSPHJ\
D]HPEHUOLEHUiOLVKpWUH´
Február 11. szombat 10.00-11.30
10.00 Jelmezverseny
*U\OOXV9LOPRV0DV]NDEiOF
családi koncertje
$NRQFHUWXWiQIDUVDQJLNp]PĦYHV
IRJODONR]iVRN
%HOpSĘGtM)W pYDODWWLQJ\HQHV

Február 18. szombat 10.00-17.00
9%XGDNDOiV]L(VNYĘ.LiOOtWiV
7RPERODVRUVROiVDQDSIRO\DPiQW|EE
DONDORPPDONRPSOHWWHVNYĘLFVRPDJ
NHGYH]PpQ\Q\HUKHWĘyUDNRU
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Óvodaihírek
Iskolai
hírek
 KALÁSZ SULI
Luca-nap a Kalász Suliban

nek meg is lett az eredménye. Nagyon sok
édességet tudtunk összecsomagolni a DÖK
képviselőkkel. Hétfő délelőtt adtuk át a kőbányai Wesley János Általános Iskola hátrányos helyzetű diákjainak. Nagy örömet
okoztunk, a negyedikesek még énekeltek is
nekünk.
Köszönjük nektek a sok adományt,
szebbé tettétek a gyerekek karácsonyát.

Karácsony az 5. c osztályban
A 2016-os év utolsó tanítási napján szép
és tartalmas karácsonyi programon vehettek részt az 5. c osztályosok.
Kovács Sándor, a Gerbeaud nyugdíjas
főcukrásza, aki számtalan nívós cukrá-

Német vers- és prózamondó verseny

Mozgalmasan zárult a 2016-os év iskolánkban. A változatos osztályprogramok
mellett december 10-én rendeztük meg hagyományos Luca-napi kézműves foglalkozásainkat, melyeknek célja, hogy tanulóink
családjukkal együtt készíthessék el ajándékaikat a karácsonyi ünnepekre. A sokféle
színes tevékenység között mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Lehetőség volt
mézeskalács, tűzzománc, mazsolafüzér,
mécses, levendulazsák, kulcstartó és karácsonyfadíszek készítésére, és hagyományosan búzaültetésre is alkalom nyílt. Az idén
elindult iskolaújságunk is ünnepi számmal
készült erre a jeles napra.
Reméljük, sok családnak sikerült örömet szereznünk rendezvényünkkel.

Mondj le egy csokiról!

2016. december 2-án a zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola adott helyszínt a minden
évben megrendezésre kerülő országos
német vers- és prózamondó versenynek.
A megmérettetésen az ország számos
két tannyelvű és német nemzetiségi nyelvet tanító iskola diákjai vettek részt vers és
próza kategóriákban.
Idén három tanuló képviselte iskolánkat: Nagy Lotti 5.a osztályos tanuló,
Schuster Dominik 5.c osztályos tanuló, illetve Somlói Kinga 8.a osztályos tanulónk.
Mindhárman nagyon szépen szerepeltek:
Schuster Dominik 5.-6. osztályos
próza kategóriában 5. helyezést szerzett,
Somlói Kinga 7.-8.osztályos próza kategóriában 6. helyezett lett,
Nagy Lotti pedig 5.-6. osztályos vers
kategóriában a 10. helyen végzett.
Szeretettel gratulálunk tanulóinknak és
köszönjük szépen a szülőknek és tanárainknak a felkészítésben való segítséget.

szati díj tulajdonosa, a Gasztronómiai és a
Fehérasztal Lovagrend tagja látogatott el
osztályunkhoz. Vidám és tartalmas délelőtt folyamán ismertette meg a gyerekeket
a marcipánkészítés fortélyaival, és mindenki különleges ajándékokat vihetett haza
családja számára Sanyi bácsi segítségével.
Mindannyiunkat örömmel töltött el, hogy
türelmes útmutatásai alapján, ügyetlenségeinket javítva kedves állatfigurák és csodaszép rózsák készültek a gyerekek keze alatt.
A karácsonyi hangulatot az is fokozta,
hogy a kis 1. bések ajándékkal és énekszóval
lepték meg ötödikes testvérosztályukat. Így
végül méltó és emlékezetes együttléttel zárhattuk az elmúlt esztendőt vendégeinkkel.

Két hétig gyűjtöttük a csokikat, ami-

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Városi advent

Szülői Batyus Bál
December 2-án, pénteken este iskolánk
tornatermében megrendeztük újabb szülői
batyus bálunkat. Jó hangulatban töltöttük
együtt az estét. A bál bevételét teljes egészében az iskolai wi-fi-hálózat fejlesztésére
és a könyvtár állományának gyarapítására
fordítjuk.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzásegített minket ezekhez a célokhoz, valamint
minden kedves diákunknak, szülőknek,
kollégáknak, ismerősöknek boldog, eredményes új évet kívánunk!

Mikulás
A diákönkormányzat Mikulás alkalmából mindig igyekszik meglepni a gyerekeket. Idén a szokásos programok mellett a
6. b és 8. a osztályok műsorral is készültek.
Lendvai Péter, 8. a osztályos tanulónk ezt a
napot így idézi vissza:
„Nagyon jó volt Mikulásnak lenni. Jó
volt nézni, mennyire meg voltak lepődve
a kisebbek, mikor bementem hozzájuk. A
felsősöknél már nem nagyon volt meg a
varázs, de ők is kedvesek voltak. Voltak
osztályok, akik énekeltek is, ez elég jólesett.
Kicsit fárasztó volt, de összességében szuper, hogy én lehettem a Télapó.”
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A városi advent megünneplésének része
a gyertyagyújtásokhoz kötődő műsor a
Lenfonó megálló melletti parkban. Idén a
második évfolyamot kérték föl erre a feladatra. A készülődésben mind a három
osztály részt vett, és nagy meglepetésünkre
fölajánlotta segítségét a Kiskalász zenekar
is. Kíséretükkel énekelhették el a gyerekek
a zenekar néhány dalát, köztük például a
gyerekek nagy kedvencét, a Sünkarácsonyt.
A felkészülést a tanítónők, Pappné Zsilák
Kati, Kenderesi Ildi és Lenhardtné Kwaysser Fatime néni irányították.
Köszönjük a Kiskalász zenekar segítségét!

Lélekben is készültünk a karácsonyra
December 16-án a Megyés Játékok 2.
fordulóján már a karácsonyi lázban égtünk.
Az egyik állomás feladata az volt, hogy a

gyerekeknek otthonról egy olyan apróságot
kellett behozniuk, amiről azt gondolták,
örömet szerezhetnek vele gyermekotthonban lakó gyerekek számára. Fantasztikus,
hogy mennyi ajándék gyűlt össze: cipők,
társasjátékok, könyvek, csokoládék. A gyerekekkel közösen pakoltunk be mindent
egy furgonba. Mindegyik ajándékhoz külön
jókívánságokat is írtak a gyerekek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
szülőknek és a gyerekeknek is, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy 4 gyermekotthon lakóinak készíthettünk karácsonyi csomagokat.

Adven műsor
December 21-én megtartottuk a legjelentősebb karácsonyi rendezvényünket, az
adventi műsort és vásárt. Színpompás, változatos műsor állt össze erre a napra. Volt
részünk felszabadult éneklésben, zenélésben, tréfás és komoly karácsonyi versekben és jelenetekben, láthattunk táncokat,
ugrókötél- és RSG-bemutatót, a színjátszók
pedig dallal kísért pantomim-előadással
készültek. Bár évről évre megállapíthatjuk,
milyen sok lelkes, tehetséges gyerekkel vagyunk körbevéve, mégis ez az újabb ünnepi
összeállítás is meglepetést okozott újdonságaival, sokszínűségével.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Zeneiskolai hírek
VIII. Hatvani Országos
Zeneiskolai Barokk Fesz vál
díjazo jai
A szépen felújított Grassalkovichkastélyban 2016. december 19-20-án
megrendezett VIII. Hatvani Országos
Zeneiskolai Barokk Fesztiválon az alábbi
szép eredmények születtek: szólóhangszer kategória 2. korcsoportjában
Jassó Gellért 1. helyezést kapott,
szólóhangszer kategória 1. korcsoportjában Borsos Julianna kiemelkedő
teljesítményéért Dicséretben részesült.
A Piccolo Kamarazenekar (tagjai:
Borsos Julianna, Borsos Zsófia,
Kovács Miklós, Pluhár Zsófia,
Nagy Lea – Bp., Kisdi Janka – Bp.)
is kiemelkedő teljesítményéért Dicséretben részesült. Csizmadia Angelika tanárnő kiemelkedő korrepetitori
teljesítményéért elnyerte a Fesztivál
Díjat. Reikort Ildikó kiemelkedő felkészítői tanári munkájáért Dicséretben
részesült. Iskolánk többi nevező diákja,
Borsos Zsófia és Kovács Miklós szólóban, valamint a Tarka Csalogány
Kamarazenekar a népes és erős mezőnyben szépen megállták a helyüket,
magas pontszámot szereztek. Felkészítő
tanárok: Reikort Ildikó és Dankovics
Valéria. Minden érintettnek szívből gratulálunk!

Óvodai hírek
 SZENTISTVÁNTELEPI ÓVODA

Január, február
élmény vár…
A tél, a szürkeség sok embert szomorúvá, beteggé tesz. Pedig ennek az évszaknak is megvan a maga szépsége. Kint
a hó, a fagyott határ, a deres fák, a madáretetőből szemezgető madarak. Bent a
filmek, a mesék, a diavetítés, a versolvasás, az irodalom közvetítése, befogadása.
Ilyenkor többször begubózik az ember, egy
jó meleg szobába, puha, kényelmes takaróval, forró csokival és továbbadja vagy
befogadja az irodalmi élményeket. Sokan
alig várják, hogy vége legyen ennek a
szürke évszaknak! Mert a télnek ez lehetne
a szava sok ember szerint: szürke! Kivéve
a Telepi Óvoda dolgozóinak! Nekünk más
szó, szavak jutnak ilyenkor az eszünkbe:
nevetés, fergeteges nevetés, tánc és rengeteg tánc, ének, izgalom, színes jelmezek,
csodák, csodák. Nekünk ezek a szavak jelentik a telet, a januárt, februárt. Hiszen
ebben a két hónapban készül a mese, a mi
mesénk! Egy szülő megkérdezte tőlünk:
Miért csináljátok ezt? Két hónapig reggel-este, mindennap, még szombaton is?
Hisz a bevétel az Alapítványé, a mi gyerekeinké lesz? Ti mit nyertek ebből? Erre

is van egy szó! Boldogság! Hiszen mikor
készül, mi boldogok vagyunk és rengeteget
nevetünk, ölelkezünk, viccelődünk, mozgunk, ugrálunk, zenét hallgatunk, éneklünk és TÁNCOLUNK! Amikor előadjuk,
akkor a befogadók, a családok, az ovisaink
is boldogok! Hónapokig élnek a mesében,
egy-egy szerepben, és szinte megsértődnek, ha mi egy-két hónap múlva már nem
egyből reagálunk egy poénra a meséből.
Még mindig hallgatom a gyerekektől,
ahogy Oláf elvesztette a fejét, szegény Babett néni. És elénekelnéd nekem azt a dalt,
ami a pajtában volt tudod, mikor Anna,
olyan viccesen táncolt csizma nélkül. Emlékszem, emlékszem, de már más mese
van a fejünkben! Más énekek, más táncok,
más szöveg. De a boldogság, a nevetés
ugyanaz. A készülődés és az izgalom viszszatért szívünkben és új erővel, hatalmas
energiával és rengeteg segítővel készülünk
a februári mesére, február 23-án, 24-én.
Amelynek a szava:… (februárban elárulom).
a Telepi Óvoda Dolgozói

 NYITNIKÉK ÓVODA

Januárban elkészül a tornaszoba az óvodában
Előzetes:

Minden érdeklődőt szeretettel várunk alábbi rendezvényeinkre a Kós Károly Művelődési Házban:
• 2017. január 23-án, hétfőn
17:30-kor a díszteremben közös hangversenyt adunk a csepeli Egressy Béni
Református Művészeti Középiskola és
Zeneiskola növendékeivel.
• 2017. február 9-én, csütörtökön
9-20 óráig a bálteremben rendezi iskolánk az Oktatási Hivatal által kiírt VIII.
Országos Népzenei Verseny Pest- és
Nógrád-megyei területi válogatóját. A
versenyen öt kategóriában és négy korcsoportban zajlik egész nap a muzsikus
gyermekek vetélkedése.

Jó ütemben halad a Nyitnikék Óvoda
tornaszobájának építése, a szakemberek
már a befejező szakaszba értek. Belül is
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szinte teljesen elkészültek a munkálatokkal, mondta Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony. „Sajnos a hideg beállta miatt a
külső vakolást nem tudják most elvégezni.
Amint azonban enyhül az idő, erre is sor
kerül és birtokba vehetik az ovisok a tornaszobát.”
Az udvar és játszóeszközök felújítását is
folytatja az önkormányzat. Az egyik udvarban az eszközök és a növények telepítése
már megtörtént, ott a füvesítés van hátra,
ami a tavasz beköszöntével megvalósul. Ezután pedig a másik udvar következik.
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Budakalászi Kultúrcseppek

Folytatódik a Rockház

számtalan pontján tartottak születésnapi
bulit a tiszteletére, így volt ez Budakalászon is.
A Kiss Forever Band rendszeres fellépője a programnak, február 3-án az ő zenéjüktől lesz hangos a ház.

Evangélikus adven
koncert

Örömzene
Hagyomány már, hogy a Cuki Preszszó minden év decemberében koncertet
ad Budakalászon. Az év utolsó Rockházában Sütő Lajos zenekara volt a fellépő.
A Cuki Presszó megalakulásakor a CAFB
punk együttes zenéjét öntötte fogyasztható
formába. A kezdeti kísérletezések után, a
csapat mára egy teljesen sajátos zene- és
hangzásvilágú együttessé érlelődött. 2016ban volt a harmadik évfordulója, hogy a
formáció Budakalászon bemutatkozott. A
decemberi koncertből azóta hagyomány
lett. A műsorban ez alkalommal is felléptek vendégzenészek. Az első műsorrészben
a Folk on 45 nevű formáció adott kiskoncertet. Erről a duóról annyit kell tudni,
hogy Träger Lili és Szőllősi Lajos hozták
létre, akiket a Balkán Fanaticból már jól
ismerhetünk. Zenéjük a mai slágerek és
népdalok érdekes keveréke.
Január 13-án újra dübörgött a Rock a
Faluházban Chuk Berry tiszteletére, aki
1979-ben adott ki utoljára lemezt. A zenész
90. születésnapján jelentette be, hogy 38
év után új lemezt jelentet meg, amelyen
több gyermeke is játszani fog. A világ

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár utolsó Örömzene koncertsorozatának
legutolsó állomásán igazi ünnepi hangulattal
jelentkezett. Két igen tehetséges fiatal művésznő volt vendég december 21-én: Kertész
Mónika, mezzoszoprán énekesnő és Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész. A Faluház ezzel
az adventi hangulatú koncerttel kedveskedett
a koncertsorozatra járóknak. A műsorban
hallhatóak voltak klasszikus és tradicionális
karácsonyi darabok, chrismas carol feldolgozások és különleges meglepetések is. A hárfa
és az ének egészen varázslatos együtthangzása csodás utazásra invitálta a hallgatóságot.
Az újév alkalmából egy különleges koncertre hív mindenkit a Faluház. A Magyar
Kultúra Napja alkalmából 2017. január 20-án
pénteken 18:30-tól Vámosi-Nagy Zsuzsa fuvolán és Csáki András gitáron fog játszani.

ÁLLÁS
Budakalász Város
Önkormányzata
kertészeti segédmunkás
munkakörbe munkatársat
keres munkatársat
Főbb feladatok:
• Parkápolási feladatok
szakszerű végrehajtása
(növényültetés, gyomlálás,
kaszálás, locsolás, metszés,
zöld hulladékrakodás, táp és
gyomirtózás, fűnyírás)
• Rábízott gépek, eszközök,
szerszámok kezelése
Elvárások:
• Általános iskolai végzettség,
• Terhelhetőség
• Megbízhatóság
• Jó fizikum, megfelelő
állóképesség
• Önálló munkavégzésre való
képesség

A munkavégzés helye:
Budakalász közterületei
Munkaidő: Teljes munkaidő
Benyújtandó iratok:
Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok
másolatai
Jelige:
„kertészeti segédmunkás”
Jelentkezés módja:
E-mailben:
humanpolitika@budakalasz.hu
Postai úton: Budakalász Város
Önkormányzat címére
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1. )
Bővebb információ:
ww.budakalsz.hu

Karácsonyt Dicsőítő koncerttel kedveskedett a Budakalászi Evangéliumi
Közösség a városlakóknak. A Művelődési
Házban tartott rendezvényre nem csak a
közösség tagjait várták. A koncerten azokat a dalokat énekelték, amelyek a közösségi együttléteken is felcsendülnek. „Ezek
az Istennel való kapcsolatunkról szólnak.
Szeretnénk ebben az adventi időszakban
hirdetni a jó hírt, hogy az Istennel lehet
jó viszonyba lenni” – mondta Kiss Péter,
a Budakalászi Evangéliumi közösség lelkipásztora.
A gyülekezetünk célja, hogy bibliai
küldetését betöltse. A rendszeres vasárnapi istentiszteleteken kívül, Bibliaórát
tartanak minden olyan érdeklődőnek, aki
szeretné ismereteit mélyíteni Isten Szavában, a Bibliában. Ifjúsági alkalmakat
szerveznek, ahol a fiataloknak szórakozás,
kikapcsolódás mellett lehetőségük van
kapcsolatépítésre is, mind Istennel, mind
pedig egymással.

Anyakönyvi hírek

Gyászhírek

Szeptemberi anyakönyvi
események:

2016. decemberében
ehunyt budakalászi
lakosok:

Házasságkötés
Városunkban decemberi 3 pár
kötött házasságot.
Az ifjú párnak gratulálunk!
Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük
Budakalász legifjabb polgárait!
Ardai Aida Szendi
Balogh Ketrin Sarolta
Baross Bíbor Julianna
Csenki Emma
Demeter Dominik
Lugosi Máté Bence
Lukácsovics Alíz
Pál Botond
Rieder Károly
Szabó Milán
Tassel Áron

Both István 77 éves,
Buchwald Tiborné 66 éves,
Csépán Ferenc 71 éves,
Deák Béla László 75 éves,
Gyarmati Imréné 89 éves,
Kertész János 70 éves,
Kiss Máténé 95 éves,
Szalay László Dezső 65 éves,
Szolga Józsefné 89 éves,
Tomacsek Béláné 91 éves
Részvétünk a hozzátartozóknak!

Jó egészséget kívánunk nekik!
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Anyakönyvi
Olvasói
levélhírek

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

Szeptemberi anyakönyvi események:

Házasságkötés
Városunkban szeptemberben 2 pár kötött házasságot.

IRÁNYÍTOTT MOZGÁS
Az ifjú párnak gratulálunk!

Szépkorúak
SZÁRAZFÖLDI
TORNA

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük Budakalász
legifjabb polgárait!

KLUBNAP
Berki Iván Márió
Borsi Noémi Virág
Kárász
János
Január
19. csütörtök
17h

Morán Léna Kerubina
AzOlívia
időskori
Rogán
Szabó Sándor
Ágoston
kopásokról
Steiner Ferenc pedig 95. évet töltötte a múlt hónapban. izületi
JÓGA Nagy Emmával
Turi Lia Csenge
Beszélgetés Harmat-Üveges
Jó egészséget kívánunk
koordinátor:
Stefán nekik!
Ibolya
Novemberben ünnepelte 90. születésnapját

koordinátor:
Györgyné
Kati
Böröcz Istvánné,Ollár
Kiss Imréné
és Lovasi
Jánosné,

VÍZI TORNA

Zsuzsanna gyógytornásszal.

koordinátor: Erdős Ildikó

Február 2. csütörtök 17h
Budai Vár - Emlékezünk az
I. világháborúra.
Dr. Faragó Eszter előadása.

MERIDIÁN TORNA

Február 9. csütörtök 17h

koordinátor: Stefán Ibolya

A KLUBNAP ELMARAD!

Tájékozódás és jelentkezés a csoport koordinátornál.

Február 16. csütörtök
de. Látogatás a Hadtörténeti
Múzeumba dr. Faragó Eszterrel.

koordinátor: Juhász Zsuzsa
SZENIOR TÁNC

KIRÁNDULÁS

Kecskés Éva kirándulásai
januárban szünetelnek.

17h Klubnap - vezeti:
Lontainé Hegymegi Erzsébet.

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

ORVOSI
ELŐADÁS
Gyászhírek
h
Január
26. csütörtök
Novemberben
ehunyt 18

budakalászi
lakosok:
VÉSZHELYZET

-

AszódiCSAKUGYAN?
István 54 éves,
Fedorczák-Prokop
70 éves,
Ismeretterjesztő Andrásné
orvosi előadás
Kutiné Hesz Erzsébet 71 éves,
Előadó:
Mészáros Józsefné
84 éves,
Munkácsi
éves,
Dr.Nándor
Göbl51Gábor
Orosz
Tibor 45 éves,tanácsadó
tudományos
Teleki Ottó 62 éves

Országos Mentőszolgálat

Részvétünk
a hozzátartozóknak!
Főigazgatósága

Minden érdeklődő számára
ingyenes.

A ZSKE Szenior Akadémia
plenáris előadásaihoz még keressük a támogatókat. Szervezés
alatt áll a kezdő angol tanfolyam.
Jelenkezés Lazanyi Editnél.
Azok, akik nem kívánnak aktív
klubtaggá válni, de igénybe
vennék az egyesület kedvezményes rendezvényeit, szolgáltatásait, kérjük, válasszák a
pártoló tag státuszt. Tagdíj befizetés a klubnapokon.

Élet keresztyén Szemmel

Újévi útravaló nem csak keresztyéneknek
Évekkel ezelőtt olvastam a „Miben választania kell, miben hisz. Sokan gonhisz, aki nem hisz” című könyvet, amely dolják, hogy a keresztyén hit oktalan s
az egykori milánói érsek, Carlo Maria gyáva emberek kitalációja, amit kiszorít
Martini s egy ragyogó író, a nemrég el- belőlük valami földöntúli utáni babonás
hunyt Umberto Eco levelezése közt talló- vágy vagy az elmúlástól való félelem. Ma
zik. Eszemben sincs értékelni, legjobb, ha már csak legfeljebb a nagyitól lehet ilyeski-ki maga elolvassa és megteszi. Csupán mit elfogadni. Az űrkutatás korában az
a cím kapcsán felötlött bennem, hogy a emberek sokasága előtt úgy tűnik, a kekényelem magas fokán élő társadalma- resztyén hit a normalitástól, a világlátás
inkban százmilliók számára „az élet csak origójától való eltérés. És nem gondolnak
arasznyi repülés földtől a földig”. Ember- bele, hogy Isten nem-létében hinni éppen
társaink hatalmas tömegeit szoktatta le olyan eltérés – az ellenkező irányban.
a modernkori intézményrendszer arról, Hiszen nincs origó, nincs ilyen értelmű
hogy legalább létünk alapvető kérdé- „normalitás”. Egyszerű választásunk van
seiről elgondolkodjon néhanap. Több-e olyan opciók közt, melyek egyikét sem
az ember egy kupac fehérjénél, annál a bizonyítja vagy cáfolja tudomány. Az inmarék pornál, ami egyszer az urnába gadozó útkeresőknek szeretném ajánlani
kerül? Felelős vagyok-e a rámbízottak- személyes tapasztalatomat a keresztyén
ért vagy egyáltalán bárkiért? És honnan hitre nézve. Miután elolvastam a biblia
jönne ez a felelősség? Van-e jelentése és egyes részeit, sok szakasza mélyebben
jelentősége annak, hogy élek, s ha igen is megérintett engem, különösen mikor
ki adja azt s miben áll? Ha nincs, akkor háttérismereteket is szereztem róluk. Kémi értelme az egésznek? E kérdésekre sőbb, mikor alaposabb lett a bibliaismerenincs tudományos válasz. Klasszikussal tem, kiderült, hogy az egymástól sokszáz
élve: „nincs műszer mellyel mindez jól évnyi távolságban született igeversek –
megmutatható”. A nagy csaló, a Sátán egy adott élethelyzetben – kiemelkednek
trükkje
az, hogy elfeledteti
emberrel:
a többi 16.
tengeréből és jellegzetesen összeXI. ÉVFOLYAM,
1. SZÁMaz z
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kapaszkodnak és egymást alátámasztva
lelki igazságot üzennek nekem. Arról tanuskodhatok, hogy a biblia valóban egy
kerek, egész, tökéletes isteni rendet kínál
nekünk, amiben jóság és üdvösség van.
A praktikum az, hogy elolvasom, keresgetek benne. A kegyelem az, ha lépésről
lépésre többet értek meg az Isten velünk
való szándékáról, a nagy miértekről velünk s a világgal kapcsolatban. Az egyik
rajtam múlik, a másik nem. Tegyétek
meg, ami rajtatok múlik. A bibliában ez
áll: „közeledjetek Istenhez és közeledni fog
hozzátok.”.
Exupéry kis hercegének szavaival köszönök el: „Én – gondolta a kis herceg –,
ha nekem ötvenhárom fölösleges percem
volna, szépen elindulnék egy forrás felé...”
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

(Az előző számban sajtóhibával megjelent sorokért elnézést kérünk. Honlapunkon a javított változat elolvasható.)
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Sport

Az NBI meglepetés csapata

Budakalász NBI-es kézilabda csapata
december 14-én játszotta az őszi szezon
utolsó mérkőzését. Hazai pályán a Csurgói KK ellen léptek pályára, ahol 24-21re győzték le a vendégeket. Egy jó iramú,
pörgős meccsen tudta otthon tartani a
2 pontot a Budakalász. Horvát Attila, a
csapat edzője elmondta, hogy a sérültek
és az eltiltottak miatt mindössze 11-en
tudtak részt venni a meccset megelőző
edzéseken, ennek ellenére a csapat
úgy játszott, ahogy azt elvárta tőlük. A
Csurgó minden góljáért megszenvedett
a kemény budakalászi védekezésnek
köszönhetően, ellenben ők már nem ta-

lálták meg az ellenszert a szélvészgyors
hazai játékosok ellen.
Az edző összességében meg van elégedve az ősszel mutatott játékkal, és úgy
érzi, egyre jobban összeáll a csapat. A
szezon elején még a bennmaradás volt
a cél, ezért a jelenlegi
6. helyi nagy elégedettséggel tölti el a
vezetőséget.
A főleg fiatalokból álló együttes egyre
jobb csapategységet mutat, és küzdésből
már eddig is jelesre vizsgázott. A keret
nagy részét 25 év alatti játékosok alkotják, kiegészítve pár tapasztaltabb, idősebb sportolóval.

A csapat bizakodva várja a tavaszi
szezont, ami a fiúknak február 7-én,
Szegeden indul. Az első hazai mérkőzést
február 25-én játsszák Gyöngyös ellen.
Az őszi bajnokságban a vendégek bizonyultak jobbnak, ezért most revansot
vehet a CYEB Budakalász!

Felkészülés a tavaszi bajnokságra
Mindent elkövettünk
annak érdekében, hogy a társasági adótörvény (TAO) adta
lehetőséget kihasználjuk.
Szerencsére sok segítséget
kaptunk a budakalászi vállalkozóktól és
olyan cégektől, akik szívügyüknek tekintik az utánpótlás nevelést.
Az Önkormányzat is részese volt
annak, hogy sikeresen feltöltsük az adott
pénzügyi keretünket. Terveinket így
meg tudjuk valósítani: a műfüves pálya
befedése, a cserepadok kicserélése, a
létesítmény bekerítése, hiányzó sporteszközök beszerzése, melegítők, sportszárak, mezek vásárlása sportolóinknak.
Nagy öröm, hogy erre van lehetőség, hiszen így tudunk szépülni, fejlődni.
Télen sem áll meg a munka, dolgozunk, nem foglalkozunk a hideggel, a
faggyal. Srácaink róják a köröket az
újonnan elkészült tó körüli futópályán,
utána foci a műfüves arénában. Minden
korosztály edz és készül a tavaszi nyitányra.
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Edzőink megint bizonyították, hogy
mennyire odaadóan végzik munkájukat. Azt szeretnék, hogy minél több budakalászi gyerek egészséges életet éljen.
Szinte nem telik el hét, hogy valamilyen
tornán ne szerepeljenek csapataink. A
szülők is partnerek, hisz hozzák-viszik
a gyerekeket, nem törődve azzal, hogy
hétvége vagy ünnepnap van.
Minden korosztály megtartotta évvégi záró buliját. Fantasztikus hangulat,
igazi barátok és nagy boldogság jellemezte az összejövetelt. Nem győzőm
hangsúlyozni, ez valóban egy nagy csa-

lád. Ennyi mosolygó arcot ritkán lát az
ember. A szülők gondoskodtak az ételről, üdítőkről és a rengeteg süteményről
is.
Szeretnénk minél jobb eredményeket
elérni, minél többet tenni azért, hogy
Budakalász büszke legyen erre az egyesületre. Továbbra is várjuk a sportolni
vágyó srácokat, jöjjenek, próbálják meg
milyen nagyszerű érzés budakalászi labdarúgónak lenni!
Nagy köszönet Rogán László polgármester úrnak, a Hivatalnak, a Képviselő-testületnek, hogy szívükön viselik
gyermekeink sorsát. A vezetőség mindent megtesz azért, hogy minden egyes
budakalászi lakos érezze: „Kell nekünk
ez az egyesület!”
Nagyon boldog új Évet kívánunk
mindenkinek!
Sárosi Tibor – BMSE elnök

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

tokban. A képzés ezen gyermekek számára
ingyenes. A hátrányos helyzetű fiatalok
felzárkóztatását célzó korcsolyaoktatási
projektet az Auchan áruház támogatja a
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány sikeres pályázata keretében. A felzárkóztató
oktatás 2017. január 9-én megkezdődött,
ugyanakkor a részvételi szándékot a szülők még jelezhetik az osztályfőnököknél.

Budakalászi Vidrák
– Jég hátán is megélnek
Örömmel adjuk hírül, hogy a VIDRA
Sportegyesület keretében megalakult a
budakalászi vidrák jégkorong-csapata. Az
alakuló együttes tagjai 8-9 éves fiúk, akik
első edzésüket 2017. január 7-én tartották
a budakalászi műjégpályán. Az edzéseket
Botlik Tibor a magyar jéglabda válogatott
kapusa vezeti. Az edzések időpontja kedd
délután 6 és 7 óra között, szombaton 9 és
10 óra között lesz. Jelentkezni még lehet
a csapatba a 2007-2009. év között született fiúknak. További információ Botlik
Henriettnél: botlikhenriett@freemail.hu
+36 (70) 674-9227.

Felzárkóztató korcsolyaoktatás indul
Speciális felzárkóztató korcsolyaoktatás kezdődik 4.-8. osztályos budakalászi
általános iskolás tanulók számára: A képzésre a helyi iskolák pedagógusai, gyógypedagógusai javasolhatnak tanulókat. Az
oktatást professzionális korcsolyaoktatók
tartják az iskolákkal egyeztetett időpon-

Gyógyszertári
ügyelet
2017. január

A Lenfonó HÉV megállónál található
Cserkészház kertjében az 525 nm-es közösségi műjégpálya 2017 február végéig
tart nyitva. További részletek kozosjeg.
hu vagy facebook.com/mujegpalyabudakalasz vagy a koripálya mobil: +36 (20)
510 5130
Fűtött melegedő, büfé, korcsolyaoktatás, korcsolyaélezés, pályabérlési és terembérlési lehetőség rendezvényekhez.
Mindenkit vár a Budakalászi Műjégpája
a KözösJég! Támogatásokat, 1% felajánlásokat köszönettel fogad közhasznú alapítványunk a Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány
Dr. Wettstein András, Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány kuratóriumi elnök +36 (30) 305 7305

Idén is várja a látogatókat a Budakalászi
Műjégpálya
A Cserkészház udvarán idén is
megnyílt a Budakalászi Műjégpálya.
A városvezetés tavalyi évben nyújtott
támogatásának köszönhetően a pálya
tovább bővült, így még többen használhatják a jeget. Az elmúlt két évben az
önkormányzat 8,9 millió Ft-tal támogatta a helybeni korcsolyázás lehetőségét. A jégpálya biztonságos és kulturált
körülményeket biztosít a téli sportág
kedvelőinek. A pályát a cserkészek
működtetik, létrehozását pedig az Önkormányzat mellett helyi vállalkozók
és magányszemélyek is támogatták.

Apróhirdetés – Állás
Budakalászi munkahelyre műszaki
érzékkel rendelkező, kerti munkát szerető, nyugdíjas munkatársat keresünk. Jelentkezni lehet:
+36 (20) 942 7647, +36 (20) 249 6881
vagy : bkalaszimoso@gmail.com

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

István Király
Gyógyszertár

Kőhegy
Gyógyszertár

Viktória
Gyógyszertár

Vörösmarty
Gyógyszertár

Pomáz

Pomáz

Budakalász

Pomáz

2017. január 15.
vasárnap 8-20 óráig
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

2017. január 22.
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

2017. január 29.
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

2017. február 5.
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

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: Lévai Zsuzsa Rózsa
Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, VKC TV
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda,
marke ng@szentendre.media.hu • Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com

A változtatás jogát fenntartjuk!

Hírek a Korcsolyapályáról

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.

legközelebbi számának lapzártája: 2017. január 24. Megjelenés, terjesztés: 2017. február 6-7-8.
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Budakalász szívében, a főtéren!

KIFŐZDE

PÉKSÉG

Napi menü: 950 Ft.+ csomagolás: 250 Ft.–
He 5 megrendelésnél
a csomagolás díját elengedjük.
Családi menü: 3 150 Ft.+ csomagolás: 350 Ft.–

• Helyben sütö mindig friss pékáru,
cukrász- és péksütemények
nagy választékban!
• Tönköly búzából készült termékek!

RENDELÉSFELVÉTEL
kalaszpekseg.eu,
+36 (20) 354 9908,
Facebookon keresd
a kalász pékség
és kifőzdét.
PIZZA ÉS MENÜ
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Budakalász, Üröm, Pomáz
Tel.: +36 (20) 344 4259
házhoz szállitás minden nap
vasárnap kivételével
10:00 – 14:00 óráig
Kifőzde nyitva tartása:

H-P: 6-19, Sz-V: 8-16

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

• Kárpát kenyér és Cserpes házi készítésű
tejtermékek széles választéka!
• Mini pogácsa rendelhető 1500 Ft/kg

Telelefon:

+36 (20) 344 4259
Pékség nyitva tartása:

H-P: 5-21, Szo.: 6-21, V: 7-20
– 10% Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak,
rendőröknek, mentősöknek (igazolvány
felmutatásával).

SÍ & SNOWBOARD
ELADÁS – KÖLCSÖNZÉS – SZERVIZ
Használt és új felszerelések kedvező áron!
Sílécek, sícipők, síbotok.
Snowboard felszerelések.
Sapkák, zoknik.
Sí-szerszámok, vaxok.
Bukósisakok, szemüvegek.
Síbox bérelhető.

Nyitva tartás:
Érdeklődjön
honlapunkon
vagy telefonon:

www.kalaszisobarlang.hu

LÉLEGEZZ FEL!
Most minden januárban vásárolt bérletünkhöz
ajándék alkalmat adunk, az év első hónapjában!

5 alkalmas bérlethez + 1 ajándék,
10 alkalmas bérlethez + 3 ajándék alkalom.
Hívja bejelentkezésért
a +36 (70) 578 5278-as telefonszámot.
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26.
(Bejárat a Táncsics Mihály utca felől.)
Nyitva tartás: H-P: 10 – 18 óráig, Sz-V: 10 – 16 óráig.

+36 (70) 635 4401

*ÉRVÉNYES: 2017.01.31.

