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Túraverseny szép időben, jó társaságban (12-13. oldal)

Önkormányza hírek

Képviselő-testüle döntések
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 27-én hozo döntései:
Önkormányzat tulajdonú földrészletek hasznosítása
Az új rendelet megalkotására annak
érdekében volt szükség, hogy a bérbeadásra, illetve földhasználatba adásra
kijelölt földrészletek rendeltetésük, minősítésük szerint el legyenek különítve,
a rájuk vonatkozó – a Földforgalmi törvény rendelkezéseit is figyelembe vevő –
szabályozás átlátható legyen. Ugyanezen
okokból szükségessé vált a rekreációs
célú földrészletek kijelölésről új határozat elfogadása.
Közterület- és településrész név,
valamint a házszám rendelet megalkotása
A testület 2003-ban alkotta meg a
közterület-, utca- és településrész
nevek megállapításáról, valamint
a házszámozásról szóló rendeletét.

A jogszabályi környezet a rendelet
elfogadása óta megváltozott, ezért
az új rendeletet a címkezelésről,
földrajzi nevek megállapításáról
szóló jogszabályokkal harmonizáltan
szükséges megalkotni.
Önkormányzati tulajdonú helyiségek elidegenítése
Az új rendelet a lakástörvény alapján
szabályozza a kedvezményeket, amelyek
a törvénnyel összhangban csak az
állami tulajdonból átkerült lakásokra
vonatkoznak, a továbbiakban a többi
lakást lehetőség lesz piaci alapon
értékesíteni, ezzel többletbevételhez
juthat az önkormányzat.
Háztartási szennyvíz elszállítás
A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére pályázati felhí-

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények
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Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros
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Budakalász lendületben a
hiteles tájékoztatásért!

vást jelentetett meg a város. A pályázati
kiírásban megadott határidőig egy pályázat érkezett, mely a kiírásban foglalt
feltételeknek nem felelt meg. A közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében ezért rövidített határidővel írt ki
ismételten pályázatot az Önkormányzat.
Víz főnyomócső áthelyezés
A Klenity II területen a Téglási András
utca és a József Attila utca felé eső, még
beépítetlen terület Szentendrei úttal
párhuzamos részen a közmű térkép
tévesen tartalmazta a víz főnyomócső
elhelyezkedését. Jelenleg az itt
található telkek alatt halad a vezeték. Az
ingatlanokat tehermentesen adta el az
Önkormányzat, szolgalmi jog utólagos
bejegyzéséhez a tulajdonosok nem
járulnak hozzá. A főnyomócső közterületi
áthelyezésének költsége 14 millió forint,
melyet az önkormányzatnak kell fizetnie.
A DMRV Zrt. kizárólag műszaki hiba
esetén köteles a hibás szakasz cseréjére.
A Lupa Egyesület 2016. évi elszámolása
A Lupa Egyesület 2016. évről készített
beszámolóját határidőre benyújtotta.
A beszámoló tartalmilag megfelel a jelenleg hatályban lévő megállapodásnak.
Az Önkormányzat elfogadta az egyesület
2016. évre vonatkozó elszámolását és engedélyezte a maradvány 694.712 Ft tartalékként történő felhasználását.
Műjégpálya
A Vidra Se 2017. januárjában megalakította jégkorong szakosztályát, amely a
Cserkészház melletti műjégpályát használja bázisául. Az egyesület tervei között
szerepel a pálya sátortetős befedése,
amelyhez TAO forrás igénybevételére
jogosulttá váltak. Az ehhez szükséges hat
millió forint önrész biztosítását kérték az
Önkormányzattól. A Képviselő-testület
jelenleg az elvi hozzájárulását megadta
pénzügyi elköteleződés nélkül, maximum 5 év időtartamú területbiztosítással.
A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek
előterjesztései teljes terjedelemben
megtalálhatók a város weboldalán.
(budakalasz.hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti-ulesek/)

INTERJÚ Ercsényi Tiborné alpolgármesterrel

Tavasz a megújulás jegyében
Az áprilisi testüle ülésen számos olyan kérdést tárgyaltak
a képviselők, melyek a következő időszak fejlesztéseit határozzák meg. A főbb napirendi pontokról Ercsényi Tiborné
alpolgármester-asszonyt kérdeztük.

 Újabb mozgalmas hónap telt
el Budakalász életében. Április
utolsó csütörtökén ismét összeült
a grémium, amikor többi között
tárgyalták az önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosítását is. Milyen döntések születtek
ezzel kapcsolatban?
Budakalászon a város tulajdonában vannak mezőgazdasági célú földterületek
is, azonban az utóbbi években egyre kevésbé jellemző a városban a földművelő
tevékenység. Egy másik út, ha ezeket a
művelés alól kivont területeket, – mezőket, gyepeket, szántókat – valamilyen
sport- vagy rekreációs célra hasznosítják. Ezzel lehetőségünk nyílik arra, hogy
a környezeti értékek megóvásával őrizzük meg a város zöld zónáit, valamint
tovább erősíthetjük a város egészségtudatos, sportos arculatát.
 A földterületek mellett, érintették az önkormányzati lakás és
nem lakás célra szolgáló ingatlanokat is, ahol az elidegenítési feltételeket tárgyalták.
Egyre nagyobb az érdeklődés az önkormányzati lakások megvásárlására.
Fontos tudni, hogy ezeknek két típusa
van. A korábban állami tulajdonú, valamint a rendszerváltás után megvásárolt
vagy az önkormányzati építésű ingatlanok. A lakástörvény alapján ezt a két
kategóriát meg kell különböztetni. A fő
különbség a megvásárlással kapcsolatban van, mivel előbbi sokkal kedvezőbb
feltételeket szab a vásárlónak. Az ilyen
típusú ingatlanok eladásakor elsősorban a törvény és nem a piaci szempont
a döntő. Budakalászon többségben vannak azok az ingatlanok, amelyeket a vá-

rosvezetés építetett illetve vásárolt meg
korábban, ezekhez kedvezőbb feltételek
mellett, de az érvényes piaci áron lehet
hozzájutni.
 A víz témakörénél maradva, milyen változásokat helyeztek kilátásba a főnyomócső ügyében?
Mind a közmű, mind a DMRV Zrt.
térképein sajnos nagyon sok esetben
hibásan találhatóak meg a víznyomócsövek helyei. Nincs olyan építkezés,
ahol a munkások ne bukkannának
olyan vízcsőre, ami a térkép szerint teljes máshol van. Ez a probléma a Klenity
városrészben értékesített ingatlanok
esetében is kiütközött, ahol a feltárások
során derült ki, hogy a főnyomócső a
magántulajdonú ingatlanok területén
helyezkedik el. A csövek áthelyeztetésének költsége emiatt az Önkormányzatra hárul.
 Ellenkezőek a vélekedések a
műjégpálya lefedésének ügyében.
Milyen megoldás született az ülésen?
A helyi cserkészcsapat közreműködésével, a tavalyi évben önkormányzati
támogatással valósult meg Budakalász
első szabadtéri műjégpályája. Fennállása óta a költségvetés jelentős részével,
majdnem tíz millió forinttal járult hozzá
eddig az Önkormányzat a létesítmény
működtetéséhez. A támogatás célja az
volt, hogy a város gazdagodhasson egy
újabb közösségi térrel, ahol a településen és a környéken lakók sportlehetőségre lelhetnek. A jégpályán emellett a
versenysport is megjelent, mivel a Vidra
Sportegyesület és a cserkészcsapat közösen működtet egy jégkorong szakosz-
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tályt. Mint kiemelt sportág, lehetőségük
adódott a TAO-s pályázatokon indulni,
ehhez azonban szükséges a terület tulajdonosának, az Önkormányzatnak is a
hozzájárulása. A sportpálya lefedése
mintegy húsz millió forint ráfordítást
igényel, ennek az önrészéhez – a teljes
összeg 30 százalékához – kért segítséget
az egyesület. A szigorú pályázati követelmények és a sportcsapat újszerűsége
miatt, a Testületnek komolyan át kellett gondolnia hogyan dönt az ügyben.
A pályázati lehetőséget támogattuk,
ugyanakkor az önköltség előteremtésében egyelőre nem vállalunk részt. Ha a
jövőbeli eredmények azt mutatják, hogy
érdemes segíteni munkájukat ilyen
módon, az Önkormányzat lehetőségeihez képest biztosítani fogja a szükséges
forrásokat.
 Folyamatosak a fejlesztések és
beruházások is. Hol tartanak ezek
a folyamatok?
Az elmúlt napokban elkészült a
Fácán köz aszfaltozása és jelenleg is
folyik az Erdőhát, Hegyalja és a Lugas
találkozásánál a csomópont kialakítása.
Hamarosan kezdődik az Erdőhát utcai
járda építése is. Már zajlik az Omsz-tó
környékére tervezett sétány kialakítása,
hogy a rekortán pálya futóit ne zavarják
a járókelők. Emellett a tó és a sportpályák melletti parkoló is térköves burkolatot fog kapni, ahol több férőhelyet
is fogunk tudni biztosítani. Ha ez elkészült, akkor a környezet rendezése, a
tájon keletkezett sebek begyógyítása következik. Célunk, hogy a munkálatokkal
kulturált, szép környezet biztosítsunk a
tó látogatóinak.
2017. április 28.
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Csatornázás gőzerővel
Továbbra is nagy erőkkel folyik a Berdó
csatornázása. Egy tavaly október végi pályázaton 389 millió forintot nyert a város
e célra. A városrész csatornázásának költsége a terület adottságai miatt 1,5 millió
forint lenne ingatlanonként. A pályázatnak köszönhetően az itt élőknek az összeg
töredékével, 300.000 forinttal kell hozzájárulniuk a csatornázáshoz. A közbeszerzési eljárás során a kivitelezést a Penta Kft
nyerte, így a munkálatokat ez a cég végzi.
A csatornaépítés befejezése 2017 novemberében várható, azt követően pedig az
utakat és a vízelvezetést is megépíti az Önkormányzat.
A Gerinc utcai szennyvízcsatorna építése két szakaszon zajlott április folyamán.
Az első szakasz, az Áfonya utca és Felsővár
utca közötti terület, míg a második szakasz
a Fél utca és 2299/4 helyrajzi számú utca

között. Eddig tíz házi átemelőt épített meg
a kivitelező. A Bodza és Gyümölcs utcai
szennyvízcsatornát kiépítették. A Füves
utca feletti szakaszon, mintegy 15 méteren sziklabontás miatt naponta csupán öt
méteren lehetett elvégezni a munkát. Ezen
a szakaszon teljes talajcserére került sor,
a sziklatörmeléket pedig elszállították.
A Kökény utcai szennyvízcsatorna teljes
egészében kiépült. Az ünnepnapok, illetve
az időjárási viszonyok némi csúszást eredményeztek.
A Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya felhívta a kivitelező figyelmét, hogy a
Kálvária dombra vezető ideiglenes lépcső
járólapjait és annak korlátját nem helyezték vissza, így a jelenleg is használatban
lévő gyalogos közlekedőút ebben az állapotában balesetveszélyes. Ennek rendezését
a vállalkozó cég vállalta.

A lakosok visszajelzései alapján a kivitelező az építés során gondosan jár el és
együttműködő az ingatlantulajdonosokkal
is.
Az Önkormányzat kéri, hogy akik a
csatornázási kérelmeket a megadott április 30-i határidőig elmulasztották leadni,
tegyék meg mielőbb! Ezt követően kapnak
az érintettek tájékoztatást a fizetési határidőkről.

Három közintézmény
energe kai felújítása zajlik
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Az Önkormányzat saját forrásainak bővítése érdekében folyamatosan figyeli az élérhető pályázati lehetőségeket. Pályázati
hozzájárulással épült meg 2014-ben a Mályva utcai bölcsőde, az
elmúlt két évben pedig a Nyitnikék Óvoda és a Telepi Óvoda épületét korszerűsítették ilyen módon.
Az idén a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 64,3 millió forinttal támogatja három közintézmény energetikai felújítását. A pályázat száz százalékos intenzitású, tehát nem
kell önrészt biztosítania az Önkormányzatnak. Az Idősek Klubja
épületére már felkerült a szigetelés, itt hamarosan napkollektorokat is elhelyeznek a tetőn. A pályázaton kívül a város saját
költségén kicseréli az elavult kazánt is az intézményben. A másik
épület a Kalász Suli étkezője, ahol a szigetelés szintén felkerült
már. Az Önkormányzat az étkezőnél is elvégzi pályázaton kívül a
szükséges épületgépészeti felújítást. Az iskola étkezőjében a teljes
vízvezetékhálózatot újra kell építeni, mivel a vízcsöveket korábban a tetőtérben vezették. Ez télen rengeteg problémát okozott
a folyamatos fagyás miatt. A felújításra az üzemen kívüli nyári
szünetben kerül majd sor. A harmadik érintett épület a Polgármesteri Hivatal, ahol szintén szigetelést és napelemet építenek
majd az energetikai pályázatnak köszönhetően a nyár folyamán.
Fontos még megemlítenünk, hogy a Belügyminisztériumtól
is nyert a város tavaly 40 millió forintot a Budai úti bölcsőde
felújítására. Itt hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást a
munkálatok elvégzésére. Nagy projekt lehet a Vasút sori óvoda
újjáépítése, melyre tavaly pályázott a város. Az elbírálás folyamatban van.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Önkormányza hírek

Lendületben a közösségért

ÁLLÁS

Fejlesztések az Omszk-tónál

Budakalász Város Önkormányzata

Budakalász lendületben a közösségért

Térköves sétány
épül az Omszk tó
körül
<ŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝŝĚƅ͗
2017. április 27. – június 15.
Beruházó: Budakalász Város Önkormányzata
a közösségért!

facebook.com/budakalaszvaros

www.budakalasz.hu

Az Omszk park területén két helyszínen zajlanak párhuzamosan és időjárás
függvényében a fejlesztési munkálatok.
A tó körüli sétány alapjának építéséhez
szükséges zúzott követ a kivitelező már
leszállította. A munkák befejezése után

a sportolók mellett a sétálók is kulturált
körülmények közt használhatják majd a
parkot az új térköves felületen. A sétány
1100 méter hosszú és 2 méter széles lesz.
Az építés mintegy 31 millió forintos költségét a Luppa-tó vízfelületének értékesítéséből fedezi az Önkormányzat.
A Sport utcai parkoló területére korábban ideiglenes felületkiegyenlítésként
zúzott követ rakatott le az Önkormányzat. Mivel ez porzik, végleges megoldást
alakít ki jelenleg a vállalkozó. A meglévő
anyagot nem hordják el, hanem átforgatják és térkövet raknak rá. A parkolót
emellett kibővítik, a tó felé eső oszlopsorig így néhány méterrel és parkolóhellyel
megnövekedik a kapacitás.

segédmunkás munkakörbe
ú enntartással és parkfenntartással
kapcsolatos feladatok ellátására
munkatársat keres.
Részletek a honlapon: budakalasz.hu/
varosunk/allas/

Útépítések a városban

Pályázatok

Helyi véde épületek felújítására lehet pályázni
emellett városszerte elszórtan találhatóak
ezek az épületek) és a helyi védett ingatlanja értékkataszterben védett elemeit
kívánja felújítani úgy, hogy a felújítással
értékkülönbözet jön létre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.

Budakalász Város Önkormányzata Települési Értékvédelmi Pályázatot hirdetett a település területén található helyi
védettséget élvező épületek, építmények
felújításának támogatására. A támogatás
igénybevételére jogosult az, akinek ingatlanja I. vagy II. védettségi kategóriájú minősítés alá esik (jellemzően az óvárosban,

A kérelem kedvező elbírálása esetén
Budakalász Város Önkormányzatának
Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága dönt a támogatás mértékéről, melynek összege a felújítás költségének legfeljebb 50 százaléka, maximum
500.000 forint lehet.
A pályázat részletes feltételei az alábbi
linken találhatóak: www.budakalasz.hu/
ertekvedelmi-palyazat-2/

„Közös út, közös jövő” – Krea v pályázat
A Nemzeti Fejlesz- témájához kapcsolódva a tiszta, intelligens
tési Minisztérium, a és közösségi közlekedési lehetőségeket
Földművelésügyi Mi- népszerűsítő alkotásokat várnak.
nisztérium és az Emberi
A három kategóriában (rajz, fotó, szaErőforrások Minisztéri- badon választott technika) külön díjazzák
uma Európa legnagyobb hét csoport (óvodás, alsó és felső tagozatos
közlekedéssel összefüggő környezetvé- általános iskolás, 14-18 éves, fiatal felnőtt,
delmi kampányához csatlakozva ismét családi és csoportos alkotások) legjobbjait.
meghirdeti egyéni, családi és csoportos
kreatív pályázatát. A kiírók a 2017-es Eu- Részletes információk:
XI. ÉVFOLYAM,
SZÁM
z 2017.
8.
rópai
Mobilitási Hét5.
„Közös
út, közös
jövő”MÁJUS
www.emh.kormany.hu

A városvezetésnek alapvető törekvése, hogy minden belterületi
összközműves ingatlan szilárd útburkolattal rendelkezzen. Számos
településen a tulajdonosoknak hozzá
kell járulniuk az útépítés költségeihez, ezzel ellentétben nálunk ezeket
a fejlesztéseket az Önkormányzat
maga állja. Az elmúlt években számos utca burkolata készült el és újult
meg a város teljes területén.
Jelenleg az Erdőhát utca és
Hegyalja utca találkozásánál lévő
csomópont építése zajlik. Itt most
a szegélyeket rakja le kivitelező. Az
Erdőhát utcában az úttestet óriási –
mintegy száz milliós – költsége miatt
állami támogatásból építette meg
tavaly Önkormányzat. Itt forgalomlassító beavatkozásokat is terveznek,
mivel a lakosság nehezményezte,
hogy az autósok nagy sebességgel
közlekednek. Az idén járdát is épít az
Erdőhát utcában a város, valamint
fasor telepítését is tervezik a későbbiekben.
Emellett az Aranyeső utcában zúzott köves burkolat került az útfelületre. Elkészült az aszfaltozott új út is
a Fácán közben.
A kátyúzási munkálatokat május
folyamán végzik el. Jelenleg a javításra szoruló területek felmérése,
illetve az árajánlatok bekérése zajlik.
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Zöld Zóna

Tilto égetéshez hívták a rendészeket

Az elmúlt hetekben magasra csapó
lángok miatt vonultak egy házhoz az Önkormányzati Rendészet járőrei. A Budai
úti ingatlanban egy régi ház bontásából
származó anyagokat égetett az ott lakó
személy. Ezek közt voltak régi bútorok, vasalkatrészeket is tartalmazó elemek, egyéb
hulladékok. A városrendészek a tüzet azonnal eloltották. Az égetést végző személlyel
szemben feljelentéssel éltek, mivel nem

száraz zöldhulladékot, hanem szemetet
égetett. Így az esetet a Katasztrófavédelmi
Hatóság fogja elbírálni.
Ismert tény, hogy az égetés lehetősége
sok más feltétel mellett azt jelenti, hogy a
saját kertben, a helyszínen keletkezett száraz zöldhulladék égethető csupán, más hulladék semmilyen formában nem. A levegő
védelme érdekében mindenkit kérünk az
előírások betartására. Az égetés szabályai idén még május 15-ig változatlanok. A nem komposztálható kerti
zöldhulladék (növényi eredetű száraz hulladék) égetése 2017-ben április 15. és május 15. között pénteki
napokon, illetve az önkormányzat
által megszervezett várostakarítási
napokon megengedett. Az égetést 8
és 17 óra között lehet elvégezni.

Tüskés kiskedvencek találkozója
A Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete szervezésében az afrikai fehérhasú törpesünnel ismerkedhettek meg
az érdeklődők a Kós Károly Művelődési
Házban, április 22-én a Föld napján. A különleges házi kedvencek bemutatása mellett a tenyésztők versenyen mérették meg
állataikat, ahol díjjal ismerték el a legszebb
egyedeket.
Még nem gyakoriak hazánkban, de a
szakértők szerint igazán remek házi kedvenc válhat belőlük: szelídek, igénylik a törődést, gazdájukat megismerik, szúrós kis
tüskéiket lelapítják a közelükben.
Ez a nemesített fajta sokban különbözik a keleti társaktól, akikkel nap, mint nap
találkozhatunk. Kisebbek, csöndesebbek,
és megfelelő tartási körülmények között

egyáltalán nem kellemetlen a szaguk sem.
A szabadban és olykor a kertekbe is
bemerészkedő keleti sün azonban nem
háziállat. Ha valaki mégis meg szeretne
szelidíteni egyet, jó tudni, hogy egy kifejlett, felnőtt állatnak körülbelül 8000
tüskéje van, amiket veszélyhelyzetben
használni fog.

Takarítsuk árkainkat,
kaszáljuk le a füvet!

Az Önkormányzat ezúton is kéri a lakosságot, hogy a saját ingatlana előtti területet mindenki saját és közösségi érdekeket
is szem előtt tartva, az alapvető igényességnek megfelelően tartsa rendben.
Fontos szerepet játszik a városkép és
biztonságunk megóvásában, hogy az esővizet megfelelően el lehessen vezetni. Ezt
szolgálják a szikkasztó árkok, vízelvezetők, átereszek, amiknek köszönhetően a
csapadék nem az úttesten, a járdán vagy a
kertekben gyűlik össze, nehézséget okozva
ezzel a közlekedésben és a mindennapi
életben. Ahol a közelmúltban nem tettek
eleget a vízelvezetők karbantartásának,
esetleg eltömítették, beépítették az árkokat, ott a felgyűlt vízmennyiség gyakran
nem tud akadálytalanul elfolyni.
Ahogy télen eltakarítjuk a havat, úgy
a nyári időszakban is akadnak feladatok. Ilyen teendő, hogy ingatlanunk előtt
a füvet kaszáljuk le illetve a sövényeket
tartsuk karban annak érdekében, hogy
ne lógjanak be közterületre. Ez ugyanis
akadályozza a járdákon a gyalogos közlekedést.
Az Önkormányzat jelentős összegeket
és energiát fordít a közterületek karbantartására, így ezzel párhuzamosan számít
a lakosok hasonlóan felelős hozzáállására
saját területükön. A fenti feladatok elvégzését két helyi rendelet is előírja, amit az
Önkormányzati Városrendészet ellenőriz.
Bízunk az együttműködésben!

Szegfű utcai park
karbantartás

Ha yúcsalád költözö
az Omszk-tóra

Munkálatokazt végez a város a Szegfű
utcai parkban. A karbantartás magában
foglalja a fák metszését, a növények gondozását, a gyomirtást, mulcsozást, sövénynyírást és a sétány újra murvázását.
A munkák végeztével bízunk benne, hogy
a megújult parkot a látogatók is örömmel
veszik majd használatba.

Sétáljunk el az Omszk-tóhoz és figyeljük együtt a frissen ideköltözött
hattyúcsalád mindennapjait! Eddig a
vadkacsákat és szárcsákat látogathattuk, most azonban örömünkre szolgál,
hogy ez a kecses madár is megjelent a
területen.
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Vendégünk: Kovács László rendőrezredes

„Budakalász most egy csendes zug”
Utoljára télen beszélge ünk a várost érintő rendvédelmi ügyekről az illetékes
rendőrkapitányság parancsnokával, Kovács László rendőrezredessel. Büszkén
számolt be arról, hogy az elmúlt hónapok nyugalmasan teltek a városban, ezért
kollégáival az elkövetkezendő időszakban a megelőzésre és a jövőbeli feladatokra koncentrálhatnak.
 Mennyire volt eseménydús az elmúlt időszak a városban, a rendőrség szempontjából?
Nagyon boldogok vagyunk, mert
Budakalász most egy nyugodtabb, csendesebb kis zuga lett a rendőrkapitányságnak.
Ha összevetjük a 2016-os év első néhány
hónapját az ideivel, azt kell, hogy mondjam, hogy nyugodtabb napokat élünk, és
ezért nagyon hálásak vagyunk.
 Nagy erőkkel készül a M0 és a
11-es főút körforgalmának átépítése. Ezzel kapcsolatban milyen
visszajelzések érkeztek a rendőrség
felé?
Mostanában nem igazán jellemző. Sokkal több jelzést, kérést és információt kaptunk a lakosságtól, mikor a leállás idején
nem történt semmi. Most én úgy gondolom, hogy mindenki bizakodik és várja,
hogy elkészüljön az átépítés. Látjuk, hogy

már szépen lassan mindenhol megjelenik
egy-egy aszfaltcsík, hogy kilógnak a vezetékek az útburkolatból, alakul a kivitelezés. Természetesen folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot a közútkezelővel, mi is szeretnénk pontosan látni, hogy mikor ér véget
ez az egész beruházás, hiszen az új körforgalmat meg kell tanulni használni. Az eddigi tapasztalataink nagyon biztatóak, ahol
az országban ilyen turbókörforgalmat építettek ki működik és jó megoldást jelent.
Bízom benne, hogy számunkra is pozitív
változást jelent majd és hamar megtanuljuk a közlekedési rendet.
 Milyen egyeztetéseket folynak
Budakalász Város Önkormányzatával?
Egyrészt egyeztettünk arról, hogy a
tavalyi évhez hasonlóan, folytatjuk közös
szolgálatunkat a városőrséggel. Mivel
szerencsére egyre többen vannak, így na-

gyobb erővel és hatásfokkal tudunk közösen dolgozni. Továbbra is fenntartjuk az
Omszk-tó környéki járőrszolgálatunkat,
ennek sikerességét mutatja, hogy nem volt
az előző évben egyetlen fulladásos eset
sem. Másrészt megállapodtunk, hogy az új
Lupa Strand kapcsán is folyamatosan kapcsolatban maradunk az önkormányzattal,
valamint az üzemeltetővel és az általa alkalmazott biztonsági szolgálattal is. Még a
szezon sehol sincs, de már most keressük
a megoldást és a megfelelő működtetési
protokollt, ami mind a lakosságnak, mind
a létesítmény látogatóinak élhető és fenntartható. Úgy tervezzük, hogy nagyjából
kéthetente tartunk majd egy koordinációs találkozót, hiszen még nem tudjuk,
hogy pontosan mekkora feladat vár ránk.
Bízunk abban, hogy a folyamatos kommunikáció és érdekegyeztetés meghozza a kívánt eredményeket.
Lakatos Melinda

Közérdekű

Biztonságos és kulturált
lesz az átjárás
a bevásárlóközpont felé
A Hírmondó áprilisi számában közöltük Sárosi Tibor BMSE elnök levelét,
melyben egyértelművé tette a sportpályák mellett található bevásárlóközpont
felé haladó gyalogos átjáró lezárásának
fontosságát. A sportpályák tulajdonosa
a BMSE, saját felújított területét jogosan
védi az illetéktelen behatolóktól, a vandáloktól, szemetelőktől, valamint a felelőtlen kutyatulajdonosoktól. Sajnálatos,
hogy az elmúlt időben rendszeressé

váltak a nagy értékben elkövetett rongálások. Emellett az is aggasztó, hogy az
egyik edző kisfiút megharapta egy kutya.
A sportklub 180 gyerek biztonságáért
felel, így érthető ez a lépése.
Jó hír, hogy a hipermarket még tavaszi határidővel vállalta a Sportcsarnok

vonatkozó bejelentés érkezett. Ezeket a
járműveket az Önkormányzati Rendészet
minden esetben figyelmeztető matricával
látta el. Az intézkedés megtette hatását,
A Hírmondó előző számában már hírül mivel a tulajdonosok ezt követően rövid
adtuk, hogy a közterületen tárolt üzem- időn belül maguk szállíttatták el a helyképtelen járművek elszállításáról írt alá színről az autókat. Eddig egy esetben volt
szerződést a Polgármesteri Hivatal. Több szükség hatósági intézkedésre, melynek
kapcsán
ilyen,
közterületen5. tárolt
XI. ÉVFOLYAM,
SZÁMroncsautóra
z 2017. MÁJUS
8. továbbra is várják a tulajdonos

Működik a roncsautómentesítő akció

mellett ívben haladó, valamint a sportcsarnok sarkától a bevásárlóközpontig
tartó gyalogút megépítését, mivel nagyrészt az ő területét érinti a szükséges
bővítés. Ezzel a megoldással a kerülési
távolság minimális – mintegy 150 méter
– lesz és a kiépített gyalogúton biztonságosan is haladhatunk a helyszínek
között.
A környék gyalogosan arra közlekedő
lakói, illetve a gyalogút használói megnyugvással vehették tudomásul, hogy az
átjárásra továbbra is lesz lehetőség.
Fontos azt is hírül adnunk, hogy a
tulajdonos csak akkor zárja le a régi átjárót, ha már elkészült az új járda.

jelentkezését a Polgármesteri Hivatalban.
Az EUZ-699 rendszámú Opel Corsa típusú
gépjárművet a körforgalom melletti területről szállították el április 18-án.
A további hasonló ügyeket a város
oldalának közbiztonsággal foglalkozó
menüpontjában követhetik nyomon (budakalasz.hu/varosunk/kozbiztonsag/).
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Nachrichten / Hírek

Parlamen tanulmányút a város támogatásával

Sváb mulatság és
nemze ségi nap

koronázási jelvényeket és a felsőházi
üléstermet, valamint megismerték a
Ház történetét és a benne található
műalkotásokat. Volt olyan osztály, amelyik budapesti sétával tette teljessé a tanulmányutat.

Budakalász Város Önkormányzata
számára nagyon fontos a város iskoláinak segítése és az intézményekben
tanuló gyerekek tanulási, nevelési körülményeinek folyamatos javítása. Amellett, hogy új iskolát épít a gyerekeknek,
a város minden évben 3-4 millió forinttal segíti a meglévő iskolákat. Az elmúlt
évtől kezdődően pedig tanulmányút
keretében lehetőséget biztosít az alsó
tagozaton végző 4. évfolyamamoknak a
magyar demokrácia jelképének, a törvénykezés helyének megismerésére, a
Magyar Országház látogatására.
A programban Budakalász összes negyedik osztálya, összesen mintegy 150
gyermek tekinthette meg a Parlamentet
áprilisban. A látogatás során a gyerekek megnézték az épület díszlépcsőjét,
kupolacsarnokát, a Szent Koronát, a

Az idén az egyik osztály Nógrádi
Anikó tanítónő segítségével a parlamenti látogatást összefoglaló, saját
készítésű montázzsal köszönte meg az
Önkormányzatnak a tanulmányutat. Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony
ezt követően személyesen látogatta meg
az osztályt és mondta el, hogy milyen
örömmel fogadták a Városházán a beszámolót.

Már 2008 óta rendszeres program a Német Nemzetiségi Nap, mely
a helyi német közösség egyik legnagyobb eseménye. A programot idén
már kilencedik alkalommal szervezte
meg a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Egyesület. Állandó fellépők
a Kalász Suli Általános Iskola tanárai és diákjai és a Nyitnikék Óvoda
legkisebbjei, akik mindig egy német
nyelvű előadással kedveskednek a
résztvevőknek. Az ünnep ezenfelül
kibővült a sváb mulatsággal, ahol a
Trió S Együttes szolgáltatta a talpalávalót. A táncház most is késő estig
tartott, az elfáradtakat nemzeti ételek és finom, hűs sörkülönlegességek
frissítették fel.

Áprilisban is sikeres volt a hónap fotója pályázat
is
sban
u
j
á
M
fel! :)
a
r
ó
t
o
f
Szakmai díjas: Berencsi Sándor

Örömmel hirdetjük ki áprilisi fotópályázatunk győzteseit.
Közönség szavazásunkon Madai Balázs: Csendélet a Kálvárián című képe
került ki nyertesként. A zsűri szakmai különdíját pedig Berencsi Sándor: Kanális
című munkája kapta.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Köszönjük minden pályázónak és szavazónak az igen aktív részvételt!
A képek ezúttal is bemutatták a város

Közönségdíjas: Madai Balázs

Madai Balázs: Csendélet a Kálvárián
(Közönségdíjas)

szépségeit és értékeit, valamint éreztették
azt, hogy azt fotósok kedvelték a témát.
A nyertes képeket megjelentetjük a
Budakalászi Hírmondó májusi számában. A nyereményként felajánlott kerámia Kalász kocsit és a Budakalász ernyőt
a Polgármesteri Hivatalban vehették át
a győztesek.
A városképek mellett májusi rendezvényeinkről, a Kevélyre fel versenyről és
a Kocsifesztiválról is örömmel fogadjuk
fotóikat!
Berencsi Sándor: Kanális
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Várostakarítás

Egyre kevesebb a szemét a városban
ciók és a társadalmi tudatnevelés is kedvező hatást gyakorolnak a környezetünk
védelemére.
A közösségi eseményen összesen
mintegy száz lelkes résztvevő dolgozott
a város tisztaságáért. A közreműködők
összetételét tekintve minden korosztály
képviseltette magát. Találkoztunk 76
éves hölggyel is, aki szorgalmasan haEz alkalommal is sikeres volt és sok
budakalászit közösségi tevékenységre
sarkallt az Önkormányzat szervezésében
megvalósuló várostakarítási akció.

jolgatott az eldobált műanyag flakonok
után. Emellett a fiatalabb korosztály is
képviseltette magát, bicikliken a helyszínekre robogó kisiskolás fiúkat is láttunk,
hátukon seprűkkel.
Pozitívum, hogy évről évre érezhetően csökken a szemét mennyisége. Ez
a kedvező folyamat köszönhető egyrészt
annak, hogy a város jelentős figyelmet
fordít a közterületek karbantartására.
Másrészt a korábbi várostakarítási ak-

A lelkes takarító csoportok a város
egész területén tevékenykedtek. Az
Omszk-parkban, a Berdóban, a Klenityben, az Óvárosban, a Cserkészház
környékén és a Lenfonógyár területén

egyaránt. A munkában részt vett több
szervezet, így az Egészségklub, a Viola
Egyesület, a cserkészcsapat, a Kalász
Suli, a Budakalászi Baráti Kör, a Védegylet, a CivilKalász Közösség, a Horgászok,
BMSE valamint számos család és lakóközösség

A munkában elfáradt résztvevőket a
Budakalászi Baráti Kör és a Fidesz tagjai a művelődési ház udvarán kondérban
frissen elkészített illatozó babgulyással
és paprikás krumplival várták.

Köszönjük a közös munkát! Találkozzunk ismét a következő őszi várostakarítási akción!

Iskolás példamutatás
Oklevéllel és ajándék bögrével jutalmazta Ercsényi
Tiborné alpolgármester asszony és Fetterné Ferenczy
Beatrix környezetvédelmi vezető Pesti Patrikot, a Kalász suli 5/a osztályos tanulóját, aki különös szorgalomról tett tanúbizonyságot. Az iskolai szemétszedést
követően önszorgalomból tisztította a patakot saját
célszerszámával, a gyűjtött szemetet szelektálva. Az
üvegeket és elektromos hulladékot maga vitte a gyűjtőhelyekre, így késő délutánig dolgozott.
Köszönjük Patrik!

XI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM z 2017. MÁJUS 8.
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Építészet

Építésze útmutató
Lakossági fórumot tarto unk
A Kós Károly Művelődési Házban,
2017. április 19-én, 17 órai kezdettel lakossági fórumot tartottunk a készülő
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet kapcsán.
A találkozót Kassai-Szoó Dominika
nyitotta, aki röviden beszélt a kézikönyvről és a rendeletről, illetve azok jogszabályi hátteréről.
Ezután Dénes Eszter, a munkában
részt vevő Pro Architectura-díjas építész vette át a szót, aki külföldi példákat
mutatott be. Elmondta, hogy Európában
már a 2000-es évektől készítenek arculati kézikönyveket egyes térségek, települések, vagy településrészek tekintetében.
Nagy-Britannia és Írország úttörőnek
számít a kérdésben, itt valamennyi település rendelkezik ilyen kézikönyvvel.
Ezek nem szakmai kiadványok, hanem
tömör, átlátható, mindenki számára jól
érthető kiskönyvek. Bemutatásra kerültek ezekben a kézikönyvekben általánosságban lefektetett alapelvek, célok, a
kézikönyvek típusai, tartalmi felépítésük.
Fontos megjegyezni, hogy a kézikönyvek
bárki számára ingyenesen elérhetőek az
interneten. A külföldi példákból is kiderül, hogy nemcsak nálunk, hanem Európa

más részein fontos alapelv, hogy bár a telekhatáron belül található környezet – az
épülettel együtt – a tulajdonosé, a látvány
viszont mindenkié.
Dénes Eszter előadása után Turi Attila
főépítész beszélt a kézikönyv és a rendelet
szerepéről, céljáról, és a Helyi Építési szabályzat majdani alakulásáról. A főépítész
elmondta, hogy a kézikönyv és rendelet
legnagyobb szerepe abban lehet, hogy a
környezetkultúrával kapcsolatos elfeledett tudásunkat felszínre hozza. Segíthet
abban, hogy rájöjjünk a hogyanra, ami a
szerethető, elégedettséget kiváltó településkép kialakításához vezet.
Alapgondolatként ő is elmondta, hogy
a ház haszna a gazdáé, a látványa a közösségé. A házunk tehát nem teljesen magányügyünk.
Turi Attila hangsúlyozta, hogy a kézikönyv nem megszabni, regulázni akar,
hanem példát szeretne mutatni és olyan
kérdéseket feltenni, melyeket adott esetben mi nem teszünk fel magunknak. Ez
vonatkozhat a telekválasztástól kezdve
az építész kiválasztásán keresztül a ház
tájba illesztéséig, homlokzatalakításig
mindenre, ami az építéssel kapcsolatos.
Elmondta, hogy kormányzati cél, hogy

a településkép arculatának kérdése helyi
ügy legyen, azaz a mi dolgunk, hogy eldöntsük, mi a módi és mi a talmi Budakalászon.
Kassai-Szoó Dominika építész zárta az
előadások sorát, aki bemutatta kézikönyv
tervezett tartalmi felépítését, illetve a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkársága és Lechner Tudásközpont által készített, fiktív település,
Magyarszéphely – az interneten elérhető
(budakalasz.hu/ugyintezes/helyi-epitesugy/) – minta kézikönyvét.
Az előadások után egy rövid beszélgetés következett, ahol az időközben
felmerülő kérdéseket a főépítész úr megválaszolta.
A kézikönyv és a rendelet munkaközi
anyagának elkészülése után szintén tartunk lakossági fórumot, ahol a most tartott találkozón résztvevők kis számánál
remélhetőleg többen részt kívánnak majd
venni a közös munkában.
Turi Attila, Budakalász főépítésze,
Varga Rita főépítészi munkatárs

Budakalász, ahogy ők lá ák akkor, ahogy te látod ma

Van, akinek a nagymama háza, egy
kőkerítés, a templom tornya.
Van, akinek a nagy gesztenyefa, a kis
állomásépület, vagy a dombok kontúrja.
Van, akinek egy árnyas tornác, a kis
padlásablak, egy színes üvegberakás…
Vagy?
Vajon mi az, amitől megdobbant a
szíve felmenőinknek, amikor hazaérkez-
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tek? Mi az, ami ebből megmaradt számunkra, és mi az, ami mára már csak
„a lehetett volna” világa? És mi az, amit
még unokáink is látni fognak?
Mi az, ami Neked Budakalászt, tágabb
otthonodat jelenti?
Keress a nagymama padlásán vagy
a kredenc alján régi fényképeket, képeslapokat az akkori Budakalászról, vagy
készíts a mai arcáról telefonoddal fényképet és oszd meg velünk!
Állítsuk össze közösen településünk
közösségi értéktárát! Dokumentáljuk
együtt városunk egykori és mai kincseit
és rejtett szépségeit, megalapozva a településkép védelmét és segítve a Település-

képi Arculati Kézikönyv megszületését.
A térképen is beazonosítható címmel
ellátott fotókat, vagy beszkennelt képeket a varga.rita@budakalasz.hu címre
várjuk. A beküldés folyamatos.
Amennyiben szükséges, Varga Rita
főépítész referens ügyfélfogadási időben
segít a szkennelésben.
Cím: Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Petőfi tér 1.
Ügyfélfogadás: H 9-12h, 13-18h;
Sz 8-11h, 13-16h
A már feltöltött fotók a budakalasz.
hu oldalon a Településképi Arculati Kézikönyv menüpontban megtekinthetők.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Egészség

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

ORVOSI ELŐADÁS

2017. MÁJUS 25. 18h

Preven v szűrések Budakalászon az Önkormányzat támogatásával 2017. évben
KLUBNAP

KIRÁNDULÁS

INTERNET ÉS VIDEOJÁTÉKOK:

Május 17-18. csütörtök - Kirándulás a HORTOBÁGYRA, az UNESCO
világörökségi helyszínére (legnagyobb összefüggő sztyeppe Közép-Európában) és HAJDÚSZOBOSZLÓRA.

2017. május 24. szerda - CSESZNEK,
GÁNT, PÁKOZD (buszos kirándulás)
Program: - a Cseszneki vár és a
közeli Kőmosó szurdok bejárása idegenvezetővel.
Ebéd a Várvölgy étteremben.
- Séta a Gánt határában lévő Bauxitföldtani Park tanösvényen.
- A Pákozdi Katonai Emlékpark megtekintése vezetéssel.
A program költsége 4000 Ft klubtagoknak, 5000 Ft nem klubtag hozzátartozóknak. Néhány szabad helyre
várunk még jelentkezőket.
Szervező: Kecskés Éva
Tel. 341-358 vagy 06 70/2542906
E-mail: kecskes.eva@t-online.hu

VESZÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

Indulás május 17-én a Nyugati
pu-ról a 11.23-kor induló Kócsag
IC.-vel. Szállás Hajdúszoboszlón.
Másnap utazás busszal Vókonyapusztára és Virágoskútra. Hazaindulás a 16.19-es Latorca IC.-vel.
További részletek kérhetők Dr.
Faragó Esztertől.
*
Június 1. csütörtök:
NINCS Klubnap
*
Június 8. csütörtök 17h
FÉLÉVZÁRÓ MEGLEPETÉS
KLUBNAP

*

Júniusra kétnapos kirándulást tervezünk Gyulára. Részleteket később
tudunk közreadni.

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

Női harmóniák
A teremtéstől
a boldogulásig

2017. május 21. vasárnap
19.00 óra
Budakalász, Szent Kereszt
Felmagasztalása templom

Furulyazenék és átiratok a
reneszánsztól napjainkig,
meglepetés-vendégekkel
és egyre több hangszerrel.
Szeretettel várjuk barátainkat,
ismerőseinket és minden érdeklődőt!
A belépés díjtalan. A koncert az esti
szentmise után kezdődik.

TÓTH DÁNIEL
pszichológus
Különösen ajánljuk az előadást
szülők, nagyszülők és pedagógusok
figyelmébe!
A belépés ingyenes.

Nyertes pályázat
a Nemzeti Együttműködési Alap
Közösségi környezet kollégium által
2016. december 15-én megjelentetett
NEA-17-M kódszámú, "Civil szervezetek működési célú támogatása
2017." című kiírásra benyújtott, NEAKK-17-M-0034 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett
EGÉSZSÉGES BUDAKALÁSZÉRT
című pályázatunk 150.000 Ft összegű
támogatásban részesült vissza nem
térítendő, 100 %-os támogatási előleg
formájában.

Testünk a csoda –
Interak v kiállítás a Faluházban

A Hangművelő
Szalonzenekar
tavaszi koncertje

A zenekar tagjai: Soós Anica,
Török Zsuzsanna, Vaizer Enikő
és Szabó Zsuzsanna

Előadó:

Országos bemutató körútjának egyik
állomásaként, 2017. április 19-21. között Budakalászon tekinthették meg az
érdeklődők a „Testünk a csoda” ismeretterjesztő kiállítást. A Művelődési Ház a
Föld napjához kapcsolódó rendezvényeinek részeként adott otthont az egyedülálló, utazó tárlatnak.
A Játékos Tudomány csapata már
visszatérő vendég, akik már több alkalommal is bebizonyították, hogy tanulni játékos könnyedséggel is lehet.
Legújabb kiállításukban a világegyetem
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egyik legizgalmasabb témáját hozták el,
az emberi test csodáit ismerhették meg
az érdeklődők. A paravánokat követve,
összesen nyolc állomáson keresztül mutatták be a különböző szervrendszereket,
melyek működését szemléletes, interaktív eszközökkel tették érdekesebbé.
A látogatók hasznos információkat találhattak még az elsősegélynyújtásról,
megelőzésről, egészséges életmódra
nevelésről, és a szűrő- és önvizsgálatok
fontosságáról.
A kiállítás minden korosztály számára tartogatott érdekességeket, a tárlatvezetők külön előadásokkal készültek
a látogatók életkorának megfelelően.
A Föld napjához kapcsolódva, a Kalász
Suli és Szentistvántelepi Általános Iskola diákjai is ellátogattak a Művelődési
Házba, ahol rendhagyó környezetismeret óra keretében, animátor segítségével
próbálhatták ki a különleges játékokat.
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Kevélyre fel! verseny

Kevélyre fel! – túraverseny szép időben, jó társaságban
Teljes feltöltődésben lehetett része annak, aki
a Kevély-túrát választotta programként május elsején. Tökéletes és száraz túraidő adatott a lelkes
résztvevőknek. Sokan évek óta visszatérő nevezők,
emellett találkoztunk új résztvevőkkel is. Már 9
órától gyülekezett a társaság, ahol túrázó és futó
kategóriában lehetett nevezni. Ezen belül családilag és egyénileg is regiszrálhattunk.
A szakszerű bemelegítést követően az indulók magukhoz vették a kiosztott ásványvizeket és
nekivágtak a távnak. Először a futók indulhattak
majd a gyalogosan túrázók. Kicsik és nagyok egyaránt képviseltették magukat, családok, kutyások
és szülők hordozóban vitt kisbabával. Színes kavalkádként vonult először az áradat, majd szellős
csoportokra oszlottak. Az átlag résztvevő 1,5 óra
alatt teljesíthette a 6,5 kilometeres távot a bércig.
A szervezés rendkívül körültekintő volt ezúttal is.
Az útvonalat színes ismeretterjesztő táblák övezték, melyet a szervező munkatársak napokkal korábban kihelyeztek. A résztvevő gyerekek a túra
során egy kvízjátékhoz is gyűjthettek válaszokat.
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Az úton csodás kilátásban gyönyörködhettünk,
szalonnát süthettünk a szépen kialakított pihenőnél. Az utolsó szakaszon egy megterhelő emelkedő
nehezítette a haladást. Itt sokan a már lefelé haladóktól kaphattak bíztatást, hogy tartsanak ki.
Aki teljesítette a túrát, a Kevély-nyeregre érve
tölthette el jól megérdemelt pihenését. Az érkezési sorrendet itt állapították meg és osztották ki a
nyeremény pólókat és érmeket. A szervezők zsíros
kenyérrel és süteménnyel kínálták az érkezőket. A
réten a különböző társaságok takarókra települve
élvezték a napsütést. Vidáman beszélgető felnőtteket és hancúrozó gyerekeket, árnyékban pihenő
kutyákat láthattunk.
A lefelé haladás már könnyebben ment, hazaérve az izomláz mégis mindenki számára garantált
volt!
Köszönjük a nagy arányú részvételt, ami egy
újabb példa a város közösségépítő tevékenységére.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

A résztvevők száma
az eddigi Kevélyre fel!
versenyeken:

Kevélyre fel! futóverseny
és családi gyalogtúra eredményei

Korcsoport
14 éven aluli lányok

2017. május 1. Budakalász – Kevély hegy

14 éven aluli ﬁúk

Korcsoport
14 éven aluli lányok
14 éven aluli ﬁúk
Futók
14 éven felüli nők
14 éven felüli férﬁak
lányok – nők
ﬁúk – férﬁak
Túrázók
ﬁúk – férﬁak
ﬁúk – férﬁak
Egyéni versenyző összesen:
Családok (gyermek 151, nő 71, férﬁ 70)
Összes résztvevő

Résztvevő (fő)
8
14
25
52
87
18
8
64
276
77
568

jra
ú
e
r
ő
v
Jö
nk!
u
z
o
k
l
á
l
ta
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Futók

14 éven felüli nők
14 éven felüli férﬁak
lányok – nők
ﬁúk – férﬁak
Családok

Túrázók
senior hölgyek
senior urak

Helyezés
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

év
2013
2014
2015
2016
2017

fő
446
350
423
515
568

Név
Farkas Zsóﬁa
Farkas Tünde
Kun Kamilla
Koltai Marcell
Barna Zoltán
Sándor Miklós
Forgács Anikó
Szabó Flóra
Saroveczki Anna
Náray Balázs
Pásztor A la
Len József
Pálinkás Laura
Szendrei Hanna
Kocsis Eszter
Rendes László
Nagy Ágoston
Marekkel Bence
Pál család
Rausz család
Bakonyi család
Turra Erzsébet
Schweigert Árpádné
Soós Ildikó
Berta János
Lontai István
Forgács Tibor
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Budakalászi Kultúrcseppek

Költészet napja – Szavalógálával, versmaratonnal
és zenés irodalmi es el ünnepelhe ünk
A magyar költészet napját 1964 óta
József Attila születésnapján, április 11-én
tartják, ilyenkor országszerte és a határon
túli magyar nyelvű területeken irodalmi
programokkal tisztelegnek a magyar líra
előtt. Sokféle programmal köszöntötték a
költészet napját városunkban is.
A helyi iskolások versmondó gálával
ünnepeltek április 6-án, ahol ki-ki elszavalhatta a kedvenc költeményét. Valódi
versünnep volt, ahol a részvétel számított igazán, valamint a szakmai jó taná-

csok, melyeket az esemény koordinátora,
Lutter Imre a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető elnöke, drámapedagógus intézett az ifjú verselőknek.
Jelentkezők bőven akadtak idén is, mind
a Kalász Suliból, mind a Szentistvántelepi
Általános Iskolából több korcsoportban
vettek részt a rendhagyó irodalom órán.
A városi könyvtárban április 11-én,
kedden nagy sikerrel zajlott a versmaraton, este a művelődési házban pedig irodalmi esttel ünnepelték a szépirodalom

Élő művészet – Kiállítás
a T-Art Alapítvány gyűjteményéből

Alapítvány művészeti anyagából létrehozott, Élő Művészet című tárlatot. A
válogatott alkotások egy hónapon át ingyenesen megtekinthetők a művelődési
házban, a kávézótól az emeleti termekig
egyaránt találkozhatunk velük. A kiállítást az alapítvány elnöke, Tenk László,
Munkácsy-díjas festőművész rendezte.
A budakalászi megnyitón Ercsényi Tiborné, Budakalász Város alpolgármestere
is jelen volt. Az ünnepséget a Budakalászon élő Pozsár Eszter szaxofon- és fuvolaművész játéka indította, majd a T-Art
Alapítvány munkásságának jelentőségéről szólt Garami Gréta művészettörténész. Tenk László kérdésünkre elmondta,
hogy bár sok kiállításra vonatkozó felkérése van, a következő évben szívesen elhozza saját munkáit is Budakalászra.
A kortárs képzőművészeti gyűjteményből létrehozott kiállítást 2017. május 13-ig

tekinthetik meg az érdeklődők a Kós Károly Művelődési Házban.

lent „Ella in Budapest, Hungary” címmel.
A világ számos pontján éltetik halhatatlan emlékét, koncertekkel és kiállításokkal ünneplik a kerek évfordulót.
Budakalászon is megemlékeztek az
aranytorkú díváról, ahol az autentikus
Fitzgerald-hangulat felelőse a HeddaJazz formáció volt. A trió a közelmúltban örömzenélésből alakult, ösztönösen,
improvizatív elemekkel tarkított énekzongora – nagybőgő/hegedű érdekes hármasa. A tagok Gál Hedda (ének), Haász
Veronika (zongora) és Hoppál Mihály
(vonósok).
A Hangfonó sorozat legközelebb május
végén jelentkezik programmal, amikor
a Hangfonó Akusztik keretében egész
napos fesztiválra invitálják a könnyűzene
rajongóit.

Első alkalommal lesz látható a
VKC Televízió új, hetente jelentkező,
kulturális magazinműsora, a Kultúrcseppek. A névválasztás nem véletlen,
hiszen szorosan kapcsolódik tartalmilag a Budakalászi Hírmondó rovatához. Minden adásban a város aktuális
és jelentős kulturális eseményeit követhetik majd nyomon, színes összeállításainkban.
Már most érdemes feljegyezni a
naptárba a péntek kora estéket, hiszen
minden munkahét utolsó napján, a
Budakalász Ma hírmagazinunkat követően is számítunk figyelmükre! A
Kultúrcseppek premierje május 5-én,
pénteken, az esti híradó után, 18:15
perckor lesz. Várjuk Önöket a képernyők elé!

„A ma bemutatott alkotók munkássága polgárjogot szerzett, a mi feladatunk, hogy erre felhívjuk a műértő
közönség figyelmét” – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere a T-Art

Ella 100 – Koncer el
emlékeztek a dzsesszdívára
Idén lenne 100 esztendős a dal nagyasszonya, Ella Jane Fitzgerald. A múlt
század legnagyobb énekesnője 1917. április 25-én született, a Virginia állambeli
Newport News-ban. Nevét a jazz, a blues,
a könnyedebb dalok kedvelői egyaránt a
legnagyobb tisztelettel emlegetik. Pályája
során rengeteg lemezt adott ki, a sikerei a
rockzene térhódításáig tartottak, de hírneve sosem fakult meg. Magyarországon is
járt, 1970. május 20-án a budapesti Erkel
színházban lépett föl, a koncertről készült
hangfelvétel 1990-ben lemezen is megje-
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egyik legszebb műfaját. A Tétova Óda
című verses-zenés esten Radnóti Miklós
megzenésített verseit hallhatták az érdeklődők, valamint részleteket Gyarmati
Fanni Naplójából. Az esten közreműködött a Bojtorján együttesből jól ismert
Pomázi Zoltán, valamint Ungvári Álmos
versmondó.

Májustól indul a VKC Televízió új magazinműsora

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Felhívás 50. osztálytalálkozóra!
Ezúton keressük egykori osztálytársainkat, akik a Budakalászi Általános
Iskolában 1967-ben végzett,
Mericske Rezső osztályfőnök vezette
VIII.A. osztályba jártak.

Osztálytalálkozót szervezünk
2017. június 16-ra.
Várjuk jelentkezéseteket
május 31-ig:
Bocskai Katinál (Bíró Katalin)
06 20 772 6969,
biro.kati5209@gmail.com

Anyakönyvi hírek
Áprilisi anyakönyvi események:
Házasságkötés
Városunkban
áprilisban
7 pár kötött
házasságot.

Az ifjú párnak
gratulálunk!

Újszülöttek
Bajcsi-Nagy Bercel Mór
Farkas Vajk Máté
Jordanov Máté
Kemecsei Lilla
Mátray Róza Hanna
Stefler Panna
Szőcs Nóra

Szépkorú
90. születésnapja
alkalmából köszöntjük
és jó egészséget
kívánunk
Szabó Gyulánénak!

Jó egészséget kívánunk nekik!

Gyászhírek
Áprilisban elhunytak:
Városunkban áprilisban
tizenketten hunytak el.
Részvétünk a hozzátartozóknak!

„A család is... olyan valami az életben, ami becses... Olaj az élet lámpásában.” (Gárdonyi Géza)
Az idei év, 2017 a Család Éve a Kós
Károly Művelődési Ház és Könyvtárban,
ahol mindig is kiemelt szerepet kaptak a
családi rendezvények. Alapvető célunk,
hogy a család minden korosztályát megszólítsuk, érdeklődésüknek megfelelő
programokat szervezzünk. Május 22-27ig (hétfőtől szombatig) a Család Hete elnevezésű, különleges programsorozattal
kedveskedünk látogatóinknak.
A hét a konyhában kezdődik, hiszen ez a legfontosabb helyszíne a családi életnek is. Serényi Zsolt, a tetovált
séf gyorsan elkészíthető, egészséges
és finom ételeket mutat meg nekünk
Gasztro StandUp Show-jában, amelyet Vajtó Laci humorista fűszerez.
Kedden egy családi mozizás keretében
megismerkedhetünk Hajdu Szabolcs
díjnyertes alkotásával, az Ernelláék Farkaséknál című filmmel és alkotóikkal.
A film két egymástól eltávolodott testvér
családja közötti feszültségeket mutatja
be, akik hosszú idő után ismét találkoznak. Szerdán Dr. Belső Nóra Utak egy-

máshoz című előadása segít eligazodni
a párkapcsolati érintkezés útvesztőiben. A doktornő kérdésfelvetései, gondolatai, pszichiátriai praxisából hozott
történetei új megvilágításba helyezik a
mindannyiunk számára ismerős problémákat.
Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy elfogadta meghívásunkat a magyar
régizenei élet jelentős alakja, Andrejszki
Judit barokk szoprán énekes, csembalista és orgonista. Férje, Pejtsik Péter
csellón, basszusgitáron és hegedűn játszik, énekel, zenét szerez, szöveget ír.
Csütörtökön öt gyermekükkel együtt
adnak nekünk egy különleges családi
koncertet, Család heten címmel. Szabó
T. Anna és Dragomán György, népszerű
költő-író házaspár Ketten és külön című
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közös műsora nemcsak az irodalom
kedvelőinek nyújt szórakozást péntek
este. Közös életük huszonhat évének titkai villannak fel szópárbaj, anekdoták,
felolvasás formájában. Gombor József,
kapolcsi festőművész kiállítása már a
gyereknapi tündéres-manós álomvilágba repít minket.
A hét a várva várt Gyereknappal
zárul, amely idén minden eddiginél különlegesebb lesz. Meseelőadások, koncertek, játékok, kézműves foglalkozások
várják az egész családot. Az egyik legkülönlegesebb élménynek Nyulász Péter
mesekönyvéből a veszprémi Kabóca
Bábszínház által készített vízi bábszínházi előadás ígérkezik: Helka, a Balaton
tündére címen. Az előadásban a vízen
kis csónakok, vízi lények és állatok úsznak, bizonyos elemek a tóból bukkannak
elő…
Szeretettel várjuk Látogatóinkat, a
belépés minden programunkra ingyenes!
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Óvodaihírek
Iskolai
hírek
 KALÁSZ SULI
Versmondó verseny

segítségével látjuk az önzés, a kapzsiság
határt nem ismerő pusztítását, amely már
az egész élővilágot fenyegeti. Viszont van
megoldás, és jóra fordul az igazak sorsa.
Talán a valóságban is lehetséges, ha már
gyermekkorban felhívjuk a gyerekek figyelmét a maguk életkorának megfelelően a víz
fontosságára.
Köszönjük a résztvevőknek a lelkesedést, gratulálunk a továbbjutóknak!

eléjük állva, a locsolkodásra engedélyt
kérve, mondták el a verseket és gyűjtötték
be a hímes tojásokat. A lányok illatozó hajjal a fiúk pedig boldogan, sok-sok tojással
térhettek haza.

BOLDOGSÁGÓRA a 2.b osztályban

Kalászi olimpia az 1. c-ben

Alsó tagozat: Illényi Csanád, Hóbor
Dominik, Udvarhelyi Áron Kristóf, Kovács
Bence, Kiss Barnabás, Kincses Hanna
Felső tagozat: Suga Szonja, Szabó
Anna Liza, Laskai Botond, Bubán Anna,
György Jázmin, Machó Bíborka
Iskolánkban megrendeztük versmondó
versenyünket az alsó és a felső tagozaton
is, mellyel a Költészet napja előtt tisztelegtünk. A diákok klasszikus és mai műveket is
tanultak a versenyre igazán értőn előadva!
Iskolánkat 12 tanuló képviselte a faluházi
gálán, 2017. április 6-án.

Az 1. b osztályosok színházlátogatása a
Víz világnapja alkalmából

Az 1. c osztályosok teljes tanévet átölelő
sportfoglalkozáson vehetnek részt tanítóik
vezetésével.
A gyerekek különféle sportokban, játékos
versenyeken, szellemi játékokban mérhetik össze tudásukat, ügyességüket minden
péntek délután az osztályunkban, az udvaron és a tornateremben. Ugrálóköteleznek,
labdagyakorlatokat végeznek, hulla-hopp
karikáznak, kapura rúgnak, mászókáznak
attól függően, hogy a pénteki napon mi lesz
a feladat. A gyerekek élvezettel tapasztalják, hogy napról napra egyre többet képesek megcsinálni a feladatokból. Tudták azt
is, hogy mindenki győztese a játékos versenyeknek, hiszen a cél a mozgás, a kitartás,
az alkalmazkodás.

Húsvé hagyományok ápolása a 2.b
osztályban
Nagy örömmel és lelkesedéssel készült
az 1. b osztály erre a tematikus színházi
előadásra, amit a Pesti Magyar Színházban
láthattak a gyerekek Tündér Míra története
címmel. A darab klasszikus mesejáték. Ám
ennél mégis jóval többet jelent, hiszen napjaink égető kérdéseit veti fel, a természet
felelőtlen szennyezésének problémáját, közelebbről az élő vizek veszélyeztetettségét.
A darabban áttételesen, a mesei elemek

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Versenyeredmények
A kistérségi idegen nyelvi versenyen 8.

18

A húsvét a „nemszeretem” ünnepek
egyike, pedig a locsolkodás és a tojásfestés
már a múlté. Ezért elhatároztam, hogyha
a családoknál már nem is, mi az iskolában
felelevenítjük ezt a régi, szép hagyományt.
Húsvét előtti délután közösen – gyerekek,
szülők, testvérek és tanítók tojásokat festettünk, majd az ünnep előtti utolsó tanítási
napon locsolkodtunk. A teremben a lányok
félkörbe álltak, kezükben a tojásokat rejtő
kis kosárkájukkal, a fiúk pedig illendően

évfolyamon 1. helyezett Lendvai Péter
(angol), 7. évfolyamon 1. helyezett Nógrádi Iván (német), 6. évfolyamon 2. helyen Tárnok Bertalan, 3. helyen Gulyás
Márton (angol)
Kistérségi Környezetvédelmi Vetélkedő:
1. helyen Farkas Benedek, Nógrádi
Iván, Koltai Marcell, Márton Gergely
csapata. (Nádasné Kárpáti Katalin fölkészítésével)
Az Izbégi Iskola Kistérségi Környezetvédelmi Versenyre készülve, megkértük
Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referenst, hogy segítse munkánkat.

A Jobb Veled a Világ mozgalom elindítói és az iskolai Boldogságórák kimunkálói
szerint egészségre és boldogságra született
emberi lények vagyunk. Egyre több országban tartanak már Boldogságórákat. Számos
vizsgálat során megfigyelték, hogy ezek az
órák csökkentik a diákok szorongását, növelik az önbizalmukat és teljesítményüket.

A Föld világnapja
Április 22-e a Föld
napja. A Földé, mely szenved, kimerült. Nekünk,
embereknek a kötelességünk, hogy változtassunk
ezen. Környezettudatos
emberekké kell válnunk,
ha azt szeretnénk, hogy
ez a szép bolygó továbbra is az otthonunk
legyen. A Föld világnapján nem csak cselekedni kell vagy cselekedni lehet, hanem figyelmet felhívni, arra minden nap tennünk
kell azért, hogy jobb legyen velünk a világ.
A Jobb Veled a Világ alapítvány felhívására ezen a napon gyertyát gyújtottunk Földünk tiszteletére és közösen – gyerekek és
pedagógusok – elénekeltük a Gyújtsunk egy
gyertyát a Földért c. dalt. A program az alsósoknak akadályversennyel, a felsősöknek
iskolatakarítással folytatódott. A nap mottója ez volt: „Hallgasd a dalt vagy hallasd
a hangodat, énekelj te is egy fenntartható
jobb világért!”
Konkolyné Kazsu Monika és Hollik Edina
a 2.b osztály tanítói

Az interjú helyszíne a Barát pataknál tervezett Ökofarm területe volt, ahol közösen
ültettünk fűzfákat. Tájékoztatást kaptunk
arról,hogyan tervezi a Budakalászi Önkormányzat környezetünk élhetőbbé
tételét. A csapat köszöni a versenyre
való felkészülés segítését.
„Minden élet kő egy épületben”: Iskolánk csatlakozott az Énekelj egy dalt a
Földért programhoz, amihez mi Selmeczi
György egy művét tanultuk meg s énekeltük el közösen Séra Anna tanárnő vezetésével, ezzel is jelezve, hogy felelősek vagyunk
bolygónkért.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Óvodai hírek
 TELEPI ÓVODA

Föld napja a Telepi
Óvodában

Zeneiskolai hírek
Bízunk abban, hogy sokáig emlékeznek
majd a közösen átélt élményekre és a jó
hangulatú játékra.

Az egy gyerek egy palánta programunk
keretében virágossá varázsoltuk az udvarunkat. Az ültetésben és a locsolásban buzgón segítettek a kis kezek.

2017. április 22-én szombaton, iskolánk zongora tanszaka a Bartók Konzervatórium meghívására, három másik
nagy múltú iskola mellett kapott bemutatkozási lehetőséget. A Kalász Művészeti Iskolát 11 diák képviselte: Mihályi
Barnabás 1.o. (tanára: Hermeszné Uracs
Mónika), Máli Dorka 1.o., Pluhár Zsófia
4.o., Bouchal Dorottya Lili 6.o., Rozenberszki Zsófia 9.o. (tanáruk: Dankovics
Valéria), Szalay Lili 9.o. (tanára: Lovas
László), Drucza Dávid János 2.o., Hegyi
B. András 2.o., Szabó Zsófia 3.o., Szilágyi Zsófia 4.o., Somlói Kinga 6.o. (tanáruk: H. Kürtösi Mónika). Műsorunk
számos elismerésben részesült.

Az idei évben lelkesen vártuk a közös
óvodai kirándulást a Mogyoró-hegyre.
Sajnos az égiek nem voltak kegyesek hozzánk, ezért az esőnapi programjainkat
valósítottuk meg. Alapítványunk támogatásával külön buszokkal utazhattunk tervezett helyszíneinkre.

A középsős és nagycsoportosok maradandó élményeket, tapasztalatokat, ismereteket szereztek a Természettudományi
és a Duna Múzeum kiállításain. A Tropicárium és a Miniversum is hamar elnyerte a
nyuszik és a zsiráfok tetszését.
A Katica és a Mókus csoport ovisai pedig
a játszóházban repkedtek és ugráltak játékról játékra.

Plakátkiállítást is szerveztünk, amiben a
szülők nagy lelkesedéssel vettek részt. Segítettek a képek, a versek, a fontos tudnivalók
gyűjtésében, sőt ötletes alkotásaikkal színesítették a Föld napi kiállításunkat.
A gyerekek sok érdekességet, mesét,
verset, éneket, mondókát hallottak és láttak az idei év fájáról, madaráról, emlőséről,
vadvirágáról, rovaráról, gombájáról, haláról, kétéltűjéről. A kiállítás minden korosztály számára tudott újat nyújtani.
Izgalmas játék volt a Földgömbbel
megismerkedni. Nagyítóval kerestük meg,
hogy hol van az otthonunk és körberajzoltuk ujjunkkal a földrészeket. Beszélgettünk
utazásaikról, kedvenc helyeikről, nyaralási
emlékeikről.
Kerényiné Ficz Dóra

Rendkívüli tanévzárás a Szen stvántelepi Iskolában
A Szentistvántelepi Általános Iskolában az étkező szintráépítésével négy új
tanterem létesül majd. Az iskola bővítése
miatt a tanév az alábbiak szerint zárul.
– 2017. 06. 09. utolsó tanítási nap
– 2017. 06. 12-től 2017. 06. 16-ig ügyeletet
biztosítunk
– 2017. 06. 16. 18:00 órai kezdettel ballagás és tanévzéró
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2017. április 24-én rendeztük a Nyílt
héthez kapcsolódó hangversenyünket, a
Kezdők Koncertjét, ahol a hangszertanulást e tanévben kezdő kisebb és nagyobb növendékeink mutatták be 6-8
hónap alatt szerzett tudásukat. Nagy
elszántsággal, sok esetben igazán kidolgozottan és muzikálisan léptek fel a
gyerekek, nagy öröm volt hallani talpraesett produkcióikat. A zeneiskolai felvételi előtt álló gyermekek, szülők ízelítőt
kaphattak arról, milyen hangszereket
oktatunk és egy tanév alatt milyen szintre lehet eljutni ezek tanulásában.

Előzetes:
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Kós Károly Művelődési
Házban tartandó alábbi rendezvényeinkre:
– 2017. május 31-én, szerdán a „B” tagozatos (tehetséggondozásban részesülő) zongoristák vizsgahangversenyére,
– június 2-án, pénteken 19 órakor a magánének tanszak Musical-estjére,
– június 7-én, szerdán az alapfokú évfolyamok elvégzését tanúsító Hangszeres Alapvizsgára,
– június 15-16-án, a Felvételi meghallgatásra.
Budakalász Hivatalos
Közösségi Oldala
Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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2.
Az elmúlt időszakban
egymást követték
a terrortámadások Európában.
Ennek ellenére Brüsszel
kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális
bevándorlókat engedjük be.
Ön szerint mit tegyen
Magyarország?
Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!
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Sport

Hírek focistáink háza tájáról
A labdarúgó bajnokság félidejében járunk. Csapataink
keményen küzdenek a minél
jobb helyezésekért. Az U19-es
korosztály Pintér Sándor vezetésével nagy lépéseket tesz
a bajnokság megnyerésére. Sajnos felnőtt
csapatunk a gödörből próbál felkapaszkodni, több meccsen sem ment úgy a játék,
ahogyan megszoktuk. Nagyon sok a sérült
játékosunk, szinte az egész védelem hiányzik. Nincs könnyű dolga Laskai Tamás
vezető edzőnek. A szurkolók türelmesek,
megértőek és továbbra is lelkesen buzdítják a fiúkat. Sportolóink létszáma nagy
örömünkre folyamatosan gyarapodik. Sok
tehetséges fiatal játékosunk van, akikből
remek futballisták lesznek. Megkapták

sportolóink az egyforma mezeket. Öröm
nézni, ahogy ellepik az egész pályát, mint
kék-sárga szorgos hangyák. Elkezdjük a
műfüves pálya befedését is, amit szeretnénk őszre befejezni. Rogán László polgármester úr, az Önkormányzat és a Testület
is támogatja a munkálatokat. Ha a létesítmény elkészül, megoldódik a téli felkészülési problémánk. A kicsik júniusban újra
részt vesznek Egerben egy nemzetközi tornán, ahol tavaly is remekül szerepeltek.
Nem mondtunk le arról a tervünkről,
hogy igazi utánpótlásnevelő központ legyünk, hiszen Budakalászon minden feltétel adott. Várjuk a Szövetség visszajelzését
ez ügyben. Továbbra is remek a kapcsolatunk a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával, sokat támogatnak elképzeléseinkben.

Ezentúl is mindent elkövetünk azért, hogy
gyermekeinknek megfelelő feltételeket biztosítsunk a sportoláshoz.
Újra megszervezzük a kicsiknek a nyári
tábort, ahol Páling Zsolt vezetésével nagyon
jól érezték magukat a lurkók. Az elmúlt
évek tapasztalatai szerint, akik részt vesznek a táborban, egytől egyig az egyesület
sportolóivá váltak. Kérem a szülőket, hogy
biztassák csemetéjüket, jöjjenek és próbálják ki a tábort, hisz sok örömben részesülnek és barátokat is szerezhetnek.
Továbbra is várjuk a szurkolókat a mérkőzésekre, biztassák csapatainkat, higgyék
el, megérdemlik.
Sárosi Tibor, BMSE elnők

Újoncból komoly ellenféllé vált a CYEB Budakalász
Idén debütált a K&H férfi kézilabda
ligában a város kézilabdacsapata a CYEB
Budakalász. A Horváth Attila vezette
együttes bemutatkozója példátlan a bajnokság történetében, még senkinek nem
sikerült kezdőként a tabella negyedik
helyét megszerezni. A legnagyobb csapatok ellen is jól megállták helyüket, a
legutóbbi mérkőzéseken pedig bebizo-

nyították, hogy már nemcsak újoncok,
hanem nehéz ellenfelek is. Április végén
idegenben és hazai pályán is nagyarányú győzelmet arattak. A bajnokság 24.
fordulójában a baltonfürdei KSE játékosait utasították maguk mögé, ahonnan remek végjátékkal, megérdemelten
hozták el a két pontot. A nyerési széria
ezzel közel sem ért véget, április 29-én

szombaton az utolsó hazai meccsen a
mezőkövesdieket öt góllal múlták felül.
Ezzel az eredménnyel már biztosan megszerezték a bajnokság negyedik helyét a
fiúk. Legutoljára május 14-én, vasárnap
idegenben lépnek pályára játékosaink a
Grundfos Tatabánya KC ellen.

Elindult a horgászszezon –
500 kilónyi ponty költözö
az Omszk-tóba

amikor fél tonna új egyeddel dúsult fel a tó
halállománya. A halak közül javarészt pontyokat és kisebb mennyiségben ragadozó
példányokat hoztak.
A területen működő Óbuda-Kalász
Horgászegyesület minden évben több alkalommal szállíttat halakat, ezért a napi
fogási limitet viszonylag rövid idő alatt
megszerezhetik még a kezdő horgászok is.

Bár egyre több horgászengedélyt adnak ki,
az egyesület elnöke, Horváth István arról
számolt be, hogy évről évre csökken a gyerekkorú tagok száma. Ez nagy fájdalma a
horgásztársadalomnak, így egész évben
kedvezményes jegyekkel, ősszel pedig versennyel kedveskednek a fiatalok számára,
ahol értékes nyereményekhez juthatnak a
legügyesebbek.

Budakalászon már nagyon sok horgász
várta, hogy jöjjön a melegedés, olvadjon fel
a tavakat borító jég. Ennél nagyobb öröm
már csak a tavaszi haltelepítést övezte,

Meghívó
strandröplabda bajnokságra
Május 27-én szombaton
14-19 óra közö
a Cserkészháznál
megrendezésre kerül a hagyományos Cserkész Röplabda-bajnokság. A budakalászi Cserkészház kertjében a korcsolyapálya „hűlt helyén” három strandröplabda pályát alakítottunk ki.
Szeretettel hívunk minden korosztályt és a családokat is várjuk!
Nevezni a helyszínen lehet 6 fős csapatokkal. A részvételi szándékot kérjük előre jelezni.
A Cserkészház a HÉV Lenfonó megálló mellett található. Megközelítés és további info:
www.cserkeszek.hu
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1%
Kérjük, aki teheti támogassa
alapítványunkat, mely 1% elfogadására is jogosult, valamint
adományokat is köszönettel
fogad: Szen stvántelepi Cserkész Alapítvány 2011 Budakalász
Szent László u. 77.
SZENTISTVÁNTELEPI CSERKÉSZ
ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18672844 – 1 – 13
Kitöltö nyomtatvány (amit az
adóbevalláshoz lehet csatolni) letölthető innen: www.cserkeszek.
hu/1-2
További info Dr Wettstein
András kuratóriumi elnöknél.
Telefon: +36 (30) 305-7305
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KERÜLJE EL
A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTR ÁLJON
AZ ÜGYFÉLK APUR A!
, adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.

UGYFELK APU.MAGYARORSZAG.HU
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Jelezze, ha nem érkezik házhoz
a Budakalászi Hírmondó

Kőhegy
Gyógyszertár

Gyógyszertári
ügyelet
2017. május

ASZTALOST keresünk budakalászi üzletünkbe.
Ingyenes továbbképzési lehetőség lakóautó
gyártás területén.
Elérhetőség: +36 (20) 567 9707,
E-mail: info@wanderer66.com

Szolgáltatás
TETŐFEDŐ, bádogos, ácsmunkát, lapos tetők szigetelését vállalom. Kisebb munkával is keressen bátran!
06 70/578-1468”

Viktória
Gyógyszertár

Vörösmarty
Gyógyszertár

Herkules
Gyógyszertár

István Király
Gyógyszertár

Pomáz

Budakalász

Pomáz

Budakalász

Pomáz

2017. május 7.
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

2017. május 14.
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

2017. május 21.
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

2017. május 28.
szerda 8-20 óráig
Omszk park 1.
Telefon: (26) 342-393

2017. június 4.
vasárnap 8-20 óráig
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

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: Nagy Judit

Főszerkesztő: Lakatos Melinda
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Címlapfotó: Kovács Andrea, Fotók: Kovács Andrea, VKC TV
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea,
Hírek: Szabady Szin a
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: 2017.május 25. Megjelenés, terjesztés: 2017. június 6-9.

XI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM z 2017. MÁJUS 8.
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A változtatás jogát fenntartjuk!

Ilyen esetben feltétlenül jelezzék a Polgármesteri
Hivatal elérhetőségén (tel.: +36 (26) 340-266,
e-mail: info@budakalasz.hu) a problémát, hogy mielőbb pótolhassuk a hiányzó lapszámot.

Állás

Apróhirdetés

A Budakalászi Hírmondó immár 12 éve hónapról-hónapra közve a város életével kapcsolatos híreket,
információkat, programokat a budakalásziaknak.
A lap kizárólag a várost érintő témákkal, foglalkozik
és célja, hogy minden városlakó hiteles forrásból,
első kézből értesülhessen a településünkkel kapcsolatos hírekről, eseményekről. A Hírmondót a város
minden háztartásba elju atja az Önkormányzat.
A kézbesítést a Magyar Posta végzi, azonban előfordulhat, hogy valamilyen okból kifolyólag nem érkezik meg a postaládába az újság.

www.kalaszisobarlang.hu
ALLERGIÁS? ASZTMÁS? FÁJ A DEREKA HÁTA?
EZT NE HAGYJA KI, PÁROS BÉRLET AKCIÓ !
Két bérlet vásárlása esetén a másodikat FÉLÁRON kapja.

Az akció az összes Sóbarlang és Ceragem
masszázs bérletre vonatkozik.
Felnő bérlet:
2 db/5 alkalmas 12 .000 Ft helye most 9.000 Ft
1 felnő + 1 gyerek bérlet:
2 db/5 alkalmas 16.000 Ft helye most 12.000 Ft
CERAGEM MASSZÁZS BÉRLET:
2 db/5 alkalmas 13.000 Ft helye most 9.250 Ft
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Hívd bejelentkezésért a +36 (70) 578 5278-as telefonszámot.
BUDAKALÁSZI
Cím: 2011 Budakalász,
Budai út 26. HÍRMONDÓ
AZ AKCIÓ MÁJUS 31 IG,
A BÉRLETEK SZEPTEMBER 31 IG ÉRVÉNYESEK!

