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projekt állapot br. költség 
(MFt) várható elkészülés

Térfi gyelő kamerarendszer kiépítése közbeszszerzés ala  40,0 2016. augusztus
Rekortán futópálya és napelemes világítás építése
az Omszk parkban közbeszszerzés ala  62,0 2016. szeptember

Fitness Park építése az Omszk tónál ajánlatok bekérése 8,0 2016. július vége
Nyitnikék Óvoda tornaszoba építése terv engedélyezés ala 35,0 2016. október
Mintagazdaság létrehozása a Klisovác utcában terv engedélyezés ala 100,0 2017. június

Útépítések
Kilátó utca (térkő) elkészült 18,9 2016. április

Kálvária sétány (térkő) elkészült 5 ,0 2016. május
Árpád utca (térkő) elkészült 13,4 2016. június

Kanonokutca (térkő) elkészült 14,4 2016. június
Kereszt utca (térkő) építés ala  18,8 2016. június

Kispap utca (zúzo   kő) építés ala  2,1 2016. június
Sekrestyés utca (térkő) építés ala  13,3 2016. június

Kossuthutca (térkő) előkészítés ala  20,0 2016. július
Hegyalja utca (térkő) közbeszerzés ala  35,7 2016. július
Erdőhát utca (térkő) közbeszerzés ala  100,0 2016. augusztus

Lehel utca (térkő) előkészítés ala  10,5 2016. augusztus
Szent László egy része (aszfaltos) előkészítés ala  15,0 2016. augusztus

Pályázatok sikeres pályázatnál

Telepi Óvoda tető és homlokza   szigetelés, 
teljes épületgépésze   felújítás (BM+saját forrás) kivitelezés ala 60,0 2016. augusztus 

P+R parkoló és fede   kerékpártároló építés 
a Lenfonó HÉV megállónál és az alsó Kalász HÉV 
megállónál (VEKOP 5.3.2. pályázat)

beadva 78,5 2017. december

Járda építés Szentendrei út, Lenfonótó HÉV megállótól 
a Szegfű utcáig (BM) beadva 23,5 2017. december

Épületenerge  kai korszerűsítés – Idősek Klubja 
2 épület, Polgármesteri Hivatal 2 épület, Fabro Ház 
(KEHOP 5.2.9)

pályázat készítése – 
benyújtás elő  64,7 2017. december

Bölcsőde – Budai út gépészet, tető és homlokzat 
szigetelés (BM) beadva 40 2017. szeptember

Berdó településrész szennyvízhálózatának építése 
(KEHOP-2.2.1)

kivitelező kiválasztása 
közbeszerzéssel 530,6 2017. december

Vasút sori óvoda újjáépítése (VEKOP 6.1.1.) beadva 300 2018. augusztus

közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hall-
gatói jogviszonnyal rendelkező és azt iga-
zolni tudó diákokat. A munkaidő maximum 
napi 6 óra lehet. A munkabér a minimálbér 
– szakképzettséget igénylő munkakörben 
a garantált bérminimum – időarányos há-
nyada (83.250, forint, illetve, 96.750,- fo-
rint). A felvételt nyert diákok Budakalász 
szép környezetének fenntartásáért tevé-
kenykedhetnek majd. Bővebb információ a 
város honlapján (www.budakalasz.hu) vagy 
a Polgármesteri Hivatal humánpolitikai 
munkatársainál.ársainál.

Dolgozz te is lakhelyedért, 

Budakalászért!

Virágözön a városban

Tavasztól őszig nemcsak a kertek dísze-
legnek csodálatos színekben, hanem Bu-
dakalász közterületei is. A város különös 
fi gyelmet fordít arra, hogy rendezett és 
esztétikus környezet fogadja az itt élőket. A 
környező települések lakói és a Budakalá-
szon áthaladók is csodájára járnak virágos 
városunknak. A városszépítési program 
nyáron csúcsosodik ki leginkább, idén sem 
lesz másként. A körforgalmak virágágyá-
sait már rendbe tették, a 11-es út felüljáró-

jánál az idén évelő növényeket telepítettek. 
A Kós Károly Művelődési Háznál lévő cso-
mópontot pedig színes virágokkal ültették 
be. A rendelő és a templomok környéke 
valamint a forgalmas sétányok szintén 
virágözönben pompáznak. Június elején 
kikerültek a virágtornyok is azokba a vá-
rosrészekbe, ahol ültetésre alkalmatlan a 
terület, hogy mindenhol kellemes, ottho-
nos legyen a környezet.

Nyári diákmunka 
Budakalászon

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-
ban is „Nyári diákmunka” elnevezéssel 
munkaerő-piaci programot indít. A köz-
ponti program keretében az önkormányza-
tok legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2016. 
július 1. és 2016. augusztus 31. közötti 
időszakban foglalkoztathatnak 16-25 év 

2016. első felében indult beruházások Budakalászon
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 Számos pályázaton indul idén 
a város. Nézzük ezeket sorban. 
A májusi első rendkívüli ülésen 
P+R parkolók építését határozta 
el a Képviselő-testület.

Budakalász tömegközlekedési 
szempontból szerencsés helyzetben 
van, hiszen HÉV-re szállva 25 perc 
alatt Budapest központjában lehe-
tünk. A HÉV-hez kapcsolódó parko-
lók azonban vagy hiányoznak, vagy 
állapotuk nem megfelelő. Úgy dön-
töttünk ezért, hogy a Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram (VEKOP) közlekedésfejlesztési 
pályázatát kihasználva az Alsó-Kalá-
szi és a Lenfonó megállónál P+R par-
kolók és kerékpártárolók építésére 
pályázunk. Sikeres pályázat esetén 
mintegy 78 millió forintot használha-
tunk fel erre a célra.  

 Egy másik pályázat szintén a 
közlekedés fejlesztéséhez kap-
csolódik.    

A Belügyminisztérium pályázatán 
is indulunk gyalogút építésére vonat-
kozóan. A Szentendrei út Lenfonótó 
HÉV megállótól a Szegfű utcáig sze-
retnénk a járdát megépíteni a támo-
gatásból. A felújítás jól illeszkedik a 
tavalyi évben megvalósított Szegfű 
utcai gyalogút rekonstrukciójához.

 
 A pályázatok sora folytatódik, 

épületenergetikai korszerűsítés 
területén is pályázik a város.

A Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program (KEHOP) 
pályázatán tavaly már sikerrel in-
dultunk. Akkor a Nyitnikék Óvoda 
Pomázi úti épületét korszerűsítettük 
a pályázaton elnyert pénzből. Idén a 
program keretén belül négy önkor-
mányzati épület – a Kalász Suli kony-
ha-étkező (Fabró-ház), Idősek Klubja 
valamint a Polgármesteri Hivatal két 
épületének – energetikai fejlesztésére 
nyújtottuk be a pályázatot. A korsze-
rűsítés révén az épületek üzemeltetése 
is gazdaságosabbá válhat. A fejlesztés 

összesen bruttó 64,7 millió forintból 
valósulhat meg.

A májusi testületi üléseken ezen 
kívül döntöttünk pályázatok benyúj-
tásáról a Budai úti bölcsőde kor-
szerűsítésével és a Vasút sori óvoda 
újjáépítésével kapcsolatosan. Emel-
lett a közbeszerzési eljárást követően 
kiválasztottuk a Belügyminisztérium 
pályázatán nyertes Telepi Óvoda fel-
újítását végző vállalkozót. 

 Május utolsó napján került 
a képviselők elé a 2015. évi zár-
számadási rendelet. Mit mutat a 
dokumentum, takarékos volt a 
város a tavalyi évben?

A 2015. évet most tudtuk teljesen 
lezárni. A zárszámadáskor derül ki 
a rendelkezésünkre álló pénzmarad-
vány mértéke. A tavalyi évi gazdál-
kodásunk eredménye, hogy 114 millió 
forint maradt a „kasszában”. Ha ezt 
az összeget hozzátesszük az államtól 
kapott 500 millió forinthoz és a saját 
költségvetési forrásainkhoz, akkor – 
a pályázatokon túl – mintegy 800 
millió forint az összeg, amiből az idén 
fejlesztéseket tudunk elindítani. 

 A Kalász Sulit érintette az 
egyik napirend, amely szerint 
intézményátszervezést kezdemé-
nyezett a fenntartó Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. Mit 
takar ez pontosan?

Módosítani kellett az iskola ala-
pító okiratát, abban ugyanis 476 fős 
létszámot maximalizáltak. Az idei 
évben azonban ezt jelentősen túllépi 
az iskola, így 500-ra emeltük a felve-
hető gyerekek számát. A Szentistván-
telepi Iskolához hasonlóan a Kalász 
Suliban is magasabb lett a létszám, 
mint ahány férőhely van, ezért itt is 
szükség lesz egy konténertanteremre. 

 Az üzletek éjszakai nyitva 
tartásáról is döntött a Képvise-
lő-testület. Melyek a legfonto-
sabb tudnivalók?     

A várost jelenlegi rendeletünk 
4 körzetre osztja, azonban szüksé-
gessé vált a Duna-parton és a Dunán 
is egy új, ötödik körzet kialakítása a 
megjelenő új vendéglátó ipari egysé-
gek miatt. Emellett mind az öt körzet 
üzleteinek egységesen a 23 és 6 óra 
közötti zárva tartást határoztuk meg. 
Sajnos a problémák többször abból 
adódnak, hogy az emberek az utcán 
hazafelé haladva zajongnak, ami már 
nem a rendelet hatásköre. A Városren-
dészet munkatársai erre is fi gyelnek 
majd.

 A Szegfű utcával szemben ki-
alakított új utca elnevezésével 
kapcsolatban is döntés szüle-
tett.    

Az ’56-os forradalom hatvanadik 
évfordulójára tekintettel felvetődött, 
hogy utcát nevezzünk el a Budaka-
lászon nemzetőrként szolgáló, és itt 
elhunyt Téglási Andrásról. Úgy gon-
dolom, 1956-os megemlékezésünknek 
méltó része lesz, hogy közterületünket 
a Budakalászon hősi halált halt nem-
zetőrről nevezzük el. 

 A Képviselő-testület döntött a 
városi díjak odaítéléséről.    

Minden évben díjazzuk a városért 
kiemelkedő teljesítményt nyújtók 
munkáját. A díjakat ünnepélyes ke-
retek között a június 1-i Pedagógus 
Napon, a június 16-i Semmelweis 
Napon, illetve az augusztus 20-i Álla-
malapítási Ünnepen adjuk át. Újdon-
ság, hogy az idén első ízben elismerjük 
a kultúra és a biztonságvédelem terü-
letén dolgozók munkáját is.

2016. június 1.

Májusban többször is volt képviselő-testüle   ülés. A városvezetés többek 
közö   pályázatokon való indulásról, a zárszámadásról és a  városi díjakról 
döntö  .

800 millió forint városfejlesztésre
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Egyre több a szilárd útburkolat 

A városvezetés egyik célja, hogy a 
belterületen lévő rossz minőségű, töre-
dezett felületű utak, valamint a földutak 
új, szilárd burkolatot kapjanak. Május 
végén elkezdődött több útszakasz felújí-
tása is. Térköves burkolaton közleked-
hetnek hamarosan a Kereszt, az Árpád, a 
Sekrestyés és a Kanonok utcában lakók. 

A Kispap utca talaját kiegyenlítették, 
így eltűntek a kátyúk és a sár, majd zú-
zottköves erősítéssel látták el az utat. 
Ezenkívül közvilágítási- és telekom-
munikációs hálózatot építettek ki az 
utcában. A felújítás ezen üteme előre-
láthatólag június hónapban ér véget.

Munkálatok a Klisovác utcában 

A Prekobrdo településrészt az elmúlt 
években felparcellázták. A város éle-
tében először a tulajdonosok vállalták 
ennek költségeit. Ehhez víziközmű tár-
sulást hoztak létre. Az összefogásnak 
köszönhetően tavaly kiépülhetett az 
elektromos- és a gázhálózat, ebben az 

évben a vezetékes ivóvíz és a csatornázás 
kialakítása zajlik. 

A szennyvízrendszer kiépítése záró 
szakaszához ért, a befejező munkálatok 
miatt a Klisovác utcát 300 méter hosz-
szúságban le kellett zárni. Az utca darált 
betonos felületet kap a projekt után. 
Várhatóan június közepére lesz ismét 
használható az útszakasz.

Térköves sétány 
a Kálvária-dombon

Két éve fejeződött be a régészeti 
feltárás a Kálvária-dombon, ahol egy 
nagyméretű, árpád kori templom rom-
jait találták meg. Budakalász ősi szak-
rális pontját a város kedvelt szabadidős 
helyszínévé alakították a helyreállítás, 
parkosítás során. „Az elmúlt évben ját-
szópark és díszkivilágítás készült, idén 
pedig a murvaköves sétányt cserélték 
térkőre. A felújításra azért volt szükség, 
mert a kavicsos útburkolat túl gyengé-
nek bizonyult a helyszín népszerűsége 
mellett. Nehézkes volt rajta babakocsit 
tolni, a gyerekek pedig gyakran szét-
dobálták a köveket. A városvezetés úgy 
döntött, időtálló burkolatra cseréli a 
sétány talaját” – nyilatkozta Hegyvári 
János, városfejlesztési osztályvezető 
magazinunknak. A burkolat cseréjére 
ötmillió forint forrást biztosított az ön-
kormányzat. 

Ú  elújítások

Az idén húsz esztendős Kós Károly 
Művelődési Ház nem csupán rendez-
vényekkel, hanem az épített környe-
zet fejlesztésével is ünnepli a jeles 
évfordulót. Az év elején megújult a 
sok problémát okozó elhasználódott 
tetőszerkezet, májusban használatba 
vehették a budakalásziak a kibőví-
tett, akadálymentesített teraszt, mely 
kültéri rendezvények helyszíne lehet. 
Júniusban péntek esténként a Lam-
pionos terasz zenés estjeit már itt 
tartják. A nyár folyamán pedig tovább 
csinosítják az épületet kívül és belül.

Felújítják az illemhelyiségeket, 
megerősítik az épületben az elhasz-
nálódott lépcsőket, valamint újra-
mázolják a kerítéseket is. A belső 
munkálatok idejére a Faluház idősza-
kosan bezár, a pontos időpontokról 
weboldalukon (www.koskarolymh.
hu) lehet majd tájékozódni. Az év má-
sodik felében pedig szeretnék tovább 
bővíteni az utcafronton a játszóteret.  
Tervekben szerepel a bankett asztalok 
cseréje és a hirdetési felületek megújí-
tása is.

Csinosítások 
a Művelődési 
Házban

hogy az érintett útszakaszokon – lehetősé-
geikhez mérten – néhány napig ne közle-
kedjenek gépjárművel, mivel így az elvégzett 
munka tartósabbá tehető. Kaltner Károly a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke lapunknak elmondta, hogy 
„hosszú távú megoldást az jelenthet majd, 
ha a Berdóban a csatornázást követően 
szilárd burkolatú utakat tudunk építeni. A 
Nemzeti Fejlesztési Programirodával kö-
tött konzorciumi együttműködési megálla-
podás szerint a csatornázás befejezése 2017 
végére várható. Ezután indulhat a szilárd 
burkolat kialakítása.”

A nyári időszak-
ban a levegőben szálló 
por sok bosszúságot 
okoz a lakosságnak, 
ezért tavaly először 
pormentesítő munká-
latokat rendelt meg 
az önkormányzat a 
Berdó városrészben.  
Júniusban ismét el-
indul a problémás he-

lyek pormentesítése, melyet az előző évben 
bevált kalcium-kloridos technológiával vé-
geznek a szakemberek. A lakosságot kérik, 

Porstabilizálás a Berdóban
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Az Európa 2020 fejlesztési straté-
gia értelmében öt fő célnak kell meg-
valósulni valamennyi tagállamban. 
Előremutató eredményeket kell elérni 
2020 végére a kutatás és fejlesztés, ég-
hajlat-politika/energiaügy, oktatásügy, 
társadalmi befogadás, valamint a sze-
génység elleni küzdelemben. Kiemelt 
ügy az energetikai innovációk alkalma-
zása a közintézményekben. 

Budakalász jó úton jár, hogy a városi 
intézmények energiafelhasználásának 
módját fejlessze és optimalizálja.

 
A Nyitnikék óvodában tavaly év végén 
már megvalósult, a Telepi Óvodában 
pedig jelenleg zajlik az energetikai kor-
szerűsítés. „Most a Budai úti bölcsőde 
teljes gépészeti, tető és homlokzat szi-
getelés felújítására nyújtottunk be pá-
lyázatot a Belügyminisztériumhoz.” 
– Mondja Ercsényi Tiborné alpolgár-
mester. „A több mint 30 éves épületet 
családi házból alakították át, hogy a 
bölcsődei funkció számára alkalmas 
legyen, így időszerű lenne a korszerűsí-
tés. A pályázattól függetlenül a tervek 

szerint egy hátsó feltáró utat is szeret-
nénk kialakítani, a HÉV sínek mellett 
a bölcsőde valamint a Budai és a Tán-
csics utcai ingatlanok könnyebb meg-
közelítésére.”

 
Májusban szintén pályázatot nyújtott 
be a Vasútsori Óvoda újjáépítésére az 
önkormányzat. Az új épület révén az 
intézmény befogadóképessége is gyara-
podhat: három új csoportszoba és egy 
korszerű tornaszoba létesülhet, ahol 
akár nyolcvan kisgyermeket is tudna 
fogadni. Sikeres pályázat esetén közel 
300 millió forint támogatást kaphat az 
önkormányzat.

 
Új környezetben kezdhetik a 2016/2017-
es nevelési évet a Nyitnikék és a Telepi 
Óvodába járó gyermekek szeptember-
ben. Az évzárókkal kezdetét vették a 
munkálatok. A Nyitnikék Óvodában 
tornaszobát építenek, a Telepi Óvodá-
ban pedig a tető és a homlokzat hőszi-
getelését végzik el valamint az épület 
teljes épületgépészeti felújítása valósul 
meg összesen 60 millió forintból. A 
nyári szünetben az óvodák csökkentett 
létszámmal, összevont csoportokkal és 
helyettesítésekkel működnek. Az elhe-
lyezésekről és az óvodák nyári működé-
séről a szülőket időben tájékoztatták az 
intézmények.

Várhatóan júliusban megindul a 
Szentistvántelepi Általános Iskola bő-
vítése is, a Kalász Suliban pedig az őszi 
iskolakezdés előtt elhelyezik a konté-
ner tantermet. A nyár folyamán a város 
szinte összes oktatás-nevelési intézmé-
nyében gőzerővel folynak a munkálatok.

2015. május 1-től hatályos a közösségi 
együttélés alapvető szabályait rögzítő 
önkormányzati rendelet Budakalászon. 
A most három új tényállással kiegészülő 
normaszöveg célja, hogy a városlakók 
a közösséget zavaró magatartástól tar-
tózkodjanak. Az elmúlt év tapasztalatai 
alapján 2016. június 1-től szankcióval 
sújtható, aki az elszállítandó hulladé-
kot nem a hulladékszállítást megelőző 
napon helyezi ki a közterületre, vagy a 
kihelyezett hulladék a jármű és a gya-
logos forgalmat akadályozza, a zöld-
területeket és a növényzetet károsítja. 

Mindenkit kérünk, hogy az elszállítandó 
hulladékot az elszállítást közvetlenül 
megelőzően tegye ki, ha pedig nem jó 
időpontban helyezte ki a hulladékot, ne 
hagyja kinn, főképpen elkerülve, hogy a 
járművek, vagy a járdát használó gyalo-
gosok mozgását a hulladék akadályozza.

A másik új tényállás azokra az in-
gatlantulajdonosokra vonatkozik, akik 
a házuk mellett növő gyomot nem irt-
ják ki, illetve a járdára kinyúló ágak és 
bokrok visszavágásáról nem gondos-
kodnak. Ennek nem csupán városképi 
és környezetvédelmi szempontból van 

jelentősége, hanem amiatt is, mert a 
járdásra kihajló ágak akadályozzák a 
gyalogosforgalmat, balesetveszélyt idéz-
hetnek elő. Szankció sújtja ezt követően 
a kutyát póráz nélkül vezető személyt 
is, mivel a városban egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy póráz nélkül sétáltatott 
ebek másokban kárt tesznek. Az Önkor-
mányzat elsődleges célja a békés egymás 
mellett élés, az „élni és élni hagyni” elv 
érvényesítése a városlakók számára, 
ebben mindenki partnerségére számí-
tunk. 

Lendületben Budakalász – Fejlődő bölcsődék, óvodák, iskolák

Módosultak a közösségi együ  élés szabályai



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ6

Közélet

Az 1920-as tri-
anoni békeszer-
ződés aláírásának 
évfordulójára em-
lékezünk minden 
évben június 4-én, 
a 2010-ben nem-
zeti emléknappá 
nyilvánított napon. 
Budakalászon a tör-
ténelem szomorú 

eseményéről egyben a magyarság ösz-
szetartozásáról emlékeztek meg június 
3-án délután. A rendezvényen dr. Vitá-
lyos Eszter az európai uniós fejlesztése-
kért felelős államtitkár tartott beszédet. 
A megemlékezésen felléptek a Kalász 
Művészeti Iskola növendékei és tanárai, 
valamint a Lenvirág Táncegyüttes tagjai. 
Völgyes József, a Kalász Suli igazgatója 
pedig beszédében az adai testvériskolai 
kapcsolatokon keresztül jelenítette meg 
az összetartozás erejét, jelentőségét. A 
megemlékezésen Magyarország Kor-
mánya, az Önkormányzat, a Fidesz, az 
1956-os Munkástanács és a Viola Egye-
sület nevében helyeztek el koszorút a 
megemlékezők.

Részlet dr. Vitályos Eszter az európai 
uniós fejlesztésekért felelős államtitkár 
beszédéből: 

„Június 4-e rendszerint egy ve-
rőfényes kora nyári nap. Nekünk, 
magyaroknak azonban, talán az év leg-
sötétebb, leggyászosabb napja. Kölcsey 
Ferenc 1823-ban joggal vélte úgy, hogy

„Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt!” 
Ám az a bizonyos „jövendő”, az újabb 

vérzivataros idők, még nagyobb csa-
pást hoztak reánk. A legnagyobb bün-
tetést, a magyarságra a legnagyobb 
csapást a XX. század mérte. 1920. jú-
nius 4-én. Trianonban. Ez akkor vég-
zetes, halálos csapásnak tűnt arra a 
Magyarországra, amely korábban 
túlélte a tatárjárást, túlélte a másfél 
évszázados török rabigát és amely meg 
tudta őrizni identitását a Habsburg bi-
rodalom részeként megélt évszázadok 
alatt is.

Ám a legnagyobb bajban, amikor 
a nemzeti végzetünkrémképe kísértett, 

közbelépett értünk az isteni gondvi-
selés. Őneki köszönhető, hogy a meg-
csonkított országunk lassan föléledt és 
a maradék 93 ezer négyzetkilométeren 
újra Magyarországot tudtak teremteni 
dédszüleink. Olyan Magyarországot, 
amelyet az újabb történelmi sorscsapá-
sok, a hazánkra kényszerített fasiszta, 
majd kommunista rabiga sem tudtak 
eltörölni. De a mérhetetlenül nagy és 
fájó trianoni seb egyre csak marta a 
magyarság lelkét. Marta belülről és 
némán. Nem élhettük meg a fájdalmun-
kat, nem beszélhettük ki a tragédián-
kat, nem nyújtattunk vigasztaló kezet 
az erdélyi, felvidéki, délvidéki testvé-
reinknek… Az internacionalizmus által 
ránk kényszerített némaság csak még 
fájdalmasabbá tette a történelmi bűnt: 
Magyarország szétrablását. Trianon 
nem más, mint a győztesek és csatló-
saik szabad és féktelen rablása. 

Amikor Antall József a rendszer-
váltás hajnalán azt találta mondani, 
hogy lélekben 15 millió magyar minisz-
terelnöke, akkor tört át a gát. Áttörte 
a sok évtizedes hallgatás, elhallgatás 
falát. De utána még két évtizednek kel-
lett eltelnie ahhoz, hogy kimondassék: 
„a több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzetnek, 
amelynek államhatárok feletti össze-
tartozása valóság, és a magyarok ön-
azonosságának meghatározó eleme.”

„Húzzanak akárhány határt közénk, mi akkor is
egy vérből valók vagyunk ”
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KözéletVendégünk: Bubreg-Dobay Linda, zenész

A szüleim nagyon szeretik a ko-
molyzenét, gyakran szólt otthon a 
zene, sokat jártunk koncertekre a Ze-
neakadémiára. Tíz évesen kezdtem 
el zongorázni a szentendrei Vujicsics 
Tihamér Zeneiskolában. Szívesen 
gondolok vissza az ott eltöltött gyer-
mekkoromra, a húgommal beba-
rangolt környékre. Nagyon szívesen 
jártam a helyi általános iskolába, 
szerettem a tanáraimat. A család egy 
része még mindig itt lakik, így ha Ma-
gyarországon járunk, meglátogatjuk 
őket. 

 Mit tartott fontosnak hang-
szerválasztásnál, akár Önnél, 
akár gyermekeinél? 

Csupán az érzéseimre hallgattam, 
amikor odaálltam a szüleim elé, hogy 
zongorázni szeretnék. A sok koncert-
látogatás megtette hatását, így egy-
szerű volt kiválasztani, hogy melyik 
hangszer áll közel hozzám. A gyere-
keimnél egyértelmű volt, hogy fúvós 
vagy billentyűs hangszer jöhet számí-
tásba, többé-kevésbé ők választottak. 
Természetesen befolyásolta őket, mit 
láttak a családban. Közülük van, aki 
két hangszeren is játszik, most már 
klarinét, szaxofon, fuvola, zongora, 
hárfa és fagott is van a családban. 

 Milyen zene, melyik zene-
szerző művei állnak Önhöz a 
legközelebb? 

A barokk zenét szeretem a legjob-
ban, ami az első zongoratanárnőm – 
Zászkaliczkyné Lakos Ágnes – hatása 
is, akinél a zongorán kívül a csembaló 
világába is bepillanthattunk. Ez egy 
zeneiskolában akkoriban nem volt 
magától értetődő. Nagyon hálás va-
gyok ezért a lehetőségért és ezek a be-

nyomások meg is határozták a későbbi 
pályafutásomat, hiszen a salzburgi 
Mozarteumban csembaló-fortepi-
ano diplomát szereztem. Szívesen 
hallgatom Johann Sebastian Bach és 
a Bach-fi úk muzsikáját és a francia 
csembalózene is közel áll hozzám. Az 
az igazság, hogy otthon mindig szól 
valamilyen zene, többnyire komoly-
zene. A férjemmel mindig újabb és 
újabb darabokra vadászunk, amiket a 
gyerekeink, tanítványaink a következő 
fellépésen, versenyen játszanak majd 
a közönségnek. 

  
 Mikor érdemes egy kisgyer-

meket bevezetni a komolyzene 
világába? Önöknél hogy tör-
tént?

A legnagyobb fi únk, Bence hat éve-
sen kezdett zenélni, Márton öt, Sára és 
Levente négy  évesen. Amikor Bence 
belefogott a gyakorlásba, a többiek is 
kedvet kaptak egy-egy hangszerhez. 
Olyan volt ez, mint egy mézesmadzag. 
Hogy mikor érdemes elkezdeni, 
szerintem nagyban függ a gyermek 
zenei érzékétől és a család zenei be-
állítottságától. A kicsiket még sokat 
kell motiválni, gyakorlatilag minden 
nap, hogy szívesen gyakoroljanak. 
Ha a szülő képes erre, akkor akár az 
óvodában is el lehet kezdeni a hang-
szer gyakorlását. A lényeg szerintem, 
hogy a zenélés játék legyen a gyere-
kek számára. Ausztriában, Tirolban 
nagyon elterjedt, hogy már az óvodá-
ban részt vesznek a gyerekek hetente 
egy zeneoktatás órán ahol énekelnek, 
táncolnak, komolyzenét hallgatnak 
és Orff (ritmikus, ütős) hangszereken 
játszanak. Ez kitűnő lehetőség arra, 
hogy a kicsik közelebbi kapcsolatba 
kerüljenek a zenével.  

 Milyen sikereket értek, el 
gyermekei?

A gyerekekkel már évek óta já-
runk különböző nemzeti (osztrák) 
és nemzetközi versenyekre. Renge-
teg klarinét-, szaxofon-, kamara-, 
jazz-versenyen megfordultunk már. 
Így jutottunk el Olaszországba, Fran-
ciaországba, Horvátországba, Szlo-
véniába, Csehországba, Ukrajnába 
és természetesen Magyarországra is. 
Eddig mindenhonnan első díjjal tér-
tünk haza. Ebben az évben már kon-
cert meghívásokat is kaptunk, ami 
igen nagy megtiszteltetés egy 14, il-
letve 12 éves zenészpalánta számára. 
Persze fontos, hogy a gyerekek sikere-
ket érjenek el, ezen túl a versenyeknek 
ennél jóval több a tanulsága: minden-
hol tanul valami újat az ember.

 Közeleg a szünidő. Milyen ter-
vei vannak a családnak a közel-
jövőben?

Ha szünet van az iskolában, mindig 
összepakoljuk a családot és Magyaror-
szágra utazunk kikapcsolódni. Ilyen-
kor a zene háttérbe kerül és a játék, 
focizás, horgászat, medence és a Duna 
a fontos. A srácok ezekben a napok-
ban töltődnek fel új energiával, amivel 
sikeresen veszik az újabb akadályokat. 
Természetesen vannak terveink, de a 
gyerekek fogják meghatározni, hogy a 
zene az életük célja legyen, vagy csak 
egy kedves időtöltés. Mi a háttérből 
támogatjuk őket, akármit is választa-
nak.

Az egész családdal még nem lép-
tünk fel Budakalászon, de a férjemmel 
(Bubreg Attila – klarinétművész) már 
volt egy közös koncertünk évekkel 
ezelőtt. Talán egyszer az egész család 
színpadra áll a Faluházban…

„Talán egyszer az egész család 
színpadra áll a Faluházban…”

 Budakalász számos zenei tehetséget ado   már a magyar könnyű- és 
komolyzenei életnek. Ebből a közegből indult el Bubreg-Dobay Linda is, 
akinek életét végigkíséri a komolyzene, ennek szeretetében férje és gyer-
mekei is osztoznak vele. Választo   o  honuk Ausztria, ahonnan gyakran 
látogatnak haza. Az első dallamokról és életének alakulásáról mesél most 
a Budakalászi Hírmondóban.
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A hatékony védekezés alapja a gyom-
növények felismerése, különös tekintettel 
a parlagfűre, melynek pollenje az egyik 
legerősebb ismert allergén. Ezért a növény-
védelmi törvény értelmében szigorúbb 
szabályok vonatkoznak azokra, akiknek a 
területe parlagfűvel is fertőzött.

E gyomnövény júliustól október vé-
géig virágzik. Irtása leghatásosabb tavaszi 
megjelenésétől kezdve, korai gyomlálással 

(gyökérrel együtt történő kihúzással), il-
letve tömegesebb előfordulása esetén a vi-
rágzás előtt végzett rendszeres kaszálással.
További szaporodását a feltört, elhanyagolt 
területek füvesítésével lehet meggátolni.

A növényvédelmi törvény szerint a par-
lagfű elleni védekezést június 30-ig végre 
kell hajtani és azt követően ezt az állapotot 
a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenn kell tartani. Ez az időpont a szankció-
mentes önkéntes jogkövetés lehetőségének 
határnapja.

A jogszabályi rendelkezés alapján a 
jegyző június 30-át követően köteles ha-
tósági eljárást kezdeni azokkal a földhasz-
nálókkal szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket 
teljesíteni.

Budakalász Város Önkormányzatának 
a környezet és természet védelméről szó-
lórendjéről szóló 20/2014.(XII.19.) számú 

rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa 
(kezelője, használója) köteles gondoskodni 
az ingatlan, az ingatlan előtti járda, továbbá 
a járda és a kocsiút közötti terület gondozá-
sáról, gyommentesítéséről.

A növényvédelmi bírság mértékét kor-
mányrendelet szabályozza. A kiszabható 
bírság összege külterületen és belterületen 
a gyomos ingatlan nagyságától függően, 
15.000,- forinttól 5 millió forintig terjedhet.

Kérjük a lakosság együttműködő segít-
ségét, hogy a gyomnövények és a parlagfű 
elleni védekezési kötelezettségüket önként 
– hatósági felszólítás nélkül is – teljesítsék, 
az udvarokban, kertekben, egyéb földterü-
leteken folyamatosan gondoskodjanak a 
gyommentesítésről!

Felhívjuk továbbá a külterületi ingat-
lanok, szántóföldek tulajdonosait, hogy 
a gyommentesítésrőlők se feledkezzenek 
meg!

Váratlanul, 2016. június 6-án, 
70 éves korában elhunyt Aigner Szi-
lárd, a Magyar Televízió Nívódíjá-
val, Aranyszarvas-díjjal kitüntetett 
meteorológusa. A népszerű időjóst 

mindenki jól ismerte a televízióból, fe-
leségével a szintén meteorológus Pár-

tai Luciával otthonuknak Budakalászt 
választották. Aigner Szilárd 1973–ban 
végzett az ELTE természettudományi 
Kar meteorológia-fi zika szakán, majd 
’89-ig az Országos Meteorológiai 
Szolgálat tudományos főmunkatársa 
volt, az Előrejelző Főosztály vezetője. 
Több televízió képernyőjén is feltűnt 
estéről estére, mindig elegánsan tájé-
koztatott a várható időjárásról, szinte 
védjegyévé vált, ahogy a nézőktől el-
köszönt, „Derűs napot mindenkinek!” 
Az utóbbi időben feleségével – aki az 
Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság 
tagja is – közösen az eumet.hu időjárás 
előrejelző oldal működtetésén dolgoz-
tak. A honlapon a meteorológus sza-
vaival élve „Nyakkendő nélkül” című 
video sorozatában időjárási előrejelzé-
seket szolgáltatott az érdeklődőknek. 
Az utolsó előrejelzésből június 6-án 
már csak a szomorú valóság derült ki a 
látogatóknak. Aigner Szilárd egy nap-
pal 70. születésnapja után váratlanul 
elhunyt, bár a videó végén elhangzik 
jellegzetes mondata, ez a nap mégsem 
tud derűsen ragyogni. 

Védekezzünk az allergén gyomok ellen!

In Memoriam Aigner Szilárd

A Budakalászi Állami Általános 
Iskolában 1956-ban végze   

diákok számára.

Találkozó helye: 
Hasmester Vendéglő Budakalász

Találkozó ideje: 
2016. szeptember 10. 16:00 óra.

Kérjük a részvételi szándékot 
előre jelezni augusztus végéig a 

len   telefonszámon.

Szerete  el várunk mindenkit!

Elérhetőség: 
36 (20) 287 6805, 
36 (26) 343 162

60 éves 
osztálytalálkozó
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Egyszerű és magas szakmai színvo-
nalon folyó ügyintézést, továbbá elége-
dett ügyfeleket szeretne az állam, ezért 
a jelenleg intézhető közel másfél ezer 
ügy mellé további háromszáz ügytípus 
kerül a közeljövőben a kormányabla-
kokhoz. Pest megye huszadik integrált 
intézményét nyitották meg június 2-án 
Szentendrén, mely a budakalászi lako-
sok életét is nagyban megkönnyíti majd. 

Az intézmény átadóján részt vett 
Tarnai Richárd Pest Megyei Kormány-
megbízott, Dr. Vitályos Eszter európai 

uniós fejlesztésekért felelős államtitkár 
és Baltay Tímea helyettes államtitkár. 
A kormányablakokért felelős helyettes 
államtitkár ünnepi beszédében felhívta 
a fi gyelmet, hogy „Pest megye kiemelt 
jelentőségű mind az ügyfél-, mind az 
ügyiratforgalom szempontjából. A leg-
többen személyi igazolványuk miatt ke-
resik fel az intézményt, emellett  sokan 
intézik a jármű nyilvántartással és a 
vezetői engedéllyel kapcsolatos ügye-
iket. Jelentős forgalmat generálnak 
a lakcímigazolvánnyal és a családtá-
mogatással kapcsolatos ügytípusok is. 
A kormányablakok hatáskörébe tar-
tozó, illetve az abba nem tartozó te-
rületekkel kapcsolatban is gyakran 
nyújtanak tájékoztatást a köztisztviselők.” 
A Szentendrei Kormányablak a Járási 
Hivatal épületében, a Dózsa György út 
8. szám alatt található, a pontos nyitva 
tartás a www.kormanyablak.hu webol-
dalon található.

A nyolc éve épült Budakalászt és Új-
pestet összekötő Megyeri híd elsődleges 
célja az volt, hogy kiegyenlítődjön a Váci 
út és a 11-es számú főút forgalma. A híd 
budai oldalán a felhajtást egy körforgalom 
kialakításával oldották meg, ami folya-
matos problémákat okozott a közlekedés-
ben. Az 1993-ban tervezett Megyeri-hidat 
2008-ban adták át a forgalomnak. „Annak 
érdekében, hogy a Szentendre felől ér-
kezők gördülékenyebben eljuthassanak 
a fővárosba, a körforgalom bővítésére 
van szükség.” - mondta Hadházy Sándor 
(FIDESZ-KDNP), a térség országgyűlési 
képviselője májusi sajtótájékoztatóján, 
Szentendrén.

 „Egy régi törekvés ér célba. Az em-
berek feszültek a nap mint nap kiala-
kuló helyzet miatt. Ez annak köszönhető, 
hogy 2008-ban készült el a híd, amikor 
költségtakarékosságból, nem az eredeti 
tervek szerint építették meg a felhajtót és 
a körforgalmat.” – fogalmazott a képvi-
selő. Ehelyett kétsávos körforgalom épült, 
amit később a balesetek miatt egysávosra 
szűkítettek. A jelentős forgalom és a kis át-
eresztőképesség miatt pedig folyamatos a 
torlódás. A kialakult helyzetet a körforga-
lom átépítése javítaná, melynek lehetősé-
geit már az elmúlt években is vizsgálták a 
Magyar Közút szakemberei. 

„A megoldást az jelentené, ha meg-
épülne az eredetileg tervezett csomópont, 
aminek várható költsége 265 millió fo-
rint. A 2015-ös költségvetés tartalmazza 
ezt az összeget. Még tavaly elkezdődött 
a tervezés, az előkészítés, az engedélyez-
tetés. Megvannak az építési engedélyek, 
jelen pillanatban a közbeszerzési eljárás 
folyik. A korábban megítélt összeget 2016. 
december 31-ig lehet felhasználni, így ha 
minden jól megy, ebben az évben megépül 
a nagyobb áteresztőképességű csomó-
pont.” – emelte ki Hadházy Sándor. Az or-
szággyűlési képviselő azonban hozzátette, 
hogy a végleges megoldást az jelentené, ha 
megépülne az M0-s autóút folytatása.

Ez az év sok örömöt és elismerést ho-
zott a Lenvirág táncosainak. Az együttes 
csoportjai a februárban tartott Alapítvá-
nyi Bál után lelkesen készültek a tavaszi 
verseny- és fesztiválprogramokra. A Pa-
lánta és a Lenvirág csoport április 1-jén 
az Ürömi Gyermek és Ifjúsági Néptánc-
találkozón mutathatta be szakmai zsűri 
előtt a 2015-16-os év munkájának ered-
ményét. Az öttagú szakmai zsűri elisme-
réssel beszélt mindkét csoportról, akiket 
ki is emeltek a mezőnyből.

A Palántások a Pünkösdkor meg-
rendezett balatonboglári XX. Métafesz-
tiválon versenyezhettek. Az országos 
gyermek és ifjúsági versenyen 37 cso-
port 5 korcsoportban képviselte magát. 
A táncosaink korosztályában neveztek 
a legnagyobb számban (összesen 17 
csoport), akik közül 138 ponttal hato-
dikként végeztek a budakalásziak. A 
maximális 150 pontból 128-at értek el a 

szakmai zsűri értékelése alapján, plusz 
10 ponttal jutalmazva őket az autentikus 
és igényes viseletért, táncelőadásért. A 
Palánta csoport első versenyprogramja 
volt ez, külön büszkeséggel tölt el minket 
az eredményük.

A Lenvirággal a XV. Országos Ifjú-
sági Néptánc Találkozón vettünk részt 
május 20-21-én. A kétnapos verseny-
programon az országból és a határon 
túlról is mutatkoztak be táncegyüttesek. 
A produkciókat szakmai négytagú zsűri 

értékelte. Ezen a versenyen is kiemelték 
a táncosok igényes öltöztetését, szín-
padi megjelenését. Rutinos, nagy múltú 
együttesekkel mérettetünk meg, ahol „el-
sőbálazóként” ügyesen helytállt a csapat, 
hangzott el az értékelésen. Reméljük, 
hogy a következő évek is eredményesen 
telnek majd, öregbítvén a Lenvirág és 
Budakalász nevét a néptáncos körökben.

Kormányablak már Szentendrén is 11-es körforgalom 
bosszúság nélkül?!

Díjat nyert a Lenvirág néptáncegyü  es 
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Közélet

1. Ösztöndíj pályázat: közép- és felsőfokú intézmény-
ben tanuló tehetséges, jól tanuló, rászoruló budakalá-
szi diákok részére.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. Az ösztöndíj újabb pá-
lyázat alapján ismételten elnyerhető. 

A pályázati űrlap átvehető: a Budakalászi, vagy Szentist-
vántelepi templomban és a Budakalászi plébánián. (2011 Buda-
kalász, Ady E. u. 1.; hétfő, kedd: 9.00-11.00; csütörtök, péntek: 
15.00-17.00), illetve elektronikusan igényelhető a nofre7@
gmail.com e-mail címen. További tájékoztatás ugyanitt kérhető.

2. Kulturális pályázat: Budakalász kulturális életéért 
tevékenykedő egyének és csoportok részére.

A pályázati űrlap kitöltése nélkül beadható. Részletesen le 
kell írni a támogatandó tevékenységet, indokolni a kért összeget.
A pályázatok beadási határideje: 2016. július 31.
Helye: 2011 Budakalász, Ady E. u. 1.
Beadási formája: kizárólag papír alapon.

Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályáza-
tokat tudjuk elbírálni. Hiánypótlásra csak a pályázati határidőn 
belül van lehetőség!

A kuratórium augusztus 20-án, a Szentistvántelepi templom 
kertjében tartandó városi ünnepségen hirdet eredményt.

Pályáza   felhívás A Budakalászi Szent István Alapítvány, 
az idén is meghirde   pályázatát.

HELYESBÍTÉS
A Hírmondó X. évfolyam 5. lapszámában, a 9. oldalon,  a Szent István Alapítvány Rügyfakasztó Borárverés című cikkében, 
a támogatók névsorában helytelenül jelent meg Kurdics Sándor úr neve! A hibáért ezúton is elnézést kérünk és tisztelettel köszönjük 
Kurdics Sándor, Budakalász díszpolgárának felajánlását! Továbbá tévesen jelent meg a szintén felajánló Valódi Étkek Boltjának neve is.

A konfi rmáció latin szóval az a megerő-
sítő fogadalomtétel, amellyel az ember a 
református  gyülekezethez való tartozását 
kívánja érett korúként kijelenteni. Ünnepé-
lyes alkalom ez, s a gyülekezet is ünneplőbe 
öltöztetett szívvel fogadja soraiba a konfi r-
mandusokat, akik között középiskolás korú 
és felnőtt egyaránt előfordulhat. A lelki 
nagykorúság kapujában áll, aki megismerve 
a Biblia tanítását, fogadást tesz arról, hogy 
a gyülekezet tagjaként a teremtő Isten di-
csőségére igyekszik élni. Szándékosan nem 
a hit kapujáról beszélek, hanem a hitre 
nevelés fontos állomásáról, egyfajta lelki 
érettségiről. Hitet nem adhatunk az utá-
nunk következőknek, ahogy nekünk sem az 
előttünk járók adták. Csak Isten támaszthat 
hitet a szívekben, de a hitre nevelés tényle-
gesen a mi feladatunk. A hitre nevelés leg-
hatékonyabb módja a helyes példával való 
elöljárás. Ha a mi Bibliánk csukva marad, 
minden valószínűség szerint a gyermeke-
inké is. Ha nyakunkon, s homlokunkon ki-
dagadó erekkel elüvöltünk egy-egy zsoltárt 
az istentiszteleten, de életünk más napjai 
nem tükrözik vissza az istenit, miért vár-
nánk el mást az utódainktól? Fiam idén 
májusban konfi rmál. Fohászos reménnyel 
gondolok arra: majd megérik benne is a 
szó, Isten szava, s letéve az elektronikus 
zsibbasztógépeket felfi gyel az élet lénye-
ges dolgaira. Ehhez kívánok neki jó utat az 
alábbi köszöntő levélkével:  

Drága Fiam!

Eljött ez a pillanat is. A gyülekezet úr-
vacsorai közösségébe tartozol. Immár te is 
részese lehetsz azoknak a szép ünnepi alkal-
maknak, amikor Krisztus állunk alá nyúl, 
felemeli tekintetünket, s letörli a könnyet 
az orcánkról. Becsüld meg jól, mert ahogy 
az evangélium is mondja: „sokan vannak a 
hivatalosak, de kevesen a választottak”. És 
biztos lehetsz abban, hogy amikor Isten Fia 
emeli fel az ember fejét, meglátja akkor az 
ember a kereszt Krisztusát. Csak ezért érde-
mes keresztyénnek, hívőnek lenni, semmi 
és senki másért.

Magyar reformátusnak lenni persze ha-
talmas felelősség. Nincs még egy gyermeke 
kerek e világnak, akinek ekkora felelőssége 
lenne. Nekünk két kihalásra ítélt fajt kell 
mentenünk, óvnunk, átörökítenünk. A ma-
gyart és a hívőt. Mindkettőt olyan tengerek 
árhullámai fojtogatják, amelyek ellen nincs 
testi verekedés. Szondi várkapitány szál 
karddal kezében várta be a törököt, Zrínyi 
pedig kirontott rájuk, tudva tudván, hogy 
csak a halálban diadalmaskodnak. Mert a 
Lélek a testi halálban diadalmaskodik. Ezt 
kell nekünk is jól eszünkbe vésnünk magyar 
reformátusként, hogy a magyart és a hitet 
csak a Lélek fogja diadalra emelni. Ha ezt 
megérted, akkor tudni fogod, hogy a helye-
den vagy, hogy hazataláltál. 

Útravalóul egy Wass Albert idézetet te-
szek tarisznyádba, az Ember az országút 
szélén című gyönyörűszép s szomorú re-
gényből:

„…A szomszéd szobában aludt békésen 
az unokám… egy darab tiszta ember. Egy 
darab tiszta erdélyi ember. Egy alapkő 
a jövendőhöz, ahhoz a jövendőhöz, ame-
lyiknek majd egyszer mindezen véres ré-
szegség után el kell jönnie, mert hiszen a 
világot nem személyes démonok kormá-
nyozzák, hanem Isten, aki tudja mit akar. 
És én rádöbbentem, hogy ez a feladatom: 
megőrizni ezt az alapkövet tisztának, és 
fölnevelni erősnek és átadni neki azt az 
erkölcsi mértéket, mellyel önmagunkban 
bent mérnünk kell cselekedeteinket s mely 
egyetlen maradandó öröksége a mi régi 
világunknak, a valamikor majd elkövet-
kezendő új világ számára. A mértéket, 
amelynek segítségével majd újra tisztázni 
lehet egykor a fogalmakat és elrendezni a 
szavakat a magunk értéke szerint. Mely-
nek segítségével az emberek újra megta-
lálhatják egymást és megérthetik egymás 
beszédét. Azt az erkölcsi mértéket, melyben 
felnőttem sok évtizeddel ezelőtt, s melyet 
krisztusi világnézetnek lehetne nevezni.”

Szeretettel köszöntelek konfi rmációd 
alkalmával:

           Apád

Budakalászon, 2016 május havában

Az élet keresztyén szemmel 
Fiam konfi rmációjára
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A németajkú magyar lakosságot 
1946-ban kollektív bűnösség vádjával 
szülőföldjük elhagyására szólították fel. 
Budakalászról is több vagon indult el a 
helyi német nemzetiség tagjaival.

A kitelepítés 70. évfordulója alkalmából 
Pünkösdkor városunkba látogattak az egy-
kori kitelepített budakalászi sváb családok 
leszármazottai. A szomorú évfordulón em-
lékművet avatott a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat a Budakalász HÉV állomásnál. 
A megemlékezésen Trendl Ferenc egykori 
kitelepített könnyek között idézte fel a gyö-
kereitől, hazájától megfosztott svábok sor-
sát. A ma 85 éves Trendl Ferenc 2002-ben 
vette át a Budakalász Díszpolgára kitüntető 

címet, 2015-ben pedig a magyar-német 
kapcsolatok ápolásáért Áder János köztár-
sasági elnök Magyar Ezüst Érdemkeresztet 
adományozott számára. A kitüntetést Wág-
ner Lászlóné a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke a megemlékezésen tűzte ki 
a felöltőjére. A kitüntetett elmondta, hogy 
szerény emberként sosem jellemezte hival-
kodás, az érdemkeresztet azonban büszkén 
viseli majd. Trendl Ferenc beszédében fel-
sorolta a Kalászra látogató családok nevét 
és elmondta, hogy ez a csoport az utolsó, 
melynek budakalászi utazását megszer-
vezte. Beszédét elérzékenyülten németül 
az „Éljen a haza!” felkiáltással zárta. Az 

évfordulóra ellátogatott és beszédet mon-
dott Ritter Imre a németek parlamenti 
szószólója is. A Kalászra érkező kitelepített 
családoknak Rogán László polgármester 
a 70. évfordulóra készített emlékplakettet 
ajándékozott. A polgármester beszédében 
elmondta, hogy a kalászi svábok és leszár-
mazottaik mindig szívesen látott vendégek 
Budakalászon.

Emlékműavatás – Hetven éves fájdalom, a jelenben

Nachrichten / Hírek



Köszöntjük Budakalász pedagógusait!

A pedagógusokat ünnepelte a város

Martini Andrásné – Kiváló pedagógus-díj

1990 óta a Telepi Iskola kiváló dolgozója. Osztályfőnökként 
szeretetteljes, megértő, elfogadó osztályközösségeket alakít ki, 
ahol a gyerekek odafi gyelnek egymásra. Rengeteg iskolán kívüli 
programot szervez osztályainak és a szülőknek is. Pedagógusi 
munkája azonban nem szűkül le saját osztályaira, hiszen hosz-
szú évek óta ő a Diákönkormányzat segítő tanára. Az iskolában 
folyó nyelvi oktatás összefogója is, a házi versenyek rendszeres 
szervezője. Nevéhez fűződik az évi két papírgyűjtés, az Országok 
Játéka, a Mikulás buli, a Ki mit tud?-ok, az „Egy perc és nyersz” 
elnevezésű kvízjáték, a felsős farsangok megszervezése és a Di-
ákparlament munkájának irányítása is. Minden évben megszer-
vezi a 8. évfolyamnak a továbbtanulási teadélutánt, ahol a már 
elballagott diákok osztják meg tapasztalataikat a pályaválasztás 
előtt álló végzősökkel. Ezek az ötletei mára már hagyományként 
épültek be iskolánk életébe.

Június első vasárnapján a jövő ge-
nerációit oktató, nevelő pedagógu-
sokat köszöntjük. Budakalász Város 
Önkormányzata minden esztendőben 
ünnepségre invitálja az iskolák és óvo-
dák dolgozóit, ahol műsorral köszöntik 
és kitüntetésekkel ismerik el odaadó 
munkájukat. Rogán László polgármes-
ter a június elsején tartott ünnepségen 
beszámolt az oktatási-nevelési intéz-
ményeket érintő fejlesztésekről, pá-
lyázatokról valamint háláját fejezte ki 
a városban foglalkoztatott pedagógu-
soknak. A vidám ünnepi műsort Gájer 
Bálint énekes biztosította. Swingre 
hangszerelt dalai táncra perdítették a 
közönséget. Az énekes műsorát köve-
tően az öröm és a meghatottság könnyei 
következtek. Rogán László polgármes-
ter és Ercsényi Tiborné alpolgármester 
átadta a városi díjakat. A „Kiváló peda-
gógus” elismerést Martini Andrásné a 
Telepi Iskola tanárnője, a „dr. Milose-
vics Péterné a Közoktatásért Díjat” pedig 
Dévainé Szabó Mónika a Kalász Suli 
igazgatóhelyettese vehette át. Az ünnep-
ségen az oktatási-nevelési intézmények 
saját elismerései is gazdára találtak. A 
Kalász Suli Pedagógus Gyűrűvel Völgyes 
József iskolaigazgatót, a Szentistvánte-
lepi Iskola pedig Petykó Díjjal Barcza 
Lászlóné tanárnőt tüntette ki. A Telepi 
Óvodásokért Alapítvány díját Sooky 
Kornélia, a Budakalászi Óvodásokért 
Alapítvány elismerését pedig Bizik Ist-
vánné vehette át. A város és az intézmé-

nyek köszöntötték jubiláló és nyugdíjba 
vonuló kollégákat is. Az ünnepségen 50 
éves aranydiplomáját vehette át Jóka 
Kálmánné Márta néni, aki munkája 
kezdetén még Fehérváriné Básits Mar-
git intézményvezetőnek is óvónője volt. 
A rendezvényen részt vett a fennállásá-
nak 20. évfordulóját ünneplő, budakalá-
szi székhelyű, országosan 37 telephellyel 
működő gimnázium két ügyvezetője 
Topolai Elek és Szilasi György is. A Szil-
top Kft. vezetői a jubileum alkalmából 
emlékplakettel ajándékozták meg az 
intézmény központjának otthont adó 
Budakalász Város polgármesterét. A 
budakalászi pedagógusokkal ünnepelt a 
Kalász Suli szerbiai testvérintézményé-
ből a moholi Novak Radonity Általános 
Iskolából érkező delegáció, élükön Došić 
Snežana igazgatónővel. A rendezvény 
végén a pedagógusokat az önkormány-
zat vacsorával vendégelte meg. Gratulá-
lunk a díjazottaknak és köszönet a város 
minden pedagógusának a gyerekekért 
végzett munkájáért!

A díjazottaknak 
gratulálunk!



Gyermeknap

Túl az Óperencián...
Mesék világa ihlette gyereknapi ren-

dezvénnyel kedveskedett kicsiknek és 
nagyoknak a Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár május 29-én. A tavalyi 
évhez hasonlóan idén is tematikus napot 
szerveztek a ház munkatársai, Túl az 
Óperencián címmel. Nevéhez méltóan 
igazán színes, kalandos, izgalmas prog-
ramban volt részük a látogatóknak.

A napot az Ákom-Bákom Bábcsoport 
nyitotta meg Csizmás kandúr című előa-
dásával és a „Hold dala Nap” zenekar 
zárta, Népek zenéje című koncertjével. 
Bemutatkozott a művelődési házban 
működő Függő Színpad is Kabala című 
mesejátékával. Emellett a ház több ál-
landó programja is megjelent, mint pél-
dául az Aprók tánca, a Manó Mozi vagy 
a Kerekítő foglalkozás. A nap folyamán 
kézműves foglalkozások, péksütemény 
készítés, íjászkodás, néptánc bemutató, 
arcfestés, ugrálóvár, tombola, LEGO-
szoba, állatsimogató és megelevenedett 
mesefi gurák nyújtottak tartalmas szóra-
kozást a gyerekeknek.

A rendezvényt színesítette egy nyolc 
állomásból álló kalandpálya a Játszótár-
sakkal, amely során a gyerekek Buda-
kalász meséjének szereplőivé váltak és 
ha jól teljesítettek, akkor visszahozták 
Budakalászra a vidámságot és a bol-
dogságot. Minden jel arra vall, hogy ez 
sikerült!

Dévainé Szabó Mónika - dr. Milosevics Péterné 
a Közoktatásért Díj 

1991 óta dolgozik a Kalász Suliban matematikatanárként. 
1993-tól pedig igazgatóhelyettesként irányítja a felső tagozat 
munkáját, éveken keresztül egyetlen helyettesként mindkét 
tagozatét. Matematikatanárként kiváló munkát végez. Tanó-
rái érdekesek, változatosak, kitűnő szakmai felkészültséggel 
rendelkezik. Diákjai szeretik, tisztelik. Végtelen türelemmel 
segíti a lemaradókat és irányítja a tehetséges gyerekeket. 
Tanítványai rendszeresen szerepelnek a különböző mate-
matika tárgyú versenyeken és igen szép eredményeket érnek 
el. Igazgatóhelyettesként fontosnak tartja, hogy az iskola 
minden területére kellő rálátása legyen. Munkaköri felada-
tai igen szerteágazóak. A Zeneiskolával történt összevonás 
során is nagy munka hárult rá. Továbbtanulási felelősként 
hosszú évek óta irányítja a felvételiző nyolcadikosok beisko-
lázását. Az iskolai rendezvények, táborok szervezésében és 
lebonyolításában nagyon komoly szerepe van. Nagy fi gye-
lemmel követi nyomon a pályázati lehetőségeket. Vezetői 
és szakmai tudását folyamatos továbbképzéssel gyarapítja. 
Kiváló a kapcsolata a szülőkkel. Munkája minden területén 
rendkívül kitartó, pontos, precíz és igényes. 13
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KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Schlezák Krisz  na költő

Mindig is humán beállítottságú vol-
tam. Kisgyermekként néptáncoltam a 
Lenvirág táncegyüttesben, érdekelt a 
zene, a színház, a kultúrák, az irodalom, 
az idegen nyelvek. Kamaszkorom is a 
művészetek szeretetében telt, ezáltal 
felismertem, hogy leginkább versekben, 
írásban tudom kifejezni magamat és a 
bennem rejlő érzékenységet. Tizenhét 
éves korom óta írok verseket, mára már 
az életem részévé vált.  

 Mi volt az első emlékezetes 
írása? 

Emlékezetes volt minden olyan pil-
lanat, amikor valakinek verset írtam 
és láttam az őszinte reakciókat. Az első 
jelentős momentum pedig az volt, ami-
kor 2003-ban néhány korai szerelmes 
versem nagy sikert aratott egy irodalmi 
társaság tagjainál. Akkor tudtam meg, 
hogy szakmailag is értékelhető írásaim 
vannak. 

 Sokoldalú az érdeklődési köre, 
hiszen több nyelven is jól beszél, 
otthon van a vallás, a néprajz, a 
szociológia, az antropológia és 
a társadalmi kutatás területén 
is. Az íráshoz milyen segítséget 
merít az itt szerzett tapasztala-
tokból? 

A sokoldalú érdeklődésemre a Zsig-
mond Király Főiskola szabad bölcsészet 
szakán kaptam kielégítő ismeretanya-
got, mivel betekintést nyertem számos 
tudományágba. Mélyebben tanulmá-
nyozhattam a vallástudományhoz csat-
lakozó összes témát, így a nagy vallások 
iratait és a népi vallásosság összegyűj-
tött költeményeit, műveit is. Ez utób-
binál maradtam és a főiskolai évek 
alatt, majd folytatva a Károli Gáspár 
Református Egyetem vallástudományi 
mesterszakán antropológiai kutatást vé-
geztem a régi magyar népi hiedelmekről 

és a modernkori hagyományőrző cso-
portok művészetéről. Nagyon érdekes 
volt és nagy megtiszteltetésben volt ré-
szem, mivel mindkét szakdolgozatomat 
Hoppál Mihály konzulensi segítségével 
készíthettem, aki a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Néprajzi Intézetének 
vezetője. Természetesen a tudomá-
nyos dolgozatok mellett folytattam a 
vers- és prózaírást is, és ettől kezdve a 
megismert vallási és lélektani iratok is 
befolyásolták saját költészetemet, mind 
témában, mind stílusban, mind monda-
nivalóban. 

  
 Milyen könyvekben publikált 

eddig társszerzőként?
Eddig 13 antológiában jelentek meg 

írásaim. 2003-2009-ig tagja voltam a 
Lírikusok Irodalmi Műhelyének, majd 
2010-től az ebből a műhelyből alakult 
David Arts Irodalmi Szekciójának. Ez a 
hobbiírókból és költőkből álló társaság 
minden évben megjelentetett egy közös 
antológiát, mely helyt adott az én verse-
imnek, prózáimnak is. Néhány példa a 
könyvek címeiből: Napragyogás, Napki-
törés, Ösvényen, Fordulópont, Ma-hol-
nap, Szonettek, Imprómorzsák stb. Itt 
elismerésül emlékdíjat kaptam is három 
évben.

 
 A Holnap Magazinban is rend-

szeresen megjelennek írásai, mi 
inspirálja ezeket?

A Holnap magazinban többnyire mé-
lyebb lélegzetvételű prózáim jelentek 
meg, melyeket komoly emberi érzések, 
hétköznapi élmények, tájak szépsége, 
szociális jelenségek, spirituális tartal-
mak ihletnek. Mivel romantikus, ál-
modozó típus vagyok, írásaimban a 
fantáziám, pozitív és negatív érzelmeim, 
a szeretet és az általam közvetítésre ke-
rülő üzenetek is helyt kapnak. Írtam itt 
például gyermekekről, természetről, 

sorsfordulókról, lélektani fogalmakról, 
mint a megbocsátás, elfogadás, tanulás, 
elengedés, türelem stb.

 Írásai elgondolkodtatók, megje-
lennek benne az emberi erények, 
a hit, a törekvés. Kiknek szólnak 
elsősorban, kiknek ajánlaná?

Írásaim azoknak szólnak elsősor-
ban, akik szeretnék az életet mélyebben 
megélni annál, amit a modern társa-
dalom mókuskerekében tehetik. Akik 
képesek egy pillanatra megállni a hét-
köznapokban és eltöprengeni egy tör-
ténésen, egy érzésen, belefeledkezni egy 
táj szépségébe, beleélni magát egy barát 
problémájába, vagy meghallgatni egy 
gyermek bölcs mondanivalóját. Egyfajta 
gondolat ébresztőként működhetnek so-
raim. 

  
 Van a településnek olyan helye, 

ahová szívesen eljár gondolato-
kat gyűjteni az íráshoz?

Budakalászon nőttem fel, a település 
szinte minden zegzugát ismerem és még 
mindig nagy hatással van rám szépsége, 
otthonos hangulata. Olyan szerencsés 
vagyok, hogy a tóparton lakom, így fo-
lyamatosan inspirál a csodálatos kör-
nyezet, ahogy a nap csillog a tó vizén, 
ahogy a fák és a vadon növő virágok 
pompáznak, az emberek jövése-menése, 
a vadkacsák vidámsága, a madarak da-
lolása.  

  
 Jelenleg min dolgozik, mik a 

tervei a jövőre?
Jelenleg itthon vagyok 23 hónapos 

kisfi ammal, vele töltöm minden idő-
met. Mostani verseimet ezért leginkább 
az anyai érzéseim ihletik, és kisfi amhoz 
szólnak. Tervezem, hogy a jövőben ki-
adok majd egy-két saját verses kötetet 
és egy naplót a prózáimból.

„Mostani verseimet az anyai 
érzéseim ihle  k 
és a kisfi amhoz szólnak...”

Egy virágokkal teli, hangulatos kis város a Pilis lábánál, 
az Omszk-tó partján, közel a természethez elindítja az érzelme-
ket, beindítja azt a bizonyos hetedik érzéket, ami Schlezák Krisz-
 nát is az írás és a költészet felé terelte. Az első tollvonásokról, 

az íróvá válás folyamatáról is beszélge  ünk az írónővel.
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Májusban és júniusban péntek estén-
ként a művelődési ház zenés-gasztronó-
miai sorozattal kedveskedik azoknak, akik 
egy kellemes helyen, színvonalas zenéket 
hallgatva szeretnék levezetni a hét fára-
dalmait. A művelődési ház és a zeneiskola 
közötti fás-gyepes területen, a kerti virá-
gok mellett felállított sátrak alatt ideális a 
környezet a nyári, „lazulós” hangulathoz. 
Erről a kiváló zenészek mellett a kávézó 

munkatársai is gondoskodnak, akik a tera-
szon grillezett ételeket és minőségi italokat 
kínálnak. 

A zenei csemegéket a Hangfonó soro-
zatban szolgálják fel. A nyitó rendezvényen 
mindjárt három zenekar is fellépett, ezt a 
West & East virtuóz gitár duó folytatta. Rá 
egy hétre Szabó Leslie adott nagy sikerű 
koncertet, majd az ír kocsmazene és blues 
kedvelőinek a Safran Jam zenekar húzta el 

a nótáját. A Kalász Jazz Bandből ismerős 
lehet sokaknak az ifjú tehetség Németh 
Bendegúz gitáros, az ő jazz-rock triója 
kápráztatta el a közönséget május végén. 
A szervezők fi gyelnek rá, hogy minél több 
budakalászi zenész léphessen fel, ezért 
június 3-án Milosevits Mirkó és Kullai 
Timi duója a funky és a popzene amerikai 
világsztárjainak népszerű dalait tolmá-
csolta a közönségnek, majd június 17-én a 
tehetséges fi atal zenészekből álló Magyar 
Pite együttes zenél. Június 24-én a Jazz 
Fourmers zárja a sort, ők a trombitás Szal-
kay Dávid vezetésével jazz sztenderdeket 
adnak elő. A formáció tagja a zeneiskola 
gitártanára, Iványi Gáspár is.

A Nyár esti zsongásra a belépés díjta-
lan, az ételek és italok pedig kedvező áron 
kaphatók.

Túra, rally és veteránautóktól volt han-
gos a Kós Károly Művelődési Ház udvara, 
május 7-én, szombaton. A Kalászi Kocsi 
Fesztivált már negyedik ízben rendezték 
meg a városban. Az esemény ötletét az 
adta, hogy a város határában került elő 

régészeti ásatások során Európa első kocsi 
ábrázolása a Kr.e 3 500-as évekből, amely 
azóta is a Budakalász Kocsi nevet viseli. 

2012 óta minden évben várják a négy-
kerekűek rajongóit a fesztiválra, melyet 
idén is sok érdekességgel színesítettek. 
Bábelőadás, koncertek, divatbemutató, 
közlekedésrendészeti és kutyás bemutató 
gondoskodott a vendégek szórakozásáról. 
A gyerekeknek pedálos gokart pályával, 
helikopter szimulátorral, ugrálóvárral, 
társasjátékokkal, retró autós játékokkal, 
vasút, autómodell és matchbox vásárral 
készültek. Hogy a hölgyek se unatkozza-
nak, szépségszigettel várták őket, ahol 
életmód és szépségápolási tanácsokat kap-

hattak szakértőktől. A motorzúgás mellé 
zene is járt, először a Room Service, majd a 
Jerry Lee's Rock and Roll Service és a Cuki 
Presszó koncertjét élvezhették a látogatók. 
A napot az idén 10 éves Ice Cream Super 
Session jubileumi koncertje zárta.

Nyár es   zsongás a Lampionos Kertben

Minden, ami keréken gurul 

KözéletKözélet
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JÚNIUSI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS

Június 24. péntek 17.00

 
szervezésében

 

Június 24. péntek 18.00

 

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Június 17. péntek 19.00

Június 19. 18.00

 
 

Június 24. péntek 19.00 

 

Május 25 – július 3.
 

-

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

NYÁRI TÁBOROK

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR  
HÍREI

 

 

20 évesek lettünk!

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár
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Közélet

2016. június 19-én vasárnap
Kapu- és sörnyitás: 18 órakor

Ír KocsmaSó Budakalászon

 
 

18 ÉV ALATT INGYENES!
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Budakalász csodá-
latos hely. Ezt min-
denki tudja. Az itt élő 
katicák, csigák, bo-
dobácsok, madarak. 
Szél úrfi  kellőképpen 
borzolja a fákat, Vihar 
bácsi pont megfelelő 
irányba fésüli a fű-
szálakat. Napocska 
mindig többet süt erre 

felé, mint más vidékeken.  Ezért mindenki 
szereti Budakalászt. De senki nem tudja, 
hogy van Budakalászon, egy Titkos kert.  
Van ebben a kertben minden, mosolygó 
menta, csengő répa és szóló szőlő. Minden 
mi a pici embereknek tanítható, kóstolható, 
szagolható, nevettető. A szóló szőlő, melyet 
Géza bogár ápolgat a hegyoldalban, éppen 
énekelt, amikor a kicsi Katicák hátizsákot és 
esőkabátot húzva meglátogatták őket. Gyuri 
oroszlán a kert őrzője, nagyon kedves, és 
mókás volt az apró katicákkal. A hatalmas és 
az átjáró pincét, ahol sötétben lehet csendet 
hallgatni, aztán nagyokat sikítani.  Megmér-

tük hány katica 
szárnya éri át a 
pincét, és hány 
katica fér be, 
a legsötétebb 
zugokba. A bá-
torság próbát 
minden katica 

kiállta, mert gyertyafény nélkül is teljesítet-
ték a hétpróbát. Felmentünk a titkos kertbe 
és megcsodáltuk az éneklő, illatozó, szivár-
vány színében pompázó virágokat és növé-
nyeket és a csodás kőkiállítást. Hiába eső 
és sár, a kis katicák megrázták szárnyukat 
és lelkes kíváncsisággal húzták ki a földből 
a fi nomabbnál-fi nomabb zöldségeket. Még 
az a katica is megkóstolta, aki eddig csak 
bogárlárván élt, mert kerülte a zöldeket. 
Ezután Géza bogár és Gyuri oroszlán fi nom 
édes meglepetéssel készült. Előkerült a cso-
dás fonott kalács és kakaó, a katicák maguk 
készíthettek a kertből szedett mosolygó 
mentából limonádét. Eső papa megpróbált 
mindenbe belelesni, de ez sem zavarta a ka-
ticákat, hálából egy csodás dalt énekeltek a 
vendéglátóknak. Fergeteges hangulatban, 
esőtől kicsit ázottan repültek vissza aludni 
az óvodába.

                         Köszönjük neki! 
Teca néni

Óvodai hírekÓvodai – Iskolai hírek

A Titkos Kert
 TELEPI ÓVODA

 NYITNIKÉK ÓVODA

A Nyitnikék Óvoda 
kis növendékei sok éve 
rendszeres látogatói 
a budakalászi Pejkó 
Lovassport Egyesület 
lovardájának.  Évről 
évre visszatérünk a 
gyerekekkel, hogy test-
közelből ismerkedjünk 

a lovakkal, a lovaglással és a környezettel. 
Óvodásaink az ilyen kirándulások alatt 
rengeteget tanulnak Emese nénitől az álla-
tokkal való bánásmódról és sokszor olyan 
kapcsolatokat építenek ki az állatokkal, 
amelyek egész további viszonyukat meg-

változtatja a természethez. Megtanulnak 
lassan, fegyelmezetten mozogni a lovak kö-
zelében, fi gyelni arra, hogy tevékenységük 
milyen hatással van a természetre, továbbá 
rengeteg pozitív impulzust is begyűjtenek. 

Emese néninél a lovaglás élményét is 
megtapasztalhattuk. Így olyan gyerekek 
is kapcsolatot teremthettek ezekkel a gyö-
nyörű állatokkal, akik más körülmények 
között sokkal kisebb állatokkal sem mernek 
barátkozni. Több gyermekünk rendszeres 
látogatója az egyesületnek délutáni szaba-
didejükben is, így a kirándulások alatt ők 
kalauzunkként is szolgálnak. Örülünk, hogy 
ilyen közel az óvodához is találunk olyan he-
lyet, ahol a gyerekek biztonságos körülmé-
nyek között gyűjthetik élményeiket.

Köszönjük a lehetőséget!

Óvodások a Pejkónál

A Budakalászi 
Óvodásokért Ala-
pítvány ebben az 
évben is megren-
dezte hagyomá-

nyos Nyitnikék napját Zene-Bona címmel. 
A rendezvényre ellátogató családokat 

színes programok, hangszerkészítő kézmű-
ves foglalkozások, zenés feladatok, műso-

rok, arcfestés, szerencsekerék, büfé várta. 
A jó hangulathoz támogatóink is hozzájárul-
tak, akiknek ezúton mondunk köszönetet: 
Rogán László polgármester úr, Kalász Pék-
ség, Hufi  Hús Zrt., Tortafaló Kft., Benedek 
Dóra gyermek aerobikoktató, Nagy Ádám 
technikus, Nagy Mária, az Operaház tagja.

A rendezvény bevételéből a Nyitnikék 
Óvoda gyermekei futóbicikliket kapnak.

Alapítványi nap a Nyitnikék Óvodában 

Zeneiskolai hírek

A Telepi Óvoda az idén ünnepli az óvoda 
40. szülinapját. Ennek a gyönyörű kornak a 
megünnepléséhez kérjük mindenki segítsé-
gét. Akinek van otthon régi óvodai fényképe, 
története, meséje, vicce, gyerekszája… eze-
ket szeretettel várjuk a telepiovi@gmail.com 
email címen. Köszönettel az ünnepelt!

Boldog szülinapot! 

Arany minősí-
tést kapott április 
30-án Budakalászon 
a Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Fúvószene-
karok VII. Országos 
Versenyén a Kamp 
János Kapelle! Veze-
tőjük, Spáth Oszkár 
tanár úr, karnagyuk 

Binda Balázs, iskolánk volt növendéke. A 
megmérettetésen az érdi „Lukin” Jugend 
Blaskapelle és a vecsési Bläserjugend des 
Musikverein Wetschesch fúvószenekar is 
fellépett. A szakmai bemutató program 
után megbeszélés és értékelés követke-
zett a zenekarvezetőknek, majd hangu-
latos gálahangversenyt adott a három 
versenyző együttes.

Hagyománnyá vált Tökölön, hogy 
májusban összegyűlnek a megye zeneis-
koláinak népdalénekesei, népzenészei 
és egy vidám hangulatú seregszemlén 
mérik össze tudásukat. A 2016-os Tököli 
„Szárnyaló” Népdalünnepen iskolánk 
képviseletében az alábbi pazar eredmé-
nyek születtek: Májai Liliána Angelika, 
Mészáros Míra, Szabados Orsolya, Szarka 
Nóra Izabella – Aranymálinkó Dalosma-
dár, Kiss Nándor – Kravecz Máté, Bog-
dán Viktória, Váradi Lili Emma, Farkas 
Hanna, Vági Dorottya – Arany Dalosma-
dár, Svarcz Enikő Flóra és Drong Anna 
Viola – Sárgarigó Dalosmadár-díjat ka-
pott. Felkészítő tanáraik: Papp Ágnes, 
Maczkó Mária és Dömény Krisztián. 

2016. május 22-én Dömsödön rendez-
ték a XIII. Europop Nemzetközi Gyer-
mek, Ifjúsági és Felnőtt Énekes Fesztivált, 
ahol iskolánkat két diákunk képviselte, 
Pásztor Adrienn és Pásztor Virág. Mind-
ketten nagyon szépen énekeltek igen erős 
nemzetközi mezőnyben. A zsűri Pásztor 
Adrienn produkcióját Junior Musical ka-
tegóriában III. hellyel jutalmazta. Felké-
szítő tanáruk Magyar Szilvia volt. 

Mindenkinek szívből gratulálunk! 

Zeneiskolai hírek 
– tavaszi díjeső
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Iskolai Hírek

 KALÁSZ SULI

Iskolánk 7. osztályos tanulói a Határ-
talanul pályázat keretében május 4-én 
indultak a Vajdaságba. A háromnapos 
osztálykirándulás célja az volt, hogy meg-
ismerkedjenek a délvidéki magyarság 
történetével, kultúrájával, mindennapi 
életével. A programok jelentős részben pá-
lyázati támogatásból valósulhattak meg. A 

szállásunk Adán volt, itt megismerkedtünk 
a város nevezetességeivel, majd megláto-
gattuk testvériskolánkat a moholi Novak 
Radonic Általános Iskolát. Vajdaság iro-
dalmával és történelmével foglalkozó ve-
télkedők és sportfoglalkozások keretében 
ismerkedtek egymással a 7. osztályos a bu-
dakalászi és a moholi gyerekek. Végezetül 
elsétáltunk a helyi katolikus templomba is.

Kirándulásunk második napján megte-
kintettük a Bánságot, ahol először Török-
becsén álltunk meg, hogy megkoszorúzzuk 
a 1848-49-es magyar szabadságharc em-
lékére készült Hungária szobrot, majd a 
város határában lévő, nemzeti zarándok-
helyként is szolgáló aracsi pusztatemplo-
mot néztük meg. A kirándulás a Délvidék 
legrégebbi városában Zentán ért véget, 
ahol a kilátó 209 lépcsőjét leküzdve meg-

néztük a zentai csata helyszínét is. A záró 
napon a szecessziós stílusú szabadkai 
városházát és a fürdőjéről híres Palicsot 
tekintettük meg. Reméljük, hogy tanuló-
inknak életre szóló élményt és tapasztala-
tot jelentett ez a három nap.

Kovács László Zoltánné valamint 
a Kalász Suli 7.a és 7.b osztálya

Ebben a tanévben április végén rendez-
tük meg a szokásos alapítványi napi műso-
runkat. A Faluház nagytermében gyűltünk 
össze, a nagyszámú közönség érdeklődés-
sel fi gyelte, tapssal jutalmazta a változa-
tos műsorszámokat. Versmondóink és 
zenészdiákjaink után a színjátszókör da-
rabját láthatták a jelenlévők, „A kis Pedro” 
címmel, amely egy guatemalai kisfi ú tör-
ténetét követte nyomon. A negyedik és 
nyolcadik évfolyamosok táncán és RSG 
bemutatóján túl, az ugrókötél-csoport is 
fellépett, sőt a telepi óvodások is vendég-

szerepeltek műsorunkban, ami nagy sikert 
aratott a közönség körében.

Medve-matekverseny 
az Óbudai Szigeten

Május 21-én iskolánk 14 csapattal, azaz 
40 lelkes felső tagozatos diákkal vett részt 
a Medve-matek csapatversenyen, amely a 
legnépszerűbb versenyek közé tartozik a 
tanévben. Idén országosan már hat hely-
színen zajlott a rendezvény, csak az Óbu-
dai Szigeten 2100 versenyző jelentkezett. A 
csapatok reggel 10 óra 30 perctől, 15 óráig 
egy térkép segítségével haladtak az egyik 
feladatot osztó állomástól a másikig, így a 
természetjárás is fontos szerepet kapott. 
Idén már Emléklapot is hoztunk haza, va-
lamint szakköri feladatgyűjteményeket és 
logikai kártyakészletet is kaptunk. 

A Magyarországi 
Németek Országos 
Önkormányzata Cse-
pelen, a budapesti 
Német Nemzetiségi 
Gimnáziumban ren-
dezte meg az 1-12. 
évfolyamos német 
nemzetiségi tanulók 
vers- és prózamondó 
versenyének orszá-
gos döntőjét május 

13-án. Iskolánkat 2 tanuló képviselte, 
mindketten a HD-3-4. osztályos kategó-
riában indultak. Igazán szép eredményt 
értek el idén is és nagyon büszkék vagyunk 
rájuk! Köszönjük szépen a szülőknek és ta-
náraiknak a felkészítésben való segítséget. 
Schuster Dominic (4.c) országos II. helye-
zést (felkészítő tanára Dr. Bokoriné Ray-
man Katalin), Hegyi Botond András (3.a) 
országos VI. helyezést ért el (felkészítő ta-
nára Szilágyiné Dér Barbara).

Osztálykirándulás a Vajdaságban

Német nemze  ségi szavalóverseny 
12. országos döntője

A Szen  stvántelepi  Általános Iskola hírei

Májusban iskolánk hetedik évfolyamo-
sai négynapos kiránduláson vettek részt. 
A tanulmányi kirándulás a Határtalanul! 
a nemzeti összetartozás operatív program  
nyertes pályázataként valósult meg. 

A Szepesség természeti csodái nyomá-
ban eredtünk és olyan szép városokat néz-
hettünk meg a történelmi Magyarország 
mai szlovákiai részein, mint Lőcse, Kassa, 
Eperjes, Igló vagy Késmárk – a teljesség 
igénye nélkül megállva a felsorolásban. 

A gyerekek beszámolóiból kiragadva 
egy-két gondolatot, szeretném átadni az ol-
vasónak az élmény egy részét. 

„Kiemelném a Szepes várat, ami nem 
hogy csak UNESCO világörökség része, de 
az a hely, ami körülötte fekszik, csodála-
tosan szép.”                                 Olsen Dániel

„Már sok barlangban voltam, de to-
ronymagasan ez tetszett a legjobban.” 
(A Bélai Cseppkőbarlang)            Gál Bence

Első alvás utáni élmények: „Reggel, 
amikor felkeltem és felöltöztem kimentem 
a patakhoz sétálni; olyan kellemes volt a 
kis patak és gyönyörű a Magas Tátra” 

„Eperjes nagyon szép hely és nagyon 
fi nom fagyi van ott. Egy gombóc akkora, 
mint az öklöm.”                         Papp Roland

A harmadik napon a buszozást köve-
tően egy nyolc kilométeres túrával folyat-
tuk a programunkat az egyik tesitanárunk 
vezetésével. (Magas Tátrai kirándulás: 
Csorba-tó, Poprád-tó)               Nagy Attila

Nagyné Mózer Gabriella
az egyik kísérőtanár

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Határtalan-élmények 
a Felvidéken
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Szépkorúak köszöntése

Gönczi Sándor

Sándor bácsi 1926-ban született Bu-
dapesten. Szülei Erdélyből kerültek 
Budapestre. Az érettségit követően a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen folytatta 
tanulmányait. Az egyetem után mérnök-
ként dolgozott nagy ipari létesítmények 
újjáépítésén, később pedig hőerőművek 
külföldi értékesítésével bízták meg. Több 
nyelven beszél. Felesége váratlan el-
hunytáig Óbudán éltek és ezt követően 
1999-ben Budakalászra költözött. 
2004-ben, 78 éves korában összeháza-
sodott régi gyermekkori barátnőjével. 
Kilencvenedik születésnapján családja és 
barátai köszöntötték.

Horváth János

 
János bácsi 1926-ban Mezőzomboron 

született. Budakalászra 1946-ban költö-
zött. Itt kezdetben a kőbányában, majd a 
Lenfonógyárban dolgozott. Feleségével – 

aki 2010-ben hunyt el – gyermekeik mel-
lett unokáik nevelésében is részt vállaltak. 
János bácsinak három gyermeke, nyolc 
unokája és egy dédunokája született. Ki-
lencvenedik születésnapját családja köré-
ben ünnepelte.

Kammerer János

János bácsi 1921-ben Kunbajon, sváb 
családban született. Fiatal korában öt 
évet töltött orosz hadifogságban, ahonnan 
1950-ben szabadult. 1956-ban Budapestre 
a III. kerületbe került, majd két évvel ké-
sőbb Budakalászra költözött. János bácsi 
dolgozott motoros futárként a Honvédelmi 
Minisztériumnál, gondnokként a Fővárosi 
Gázműveknél, majd portásként a budaka-
lászi Hermész áruházban. Két házasság-
ból három gyermeke, négy unokája és két 
dédunokája született. Születésnapját csa-
ládja és barátai körében ünnepelte.

Mádi Andrásné született Nagy Mária

Marika néni 1926-ban született Gyön-
gyösön és 87 éves koráig élt szülőhelyén. 

Aktív éveiben kertészkedéssel foglalkozott. 
Férje Andris bácsi az Élelmiszer Kiskeres-
kedelmi Vállalatnál dolgozott nyugdíjba 
vonulásáig, aki sajnos már 3 éve eltá-
vozott közülünk. Marika néni azóta él 
lányánál Budakalászon. Kilencvenedik 
születésnapján két gyermeke, hat unokája, 
két dédunokája és családtagjai köszön-
tötték. Születésnapját barátai körében az 
Budakalászi Idősek Klubjában is megün-
nepelték.

Petró Józsefné született 
Mihics Mária 

Marika néni 1926-ban született Fegy-
verneken. Budakalászra 1972-ben költöz-
tek férjével Budáról. Máig szeret itt élni 
a szép környezet miatt. Egy fi uk született. 
1987-ben Marika néni egyedül maradt, de 
munkáját a Nemzeti Sportuszoda jegy-
szedőjeként töretlenül folytatta 12 órás 
műszakban egészen 2003-ig. Munkájához 
kapcsolódva megtanulta a számítógép 
használatát és három alkalommal is kiváló 
dolgozó címmel ismerték el tevékenységét. 
Három unokája és három dédunokája szü-
letett. 

A városvezetők kilencvenedik születés-
napán köszöntik még Tóth Dezsőné szüle-
tett Munka Gabriellát.

Minden szépkorúnak jó egészséget kí-
vánunk!

Budakalászi Kultúrcseppek

Gitárest Podhorszky 
Gáborral 

A külföldön és hazánkban is elismert 
gitárművész adott koncertet a Kós Károly 
Művelődési Házban. Podhorszky Gábor 
a Szegedi Tudományegyetem Zenemű-
vészeti Karán szerzett diplomát, majd ezt 
követően a Hágai Királyi Zeneakadémián 
klasszikus és barokk gitárt tanult. Elnyerte 
a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, majd 
a Kolozsvári Nemzetközi Gitárverseny első 
díját. Világszerte koncertezik és tart mes-
terkurzusokat, sok időt szentel a tehet-
séggondozásra is. Budakalászi fellépésén 

ismerősként köszöntötték, hiszen a kö-
zelmúltban a Kalász Művészeti Iskolában 
helyettesítőként gitárt oktatott. Koncertjén 
a klasszikusgitár-hangzás sokszínűségét 
mutatta be, klasszikus, kortárs és spanyol 
dallamvilág kíséretében. Meglepetésként 
Ennio Morriccone  olasz zeneszerző műve-
ivel készült a közönségének.

Szabó Leslie volt 
a Hangfonó-sorozat fellépője

Sokan emlékezhetnek Szabó Leslie 
nevére, aki az újvonalas tehetségkutatók 

egyikében az elődöntőig jutott. Tavaly az 
Eurovíziós Dalverseny hazai fordulójában 
is szerepelt a Hogyan segíthetnék? című 
dalával. A Hangfonó-sorozat keretében Bu-
dakalászon adott koncertet május közepén. 
A Faluház kávézójában az akusztikus gitár-
zene mellett bemutatta az elmúlt években 
született legmeghatározóbb dalait is. Szó-
lókarrierje mellett saját zenekara is van, a 
Szabó Leslie Band-del nyáron országjáró 
turnéba kezdnek.

Rogán László polgármester és Ercsényi Tiborné alpolgármester sze-
mélyesen köszöntötte május hónapban 90. és 95. születésnapjukat 
ünneplő budakalászi szépkorúakat.



X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM    2016. JÚNIUS 13. 21

Számos szurkoló segíti 
a budakalászi csapatokat a 
hazai mérkőzéseken, mely 
a bajnokság vége felé köze-
lítve kiemelt fontosságú. Az 
U19-es korosztály a bajnoki 

aranyért küzd, a felnőtt játékosoknak pedig 
az ezüstérem a cél.  

Május 7-e különleges dátum volt a bu-
dakalászi labdarúgás életében, hazai pá-
lyán rendeztük az „El Clasico-t”, vagyis a 
Budakalász-Pomáz örök rangadót. Mint-
egy 350 néző drukkolt a helyszínen. Az 
első félidő 0:0-ra végződött.  A szünet után 
azonban kifutottak a kalásziak a pályára és 
mire kettőt számoltak, kettőt be is lőttek a 
pomáziaknak. Ezt követően csak úgy zá-
poroztak a hazai gólok Sármán Péter (3), 
Szalontai Bence (2), Erőss Tamás, illetve, 
Léhi Dávid góljaival 6:1 lett az eredmény 

Budakalász javára. Történelmi pillanat volt 
ez, mert ilyen arányú győzelmet még nem 
aratott a csapatunk. Sportszerű mérkőzést 
láttunk, hálás köszönet dr. Udvarhelyi Ist-
ván jegyző úrnak, aki a Budakalászi Város-
rendészet segítségével biztosítja a rendet a 
mérkőzéseken és csendben őrzi a közönség 
valamint a játékosok biztonságát. Öröm 
volt számomra kalászinak és elnöknek 
lenni. Köszönöm fi úk, köszönöm Kalász! 

Végül zárásként: az utolsó három mér-
kőzésen 21 gólt rúgtunk, hármat kaptunk, 
jelenleg második helyen állunk a tabellán. 
Drukkolunk csapatainknak, hogy min-
den korosztályunk dobogós legyen, erre 
megvan minden esélyünk. Arra bíztatok 
minden budakalászit, hogy jöjjenek, szur-
koljanak, szeressék csapataikat! 

Sárosi Tibor, BMSE elnök

Öt esztendős lett az Ovi-Foci Köz-
hasznú Alapítvány. A születésnapi ünnep-
séget május 13-án Budakalászon, a Telepi 
Óvodában tartották. Az ország első ovis 
focipályáját ugyanis itt építette meg a civil 
szervezet.

Buzánszky Jenő – a legendás Arany-
csapat egykori tagja – 2011 elején hozta 
létre az alapítványt, melynek célja, hogy 
országszerte és a magyarlakta határon 

túli területeken a lehető legtöbb óvodában 
elérhető legyen az Ovi-Foci Program. Az 
alapító már nem lehet közöttünk, fi a azon-
ban folytatja munkáját. Ifjabb Buzánszky 
Jenő mellett itt volt a születésnapon a 
világ legjobb játékvezetőjének választott 
Kassai Viktor, valamint Várhidi Péter 
korábbi szövetségi kapitány, Tóth Tímea 
egykori válogatott kézilabdázó és dr. Mol-
nár Andrea, az alapítvány kuratóriumá-

nak elnöke is. Rogán László polgármester 
az ünnepségen hangsúlyozta: Budakalász 
sportos város ahol, kiemelt ügy az egész-
séges életmódra nevelés. Az alapítvány 
jóvoltából a Telepi Óvodában 2012-ben, 
a Nyitnikék Óvodában pedig 2014-ben 
kezdődhetett el a különleges testneve-
lési program. Fehérváriné Básits Margit 
óvodavezető kiemelte, hogy a műfüves 
pályát az óvodások nagy örömmel hasz-

nálják nap mint nap. A korai mozgásfej-
lesztés biztosítani tudja, hogy a gyerekek 
gyorsabban és hatékonyabban fejlődhes-
senek és hasznos lehet azért is, hogy a jövő 
futballnemzedéke minél fi atalabb korban 
ismerkedhessen meg a labdarúgással.

Az elmúlt esztendőkben az alapítvány 
összesen 140 focipályát épített az ország 
óvodáiban, és ez a szám 202-re emelkedik 
az év végére. A program által megmozga-
tott gyerekek száma pedig eléri a 30 ezret.

Ezüstérmes helyen a focisták

Nagy lépés kis cipőben 

Még áprilisban elhunyt budakalászi lakosok:
Csondor Ferencné szül.: Soós Etel 93 éves,
Gyurós Lajos Mihály 89 éves, 
Kordé Jánosné szül.: Visnyei Cecília 93 éves,
Soós Józsefné szül.: Bojtor Katalin 84 éves,

Szeretettel köszöntjük Budakalász 
város legifjabb polgárait!
Gődény Jázmin Csenge

Hegedűs Lilla
Horváth Alex Noel

Juhász Gerda
Kenéz Áron Lacza Dominik

Kutika Laura
Méhes Patricia

Ney Dávid Tamás
Jó egészséget kívánunk nekik!
Városunkban áprilisban 
8 pár kötött házasságot. 

Az ifjú pároknak gratulálunk!

Májusi anyakönyvi 
események:

Májusban elhunyt budakalászi lakosok:
Károlyi Kálmánné szül.: Konrád Piroska 83 éves, 
Mirkovits Péterné szül.: Kiss Paula 84 éves

Sport

Gyászhírek
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Sport

 Sikerült a nagy célt elérni, fel-
jutott a csapat az NBI-be. Elégedet-
tek a fi úk teljesítményével?

Budakalász történetében ez az első 
kispályás NBI-es kézilabda csapat. Vala-
mikor még az ’50-es években nagypályán 
játszott Budakalász az első osztályban. Mi 
azért jöttünk át Szentendréről Kalászra, 
hogy valami nagyot alkossunk. Ez sikerült! 
Az egyik célunk volt, hogy az első csapat 
nyerje meg a bajnokságot, a másik pedig, 
hogy egy jó utánpótlást építsünk fel. A fi úk 
mindkét célt elérték.

 Szentendréről tette át székhelyét 
Budakalászra az egyesület. Jó dön-
tés volt?

Budakalászon szívesen láttak minket. 
Köszönet a polgármester úrnak és a Kép-
viselő-testületnek. A csarnokot már ko-
rábban is mi működtettük, itt edzettünk 
és a mérkőzések egy részét is itt játszottuk. 
Az utolsó meccsekre a csapat és a város is 

igazán egymásra talált, hiszen teltház előtt 
zajlottak a találkozók. 

 Ez a nyár egészen más lesz, mint 
az előzőek, hiszen az NBI-re kell 
hangolódniuk a fi úknak. Mi lesz a 
folytatásban?

Időben meg kell kezdenünk majd a 
felkészülést a bajnoki szezonra. Összeté-
telében is változni fog a csapat, lesznek új 
játékosok. Most a pihenésnek van itt az 
ideje, de ez is aktív lesz, hiszen egy maga-
sabb osztályban folytatjuk jövőre. A játé-
kosok tudják, hogy a nyár a munkáról is 
szól majd. 

 Az új játékosok mellé új edző is ér-
kezik. Mi indokolja ezt a változást?

Ez a csapat nagyon szeretnivaló, tehet-
séges játékosokból állt. A fi atal, tehetséges 
játékosok aránya is tökéletes volt. De azt 
őszintén ki kell mondani, hogy ez a együt-
tes nem egy NBI-es csapat, ez egy NBI/B-s 
bajnok  összeállítás. Ahhoz, hogy jövőre a 
magasabb osztályban helyt tudjunk állni, 
más szemlélet és más felfogás szükséges. 

Hajdu Tamás 7-8 éve edzője a gárdának, 
aki nagyon tisztességes munkát végzett. 
Akkor is tette a dolgát, amikor társadalmi 
munkában kellett dolgoznia és akkor is, 
mikor játékos edzőként kellett helytállnia. 
Tamásnak családja van, három gyermeke, 
középiskolai testnevelő tanár. Azt gondol-
juk, hogy a vezetőedzőnek főállású szak-
embernek kell lennie, aki az egész napját 
a csapatnak és a szakmának szenteli. Nem 
csak edzőváltás lesz, öt-hat új játékos is 
érkezik a klubhoz, akik erősíteni fogják az 
együttest, és a meglévő fi úkkal együtt ütő-
képes csapatot alkotnak majd.

 Milyen elvárások vannak az NBI-
ben?   

Azt szokták mondani, hogy a feljutott 
csapat liftezik: tehát fölmegy, jönnek a ke-
mény ellenfelek, mint például a Szeged, a 
Csurgó, a Tatabánya, majd  visszaesik az 
alsóbb osztályba. Mi bent szeretnénk ma-
radni, erre is készülünk. Megcélozzuk a 
középmezőnyt és nem leszünk csalódottak 
akkor sem, ha annak az alján végzünk.

Budakalász az NBI-ig 
menetelt
Szeptemberben már a Nemze   Bajnokság első osz-
tályában mutatkozhat be a Budakalászi Férfi  Kézi-
labda Club csapata. Nehéz, küzdelmes, de annál 
eredményesebb bajnoki szezonon vannak túl a 
fi úk, akik mindössze egyetlen pon  al verték meg 
az ezüstérmes dabasiakat. A sikerről és a további 
tervekről a klub elnökét, Hajdu Gábort kérdeztük.

A Budakalászi Férfi  Kézilabda Club 
felnőtt férfi  csapatának kapitánya Józsa 
Máté. Az együttes beállósa szerint jó sze-
zonjuk volt, és jól össze is tudtak ková-
csolódni a végére. 

„Az első félévben stabilabb volt a já-
tékunk, a tavaszi szezon végére sajnos 
már jöttek a sérülések és húzó játéko-
sok estek ki. A végjátékban azért csak 
behúztuk a szekeret, ami nagyon nagy 
dolog. Jó csapat alakult ki, ahol fi ata-

lok és tapasztaltabb játékosok vegyesen 
vannak. A célt teljesítettük, elégedett 
vagyok. Komoly munkát tettünk bele, 
tekintve az edzéseket, a taktikai felké-
szülést és meccseket.” 
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2016. június 5.  
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

2016. június 12., 19.
vasárnap 8-20 óráig   
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462 
2016. június 26.  
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
2016. július 1., 3.   
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Gyógyszertári ügyelet
2016. június

István Király 
Gyógyszertár
Pomáz

Kőhegy 
Gyógyszertár
Pomáz

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty 
Gyógyszertár
Pomáz

A változtatás jogát fenntartjuk!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, 

közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4000 példányban

Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 

a Fanny Film K  .
Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa Rózsa

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Szabó Tamás, Tokodi Gábor 
VKC TV, Rosta Gábor, U  oné Ochodniczki Vanda 

Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea 
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda

marke  ng@szentendre.media.hu 
Telefon: 06 (20) 574 7201

A szerkesztőség elérhetősége: 
hirmondo.budakalasz@gmail.com

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat 

(2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.)
Lapbejegyzés száma: 

163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi 
számának lapzártája: 2016. június 30. 

Megjelenés, terjesztés: 2016. július 11-12-13.

SORBAN ÁLLÁS ÖN HELYETT!
Komple  segítség gépjárművek adásvételéhez 

a kiválasztástól a gondtalan használa g!
Erede ségvizsgálat, biztosításkötés, á ratás, 

műszaki vizsgáztatás, okmányirodai ügyintézés, 
vételkori első szervizeltetés

i . Kemény A la, Budakalász
+36 (70) 368 7707

POLLENALLERGIÁSOK FIGYELEM!
Tudta, hogy a só egy természetes an hisztamin? 
Azaz megelőzésre és a tünetek enyhítésére is alkalmas
a rendszeres száraz sóterápia.
Az allergia gyógyszerekkel ellentétben a sóterápia 
nem jár semmiféle mellékhatással, mivel nem jut 
tes degen anyag a szervezetbe.

1000 Ft KEDVEZMÉNYT + 2 AJÁNDÉK alkalmat adunk 
a 10 alkalmas felnő  bérlethez a nyár folyamán.
Júniusban vásárolt bérletek 4 hónapig érvényesek! 
Hívja bejelentkezésért a +36 (70) 578 5278-as telefonszámot.
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26. /www.kalaszisobarlang.hu

*ÉRVÉNYES: 2016.08.31. 
  A KUPON MÁS AKCIÓKKAL NEM VONHATÓ ÖSSZE.

Ha fontos Önnek
a szakmai tapasztalat, a minőségi könyvelés, 

bérszámfejtés, a rendszeres tájékoztatás, 

a szakmai felelősségbiztosítással rendelkező 

könyvelő,  a kiszámítható szolgáltatási díj, 

és úgy gondolja, hogy természetes, hogy 

Ön helyett a könyvelő járjon ellenőrzésekre

akkor ön ránk tette le voksát.

ABS CONTROLL 
könyvelő iroda
Alaptevékenységünk, komplex számviteli 

szolgáltatás, ennek keretében 

– társas vállalkozások (Bt., Kft .)

– non profi t szervezetek 

kettős könyvelése, bérszámfejtése.

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

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



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

Tel.: +36 (20) 
344 4259

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

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

•  Kárpát kenyér és Cserpes házi készítésű 
tejtermékek széles választéka!

•  Mini pogácsa rendelhető 1500 Ft/kg

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

•

•

Vasárnapi nyitva tartásunk 

megváltozo ! 7-20 óra közö  

várjuk vásárlóinkat!

OLASZ 

FAGYLALT 

KAPHATÓ! 

Kis adag 180 Ft

Nagy adag 250 Ft

– Nyári kedvezmény minden pékárúra június 15-augusztus 20-ig
– 20% Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak, rendőröknek, 
   mentősöknek (igazolvány felmutatásával). 
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