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HITELES FORRÁSBÓL,

2016. évi költségvetési rende letének 
módosítása
A 2016. évi költségvetés módosításának 
indoka a központi költségvetésből kapott 
támogatások és a többletbevételek szere-
peltetése a rendeletben, illetve egyéb, saját 
hatáskörű átcsoportosítások átvezetése. 

2016. évi zárszámadás 
A Képviselő-testület megalkotta a 2016. 
évi gazdálkodásról szóló zárszámadási 
rendeletet. Az Önkormányzat könyv vizs-
gálója a rendelettervezetet megvizs gálta 
és azt elfogadásra javasolta.
Belső ellenőrzés 
A költségvetési szervek belső kontroll-
rendszeréről szóló kormány ren delet 
el ő  í rásai szerint a polgármester a zár-
számadási rendelettervezettel egy idejűleg 
a testület elé terjeszti az éves összefoglaló 
belső ellenőri jelentést. A beszámolót a 
Képviselő-testület jóváhagyta.

Bölcsődevezetői pályázat
A Budakalászi Bölcsőde jelenlegi veze-
tőjének vezetői megbízása most júniusban 
lejár, ezért a testület nyilvános pályázatot 
hirdetett a vezetői beosztás betöltésére. 
Két pályázat érkezett be. A pályázókat 
szakmai bizottság és a bölcsőde dolgozói 
is meghallgatták, vezetői programjukat 
megismerték. Az egyik jelölt pályázatát 
jogi, formai és tartalmi hiányosságok 
miatt érvénytelennek nyilvánította a 
Képviselő-testület. Villám Zsuzsanna pá-

lyá zata érvényes volt, megválasztását a 
szakmai bizottság, a bölcsőde alkalmazotti 
közössége és az Oktatási Kulturális és 
Sport Bizottság támogatja.
 
Budakalász új médiakoncepciója
Budakalász Város médiakoncepciója 2011-
ben készült. Az eltelt hat év alatt jelentős 
változások történtek a médiapiacon és 
a kommunikációs elvárásokban. Meg-
változott a használt eszközök köre, 
hatékonysága, a kommunikáció módja, 
gyorsasága, a médiahasználati szokások, 
az érdeklődést kiváltó témák jellege 
és a visszajelzés igénye. Az eszközöket 
illetően az eddig használt csatorná   k 
mellett megjelent és igen népszerűvé vált 
a közösségi média. Megnőtt a jelentősége 
emellett a gyors, a zon nali és gyakori 
információközlésnek. A változások követ  -
kez  tében új médiakon cepció megha -
tározása vált szük séges.

Omszk-tó névvál toz tatása
Az előterjesztést Major Ede képviselő 
nyújtotta be, melyben az Omszk-tó és az 
Omszk park ne vének megváltoztatását 
javasolja. A régi szovjet megyei 
testvérkap csola tokat idéző név helyett 
szükséges egy új, a vá roshoz, a parkhoz, 
a sportfunkciókhoz jobban illő név 
megalkotása. 

Javaslat a BÉSZKÜ te lep érté ke-
sítés előké szítésének jóvá hagyá s ára

A volt BÉSZKÜ telep ér-
té kesítéséről a 2017. évi 
költ ségvetés elfo ga dá-
sa kor dön tést hozott a 
testület. A mostani jóvá-
hagyás ennek megerő-
síté sére, illetve az el adás 
megkezdésére szol gál.

Budai úti bölcsőde 
épületenergetikai pá-
lyázata 
A pályázati kiírás szerint 
a pályázati anyag leadása 
előtt le kellett folytatni a 
közbeszerzést és a nyertes 
pályázóval meg kellett 
köt ni a szerződést. A 
mun   kák elkezdését kö-
ve tően kiderült, hogy a 
szi getelendő felület mé-
rete nagyobb a koráb-
ban felbecsültnél és a vá-
rosképi szempontokat is 
érvényesíteni szükséges az 
épületen. Az elvégzendő 
többletmunkák és az el-
ma radó munkák egye n-
lege nettó 3,1 millió Ft-tal 
növeli meg a beruházás 
költségvetését. 

Szennyvízszállítás
A Képviselő-testület az áprilisi ülésén 
döntött a közszolgáltatás pályázati kií-
rásáról. A felhívásra egy pályázat érkezett a 
Fővárosi Vízművek Zrt.-től. A megajánlott 
ár és a korábbi közszolgáltató díjtételét 
figyelembe véve a két összeg közötti 
díjkompenzáció éves szinten kb. 6 millió 
forint összegben terhelné a várost. Erre 
a költségvetés nem tartalmaz fedezetet. 
A pályázati eljárást a Képviselő-testület 
ezért eredménytelennek nyilvá nította.

Halászati jog az Omszk-tavon
Az Önkormányzat évente szerződést köt 
az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel a 
horgászati jog gyakorlására. A szerződést 
ez évre is megkötötte a Testület.

Kaláz Kft. beszámolója
A gazdasági társaság az alapító döntéseit 
végrehajtva 2016-ban átadta az Önkor-
mányzatnak a Játszóház épületét, befejezte 
a bányászati tevékenységet, könyveiből 
kivezette a csatornavagyont. Ez utóbbi 
körülmény miatt a cég veszteséges, ezért 
szükségessé vált a törzstőke csökkentése. A 
társaság vagyonát jelenleg a Sportcsarnok 
képezi.

Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 
beszámolója
A BKÜ Kft.  beszámolóját szerint a cég 
likvid helyzete stabil, előreláthatólag to-
vábbi segítségre nem szorul.

Hulladékszolgáltatás
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-
or dináló és Vagyonkezelő Zrt. tájé-
koztatta a Hivatalt, hogy a Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményét 
visszavonta. A Vagyonkezelő Zrt. kérte, 
hogy az Önkormányzat a fennálló hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási szer-
ző dését mondja fel. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a szük séges 
egyeztetések megkezdésére.

Nemzetiségi önkormányzatok tájé-
ko z tatója
A Német és a Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat elkészítette a 2016. évi 
működésről szóló tájékoztatóját, melyet 
a Budakalász Város Önkormányzata 
tudomásul vette.

Városi díjak
A városi díjakra összesen 19 db ajánlás, 
javaslat érkezett. A Képviselő testület 
határozott a díjak odaítéléséről. 

A Képviselő-testület valamennyi hatá-
rozata és az egyes napirendek elő-
terjesztései teljes terjedelemben megta-
lálhatók a város weboldalán (budakalasz.
hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti-
ulesek/).
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

 A helyi önkormányzatokra vo-
natkozó zárszámadási rendelet 
értelmében, minden év májusá-
ban meg kell határoznia a tes-
tületnek a költségvetésnek ezen 
részét. Mit lehet elmondani ennek 
alakulásáról?  
A város zárszámadása ebben az évben 
is pozitív volt, idén is jelentős pénz-
maradvánnyal rendelkezünk. Ennek az 
összegnek a felhasználásáról a követ-
kező testületi ülésen fogunk dönteni. 
Már dolgozunk ezen, hiszen maradtak 
még olyan tételek, amiket a 2017. évi 
költségvetésbe nem tudtunk bevonni, 
most lehetőségünk nyílik ezek pótlá-
sára. Természetesen az a célunk, hogy 
emellett egy nagyobb tartalék is rendel-
kezésünkre álljon, mivel előttünk áll a 
Berdó csatornázását követő útépítési 
munka, valamint az új iskola környéki 
úthálózat fejlesztése. Igényként merült 
fel a Szentistvántelepi Általános Iskola 
konyhájának felújítása, az energetikai 
pályázatok plusz költségeinek fedezése 
és az Omszk-park rendezése is. Ahhoz, 
hogy ezeket és a jövőben felmerülő ki-
adásokat biztonsággal fedezni tudjuk, 
szükséges, hogy legalább félmilliárd 
forintos pénztartaléka legyen az Ön-
kormányzatnak, így a képviselőtársak 
fi gyelmét is felhívtam a prioritásokra. 

 A csatornahálózat fejlesztése 
fontos törekvése a városvezetés-
nek. Jelenleg is nagy erőkkel fo-
lyik a kivitelezés a Berdóban. Hol 
tartanak a munkálatok?  

A nagyon jól halad az építéssel a 
vállalkozó, eddig elkészült a Kökény, 
Fagyal, Bodza, Füves, Berkenye, Gol-
gota utca és a Kálvária lépcső. Jelenleg 
a Gyümölcs, a Gerinc és a Határ utcá-
ban folynak a munkálatok. A teljes csa-
tornázási terület mintegy 3,5 km-es, 

ebből még körülbelül egy 1,5 km van 
hátra, így a csövek fektetését várhatóan 
június végére befejezi be a vállalkozó. 
Ezt követően a bekötések, helyreállítási 
munkálatok és a nyomáspróbák követ-
keznek. Az utak rendezését hamarabb 
szeretnénk elkezdeni, a vállalkozó nyi-
tott az együttműködésre, így a munka-
terület átadásának folyamatát sikerül 
felgyorsítani. Még az idén szeretnénk az 
érintett lakóknak valamilyen ideiglenes 
burkolatot építeni. 

 A városi díjakra több pályázat 
is érkezett. Ezekről zárt ülésen 
döntött a testület. Mit lehet tudni 
az eredményekről? 

A díjakra 19 jelölés érkezett. A testü-
let zárt ülésen döntött ezek odaítélésé-
ről. Ebben az évben két díjat nem adunk 
ki. Az elismeréseket a Semmelweis és 
Pedagógus napon valamint az augusz-
tus 20-i államalapítási ünnepen nyújt-
juk át az arra érdemes személyeknek.   

 Az ülésen szóba került a város 
több nevelési- és oktatási intézmé-
nye. Milyen ügyeket tárgyaltak 
ezekkel kapcsolatban?  

A bölcsődék tekintetében változás, 
hogy a pályázatok elbírálása után Villám 
Zsuzsannát, a hivatal jelenlegi oktatási 
referensét választotta meg a testület a 
Budakalászi Bölcsőde vezetőjévé. Júni-
usban a Budai úti bölcsődében is elindul-
nak a fejlesztések, kívül-belül megújul 
az intézmény. A napokban adtuk át a 
Nyitnikék Óvoda új tornaszobáját, ami 
nagy vágya volt már a pedagógusoknak 
és kitörő örömmel fogadták az óvodá-
sok is. Elkezdődik a Szentistvántelepi 
Általános Iskola bővítése, a gyerekek 
hamarosan búcsút mondhatnak a kon-
ténertermeknek. Az új intézménynél, a 
Patakpart Általános Iskolánál jelenleg 
telekegyesítés, telekalakítás folyik, ezek 

a folyamatok hamarosan befejeződnek. 
A tervek megérkeztek, a közbeszerzési 
eljárás jelenleg zajlik. 

 Új médiakoncepciót határoztak 
meg. Ez milyen változásokkal fog 
együttjárni?   

Még 2011-ben fogadtuk el a város 
médiakoncepcióját, azóta a médiahasz-
nálati szokások teljesen átalakultak. 
Aki fi gyeli a város weboldalát, közös-
ségi média felületeinket, láthatja, hogy 
a tájékoztatás többrétűvé vált. Alkal-
mazkodunk a megváltozott igényekhez, 
számos területen kívánjuk megszólítani 
a budakalásziakat. A helyi újság és a 
televízió mellett más platformokon is 
kommunikálunk majd a városlakókkal, 
így például Facebook oldalunkon a fi -
atalok körében népszerű Instagramon 
vagy Youtube csatornánkon is. Emellett 
okostelefonon használható alkalmazást 
– Budakalász applikációt – is tervezünk. 
Fontos emellett az interaktivitás, a visz-
szajelzés, melyre a modern eszközök is 
lehetőséget adnak. 

 Hamarosan indul a nyári szü-
net. Milyen feladatok, kivitelezé-
sek valósulnak meg a következő, 
meleg hónapokban?  

A legfontosabb a már említett Telepi 
Iskola bővítése, ami június 9-én elkez-
dődik és a tervek szerint 150 napig fog 
tartani. Négy új tanteremmel bővülhet 
az intézmény. Emellett folytatódik az 
Omszk-park rendezése, a rekortánpá-
lya mellett elkészül a gyalogos sétány 
és a kibővített parkoló, virágosodnak 
a közterek, seprűs takarítóautó járja a 
város minden szegletét. Mindent meg-
teszünk azért, hogy nyáron is rende-
zett, tiszta és jó hangulatú településen 
élhessenek budakalásziak.

2017. május 26.

A nyárhoz közeledve sem veszít lendületéből Budakalász. 
Számos fejlesztés ér végéhez, ugyanakkor megannyi kez-
dődik el a legforróbb évszakban is. Megvalósul az Omszk-
park környezetének rendezése, folyamatosan szépülnek a 
középületek, virágosodnak a közterek, új iskola épül, a régi 
kibővül. Rogán László polgármester szerint tevékeny, de 
eredménnyel teli hónapokon van túl a város.

Beruházások, felújítások 
az első félévben 
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Omszk-tó lakossági névadási pályázat

Önkormányza   hírek 

Adjunk közösen új nevet az Omszk-tónak és a parknak

Gőzerővel folynak a fejlesztések a tóparton

A rendszerváltás óta már többször fel-
merült az Omszk-tó és a park névváltozta-
tásának igénye.

A tó a nevét 1977-ben kapta az akkor 
még Szovjetúnióban található Omszk me-
gyéről. Ennek oka, hogy ebben az időben 
Pest és a Omszk testvérmegyék voltak. 
A testvéri kapcsolat megerősítésére Pest 
megyében meg kellett nevezni egy he-
lyet, amely a szibériai Omszk megye nevét 
kapja. Így került a választás a budakalászi 
bányatóra és ennek következtében viseli 
immár 40 éve kedvelt tavunk egy olyan 
hely nevét, amelyhez valós kapcsolat nem 
fűzte városunkat.

Lakossági támogatással, a Képvise-
lő-testület megerősítésével most lehetőség 
nyílhat arra, hogy a tó megszabaduljon a 
szibériai megye nevétől és méltóbb elneve-
zést kapjon.

A névváltozás mellett szól az is, hogy 
az Omszk szóban magyar nyelvben szo-

katlan módon három 
mássalhangzó került 
egymás mellé, így 
kiejtése, hangzása 
nehéz és idegen nyel-
vünkben. Ezért is 
használják sokan „i” 
képzővel, nyelvtanilag 
helytelenül, „Omsz-
ki-tó”-ként a nevet. 
(Ennek jelentése az, 
hogy Omszkból szár-
mazó.)

A névváltoztatás 
azért is időszerű, mert a tó és környezete 
az utóbbi években jelentős átalakulá-
son ment keresztül, ami most is zajlik. A 
park ma már nem egy nomád folt a város 
közepén, ahol szemét, rendezetlenség a 
jellemző, hanem egy 
funkcióval ellátott, kul-
turált, rendben tartott 
pihenő és sportközpont. 
Gondoljuk csak a tavaly 
átadott rekortán futópá-
lyára, a fi ttnesz parkra, 
a játszótérre, a most 
épülő sétányra vagy a 
régebbi beruházásokra 
a Sportcsarnokra, a 
foci- és wakeboard pá-
lyára illetve az újonnan 
létesülő teniszpályákra.

Külön apropója lehet 
a névváltozásnak, hogy a 
tó idén 40 éve (1977. no-

vember 7-én) kapta jelenlegi elnevezését. 
A fentiek miatt szükséges tehát egy új, a 
városhoz, a parkhoz, a sportfunkciókhoz 
jobban illő név megalkotása.

A Képviselő-testület május 25-i dön-
tése értelmében a névadásba Budakalász 
lakosságát is bevonja az Önkormányzat, 
így olyan elnevezés jöhet létre, amelyet az 
emberek is kedvelnek és szívesen használ-
nak majd.

A beküldött nevek zsűrizését követően 
a Polgármesteri Hivatal egyeztet a Föld-
rajzinév-bizottsággal. Ennek átfutási ideje 
2-3 hónap. Az egyeztetést után a Képvise-
lő-testületi dönt az új névről (a Földrajzi-
név Bizottság döntésétől függően) 2017. 
szeptember 28-i képviselő-testületi ülésen.

A névadó ünnepséget a város az Őszi 
Tófutáson október 7-én tartja.

Az Omszk parkban számos fejlesztést 
végez jelenleg az Önkormányzat. Térköves 
sétány épül a tó körül, bővítik a parkoló 
kapacitását, tereprendezés, füvesítés zajlik 
a futókörön belül.

A parkoló térkövezésének munkálatai 
a végéhez közelednek. Tavaly zúzottkő 
borítással elkészült a terület alapja, erre 
helyezik most el a végleges térkő borítást. 
A parkoló emellett kibővül a tó felé eső 
oszlopsorig, így néhány méterrel és több 
parkolóhellyel megnövekedik a kapacitás.

A sétány építése is javában folyik. Az út 
nyomvonalát tájépítész tervezte, aki fi gye-
lembe vette a helyi terepviszonyokat, egyik 
fő szempont volt, hogy fa kivágására ne ke-
rüljön sor. Ezért a sétány 11-es úttal párhu-
zamosan haladó szakaszánál a futókörtől 
jobban eltávolodik az út nyomvonala. A sé-

tány alapját már kiásta a vállalkozó, ezt kö-
veti a darált betonalap, majd végül a térkő 
ráhelyezése. A sétányt várhatóan június 
közepén vehetik használatba a látogatók.

Korszerűsítik, komfortosabbá alakítják 
a játszóteret is az Omszk parkban. A je-
lenlegi formában lerakott gyöngykavics a 
gyakorlatban nem vált be teljesen, így kor-
rigálják a korábban kialakított felületeket, 
a jobb használhatóság érdekében. A játszó-
tér betonszegélyt kap a kerítés vonalában, 
hogy a kavicsot a területen belül tartsa. Két 
térköves járda épül még, az egyik a hin-
tákhoz, a másik a játékokhoz vezet majd. 
A hinták alá gumiburkolat is kerül, hogy 
egyenletesebbé váljon ott a felület. A mun-
kálatok itt is várhatóan június első felében 
fejeződnek majd be.

A park látogatottsága a korábbi és a 

jelenlegi beruházásoknak köszönhetően 
jelentősen növekedett az utóbbi időben. A 
terület számos lehetőséget kínál, így sokan 
járnak futni, edzeni, sétálni, játszóterezni, 
pihenni, biciklizni. Annak érdekében, hogy 
a különböző tevékenységeket mindenki 
zavartalanul végezhesse, fontos, hogy 
biztosított legyen a koordinált, rendezett 
környezet. Az Önkormányzat ezért most 
a Kahl am Main sétányon egy választó-
vonalat festett föl a gyalogos és a biciklis 
forgalom elválasztására. A sáv felfestése 
a fi gyelemfelhívást szolgálja, így egyértel-
műbb és biztonságosabb lesz a használat. 
Az út megosztásával és az új sétány meg-
építésével még inkább megvalósulhat az, 
hogy ezentúl mindenki békésen töltheti 
el szabadidejét a tónál, egymás zavarása 
nélkül.

Beküldendő: 
–  Az Omszk-tó új elnevezésére vonatkozó Budakalász 

városhoz, a parkhoz, a spor  unkciókhoz illő névjavaslat
–  Beküldő neve, címe
Pályáza   feltételek: A javasla  evő budakalászi lakhelye
 Beküldési határidő: 2017. június 24.
Beküldési cím: 2011 Budakalász, Petőfi  tér 1. 
vagy to.nevado@budakalasz.hu
Jelige/tárgy: Tó névadó
 A nyertes pályázó 15.000 forintos vacsorautalványban (Schieszl 
Vendéglőben) részesül és budakalászi ajándéktárgyakat kap.
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Értékelik a lakók, hogy csatornához jutnak

Energiatakarékossá vá-
lik a Hivatal épülete is

Környékbeli jegyzők találkozójának 
ado   o  hont Budakalász

Zajlik a Berdó csatornázása, ahol a 
munkálatokat a Penta Kft. végzi. Mint is-
mert a város Önkormányzata tavaly októ-
ber végén pályázaton 389 millió forintot 
nyert a városrész szennyvízelvezetésének 
kiépítésére. A pályázatra azért volt nagy 
szükség, mert a városrész csatornázásá-
nak költsége a terület terepviszonyai miatt 
rendkívül drága, mintegy 1,5 millió forint 
lenne ingatlanonként. A pályázatnak kö-
szönhetően csak az összeg töredékével, 
300.000 forinttal kell hozzájárulni a la-
kóknak a csatornázáshoz. 

A csatornázási munka lezárult a Kö-
kény, Fagyal, Bodza, Füves, Berkenye, 
Golgota, utcában és a Kálvária lépcső 
alatt., jelenleg a Gyümölcs, a Gerinc és a 
Határ utcában folynak a munkálatok. Az 

ingatlantulajdonosok együttműködőek, 
csekély azoknak a helyszíneknek a száma, 
ahol nem sikerült a kapcsolatot felvenni a 
lakókkal.

Megtudtuk, hogy a földmunka során 
a meglévő vezetékek nehezítik gyakran 
a munkát. Előfordul, hogy ezeket nem 
tervrajz szerint helyezték el a különböző 
szolgáltatók. Legutóbb például egy, a föld-
felszín alatt csak 3 centiméterrel behúzott 
telefonvezeték szakadt el. A szerződés sze-
rint a vállalkozó köteles a munkák végez-
tével az eredeti állapotokat visszaállítani. 
A helyreállítás pedig a teljes beruházás 
lezárását követően, az év második felében 
valósul meg.

A lakók is elégedettek a munkavégzés-
sel, bejelentés, probléma nem jellemző. 

Pozitív a fogadtatás, az emberek megértik, 
hogy minden fejlesztés kényelmetlenség-
gel jár. A lakók érdeklődve fi gyelik az ese-
ményeket, kávéval kínálják a munkásokat. 
Jellemzően örülnek, hogy csatornához 
jutnak, hiszen a szennyvíz szállítás korábbi 
formája korszerűtlen és sok kellemetlen-
séggel is jár.

Nagy erőkkel folyik a Polgármes-
teri Hivatal épületének felújítása. 
A korszerűsítést egy KEHOP (Környe-
zeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program) pályázat teszi lehetővé, me-
lyet tavaly nyert meg a város. A pá-
lyázati forrás 64,3 millió forint, mely 
összegből az Idősek Klubja, a Kalász 
Suli  és a Polgármesteri Hivatal két 
épületének energiafelhasználása válik 
hatékonyabbá. Az Idősek Klubja és 
a Kalász Suli épületére már felkerült 
a szigetelés és a színezett vakolat is. 
Mindkét épületnél az Önkormányzat 
elvégzi a pályázaton kívül a szükséges 
épületgépészeti felújítást.

Jelenleg a Polgármesteri Hivatal 
épületének szigetelése folyik. Az épü-
let hátsó részére vastagabb, 15 cm-es 
szigetelés kerül, az utca felőli homlok-
zatra a műemlékjelleg megőrzése miatt 
vékonyabb réteget helyeznek el.

A pályázati összegből az Idősklub és 
a Polgármesteri Hivatal tetőszerkeze-
tére napelem is kerül, az étkezőnél az 
árnyékos felületek nagy aránya miatt 
nem lehet ezt a megoldást alkalmazni.

A környező települések jegyzői rend-
szeresen tartanak értekezletet, ahol a főbb 
aktualitásokat tárgyalják meg és tapaszta-
latot cserélnek.

A megbeszéléseknek mindig más 
város a házigazdája, ezt a szerepet most 
Budakalász vállalta. A május 11-én meg-
tartott konferencián számos település 
képviseltette magát. Jelen volt Leányfalu, 

Pilisborosjenő, Tahitótfalu, Pócsmegyer, 
Csobánka, Üröm, Pilisszentkereszt, Szent-
endre, Pomáz, Szigetmonostor, Pilisszántó 
valamint Dunabogdány jegyzője. Az ülést 
Budakalász jegyzője, dr. Udvarhelyi István 
Gergely vezette, egyik fő témaként a köz-
biztonságot megjelölve. A résztvevők hasz-
nos információkkal gazdagodhattak, így 
értékesnek ítélték a személyes találkozót.

Félmillió forint támogatás 
a budakalászi családoknak

Az előző évek hagyományainak meg-
felelően az Önkormányzat idén is hoz-
zájárult a nehezebb anyagi helyzetű 

iskolás gyermekek év végi tanulmányi 
kirándulásának költségeihez. A támoga-
tási igényeket az iskolák gyűjtötték össze 
és juttatták el az Önkormányzathoz. Az 
elbírálásnál elsősorban a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesü-
lőket kezelték idén is kiemelten. Ennek 
keretében ez évben a város 481 000 fo-
rintot osztott ki. Ezzel 36 telepi iskolás 
és 72 Kalász Suliba járó rászoruló buda-
kalászi kisdiák kaphatott kézzelfogható 
segítséget.



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ6

Zöld Zóna

A ma emberének városias élet-
módja miatt szükséges a folyamatos 
fi gyelemfelhívás és tudatformálás 
a környezettudatosságra vonatko-
zóan. Amikor valaki vidékre, kertes 
családi házba költözik sokszor nem 
is tudja, hogy ezzel az életformával 
jelentős többlet beruházás, felelős-
ség, és kötelezettség jár. 

A környezettudatosság iránt a város 
vezetése elkötelezett. A Képviselő-testület 
2017. márciusában elfogadott új környe-
zetvédelmi rendelete szerint ez év május 
közepétől égetni Budakalászon teljes mér-
tékben TILOS! A városrendészek folya-
matosan ellenőrzik a tilalom betartását. 
A szabályozás az egészségmegóvást és a 
környezettudatosságot szolgálja, melyet a 
lakók többsége megért, hiszen senki nem 
akarja olyan füstfelhőben látni a várost, 
mint amilyen az elmúlt időszakban volt 
rendszeresen tapasztalható.

A jövőben főként a komposztálást érde-
mes előnyben részesíteni. A zöldhulladékot 

ezen kívül tavasszal két alkalommal, ősszel 
egyszer korlátlan mennyiségben szállítja el 
a szolgáltató. A köztes időszakban április 
22-től kéthetente szombatonként van lehe-
tőség a zöldhulladékos zsákot kihelyezni. A 
közszolgáltató évi 24 százhúsz literes zsá-
kot biztosít. 

Ha a komposztálást választjuk, nem-
csak a környezetet kíméljük, hanem a vete-
mények és virágágyások talajerő-pótlását is 
költségmentesen elvégezhetjük. Az égetés 
során a levegőbe kerülő füst köztudottan 
káros az ember egészségére. 

Természetesen kerti bográcsozásra, 

szalonnasütésre továbbra is van lehetőség. 
Kérjük, hogy senki ne éljen vissza ezzel!

Amennyiben a kéményen keresztül 
áramlik a szabadba a rendellenes színű és 
állagú füst, akkor ennek ellenőrzése a Ka-
tasztrófavédelem feladatai közé tartozik. 
Ha ilyet tapasztalunk, hívjuk a városren-
dészetet és ők felveszik a kapcsolatot az 
illetékes szervekkel.

Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a 
kertekben – a környezettudatosság elve és 
a kormányrendelet szerint – nem vághat-
nak ki fásszárú növényeket a tulajdonosok. 
Ha ez mégis elkerülhetetlen lenne – akár 
egy építkezés kapcsán – azt be kell jelen-
teni a Polgármesteri Hivatalban és a kivá-
gott fa helyett másikat kell ültetni.

A városban a szelektív hulladékgyűj-
tésre is van lehetőség, mindenképpen él-
jünk vele! 

Fentiek betartása mellett élhetőbbé te-
hetjük városunkat és környezetünket, ami 
mindannyiunk és a következő generáció 
érdeke.

Az Önkormányzat számára rendkívül 
fontos a városban a tiszta, rendezett és szép 
környezet kialakítása és fenntartása. A fel-
adat elvégzése minden évszakban rengeteg 
feladatot ad a város zöldfelületi csoportja 
számára, hiszen településünkön sok a park 
és a fenntartást igénylő közterület. Ahogy 
kertjeinkben elvégezzük a tél után a tavaszi 
karbantartást, úgy a város területén, par-
kjaiban is megvalósítja az Önkormányzat 
ezeket a munkálatokat. Így a zöldfelületi 
csoport tavaszi feladatai közé tartozik a 
virágágyások felújítása, a kiszáradt fák ki-
vágása, a megrongálódott ágyásszegélyek 
cseréje. Emellett a fákat metszik és ültetnek 
is újakat a zöldfelület növelése érdekében. 
Festik továbbá a padokat és a hirdetőtáblá-
kat, megszüntetik a fagykárokat, amelyek 

az idei hideg tél kapcsán gyakoriak voltak. 
A Kálvárián legutóbb a játszótéri részt 

füvesítették, illetve 150 tő madárbirs cser-
jét ültettek el. Az Omszk park 14 hektáros 
teljes területét nagy munka rendben tar-
tani. Itt 3-4 napot töltöttek a zöldfelületi 
munkatársak az elmúlt időkben csak ka-
szálással. 

Azt is láthatjuk már városszerte, ahogy 
a virágágyakat és a kőedényeket egynyári 
virágokkal ültetik be. Minden évben ősz-
szel árvácskákat telepítenek, hogy azok két 
szezonon át pompázzanak, idejük azonban 
most lejárt, elvirágzottak. Helyettük gyö-
nyörű, színes egynyári virágokat ültetnek 
a kertészek. Örömmel mondhatjuk, hogy 
a környező települések is rólunk vesznek 
mintát virágosítással, növényültetéssel 
kapcsolatban. Sokan járnak át a szomszé-
dos városokból és falvakból – még fotósok 
is – virágokat fényképezni, gyönyörködni, 
kirándulni.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai 
folyamatosan fi gyelik a karbantartásra szo-
ruló padokat, asztalokat, térképállványokat 
is. Ezeket időről időre lefestik a szakmun-
kások, a hiányzó vagy sérült szemeteseket 

pótolják. Nemrég az Egészségháznál lévő 
kishidat és a padokat festették le frissen, 
következő feladat pedig a Kálvárián lévő 
ülőalkalmatosságok kezelése lesz.

A Szegfű utcai park felújítását követően 
a Sas utcai parkban is elvégezték az aktuá-
lis karbantartást a szakemberek. A munká-
latok magukban foglalták a fák metszését, 
a növények gondozását, a fűfelület szellőz-
tetését és nyírását, kapálást, gyomirtást, 
mulcsozást. A sövényeket megnyírták, az 
ágyásszegélyeket lecserélték valamint mur-
vát pótolták a sétányon.

Kérjük, vigyázzunk a rendre és becsül-
jük az elvégzett munka eredményét, hogy 
mindannyian élvezhessük köztereink ren-
dezettségét.

Éljünk környeze  udatosan!

Szépülnek a közterületek
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A Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet
A pályázat célja: azon helyi kezdemé-
nyezések és rendezvények, programok, 
kiadványok támogatása, amelyek a város 
történelmi, kulturális és turisztikai érté-
keinek és hagyományainak megőrzését 
szolgálják, valamint azt bemutatják.
Pályázók köre: a pályázaton azok a 
budakalászi székhelyű és tevékenységü-
ket a városban folytató budakalászi civil 
(egyesületek, alapítványok) és egyházi 

szervezetek, valamint intézmények, ve-
hetnek részt, amelyeknek tevékenységi 
körük a pályázati céloknak megfelel.
A pályázati keretösszeg: 
1 500 000 Ft, a pályázaton elnyerhető 
minimális összeg 100 000 Ft, maximális 
összeg 300 000 Ft. A megvalósításhoz 
20% önrész szükséges.
A pályázatokat egy példányban, az 
erre a célra közzé tett adatlapon, a szük-

séges mellékletekkel együtt 2017. jú-
nius 20-ig kell a Polgármesteri Hivatal 
iktatójában leadni.
A „Budakalászért Közalapítvány 2017. 
évi pályázati kiírásáról a település hon-
lapján (www.budakalasz.hu) bővebb és 
részletes információ található. 

Elekes Botond – Budakalászért Köz-
alapítvány Kuratóriumának Elnöke

A városi rendészek folyamatosan készenlétben állnak
A városvezetés fontosnak tartja, hogy 

folyamatosan álljon rendelkezésre helyi 
rendész a problémás esetek kezelésére. A 
közbiztonság a városban jó, ezt a hivatalos 
rendőri állomány mellett az Önkormány-
zat saját rendészcsapata is garantálja. 
Bázisuk a Polgármesteri Hivatal épülete, 
innen indulnak riasztás esetén a hely-
színre. A munkatársak zöme 8-10 éves 
rendőrségi tapasztalattal rendelkezik. Fő 
feladatuk a helyi rendeletek betartatása, 
melyet járőrözéseik során ellenőriznek. 
Így folyamatosan fi gyelik a közterületeket, 
játszótereket, parkokat, a bevásárlóköz-
pontok környékét és az esetleges rongálá-
sok miatt még a temetőket is. 

Érkeznek lakossági bejelentések közle-
kedési elakadásokkal kapcsolatban, lopás 
tettenérése kapcsán, tiltott égetés miatt. 
Korábban vaddisznótetem valamint el-
akadt kamion kapcsán is intézkedtek a 
rendészek. Az is előfordult, hogy a tóparti 
büféhez riasztották őket, ahol egy rendkí-
vüli haláleset történt. A rendészetnek meg-
vannak a kapcsolataik a társszervekkel, így 
ha nem őket érintő kérdésről van szó, az il-
letékesekhez tudják a bejelentőt irányítani.

Az alábbiakban beszámolunk a váro-
sunkban májusban történt fontosabb ren-
dészeti eseményekről.

A kollégák különös elővigyázatosságra 
intenek mindenkit a házalókkal kapcso-
latban. Főként vasgyűjtés címen cirkálnak 
a környéken arra illetéktelen személyek, 
gyakran hangosbemondón hirdetve tiltott 
szolgáltatásaikat. Fontos tudni, hogy a vas-
hulladék felvásárlása tiltott tevékenység. A 
hónap során több ilyen csoportot is elfog-
tak településünkön.

Fentiek mellett jól működik a roncsa-
utó elszállítás is, amely szintén a rendészet 
hatáskörébe tartozik. Több bejelentés is 
érkezett közterületen tárolt roncsautóról. 
Ezeket a járműveket az Önkormányzati 
Városrendészet minden esetben figyel-
meztető matricával látta el. Az intézkedés 
megtette hatását, mivel a tulajdonosok ezt 
követően maguk szállíttatták el a helyszín-
ről az autókat. Egy magára hagyott üzem-
képtelen motorkerékpár ügye van még 
folyamatban.

A városrendészek emellett ellenőrzik az 
égetési tilalom betartását. Remélhetően az 
egészségmegóvó központi rendelet is mi-
előbb beépül a köztudatba. 

A városrendészek egyik hétvégi szolgá-
latuk teljesítése során azt is észlelték, hogy 
a szentistvántelepi HÉV megállóban lévő 
várostérképet graffitivel összefirkálták. 
Ezzel kapcsolatban értesítették a rendőr-
séget, az Önkormányzat pedig ismeretlen 
tettes ellen feljelentést tett. 

Szintén májusban történt, hogy egy sze-
mélygépkocsi vezetője önmaga és mások 
biztonságát is veszélyeztetve, szemből be-
hajtott az egyirányú Hegyalja utcába. Ezt 
követően észlelve a rendészet járművét, 
megpróbálta a helyszínt visszatolatva el-
hagyni. Mivel a műveletet egy rendkívül 
meredek szakaszon, nagy tempóval haj-
totta végre, autójával az úttestről félig le-
csúszott az árokba. A gépkocsi felborulását 
az ott korábban kiépített fém szalagkorlát 
akadályozta meg. Az autót egy a környéken 
munkálatokat végző rakodógép vontatta 
ki. Az úttest szélén lévő betonköves pad-
kában az eset következtében mintegy négy 
méter hosszan jelentős károk keletkeztek, 

melyet a rongáló kénytelen lesz megtérí-
teni.

Az elmúlt időben lakossági bejelentés 
érkezett a Lugas utcából is, hogy az egyik 
telken méhraj van. A rendészek értesítet-
ték az illetékes méhészt, akivel együtt a 
helyszínre mentek. Az ingatlan tulajdono-
sának engedélyével a szakember sikeresen 
összegyűjtötte a méheket.

Egy délután a városrendészetet tűze-
sethez is riasztották. Az eset a Kórház 
utcánál található árvízvédelmi töltésnél 
történt. A mintegy 600 négyzetméteren 
foltokban égő tüzet nagy valószínűséggel 
szándékos gyújtogatás okozta. Az ismeret-
len vélhetően a nyárfákról lehulló pelyhet 
akarta meggyújtani. A helyszínre érkezett 
tűzoltók vízsugárral eloltották a keletke-
zett tüzet, további intézkedésre nem volt 
szükség.

Kutyák befogásában és a gazdi megta-
lálásában is többször segítettek már. Leg-
utóbb a Sport utcában budakalászi lakosok 
találtak egy kóbor kutyát. A rendészek 
chip-leolvasóval beazonosították az álla-
tot, majd telefonon értesítették a gazdit. A 
kutyus így rövid időn belül visszakerülhe-
tett aggódó gazdájához.

Az Önkormányzati Városrendé-
szet telefonszámát a továbbiakban 
is bátran és bizalommal hívhatják, 
hiszen ők a lakosságért dolgoznak.

A telefonszám: + 36 (70) 314-
6104, amely hívható minden nap 
8 és 20 óra között.

Javasoljuk, hogy minden buda-
kalászi mentse el a telefonjában a 
számot!

Közélet
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Magyar Ibiza, karibi beach, horvát 
tengerpart – ezekkel a elnevezésekkel 
illette az országos sajtó a május végén 
megnyitott budakalászi Luppa strandot.

A Luppa tavon tavaly induló strandot 
a Sziget Fesztivál és több más sikeres és 
színvonalas projekt alapítója, Gerendai 
Károly álmodta meg. Gerendai a hasz-
nálaton kívüli, szemetes, veszélyes és 
gondozatlan bányatóból tengerparti 
környezetet varázsolt Budakalászra. A 
vállalkozó tavaly az Óbuda Zrt. terüle-
tét bérelve, idén pedig a tó felületének 
negyedét kitevő önkormányzati rész 
megvásárlásával biztosítja a vízparti ki-
kapcsolódást. 

Gerendai az előző évi próbaüzemet 
követően, a tapasztalatokat értékelve, 
idén számos változtatást hajtott végre, 
hogy minél inkább megfeleljen látoga-

tóközönsége igényeinek. Tette mindezt 
összesen mintegy 2,5 milliárd forint-
ból, amely gyakorlatilag városunk éves 
költségvetési összege. Az egyik fő vál-
tozás, hogy a strand méretét duplájára 
növelték. A fürdőzést pedig két célcso-

port számára is elérhetővé tette. Így az 
egyik partszakaszon luxus körülménye-
ket biztosítanak, a másikon pedig alap-
szolgáltatásokat nyújtanak. A standard 
strandon napernyő, mosdó, öltöző, zu-
hanyzó és mentőszemélyzet áll rendel-
kezésre. A prémium parton pedig ezeken 
kívül számos pluszszolgáltatást nyújta-
nak. Itt található az ország legnagyobb 
vízi kalandparkja, a régió legmenőbb 

búvár centruma, sőt Közép-Európa leg-
nagyobb wakeboard komplexuma is itt 
épül fel. Emellett hagyományos és ext-
rém vízi sportágak szintén elérhetőek. 
A parton pedig a strandsportok sze-
relmeseit strandfoci, -röplabda, -kézi 
pályák várják. Lesznek elektromos meg-
hajtású kishajók és fl yboard is, ahol 
egy vízsugár repteti a magasba a bátor 
vállalkozókat. Sőt lesz Blob, ami egy 

hatalmas, felfújható párna, erre egy 
toronyból ráugorva, akár több méter 
magasba repülhetünk a víz fölé. Emel-
lett gyermek beach, játszótér, privát 
part, gasztro sétány és bárok is várják 
a látogatókat. A két helyszínen a szol-
gáltatások különböznek ugyan, de a víz 
mindkét helyen ugyanolyan kristály-
tiszta, ivóvíz minőségű. 

Gerendai a nyitás előtti sajtótájé-
koztatón hangsúlyozta, hogy nem lesz 
fesztiválhelyszín a strand, hiszen ez 
semmiképpen sem illik a nyugalmas, 

természetközeli miliőhöz. A partik hely-
színe tehát a főváros marad. Elmondta 

azt is, hogy a komfortos környezet meg-
teremtésére kéthetenként végeznek 
majd szúnyoggyérítést a strandon és 
környezetében, ennek hatását bizonyára 
a környék lakói is érezni fogják majd.

A jegyárakat illetően a legdrágább 
belépő a luxus strandra 3 000, a normál 

részen pedig 1.000 forint lesz. Az árak-
ból a budakalásziak lakcímkártya felmu-
tatásával 20%-os kedvezményt kapnak 
az idén is. Annak érdekében, hogy a vá-
rosunk lakói megismerhessék a stran-
dot, a városvezetés közbenjárására a 
tulajdonosok 50%-os egyszeri belépésre 
jogosító ajándékutalványt ajánlottak 
fel minden budakalászi család részére. 
Az utalványt a Budakalászi Hírmondó 
júniusi számához csomagolva minden 
háztartásba eljuttatjuk.

Minden adott tehát ahhoz, hogy jól 
érezzük magunkat helyben, Budakalász 
tengerparti hangulatú, kristálytiszta 
vizű strandján.

Illegális rendezetlenségből exkluzív pihenőhely 

Kedvezmények és ajándékutalvány 
a budakalásziaknak a Luppa tavon

Közélet

AJÁNDÉK UTALVÁNNYAL 
a

-ra



XI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM    2017. JÚNIUS 6. 9

Nachrichten / Hírek

99

Közélet

Újabb lehetőséggel bővítette az Ön-
kormányzat a helyi sportolási lehetősé-
geket.

A szentistvántelepi HÉV megállónál 
megépült az új streetball pálya, melynek 
területe 60 négyzetméter és bruttó 2,3 
millió forint volt a költsége önkormány-
zati beruházásból. A kivitelező a biz-
tonságos használat érdekében speciális 
dupla rétegű sport burkolattal látta el a 
felületet.

A hétvégén már használatba is vet-
ték a helyi családok, ahol kosárlabda 
bajnokságot is rendeztek. A gyerekek a 

szomszédos futballpályán is játszhatnak, 
illetve használhatják a fa mászókákat is.

Új sportlehetőség a városban
Budakalász Város Önkormányzata az 
alábbi munkakörökbe keres munkatár-
sakat 

• Védőnő
Pályáza   feltételek: Főiskola, védőnői 
végze  ség, magyar állampolgárság, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, cselekvőképesség. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. június 16. 
További információ: Slezák Szilvia veze-
tő védőnő (tel: 70/338-51-26)

• Zöldfelüle  enntartó
Munkakör: közterület és parkfenntar-
tással kapcsolatos feladatok
Jelentkezés Budakalászi Polgármesteri 
Hi vatalban 
Jelentkezés határideje: 2017. június 31.

További részletek: 
budakalasz.hu/varosunk/allas/

ÁLLÁS

Örömmel hirdetjük ki májusi fotópályá-
zatunk győzteseit. Közönségszavazásun-
kon Szili Patrik: Alagút című képe került 
ki nyertesként. A zsűri szakmai különdíját 
pedig Rádler István: Kalász aranyba borul 
című munkája kapta. Gratulálunk a nyer-
teseknek!

A verseny ezúttal rendkívül szorosan 
alakult, négy kép értékelése sokáig fej-fej 
mellett vezetett.

Köszönjük minden pályázónak és szava-
zónak az igen aktív részvételt! Várjuk képe-
iket júniusban is! 

A városképek mellett júniusi rendezvé-
nyeinkről, a Vigasságokról és a Pilisi Kósto-
lóról is örömmel fogadjuk fotóikat!

A képeket a fotopalyazat@budakalasz.
hu-ra várjuk.

Rendkívül szoros volt a verseny a májusi fotópályázaton

   Júniusban is

    fotóra fel! :)

Közönségdíjas: Szili PatrikSzakmai díjas: Radler István
Radler István: Kalász aranyba borul  
(Szakmai díjas)

Szili Patrik: Alagút (Közönségdíjas)

Szépkorú

Anyakönyvi hírek
Májusi anyakönyvi események:

Gyászhírek

Grébecz Eliza
Horváth Nóra
Jerkovich Kata
Lakatos Bence
Mázsa Balázs
Pálinkás Zsigmond
Szommer Donát

Jó egészséget kívánunk 
Ficzere Andrásnénak 
90. születésnapja 
alkalmából. 

ÚjszülöttekHázasságkötés
Városunkban 
májusban 
14 pár kötött 
házasságot.

Városunkban májusban
nyolcan hunytak el. 
Részvétünk a hozzátartozóknak!

Májusban elhunytak:

Az ifjú párnak 
gratulálunk! 

Jó egészséget kívánunk nekik!

A Német Nemzetiségi Egyesü-
let a Sonnenblume tánccsoportba 
szeretettel vár táncolni vágyó, 
elsősorban a német nemzetiségi 
táncot szerető új tagokat, akik 
vállalják a rendszeres elfoglalt-
sággal járó betanulásokat.

A jelentkezők lehetnek telje-
sen kezdők és már régóta tán-
colni tanulók, tudók is.

Természetesen a tagok kép-
zettségéhez és korcsoportokhoz 
igazítjuk majd a betanítást.

Csatlakozni hat éves kortól 
lehet, felső korhatár nincs.

Lehet szólóban és pároknak is 
jelentkezni.

Kérjük, hogy csak komolyan 
érdeklődők és kitartóan próbákra 
járók jelentkezzenek!

Érdeklődni és jelentkezni 
lehet: kati.wagner@index.hu 
e-mail címen vagy a + (36) 70 
456-7118 telefonszámon június 
végéig.

Német Nemzetiségi Egyesület

Jelentkezőket keresünk táncsoportunkba

Nachrichten / Hírek
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Kezdetben vala... a korstílus. Nagy szak-
rális és fi lozófi ai rendszerek által megala-
pozott építészeti formaképzés, egy helytől 
változó megjelenési formájú, de egy kánon 
alapján formálódó építmények sora (gótika, 
barokk, stb.). Aztán jöttek az izmusok a XX 
században. Modernizmus, futurizmus, exp-
resszionizmus, szoc- és fasreál. A korstílus-
ból rövidebb időre, sokszor lehatárolt helyre 
- értsd országra - kiterjedő hatású építészet. 
A XXI. századra ez is elmúlt, egyedi építészeti 
formaképzés jelent meg, egy-egy építészhez, 
építészeti iskolához tartozó formaképzés lett 
jellemző Európában és az ún. „fejlett” világ-
ban. Az építészet egyre inkább trend, brand, 
divat kategóriába csúszik át. Mi ezzel a baj? 
kérdezheti a kedves olvasó... Csak annyi, 
hogy egyrészt minden divat ma óhatatlanul a 
bővített újratermelés eszköze lett, mely által 
használati tárgyainkhoz gyorsan infl álódó (ál)
szellemi tartalom társul: a nadrággal, a blúz-
zal kapcsolatban ma már nem elvárás, hogy 
kitartson addig, amíg egy tisztességes vise-
lésben ki kellene tartania (5-10 év), minek, 
hisz úgyis kimegy a divatból. De ilyenné vált 
az autó is: a legújabb dizájn a „menő”, pedig 
csak a lámpája más, mint az előző, a 15 éves 
minta már ósdi, avítt, újat kell venni... Ha 
nem fi gyelünk oda, lakóépületeink is ide jut-
nak. Ha végigsétálunk településeink utóbbi 
30-35 évben parcellázott részein, kis odafi -
gyeléssel meg tudjuk mondani, mikor épült 
egy-egy ház: kontyolt laposabb magastető, 
tegolával: ez az „amerikás” stílus (Dallas so-
rozat ment a televízióban a 80-as években); 
álmediterrán: ezredforduló, mert ezt látta a 
polgár a nyaraláson; semmire néző nagyab-
lakos szögletes vonalú: ez a mai „minimál” 
divat – nem minimál befektetéssel. Sajnos 
Budakalász sem mentes ettől, bár előírásai 
és prevenciós szemléletű építésügy kezelése 
nagymértékben tompította a divatok talmi 
hatását és igyekezett a helyi értékek és „ízek” 
felé terelni az építtetőket, építészeket. 

Az egyik gond, hogy a divat felé fordulva 
rövid életű, a helytől sokszor idegen szem-

léletnek adjuk át az épített környezetünket. 
Nehéz, alapvetően a legfontosabb kulturá-
lis és szociális kérdés ez: egyszerűen nem is 
lehet – és szabad – válaszolni arra az állításra: 
az én pénzem, azt építek, ami nekem tetszik. 
A tömör helyzetelemzés egy nagy építészé: 
„a ház haszna a Gazdáé, látványa már a kö-
zösségé is”. Azaz a ház nem magánügy, egy 
közösség identitását (helyidentitását) alap-
vetően befolyásoló tényező. Bizonyára so-
kunknak van kedves pl. gyerekkori élménye 
egy helyről, és ha visszatérve a környezetet 
átalakítva találja, a kedves élmény egy pilla-
nat alatt elillan, helyébe keserűség, csalódott-
ság költözik. Ez a helyidentitás, illetve annak 
hiánya.

A korstílusokat, izmusokat, egyedi alko-
tásokat is színezheti, meghatározhatja a hely 
szelleme, a genius loci. Az építészettörténet-
ben a fi lozófi ai tartalom és az egyéni, vagy 
közösségi képesség mellett mindig is volt egy 
komoly, csak arra a helyre, régióra jellemző 
helyi hatás. Házaink valaha „helyesek” voltak. 

A készülő Települési Arculati Kézikönyv ezt 
a „helyességet” igyekszik segíteni, az időtálló 
(nem divatokkal romlékonnyá tett) építészet 
megközelítési módját feltárni – elsősorban az 
építtetők számára. Nem szabályokat állít fel 

(ilyen felhatalmazása a Településképi Tör-
vényben nincs), nem ízlésdiktatúrát közvetít, 
nem szolgál múlandó trendeket, csak bemu-
tatja egy hely vizsgálatának, szempontjainak 
rendszerét, szempontjait, ezzel is segítve az 
alkotó fantáziát. A helyre jellemző, a történe-
lembe, a környezetbe ágyazott, abból fakadó 
módit mutatja be, szemben a múlandó talmi-
val, cáfolva azt az át nem gondolt természe-
tességgel hangoztatott mondást, hogy mindig 
valami újat kell alkotni. Igen, minden új, amit 
ma építünk, de miben is az? Az anyagaiban 
-anyagtechnológiai fejlődés, részfunkcióiban 
(pl. szauna, dupla, tripla garázs) - de nem 
biztos, hogy „újnak” kell lennie formálásá-
ban, abban sokkal nagyobb fi gyelemmel kell 
lennie környezetére, egy közösségre, melyben 
elhelyezkedik. 

És végezetül egy kortárs példa: Pound-
bury. Ezt a településrészt a 90-es években 
Charles herceg megrendelésére tervezte Leon 
Krier építész. Mindenki döntse el tévedett-e 
amikor a mai igényeknek maximálisan meg-
felelő funkciójú, de egy ország, egy terület ha-
gyományaira alapozó regionalista szemléletű 
házakat hozott létre.

Turi Attila főépítész

A Helyi Építési Szabályzat kiemelt fej-
lesztési területekre vonatkozó módosítása 
folyamatban van. A partneri munkában 
való részvételhez regisztráció szükséges. 
Ezt e-mailben vagy postai úton lehet 
megtenni. A regisztrációt követően van 
lehetőség az észrevételek, javaslatok el-
juttatására a módosítással kapcsolatban a 
név és lakcím megadásával. 

A határidő 2017. június 13.
Levélcím: 2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.
E-mail: varga.rita@budakalasz.hu

A tervanyag megtekinthető a Hivatal-
ban vagy a város honlapján (www.buda-
kalasz.hu).

Partnerségi egyeztetés – Helyi Építési Szabályzat módosítása

Építésze   útmutató
Az építésze   divatról

Építészet

Pályázatok

„Rálátás kell az építészetre. Az életünk nem prak  kus. A termé-
szethez való viszonyunkat is megelőzi egy ősi állapot. Ez az ősi álla-
pot az elhagyo   „égi” város. Ezt keressük a természetben, testünk 
„templomában” erről álmodunk, ide kéredzkedünk föl. Az emlé-
kek, az analógiák, a hasonlóságok mögö   romlatlan eredetünk és 
jövőnk képei állnak.  Ezt kell az építészetnek megvalósítania körü-
lö  ünk.”

Makovecz Imre
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 Nemrégiben választott új tag-
jává a Halhatatlan Magyar Spor-
tolók Egyesülete. Hogyan érintett 
a hír? 

Nagy megtiszteltetés, nagyon boldog 
vagyok, hogy egy ilyen neves társaság-
hoz csatlakozhattam. 

 Mit jelent számodra ez az elis-
merés?
Nagyon büszke vagyok rá. Ha az ember 
abbahagyja az élsportot, akkor kezdi el 
igazán értékelni, hogy mekkora dolog 
az, amit elért. Amikor egy ilyen kitün-
tetés éri az embert, akkor jön rá igazán, 
hogy mit jelent ilyen sikereket elérni. 

 Közel egy éve jelentetted be, 
hogy elköszönsz az élsportolói pá-
lyafutástól. Biztos vagyok benne, 
hogy ettől függetlenül, a sport és 
az evező jelen van az életedben. 
Hogy jelenik meg ez a minden-
napjaidban?

Biztosan meglepetés lesz, amit mon-
dok, de tavaly június óta nem ültem 
kajakban. Ettől függetlenül a sport ter-
mészetesen az életem része, mivel nekem 
nagyon sokat számít a rendszeres sport. 
Teljesen más az ember hangulata, ha na-
ponta fél órát vagy akár egy órát a moz-
gásra szán, mintha teljesen kimarad a 
sport az életéből. Rendszeresen úszom és 
futok, ez pont elég nekem.

 Nem hiányzik a kajakozás?
Nem feltétlenül. Amikor a Rakparton 

autózom csodaszép időben, és látom a tü-
körsima vizet, olyankor jó lenne evezni. 
De ezt sokkal körülményesebbnek tar-
tom, mint egyszerűen futóruhát vagy 
fürdőruhát húzni és elindulni mozogni. 

 Rengeteg sikert elértél, de talán 
a legnagyobb mindközül, hogy 
édesanya lettél. Mi változott az 
életedben, amióta megszületett a 
kislányod? 

Amíg sportoltam, szerencsésnek 
éreztem magam az elért sikereim miatt. 
Mindig arra gondoltam, hogy mi lesz, ha 
vége az élsportnak, ez a boldogság talán 
már nem fog megjelenni az életemben. 
De amióta Luca megszületett, azóta azt 
érzem, hogy van ennél nagyobb boldog-
ság. Napról napra egyre büszkébb vagyok 
rá, nem tudom, hogy ez meddig fokoz-
ható. Ő egy kis csoda az életünkben, és 
azt gondolom, hogy anyának lenni a leg-
szebb dolog a világon.

 Luca is kezdi lassan felfedezni a 
kajakos világot. 
Tavaly nyáron voltunk Olaszország-
ban, ahol Luca beült velem egy portya 
kajakba, és nagyon élvezte. Örökmozgó 
gyerek, imádja a vizet. Jó érzés volt, 
hogy biztonságban érzi magát, és egy 
percig sem fél. 

 Kicsit tekintsünk ki a jövőre is. 
Milyen feladatok várnak rád, mi-
lyen terveid vannak? 
Jelenleg főállású édesanya vagyok. Van 
néhány vállalkozásom, ezek közül van, 
amelyikben akad napi szintű elfoglaltsá-
gom. Élvezem, hogy nincs olyan szintű 
kötöttség és rendszer az életemben, 
mint ami az elmúlt harminc évben volt. 

 Milyennek élted meg az élspor-
tolói életformáról való váltást?
Azt hittem, hogy nagyon hosszú és fájdal-
mas folyamat lesz. Pár hét persze eltelt 
rossz érzésekkel és bizonytalanságban, 
de hamar beállt az új rendszer az éle-
tembe. 

 A vizes sportok bajnokai egy 
emberként várják a nyári világ-
bajnokságot. Te hogy fogadtad 
a hírt, amikor kiderült, hogy ha-
zánkban rendezik a rangos ese-
ményt? Figyelemmel követed 
majd az eseményeket?  
Nagyon várom, és természetesen jelen 
leszek szurkolóként. Nagyon nagy dolog 
a versenyzőknek hazai közönség előtt 
versenyezni, nekem is volt benne ré-
szem néhányszor. Hihetetlen érzés köz-
vetlen közelből érezni annak a rengeteg 
embernek a szeretetét és az izgalmát, 
azt, ahogy szurkolnak. Nemrég voltunk 
a kajak-kenu világkupán Szegeden, ahol 
több mint hatvan ország versenyzett, az 
is hihetetlen élmény volt. 

 Több mint tíz éve élsz Budaka-
lászon, 2008-ban pedig a város 
díszpolgárává is választottak.  
Hogy érzed magad a városban, 
mennyire váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket? 
Nagyon jól érzem magam Budakalászon. 
Abszolút jó döntés volt ide költözni, az 
évek alatt hihetetlen mértékben fejlődött 
a város. Közel van a Duna, így az ember 
profi  módon tud sportolni akár az ottho-
nától pár méterre is, én például renge-
teget szoktam futni az Omszk-tó körül. 
A kislányom is nagyon jól érzi magát a 
bölcsődében, nagyon színvonalas az el-
látás. A Faluháznak köszönhetően pedig 
nem kell elhagyni a várost csak azért, 
hogy programokon vehessünk részt. Egy-
általán nem bántam meg, hogy tizenhá-
rom éve kiköltöztünk a fővárosból. 

Gál Dóra Gabriella

„Nagyon jól érzem magam Budakalászon” 

Számtalan megnyert olimpia és világbajnoki cím után, a 
Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete tagjává válasz-
to  a a kajakkirálynőt. Kitüntetések és elismerések melle  , 
most a család játssza a főszerepet az egykori élsportoló 
életében, akinek jelenleg az anyaság jelen   a legnagyobb 
boldogságot. Városunk díszpolgárával, Kovács Katalinnal 
beszélge  ünk.

Vendégünk: Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó



Már ötödik alkalommal nyitotta meg 
kapuit a város egyik kedvelt közösségi 
eseménye, a Kalászi Kocsi Fesztivál. 
A rendezvény programkínálata évről évre 
bővül, idén pedig már három helyszínen 
várták az érdeklődőket a Kós Károly Mű-
velődési Ház külső és belső tereiben.

Az idei fesztivál menüben sok újdon-
ság mellett, a régi hagyomány is feleleve-
nedett. A veterán, rally- és sportautóktól 
kezdve, a kerékpárokon át a motorokig, 
minden keréken guruló jármű megta-
lálható volt, beleértve a már visszatérő 
slágernek számító, városnéző traktort. 
A kiállított modellek között olyan külön-
legességeket is megtekinthettek az érdek-
lődők, mint A Tanú című fi lmből ismert 

autó, és egy felújított, tűzpiros Ikarus 
311-es busz. A rendezvény koncertekben 
is bővelkedett, Deák Bill Gyula mellett 
többek között a Benzin, Zseton Pityu 
and The Cash, és Török Péter, a fesztivál 
szervezője is fellépett együttesével, az 
Icecream Supersession-nel. A szervezők 
nemcsak a járművek szerelmeseire gon-
doltak, változatos gyerekprogramokkal 
és kényeztető szépségsarokkal készültek, 
hogy a család minden tagjának tartal-
mas kikapcsolódást nyújtsanak. Újdon-
ság volt még az idén, hogy a III. Detta 
Tetoválóversenyt és a Sporster Junkies 
közösség motoros találkozóját is össze-
kötötték a rendezvénnyel. De nem csak 
az épített motorkülönlegességek, hanem 

a vintage biciklik is nagy sikert arattak, 
amiket a Tweed Run Budapest hozott 
el a városba. Izgalmas kihívás volt a be-
mutatott, magas nyergű velocipédeket 
megülni, de néhányan még a hajtásukkal 
is megpróbálkoztak, ezzel mókás pillana-
tokat okozva a közönségnek.

Benkó Attila, a Kós Károly Művelő-
dési Ház intézményvezetője szerint fon-
tos, hogy a program tükrözze a település 
identitását. Ugyanakkor folyamatosan 
dolgoznak azon, hogy a városban és a 
környéken élő járműrajongókat meg-
szólítsák, és a program által formálják a 
közösségi életet. A következő, jövő évi 6. 
Kalászi Kocsi Fesztivál előkészületei már 
el is kezdődtek.

Minden, ami keréken gurul
Ötödik alkalommal rajtolt el a Kalászi Kocsi Fesz  vál

Közélet
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Régi vágya teljesült a Nyitnikék Óvodának

Tornaszoba átadó
A napokban adta át Rogán László 

polgármester a Nyitnikék Óvoda új tor-
naszobáját. Az intézmény régi vágyát 
teljesítette az Önkormányzat az új és kor-
szerű tornaszoba megépítésével. 

A munkálatok tavaly októberben 
kezdődtek el. Először a régi lepusztult 
raktárépületet kellett elbontani, majd a 
tereprendezést követően jöhetett a kivi-
telezés. Az építkezést a kemény tél hátrál-
tatta, ezért csak idén tavasszal fejeződtek 
be a munkálatok. Az építésre mintegy 
37 millió forintot különített el az Önkor-
mányzat a költségvetésben. A tornaszoba 
építésével párhuzamosan a két játszóud-
var felújítását és az eszközök cseréjét is 
elvégezte az Önkormányzat. Emellett 
térköves, rendezett burkolatot kapott a 
két épület közötti terület. Az óvoda fej-
lesztését a játszóudvar füvesítésével fe-
jezték be. 

Az átadóra a gyerekek szép műsorral 
készültek, verset mondtak, énekeltek. 
A szalag ünnepélyes átvágásakor már 
nagyon türelmetlenek voltak, alig vár-
ták, hogy beszabadulhassanak a torna-
szobába. Az épület gyönyörű, világos és 
tágas, így a gyerekek korszerű körülmé-
nyek között tornázhattak kedvükre. Vidá-
man kidobóztak, szaladgáltak az óvónők 
vezette ügyességi játékok során.

Végül a játékban elfáradva érkeztek 
meg a tornaszoba mellett kialakított asz-
talokhoz, ahol sütizéssel zárhatták az át-
adót.

Bízunk benne, hogy örömmel hasz-
nálják majd a gyerekek és a pedagógusok 
is a megszépült környezetben a kibővült 
lehetőségeket!

kkk Ó

Közélet
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Első alkalommal szerveztek a hét min-
den napjára rendhagyó programokat, 
május 22. és 27. között a Kós Károly Mű-
velődési Házban. A Család éve keretében 
egy hetes fesztivállal éltették az életben 
talán a legfontosabbat, a családot. 

Hétfőn egyedülálló főzőműsort, a 
humor és gasztronómia keresztezéséből 
született, gastro stand up műsort tekint-
hettek meg az érdeklődők. A konyhai fo-
gásokat Serényi Zsolttól, a médiából is 

ismert, tetovált séftől sajátíthatják el a 
résztvevők, partnere Vajtó László pedig 
humoros történetekkel tűzdelte végig a 
menüt. A fi lmművészet is helyet kapott 
a programok között, kedden az Ernelláék 
Farkaséknál című fi lm alkotóival lehetett 
pattogatott kukoricát ropogtatva mozizni 
és beszélgetni. A hét harmadik napján az 
emberi lélek, azon belül is a párkapcso-
lati problémák kerültek előtérbe. Az el-
ismert pszichiáter, Dr. Belső Nóra Utak 
egymáshoz című előadásában a kapcso-

lati érintkezés útvesztőiről beszélt, és 
nyújtott segítséget azok megoldásához. 
Csütörtökön egy különleges zenei él-
ményben lehetett részük a látogatók-
nak, először mutatkozott be közösen az 
Andrejszki-Pejtsik család apraja-nagyja. 
Andrejszki Judit barokk szoprán énekes 
zeneművész férjével, Pejtsik Péter ze-
neművésszel és öt gyermekükkel adott 

koncertet, Család heten címmel. A pén-
tek este az irodalom és a képzőművészet 
jegyében telt. Ekkor nyílt meg a kapolcsi 
festőművész, Gombor József „Gombor 
Csodaországban” című kiállítása. Az 
est folytatásában Dragomán György és 

Szabó T. Anna író-költő házaspár közös 
irodalmi estjével zárták a napot. A ren-
dezvénysorozat azonban csak a szombati 
gyereknappal ért véget, ahol a kicsik a 
tündérek és manók birodalmában tölthet-
ték el a délutánjukat. A meseelőadások, 
koncertek és játékok mellett, bábjátékkal 
és Helkával, a Balaton tündérével is meg-
örvendeztették a gyerekeket.

A sikerre való tekintettel, a szervezők 
jövőre is szeretnének egy újabb ingyenes, 
tematikus héttel kedveskedni a látogatók-
nak.                                

Gál Dóra Gabriella

Az Óbudai Társaskör, a Kultkikötő 
és az Orlai Produkciós Iroda együttmű-
ködésével Budakalászra is elérkezett 
Daniel Glattauer azonos című sikerköny-
vének színpadi változata, a Gyógyír északi 
szélre. A darab május 2-án debütált, Ful-
lajtár Andrea és Őze Áron főszereplésé-
vel. A történet egy félregépelt e-maillel 
indul, ennek hatására kezd levelezni két 
egymás számára ismeretlen ember. A nő 
és a férfi  szinte akaratlanul, de függőjévé 
válik a furcsa kapcsolatnak.  A szereplők 
soha nem találkoznak egymással: Leo és 
Emma csak e-mailen érintkeznek, így 
járják be a szerelem csúcsait és hullám-
völgyeit. A bonyodalmakkal átszőtt, hol 
humoros, hol keserédes előadás nagy 

sikert aratott a városban is, aki nem ma-
radt le róla, az utolsó előadások egyikére 
váltott jegyet, hiszen hamarosan búcsút 
inthetünk a több évadot megélt színda-
rabnak. 

Budakalászi Kultúrcseppek

Minden napra egy program – Nagy siker volt a Család Hete

Ha kedd, akkor színház – 
Budakalászon 
a Gyógyír északi szélre

„A család is... olyan valami az életben, ami becses... 
Olaj az élet lámpásában.” (Gárdonyi Géza)

Most is tánccal és 
jó hangulattal indult a 
Nosztalgia Táncestek, 
ahol első alkalommal 
adott koncertet Balázs 
Pali, a hazai romanti-
kus zene közkedvelt 
előadója. Az énekes 
széles rajongótáborral rendelkezik a vá-
rosban is, így már régi vágya volt a szerve-
zőknek, hogy elhozzák a népszerű énekest 
Budakalászra. Frissességét látva nehéz el-
hinni, de a művész a tavalyi évben ünne-
pelte pályafutásának 20. évfordulóját, így 
jubileumi műsorával örvendeztette meg a 
közönséget.

Nosztalgia Táncestek 
Zenés mulatság 
Balázs Palival
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A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány szervezésében ebben az 
évben is folytatjuk a budakalászi általános iskolákban, vagyis a Ka-
lász Suliban és a Szentistvántelepi Iskolában az elsősegélynyújtó és
újraélesztési tanfolyamokat a 7-8. osztályosok mellett a pedagógusok 
számára is. Az oktatást és a gyakorlati képzést dr. Kulin Dániel,
Kulin Réka és Hegymegi Dániel végzik. Április 10-én a Kalász Suli 48 
pedagógusa vett részt a tanfolyamon.

Elsősegély tanfolyam

2017. június 27-én és 28-án
(szerda-csütörtök) kétnapos kirán-
dulás a közel 800 éves múlttal
rendelkező délkelet-magyarországi
városba, GYULÁRA.
Utazás vonattal. A város történelme,
kulturális hagyományai a látnivalók
rendkívül színes és széles palettáját
kínálják. Műemlék épületei és termál-
fürdője világhírűek.
Program: első nap a város főbb
nevezetességeinek megtekintése
(Almásy-kastély, Vár, Erkel-ház, Ladics-
ház, katolikus templom). 

Második nap fürdőzés, vásárlás a
húskombinát boltjában.
Az utazás várható költsége (szállás,
ebéd, belépők, fürdő) kb. 10.000 Ft.

Jelentkezés június 8-ig 
Ollár Katalinnál

Tel. 341-332 vagy 06 20/5615423 

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

KLUBNAP

2017. június 11. 
V. PILISI KÓSTOLÓ

A gasztronómiai fesztiválon az
Egészségklub csapata is megméret-
teti magát.
Főszakácsunk és csapatkapitányunk:

Kővári Éva
A kuktacsapat is teljes. Az érdeklő-
dők jöjjenek szórakozni és kóstolni!

Június 8. csütörtök 17h

80 és 90 éves tagjaink köszöntése.
Jóidő esetén a földszinti Bálterem-
ben, rosszidő estén az emeleti
Galériában. 

KIRÁNDULÁS

Nyertes pályázat

a Nemzeti Együttműködési Alap
Közösségi környezet kollégiumához
a "Civil szervezetek működési célú

támogatása 2017." című kiírásra
benyújtott NEA-KK-17-M-0034 

pályázati azonosítószámú,
EGÉSZSÉGES BUDAKALÁSZÉRT

című pályázatunk 150.000 Ft
összegű, vissza nem térítendő 

támogatásban részesült.

Az eddigiekhez hasonlóan az idén
is június közepéig tartjuk az I. félévi
rendszeres foglalkozásainkat. A II.
félévi munkát  szeptember elején
folytatjuk. 
Jelenleg még szervezzük a nyári
mozgásórákat. 
Aki nyáron is rendsze-
resen kíván tornázni,
kérjük, jelentkezzen a
tornacsoport vezetőjé-
nél vagy a terület koordináto-
ránál (meridián torna és jóga:
Stefán Ibolya, szárazföldi torna:
Ollár Katalin, vízi torna: Garami
Margó, Lazanyi Edit).

Mindenkinek nyugalmas,
pihentető nyarat kívánunk! 

Találkozunk 
szeptember 7-én csütörtökön.

Orvosok nyári szabadsága
Orvosok Szabadság ideje Helye  es saját 

rendelési idejében 
Háziorvosok
Dr. Gál Katalin június 26 – július 2., július 31. – augusztus 18. Dr. Sulyok András
Dr. Kiss Edina július 10. – augusztus 7. Dr. Pető István
Dr. Pető István augusztus 7. – szeptember 3. Dr. Kiss Edina
Dr. Sulyok András június 12. – június 25., július 17. – 30. Dr. Gál Katalin
Gyermekorvosok
Dr. Németh Márta augusztus 28. – szeptember 15. Dr. Asztalos Imre
Dr. Asztalos Imre július 10. – augusztus 4. Dr. Német Márta
Fogszakorvosok
Dr. Rénes Nóra június 26. – július 11. Dr. Veszeli Dóra
Dr. Veszeli Dóra július 12. – július 25. Dr. Rénes Nóra
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2017 
Család éve

JÚNIUS-JÚLIUSI PROGRAMOK
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Óvodai hírekIskolai hírek

Alapítványi nap
Iskolánk ebben a tanévben május 12-én 

este tartotta meg alapítványi napi műso-
rát.  Versek, zenedarabok, táncok, RSG és 
ugrókötél-bemutató mellett a színjátszó 
csoport is előadta Benedek Elek: Csudafa 
című mesejátékát. Változatos, színvonalas 
műsorban gyönyörködhettünk.

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

 KALÁSZ SULI

Német Nemze  ségi Nap 2017

Idén április 28-án, immáron kilencedik 
alkalommal rendeztük meg a Német Nem-
zetiségi Egyesülettel és Önkormányzattal 
karöltve a Faluházban a Német Nemzeti-
ségi Napot. Iskolánk németes csoportjai 
közül az 1., 3. és 5. évfolyamosok, illetve a 
Nyitnikék Óvoda Harkály csoportja  idén 
is lelkesen készült egy-egy produkcióval.

Nagy örömünkre évről évre növekszik 
a német nemzetiségi nyelvet tanuló gye-
rekeink létszáma, idén is sokan voltak 
kíváncsiak a változatos  műsorra. Először 
iskolánk igazgatója, Völgyes József és 
Wágnerné Klupp Katalin, a Német Nemze-
tiségi Egyesület és Önkormányzat vezetője 
köszöntötték a regionális német vers- és 
prózamondó verseny helyezettjeit.

A hangulatos műsorok után virslie-
véssel, beszélgetéssel zártuk a napot. Kö-
szönjük a Német Nemzetiségi Egyesület 
és Önkormányzat támogatását, külön kö-
szönet Wágnerné Klupp Katalinnak oda-
adó munkájáért. Köszönet a kollégáknak a 
felkészítésért, a gyerekeknek a színvonalas 
előadásért. Remek volt a hangulat, jövőre 
újra találkozunk.

A németes munkaközösség

Érzékenyítő nap
Iskolánkban először május 12-én ren-

deztünk érzékenyítő napot az elfogadó 
és felelősségteljes attitűd kialakulása ér-
dekében. Alsósok és felsősök különböző 

állomásokon vettek részt, ahol játékos 
feladatokon keresztül megismerkedhettek 
különböző fogyatékosságokkal, kipróbál-
hatták a fogyatékos emberek életét segítő 
eszközöket, tanultak a segítségnyújtás le-
hetőségeiről.

Nagyon köszönjük a projektnapon vég-
zett színvonalas munkát a Fogyatékos Sze-
mélyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofi t Kft., a Mozgássérült Emberek 
Önálló Élet  Egyesülete munkatársainak, 
önkéntes szülőnek és mentornak, vala-
mint az iskola minden pedagógusának. 
Köszönjük a diákoknak a lelkes és fi gyel-
mes részvételt!

Ausztriai kirándulás

A németes munkaközösség idén május 
20-ra szervezett kirándulást Ausztriába. 
Szombat reggel 6 órakor indultunk el.  Út-
közben idegenvezetőnk, Holló Imre segít-
ségével sok érdekes dolgot tudtunk meg 
Ausztriáról, az osztrák kultúráról.
Úticélunk először a Mariazellendorf temp-
lom volt. A barokk stílusú templom csoda-
szép látványt nyújtott.
Következő célpontunk a közeli Hinterb-
rühl volt, ahol a bánya végigjárása után 
Európa legnagyobb tavasbarlangjában 
csónakázhattunk. Egy közeli városkában 
kaptunk egy kis szabadidőt. Éppen közép-
kori vásár-és bemutató zajlott, látványos, 

árusokkal teli téren vonultunk végig. Be-
tértünk a közeli áruházba is, ahol vásárlás 
és séta közben a gyerekek használhatták 
német tudásukat.
A délután nagy részét a Laxenburg-kas-
télyban és parkjában töltöttük. Kellemes 
séta után komppal közelítettük meg Fe-
renc József festői kastélyát. Itt sok min-
dent megtudtunk erről a korról, mire 
végigjártuk a 18 termet. Mindenki kicsit 
fáradtan, de feltöltődve indulhatott haza 
élményekkel telve. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, köszönjük a szervezőknek.

A németes munkaközösség

Német verseny – országos döntő 

2017. május 19-én a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata a cse-
peli Német Nemzetiségi Gimnáziumban 
rendezte meg az 1-12. évfolyamos német 
nemzetiségi tanulók vers- és prózamondó 
versenyének országos döntőjét, amin több 
mint 200 általános és középiskolás gyűlt 
össze, hogy „Mundart” vagy „Hochdeut-
sch” kategóriákban megmérettesse magát.

Iskolánkat 2 tanuló képviselte, mind-
ketten HD (Hochdeutsch) kategóriában 
indultak és dobogós helyezést értek el:

Schuster Dominik (5.c) országos I. 
helyezést ért el; felkészítő tanára: Bonyhai 
Zsuzsanna.

Hegyi Botond András (4.a) országos 
III. helyezést ért el; felkészítő  tanára: Szil-
ágyiné Dér Barbara.

Szívből gratulálunk tanulóinknak és 
nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Köszönjük a szülőknek és tanárainknak 
a felkészítésben való segítséget és támoga-
tást!

Barangolás a Szepességben 
Májusban iskolánk hetedik évfolyamosai 
ötnapos kiránduláson vettek részt. A ta-
nulmányi körút a „Határtalanul!” prog-
ram keretében valósult meg. 

Busszal jártuk be a Szepességet és láthat-
tuk a dobsinai jégbarlangot, olyan törté-
nelmi városokat, mint Késmárk, Kassa, 
Eperjes, Igló és Lőcse – a teljesség igénye 
nélkül megállva a felsorolásban. 

A gyerekek beszámolóiból kiragadva egy-
két gondolatot, szeretném átadni az olva-
sónak az élmény egy részét. 

„A Betléri kastélyban élt Andrássy-csalá-
dot egy kicsit megirigyeltem, én is szíve-
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Le a cipővel…

 TELEPI ÓVODA

Óvodai hírek

Mikor eljön a tavasz és a nyár, a leg-
jobb dolog hegyen, völgyön, patakokban 
mezítláb egészségesen sétálni, mert ren-
geteg ingerrel találkozik a talpunk. Ezekre 
az ingerekre reagálunk és így erősödik 
a lábizomzat, nagyszerű izomerősítő, és 
stressz-csökkentő is. Aki mezítláb jár, in-
gyen talpmasszázsban részesül, persze 
csak akkor, ha elég változatos a talaj. A 
talpmasszírozás segít tisztítani az ener-
giacsatornákat, felerősíti a vérkeringést, 
segít a salakanyagok távozásában, így jobb 
közérzetet biztosít.  Fejleszti a tapintásos 
észlelést, az egyensúlyt, a testtartást. Ma 
már keveset járnak az emberek mezítláb, 
pedig nagyon fontos lenne. A Telepi Óvoda 
mezítlábas ösvénye egy úttal – a Tabajdi 
Mezítlábas Park meglátogatásával – kez-
dődött, egy ötlettel folytatódott – ilyen kell 
az ovisoknak – és egy fantasztikus lelkes 
csapattal valósult meg! 

Az ötletet tett követte és egy csodálatos 
összefogás, ami mindig szívmelengető a mai 
világban. A kijelölt szombati napon ásóval, 
lapáttal, talicskával kilenc órakor ott álltak 

a szülők az óvoda udvarán és egyedi hu-
morukkal, használható ötleteikkel, szorgos 
munkájukkal délután egy órára, takarítás-
sal együtt megszületett az ovisok mezítlá-
bas ösvénye. A csapatmunka rendkívüli 
volt és az ásás, cipekedés, fi zikai munka el-
lenére hihetetlenül vidám hangulatban telt. 
A jó hangulatról gondoskodtak az anyukák 
is, akik süteményt küldtek a szorgosan dol-
gozóknak. Nemcsak felnőttek, gyerekek is 
segítettek, hordták a fát, kavicsot, töltötték 
fel az ösvény szélét földdel. Nagyon hálá-
sak vagyunk a vidám segítségért, mert az 
ösvényen kívül egy csodálatos délelőttel is 
gazdagabbak lettünk. Hálásan köszönjük 
mindenkinek, aki akár egy kaviccsal is hoz-
zájárult a gyerekek egészségfejlesztéséhez 
is jó szolgálatot tevő mezítlábas ösvényhez! 
A Telepi Óvoda Alapítványa, egy rendkívüli 
szülői, gyermeki és dolgozói összefogás, ha 
nem is hegyeket mozdít meg, de Mezítlá-
bas Ösvényt épít egy délelőtt! Június 2-án, 
Gyereknapon mindenki kipróbálhatja a 
dugóból, tobozból, különféle kövekből, 
kavicsokból, fából, szalmából, kukorica-
csutkából álló ösvényünket. Köszönjük 
mindenkinek a közremű-
ködést!   
   
  
Ványik Teca 
(Katica csoport)

sen éltem volna egy ilyen csodás kastélyban, aminek ekkora kertje 
van.” (Balázsi Hanna)

„Az utolsó nap először Eperjesen álltunk meg, ahol egy izgalmas já-
ték keretei között ismerhettük meg a főbb látványossokkal.” (Nóg-
rádi Iván)

Nagyné Mózer Gabriella, osztályfőnök

Zeneiskolai hírek

Zeneiskola programjai:

–  TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY: 2017. június 
14-én, szerdán 17 órakor a Faluház Bál-
termében.

–  FELVÉTELI MEGHALLGATÁS:
2017. június 15-16-án (Cs-P) 14-19 óráig 
várjuk a 2017/2018-as tanévre jelentkező 
gyermekeket. Időpontfoglalásra idén is 
lesz lehetőség telefonon vagy személye-
sen. A meghallgatáson éneklés, tapsolás 
és rövid elbeszélgetés történik. Bővebb 
információt a www.kami.hu honlapon 
találnak.

–  20 ÉVES A KAMI! Jubileumi rendezvé-
nyünkre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! (Információk a mellékelt plaká-
ton.)
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Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.ációja.
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Május 21-én 
vasárnap a reggeli 
szentmise kereté-
ben mintegy húsz 
budakalászi gyer-
mek részesült az 
első áldozás szent-
ségében. A gyere-

kek felkészülése több hónapig tartott. A 
jelöltek hitoktatás keretében megismerték 
a katolikus egyház tanításának alapvető 
tételeit, rendszeresen megjelentek a misé-
ken és szentgyónást is végeztek. Az ünnep 
reggelén a Zeng a harang hívó szóval kez-
detű énekre vonultak be Józsi atyával, 
egytől-egyig fehérbe öltözve. A fehér a hús-
vétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó 
húsvéti időszak liturgikus színe. Az elsőál-
dozók ún. albában vettek részt a szertar-
táson, amely egy bokáig érő, elöl záródó, 
hosszú ujjú fehér ing. A bevonulás után a 
szülők kezüket gyermekük vállára tették és 
csendben áldást mondtak. Az elsőáldozás 
fontos része a fogadalomtétel, amelyben 
a gyermekek elmondják a keresztségi fo-
gadalmat, amely a keresztény élet melletti 

elköteleződés kijelen-
tése. Ezt követően az 
áldoztatáskor először 
az elsőáldozók ve-
hették magukhoz az 
oltáriszentséget. Az 
ünnep végén a gye-
rekek az erre a napra 
sütött ünnepi kalácsot és kakaót regge-
liztek. Az elsőáldozás fontos családi ünnep, 
amelyre a rokonokat is meghívják. Szokás 
az elsőáldozót megajándékozni. A paptól 
és rokonoktól emléklapot, kis keresztet, 
szentképet és rózsafűzért kapnak, a ka-
tolikus gyermekek többsége ez alkalomra 
kapja meg első imakönyvét.

A Plébánia Nap szintén igazi közös-
ségi élmény volt. Május 20-án, közel 220 
fő részvételével került megrendezésre 
Szentistvántelepen ez az esemény. Volt 
meghitt, közös zenélés a baba-mama 
szőnyegen, izgalmas családi vetélkedők és 
számos ügyességi játék, ugrálóvár, rajz- és 
tortaverseny. Az eseményen a helyi Szent 
Ferenc Karitász Csoport is képviseltette 
magát. Néhány kézműves asztalon a ma-

gányosak és betegek részére készítettek a 
gyerekek üdvözlőlapokat kedves üzenetek-
kel, jókívánságokkal, hogy egy csepp szere-
tettel éreztetni tudják, számítanak nekünk, 
gondolunk rájuk! A gyerekek egy kis piros 
szívet kaptak emlékbe, mert ADNI JÓ! 

Első áldozás és plébánia nap

Élet keresztyén Szemmel

Xerxész kézí-
veseinek nyilaitól 
nem látszott az 
égbolt. Batu kán 
többszázezres se-
rege mérges sás-
kajárásként dúlta 
fel Eurázsiát. 

Nem túl régen egymillió embert öltek 
meg őrjöngő népirtásban pár hét alatt az 
ördög katonái Afrika szívében. Nem volna 
csoda, ha ilyen események után nem ma-
radna más egy nép után, csak egy térkép, 
amelyen valaha volt országukat jelölik 
az árva vonalak. De vajon miért hal meg 
a magyar nemzet Európa közepén, a vi-
lágtörténelem leghosszabb békeidején, 
viszonylagos ám vitathatatlan anyagi 
jólétet élvezve? 

Kétségtelen tény, hogy nemzetünk 
szállásterülete közel s távol az egyik leg-
kitettebb geopolitikai ütközőpont több 
mint ezer éve. A tatár első beköszönése 
mintegy másfél millió embert irtott ki, a 
török hódoltság alatt is milliós volt a lé-
lekszám veszteség, a huszadik század vér-
zivatarai pedig legkevesebb hárommillió 

embert ragadtak ki a magyar nemzetből, 
s a kivándorlás további százezreket. Ek-
kora népesség (a természetes szaporula-
tával együtt számolva) a magyarságot a 
románság durván húszmilliós nagyság-
rendjéhez emelné. A székelység egyébként 
vészesen fogyó tömbjén és a Felvidék déli 
részén élő magyarságon kívül a határon 
túli magyarságot a megszűnés fenyegeti. 
Az elhúzódó ukrán válság még a kárpát-
aljai magyarságot is végveszélybe sodor-
hatja. Mindettől azonban még a magyar 
nemzet a csonka országában is, a kisebb 
lélekszámmal együtt, lehetne a megmara-
dáshoz szükséges mértékben termékeny 
és mutathatná a reprodukció, sőt a sza-
porulat számait. Csakhogy megdöbbentő 
módon, 1956 után napjainkig kb. 5,5 
millió művi terhességmegszakítással na-
gyobb önirtást végzett a magyar nemzet, 
mint a valaha volt összes háború, hadifog-
ság, járvány és elvándorlás együttvéve. A 
fogamzásgátlás egyéb formáival együtte-
sen legalább 8 millió magyar ember hi-
ányzik a mai társadalmunkból, méghozzá 
az ötven-hatvan év alatti, azaz az aktív, 
értéket előállító korosztályokból. A lefelé 
tartó spirál következményeképp a követ-

kező 5-6 évben durván 160 ezerrel fog 
csökkenni a szülőképes korú nők száma. 
A népességzsugorodást a megnyílt lehe-
tőségek miatti elvándorlás csak tetézi. A 
napjainkban fi atal, családalapító korba 
érkezett nemzedék a Bokros-csomag miatt 
amúgy is rendkívül alacsony létszámú: 
aki elvándorol, kétszeresen hiányzik. A 
nemzeti gondolat kormányának család-
támogatásra irányuló hatalmas erőfe-
szítései tiszteletre méltóak, de magukban 
nem vezethetnek tartós eredményre. Ha 
a magyar társadalom fiatalsága nem 
talál vissza Istenhez, ha nem fogja a zsol-
tárossal együtt vallani, hogy „az Úrnak 
öröksége, a fi ak; az anyaméh gyümölcse: 
jutalom” (127. zsoltár), a magyar nemzet 
szép csöndesen kimúlik. Fel kell ismerni, 
hogy Isten rendje a természet rendje, 
hiszen Ő alkotta azt, s ami benne van, 
velünk együtt. Mit számít a politikai kor-
rektség, a valakinek való tetszés, mikor 
kihal a nemzet? Iskolák, tanítók, papok – 
ne féljetek a diáknak arról beszélni, hogy 
a gyermektelennek nincs jövője.

   
Glasz Péter

Budakalászi Református Egyházközség

Miért hal meg egy nemzet?

Vallás
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A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2017. június 29. Megjelenés, terjesztés: 2017. július 10.

Most indult a tavaszi baj-
nokság, és máris itt vannak 
az utolsó mérkőzések. Las-
san elcsendesülnek a lelátók, 
és a nyüzsgést a megérdemelt 

nyári szünet veszi át. Persze nem min-
denki pihen, hiszen korábban beszámol-
tunk róla, indul a gyermektábor Páling 
Zsolt vezetésével.

Mérlegelve az 2016-17-es szezont, 
szép teljesítményt nyújtottak sportoló-
ink. A legnagyobb siker az U-19-es gárda 
kik Pintér Sándor vezetésével magasan 
nyerték a bajnokságot. Az egész évi 
munka a kitartás a fantasztikus akarat 
meghozta gyümölcsét, és ismét bebizo-
nyították a srácok, hogy Budakalász az 
igazi otthonuk.

A felnőtt csapatunk a harmadik 
helyet szerezte meg, azt hiszem ez is 

remek teljesítmény. Sikerült tehetséges 
fi atalokat beépíteni a csapatba, és ez 
mindenképp dicséretes. Laskai Tamás 
vezetőedző mindent elkövet a fi atalí-
tásra. Nagy vágyunk, hogy mint a régi 
időkben, jelenünkben is minél több bu-
dakalászi futballista képezze a felnőtt 
csapat gerincét. A fi ataljaink is sorozat-
ban nyerik a tornákat, szívesen hívják 
csapatainkat, mert tudják egy erős és 
jól szervezett csapat vagyunk. Nyáron 
folytatódik a fejlesztés a létesítmény 
szépítése, bővítése. Szeretnénk, hogy a 
budakalászi városlakók büszkék lehes-
senek ránk és azt mondhassák, ebben is 
mi vagyunk a legjobbak.

Továbbra is élvezzük a Polgármester 
úr és a Testület bizalmát. Amit teszünk, 
amiért dolgozunk, az a budakalásziaké 
és az unokáinké. Sikerült elérnünk, 

hogy a mérkőzésekre kilátogató szurko-
lók jól érzik magukat, jó a hangulat és 
sokszor előjön a szlogen: „Bezzeg Kalász 
az igazi”. Az idegenben játszott mérkő-
zésekre is elutaznak a csapattal, hiszen 
mindig indul busz, ahol együtt lehetnek 
kedvenceikkel, és beszélgetnek a srácok-
kal, igazi családi hangulatban. 

Boldog vagyok, hogy visszaállhatott a 
régi idők hangulata. Érdemes dolgozni 
és tenni Budakalászért, mert itt hálás 
megértő emberek élnek. Köszönjük 
mindenkinek a támogatást, a segítséget. 
Várjuk Önöket a következő szezon mér-
kőzéseire. 

Jó pihenést szép nyarat kíván 
a BMSE összes sportolója, edzője, dol-
gozója és a vezetősége!

Nagy tisztelettel: Sárosi Tibor, 
a BMSE elnöke.

Sport

Példátlan kitartással és szorgalmas 
munkával, az NBI-ben debütáló városi 
kézilabda együttes negyedik helyen vég-
zett a K&H férfi  kézilabda ligában. Az 

utóbbi években egy újonc csapatnak sem 
sikerült ilyen szép eredményt elérnie, így 
a bajnokság meglepetéseként hivatko-
zik az együttesre a sportvilág. Horváth 
Attila, a Budakalász vezetőedzője el-
mondta, hogy bár az előzetes célkitűzés 
is a bajnoki tagság megtartása volt, ha-
talmas öröm, hogy ilyen szinten sikerült 
felülmúlniuk a várakozásokat. 

A nagy öröm mellett, újabb megmé-
rettetés vár a fi úkra, mivel a remek ered-
ménnyel a nemzetközi kupaszereplés is 
jár. A European Handball Federation 
kimenetelének latolgatásakor, a csapat 

vezetője azt mondta el, hogy nagyon sok 
múlik a sorsolásokon, de jelenleg jobban 
foglalkoztatják a kapcsolódó költségek, 
hiszen a kupán való indulás jelentős 
anyagi ráfordítást igényel. Ehhez jelenleg 
is keresi a támogatókat a sportegyesület. 

A budakalászi kézisek a következő 
idényben sem adnák alább, szeretnének 
a legjobb hat között végezni a bajnokság-
ban. Ennek a megvalósítása attól függ, 
hogy miként sikerül beilleszteni az új 
játékosokat, valamint attól is, hogy az új 
reménységek milyen hamar sajátítják el 
a csapat stratégiáját. 

A portugáliai Albufeira városában április 
26-30. között rendezték a hivatalos kempo 
világbajnokságot. A Nemzetközi Kempo Szö-
vetség (IKF) tizennegyedik seregszemléjére 
huszonkilenc magyar sportoló indult útnak, 
közöttük Horváth Sebestyén, a budakalászi 

Szentistvántelepi Általános Iskola 6.a osztá-
lyos tanulója. A fi atal sporttehetség a Pomázi 
MyGym SE képviseletében érkezett, remek 
szereplésével saját életkorában, stop-semi 
fi ght kategóriában elnyerte a világbajnoki 
címet.

Indulhat az EHF-kupában a CYEB Budakalász

Világbajnok le   a budakalászi kempós

Kedves Olvasóink!
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www.optikalasz.hu    www.babaszemeszet.hu
2011 Budakalász, Budai út 18.    Telefon: 06 26 342 703

Nyitva: hétfő-péntek: 9-17    csütörtök: 9-18    szombat: 10-12

TRANSITIONS
(FÉNYRE SÖTÉTEDŐ)  LENCSÉRE, KERET VÁSÁRLÁS ESETÉN

A MÁSODIK LENCSÉRE
50% KEDVEZMÉNY!

INGYENES COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT
(bejelentkezés ajánlott)

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.
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Városunk szerencsés földrajzi és 
történelmi adottságokkal rendelkezik. 
Van hegyünk és sík területünk, tavunk, 
patakunk, szigetünk és folyópartunk. 
Mindezen előnyök miatt az őskortól 
kezdve szívesen választották a letelepülő 
népek lakhelyül városunk területét. Ezt 
bizonyítja az a rengeteg régészeti lelet, 
amely településünkön került elő. Gon-
doljunk csak a hatezer éves „Budakalá-
szi kocsira” amelyet Európa legrégebbi 
kocsiábrázolásaként tartanak számon 
vagy a közelmúltban feltárt középkori 
templomunkra.

Sokan nem igazán ismerik Budaka-
lász szépségeit, értékeit, területeit, pedig 
számos különleges hellyel rendelkezik a 
város, ahová kirándulásokat is tehetünk. 
Ezek bemutatására vállalkoztunk, hogy 
szűk lakókörnyezetünkből kimozdulva 
megmutassuk a város szép pontjait. 
Ezúttal a Dunapartot szeretnénk fi gyel-
mükbe ajánlani.

Kiránduljunk helyben, ismerjük meg 

lakóhelyünk szépségeit!
Ezen a hétvégén sem 

kell tehát más városba 
mennünk kikapcsoló-
dásért, hiszen itt van 
Budakalász egyik kü-
lönleges miliőjű helye 
a Dunapart és a Lup-
pa-sziget. A Dunaparton került elő 1953-
ban  egy kavicsbányában feltárt badeni 
temető sírjából az imént már említett 
Budakalászi Kocsi is. A kisméretű kerá-
miaedény egyedülálló régészeti lelet.

A gyönyörű időben tehát érdemes fel-
keresni a környéket. A partra biciklivel 
is eljuthatunk és a partszakaszt követve 
biciklizhetünk a kerékpárúton, ahol két 
kiépített pihenőnél is megállhatunk kö-
rülnézni, piknikezni, kacsákat etetni, 
horgászni, esetleg evezni.

A Dunán úszó illetve a szigeten lévő 
több vendéglátó egység közül is választ-
hatunk, ha egy pohár hűsítő italra vagy 
harapnivalóra vágyunk. A révtől ha-

jóútra is indulhatunk. A nyolcszáz méter 
hosszú Luppa-szigetet fél órás hajóúton 
kerülhetjük meg, melynek során meg-
ismerhetjük annak történetét. A révát-
kelőnél pihenőpadokra telepedhetünk, a 
gyerekek hintázhatnak. Érdemes a helyi 
révvel átkelni a nagymúltú Luppa-szi-
getre is, melynek nyolcvan éves védett 
ősfás platánsora és a harmincas években 
épült bauhaus stílusú házai mindmáig 
egyedülálló hangulatot árasztanak.

További információ, menetrendek: 
http://www.lupasziget.hu/

Rév-sétahajó telefonszáma: 
+36 (20) 988 1306

Dunapar   programajánló

Közélet
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A
próhirdetés

Gyógyszertári ügyelet 
2017. június

A változtatás jogát fenntartjuk!

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
Recepciós:
• Vendégek fogadása, telefonok intézése, adminisztráció, kommu-

nikáció az ügyfelekkel
Gazdasági ügyintéző:
• Pénzügyi, számviteli adminisztra  v feladatok ellátása
• Gazdasági vezető munkájának segítése
Bérszámfejtő:
• Bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátása (NEXON program 

ismerete!)

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
Recepciós:
• Középfokú végze  ség, B kategóriás jogosítvány (vezetési gya-

korla  al!)
• Microso   Word és Excel magabiztos használata
Gazdasági ügyintéző, bérszámfejtő:
• Közép- vagy felsőfokú gazdasági végzettség, Bér- és TB 

ügyintézői végzettség illetve pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy 
mérlegképes könyvelő

Munkavégzés helye: Budakalász

JELENTKEZÉS AZ ÁLLÁSRA:
Kizárólag kézzel íro  , fényképes önéletrajzokat várunk, 2017. jú-
nius 20-ig az alábbi címre: SZILTOP Nonprofi t K  . 2011 Budakalász, 
Pf. 217. A géppel íro  , fénykép nélküli, elektronikus úton érkeze   
önéletrajzokat nem áll módunkban elfogadni!

A SZILTOP Nonprofi t K  . munkatársakat keres
gazdasági ügyintéző, 

recepciós, bérszámfejtő
munkakörökbe

Eladó
•  ELADÓ Budakalász külterületén, a volt Kőbánya 

mellett egy 1439 m2-es szántó 058/327-es 
nyilvántartási számon, szép kilátással.

•  A kavics bányánál közös szántóból 703 m2, 0189/143 
nyilvántartási számon eladó. Tel.: 06 1/390-6042

Szolgáltatás 

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

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

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

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty 
Gyógyszertár
Pomáz

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász

Herkules 
Gyógyszertár 
Budakalász

Kőhegy 
Gyógyszertár
Pomáz

2017. június 11.   
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: 
(26) 326-240

2017. június 18.  
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: 
(26) 340-232

2017. június 25.   
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: 
(26) 326-402 

2017. július 1. 
(Semmelweis nap) 
szombat  8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: 
(26) 340-232

2017. július 2.   
vasárnap 
8-20 óráig   
Omszk park 1. 
Telefon:  
(26) 342-393

AZ ÉN VAKÁCIÓM  
Rajzpályázatot hirdet 
a Szentendrei Médiaközpont 
Szeretsz rajzolni? Szívesen festesz? Várod már a szünidőt 
is? I   a remek alkalom, hogy megmutasd nekünk, hogy 
mivel fogod tölteni az idei vakációt. A Szentendrei Médi-
aközpont K  . meghirde   első rajzpályázatát, óvodások, 
alsó- és felsőtagozatos általános iskolás diákok részére.

Téma: 
Családi vakáció vagy Egy napom a strandon

Elbírálás:
A beérkeze   rajzokat külön-külön, a korcsoportok szerint 
értékeli a közönség. A szavazás a médiaközpont Facebook 
oldalain követhető.

Nyeremény: 
Könyv és írószercsomag

Beküldési cím: 
Szentendrei Médiaközpont
2000 Szentendre, Kovács László utca 18/b
vagy e-mail-en: info@szentendre.media.hu 

Ne felejtsd el ráírni neved, iskolád és életkorod!


