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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2

Önkormányza   hírek

Habár már három esztendeje a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központhoz 
(KLIK) tartoznak a budakalászi iskolák, az 
Önkormányzat továbbra is segíti műkö-
désüket. Mindkét intézményben halaszt-
hatatlan állagmegóvási munkákra van 
szükség, melyekre a KLIK eddig nem adott 
fedezetet. A Kalász Suliban és a Szentist-
vántelepi Általános Iskolában a város állja 

a legfontosabb felújításokat, Pál József az 
Adóiroda vezetője elmondta „A lehető-
ségeinkhez képest próbálunk segíteni a 
nehéz helyzetben lévő intézményeken. A 
városvezetés célja, hogy – amennyiben le-
hetőség adódik – pályázati forrásból egy 
teljesen új tornatermet építsen a Kalász 
Sulinak. A Szentistvántelepi Általános 
Iskolát is támogatja az Önkormányzat. 
Ha az iskolabővítés elkezdődik, akkor az 
étkező és a hozzá tartozó konyha felújítá-
sához a város is hozzájárul majd.”

Az iskolák fejlesztését az Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottság elnöke is kiemel-
ten fontosnak tartja. Major Ede lapunknak 
elmondta, hogy a Szentistvántelepi Álta-
lános Iskolában felcsiszolták a tornate-
rem parkettáját és lefestették a falakat is.  

„Fontos kiemelni, hogy az iskola is hozzá-
járult a költségekhez, a szülők az iskola 
alapítványának segítségével gyűjtöttek 
a részleges felújításhoz. Az arányokat te-
kintve 60-40 százalékos leosztásban viseli 
az Önkormányzat és a Szentistvántelepi 
Általános Iskola a terheket. A város kö-
rülbelül 500 ezer forinttal járult hozzá a 
beruházáshoz.”– hangsúlyozta a bizottság 
vezetője. Valamint hozzátette: „A Kalász 
Suliban most kezdődnek majd a munkák, 
ahol szintén a tornaterem falait festik ki, 
továbbá az öltözők is tisztasági festést 
kapnak. Folyamatos a kapcsolattartás az 
intézményvezetőkkel annak érdekében, 
hogy a működésükhöz legszükségesebb 
munkák elvégzésével tudja a városvezetés 
segíteni őket. ”

Már két éve, 2014. február 12-én in-
dította el a város Budakalász Hivatalos 
Közösségi Oldalát. Az első bejegyzés tele-
pülésünk székelyek iránti szolidaritásáról 
adott hírt, amikor a városháza épületére 
kikerült a székely lobogó. Az oldalt két év 
alatt több, mint ezer valós oldalkedvelő 
jelölte be, hogy a Budakalásszal kapcso-
latos eseményekről, rendezvényekről, 
történésekről első kézből értesülhessen. 

A híradás mellett a 
hivatalos közösségi 
oldal másik fontos célja, hogy a virtuális 
térben erősítse az egy közösséghez tarto-
zás pozitív élményét a városlakók között. 

A város ezúton köszöni minden 
kedvelőnek az érdeklődést, az akti-
vitást!

Budakalász Hivatalos Közösségi 
Oldala továbbra is a hiteles budaka-
lászi hírek, információk forrása!

Jelölje Ön is az oldalt, hogy első kézből, 
hitelesen értesüljön minden fontos városi 
hírről! 

Megér egy like-ot!

Az idén is támogatja az Önkormányzat az iskolákat

Több, mint 1.000 like 
Budakalász Hivatalos Közösségi Oldalán

Egyre több család talál otthonra Buda-
kalászon, így a bölcsődei, óvodai, iskolai 
férőhelyek iránt is fokozott az érdeklődés, 
ezért gyakori a túljelentkezés az intézmé-
nyekben. Nem ritkák az olyan esetek sem, 
amikor a gyerekeket azért jelentik be bu-
dakalászi lakcímre, hogy egy itteni neve-
lési intézménybe járhassanak, hátrányba 
hozva ezáltal a valóban a településen élő 
családokat. A városvezetés így új intézke-
désekkel szeretné biztosítani, hogy min-

denekelőtt a Budakalászon lakó gyerekek 
nyerjenek felvételt a helyi intézményekbe. 
Dr. Udvarhelyi István, a város jegyzője 
arra fi gyelmeztet, hogy a törvényi elő-
írás szerint a lakcímkártyának az 
állampolgár tényleges tartózkodási 
helyét kell tartalmaznia. 

„Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor 
valaki lakcímváltozással kapcsolatos igény-
lőlapot tölt ki, egy hatósági okmányt ír meg. 
Abban az esetben, ha a kérelemben foglal-
tak nem egyeznek meg a valósággal, hamis 
tartalmú hatósági bizonyítvány kiállításáról 
van szó, aminek elég komoly következmé-
nyei lehetnek – emelte ki Budakalász jegy-
zője. A visszaélések elkerülése érdekében 
az intézményvezetőket és a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központot (KLIK) arra 
kértük, hogy fokozottan fi gyeljenek oda a 
frissen kiadott lakcímkártyákra. Az is fe-

ladatunk, hogy akár helyszíni szemle elren-
delése mellett ellenőrizzük a bejelentések 
valódiságát, annak érdekében, hogy visz-
szaszorítsuk a visszaélések számát. A bel-
ügyminisztériumi nyilvántartási rendszer 
tőlünk is elérhető, így pontosan látjuk, hogy 
ki melyik városban kéri a lakcímmódosí-
tást.  A polgármesteri hivatal munkatársai 
fokozottan fi gyelik majd ezt az nyilvántar-
tást.  Gyakran előfordul, hogy az iskolai 
beiratkozások időszakában átjelentkezők 
a választások előtt kérik vissza magukat a 
településükre, hogy a lakóhelyükön adhas-
sák le voksaikat. A visszaélések kiszűrését 
helyszíni szemlékkel, az iskolák családláto-
gatással fogják ellenőrizni, hogy elkerüljük 
az intézmények túlterhelését”  – nyilatkozta 
dr. Udvarhelyi István.

Iskolai beiratkozás – törvényesen
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Ilyen magas főösszeg még sosem 
szerepelt Budakalász költségvetésében. 
Az összeg közel 2,5 milliárd forintot 
jelent. Ez azt fejezi ki, hogy az állandó 
költségeink mellett számos új fejlesztés, 
beruházás megvalósítását terveztük be 
2016-ra. Hogy csak néhányat említsek, 
az idei tervek között szerepel egy minta-
gazdaság létrehozása háziállat-simoga-
tóval, bemutatókerttel, melynek helye 
a Napvirág Idősek otthonán túl a Barát 
patak melletti területen lesz. Szeretnénk 
az idén elkezdeni az Omszk-tó fejleszté-
sét is egy rekortán futópálya építésével, 
emellett a Pomázi úti óvodában megva-
lósítjuk a régóta hiányzó tornaszobát. 
Tovább folytatjuk az utak építését is, így 
két-három év múlva már Budakalász 
valamennyi belterületi útja szilárd bur-
kolattal rendelkezik majd. Szándékaink 
között szerepel egy ároktisztítási prog-
ram indítása, mert egyre nehezebben 
birkózik meg a város a sokszor hatalmas 
mennyiségű csapadékkal. A költségve-
tésben a kötelező feladatokon túl to-
vábbi kisebb felújítások is találhatók, így 
a Zeneiskola külső festése, továbbá a Ka-
lász Suli régi épületének szigetelése is. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy mindezt 
úgy valósítjuk meg, hogy a költségvetés 
stabil alapokon áll, a költségek egyen-
súlyban vannak a bevételi forrásokkal 
és hitel felvételére sincs szükség.  

 Rengeteg a terv és a lehetőség, 
amihez most a források is rendel-
kezésre állnak. Milyen ütemben va-
lósulhatnak meg a beruházások?  

Tudjuk, hogy nagyon sok a fejlesz-
tendő terület a városban és minden 
városlakónak az őt leginkább érintő 
probléma a legsürgetőbb. Az elmúlt 
években és az idén különös mértékben 
sikerült olyan költségvetést összeállíta-
nunk, amely számos lehetőséget tartal-
maz. Ennek ellenére nem lehet minden 
elképzelést, tervet egyszerre megvaló-
sítani. Fokozatosan haladunk minden 
évben létrehozunk, felújítunk valamit, 
éppen úgy, ahogy egy család is szervezi 
az életét és gyarapodik, fejlődik az évek 
folyamán. Olyan költségvetést egy város 
sem képes tervezni, amely az adott tele-
pülés összes problémáját egy-két év alatt 

megoldja. A városvezetésnek az is fela-
data, hogy tudjon súlyozni, sorrendet ál-
lítani a fejlesztendő területek között. Azt 
is fontos tudni, hogy vannak problémák, 
amelyek megoldására sajnos a városnak 
nincs ráhatása. Ilyen például a lámpás 
kereszteződés a városközpontban vagy 
a 11-es út körforgalmának problémája. 
Mindkét terület a Magyar Közút tulaj-
donába és kompetenciájába tartozik, 
erre sajnos nincs hatásunk. Hasonlóan 
az MO megépítéséhez, ami pedig a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium hatásköre. 
Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy a körfor-
galom megépítésére már elkészültek a 
tervek és a forrás is rendelkezésre áll, 
így a bevásárlóközpont körforgalmá-
nak helyzete már az idén rendeződik. 
Összességében azt gondolom, hogy jó 
tempóban, „lendületesen” haladunk és 
más városokhoz mérten – a környékbeli 
települések viszonylatában pedig külö-
nösképpen – jól fejlődik városunk. 

 Az év elejétől változott a kom-
munális adó mértéke. Miért volt 
szükség az emelésre?

A város évek óta stabil költségvetés-
sel rendelkezik, gazdaságosan működik. 
Annak érdekében, hogy ezt a hatékony 
működést fenntartsuk, bevételi forrá-
sainkat képező adókat időnként felül 
kell vizsgálnunk. Tudni kell, hogy a 
lakosságot terhelő adókból származó 
bevételeket teljes mértékben a budaka-
lásziak életkörülményeinek javítására, 
a város építésére, szépítésére fordítjuk. 
Többféle adóbevétellel is rendelkezik 
a város. Nagyobb arányban a cégektől 
származnak az adóbevételeink. A lakos-
ság a kommunális és gépjármű adóval 
járul hozzá a település működéséhez. Ez 
utóbbinak csupán a 40%-a marad ná-
lunk, a többi az államhoz kerül. A város 
infrastruktúrájának fejlesztésével össz-
hangban szükségesnek tartottuk az adó-
bevételeink növelését. A kommunális 
adót így 24.000 forintra módosítottuk, 
ami még mindig alatta marad a tör-
vényben meghatározott 28.000 forin-
tos maximum értéknek. Ez azt jelenti, 
hogy havonta Budakalászon a lakossági 
adó mértéke összesen 2.000 forint. 
Hétköznapi költségeink viszonylatá-

ban havonta ez két darab gyorséttermi 
szendvics ára. Ráadásul jövedelemhez 
kötött kedvezményekkel is élhetnek a 
lakók. Az idei esztendőben több mint 
800 millió forintot fordítunk a város 
fejlesztésére. Ennek a tíz százalékát sem 
teszi ki az az összeg, ami a kommuná-
lis adóból származik. Mára sok minden 
megváltozott a városlakók településhez 
való viszonyát illetően. Néhány évtized-
del ezelőtt természetes volt az, hogy az 
ingatlantulajdonosok komoly összegek-
kel vállaltak részt az úttest és a járdaépí-
tésekben. Ma már ezeket a fejlesztéseket 
az Önkormányzattól várják el a lakók, 
a városnak pedig meg kell teremtenie 
mindehhez a forrásokat. 

 A szomszédos településeken 
milyen összegű hozzájárulást fi zet-
nek a lakók?

A Budakalászon kivetett kétezer fo-
rintos havi összeg a legkedvezőbb a 
környező települések viszonylatában, 
fi gyelembe véve azt is, hogy itt a leg-
magasabbak az ingatlanárak. Fontos 
elmondani, hogy a régióban ugyanak-
kor mindenhol van építményadó vagy 
telekadó, melynek mértéke egy átlagos 
100 m2-es lakás esetén évi 70.000 forint 
körül mozog. Mindezekkel az adó- ki-
vetési jogokkal egyébként rendelkezik 
Budakalász is, de mi ezt nem használjuk 
ki. Fontos, hogy közösen tegyünk a vá-
rosért! Ha a polgárok és a városvezetés 
együtt teszi a dolgát, akkor tényleg len-
dületben van Budakalász!

2016. február 26.

A Képviselő-testület február elején fogadta el a város 2016. évi költségvetését. 
A dokumentum szerint a korábbi évekhez képest jelentősen emelkede   a költ-
ségvetés főösszege. Mit jelent ez majd a gyakorlatban? 

Lendületben a város
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Zöld Zóna

Van képünk hozzá
Ezzel a címmel indítunk rovatot a 

Budakalászi Hírmondóban. Soroza-
tunkban azokról a szemet szúró rendel-
lenességekről jelenítünk meg fotókat, 
amelyek a közösségbe nem illő visel-
kedésről tanúskodnak. Rovatunk olva-
sóink számára is nyitott. Amennyiben 
témába illő szabálytalansággal talál-
kozik, fényképezze le és küldje el szer-
kesztőségünkbe a hely megjelölésével. 
(E-mail: hirmondo@budakalasz.hu)

Reméljük képeink hatására javul 
majd az emberek értékítélete és hamar 
kifogyunk a témából.

Felsővár utca: A közpénzből 
vásárolt növényeket másodjára rit-
kították meg a tolvajok a város új 
parkjában. Ez alkalommal 18 tő, 
kb. 50 cm magas babérbokrot tulaj-
donítottak el a bűnözők.

Zrínyi árok: Az árkok zöldhul-
ladékkal, szeméttel szennyezése kul-
turálatlan; szándékos feltöltése pedig 
felelőtlen viselkedésről tanúskodik. 
A víz így nem folyik el, a városnak 
pedig közpénzből kell helyreállítani a 
korábbi állapotot.

Omszk park: Tavaly novemberben néhány budakalászi 
lakos saját és mások örömére három nyírfát ültetett az Omszk 
park észak-nyugati sarkán, karókkal ellátva. Ezek a karók az élet 
viharának és a szél támadásának kivédésére szolgáltak volna. 
Sajnos az idő vihara viszonylag rövid idő alatt elsöpörte a ka-
rókat. Már csak a hűlt helyük éktelenkedik a fák mellett! Csak 
remélni tudjuk, hogy a facsemeték megélik az első tavaszt, a ki-
keletet ültetési helyükön! 

(Az Omszk parkban készült képet és írást 
Márton András képviselőtől kaptuk.)

Áprilistól elkezdődik 
a zöldhulladék „házhoz 
menő” gyűjtése. A szállí-
tás április 9-től kéthetente, 

szombati napokon történik, a szolgáltató 
matricájával ellátott bármilyen zsákban 
vagy a szolgáltató által forgalmazott zöld-
hulladék gyűjtő zsákban.

Az első szállítási nap: 2016. április 9.
Felhívjuk fi gyelmüket, hogy más zsák-

ban vagy nem megfelelő időben kihelye-
zett zöldhulladékokat a szolgáltató nem 
szállítja el. A kötegelt ágakra, illetve galy-
lyakra is kell matricát helyezni. A matri-
cákat az első negyedévi számlákkal együtt 
márciusban postázzák ki a díjhátralékkal 
nem rendelkező ingatlantulajdonosok-
nak. A matrica a Klinger Henrik utca 
1291/25 hrsz. alatti Hulladékgyűjtő pon-
ton (volt Lenfonógyár területén) zsákra 
cserélhető. Amennyiben a térítésmenete-
sen biztosított matricák száma nem ele-
gendő, további zsákokat a hulladékgyűjtő 

udvarban valamint a Vas és Háztartási 
Boltban (Petőfi  tér 3.) lehet vásárolni. 

A fentiekkel kapcsolatban információt 
a szolgáltató Zöld Bicske Nonprofi t Kft. 
tud biztosítani az alábbi elérhetőségeken: 
telefonon a +36 (22) 350-111; e-mailen: 
info@zoldbicske,hu, vagy személyesen a 
Hulladékudvarban minden hónap harma-
dik csütörtökén 12 és 16 óra között.

Zöldhulladék szállítási napok 
2016-ban (kéthetente, szombati napo-
kon): április 9., 23., május 7., 21., június 
4., 18., július 2., 16., 30., augusztus 13., 
27., szeptember 10., 24., október 8., 22., 
november 5., 19.

Műanyag és papír hulladék szállí-
tási napok 2016-ban: (minden hónap 
utolsó hétfőjén): március 26. (szombat!), 
április 25., május 30., június 27., július 
25., augusztus 29., szeptember 26., ok-
tóber 31., november 28., december 27. 
(kedd)

Szelek  v hulladékgyűjtési időpontok 2016-ban



Önkormányza   hírek

FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi díjak adományozásáról szóló 
14/2011 (IV.04.) sz. rendelete értelmében az alábbi díjak jelöltjeire kér és vár javaslatokat, jelöléseket:

„BUDAKALÁSZ  DÍSZPOLGÁRA”  díj
adományozható annak a személynek, aki kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind 
pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.  A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett 
jár. A díj átadására az augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor.

„BUDAKALÁSZÉRT   EMLÉKÉREM”  díj
adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a 
város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, 
és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Az emlékérem mellé díszoklevél és emlékplakett jár. 
A díj átadására az augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ” 
BUDAKALÁSZ  KÖZOKTATÁSÁÉRT díj

annak a személynek adható, aki a város köznevelése minőségi színvonalának emelésében elméleti vagy gyakorlati tevékenységével 
járult hozzá, vagy a budakalászi köznevelés terén egyéb módon maradandót alkotott. A kitűntetett az adományozást igazoló okiratot 
és emlékplakettet kap. A díj átadására a városi Pedagógus napon  kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ  KÍVÁLÓ  PEDAGÓGUSA”  díj
adományozható az önkormányzati és állami fenntartásában működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztatott óvoda- 
vagy iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez, végzett és eredményesen járult hozzá a gyermekek, 
tanulók képességeinek kibontakoztatásához. A kitüntető címhez díszoklevél és emlékérem jár, a díj átadására a városi Pedagógus 
napon  kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ  SPORTJÁÉRT”  díj
 adományozható azoknak a  személynek, aki a sport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményével Budakalász hírnevét öregbíti. A díjat 
az a személy kaphatja, aki Budakalász sportéletében a helyi sportért kiemelkedő tevékenységet végez, vagy végzett. Az elismeréshez 
díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor. 

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díj
adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosszú ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a 
megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei ellátást végzőket is – kifejtett munkássága révén 
elismerésre méltó tevékenységet végez vagy végzett. Az elismeréshez bronzplakett, díszoklevél jár, a díj átadására a városi Semmelweis 
napon kerül sor.

„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ” 
adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, aki Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát végzett, emelve 
ezzel a közszolgálati tevékenység színvonalát, s mellyel általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők 
körében. A díszoklevelet a városi Köztisztviselői napon a Polgármester adja át.

„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM” 
adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglalkozó és a helyi szinten mértékadó módon feladatot ellátó állami, 
önkormányzati, rendvédelmi szerv vagy civil szervezet tagjának, illetve civil személyként a rendvédelem és közbiztonság terén 
kiemelkedőt nyújtó természetes vagy jogi személynek. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi 
augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ KULTURÁJÁÉRT”  díj
adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és természettudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek 
(a népzene, a néptánc, a színház, a képző- és iparművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet, kortárs zene, tánc) terén 
művészi színvonalon végzett alkotó tevékenységéért, a város kulturális életének fejlődéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért, 
a közművelődés területén több éven keresztül maradandó értéket teremtett. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj 
átadására a városi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor. 

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj
az ifjúság testi, szellemi nevelése, fejlesztése érdekében alapított díj egyenlő hangsúlyt fektet a gyermekek tanulmányi és 
sporteredményeinek ösztönzésére. A díjat egy Budakalászon élő, és/vagy a város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló gyermek 
kapja, aki az aktuális tanévben élen járt a sportban és tanulásban egyaránt. A díjjal díszoklevél, bronzplakett és 30.000 forint értékű 
sportszer vásárlási utalvány jár.

Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javaslatot tehet. A javaslatokat legkésőbb 2016. április 15. 
napjáig, a „Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében 2015/2016. tanév június 30. napjáig lehet személyesen vagy postai 
úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatára. A javaslatokat, ajánlásokat 
írásban, a 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet 1. számú,  illetve a „Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében a 2.  számú mellékletét 
képező NYOMTATVÁNYON kell indoklással, méltatással (legalább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy hogy az a 
díjátadásakor alkalmas legyen a díjazott érdemeinek ismertetéséhez. (További információ: www.budakalasz.hu)
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 Mely városrészeken számolhat-
nak munkálatokkal 2016-ban a bu-
dakalásziak?

Minden településrészt érintenek majd 
a felújítások. A költségvetésünkből a leg-
nagyobb részt az Erdőhát utca megépíté-
sére fordítjuk majd. Szentistvántelepen is 
több utca aszfaltozását tervezzük, ami az új 
beépítésű rész utcáit, többek között a Ka-
nonok és a Sekrestyés utca felújítását is je-
lenti. Nem feledkezünk el azokról a tavalyi 
évre tervezett útszakaszokról sem, amiket 
2015-ben már nem volt lehetőségünk el-
végezni.  Ide tartozik a Kereszt és a Kilátó 
utca is.  

 Berdó városrész lakói régóta vár-
nak a csatornahálózatra. A benyúj-
tott pályázat támogatást kapott, hol 
tartanak most az előkészületek?

Aláírtuk a támogatási szerződést, ami-
nek értelmében kiírtuk a pályázatot és még 
ebben az évben el kell kezdeni a kivitele-
zést. A munkálatoknak 2017. nyarára kell 
befejeződniük, ugyanezen év őszére pedig 
a beruházás végleges elszámolását is el kell 
majd készíteni a projekt koordinálásával 

megbízott Nemzeti Fejlesztési Programi-
rodának. 

 Jelentős bevételt vár 2016-ban az 
önkormányzat a Klenity városrész 
önkormányzati telkeinek értékesíté-
séből. Hogyan áll ennek az ügye?

Évekig tartott az előkészítése a Klenity 
városrészben lévő, tizenkét önkormányzati 
telek értékesítésének. Jelenleg az ingat-
lanok összközművesítése folyik, a tervek 
között szerepel erre az évre még, hogy 
útalapot is kap az érintett terület. Várha-
tóan az év közepétől tudjuk majd értéke-
síteni az ott található ingatlanokat, amikre 
már most nagy az érdeklődés. Az építési 
törvény módosítását követően, az építés-
hatósági szabályokat fi gyelembe véve, az 
önkormányzat lehetőségei beszűkültek. 
A családok lakásvásárlását segíti a CSOK 
(Családok Otthonteremtési Kedvezménye), 
ami mellett olyan meghatározó változások 
léptek életbe, melyek megengedik, hogy 
növekedjen a lakások száma, illetve akár 
társasházakat is építhessenek a tulajdono-
sok. Mi pont ezt szeretnénk elkerülni, amit 
nagyon nehéz lesz érvényesíteni, ha kikerül 
a tulajdonunkból az ingatlancsoport. 

 Milyen lépéseket tud tenni ennek 
elkerülésére az önkormányzat? 
A környező önkormányzatoknak is új ez a 
szabálymódosítás, amire szeretnének vala-
milyenképpen refl ektálni. A III. kerületben 
ezért vezették be a „giccs rendeletet”, ami a 
településrész összképének torzítását szankci-
onálja az adók módjára behajtató bírsággal. 
Budakalász más módon szeretne fellépni a 
túlzottan megengedő szabályokkal szemben. 
Elképzeléseink szerint a vevőnek a vételár 
kifi zetése mellett telkenként letétbe kell he-
lyeznie 10 millió forintot, ami kártérítési 
átalányként funkcionál majd. Amennyiben 
az építtető a Helyi Építési Szabályzat ren-
delkezéseit maximálisan betartja, lefolytatja 
a településvéleményezési eljárást és aggály-
mentesen a városnak is elfogadható méretű, 
lakásszámú és megjelenésű ingatlant épít, 
abban az esetben ezt az összeget visszakapja. 
Ha eltér az írásba foglaltaktól, akkor az ön-
kormányzat kártérítésként kapja majd meg a 
letétbe helyezett összeget. Várhatóan az előre 
lefektetett szabályok és a 10 millió forintos 
letét mindenkit a szabályok betartására ösz-
tönöz majd.

Interjú dr. Krepárt Tamás alpolgármesterrel

Elfogadta az önkormányzat a 2016-os költségvetést, 
melynek főösszege magasabb lesz az elmúlt évekéhez 
képest. Az idei évben több felújítás, beruházás valósul-
hat meg a városban, köszönhetően például a Klenity 
városrész telkeinek értékesítéséből származó bevételek-
nek. A tervek közö   szerepel a Berdó városrész csator-
názása, valamint az elmúlt évhez hasonlóan több utca 
felújítása is. 

A fejlesztések éve lesz 2016

Elővárosi vasútként üzemel tovább a HÉV
Az elmúlt idő-

szakban számos 
híradás számolt be 
arról, hogy a fővá-
ros nem tudja to-
vább fi nanszírozni 
a Budapest határán 
túl is közlekedő 
HÉV-járatok mű-
ködését. Budapest 

és az állam között zajló egyeztetéseket 
eredményesek voltak – jelentette be Lázár 
János, a Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter még januárban. Február elején vált 
biztossá, hogy nem szűnik meg az elővárosi 
vonatközlekedés, aminek a fi nanszírozását 

az állam veszi át. A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium akkor az MTI-nek azt mondta, 
hogy az agglomerációs közlekedés átvétele 
nem járhat az utasok számára többlet-
költséggel, illetve nem eredményezheti a 
menetrend romlását sem. Fónagy János, 
parlamenti államtitkár egyeztetett a fő-
város vonzáskörzetének helyi politikusai-
val. A szaktárca vezetője ismertette, hogy 
a szentendrei, a gödöllői és a ráckevei 
HÉV elővárosi vasútként üzemel majd. 
A polgármesterek azt javasolták, hogy az 
átvételt követően a FUTÁR – utazáster-
vező rendszer – tájékoztató és a korszerű 
jegyértékesítési rendszer maradjon meg. 
Megállapodtak arról, hogy a minisztérium 

folyamatosan tájékoztatja a Főváros Agg-
lomeráció Önkormányzati Társaságot – 
közölte az NFM. 

A Fővárosi Közgyűlés január 27-i ülé-
sén döntött arról, hogy a főváros legkésőbb 
március 31-ig tartja fenn az agglomerá-
ciós tömegközlekedést, mivel az állam 
2015-ben és 2016-ban nem biztosított for-
rást a szolgáltatáshoz. A kormány vállalta a 
feladat visszavételét. A döntés értelmében 
ha a határidő lejártáig nem történik meg az 
átadás-átvétel, akkor az állam és a főváros 
ideiglenes megállapodást köt a költségek 
megtérítése mellett. A főváros a folyamat 
befejezéséig biztosítja a szolgáltatást.
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Közélet

Turi Attila Ybl-díjas építész, akadé-
mikus, Budakalász főépítészének ötlete 
alapján egy hiánypótló kiadvány, a Pilisi 
Építészeti Útmutató megvalósítását kez-
deményezi Budakalász városa. A témá-
ban tartottak februárban konferenciát a 
pilisi régió polgármesterei és főépítészei 
számára a Művelődési Házban. Az ese-
ményen jelen volt Füleky Zsolt is. A Mi-
niszterelnökség építészeti és építésügyi 
helyettes államtitkára kitért arra, hogy 
„nagyon fontosak a Budakalász által kez-
deményezett kiadványhoz hasonló szak-
irodalmak, mert a jogszabályváltozások 
mellett útmutatást nyújtanak az építé-
szettel foglalkozóknak. Fontos az építé-
szeti örökség megőrzése, az elődeinktől 
kapott értékek megóvása. Ha a kiadvány 
kapcsán a Pilisről beszélünk, akkor meg 
kell említeni Boldog Özsébet és a pálos 
rendet, ami az összetartozást, az értékek 
megóvását szimbolizálja mindannyiunk-
nak. A Pilisi Építészeti Útmutató a szak-
emberek mellett mindenkinek szól, aki 
felelősséget érez az őt körül vevő épített 
környezettel szemben.” 

A kiadvány célja, hogy útmutatást, 
segítséget nyújtson az új ingatlanok 
építőinek és építtetőinek ahhoz, hogyan 
hozzanak létre a környezetbe harmo-
nikusan illeszkedő, a hagyományokat 
visszatükröző, ugyanakkor a mai kor 
elvárásait is magába foglaló épületet. 
Rogán László Budakalász polgármestere 
elmondta: „Városunk és a környék építé-
szeti értékeit, egyéniségét védenünk kell, 
aminek első lépcsője lehet a Pilisi Építé-
szeti Útmutató elkészítése. A települések 
arculatformálásához szükség van egy 
egységes iránymutatásra, ami a kö-
vetendő példák, építészeti megoldások 
mellett az összképbe nem illeszkedő in-
gatlantípusokat is tartalmazza. Fontos 
az összefogás, mert a térség építészeti 

egységét kell szem előtt tartani. A kiad-
vány egy a régióra vonatkozó egységes 
rész mellett, minden helységre lebontva 
tartalmazza majd a helyi adottságo-
kat, iránymutatásokat.” Az útmutató 
nem foglalja magában és nem helyette-
síti a vonatkozó szabályokat és törvényi 
előírásokat, de segít védeni és erősíteni 
a régió építészeti arculatát, az egységes 
településképet. A tervezett kiadványban 
szereplő szakmai segítség és főépítészi 
útmutatás gyakorlatba átültetett alkal-
mazása lényeges változásokat hozhat a 
környezet alakításában. 

Turi Attila Budakalász főépítésze 
elmondta, hogy „a tervezett kiadvány 
mindenkinek szól, aki az épített környe-
zet iránt felelősséget érez, mert sajnos 
ennek tisztelete ötven éve megszakadt. 
A települések arculatában az elmúlt 
időszakban negatív irányú változások 
zajlottak, mert az emberek útmutató 
hiányában más kultúrákat, trendeket 
követve kezdtek építkezni. A kiadvány 
támogatására remélhetőleg sikerül a 
régió városvezetőit és polgármestereit, 
valamint a helyettes államtitkárságot is 
megnyerni.” 

Egy település arculatát nagyban meg-
határozzák az épületek, amelyek részét 
képezik a helység kulturális örökségének, 
identitásának. Az útmutató módszereket, 
szempontokat szándékozik körvonalazni 

közérthető módon. Jól áttekinthető raj-
zok és fényképek segítségével illusztrálja 
a követendő példákat, egyben bemutatja 
a kerülendő formákat is. A kiadvány 
magába foglalja a tájegység építészeti 
karakterét, ösztönzi az új gondolatokat, 
kiszélesíti a tervezési horizontot, egyben 

növeli a tudatosságot. A tervezett do-
kumentum elsősorban az építkezni vá-
gyóknak nyújt segítséget, de azoknak is 
tartalmaz majd hasznos információkat, 
akik érdeklődnek a tájegység építészeti 
öröksége és jövője iránt.

Budakalászon már korábban elkez-
dődött az értékőrző munka, az egységes 
településképet helyi szabályozás is bizto-
sítja, amely előírja például a tető színét 
és anyagát, illetve a homlokzatára vonat-
kozóan is előírásokat tartalmaz. A Pol-
gármesteri Hivatalban építészeti tablók 
is rendelkezésre állnak, amelyek példát 
mutatnak az építkezőknek a helyi hagyo-
mányokról és lehetőségekről.

A konferencia végén konstruktív be-
szélgetés zajlott a résztvevők között az 
építészet helyzetéről, az építészek szere-
péről, felelősségéről. A kiadvány szüksé-
gességével mindenki egyetértett.       VM

Pilisi Építésze   Útmutató
Konferencia a régió építésze   értékeinek védelmében

Turi A   la Budakalász főépítésze

Salamin Ferenc Szerencs főépítésze

Rogán László Budakalász polgármestere

Füleky Zsolt állam  tkár

Kassai-Szoó Dominika – főépítészi referens

Krizsán András a Balaton-felvidéki 
Építésze   Útmutató szerzője
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Sok szál fűz Budakalászhoz. Itt szü-
lettem, itt keresztelt meg Makk Ferenc 
plébános, aki a kis feleségemmel is ösz-
szeesketett. Ő akkor 17 éves volt, így en-
gedéllyel jöhetett hozzám. Még csak egy 
húsz éves legényke voltam, nem ilyen 
nagyszájú, mint most. Nem is tudom, 
hogyan alakultam ilyen érdekes em-
berré. Édesanyám is mindig kérdezte: 
„Mitől lettél te Pityu ilyen?” Talán apám 
nyomán, aki legalább annyira szeretett 
táncolni, mint én. A családunk azért 
úszta meg a kitelepítést, mert vegyes há-
zasság volt az övék, anyám magyar volt. 
És segített Makk Ferenc plénános, ahogy 
sok más családnak is. 

 Családjában őrzik a sváb ha-
gyományokat, erdélyi szárma-
zású feleségének is sokat kellett 
tanulnia.

Székely lány volt, akkor jöttek át 
Magyarországra, amikor megnyitották 
a határokat. Az esküvő után egy ház-
ban laktunk a nagymamámmal, és ott 
a feleségem megtanult svábosan főzni, 
hogyan kell sváb módra zsömléshurkát 
csinálni. Én meg olyan rémfát csináltam 
– amilyen fogas állványt a mészárosok, 
hentesek is használtak – , mint amilyen 
a nagyszüleimé volt, még a méretei is 
stimmeltek. Katinak miattam kellett 
tanulnia svábosan táncolni. Ragaszko-
dunk a szokásokhoz. 

 Mennyire sikerült a sváb hagyo-
mányokat elültetni a gyerekek-
ben, unokákban?

A legutóbbi sváb bálba, nem csak 
az én családom, a többiek is elhozták a 
gyerekeiket, unokáikat. Ez nagyon szép 
gesztus volt. A gyerekek a bál elején hall-
ják, hogy kicsit németül beszélünk, hall-

ják a zenét, a táncot, ahogyan a kórus 
énekel. Idén a bál tele volt gyerekkel, 
a fi am, a lányom is ott volt, hozták a 
gyereket, a feleségem testvérei szintén, 
minden családból volt fi atal. A mi fi unk 
a Lenvirág Táncegyüttesben kezdett 10 
éves korában táncolni Szabóné Schmidt 
Erzsi szárnyai alatt. A sváb és a magyar 
táncokat is járta. Most meg már az uno-
káim is ebben az együttesben tanulnak 
táncolni.

 Aktív szerepe volt abban, hogy 
a településen is fennmaradjon ez 
a tudás. Hogyan emlékszik vissza 
a Német Nemzetiségi Egyesület 
megalakulására? 

Sok mindent akartunk csinálni Buda-
kalászon, még az egyesület megalapítása 
előtt. Molnár Ramónával indítottunk el 
egy tánccsoportot, ami nem volt túl si-
keres. Harcsa Lajos akkori polgármes-
ter javaslatára alakult a Német Nemzeti 
Egyesületet. Azt akarta, hogy én legyek, 
aki ezt koordinálja. Mondtam, hogy nem 
tudok németül. Erre ő: nem baj, majd a 
többit eltáncolod. Így alakult meg az 
egyesület. Laksa Konrád lett az elnök, ő 
még a mai napig is tud svábul beszélni. 
Klupp Kati végezte az adminisztrációt. 
Nagyon jó kis csapat voltunk, egykorú 
emberek, akik tenni akartak valamit a 
közösségükért.

 Nem mehetünk el a kézügyes-
sége mellett sem, sokáig asz-
talosként is dolgozott. Miért 
választotta ezt a hivatást? 

Az Isten megáldott valamilyen tehet-
séggel, mert tízujjú asztalos vagyok. A 
gyerekeim házában is sokat segítettem, 
régi bútorokat is tudok restaurálni. 

A MAHART-nál sok mindent meg-

tanultam. A régi gőzhajókon telente 
mindent újra kellett politúrozni. Mindig 
elmondom, amit ott tanultam: nekem 
a Jóisten két dolgot adott: a fát meg a 
nőket. Ha megfelelően nyúlok hozzájuk, 
azt csinálják, amit én akarok! Megfogom 
a fát és ott az élet benne. Mint mikor a 
kőszobrász belenéz a kőbe és látja benne 
az alakzatot. A Telepi Óvodában dol-
goztam a nyugdíjazásomig és ott is gyö-
nyörű munkákat készíthettem. Az egyik 
karácsonyra az intézményvezetőtől, Fe-
hérváriné Básits Margittól kaptam egy 
idézetet Assisi Szent Ferenctől. „Előbb 
csináld meg, amit szükséges, utána, ami 
lehetséges, és máris megcsináltad a le-
hetetlent.” Ezt egy gyönyörű fára fölfa-
ragtam, kiraktam az épületre, és amíg 
ott dolgoztam, ez ott volt. Thomas Byrne 
költőtől is találtam egy szép idézetet a 
gyermeki szeretetről, ezt is kifaragtam. 
Amikor eljöttem az óvodából, ezeket 
elvittük Tihanyba, abba a gyermeküdü-
lőbe, amit Makk Ferenc, egykori buda-
kalászi plébános építetett.  

 2009-ben Budakalászért Emlék-
érmmel tüntette ki a város és az 
óvodától is kapott elismerést. Mit je-
lentenek ezek a díjak az ön számára.
Amikor nyugdíjba mentem, az óvodából 
is kaptam egy medált pedagógus napon. 
Ahogy megünnepeltek a falu pedagó-
gusai, meg az emberek, az fantasztikus 
volt számomra, mintha nem is a földön 
jártam volna. A pedagógus napra min-
dig meghívtak, és mindig el is mentem. 
A Kalász Sulival szemben lakom, az új 
pedagógusok is megismernek, mert 
emlegetnek nekik a gyerek, akik még az 
óvodából ismernek engem. Amikor üd-
vözölnek és mesélnek, az hihetetlen jó 
érzés számomra. 

Lévai Zsuzsi

Vendégünk Koller István

Koller István tősgyökeres budakalászi. Mint mondja, abban a 
házban születe  , ahol most is él, és reméli innen is viszik el, ha 
meghal. Kívánsága, hogy zenekar kísérje, de csak vidám dalo-
kat játsszanak, mert ez az élet rendje: születés és halál. Koller 
„Pityut” jól ismeri a sváb közösség, melyért sokat te  , de szám-
talan budakalászi kisgyerek is örömmel köszön   a mai napig az 
utcán. Életének néhány érdekes momentumáról mesélt a Buda-
kalászi Hírmondónak. 

„Magyar vagyok, mint bárki, csak nem szégyellem, 
hogy svábnak szüle  em.”
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Az elmúlt időszakban bejelentés érke-
zett a város idős lakóitól, akiket idegen 
személyek megtévesztettek. Felhívjuk a 
város valamennyi lakosának – különösen 
az időseknek a – fi gyelmét, hogy amennyi-
ben személyesen vagy telefonon megkere-
sik Önöket bármilyen áru értékesítésével, 
forgalmazásával, vagy az ajándékozás 
szándékával, ingatlanjaikba könnyelműen 
NE ENGEDJENEK BE idegen sze-
mélyeket!

A városunkban megtörtént esetek közé 
tartozik, hogy egy idős hölgynél dugu-
lás-elhárításra, szennyvízcső tisztításra je-
lentkeztek „szakemberek”, akik valójában 
a csalók voltak. Az idős háztulajdonost 
meggyőzték arról, hogy a régi épületen 
esedékes lenne néhány javítás.  A trük-
kös vállalkozó valóban végzett munkát, 
de arra a hölgynek semmi szüksége nem 
volt. Az eset után szabályos számlát ál-
lítottak ki több tízezer forint értékben. 
Sajnos ezzel jogilag már nem lehetett mit 
kezdeni, mivel a munkavégzés megtörtént, 
a tulajdonos alá is írta a munkanaplót. 
Ha ilyet tapasztalnak, tegyenek bejelen-
tést az Önkormányzati Városrendészet 
+36 (70) 314-6104-es telefonszámán! 

Ne higgyenek a kedves, megnyerő 
modornak, a segítőkésznek tűnő viselke-
désnek, a haszonleső embereknek, akik 
különösen az idős vagy egyedülálló sze-
mélyek kiszolgáltatottságával, jóhiszemű-
ségével élnek vissza! 

Ne hagyják magukat megtéveszteni, vi-
gyázzanak értékeikre!

Önkormányzati Városrendészet

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása 
sokszor okozott kellemetlenséget Buda-
kalászon is. Fontos szerepet játszik a vá-
roskép és biztonságunk megóvásában, 
hogy az esővizet megfelelően el lehessen 
vezetni. Ezt szolgálják a szikkasztó árkok, 

vízelvezetők, átereszek, amiknek kö-
szönhetően a csapadék nem az úttesten, 
a járdán vagy a kertekben gyűlik össze, 
nehézséget okozva ezzel a közlekedésben 
és a mindennapi életben. Az elmúlt idő-
szak időjárása felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy azokon a szakaszokon, ahol a közel-
múltban nem tettek eleget a vízelvezetők 
karbantartásának, esetleg eltömítették, 
beépítették az árkokat, ott a megnöveke-
dett vízmennyiség nem tudott akadályta-
lanul elfolyni. 

Az Önkormányzat ezúton is felhívja 
a fi gyelmet, hogy a lakóingatlanok előtti 
vízelvezetőket a háztulajdonosoknak kell 
tisztán tartani. „Nagyon fontos a lomb, a 
hordalék eltávolítása a vízelvezetőkből, 

hogy a hirtelen lehulló csapadék zavar-
talanul elfolyhasson. Az árkok, átereszek 
tisztítása mindannyiunk érdeke, hogy a 
lakóingatlanok alagsorába, pincéjébe ne 
törjön be a víz” – hangsúlyozta Hegyvári 
János, a Városfejlesztési Iroda osztályve-
zetője. „Az Önkormányzat lehetőségeihez 
képest próbál segíteni azoknak a lakók-
nak, akik szociális helyzetük, idős koruk, 
betegségük miatt ezt nem tudják megol-
dani.”

A vízelvezők karbantartását két helyi 
rendelet is előírja, amit az Önkormányzati 
Városrendészet ellenőriz majd tavasztól. 
A hatóság két fi gyelmeztetés után a Hiva-
talnak adja át az ügyet, ahol bírságot szab-
hatnak ki az ingatlantulajdonosokra.

Csalók járják 
Budakalászt!

Tartsuk  sztán az árkokat, átereszeket!

Kék hírek

Rügyfakadás 
Tavasszal mindig 

új élet fakad. Új leve-
lek, új ágak, új virágok. 
Jobbak, szebbek, te-

hetségesebbek, mint a tavalyiak? Talán 
igen, talán nem, de mindegyik teljesen 
más, mint a korábbiak, ami biztos: a 
lehetőség ott csírázik valamennyiben.  
A jóság olyan, mint egy almafa, nem 
válogat: éppen úgy ad jónak és gonosz-
nak. 2014 őszén a Budakalászi Szent 
István Alapítvány borestet szervezett 
Kurdics Sándor, Budakalász egyik dí-
szpolgárának felajánlása nyomán. Az 
egykori élsportoló nívós, a világ min-
den tájáról származó borait adomá-
nyozta az alapítványnak. Tombolán 
és liciten lehetett hozzájutni a nemes 
italokhoz. Petrás Mária nemcsak éne-
kelt, hanem három, saját készítésű ke-
rámiáját is felajánlotta az eseményre. 
A Budavári Kamarazenekar, a Borvi-
rág Zenekar tagjai, valamint Szalóky B. 
Dániel színművész is közreműködött. 
A Schieszl Vendéglő és Borház saját bo-
rait ajánlotta fel kóstolásra.

Idén tavasszal is az előzőhöz ha-
sonló programot tervezünk. Ezúttal úgy 
gondoltuk, itt az ideje megismerni az 
új rügyeket: olyan budakalászi vagy ide 
kötődő fiatal tehetségeket, művésze-
ket, művészcsoportokat hívtunk, akikre 
máris büszkék lehetünk. Az egyik ilyen 
kiemelkedő formáció a „Valami Swing” 
nevű együttes, amely Makk András ve-
zetésével méltán vív ki magának hírne-
vet. Bouchelaghem Sarah már 10 éve 
tanul fuvolázni, ősszel saját koncertet 

adott a Faluházban. Szép Attila trom-
bitán játszik majd a jelenlévőknek, 
Pejtsik Panna a Vienna Konservato-
rium Budapest hallgatója testvérével, 
Boglárkával lép fel, Rácz Ambrus az 
„N harmónia” nevű a’capella énekegyüt-
tes műsorával lep meg bennünket, Ko-
vács Anna Mária pedig versekkel, prózai 
részletekkel készül.

Szeretettel várjuk 2016. március 
19-én szombaton 18:30-tól a Kós Ká-
roly Művelődési Házba mindazokat, 
akik szívesen meghallgatnák Budakalász 
ifjú tehetségeit, akik szeretik a bort, és 
akik örömmel támogatnák a Budakalá-
szi Szent István Alapítvány céljait. Ezen 
kívül pedig szívesen vesszük a tárgyi jel-
legű felajánlásokat is, amelyeket licitre 
bocsáthatnának az est folyamán az Ala-
pítvány javára. Az Alapítvány facebook 
oldalán folyamatosan frissülő informá-
ciókat olvashatnak, a tombola felaján-
lásokról pedig Kálmán József atyával 
lehet egyeztetni a budakalászi katolikus 
plébánián (Ady E. u. 1., telefon: +36 
(26) 340-327) irodaidőben (H-K.: 9-11; 
Cs-P.: 15-17).

Az estre a belépés idén is díjtalan. 
A befolyt összeget ezúttal is nehéz sorsú, 
kiemelkedően tanuló fi atalok, valamint 
Budakalászhoz kötődő, kulturális értéket 
őrző és teremtő csoportok támogatására 
fordítjuk. Amennyiben úgy gondolja, 
hogy adója 1%-át szeretné az Alapítvány 
céljaira fordítani, úgy kérjük SZJA beval-
lásában a következő adatokat adja meg: 
Budakalászi Szent István Alapítvány, 
18672325-1-13.

A Budakalászi Szent István 
Alapítvány kuratóriuma

Közélet
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Kalászi humor – Fészbuk 

Pszt! Kukucs, kukucs, na, ki van itt? 
Csak nem megijesztettem, tanácselnök 
elvtárs? Úgy össze tetszett rezzenni, 
pedig csak én vagyok itt, tudja, a kedvenc 
budakalászi savazópolgára, csak most 
inkognitóban vagyok ebben a zöld béka-
jelmezben, és a fészbukon a profi lképemet 
is egy zöld békára cseréltem. Nagy oka 
van annak, kérem, hogy hetekkel farsang 
után ebbe a jelmezbe kísértek magánál! 
Képzelje, drága főelvtárs úr, valamelyik 
nap éppen békésen morzézok a kocsmá-
ban, három rövid, három hosszú, aztán 
megint három rövid kombót toltam be 
épp a szervezetembe, nehogy már elkap-
jon a göth meg a takonykór. Mikor az-
napra már eléggé felvérteztem magam 
szesszel, és hazabotorkálás közben fejjel 
minden villanyoszlopot közelről megszá-
moltam egészen a lakásig, a porta kapu-
jában a postás várt, épp levelet hozott 
magától. Na, mondom, jó előjel, ha elme-
gyek piálni, mer utána maga ír nekem. 
Egyszerűen bolondulok a maga levele-
iért, főleg ha olyan snájdig fényképet is 
rak be magáról. Nem hazudok, drága, 
egyetlen, szabadon választott tanácsel-
nök úr, szinte feltéptem a borítékot, és 
esküszöm, hogy a közepesnél súlyosabb 
fokú ittasságon kívül kizárólag a mon-
dandója megismerése iránti olthatatlan 
nyereségvágy mozgatta a kezeimet. Szó-
val, feltépem a borítékot, remegve, hogy 
vajon mi lehet benne. Esetleg valami 
fel nem használt öregek-napi utalvány, 
amivel kedvezményesen vehetek két 
műszálas zoknit a teszkóban, ha a drá-
gább üzemanyagot tankolom a kúton? A 
másik, ami az eszembe jutott, az az ant-
raksz, mert ugyan fogalmam sincs, mi 
az, de láttam egyszer a Barátok köztbe, 
hogy azt szokták még ilyen levélbe tenni, 
könnyű, fehér, és jól gyógyítja a depresz-
sziót. A végén csak megadta magát a 
ragasztó, és láthatóvá vált a papír, amit 
maguk kűdtek. Valami komenális adó 
értesítés vót benne, hogyaszongya: hu-
szonnégy ropi lesz a taksa innentől. Hát, 
kérem, rögtön megfordult velem a világ, 
és elhiheti, nemcsak a bennem levő piá-
tól! Először is, ezt a kommunista adót 
kivetni, huszonöt évvel a rencerváltás 
után, nem is értem. Másrészt, nálam az 
adófi zetés olyan, mint a villanyoszlop a 
kocsmából hazafele jövet, vagyis ha te-
hetem, kikerülöm. Este átjött a Józsi is, 
meg a másik haverom, a Béla, nekik is 
megjött az az adópapírjuk. Lementünk 
tanácskozni a ház alatti szuterénbe, 
hogy eszünkbe jusson valami okosság. 

A végén csak kitaláltuk, hogy a ko-
menista adó elől illegalitásba vonulunk. 
Mindannyian olvastunk Robin Húdról, 
aki a kedvenc italunkról elnevezett sör-
vúdi erdőbe húzta meg magát, mikor épp 
nem statisztált a lovasíjász című fi lmben. 
Na, ez a hős antifasiszta zöld gúnyában 
nyilazta a városbíró pribékjeit, aztán 
visszaadta a pénzt a szegényeknek. Hát 
kérem, mivel egy ilyen Robin-féle erdész 
gúnya baromi drága manapság, tavaly-
ról meg, amikor életszínvonalnak öltöz-
tem be, még megvolt a béka jelmezem, 
az is zöld, ugye, arra gondoltam, meg-
teszi ez is. Ott az alagsorban a macskát 
a sutből felriasztva hárman kikiáltottuk 
a Budakalászi Szuterén Köztársaságot, 
amelyik egyelőre föld alatti mozgalom-
ként működik és célul tűzte ki az elnyomó, 
meg kizsákmányoló adók és adóztatók 
elleni osztályharcot. Béla, Józsi meg én 
nagy küzdelmek árán összesen öt osztályt 
végeztünk el, úgyhogy mink mindent tu-
dunk az osztályharcról. Felöltöttem a 
békajelmezt, a többiek aszonták, legyen a 
nevem Varangy Húd, mer azt angolosan 
lehet Varanginak is ejteni, így jól mutat 
majd a transzparensen, mikor vesz min-
ket a Bíbíszí. Béla látott egyszer egy fi l-
met a nésöneldzseografi kon, hogy a béka 
valami savat köp ki, úgyhogy modern 
felszabadítókként a Robin-féle nyilazást 
elvetettük, mer célba köpni mindhárman 
sokkal jobban tudunk még félrészegen is. 
Béla meg Józsi kockás ingbe öltözött, mer 
az is trendi mostanság, mint az ellenál-
lás jelképe. Hallottuk, ahogy maga a ta-
nácsülésen elmagyarázta a népnek, hogy 
ez a huszonnégyezer forint komunitárius 
adó annyi, mint havonta két Big Mek. 
Erre a Big Mek nevű fószerra egyikünk 
se emlékezett, Józsi szerint volt ugyan 
Robin Húd bandájában egy kövér csávó, 

de azt Kicsi Dzsonnak hívták. Arra jutot-
tunk, hogy magának feltétlenül újra kéne 
olvasni a Robin Húdot, drága bátyám! 
A szuterénban találtunk egy régi szokol 
rádiót, abból Józsi fabrikál majd egy 
használható földalatti illegális rádióadót, 
a Szuterén Hangját, amin a mi propa-
gandánkat terjesztjük, de egyelőre csak 
sistereg. Állítólag az ilyen tevékenységre 
adnak pénzt külföldről, valami Dzsordzs-
nál kell kérni, és ha te vagy épp a soros, 
megkapod. A haverok imádnak szívni, 
ezér aszonták, adjuk körbe a békepipát, 
és üljünk magával kerekasztalt, hogy 
tárgyalások útján monnyon le a komen-
ális adóról, de aztán inkább a nyomás-
gyakorlás mellett döntöttünk, mer ahogy 
Petőfi  mondta, fényesebb a láncnál az 
élőlánc. Nosza, felkerekedtünk, hogy az 
elégedetlen népet fellázítva betörjünk 
a tanácsházára. Menet közben mondja 
a Józsi, né má, mennyi utca le van asz-
faltozva tavaly óta, meg hogy le van 
nyírva mindenhol a fű. Béla majdnem 
a forradalmunk első mártírja lett, mert 
bambulás közben kicsi híján lefejelt egy 
utcaépítéshez használt markológépet, 
a francnak kell magának télbe-nyárba 
aszfaltoztatni. A Faluház mellett bele-
ütköztünk egy csomó emberbe, mindig 
valami rendezvény van a környéken, és 
megálltunk ellenállókat toborozni az új 
jégpályánál is, de nem akart jönni senki. 
A Mályva utcán végighaladva integet-
tünk az óvodásoknak, akik a felújított 
játszóudvarokon szemlátomást igen jól 
érezték magukat, hiába no, fi gyelni kell 
rájuk, belőlük lesznek a jövő forradal-
márjai. Közben besötétedett, és a for-
radalom lángjai helyett bekapcsoltak a 
tavaly kiépített szolárlámpák. Így értünk 
ide a maga színe elé, drága egyetlen ta-
nácselnök úr, maga meg azt mondja itt 
nekünk, hogy ami fejlődést láttunk, az lett 
az adónkból. Na jó, amíg leveszem ma-
gamról ezt a varangy-maskarát, adjon 
egy sárga csekket, aranyos tanácselnök 
úr, befi zetem azt a nyüves adót, hátha 
idén is csinál belőle valami hasznosat.  
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Télűző banyabál 

Bohóc, katicabogár, gésa, Doktor 
Bubó és rengeteg boszorkány… Akik 
pedig a jelmezek mögött rejtőznek, már 
számos születésnapot ünnepelhettek 
az életükben. A kor nem számít, ha a 
farsangról van szó. A gyerekek mellett 
miért ne bújhatnának maszkok mögé 
a felnőttek, sőt akár nyugdíjasok is?! 
A tíz esztendős Egészségklub már négy 
éve szervez összejövetelt februárban. Az 
idei ünnepséget a Művelődési Házban 
tartották.

Az Egészséges Budakalászért Egye-
sület célja elsősorban az egészséges élet-
módra nevelés, a betegségek megelőzése. 
Ezért szűrővizsgálatokat és tájékoztató 
előadásokat tartanak a budakalászi la-
kosságnak. Emellett nagy hangsúlyt fek-
tetnek a lelki egyensúly megtartására is, 
számos közösségépítő programot szer-
veznek, köztük a farsangi mulatságot. 
A mostani délutánt Patakvölgyi Éva és 
Belovics Klára fogta össze, színes műsort 
biztosítva a résztvevőknek. A műsorban 
fellépett a Welldance csapata és élő ze-

nére lehetett ropni a bálon. Az is kide-
rült a mulatság folyamán, hogy kié lett a 
legjobb jelmez, mint ahogyan az is, hogy 
az asztalon felsorakoztatott szalagos és 
rózsafánkok közül ki sütötte a legfi no-
mabbat. 

Hamvazószerdán ezzel az imádság-
gal kapjuk meg a kis hamukeresztet 
homlokunkra. A hamu nem más, mint 
szemét. Dávid király amikor elkövette a 
bűnét, szőrzsákba öltözött és szemetet, 
hamut hintett a fejére. Az alázatosság 
gesztusával kérte az Isten bocsánatát.

Ferenc pápa pápává választásakor 
első mondataival az kérte, hogy imád-
kozzanak érte. Azt gondolnánk, hogy 
a pápa tökéletes és egyáltalán nincs 
szüksége a mi imádságunkra. Mégis 
kéri, hogy imádkozzunk érte. Ezt kéri 

az állami vezetőktől és minden em-
bertől, akik felkeresik őt. Ebben a ké-
résben benne van az alázat és az, hogy 
nagyon szükségünk van az Istenre. 
Isten nélkül nagyon kevesek lennénk. 
Az imádságban benne van, hogy újra és 
újra kérni kell Istent, hogy egyre tisz-
tábban lássuk szándékát. Nagyböjtben 
40 napon keresztül készülünk Húsvét 
megünneplésére. Külső cselekedetek 
mellett ott van a lelki készületünk. 
Lemondani a világ dolgairól, hogy fel-
fedezzük és jobban megértsük Isten 
dolgait. Papként sok ember betegágyá-
nál ott vagyok, együtt imádkozom a 
családdal és feladom a betegek szent-
ségét. Élete végén az ember nagyon 
gazdag tud lenni, és egyben nagyon 
szegény. Mindaz a tárgy és vagyon, 
amit összegyűjtött, hirtelen semmivé 
válik. Mások számára használhatatlan 
jelentés nélküli emlékké. Azok a gesz-
tusok, amiket életünkben a másik em-
berért megtettünk, utolsó perceinkben 
imádsággá válhatnak, együttérzéssé. 
Nagyböjtben kapunk egy fi gyelmez-
tetést. Nem az az életünk célja, hogy 
minél kényelmesebben beköltözzünk 
és kialakítsuk mindennapjainkat. Van 
egy nagyobb cél, amit soha nem szabad 
elfelejteni.

Imádsággal kérem az Istentől, hogy 
nagyböjti készületünk segítsen minket 
a Húsvét teljesebb megünneplésére.

Kálmán József plébános

Közélet

Nagyböjt: Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel!

SZERTARTÁSOK
Március 18-án péntek este fél 7-kor fáklyás keresztút lesz a templomtól a Kálváriára.

NAGYHETI SZERTARÁSOK

Budakalászon 18 órakor,

Szen stvántelepen 19 órakor kezdődnek.

Nagypénteken, március 25-én 15 órakor közös keresztút lesz a Kálváriára.

HÚSVÉT VIGILIA SZERTARTÁS

Budakalászon 17:30-kor,

Szen stvántelepen 19:30-kor kezdődik.

MISEREND:

Vasárnap   Budakalász: 8 és 18 óra, Szen stvántelep: 10 óra

Hé ő   Budakalász: 18 óra

Kedd   Szen stvántelep: 8 óra

Szerda   Budakalász: 7 óra

Csütörtök   Szen stvántelep: 8 óra

Péntek   Budakalász: 18 óra

Szombat   Szen stvántelep: 18 óra

Plébánia címe: 2011 Budakalász, Ady E. u. 1.
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Budakalászra tehát február 22-én ért 
el a kitelepítési hullám, az első német 
nemzetiségűeket szállító vonat azonban 
január 19-én hagyta el az országhatárt. 
Ezen a napon Budaörsön is megemlé-
keztek az elhurcolás és elűzetés 70. év-
fordulójáról. A Nepomuki Szent János 
plébániatemplomban Orbán Viktor 
tartott beszédet. A miniszterelnök gon-
dolataiban megelevenedtek azok az 
események, melyek a Budakalászon élő 
emberekkel is megtörténtek. Ebből a be-
szédből idézett a kitelepítési emlékmű-
nél Wágner László:

„Csak január 19-én, egyetlen napon 
ezer embert vittek el. Február elejére 
Budaörs már teljesen kiürült, és hama-
rosan hasonló sorsra jutottak ország-
szerte a svábok lakta települések százai.

A hivatalos elnevezés kitelepítés volt, 
de ez a szó messze állt az igazságtól. 
Amit kitelepítésnek hívtak, az valójá-
ban a magyarországi svábok kifosztá-
sát és elűzését jelentette. 

Megfosztották őket a házuktól és 
megfosztották őket a hazájuktól. Ko-
rábbi életükből annyit vihettek ma-
gukkal Németország porig bombázott 
városaiba, amennyi egy 50 kilogram-
mos batyuba belefért. És nemcsak 
azoknak kellett elhagyniuk otthonukat, 

akiket a világháború alatt besoroztak a 
német hadseregbe. 

A listára kerüléshez elég volt, ha 
valaki német nemzetiségűnek nevezte 
magát, vagy magyarnak vallotta 
magát, de német volt az anyanyelve és 
elég volt az is, ha tudták róla, hogy any-
nyira szereti Magyarországot, hogy so-
hasem szavazna a kommunista pártra.

…Hetven évvel ezelőtt egy kitele-
pítésnek álcázott deportálás zajlott le 
Magyarországon és Európa számos 
országában…

Szomorú közös nevezője a nemzeti- 
és a nemzetközi szocializmusnak, hogy 
a kollektív bűnösség elve alapján egész 
népeket voltak képesek marhavago-
nokba terelni.

Városi megemlékezések

Hetven év terhe
Már ennyi ideje cipelik a Közép-Kelet-Európában élő német 
nemzetiségűek a II. világháború győztes nagyhatalmainak 
kegyetlen döntését, a kitelepítés fájó emlékét. Percek 
alatt összedobált holmik, kettészakított családok, életek… 
Sokaknak kellett feladniuk addigi életüket és szembenézniük a 
bizonytalannal, az ismeretlen messzeséggel, távol otthonuktól. 
Budakalászon minden esztendőben összegyűlnek február 22-
én, az évfordulón, hogy együtt gondoljanak vissza a szomorú 
eseményre.
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Sokat tanultunk egymástól. Mi, ma-
gyarok például azt tanultuk meg a sváb 
emberektől, hogy a dolgos, szorgalmas 
munka a becsületes gyarapodás egyet-
len lehetséges útja… 

…A magyarországi németek szen-
vedéstörténete emlékeztessen minket 
arra, hogy az ember elidegeníthetetlen 
joga ott élni, ahová született, abban a 
kultúrában, abban az országban, azon 
a településen, ami a saját otthona. 

Nekünk pedig adjon a Jóisten ele-
gendő kitartást és türelmet, hogy Euró-
pát megvédjük és megtartsuk és adjon 
elegendő erőt, hogy a szülőföldön ma-
radás jogát Európán kívül is érvénye-
síteni tudjuk. 

Azt kívánom a Magyarországon élő 
német honfi társainknak, hogy őrizzék 
meg elődeik emlékét és tartsák meg 
gyermekeiket német kultúrában nevel-
kedő jó magyaroknak. 

Kegyelet az áldozatoknak. 
Méltó emlékezet a szenvedőknek. 
Főhajtás az ártatlanok emléke előtt.
Elismerés és dicsőség azoknak, akik 

segítették a bajba jutott magyarországi 
németeket.

Isten éltesse a velünk élő német 
honfi társainkat!”
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Egészség

 PREVENTÍV SZŰRÉSEK 2016. ÉVBEN
Az Egészségklub az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is megszervezi a lakosok körében a preventív szűréseket.
A felmerülő költségeket Budakalász Város Önkormányzata fi nanszírozza. Kizárólag budakalászi lakosú személyek és a város köz-
intézményeiben dolgozók vehetnek részt a programban személyes jelentkezést követően. Az előző évtől eltérően minden szűrésre 
más személynél és különböző telefonszámokon lehet jelentkezni. A szűrőprogramokra mindenki hozza magával a személyi 
igazolványát, lakcímkártyáját és a TAJ kártyáját. Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a szűrőprogramokon elsősorban azok 
vehetnek részt, akik még nem, vagy az előző szűréstől eltelt egy éven túl vették igénybe a szolgáltatást.
A szűrésekre az Egészségház vérvételi helyiségében kerül sor, az alábbi időpontokban:

Nőgyógyászati szűrés időpontjai
2016. április 14-én csütörtökön 830-tól 1130-ig,
2016. április 28-án csütörtökön 830-tól 1130-ig,
2016. május 26-án csütörtökön 830-tól 1130-ig.
A vizsgálatot DR. DOBOS GYÖRGY szülész-nőgyógyász 
végzi. A vizsgálat kiterjed kolposzkópos vizsgálat, kismedencei 
UH vizsgálat, citológiai mintavétel, leletezés.
Jelentkezni lehet: hétköznapokon 18-20 óra között Ra-
kics Istvánné Aninál a +3630/9441165 telefonszámon.

Bőrgyógyászati szűrés időpontjai
2016. április 14-én csütörtökön 13-tól 1630-ig,
2016. május 12-én csütörtökön 13-tól 1630-ig,
2016. október 13-án csütörtökön 13-tól 1630-ig,
2016. november 10-én csütörtökön 13-tól 1630-ig.
A vizsgálatot DR. BAKOS BEÁTA bőrgyógyász és allergo-
lógus végzi.
Jelentkezni lehet: 18-20 óra között Lugosi Istvánné Ka-
tinál a 951 499, vagy a +3630/6298264 telefonszámon.

Urológiai betegségek vizsgálatának időpontjai
Ide tartoznak a vese megbetegedései, húgyhólyag problémái, 
az idős korban jelentkező vizelettartási gondok, az 50 év feletti 
férfi ak prosztata megnagyobbodása és az ezzel járó betegségek 
is. A vese és hólyagproblémákkal kapcsolatos vizsgálatra várjuk 
hölgyek, asszonyok jelentkezését is. A vizsgálatokra nem hét-
köznapokon, hanem munkaszüneti napokon, szomba-
ton kerül sor.
2016. április 16-án szombaton 9-tól 13-ig,
2016. május 21-én szombaton 9-tól 13-ig,
2016. szeptember 17-én szombaton 9-tól 13-ig,
2016. október 15-én szombaton 9-tól 13-ig.
A szűrést végző orvos: DR. BÓDY GÁBOR DÉNES uroló-
gus szakorvos. A prosztatavizsgálat kiterjed:  adatlap (nemz-
etközi pontrendszer) kitöltése, UH vizsgálat, vizelet vizsgálat, 
tapintásos vizsgálat, tanácsadás, szükség esetén gyógyszer írás, 
további vizsgálatra irányítás.
Jelentkezni lehet: hétköznapokon 18-20 óra között dr. 
Ollár Györgynél a +3620/5242355 telefonszámon.

Vastagbél szűrés időpontjai
A vastagbél szűrés székletminta vizsgálattal kezdődik, humán spe-
cifi kus teszttel történik. Ennek során a Központi Labor a vér 
jelenlétét ellenőrzi a székletben. Ezt a vizsgálatot két évente 
javasolt elvégeztetni. Az eredmény lehet negatív, ebben az esetben 
nincs szükség további vizsgálatra. Pozitív eredmény esetén a vizs-
gálat vér jelenlétét igazolta, ezért további vizsgálatok elvégzésére 
van szükség. A vér jelenléte még nem jelent biztos daganatot, más 
elváltozások is járhatnak a rejtett vérzéssel, pl: bélgyulladás…
Erre a szűrővizsgálatra adatlap kitöltésével, személyesen 
kell jelentkezni! Az adatlapok átvételére, kitöltésére, le-
adására az Egészségház felnőtt háziorvosi rendelő beteg-
váró helyiségében kerül sor az alábbi napokon:
2016. szeptember 12-én hétfőn  16-tól 19 óráig,
2016. szeptember 19-én hétfőn  16-tól 19 óráig.
A jelentkezőket levélben fogjuk értesíteni a tégelyek átvételének és 
a székletminta visszahozásának, leadásának időpontjáról.

Tervezett időpontok:
Első csoport 2016. október 7-én pénteken (tégely átvétel), 2016. 
október 10-én hétfőn a székletminta leadása.
Második csoport 2016. október 21-én pénteken (tégely átvétel), 
2016. október 24-én hétfőn a székletminta leadása.
Harmadik csoport 2016. november 4-én pénteken (tégely átvé-
tel), 2016. november 7-én hétfőn a székletminta leadása.
Amennyiben a szűrővizsgálaton az előzetes jelentkezése után – 
bármilyen oknál fogva – nem tud részt venni, kérjük két nappal 
előtte jelezni szíveskedjen! Ellenkező esetben más lakostól veszi 
el a lehetőséget a szűrőprogramban való részvételtől és önmagát 
zárja ki a későbbi vizsgálatok lehetőségétől.

Szájüregi szűrés lehetősége
A szájüregi szűrést az előző évhez hasonlóan helyi fogorvosok, a 
körzetükhöz tartozó betegeknél a rendelési időben szívesen és térí-
tésmentesen elvégzik. Forduljanak hozzájuk bizalommal, előzetes 
jelentkezést követően.
Fogorvosaink: DR. RÉNES NÓRA és DR. VESZELI DÓRA.

Egészségük megóvása érdekében éljenek az Önkormány-
zat, az Egészségklub és a szakorvosok által nyújtott lehe-
tőségekkel!!!

Garami Lászlóné a Népjóléti Bizottság tagja
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Mammográfi a a nők egészségéért
Minden Magyarországon élő, 46-65 év közötti nő számára ingye-
nes szűrővizsgálatot biztosít az egészségügy. Éljük vele, ugyanis 
az idejében felismert emlődaganat gyógyítható, a kóros folyamat 
visszafordítható! Az érintett korcsoport hölgy tagjaihoz Budakalá-
szon is eljuttatják az értesítést. A megelőzésben életkortól függet-
lenül komoly szerepe van a rendszeres önvizsgálatnak, valamint 
később a szűréseknek, ezért ajánlott komolyan venni a meghívást. 
A budakalásziak a Szent Margit Kórházban élhetnek az ingyenes 
vizsgálattal, ugyanis a Szentendrei Rendelőintézet nem rendelke-
zik szűrőállomási minősítéssel.
A mammográfi ás szűrővizsgálat a daganatok mellett más elvál-
tozásokat is kimutat, mint például a cisztákat, gyulladásokat és a 
sérülések után fellépő esetleges szövődményeket. A két centimé-
ternél kisebb daganatoknál a betegség nagy százalékban gyógyít-
ható!

Orvosok szabadságon
Dr. Gál Katalin háziorvos 2016. március 10-től 25-ig 
szabadságon lesz. Helyettese Dr. Sulyok András saját ren-
delési idejében.
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 Az iskolai évek határozták 
meg a sport iránti rajongásod. 
Hogyan találkoztál először az 
öttusával? 

Először úsztam és azután váltottam 
az öttusára, amit aztán versenyszerűen 
űztem. Anno az úszó oktatóm javasolta, 
látva az alkatomat, hogy próbáljam ki 
ezt a sportágat. Édesanyám kezdetben 
tiltakozott, de végül ebben is támoga-
tott. Akkoriban a Honvéd Sportegye-
sületbe jártam. Az úszást, futást az 
általános iskolai évek alapozták meg, 
a többi sportágat – vívás, lövészet és 
lovaglás – szépen lassan megtanultam. 
Hét évig csináltam és a válogatottságig 
vittem.

 A válogatottal milyen sikereket 
értetek el?
A kezdetek után két évvel lettem kor-
osztályos szinten válogatott, akkor 
egyből Európa bajnokok lettünk váltó-
ban és csapatban. Később az idősebb 
korosztályban is megismételtük ezt 
a sikert, majd világbajnokok lettünk 
ugyanebben a csapat-váltó felállásban. 
Egy komoly sérülés miatt azonban két 
évet ki kellett hagyjak. Ezek után úgy 
éreztem, hogy olyan lemaradásban va-
gyok, amit nem tudok a versenyszintre 
visszahozni. Ekkor kezdtem az egye-
temet, úgy gondoltam, hogy a tanulás 
fontosabb, mint a sport, így egy időre 
vége szakadt a sportpályafutásomnak.

 Honnan jött az ötlet, hogy a fel-
szabadult, felesleges energiádat 
thai boksz edzéseken vezesd le?

Először hobbinak gondoltam az 
egyetem mellé, de annyira megraga-
dott, hogy belevágtam. A heti néhány 
alkalom után napi rutinná vált az edzés. 
Mestereimmel aztán úgy döntöttünk, 
megpróbálom a versenyzést. Amikor 

először bekerültem a ring-kötelek közé, 
akkor ráéreztem az ízére. Ez egy évvel a 
kezdés után volt.  

 Mi minden történt veled az el-
múlt három év alatt?

Rögtön az elején bedobtak a mély-
vízbe, onnantól kezdve nem volt meg-
állás. Szépen lassan megismertem a 
nemzetközi mezőnyt. Az edzők már 
akkor azt mondták, hogy egy gyorsan 
és magasan ívelő karrier állhat előttem. 
Világkupa, kisebb szervezetek világese-
ményei, interkontinentális bajnokság, 
különböző hazai rendezvényeken való 
részvétel, profi  gálákon való szereplés 
várt rám.

 Melyik mérkőzésre vagy a leg-
büszkébb?
Nagyon sok mérkőzés van, amire büszke 
vagyok, talán az egyik legmeghatáro-
zóbb emlékem a tavaly ősszel megren-
dezett Fight Night rendezvény. Életem 

első profi  gálája volt, pontozással nyer-
tem egy horvát lány ellen.

 Mit jelent számodra ez a 
sportág? 

Nem olyan rég volt a magyar bajnok-
ság, ami jó tanulópénz volt, sajnos nem 
úgy sikerült, ahogy terveztem. Azóta 
rehabilitáción vagyok, volt időm gon-
dolkodni. Arra jöttem rá, ha nem lenne 
ez a sport, akkor valószínűleg elvesztem 
volna. Nem csak azért, mert világéle-
temben sportoltam, hanem azért is, 
mert kell, hogy a mozgással fejezzem ki 
magam. A társaság és maga a terem is 
fontos, mert ott vagyok otthon. Beülök 
az iskolába, végigülöm a tanórát, de 
érzem, hogy utána valahova máshova 
húz a szívem, és ez a terem. 

 Tanulmányaid is a sporthoz 
kötődnek. Mi leszel, ha befejezed 
az iskolát?
A Testnevelési Egyetemre járok. Álta-
lános iskolás koromban nagyon sze-
rettem volna testnevelés tanár lenni, 
követni a tanáraimat. Később rájöttem, 
hogy a gazdasági oldala sokkal jobban 
érdekel, illetve az, hogy mi a háttere a 
sportnak. Ezért ebbe az irányába men-
tem, jelenleg mesterszakon vagyok vég-
zős hallgató.

 Mik a rövid, illetve hosszú távú 
céljaid?
Rövidtávú cél az, hogy minél előbb fel-
gyógyuljak és visszamehessek edzeni, 
versenyezni. Hosszú távon pedig, nem-
zetközi versenyeken szeretnék sikereket 
elérni. Nem szeretnék konkrétumokat 
kiemelni, ha a lehetőség úgy hozza, a 
legjobb formámban fogok a kötelek közé 
lépni.

Lévai Zsuzsi

Kalászi hírességek: Horváth Anita ö  usa és thai boksz bajnok

Öttusából a kötelek közé 

Habár nem tősgyökeres budakalászi, Anita mégis 
sokat köszönhet a településnek. A Szen  stvántelepi 
Általános Iskolában szere  e meg igazán a sportot, 
sőt tanárai hatására vezete   az útja a Testnevelési 
Egyetemre is. Első sikereit ö  usában szerezte, mára 
azonban egy küzdősport töl   ki életét és terveit. Bu-
dakalász sporteseményein gyakran találkozhatnak 
vele, előszerete  el vesz részt a Kevély-túrán és a fu-
tóversenyeken.

Fotó: Rehák György
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ISMERETTERJESZTÉS 

Március 20. vasárnap 12.00-21.00
Tarsolyosok XXV. Országos Találkozója

Március 25. péntek 17.00

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Március 18. péntek 20.00
Rockház: Takáts Tamás 

Március 22. kedd 19.00

KIÁLLÍTÁS

Február 18 – március 18.

Február 19 – március 17.

kiállítása

Március 18 – április 8.

TÁNC, MOZGÁS

Március 11. péntek 17.00
Aprók tánca

EGYÉB

Március 12. szombat

 

MÁRCIUSI PROGRAMJAINK
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Közélet

Március 13. vasárnap
Star Wars Nap

Március 18. péntek 17.00

Április 1. péntek 10.00

Április 9. szombat 

A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 
PROGRAMJAI

Március 18. péntek 17.00
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A világban egyre égetőbb kérdéssé válik 
a környezet védelme. A média sokat fog-
lalkozik a klímaváltozás kérdéseivel, a hul-
ladékgazdálkodással, a talaj, levegő, és víz 
szennyezettséggel. Ezek a kérdések persze 
eljutnak a legkisebbek fülébe is. De sza-
bad-e, kell-e, vagy egyenesen kötelező a 
kicsiket bevonni az emberiség ilyen horde-
rejű problémáiba? Annyira kötelező, hogy 
az óvodai nevelés országos alapprogramja 
a feladatok között említi: „a környezet vé-
delméhez és megóvásához kapcsolódó szo-
kások alakítása”. Persze, mindent kicsiben 
kell kezdenünk, a 3-7 évesek szintjén, de 
néha mi magunk, pedagógusok is meglepő-
dünk, hogy a hozzánk járó gyerekek milyen 
tájékozottak ebben a témában is.

Lássuk hát, mit is tehet egy óvodai közös-
ség ebben a tárgykörben:

– Szelektíven gyűjtjük a rajzolós papíro-
kat, napi szinten elhangzik, hogy ha kime-
gyünk a szobából, le kell oltani a villanyt, 
ha végeztünk a kézmosással, el kell zárni 
a csapot, séta közben emeljük a lábunkat, 

hogy ne szennyezzük porral a levegőt, és 
más hasonló praktikák. Ezeket addig-addig 
ismételgetjük, amíg a gyerekekben ez bel-
sővé, szokássá nem válik.

– A mindennapi szokásalakításon kívül 
mi szívesen választunk az oktatási tervünk-
ben olyan témákat, melyek feldolgozása-
kor is ráirányíthatjuk a gyerekek fi gyelmét 
egy-egy környezetvédelmi problémára. Ta-
vasszal, amikor babot ültetünk, kísérletez-
getünk ezzel-azzal. Porhanyós virágföldben 
növekedni? A falutakarításkor együtt ta-
karítjuk az óvoda udvarát és környékét, és 
arra is igyekszünk sok lehetőséget biztosí-
tani a gyerekeknek, hogy minél többször ta-
lálkozzanak a természet élőlényeivel. Ezért 
szervezünk ősszel, az állatok világnapján ál-
latbemutatót, vagy kirándulást, ezért visszük 
őket élményszerző sétákra, túrákra. Arra is 
van lehetőségünk, hogy a környezetvédel-
met válasszuk oktatási témánknak. Ilyen-
kor aztán azon az egy, de inkább két-három 
héten a gyerekek fi gyelmét koncentráltan 
irányítjuk rá a problémákra. Ekkor hulla-

dékot gyűjtünk, válogatunk, barkácsolunk 
belőlük, „tudatos vásárlóst” játszunk a ba-
ba-boltban, kísérletezünk vízzel, levegővel, 
talajjal és mindenféle anyaggal. Ilyenkor 
derül ki, hogy ezek az apró emberkék már 
most mennyi mindent tudnak ezekről a 
problémákról, és olykor felnőttekre jellemző 
komolysággal beszélnek arról, hogy amikor 
nagyok lesznek, hogyan és mit fognak tenni 
a mi otthonunk, a Föld védelmében.

Persze ez mind semmit sem érne, ha a 
gyerekek családjai nem mutatnának otthon 
is követendő példát a kicsiknek és az iskolá-
ban nem találkoznának később újra ezekkel 
a kérdésekkel. A mi gyerekeink egyre aktí-
vabban és egyre magasabb szinten válaszol-
ják meg a felmerülő kérdéseket. És ez így 
van jól, hiszen majd ők mentik meg nekünk 
a világot. 

Jenei Kinga, Fodorné F. Zsuzsanna 
óvodapedagógusok, Nyitnikék Óvoda

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt vennie [Nkt. 8.§ (2)]. 

Az önkormányzat célja, hogy minden életvitelszerűen Budakalászon élő és felvételi kérelmet benyújtó családnak, gyermeknek 
biztosítani tudja az óvodai elhelyezést. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körze-
tében lakik [Nkt. 49.§(3)]. 

A Budakalászon az óvodai felvételi eljárás helyi rendjét, a beiratkozások időpontját, az óvodák felvételi körzeteit az önkor-
mányzat helyi rendelete szabályozza. 

Az óvodai felvételi kérelmek, a jelentkezési lapok és azok kötelező mellékleteinek  benyújtására 2016. április 18-19-
én (hétfőn és kedden) 7-18 óra között lesz lehetőség. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt. 

A felvételi eljárás rendjéről, az önkormányzati fenntartású óvodák működéséről,  az óvodai nevelésről 2016. április 7-én 
a Kós Károly Művelődési házban 18 órakor kezdődő SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN kaphatnak további információt a szülők.

A szülői értekezletet követően kerül sor az óvodákban a NYÍLT  JÁTSZÓNAPOKRA, ahol a szülők közvetlenül is bete-
kintést kaphatnak az óvodákban folyó munkáról, közösségi életről:

•  a TELEPI ÓVODÁBAN a nyílt játszónap: 2016. április 15-én pénteken 9-11 óráig,
•  a NYITNIKÉK ÓVODÁBAN nyílt játszónap: 2016. április 16-án szombaton 9-11 óráig. 
A 2016. április 18-19-ei óvodai jelentkezéshez, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a szülők 

feltétlenül hozzanak magukkal: 
•  kitöltött jelentkezési lap (letölthető a www.budakalasz.hu weboldalról), 
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
•  a szülő és gyermek lakcímkártyával igazolt budakalászi lakcíme [rendelet 20.§(3)],
•  a szülő érvényes személyazonosító okmánya,
•  a gyermek TAJ kártyája,
•  a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum(ok),
•  nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai jelentkezésénél a szülőnek igazolni szükséges, hogy a gyermek milyen jog-

címen tartózkodik Magyarország területén [Nkt. 92.§].
Az óvodák felvételi körzeteihez tartozó közterületekről (út, utca, tér) részletes kimutatás található a település 

(www.budakalasz.hu) weboldalán. A fentieken túl az önkormányzat köznevelési referense és az óvodavezetők tudnak tájékoz-
tatást adni telefonon, illetve előzetesen egyeztetett időpontban személyesen is.

Óvodai hírek

Környezetvédelem óvodás módra

Tájékoztató az Óvodai felvételikről
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Felhívás

Felhívás

Diákhírek

Zeneiskolai hírek

 KALÁSZ SULI

2016. február 1-én ren-
dezték az Oktatási Hivatal 
által három évente meghir-
detett tanulmányi verseny, 
a XIV. Országos Zeneiskolai 
Zongoraverseny Pest-, Nóg-
rád- és Fejér megyét felölelő 

területi fordulóját. Iskolánk öt diákot ne-
vezett. Növendékeink szépen helytáll-
tak. I. korcsoportban Drucza Dávid és 
Hegyi B. András (1.o.) Kiemelt Nívódíjjal, 
II. korcsoportban Pluhár Zsófi a (3.o.), 
III. korcsoportban Bouchal Dorottya Lili 
(5.o.), IV. korcsoportban Rozenberszki 
Zsófia (8.o.) pedig Dicsérő Oklevéllel 
örvendeztetett meg bennünket. András 
és Dávid továbbá bejutottak az országos 
döntőbe is, melyet március 18-20-ig ren-
deznek Nyíregyházán. Minden növendé-

künkre rendkívül büszkék vagyunk, nekik 
és tanáraiknak – Dankovics Valériának és 
H. Kürtösi Mónikának – is szívből gratu-
lálunk! 

2016. február 13-án rendezték a IV. 
Papp Lajos Regionális Zongoraverseny 
Különdíjasainak és Helyezettjeinek Gála-
hangversenyét a Magyar Rádió Márvány-
termében. Iskolánkat Drucza Dávid 1. 
osztályos növendékünk, az I. korcsoport 
győztese képviselte (tanára: H. Kürtösi 
Mónika). A hangverseny 2016. március 
13-án, 15:05-kor kerül adásba a Bartók 
Rádióban. 

2016. február 20-án Tahitótfaluban 
jártunk a X. Dunakanyari Ifjú Muzsiku-
sok Kamarazenei Találkozóján, melyen 
7 párossal vettünk részt nagy sikerrel. 

A fellépők: Hegyi Bálint, Elekes Bernát, 
Drucza Dorottya, Somlói Júlia, Szabó Esz-
ter, Hegyi Kincső (zongora), Soós Tünde, 
Botyánszki Anna, Azary Kitti (népi he-
gedű), Vass Camilla, Kiss Gergely (kürt), 
Pászti Csanád, Drong Máté (trombita). 
Tanáraik:, H. Kürtösi Mónika, H. Uracs 
Mónika, Tóth Luca Réka, Spáth Oszkár. 
Minden fellépőnek gratulálunk!

Előzetes:
2016. április 2-án, szombaton 18 óra-

kor a zeneiskola tanárai tréfás Bolond 
koncertet adnak a Kós Károly Művelődési 
Ház báltermében. A belépés díjtalan, de 
támogatásaikat szívesen fogadjuk. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Busójárás a Kalász Suliban

Idén is elbúcsúztattuk hagyományaink-
hoz híven a telet. Február 9-én tartottuk 
busójárásunkat. Már délelőtt elkezdődtek 
a programok: a busó rádióból megismer-
hettük a szokásokat, a hetedikes busók 
meglepték a felsős tanulókat, némelyiket 
megleckéztetve egy kicsit. Majd sok szere-
tettel fogadtuk az óvodásokat, akik ijesztő 
és sok esetben inkább nagyon kedves fej-
díszeket készítettek a negyedikes tanítók-
kal, napközisekkel. Szerencsére nem ázott 
el sem a sok maszk, álarc, fejdísz, sem a 
kisze bábok; az eső elkerült minket ezen a 
napon, így hatalmas tüzet tudtunk gyúj-
tani az Omszk-tó partján. 

Az idei alsó tagozatos farsangon közel 
300 gyermek öltözött jelmezbe. A zsűri 
osztályonként három díjat ítélt oda, így 
több kisdiák kaphatott jutalmat, és hogy 
senki se menjen el üres kézzel, minden 
beöltözőnek járt egy csoki. A felvonulás 
után játékokkal folytatódott a mulatság.

Január 29-én, pénteken rendeztük meg 
iskolánkban a felsősök farsangját. Évek 
óta hagyomány már, hogy minden osztály 
saját műsorral teremti meg a jó hangula-
tot. Így történt ez idén is. A színes, ötle-
tes műsorszámok között voltak paródiák, 
a teljesség igénye nélkül: az 5. a osztály 
a Star Wars történetet gondolta tovább. 

Különleges színfoltot jelentett a 6. a-sok 
Tapsrondója, melyet már megtanulni sem 
lehetett egyszerű feladat. A műsorok után 
pedig egy vidám, zenés bulival temettük el 
közösen a telet.

Ezúton is köszönjük a hetedikeseknek a 
meglepetés programokat, a Kalász Pékség-
nek a pogácsát és minden résztvevőnek, 
hogy segítettek elűzni a telet!

Kistérségi német 
szavalóverseny 2016

Jó eredménnyel szerepeltek a Kalász 
Sulisok a február 19-én meg rendezett, 
Német Nemzetiségi Szavalóverseny kis-
térségi fordulóján. Iskolánkat 13 tanuló 
képviselte. Nagyon szép eredmények szü-
lettek. Szeretettel gratulálunk diákjaink-
nak a remek eredményekhez, és további 
sok sikert kívánunk a továbbjutóknak a 
Kalász Suliban március 5-én megrende-
zésre kerülő regionális döntőben. 

Köszönjük a szülők és a felkészítő taná-
rok áldozatos munkáját is! 

A budakalászi svábok kitelepítésére 
emlékeztünk 

Február 22-én a budakalászi svábok 
kitelepítésére emlékeztünk, amely éppen 
70 éve történt. A Kalász Suli felsős néme-
tesei és a negyedikesek együtt kivonultak 
az Alsó-Kalászi HÉV megállóba az emlék-
műhöz, és meghallgatták a nyolcadiko-
sok műsorát. A műsort Németh Nikolett 
tanárnő állította össze, és gyakorolta be 
a gyerekekkel. Először közösen elénekel-
tük a magyarországi németek himnuszát, 
majd felelevenítettük a kitelepítés törté-
netét, egy kitelepített személyes élményeit 
is elmeséltük. Műsorunkban elhangzott 
Radnóti Miklós Nem tudhatom című cso-
daszép verséből is egy részlet.

Németes munkaközösség

Eredményesen szerepeltek a februári 
Bolyai Természettudományos Csapatver-
senyen iskolánk tanulói.  A diákok felké-
szítő tanára Nádasné Kárpáti  Katalin volt.
Gratulálunk!

Kalandozások az iskolában
Iskolába csalogató programmal, igazi 

Kalandozásokkal vártuk február 20-án 
a kalászi nagycsoportosokat intézmé-
nyünkbe. Közelnyolcvan kis óvodás és szü-
leik barangolták be együtt iskolánkat, 
amikor játékos foglalkozások mellett az 
elsőosztályosok életébe is belepillanthattak 
a résztvevők. Az első percek még az ismer-
kedéssel teltek, búcsúzáskor már mindenki 
vidáman integettek vissza a kapuból. Sok 
kis gyermekkel szeptemberben újra talál-
kozunk.

A Szentistvántelepi Általános Iskolába 
látogatott Kukorelly Endre kortárs író, akit 
a diákok nagy örömmel fogadtak. A ka-
masz diákok lelkéhez is megtalálta az utat 
a budakalászi lírikus, aki előadásával a hét-
köznapokra is adott útravalót fi atal közön-
ségének. A találkozást Andrádi Noémi 8. b 
osztályos tanuló írásából ismerhetjük meg. 
A beszámoló teljes hosszában olvasható a 
www.vkctv.hu/oltatas oldalon. 

Szen  stvántelepi iskolások 
az Operában
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Budakalászi Kultúrcseppek

Most akkor meneküljön, ki merre lát? 
Ijedtségre semmi ok, nem bántanak. Sőt! 
Hamar megtaláljuk velük a közös hangot, 
mert kedves kis lények. Na, jó! Azért a 
nemtörődöm és a trehány emberek jobb ha 
vigyáznak velük, mert különben dühbe gu-
rulnak, és akkor… Hogy mi történik majd, 
azt nem tudjuk, mert erre még sosem volt 
példa.
Hogy miért vannak itt és kik is azok a 
petörök?! – Szalóky B. Dánieltől, a Kós 
Károly Művelődési Ház Függő Színpad 
Stúdiójának vezetőjétől kérdeztük. Sokat 
sejtetően csak annyit válaszolt, hogy „azt 
az idei gyermeknapon mindenki megtud-
hatja. Ugyanis Túl az Óperencián címmel 
rendezzük meg a sokszínű gyereknapi 
forgatagot, ahol bemutatjuk a tavaly ősz-
szel alakult színtársulat zenés mesejátékát 
Kabala címmel. Minden mesét és zenét 
szerető felnőtt, gyermek, nagymama, 
nagypapa fi gyelmét szeretnénk felhívni, 
hogy ne maradjon le senki a bemutatóról. 
Elő a naptárakkal, és írjuk be május 29-ét, 
mert a társulat már lázasan gyakorol a 
nagy napra, amikor is kiderül, hogy mit is 
keresnek a petörök Budakalászon.”

Örömzene Budakalászon 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyv-
tár 20. születésnapja alkalmából idén sok 
meglepetéssel kedveskedik a látogatóknak. 
Február 4-én indult Örömzene címmel 
komolyzenei koncertsorozatunk: a tavaszi 
idényben havonta hívunk meg jeles mű-
vészeket szebbnél szebb komolyzenei mű-
vekkel. Elsőként Vámosi-Nagy Zsuzsanna 
fuvolaművész és Anne Marshall, londoni 
zongoraművész Holdfény című hangver-
senyét halhatták az érdeklődők. Az est 
különlegességét fokozta, hogy a két zenész 

első ízben játszott együtt Magyarországon.  
A többiről meséljen egy kedves látoga-
tónk, Patakvölgyi Éva: „Örömzene… A 
mai este fénypontja volt az új sorozat 
első koncertje a Faluház Dísztermében. 
Már a jegyváltásnál, az üvegmécsesben 
pislogó gyertyaláng, a fehér virágok lát-
ványa megfogta a látogatót. A terem fél-
homályában apró lángok izzottak és egy 
fehér virágcsokor teremtette meg az intim 
hangulatot a kezdésre várakozóknak… 
Az ifjú előadóművészek mesterei voltak 
hangszerüknek. Ritkán hallani a zenével 
és a hangszereikkel együtt élő, érző em-
bereket, akik ennyire összhangban moz-
dulnak minden ütemre, akik megteremtik 
közös játékukkal a hallgatóságnak a zene 
élvezetének csodáját. Itt Budakalászon 
ilyen Isten áldotta tehetségek műsorát 
hallgatni, varázslatos… Feltöltődtem! 
A koncert egy igazi Öröm ünnep volt szá-
momra. Köszönjük az esti élmény csodá-
ját, várjuk a folytatást.” 
Szeretettel hívjuk Önöket következő 
Örömzene koncertünkre, amit március 
22-én, kedden este 19 órától rendezünk 
meg. Pergolesi Stabat mater című művét 
hallhatják majd. Jöjjenek el, és érezzük 
együtt a muzsika erejét húsvét előtt!

Petörök 
Budakalászon!

 

A két iskola 150 tanulója nézhette meg a 
Jancsi és Juliska című gyermekelőadást 
az Operaházban február 7-én. A nem 
mindennapos kirándulást a Klauzál Lion’s 

Club jótékonysági szervezetnek és a Viola 
Egyesületnek köszönhetik a tanulók, az 
utazáshoz pedig Rogán László polgármes-
ter ingyenesen biztosított autóbuszt. Az 
operaházi látogatás nagy élmény volt a 
gyerekeknek, erről tanúskodnak a lelkes 
beszámolóik is. Az alábbiakban Tomka 
Dorottya 4.a osztályos tanuló írását olvas-
hatják.

 „Ezt az operadarabot gyermekeknek ta-
lálták ki. A hagyományos mesétől elté-
rően szerepelt benne óriás, hegyi manó, 
álommanó, sőt még medve is. A pillangó-
lány összeházasodott Pitypang herceggel, 

s ennek örömére balettoztak is egyet gyö-
nyörűen. Jancsi és Juliska épp úgy nézett 
ki, ahogy elképzeltem őket. Ezzel ellen-
tétben a vasorrú bába inkább Hófehérke 
gonosz mostohájára emlékeztetett. Min-
denki csodálatosan énekelt! Számomra 
Juliska volt a legkedvesebb szereplő, ő 
viselte a legszebb jelmezt is. Az előadás 
után megcsodálhattuk az épület pompás 
szépségét és ajándékcsomagot is kaptunk, 
amelyből a mézeskalács-házikót, a bögrét 
és a színes ceruzákat hazavihettük emlé-
kül. Sosem felejtem el ezt a szép élményt 
és hálás vagyok azoknak, akik a látoga-
tást megszervezték.”

A Budakalászi iskolások az Operában

Képekben őrzö   örömök
 Mindenki szereti nézegetni a nagyi régi ké-
peit, amiken új életre kelnek a családi ese-
mények, az elfeledettnek hitt történetek. Az 
esküvők minden nemzetiség, közösség, csa-
lád életében fontos események voltak. Már 
évek óta dédelgette az ötletet a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és Egyesület, hogy 
a birtokukban lévő tárgyakból és esküvői 
fotókból tárlatot rendezzenek. A megálmo-
dott kiállítás február 19-e óta látogatható a 
Kós Károly Művelődési Házban. A több év-

tizedet átölelő tárlaton a település történe-
tének egy érdekes szelete elevenedik meg. 
Ne hagyják ki, még március 17-ig Önök előtt 
a lehetőség! 

Dübörgő rock élmények
 Töretlen sikerrel fut a Kós Károly Műve-
lődési Ház Rockház sorozata, ahol minden 
alkalommal neves zenekarok nyújtanak 
igazi rock and roll élményt nemcsak a bu-
dakalászi, hanem a környékről ide látogató 

közönségnek is. Három évvel ezelőtt a stílus 
népszerűsítése miatt vágtak bele a szerve-
zők ebbe a merésznek tűnő rendezvényso-
rozatba, ami mára az egyik legnépszerűbb 
programmá vált a Művelődési Házban. 
Februárban is dübörgött a zene, elsőként a 
Zseton Pityu and the cash dalaira tombol-
hatott a közönség. Az est igazi sztárvendége 
a húsz éves múltra visszatekintő Kiss Fore-
ver Band volt, akik már nem először töltöt-
ték meg a nagytermet. Március 18-án ismét 
indul a buli, ekkor a Takáts Tamás Blues 
Band lép a Rockház közönsége elé.
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6. rész  Familia Wa  ayanae
A Familia Wattayanae köz-

birtokosság a tulajdonában lévő 
birtokokat – így a Kalász terüle-
tén történő gazdálkodást is – jól 
képzett szakemberek (intézők) 
irányították a családtagokból álló 
választmány ellenőrzése mellett. 
Az egyik intéző, morva Mares 
Vencel nagyon meggazdagodott, 
de egyetlen lányát, Vilmát Wattay 
Gusztáv vette feleségül, így pesti 
palotája is a családé lett. A közbir-
tokosság bevételeit a választmány 
döntése alapján, részarányosan, 
évente osztották el.  A Telekiek 

1944 végéig lakhattak a pomázi 
kastélyban, majd külföldre mene-
kültek, míg a Wattayak a felépí-
tett „kiskastélyban” és egy családi 
házban éltek Pomázon. A pomázi 
Wattayak utolsó férfi  tagja, Dezső 
1952-ben hunyt el. A család gaz-
dag irattára ez után került az or-
szágos levéltárba.

   Budakalász újratelepítésének, 
17-20. század közepe közötti életé-
nek, fejlődésének meghatározója a 
magyar felsővattai Wattay család 
volt, ezért javaslom tiszteletükre 
méltó emlékhely kialakítását a vá-
rosban. Bátonyi Pál

A Wa  ay család és a „kiskastély” Pomázon

Kalászon dalegyletzászló-szentelés 
Zboray Géza főszolgabíró,  Wa  ay Sarolta 

férje jelenlétével. (1924 június 1.)

Közélet

Lassan egy éve, hogy szerdánként ta-
lálkozunk a Cserkészházban mi anyák, 
babák és nagymamák. Mindig jó hangu-
latúak ezek az alkalmak, hiszen ilyenkor 
csak mi magunk vagyunk. Ez a „Csörgő és 
fakanál” Klub.

Célunk, hogy tapasztalatokon alapuló 
hasznos tudást adjunk át a fi atal anyukák-
nak, társaságot kínáljunk nekik és gyer-
mekeiknek. Segíteni szeretnénk, hogy az 
anyaságot boldogabban, önfeledtebben 
élhessék meg. Ha szükség van rá a foglal-
kozások alatt az apróságokra a Budaka-
lászi Egészségklub nyugdíjas önkéntesei 
vigyáznak, ők a „Pótnagyik”. Módszerünk 
modellje a hagyományos nagycsalád, ami-
kor több generáció él egy fedél alatt. Az 
anyukák nyugodtan csatlakozhatnak az 
aktuális tevékenységekhez, kipróbálhat-
ják a dagasztást, labdakészítést, annak tu-
datában, hogy a gyermekük biztonságban 

van. Nagyrészt egy-két év körüli kicsikkel 
érkeznek az anyukák, de volt már három 
hónapos kis vendégünk is. Szeretettel vá-
runk minden anyukát és kisgyermekeiket 
a Cserkészházban szerdánként 9 órától 
délig! A klubfoglalkozások ingyenesek, 
köszönhetően a Szentistvántelepi Cser-
kész Alapítvány sikeres pályázatának, 
melyet a Norvég Civil Alaphoz nyújtott be.

Szép-Magyar Ágnes
klubvezető, +36 (30) 343-2866

 

Csörgő és fakanál Klub

Februári anyakönyvi 
események:

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász város 
legifjabb polgárait:

Molnár Barnabást
Nagy Annát
Varga Dórát
Filep Tas Zalánt
Balló Marcell Józsefet
Ferenci Bíborkát
Török Bertalant

Jó egészséget 
kívánunk Nekik!

Városunkban 
februárban 
2 pár kötött 
házasságot. 

Az ifjú pároknak 
gratulálunk!

Még januárban elhunyt 
budakalászi lakosok:
Lapusnyik Imre Gézáné 
szül.: Káli Irma 81 éves. 

Februárban elhunyt 
budakalászi lakosok:
Turcsek Miklósné 
szül.: Tóth Margit 98 éves,
dr. Szántó Vilmosné 
szül.: Tóth Erzsébet 89 éves,
Tóth Józsefné 
szül.: Molnár Jolán 85 éves.

Helyesbítés:
A Budakalászi Hírmondó januári számában tévesen jelent 
meg információ a szépkorúak köszöntése rovatunkban. 
A leírtakkal ellentétben Dávid Jánosné, Manci néni 
nem házasodott sváb családba. Az érintettektől 
elnézést kérünk!

Anyakönyvi hírek

Budakalász Város Ön-
kormányzata nevében 
Rogán László polgármes-
ter, Ercsényi Tiborné és 
dr. Krepárt Tamás alpol-
gármester jó egészséget 
kíván, 90. születésnapja 
alkalmából Király Lajosné 
szül.: Palicska Margitnak. 



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ22

Sport

Még mindig őrzi a tabella élén a helyét 
a CYEB Budakalász FKC az NBI/B nyu-
gati csoportjában annak ellenére, hogy 
február 21-én idegenben kikapott a Ba-
latonfüred KSE U23 csapatától. Tavaly 
szeptemberben nyolc góllal nyert hazai 
pályán a Budakalász, most mindössze egy 

találattal a Balaton-partiak voltak jobbak. 
A meccs végeredménye 25-24 lett. „Tud-
tuk, hogy nehéz, komoly mérkőzésre 
számíthatunk, ennek szellemében készül-
tünk.  A játék végig szoros, kiélezett volt. 
– nyilatkozta Hajdu Tamás. A csapat 
vezetőedzője hozzátette, a játékvezetői 
felfogás miatt bizonytalan lett a csapat 
védekezése és gond volt a kapusteljesít-
ménnyel is. Támadásainknak nem volt 
lendülete, ritmusa, sebessége, álló ké-
zilabdát játszottunk. Mindent középen 
akartunk megoldani, nem használtuk a 
„szélsőinket”, nem voltak lerohanásaink, 
szóval lassú, körülményes volt az egész 
játék. Ezt még tetőzte, hogy az egyetlen 
igazán jól teljesítő játékosunkat, Koncz 

Andrást a 37. percben elvesztettük, ezzel 
meg is pecsételődött a sorsunk. Rengete-
get játszottunk emberhátrányban, ami 
sok erőt kivett a csapatból.”

Hajdu Tamás elmondta, a csapat aka-
ratával elégedett, a mérkőzést megnyer-
hették volna, ha mindenki a maximumot 
tudja kihozni magából. „Ebből a vere-
ségből tanulni kell, dolgozunk tovább és 
remélhetőleg kijavítjuk ezt a fi askót!”
– hangsúlyozta.

A budakalászi csapatnak hazai pályán 
legközelebb , március 13-án szurkolha-
tunk, amikor a Pécsi VSE játékosaival 
mérkőznek meg.

Lassan végéhez közeledik az alapozási 
időszak és elkezdődnek a bajnoki küzdel-
mek. Minden korosztály folyamatosan 
dolgozik, edz a tavaszi bajnokságra, az 
időjárásnak köszönhetően többet tudtunk 
tréningezni a szabadban. A legkisebbek 
is kimerészkedtek felidézve a régmúltat, 
amikor még csak szabadtéren tudtak gya-
korolni a csapatok.

Felkészülési mérkőzéseken is részt vet-
tünk az elmúlt időszakban. A felnőtt játé-
kosok a műfüves tornát úgy nyerték meg 
a Göd, Dunakeszi, Szentendre, Pomáz és 
Dunabogdány csapataival szemben, hogy 
egyszer sem kaptak ki. A fotón a győztes 
gárda látható. Gratulálunk a szép ered-
ményekhez és reméljük, a jó formájukat 
hozzák majd a tavaszi bajnokságban! Az 
U19-es korosztályban Pintér Sándor edző 
fi ai is sorra nyerték a mérkőzéseket. A ki-
csik a Bozsik-tornán végeztek az élen. 

Fejlesztéseken is dolgozunk, már ké-
szülnek a tervek a futball-létesítmény kör-
bekerítésére, a műfüves pálya kijelölésére 
és a lelátó felújítására. Nagy segítséget 
kapunk Rogán László polgármestertől, 
az önkormányzattól és a Képviselő-tes-
tülettől. Felcsútról is fi gyelemmel kísérik 

működésünket és reményeink szerint az 
Akadémia is segíteni fogja elképzelésein-
ket. Mindent elkövet a klubunk vezető-
sége, hogy fejlődjön a sportlétesítmény, 
és a gyerekek visszataláljanak a gyöke-
reikhez, ahol elkezdték pályafutásukat. 
Habár a környékbeli városokból, telepü-
lésekről sok a jelentkező csapatainkba, az 
igazi célunk az, hogy a budakalászi srácok 
lépjenek pályára a város címerét viselő 
mezben. 

Köszönjük a budakalászi vállalkozók-
nak a támogatást, nagyon felemelő érzés, 
hogy ilyen összetartó, egymást segítő kö-
zösségben élünk. A márciusi beszámolónk 
mellé a tabellát is közöljük és reméljük, 
minél több néző látogat ki mérkőzése-
inkre!

Sárosi Tibor elnök, BMSE

Balatonfüred visszavágo  

A focisták felkészültek a tavaszra

BMSE BUDAKALÁSZ FELNŐTT MÉRKŐZÉSEI
 Dátum Idő Nap Hazai csapat Vendég csapat
 2016. február 28. 14:00 V Ecser Budakalászi MSE
 2016. március 5. 14:30 SZ Budakalászi MSE Péceli SSE
 2016. március 13. 14:30 V Piliscsaba SE Budakalászi MSE
 2016. március 19. 15:00 SZ Budakalászi MSE Szigetgyöngye SE
 2016. március 27. 15:00 V Csömör KFK Budakalászi MSE
 2016. április 2. 15:30 SZ Budakalászi MSE Perbál SC
 2016. április 9. 15:30 SZ Szentendre Budakalászi MSE
 2016. április 16. 16:00 SZ Budakalászi MSE Pilisszen  ván SE
 2016. április 23. 16:00 SZ Üröm SC Budakalászi MSE
 2016. április 30. 16:30 SZ Kistarcsai VSC Budakalászi MSE
 2016. május 7. 16:30 SZ Budakalászi MSE Pomáz-ICO SE
 2016. május 15. 16:30 V Mogyoród FC Budakalászi MSE
 2016. május 21. 17:00 SZ Budakalászi MSE Isaszegi SE
 2016. május 29. 17:00 V Gödöllői EAC-SZIE Budakalászi MSE
 2015. június 5. 17:00 V Budakalászi MSE Leányfalu SE
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 
a Fanny Film K  .

Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa Rózsa

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Szabó Tamás, VKC TV, Turányi Gergely 

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. március 29. Megjelenés, terjesztés: 2016. április 12-13-14.

DUNAKANYARI CSALÁD- 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 

INGYENES SEGÍTSÉG 
AZ ADÓBEVALLÁSHOZ

A Dunakanyari Család- 
és Gyermekjóléti Intézmény 

munkatársai segítséget nyújtanak 
a 2015. év jövedelmeiről szóló 
adóbevallások, illetve az ehhez 

kapcsolódó nyilatkozatok 
elkészítésében munkavállalók, 
közfoglalkoztatottak számára!

A szolgáltatás ingyenes! 
A részletekről érdeklődjön 

intézményünk elérhetőségein:

Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény

Budakalászi Telephely
2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19.

Tel.: 06-26/340-121
Hétfőn: 13-17 óráig, a hét többi 

munkanapján: 9-17 óráig.

Közélet

2016. március 6.
vasárnap 8-20 óráig   
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462 
2016. március 13., 15.  
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
2016. március 20.   
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
2016. március 27.  
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402
2016. március 28. 
vasárnap 8-20 óráig   
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462  

Gyógyszertári 
ügyelet
2016. március

István Király 
Gyógyszertár
Pomáz

István Király 
Gyógyszertár
Pomáz

Kőhegy 
Gyógyszertár
Pomáz

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty 
Gyógyszertár
Pomáz

A változtatás jogát fenntartjuk!



Apróhirdetés
Csillaghegyen azonnal beköltözhető 305 m2-es 
háromlakásos kertes, panorámás ikerházfél garázzsal 
többgenerációs családoknak is kiváló 67 M Ft. 
06 30 9773-588 

Ázik a tetője? tetőfedés, bádogozás, ács munkák, 
lapos tetők szigetelése! 06 (70) 578-1468

Nyitva tartás: 
H-P.: 5-21,
Szo.: 6-21, 
Vas.: 7-12

Tel.: +36 
20/344-4259

Budakalász szívében, a főtéren!
•  Helyben sütött 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)

-20% Minden kisdiáknak (reggel 8 óráig!)
      -10% Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak, rendőrök-
        nek, mentősöknek (igazolvány felmutatásával). 

HÚSVÉTI FÁNK AKCIÓ 180 Ft/db

Érvényes* 
03.31-ig

AKCIÓ

NEHEZEN SZABADUL 
A MAKACS KÖHÖGÉSTŐL?
Gyógyuljon, regenerálódjon nálunk! 

Erősítse legyengült immunrendszerét 
szelíd, természetes sóterápiával, 
mellékhatások nélkül.

Budakalászi lakosok az alkalmi 
jegyárainkból 15% kedvezményt* 
kapnak márciusban!

Időpon oglalás: +36 70/578-5278
www.kalaszisobarlang.hu
Nyitva tartás: H-P: 10-19, SZ-V: 10-16
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26. 
(bejárat a Táncsics Mihály utca felől)


