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Mozgalmas hónap áll mögö  ünk
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Átadták a városi díjakat
Elismerések Pedagógus és Semmelweis napon (7-9. oldal)

Vendégünk Holló András
Tragédia elő   és után (15. oldal)

BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2

Képviselő-testüle   döntések (2017. június 29.)

A költségvetési rendelet módosítása
A költségvetési rendelet módosítását egy-
részt a 2016. évi költségvetési maradvány 
számbavétele, másrészt a május 31-ig be-
érkezett központi költségvetési és EU-s 
támogatások, valamint egyéb előirányzat 
rendezések teszik szükségessé. A módo-
sítás hatására a költségvetés főösszege 1 
milliárd 103 millió 361 ezer forinttal emel-
kedik.

Csatorna csatlakozás 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 
vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos 
csatlakozás engedélyezésének feltételeiről 
szóló rendelet módosítását fogadta el a 
testület. A módosítás a rendelet 3. számú 
mellékletében pontosítja, hogy a hozzájá-
rulás összege tartalmazza az áfá-t.

Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályáza-
tának elbírálására
A témához kapcsolódó információ a pol-
gármesteri interjúban olvasható.

Óvodai csoportok számának és gyer-
meklétszámának engedélyezése
A gyereklétszám növekedése miatt az 
2017/2018-as nevelési évben az óvodai 
ellátási kötelmeknek csak úgy lehet meg-
felelni, ha a fenntartó Önkormányzat a 
csoportokban a jogszabály által előírt 
maximális (25 fős) gyermeklétszám túl-
lépését engedélyezi. Az óvodai gyermek-
létszám növekedésének oka, hogy több 
gyermeket vállalnak a családok, több fiatal 
pár költözött a településre, emellett a tör-
vény szerint a harmadik életévet augusz-
tus 31-ig betöltött gyermekeket kötelező 
felvenni az óvodába, és a Vasútsori Óvo-
da működése is szünetel ideiglenesen. Az 
óvodavezetők létszámnövelésre vonatkozó 
kéréseit a Képviselő-testület elfogadta. 
Így a Telepi Óvodában az előírt maximá-
lis csoportlétszám (25 fő) 20%-kal történő 
túllépését engedélyezte 2017. szeptember 
1-től az óvoda mind a nyolc csoportjában, 
a Nyitninék Óvodában pedig nyolc csoport 
esetében.

A témához kapcsolódó további informá-
ció a polgármesteri interjúban olvasható.

Önkormányzati ingatla nok társas-
házzá alakítása
Az önkormányzati bérlakások értékesí-
tése előtt az ingatlanokat a lakástörvény 
előírása szerint társasházzá kell alakítani. 
Döntés született a Fürj utca 14. és a Budai 
út 37. számú ingatlanok társasházzá alakí-
tásáról

Lupa Egyesület megállapodásának 
felmondása
A Lupa-Egyesülettel kötött korábbi meg-
állapodás szerint a sziget ingatlantulajdo-
nosaitól befolyó adók felhasználásáról az 
egyesület rendelkezik. A szerződés szerint 
az összeget az egyesület köteles a sziget 
zöldterületének és a gondnoki ház karban-
tartására fordítani. Tekintettel arra, hogy 
Önkormányzat rendelkezik megfelelő vá-
rosgondoksági állománnyal, így el tudja 
látni a Luppa-sziget közterületeit érintő 
feladatokat. Az állandó gondnok teljes 
éves megbízását nem indokolja az elvég-
zendő feladatok mennyisége. 

BMSE TAO pályázathoz önrész biz-
tosítására
A BMSE műfüves focipálya fejlesztése az 
Omszk park megújításának szerves ré-
szét képezi, ezért az Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséből biztosítja a közel 
21 millió Ft-os önrészt. A teljes beruházás 
az Önkormányzat vagyonát fogja növelni.

Partnerségi egyeztetés lezárása
A Képviselő-testület a kiemelt fejlesztési 
területeken a Helyi Építési Szabályzat mó-
dosításáról döntött. Az eljárás során, jog-
szabály szerint partnerségi egyeztetést kell 
lefolytatni. Írásos vélemény a partnerektől 
nem érkezett, így a partnerségi egyeztetés 
lezárására van szükség.

Utca  elnevezése
A Budakalász 049/100 helyrajzi számú út 
(a Köves és a Mély utca között) Budakalász 
Önkormányzat tulajdonát képező, út mű-
velési ágú terület. 2012-ben a szomszédos 
utcák védett virágok neveit kapták, ezért 
az utca hivatalos elnevezésére a „Kos bor 
utca” nevet kapta, mely szintén egy Bu-
dakalászon is jellemzően megtalálható 
védett növény.

Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társuláshoz való 
csatlakozás és kilépés
A Társulás megkereste az Önkormányza-
tot, hogy a Testület hozzon döntést Kiso-
roszi település Társuláshoz történő csat-
lakozásának, valamint Szigetszentmiklós, 
Szigethalom és Halásztelek kiválásának 
jóváhagyásáról.

Iskolai alapítványok támogatása
A Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány 
és a Kalászi Iskoláért Alapítvány 100-
100 000 Ft-os támogatási kérelmet nyúj-
tott be. A Zeneiskola a 20 éves jubileumi 
rendezvényének szervezésére, lebonyo-
lítására kért segítséget, míg a Zeneiskola 
fúvószenekara a nyári felkészülési zenei 
táborra kérte a támogatást.
Mindkét program, rendezvény célja a helyi 
kulturális élet és a fiatalok zenei műveltsé-
gének fejlesztését szolgálja ezért a Testület 
támogatta a kérelmüket.

Vidra Sport Egyesülettel használati 
szerződés megkötése
A használati szerződés megkötését a hatá-
lyos jogszabályok teszik szükségessé, így a 
jövőben az Egyesület a két önkormányzati 
tulajdonú ingatlan használatáért, a megál-
lapodásban részletezett feladatok ellátásá-
val és költségek átvállalásával járul hozzá 
az önkormányzati feladatok ellátásához. 

Egészségügyi pályázaton indulás 
Szentendre Város Egészségügyi Intézmé-
nye pályázatot szeretne beadni Egészség-
fejlesztési Iroda létrehozására. Az Iroda 
létrehozásának célja, hogy javuljon a la-
kosság egészségi állapota, egészségkul-
túrája, növekedjen a születéskor várható 
élettartam. A pályázaton való indulást a 
Testület támogatja, mivel az egészségfej-
lesztés a város számára stratégiai cél.  

Nyitnikék Óvoda vezetői pályázatá-
nak elbírálása
A témához kapcsolódó információ a pol-
gármesteri interjúban olvasható.

A Képviselő-testület valamennyi határo-
zata és az egyes napirendek előterjeszté-
sei teljes terjedelemben megtalálhatók a 
város weboldalán (budakalasz. hu/onkor-
manyzat/kepviselotestuletiulesek/).

Városunkban olyan esemény történt az elmúlt héten, amely közfelháborodást okozott nemcsak Budakalászon, hanem az egész 
országban és a határainkon túl is. A szerb temetőben, múlt csütörtök hajnalban vandálok tizenöt sírt rongáltak meg. Ilyen 
méretű pusztításra még nem volt példa településünkön. Ezzel kapcsolatban Rogán László polgármester kezdeményezésére a 
Képviselő-testület határozatban fejezte ki együttérzését és ítélte el az ilyen jellegű vandalizmust:

„Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 22-én történt budakalászi szerb temető meggya-
lázását mélységesen elítéli. A Képviselő-testület egyben mély együttérzését fejezi ki a város lakosságának évszázadok óta 
szerves részét jelentő szerb nemzetiség felé. A város minden támogatást és segítséget megad az ügy felderítéséhez az illetékes 
hatóságoknak és bízik abban, hogy az elkövetőket mielőbb sikerül felkutatni és felelősségre vonni.” 
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

  A napirendek közül kezdjük a 
gazdasági vonatkozású témával. A 
testület módosította az érvényben 
lévő költségvetési rendeletét. Miért 
volt erre szükség? 

A költségvetési rendelet módosítá-
sát egyrészt a 2016. évi pénzmaradvány, 
másrészt az első félévben beérkezett köz-
ponti (állami) és EU-s támogatások tették 
szükségessé. A költségvetésünk főösszege 
a módosítást követően 1 milliárd 103 
millió forinttal emelkedett. A pénzma-
radványunk nagy részét az előző évek gya-
korlatával ellentétben most nem költjük 
el, hanem annak mintegy 80 százalékát 
félretesszük a Berdó útjainak megépíté-
sére. Korábbi ígéretünknek megfelelően a 
Kálvária utcában található ingatlan értéke-
sítéséből befolyt összeget a Berdó útjainak 
javítására fordítjuk. Ez az összeg idén ér-
kezett a város számlájára, amit a jövő évi 
útépítésig ott is tartunk.

 Döntött a testület az átépítés előtt 
álló Vasút sori óvodába járó gyer-
mekek elhelyezéséről is. 

A Vasút sori Óvoda működésének 
ideiglenes szünetelése miatt a Nyitnikék 
óvodában a csoportok számát is növeltük 
eggyel. Mint ismeretes, két éve elhatároz-
tuk, hogy a leromlott állagú épületbe a 
gyermekek egészségének védelme érde-
kében, a lehető legkíméletesebb módon, 
fokozatosan, kifutó rendszerben nem 
veszünk föl több gyermeket. Így a két 
évvel ezelőtti 45 főről mára 18-ra csök-
kent a gyermekek létszáma. Az óvoda 
vezetőjével egy nagyon humánus meg-
oldást dolgoztunk ki. A Nyitnikék óvo-
dában külön csoportszobában, „külsős” 
gyermekek nélkül, az óvónénik megtar-
tásával egyben vesszük át a vasút sori 
csoportot. A közösségből 15-en fogadták 
el a lehetőséget, három gyermeket pedig 
a lakhely elhelyezkedése vagy a testvér 
más intézményben való nevelése miatt a 
többi óvodába vitték a szülei. A Vasút sori 
óvodapályázatunkkal kapcsolatban biz-
tató híreket kaptunk, bízom benne, hogy 
következő lapszámunkban beszámolhatok 
a hivatalos döntésről.  

 Több személyi kérdésről is dön-
tött a Testület. Az óvodánál ma-
radva kezdjük először a Nyitnikék 
Óvoda vezetői pályázatával.   

Az óvodavezető, Kernreiter Péterné 
nyugdíjba vonulása miatt pályázatot ír-
tunk ki az intézményvezetői posztra. Két 
pályázat is érkezett egy belső és egy külső 
jelölt személyében. Hosszas tanácskozás 
után végül az oktatási bizottság, majd a 
Testület is úgy döntött, hogy eredményte-
lennek nyilvánítja a pályázatot. A képvise-
lő-testület úgy gondolta, hogy egyik jelölt 
megbízása esetén sem teljesülnének száz 
százalékban az óvodavezetővel szemben 
támasztott elvárások. Így ideiglenesen egy 
évre a jelenlegi igazgató-helyettest bíztuk 
meg az intézmény vezetésével. Az elkövet-
kező egy évben pedig reméljük megtaláljuk 
a megfelelő jelöltet. 

 A Kós Károly Művelődési Ház in-
tézményvezetői megbízatása lejárt. 
Milyen eredménnyel zárult az új 
igazgató kinevezésére vonatkozó 
pályázat?   

A kiírásra Benkó Attila, a jelenlegi ve-
zető nyújtott be pályázatot. Eddigi öt éves 
munkájával maximálisan elégedettek va-
gyunk. Az üresen kongó Faluházból Attila 
nyüzsgő otthont teremtett. A ház mára a 
közösségi élet szíve, motorja lett. Gyerme-
kek, felnőttek és idősek egyaránt rendsze-
resen járnak ebbe a közösségi fészekbe. 
A kultúra minden szegmense jelen van a 
házban, emellett a városi szervezetek is 
lehetőséget kapnak programjaik megvaló-
sítására. Emellett Attila koordinálásában 
valósulnak meg városi rendezvényeink – a 
Tófutás, Kevélyre fel!, Városnap, Idősek 
Karácsonya, adventi hétvégék, nemzeti 
ünnepek – is. Így az intézményvezető pá-
lyázata és korábbi munkája alapján egy-
hangúan támogattuk ismételt kinevezését.

 Az elmúlt hónapban utcafórumot 
tartottak a szentistvántelepiek a 
Budakalászt és Pomázt elkerülő 
úttal kapcsolatban, ahová a város-
vezetést is meghívták a szervezők. 
Hogyan értékeli a megbeszélést?   

Örömmel mondhatom, hogy a beszél-
getés nyitott és konstruktív hangnemben 
zajlott. A megbeszélésen ismertettük a je-
lenlegi helyzetet és a lehetőséget, a lakók 
pedig elmondták véleményüket és javas-
lataikat. Az úttal és más témákkal kap-
csolatban is fontos elmondanom, hogy 
polgármesterként nekem az egész város 
érdekeit kell képviselnem. A szentist-

vántelepiek mellett ugyanolyan fontosak 
számomra a József Attila vagy a Budai, 
Pomázi út lakói, akik évek óta szenvednek 
a megnövekedett forgalomtól. A megbe-
szélés konklúziójaként egyetértettünk 
abban, hogy a város számára igazi meg-
oldást az MO építésének folytatása jelent. 
Erre minden reményünk megvan, hiszen a 
múlt hónap végén az állam kiemelt nem-
zetgazdasági projektté nyilvánította az MO 
továbbépítését. Hadházy Sándor ország-
gyűlési képviselő is ezt álláspontot kép-
viselte a megbeszélésen, ennek mielőbbi 
megvalósításában ígérte segítségét. Re-
méljük, így a Szentistvántelepet elkerülő 
út megépítésére sem lesz szükség. 

 Hol tart most a két nagy projekt, 
az iskola és a major?   

Az iskola építése az ütemterv szerint 
halad. Jelenleg a terület belterületbe vo-
nása zajlik, mely várhatóan 1-2 héten 
belül lezárul. Ezt követően nyújtjuk be en-
gedélyezésre a terveket és előreláthatólag 
augusztusban-szeptemberben írható ki a 
közbeszerzés és kezdődhet el a kivitelezés 
érdemi része.

A mintagazdaság kivitelezést át kellett 
tennünk a jövő évre. Ennek oka, hogy a 
Budapesti Agglomerációs Tervben – mely 
törvénnyel elfogadott rendelkezés – még 
szerepel Budakalász nyugati elkerülőútja. 
A város közigazgatási területén, zöldfelü-
leteken áthaladó út megépítéséről azonban 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 
történt megállapodásban lemondtunk. 
Az utat az Agglomerációs törvény rendel-
kezése szerint lehet levenni, a törvényt 
pedig előreláthatólag az idei őszi parla-
menti ülésszakon módosítják majd. Ekkor 
kerülhet ki az összes hivatalos térképről, 
így a HÉSZ-ből is a nyomvonal. Bízom 
benne, hogy jövő évben az iskola átadásá-
val közel egyidőben már látogatható lesz a 
Mintagazdaság is. Emellett beruházásaink 
a nyáron sem állnak meg: épül a sétány, 
a Kereszt utca és az Erdőhát utcai járda 
is. Bízom benne ugyanakkor, hogy olva-
sóinknak alkalmuk nyílik a nyaralásra, 
pihenésre és feltöltődésre. Kívánok min-
denkinek kellemes nyarat!

2017. június 30.

Eseményekkel, döntésekkel tele hónap áll mögöttünk. A Képvi-
selő-testület nyári szünet előtti utolsó rendes ülésen összesen 
16 napirendet tárgyalt, emelle   számos rendezvény, esemény zajlo   jú-
niusban.

Mozgalmas hónap áll mögö  ünk 
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Önkormányza   hírek 

Folytatódnak az útépítések a városban

50 millió forintból újul meg a Budai ú   bölcsőde

Tó névadó: Kalászi vagy Sódi-tó

Felújíttatja az Önkormányzat a Kli-
sovác utcát az Idősek Otthonától kezdő-
dően mintegy ötszáz méteres szakaszon. 
A jelenleg szinte járhatatlan útviszo-
nyokat váltja fel először a zúzott köves 
útalap, majd jövő év folyamán a térkö-
ves burkolat. A munkálatok 2017. június 
20-án kezdődnek és előreláthatólag 
4 hetet vesznek igénybe. Az út a jövőre 

megépülő mintagazdaság, valamint az 
új iskola feltáró útjához való eljutást és 
a beépülő Prekobrdo területének közle-
kedését hivatott segíteni. 

A közeljövőben kezdődik a Kereszt 
utca felújítása is, valamint az Erdőhát 
utcai járda megépítése. 

A elkövetkező hónapok munkálatai 
mellett fontos beszámolni a befejezett 
és a befejezéshez közeledő útépítési 
projektekről is. Az Omszk park parko-
lójának térkövezése és bővítése június 
közepén készült el. A tóparti sétány 
építése szintén hamarosan befejeződik 
be. Itt a kivitelező a térkő beszerzésével 
csúszott, amit az építőipari fellendülés 
miatti anyaghiány okozott.

A jövő nemzedéke nagyon fontos a 
városvezetés számára, ezért folyamatos 

fejlesztéseket végez a gyerekeket ellátó 
intézményekben. Jelenleg az Telepi Iskola 
bővítése, az új iskola építésének előkészí-
tése és a Budai úti bölcsőde felújítása zajlik 
a városban. Emellett a pályázati elbírálás 
eredményét várjuk a Vasút sori óvoda 
esetében. A Budai úti bölcsődében már 
elkezdődtek a bontási munkák. A felújítás 
50 millió forintból valósul meg, ebből har-
minc millió Ft-ot külső központi költség-
vetési forrásból, a fennmaradó összeget az 
Önkormányzat saját költségvetéséből bo-
csájtja rendelkezésre.

A kivitelezés során először az épület 
tetőszerkezetének cseréjét végzik el és 
az új bejárati portált alakítják ki. Ezzel 
párhuzamosan zajlanak a bölcsőde belső 
átalakítási munkálatai is. Emellett az épü-
letgépészeti felújítást is elvégzik az épü-
leten: korszerűsítik a fűtést és a villamos 
rendszer rekonstrukcióját is megvalósít-
ják. Július második felében pedig szigete-
lik az épületet és új nyílászárókat építenek 
be. A tervek szerint a szeptemberben in-
duló nevelési évet már a felújított és kor-
szerű épületben kezdhetik a kisgyerekek.

A Képviselő-testület májusi ülésén dön-
tött arról, hogy átnevezi az Omszk-tavat és 
parkot, mely negyven éve Pest megye test-
vérmegyéjéről, a szibériai Omszk megyé-
ről kapta a nevét. A kiírással kapcsolatban 
sok vélemény megfogalmazódott, melyek a 
város közösségi oldalán, valamint e-mail-
ben és levélben is eljuttattak a Hivatalba 
a pályázók. Akadtak, akik a változatlan-
ságra szavaztak, de összességében jelentős 
többségben voltak a lelkes névváltoztatók. 
A pályázatra nagyok sok, összesen 98 név-
javalat érkezett 32 pályázótól. A nevek kö-
zött voltak történelmi (Kaláz, Attila, Szent 
László, Hétvezér-tó), földrajzi megközelí-
tésű (Kevély, Megyeri, Pilisi, Lövéte-tó), 
hangulatot tükröző elnevezések (Égtükre, 

Cseresznyés, Gyöngy, Tükör, Csillám, 
Arany-tó), játékos (Moszki-, Fut-, Mozga-, 
Toma-tó) és extrém (Bud Spencer-tó) 
megoldások is. A bírálat során a bizottság 
fő szempontja volt a pozitív értelmű és 
hangzású, a városhoz kötődő nevek kivá-

lasztása. A zsűri végül két névre tette le a 
voksát, melyekre a legtöbb javaslat is ér-
kezett. Az egyik a teljesen kézenfekvő el-
nevezés: ez a Kalászi-tó. A másik pedig a 
tó korábbi neve: Sódi-tó. 

A neveket a Földrajzinév-bizottsághoz 
juttatják el, mely szervezet a használható-
ságáról, alkalmasságáról dönt. Ezt köve-
tően pedig a Képviselő-testület elé kerül 
a végleges döntés. A tó és a park névadó 
ünnepsége pedig az őszi Tófutáson lesz.

Köszönjük a pályázat minden résztve-
vőjének a lelkes közreműködést és a köz-
ügyekben való aktív részvételt! A nyertesek 
a végleges döntést követően részesülnek 
majd a pályázatért járó nyereményben. 

Korszerűsítették, komfortosabbá ala-
kították a játszóteret is az Omszk park-
ban. Korrigálták a korábban kialakított 
felületeket, a jobb használhatóság érde-
kében. A játszótér betonszegélyt kapott a 
kerítés vonalában, hogy a kavicsot a te-
rületen belül tartsa. Két térköves járda 
épült még, az egyik a hintákhoz, a másik 
a játékokhoz vezet. 

Játszótérkorrekció
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Önkormányza   hírek

Tájékoztató 
közművesítési 
hozzájárulás 
fi zetéséről a Berdó 
városrészben

Újabb nyilvános illemhely az Omszk parkban

Hárommilliós támogatás az egyházaknak

Gyors az átjutás a turbó-lámpás 
körforgalomban 

A Berdó városrész szennyvízhálóza-
tának építési munkáira vonatkozóan a 
legutóbbi egyeztetés során a kivitelező 
75 %-os készültséget jelentett be. Az 
építési munkálatok készre jelentése 
2017. szeptember hónapban várható. A 
közművesítési hozzájárulás fi zetésére 
vonatkozó kérelmeket (akik még nem 
nyújtották be) 2017. július 21-ig szíves-
kedjenek 3.000 forintos illetékbélyeg-
gel ellátva, kitöltve a Polgármesteri 
Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.) 
Ügyfélszolgálatán leadni, illetve postai 
úton a megadott címre megküldeni. A 
közművesítési hozzájárulás fi zetését – 
önkormányzati határozat alapján – a 
kérelmező megnevezésével a műszaki 
átadást követően rendelik el. A hozzá-
járulás megfi zetésének részleteit a ha-
tározat rendelkező része tartalmazza. 

A központi vezetékre való rácsatla-
kozás csak az Önkormányzat által ki-
állított, a közművesítési hozzájárulás 
megfi zetéséről szóló igazolás birtoká-
ban, és a DMRV Zrt-vel kötött szolgál-
tatói szerződés alapján lehetséges.

Júniustól két helyen is lehetőség 
van az Omszk-parkban nyilvános 
illemhely használatára. Eddig a 
park Tanító utcai bejáratánál lévő 
kisbolt épületében 100 Ft-ért lehe-
tett mosdót használni. A megújuló, 
bővülő lehetőségeket biztosító par-
kot az utóbbi időben nagyon sokan 
használják, ezért az Önkormányzat a 

legforgalmasabb nyári időszakban a 
park 11-es út melletti részénél, a ját-
szóháznál felújította, felszerelte és 
személyzettel látta el az illemhelyet. 
A WC-t nyitása óta nagyon sokan 
használják, futók, sétálók, biciklisek 
egyaránt. A mosdóhasználatot té-
rítésmentesen biztosítja az Önkor-
mányzat.

Az Önkormányzat fontosnak tartja 
az egyházak támogatását, így minden 
évben összesen hárommillió forintot kü-
lönít el erre a célra. Idén is minden helyi 
egyházat megkeresett, felkínálva a pá-

lyázati lehetőséget. A pályázatra a két fő 
egyház nyújtott be támogatási kérelmet.

Kálmán József atya a katolikus egy-
ház részéről adott be igényt a temető 
kerítés építésének hozzájárulására, va-
lamint a hittantermek felszereltségének 
bővítésére. A másik igénybejelentés a re-
formátus egyház részéről érkezett Csere 
Mátyás lelkipásztortól, aki a parókia 
tetőtér beépítésének megvalósításához 
kért hozzájárulást.

Ezen igények elbírálása polgármes-
teri hatáskör, így Rogán László a re-
formátus egyház számára egymillió, a 
katolikus egyháznak összesen kétmillió 
forintos támogatásról döntött.

Negyedéves munka és több éves 
várakozást követően június 10-én hi-
vatalosan átadták a 11-es főút turbó 
körforgalmát. Az átadón részt vett Bu-
dakalász polgármestere és alpolgár-
mestere, valamint Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselő. A turbó-lámpás 

háromsávos körforgalom már az átadást 
követő héten érezhetően és jelentősen 
javította a csomópont áteresztését. A 
Magyar Közút Zrt. tájékoztatása szerint 
a beépített forgalomirányító programok 
útirány és napszak szerint is progra-
mozhatóak. A csomópontban a két ko-
rábban jelentősen torlódó fő útirány 
a Szentendre-MO és az MO-Budapest 
kapott elsőbbséget. Ezekben az irányok-
ban jelentős javulást tapasztalhattak a 
korábbiakhoz képest a közlekedők. Az 
alárendelt irányok – pl. a bevásárlóköz-
pontból a híd vagy Szentendre felé ha-
ladók – a megszokotthoz képest kicsit 
lassabban jutnak majd át a körforgal-
mon. 

Közlekedjenek óvatosan, az új for-
galmi rend fi gyelembevételével!
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Mintegy 300 érdeklődő gyűlt össze a 
Zrínyi utcában június 22-én, hogy a ter-
vezett északi elkerülő úttal kapcsolatban 
információkhoz jusson. A budakalászi 
lakosok által szervezett utcai fórumra 
a város vezetői (Rogán László és Ercsé-
nyi Tiborné) mellett a térség ország-
gyűlési képviselője, Hadházy Sándor is 
elfogadta a meghívást. A lakók soraiban 
megjelent több képviselő és a település 
jegyzője is.

A szervezők beszámoltak az elmúlt 
hónapokban tudomásukra jutott infor-
mációkról, illetve a kialakult helyzetről. 
Budakalász vezetésének támogatásával 
és több mint 1300 aláírással megerősí-
tett beadványukban azt kérték a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
közlekedési államtitkárától, hogy komp-
lex felülvizsgálat keretében módosítsák 
az elkerülő út nyomvonalát a lakóterü-
leteket érintő hatások csökkentése érde-
kében. Az NFM a beadványt májusban 
érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A szervezők képviseletében felszólaló 
közlekedésmérnök felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy Budakalász – és a térség – 
közlekedésének fenntartható fejlődését 
csak az garantálja, ha minden közleke-
dési módot összefogó, hosszú távra szóló 
közlekedési stratégia készül, illetve a 
létező koncepció felülvizsgálatra kerül. 
Ennek keretében olyan beruházásokra 
van szükség, melyek az érintett telepü-
lések lakói – köztük az összes budaka-
lászi polgár – számára úgy biztosítanak 
élhetőbb lakókörnyezetet, hogy közben 
mások számára lehetőleg ne járjanak 
aránytalanul hátrányos következmé-
nyekkel. Az elkerülő út nyomvonalának 
módosítását szükségessé tevő szakmai 
érvek mellett a közlekedési szakember 
bemutatta azt a kevéssé ismert tervet 
is, hogy az északi „fél-elkerülő” út Bu-

dakalász határához közeli körforgalmi 
csomópontjába csatlakozna be egy új, 
Szentendrét tehermentesítő út is, az 
pedig biztosan az egész település szá-
mára jelentős kockázatokat hordozna. 
A város északi kapujának átjárhatósá-
gát veszélyeztető csomópont nem csak a 
Szentistvántelepen élőket, hanem egész 
Budakalászt kedvezőtlenül érintené. A 
forgalmi vizsgálatok megerősítik azt a 
véleményt, miszerint Budakalász belső 
területein élőknek elsődlegesen az MO-
autóút továbbépítése segíthetne leg-
inkább. A körgyűrű 10-es útig történő 
megépítésével a József Attila – Ürömi 
út tengelyen kiváltható lenne az átmenő 
forgalom, ezáltal az említett utak terhe-
lése komoly mértékben csökkenhetne.

Hadházy Sándor bevezetőjében 
arról beszélt, hogy a térségben kiala-
kult közlekedési problémák fő okozója 
a települések állandó növekedést célzó 
városfejlesztési tevékenysége, ami a 
lakosságszám és a forgalmi terhelés 
elviselhetetlen mértékű emelkedését 
okozza. „A fejlődés mércéjét nem az új 
lakó- és iparterületek jelentik, hanem 
az itt élő emberek életminőségének ja-
vulása” – hangsúlyozta Hadházy. Ki-
emelte a tömegközlekedés fejlesztését, 
aminek prioritást kell élveznie a közúti 
közlekedéssel szemben. A lakosság ré-
széről hozzászólók közül a kerékpáros 
közlekedés támogatásának fontosságát 
is többen hangsúlyozták. Konkrét ja-
vaslatként felmerült például Budaka-
lász északi oldala és Szentendre (Aldi) 
közötti kerékpárút megépítése, ami 
együttműködést igényel az érintett te-
lepülésekkel. Emellett a lakosok szüksé-
gesnek tartják a szomszédos települések 
közötti hatékonyabb és intézményesebb 
párbeszéd kialakítását.

Rogán László hangsúlyozta, hogy a 
város vezetésének egész Budakalász ér-

dekeit kell szem előtt tartania. Ebben 
teljes egyetértés volt a résztvevők kö-
zött. Szintén teljes támogatás övezte az 
MO továbbépítésének elsődlegességét, 
amit minden erővel képviselni kell. Er-
csényi Tiborné beszámolt róla, hogy a 
napokban kapták a jó hírt, miszerint az 
MO autóút továbbépítését a kormány 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházássá minősítette, 
amivel remélhetőleg felgyorsulhat a 
megvalósítás.

Hadházy Sándor ígéretet tett arra, 
hogy amennyiben Budakalász úgy 
dönt, hogy – akár a források átcsopor-
tosításával – az MO minél gyorsabb to-
vábbépítését az elkerülő úthoz képest 
prioritásnak tartja, akkor a döntéshozók 
felé ezt az álláspontot fogja képviselni. 
Az MO új szakaszának megépülését kö-
vetően felül kell vizsgálni a térségben 
kialakult forgalmi helyzetet és ennek 
ismeretében kell a továbbiakban szük-
séges beruházásokról dönteni, beleértve 
az északi elkerülő utat is. A képviselő úr, 
illetve a városvezetők megígérték, hogy 
ezekben a kérdésekben további egyezte-
téseket folytatnak a szomszédos telepü-
lésekkel és az illetékes döntéshozókkal, 
ennek eredményeiről pedig folyamato-
san beszámolnak. 

A konstruktív légkörben lezajlott ese-
mény zárásaként a szervezők jelezték, 
hogy ősszel igényt tartanak egy széle-
sebb körben meghirdetett fórumra. Ez 
az esemény a tárgyalások eredménye-
inek ismertetésén túl jó alkalom lenne 
arra, hogy Budakalász lakói a környező 
települések képviselőivel, közlekedési 
szakemberekkel, illetékes döntésho-
zókkal és a beruházások végrehajtóival 
közösen vitassák meg Budakalász és tér-
sége közlekedési helyzetének javítását. 

Utcai fórum az elkerülőről
Az egész város közlekedési gondjait csak az M0 továbbépítése oldja meg 

Közélet
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KözéletKKöözzéélleett

A Kós Károly Művelődési Ház báltermé-
ben köszöntötték a város Semmelweis-napi 
ünnepségére meghívott orvosokat, a te-
lepülés egészségügyi, szociális és gyer-
mekjóléti intézményeinek munkatársait, 
valamint a Budakalászi Egészségklub 
tagjait. Jelen volt a rendezvényen Rogán 
László polgármester és Ercsényi Tiborné 
alpolgármester, a Képviselő-testület és a 
szakbizottságok tagjai. Az ünnepség során 
köszönetét fejezte kia városvezetés a tele-
pülésen a szociális ágazatban, az egészség-
ügyért, egészségért és jó közérzetünkért 
dolgozóknak, a mindennapok során hozott 
áldozatos munkájukért.

A képviselő-testület a „Budakalászért 
Emlékérem” díj adományozásával fejezte 
ki elismerését Dr. Asztalos Imre gyermek-

orvosnak, s köszönte meg 40 éves munká-
ját. A „Budakalászi polgárok egészségéért” 
díjat Duduschné Balogh Mária védőnő 
kapta.  

Rogán László köszöntötte még Asztalos 
Imréné Csillát is, aki Asztalos doktor úrral 
együtt ugyanennyi időt dolgozott a ren-
delőben és férje munkáját segítette, most 
október 1-től ő is nyugdíjba megy.

Munkája elismeréseként díszoklevelet 
nyújtottak át az Egészségklub alapító tag-
jának, Knáb Ferencnének, valamint a klub 
tagjai közül Szőkéné Remeczky Éva Sarol-
tának, Dr. Kecskés Istvánnénak, dr. Ollár 
Györgynének. A klub a település egyik leg-
jobban szervezett, legtöbb taglétszámmal 

bíró civil szervezete, amely rendezvényeit, 
szűrőprogramjait a település valamennyi 
lakosának hirdeti, szervezi.  Köszöntötték 
még Zelizi Erika intézményvezetőt 40 éves, 
Széllné Takács Katalin kisgyermeknevelőt 
pedig 30 éves közszférában töltött jubile-
uma miatt.

Semmelweis napon köszöntö  ék az egészségügyben dolgozókat 

Semmelweis Nap

Budakalászért Emlékérem

Dr. Asztalos Imre több évtizede dolgozik a településen, a 
település lakóiért, az ő egészségükért. Sok-sok aprócska, kis-
gyermek, kis- és nagy kamasz gyermek nőtt fel a keze alatt, 
gyógyította, többször tanáccsal ellátva, szemmel tartva őket a 
bölcsődében, óvodában, iskolában. Kimagasló szakmai tudá-
sa, alapossága, a gyermekek és a gyermekorvosi pálya iránti 
elkötelezettsége a település lakói és a város vezetés számára is 
közismert, a szülők, családok, kismamák körében is elismert. 
Tekintélyét a gyerekek, a családok egészségéért, gyógyításáért 
végzett alázatos munkájával, az orvostudomány naprakész is-
meretével, szerénységével vívta ki. Gondoskodó törődése mel-
lett több ezer gyermek vált felnőtté, miközben ő maga – korát 
meghazudtolóan – mindig fi atalos tudott maradni. Dr. Aszta-
los Imre házi gyermekorvos, aki éppen 40 éve költözött Bu-
dakalászra, s 40 éve dolgozik gyermekorvosként a városban.  
Kiváló orvos, nagy szaktekintély, aki 2017. október 1. napjától 
címzetes főorvosként nyugdíjba készül. Ritka és példaértékű 
életút ez, amiért Budakalász Város Önkormányzata köszönet-
tel és tisztelettel adózik a doktor úrnak.

Budakalászi Polgárok Egészségéért díj 

Duduschné Mária védőnő – kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal immár 10 éve Budakalászon dolgozik. Szakmai támo-
gatásával sok fi atalt kísért végig az anyává válás időszakában. A 
szoptatás fontosságát hirdetve, az újszülött és édesanyja közötti 
mély kapcsolat, kötődés kialakítását ösztönzi, népszerűsíti. Fel-
készültsége, szakmai elhivatottsága, precíz, pontos munkája 

bizalmat és megbízhatóságot 
nyújt a kismamák, a szülők 
számára. Kedvessége, vidám-
sága a családok és a munka-
társak közötti együttműkö-
dést ösztönzi, a pszichés 
és szociális helyzetek ke-
zelését segíti. Szakmai 
tanácsadása, családgon-
dozói és egészségfej-
lesztő tevékenysége a 
szülők körében elis-
mert és példaértékű.
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Köszönet a pedagógusoknak

Pedagógus Nap

Kiváló pedagógus-díj

Kernreiter Péterné Gabi 1999 óta óvodavezetőként dol-
gozik a Nyitnikék Óvodában. Kollegái emberségéért, türelmé-
ért szeretik, szakmai tudásáért tisztelik, elkötelezettségéért, 
munkabírásáért becsülik őt. Vezetése alatt az óvoda szakma-
ilag megerősödött, több intézményátszervezést véghezvitt. 
Az elmúlt évek alatt új óvodai épület beruházását, új csoportok 
beindítását hihetetlen alázattal és munkabírással szervezte, va-
lósította meg. 

A szerkezeti átalakítások során mindig újragondolta az óvo-
da sajátosságából eredő, az épületek közötti egység megterem-
tésének lehetőségeit, fáradtságot nem kímélve újra formálta 
az óvodai és dolgozói közösséget. Folyamatosan a szakmai 
megújulásra, innovatív szemléletek bevezetésére törekedett. 
Miközben mindig a gyerekek érdeke, fejlődése volt számára a 
legfontosabb. Az óvodai családi rendezvényeknek  rendszeres 
főszervezője, motorja volt minden évben. Az óvoda dolgozói 
mellett a szülői közösség is tisztelettel, elismeréssel, szeretettel 
köszöni meg a Gabi őszinte, empatikus irányítói munkáját, oda-
fi gyelő, objektív, a realitásokra épülő, nyílt kommunikációját, 
a mindennapokban adódó problémák, konfl iktusok korrekt ke-
zelését. A 2007. évben az önkormányzat a vezetői munkájának 
elismeréseként a Budakalász közoktatásáért díjjal tüntette ki. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából az önkormányzat a Budakalász 
Kiváló pedagógusa díjjal köszöni meg és ismeri el az azóta eltelt 
időszakban végzett tevékenységét.

Pedagógus napon az Önkormányzat 
minden esztendőben ünnepségre in-
vitálja a oktatás-nevelési intézmények 
dolgozóit, ahol műsorral köszöntik őket 
valamint kitüntetésekkel ismerik el a 
munkájukat.

Ez évben a „Kiváló pedagógus” el-
ismerést Nádasné Kárpáti Katalin, a 
Telepi Iskola tanárnője valamint Kern-
reiter Péterné a Nyitnikék Óvoda ve-
zetője vehette át. A „Dr. Milosevics 
Péterné a Közoktatásért Díjat” pedig 
Kompaktor Jánosnénak, a Telepi Óvoda 
pedagógusának adományozta a Képvi-
selő-testület.

Kernreiter Péternét és Kompaktor 
Jánosnét nyugdíjba vonulásuk alkalmá-
ból az óvódák kollektívája is külön mű-
sorral köszöntötte. 

Az ünnepségen a városi díjak mellett 
az oktatási-nevelési intézmények saját 
elismerései is gazdára találtak.

A Kalász Suli Pedagógus Gyűrűvel 
Nógrádi Anikó tanárnőt, a Szentistván-
telepi Iskola pedig Petykó Díjjal Ná-
dasné Kárpáti Katalin tanárnőt tüntette 
ki. A zeneiskola alapítványának díját 
Mikes Gyuláné, Margit néni kapta.

A Telepi Óvodásokért Alapítvány 
díját Lovas Katalin, a Budakalászi Óvo-
dásokért Alapítvány elismerését pedig 
Fodorné Földesi Zsuzsa vehette át. A 
város és az intézmények köszöntötték 
jubiláló és nyugdíjba vonuló kollégákat 
is.

Gratulálunk a díjazottaknak és kö-
szönet a város minden pedagógusának 
a gyerekekért végzett munkáért!
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dr. Milosevics Péterné a Közoktatásért Díj 

Kompaktor Jánosné Marika 1992 óta dolgozik a Telepi 
Óvodában és már több mint 40 éve a pályán tevékenykedik. 
Kimeríthetetlen erővel, meghátrálás nélkül végzi a nemze-
dékeken átívelő nevelő munkát. Életpályáját a dinamizmus, 
a játékosság, a gyermekek szeretete jellemzi. Észrevételei, 
tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat 
és emberi bölcsesség húzódik. A nevelőtestület meghatáro-
zó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Ki-
tűnő pedagógiai érzékkel, hozzáértéssel, önzetlenül, őszin-
teséggel és végtelen türelemmel foglalkozik a gyermekekkel. 

Tíz éves óvodavezető-helyettesi tevékenységével sokat tett 
és tesz a pedagógiai folyamatok jobbításáért, a színvonalas 
szakmai munka megvalósításáért, a Telepi Óvodáért.

Az idén az óvoda dolgozói és sok-sok szülő bánatára nyug-
díjba vonul. A városért, az óvodáért, a helyi közoktatásért 
települési képviselőként is tevékenykedett, jelenleg az Okta-
tási, Kulturális és Sport Bizottság tagjaként segíti, támogatja 
a helyi köznevelés színvonalának fejlesztését. Lelkiismere-
tes, példaértékű pedagógiai tevékenysége legyen követendő 
példa a helyi köznevelésben dolgozó munkatársak körében.

Kiváló pedagógus-díj

Nádasné Kárpáti Kartalin 30 éve dolgozik a pedagó-
gus pályán, 2004 óta a Szentistvántelepi Iskola tanára, ahol a 
természetismeret, a biológia és a földrajz tantárgyak tanítása 
mellett felső tagozatos munkaközösség vezetői feladatokat is 
végez. Határozott, következetes elvárásai, igényességre, ala-
posságra nevelik a gyermekeket. Tanítványai rendszeresen 
vesznek részt különféle tanulmányi versenyeken, s számtalan 
kiemelkedő eredményeket érnek el, amelyre méltán büszke 
az iskola közössége és a város is. A tanítási órákon a tantervi 
keretekbe illesztve interaktív módon fel tudja kelteni olyan ta-
nulók érdeklődését is, akik egyébként nehezebben kezelhetőek, 
fi gyelmük kevésbé leköthető. Lelkiismeretességével és nagyfo-
kú elhivatottságával az iskola, a nevelőtestület meghatározó és 
egyik nélkülözhetetlen tanárává vált. Nevelőmunkájának egyik 
fókuszában a környezetvédelem áll, az ő nevéhez fűződik az 
ökoiskola cím háromszori elnyerése, majd az örökös ökoiskola 
cím megszerzése. Évek óta nyaranta, szabad idejében ökotá-
bort szervez, aminek mindig nagy sikere van az iskola tanulói 
körében. 9
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1/ Ösztöndíj pályázat: felsőfokú in-
tézményben tanuló tehetséges, jól ta-
nuló és rászoruló budakalászi diákok 
részére.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet el-
nyerni, de a második félévi támogatást 
csak az eredményes első félévet iga-
zoló diák vehe   át. Az ösztöndíj újabb 
pályázat alapján ismételten elnyerhető. 
A pályázat a pályáza   űrlap kitöltésével 
és beadásával válik elbírálhatóvá. Mel-
lékelni kell az év végi bizonyítvány/lec-
kekönyv másolatát.

A pályáza   űrlap átvehető: a Budaka-
lászi, vagy Szen  stvántelepi templom-

ban, és a Budakalászi plébánián. (2011 
 Budakalász Ady E. u. 1., hétfő, kedd 
9-11, csütörtök péntek 15-17), illetve 
elektronikusan igényelhető a kulinda-
niel@gmail.com e-mail címen. További 
tájékoztatás kérhető ugyani  .

1/ Kulturális pályázat: Budakalász kul-
turális életéért tevékenykedő egyének 
és csoportok részére. 
A pályáza   űrlap kitöltése nélkül bead-
ható. Részletesen le kell írni a támoga-
tandó tevékenységet, indokolni a kért 
összeget.
A pályázatok beadási határideje: 2017. 
augusztus 10.

Helye: 2011 Budakalász Ady E. u. 1.
Beadási formája: kizárólag papír ala-
pon.

Csak a határidőre beérkeze   és pon-
tosan kitöltö   pályázatokat tudjuk el-
bírálni. Hiánypótlásra csak a pályáza   
határidőn belül van lehetőség!
A kuratórium a hagyományoknak meg-
felelően augusztus 20-án, a szen  st-
vántelepi templom kertjében tartandó 
városi ünnepségen hirdet eredményt 
és adja át az I. félévi ösztöndíjakat, il-
letve a támogatásokat.

Pályázat

A pilisi térségben műszaki problémák 
miatt hetek óta akadozik a hulladékszál-
lítás. Ennek oka, hogy a hulladékkezelés 
országos átalakítás előtt áll. A Budaka-
lászon szolgáltató Zöld Bicske Kft.-nél 
munkaerő kapacitási problémák is je-
lentkeztek, ezért csúszik rendszeresen 
a szállítás a városban. Az Önkormány-
zat ezért már több ízben felszólította a 
közszolgáltatót a szerződésben foglaltak 
betartására. A Zöld Bicske tájékoztatása 
szerint a vegyes (kommunális) hulladék 
elszállítása elsőbbséget élvez, emellett 
törekszik arra, hogy minél előbb pótolja 
a kimaradt szelektív szállításokat. Kér-
jük, hogy az el nem szállított hulladékot 
hagyják kint az utcán, mert előfordulhat, 
hogy a megszokott időn túl, akár este 
8-9 óra körül érkeznek meg a járművek. 
A szolgáltató a fennálló problémák miatt 
kéri a lakosság türelmét és megértését.

Tájékoztató 
hulladékszállításról

Ezúton tájékoztatjuk az in-
gatlantulajdonosokat, hogy 
június 30-án lejár a parlag-
fű-mentesítési türelmi idő. Ezt 
követően belterületen a jegyző, kül-
területen (az ingatlanügyi hatóság 
által helyszíni ellenőrzésről felvett 
jegyzőkönyv tartalma alapján) a nö-
vény- és talajvédelmi hatóság köteles 
hatósági eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A 
földhasználó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.” 

A június 30-i időpont a törvény ér-
telmében a legvégső időpont, ameddig 

meg kell akadályozni a parlagfű virá-
gának kialakulását.

A hatóságok június 30-át 
követően kötelesek hatósági eljá-
rást kezdeményezni azon földhaszná-
lókkal/tulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni véde-
kezést. 

A növényvédelmi bírság kiszabá-
sára belterület esetében is a növény- 
és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért 
a jegyző az ügyben keletkezett irato-
kat továbbítja az eljárásra jogosult 
hatóságnak. A növényvédelmi bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött terület 
nagysága. A bírság mértéke belte-
rületen és külterületen is egyaránt 
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig ter-
jed.

Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár 
közös érdeke, és eredményt csak 
összefogással illetve közös felelős-
ségvállalással érhetünk el, kérjük 
tegyenek eleget a fenti jogsz abályi kö-
telezettségüknek. Ugyanakkor szük-
séges fi gyelemmel lenni arra is, 
hogy nem elegendő a szennyezett 
földterületet június 30-ig leka-
szálni, azt tiszta, parlagfű-men-
tes állapotban mindvégig meg 
kell őrizni.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A Budakalászi Szent István Alapítvány, mint ahogy 
1989 óta minden évben, idén is meghirde   pályázatát.

Zöld Zóna
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Június hónapban is számos olyan 
rendészeti esemény történt a város-
ban, melyben a helyi rendőrőrs és az 
önkormányzati városrendészek intéz-
kedtek eredményesen. A legfontosabb 
eseményeket az alábbiakban foglaljuk 
össze.

Rongáló suhancok

Őrült kedvében lehetett az a társaival 
rongáló suhanc, aki május végén több ut-
cában is garázdálkodott. A kiskorú elköve-
tők először kukákat téptek ki a helyükről, 
azokat a fákra dobálták. Ha mindez még 
nem lett volna elég, közlekedési táblá-
kat rángattak ki a helyükről, ezzel akár 
balesetet is okozhattak volna, mivel így a 
közlekedési rend teljesen megváltozott. 
Egy közeli házra szerelt biztonsági kamera 
felvétele alapján sikerült a fi úkat beazo-
nosítani. Az ügyben a rendőrség jár el, a 
szülőket felelősségre vonják.

Levendula lopások

Levendula-tolvajokat is fogtak a buda-
kalászi körzeti megbízottak. A főtörzsőr-
mester zászlós kollégájával éjfél körüli 
járőrözése közben arra lett fi gyelmes, hogy 
két ember késsel vagdossa a gondosan te-
lepített növényeket és a leszedett levendu-
lákat egy nagyméretű szatyorba tömködi. 
Tetten érésükig 4 kg mennyiséget termel-
tek le, ezzel mintegy 40 ezer forint kárt 
okoztak. Ellenük szabálysértési feljelentés 
történt, a leszedett virágokat természete-
sen nem tarthatták meg. 

I  as fürdőző a tóban
A hétvégék sem zajlottak eseményte-

lenül a Városrendészet portáján. Június 
4-én a kollégák rendőrökkel karöltve vol-
tak kénytelenek intézkedni egy erősen 

ittas fürdőzővel szemben az Omszk-tónál. 
Az illető a tó beljebbi részében úszott és 
felszólítást követően sem jött ki a partra. 
Feltételezhetően gyógyszerre fogyasztott 
alkoholt, így komoly veszélybe sodorta 
saját magát. Nem volt együttműködő a 
rendészekkel, így ki kellett vezetni a vízből. 
Végül a férfi  a parton olyan magatartást ta-
núsított, aminek kapcsán megbilincselték 
és előállításra került a rendőrkapitánysá-
gon.

Kutyatámadás

A napokban a helyi rendőr főtörzsőr-
mester a rendészet segítségét kérte egy 
elfogott garázdálkodó kutya beazonosítá-
sában. Kiderült, hogy az eb két másik ku-
tyával nemrég a Berdó városrész területén 
beszabadult egy kertbe és ott összesen 172 
csirkét pusztított el. A kollégák chipet nem 
találtak a kutyában, így annak tulajdono-
sát nem sikerült megállapítani. Végül az 
ebet menhelyre szállították. Az ügyben a 
rendőrkapitányság jár el.

Életmentés

A Városrendészet munkatársai nemrég 
a szokásos tó körüli járőrözésük során let-
tek fi gyelmesek a Sportcentrum parkoló-
jában egy idősebb férfi ra. Ruhája vérfoltos 
volt és kiderült, a férfi  aznap nem fogyasz-
tott folyadékot és nem is evett. A 74 éves 
férfi  állapotát a rendészek életveszélyes-
nek ítélték meg, így azonnal mentőt hívtak 
hozzá, akik azonnal kórházba szállították. 
A városrendészeken kívül egyetlen ember 
sem akadt, aki segíteni próbált volna rajta! 
Nagyon fontos hasonló helyzetben, hogy 

akár több méteres távolságból is próbál-
junk kapcsolatot létesíteni a bajba jutott 
személlyel. Ha nem merünk cselekedni, 
a 112-es ingyenes központi segélyhívószá-
mot tárcsázni akkor is állampolgári köte-
lességünk! Figyeljünk egymásra jobban!

Szerb temető rongálás

Nemrég a szerb temetőben döbbene-
tes mértékű sírrongálás történt. A van-
dalizmusnak mintegy 15 síremlék esett 
áldozatul. Ilyen méretű pusztításra még 
nem volt példa a városban. A rendőrség 
rongálás bűntett gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen nyomoz. Ilyenkor a környék-
beli kamerák felvételeit azonnal bekérik és 
kielemzik. Kérünk mindenkit, aki esetleg 
valami gyanús dolgot észlelt június 22-ről 
23-ra virradó éjszaka a temető környékén, 
feltétlenül jelezze a lenti telefonszámokon. 

Bántalmazás

A Budai út 2. szám előtti útszakaszon 
2017. június 8-án 21 óra 20 perc körül az 
utcán bántalmaztak egy férfi t. A Szentend-
rei Rendőrkapitányság várja azok jelent-
kezését, aki a fenti időpontban a helyszín 
környékén voltak és a bűncselekmény el-
követésével kapcsolatban érdemleges in-
formációval rendelkeznek. Bejelentéseiket 
a 06-1-236-28-83-as telefonszámon, az 
ingyenesen hívható 06-80-555-111-es "Te-
lefontanú" zöld számán, a 107 vagy a 112 
központi telefonszámokon várják. 

Kerékpárlopások
A Budakalász, Omszk park 1. szám alatt 

lévő bevásárlóközpontban az elmúlt hetek-
ben három kerékpárlopás történt. További 
részletek a www.budakalasz.hu/lakossa-
gi-felhivas/ oldalon megtekinthetők.

Rendészet telefonszáma: +36 
(70) 314 6104. Hívható minden 
nap 8-20 óra között Budakalászi 
Rendőrőrs telefonos elérhetősége: 
+36 (26) 365 485

Rendésze   
események júniusban 

Kék hírek



A több évtizedes múltra visszatekintő 
Kalászi Vigasságok idén egyúttal külön-
leges jubileumi ünnep is volt. A Lenvirág 
Táncegyüttest 45 évvel ezelőtt alapította 
Szabó Erzsébet, vagy ahogy mindenki is-
meri: Erzsi tanító néni. Azóta sok nagy-
szerű táncpedagógus segítette az együttes 
munkáját, mint például Foltin Jolán, Ju-
hász Zsolt vagy Tóth Ferenc, utóbbiról 
azóta koreográfusversenyt is elnevez-
tek. A két napos rendezvény első estéjén 
előadott nagyszabású gálaműsorban az 
együttes minden korcsoportja bemu-
tatta az év során tanult táncokat, emel-
lett megelevenedtek régi koreográfi ák is, 
sőt a régi és mai tagok együtt táncoltak a 
színpadon. 

Az együttest öt éve vezető Leidinger 
Dömötör és Markó Fruzsina odaadó 
munkáját a Lenvirág Alapítvány és a 
művelődési ház munkatársai közösen 
köszönték meg, megragadva az alkalmat 
az ajándékozásra a pár első kisbabája 
születésének alkalmából is. A legfőbb 
ünnepelt azonban maga az együttes 
volt, amelynek tagjait mutatós Lenvirág 
logós pólóval, kitűzővel és egy hatalmas 
epertorta költeménnyel lepték meg a 
szervezők. Az estét jó hangulatú magyar 
táncház zárta a Naszály Zenekarral.

Szombaton, június 10-én folytató-
dott a programdús vigasság. A szerve-
zők a gyermekekre is gondoltak – a Fogi 
Színház társulata a Szaffi   című népzenés 
gyermekszínművel örvendeztette meg 
a közönséget. Idén a humor is szerepet 

kapott a programban: a Dumaszínházból 
ismert Szomszédnéni Produkciós Iroda 
mozgatta meg a közönség rekeszizmait. 

Kísérő programként népi játszótér, 
óriás légvár, Zetor traktoros városnézés, 
kincsmosoda és különféle kézműves fog-
lalkozások szórakoztatták a kicsiket és 
nagyokat. 

A nap folyamán a Kárpát-medence 
különböző területeinek, falvainak ma-
gyar népzenéit és táncait mutatta be a 
gödöllői Csenderes Együttes, az óbu-
dai Göncöl Táncegyüttes és a Lenvirág 
Táncegyüttes. A szerb táncokat és nép-
szokásokat a Rozmaring Táncegyüttes 
előadásában élvezhettük, a Lenvirágos 
lányok népszerű moldvai táncai után 
pedig moldvai tánctanításra invitálták a 
közönséget.

Kiemelt vendégnek számított az or-
szág legjobb férfi néptáncosai között 
számon tartott „Fordulj kispej lovam” 
formáció. A táncosok szívesen vállalják, 
hogy egy-egy tájat lóháton bejárva, el-
dugott falvakba is eljutva mutatják meg 
tánctudásukat. 

A rendezvényre a világot bejárt, nép-
szerű cigányegyüttes, a Parno Graszt 
tette fel a koronát. Autentikus hangsze-
reikkel, mély gyökerű zenei tudásukkal, 
magával ragadó egyéniségükkel fergete-
ges hangulatú koncertet adtak. Megle-
petésvendégként az együttes 
vezetőjének fia, a közismert 
énekes, Oláh Gergő is felbuk-
kant a színpadon.

Mul  kulturális vigadalom 
jubileumi ünnepléssel

Kalászi Vigasságok
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Szabó Erzsébet, Erzsi tanító néni nyílt levele 
a 45 éves Lenvirág Együ  eshez

Kedves Lenvirág Együ  es!
Az ünnepi évfordulóra készülve a Len-

virág Együttes alapítójaként felidéztem 
magamban Kodály Zoltán gondolatait, 
melyek tanítói hivatásomban elvezettek 
engem a néptánc hagyományainak ápo-
lásáig.

„Aki nem szereti a magyar népet, 
az leghamarabb a gyermeken át fogja 
megszeretni, amint e játékok csodálatos 
kaleidoszkópjából felé sugárzó, s a paj-
kos hetykeségtől gyengéd ellágyulásig 
változó száz arcát fi gyeli és megismeri. 
Csak itt látja, hogyan tükröződik a világ 
a magyar gyermek lelkében.”

Hosszú utat tettem meg, míg ezt én is 
megtapasztalhattam. Tanítói hivatásom 
mellett a Népművelési Intézet néptáncta-
nári iskolájában alapoztam meg ismere-
teimet elméletben és gyakorlatban. Hálás 
szívvel gondolok vissza tanáraimra, akik-
től bíztatást kaptam, hogy érdemes hoz-
zákezdeni a szakköri munkához.

Hat év után az alapok már kedvezőek 
voltak ahhoz, hogy nagy szakmai tekin-
télyű koreográfusokat kérjünk fel a „ki-

virágzáshoz” Ők segítettek bennünket, 
élén Foltin Jolánnal, akit a Nemzet Mű-
vészeként tisztelhetünk.

S hogy meddig jutottunk el? Mind-
erről részletes tudomást szerezhettek a 
Táncra tánc című könyvből, amely mo-
zaik a 25 éves Lenvirág Együttes törté-
netéből. 

2016-ban 50 DVD-t ajándékoztam 
kedves szüleiteknek a továbbítás kérésé-
vel, melyek a legszebb hazai és külföldi 
eseményeket örökítették meg. Hálás 
szívvel megköszönöm, hogy a kis „örök-
ségem” megőrzitek.

Tisztelettel és hálával köszönöm meg 
a bennünket kísérő zenekaroknak, hogy 
mellénk álltak zenei tudásukkal, szív-
vel-lélekkel, s a sikereinkben nagy részük 
volt. Köszönöm azoknak a kedves diá-
koknak a segítségét, akik az iskola befeje-
zése után is visszajártak segíteni, például 
Szarka Erzsikének és Reich Tominak.

Most pedig köszönetemet küldöm 
azoknak a tehetséges táncművész ta-

náraitoknak, akik ezt a szép örökséget 
továbbéltetik elhivatottan – bravúros 
tánctechnikai tudással.

Boldog vagyok, hogy él és virágzik 
a Lenvirág!

Végül Keresztúry Dezső szép vers-
részletével győzlek meg benneteket arról, 
hogy milyen személyiséggazdagító a ha-
gyományápolásotok.

„Munka és ünnep nélkül,
gond-oldó játék nélkül,
nagy, kerek ég s föld nélkül
életünk törmelék.
Aki él, szomjaznia kell,
forrásra hajolnia kell,
időben fonódnia kell,
hogy az őst unokáival össze
hű élet indája kötözze.”

(Keresztúry Dezső: Énekeljünk 
Részlet)

Szerető öleléssel
Szabó Ferencné Erzsi tanító néni
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Pilisi Kóstoló

Gazdag kínálattal készültek a főzőcsa-
patok az idei Pilis KÓStolóra. A rendez-
vény, amelyet immár ötödik alkalommal 
szerveztek meg a művelődési ház mun-
katársai, évről évre több látogatót vonz. 
Idén huszonkét csapat versengett a kö-
zönség és a Paprika TV-ből ismert, neves 
séf, Bede Róbert kegyeiért, aki már má-
sodszor vállalta, hogy a rendezvény há-
zigazdája legyen, és segítsen eldönteni a 
szabadtéri főzés remekeinek sorrendjét. 
Az egyik különdíj egy fi nom torta volt, 
amelyet a fesztivál „legédesebb csapata”, 
az Egészségklub hölgykoszorúja kapta. 
A legfi nomabb ételnek a Lustige Schwa-
ben énekkar galyasági csülkös sűrűbabja 
bizonyult. 

Különleges újítás volt idén, hogy Kál-
mán József atya szabadtéri szentmisét 
celebrált a fesztivál résztvevői számára. 
Szokásos, vasárnap délelőtti családi mi-
séjét a Faluház udvarán tartotta meg, 
ahová szívesen követték őt a hívek, emel-
lett bárki csatlakoztatott az ünnepi szer-
tartáshoz. 

A Pilisi Kóstoló lényege a közösség-
építés, hiszen Budakalász sok civil szer-

vezettel, kulturális és sportegyesülettel, 
klubbal büszkélkedhet. 

A két legjelentősebb kisebbség a 
svábok és a szerbek a főzés mellett a 
színpadi műsorban is megmutatták ma-
gukat. A szerb Rozmaring Táncegyüttest 
mindenki jól ismeri, hiszen évek óta a 
művelődési házban tartják próbáikat, és 
rendszeresen színesítik rendezvényein-
ket színvonalas produkcióikkal. A sváb 
kultúrát a Kamp János Kapelle fúvósze-
nekar és a pilisvörösvári Weischwarer 
Heimatwerk táncegyüttes képviselte. 

A résztvevőket sokszínű színpadi 
program is szórakoztatta. 

A napot a MagyarVista Social Club 
koncertje zárta, amely nevét egy népmű-
vészetéről híres kalotaszegi falu, Magyar-
vista után kapta. A név játékos utalás a 
Buena Vista Social Club világhírű kubai 
muzsikusaira, amellett azt fejezi ki, 
hogy nekünk, magyaroknak is van mire 
büszkének lennünk. A zenekar hét tagja 
különböző stílusokat képviselő, saját te-
rületén egytől egyig elismert muzsikus. 
A koncerttel egy kicsit visszatértünk az 
előző két nap néptáncos hangulatába: 

a Lenvirág Táncegyüttes fi atal 
párjai spontán táncolni kezd-
tek a szebbnél szebb dalokra.

Gasztronómiai örömök 
fesz  válja Budakalászon
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 Milyen végzettséget szereztél 
mielőtt a tánc világa felé fordul-
tál? 

Eredetileg kertészmérnöknek ta-
nultam, saját vállalkozásom volt és 
kertfenntartással, -építéssel és karban-
tartással foglalkoztam. Ezt követően 
teológiát végeztem, végül tánctanárként 
dolgoztam. Életemben nagyon aktívan 
volt jelen a mozgás. Naponta 6-8 órát 
roptam a táncot, feleségemmel, Virággal 
elegáns bálokra jártunk, a Tátra hegy-
csúcsait is meghódítottuk. Rendszere-
sen úsztam és bicikliztem.

 Egy tragédia ezt az intenzív 
életvitelt írta újra, kettévágva 
egy emberi sorsot. Ez alapjaiban 
változtatta meg az élethez való 
hozzáállásodat, értékrendedet és 
formálta át életszemléleted. 

Tíz évvel ezelőtt, 37 éves koromban 
motorbalesetet szenvedtem, melynek 
következtében megrepedt a gerincem 
és mellkastól lefelé lebénultam. A tíz 
hónap fekvéssel töltött idő alatt az or-
vosok felépüléssel bíztattak de hamar 
kiderült, hogy orvosi műhiba miatt nem 
várható gyógyulás.  

 Egy ilyen helyzetben felmerül 
a kérdés, hogyan lehet mindezt 
mentálisan túlélni? Mi adott szá-
modra erőt a küzdelemhez? 

Nagy vízválasztónak tekintem a velem 
történt tragédiát. Számomra innentől 
új időszámítás kezdődött, azóta látom, 
hogy a baleset előtt milyen felszínes éle-
tet éltem. Annak az időszaknak kulcspil-
lanata volt, amikor megértettem, hogy 
az orvos hibája miatt nem én tartozom 
elszámolással, az az Ő életének és lelki-
ismeretének a próbája kell legyen. Ez 
vezetett oda, hogy tiszta szívvel tudtam 
elfogadni az állapotomat, nem maradt 
bennem harag vagy gyűlölet.

 A megbocsátást úgy tudom, ké-
sőbb is számos alkalommal gya-
koroltad. 

Egy alkalommal az engem ápoló nővér 
nyitva felejtette a karomban a kanült egy 
éjszakára, így majdnem elvéreztem. Ké-
sőbb került engem és nem mert velem ta-
lálkozni. Kértem, hogy látogasson meg és 
megbeszéltük, hogy mindenki követhet el 
hibát, de jóvá is tudja tenni. A nővér ezt 
követően teljesen átalakult, bocsánatot 
kért és mély barátságba kerültünk. 

 Eredetileg papnak szántak, 
intenzív hitéletet éltél. Hogyan 
élted meg ezt az időszakot? 

Amilyen lelkes keresztény voltam, 
annyira hiányzott az igazi Istenkapcso-
lat. Ezt a mély kapcsolódást a balesetem 
utáni vívódások és útkeresés hozta el, 
ami alatt, úgy érzem, más emberré vál-
tam. Engem ez az életembe beáramlott 
kegyelem mentett meg. 

 Az Angol kisaszonyok iskolá-
jában – mai nevén Ward Mária 
keresztény Gimnáziumban – taní-
tasz táncot a Váci utcában. A sza-
lagavatók idején kézről kézre jár 
az iskolákban a telefonszámod. 
Milyen a kapcsolatod a tanítvá-
nyaiddal? 
A fi atalokat megismerve láttam, hogy 
lelkileg mennyire nem kiegyensúlyozot-
tak, így egyre többet beszélgettem velük. 
Sorban derültek ki a tragédiák alkoho-
lizmusról, erőszakról, öngyilkosságról. 
Sok családban fellelhető volt hasonló 
érintettség. Az igazgató engedélyével 
lelki beszélgető csoportokban foglalko-
zom velük.  

 Nem csak fi atalokkal beszél-
getsz, hanem 200-300 fős közön-
ség előtt is tartasz előadásokat. 
Mi ezeknek az alkalmaknak a fő 
üzenete? 

Hirdetem, hogy Istenkapcsolat 
nélkül emberi erővel nem lehet meg-
küzdeni az életben. Nem magamról 
beszélek sosem, kulcsot szeretnék adni 
az emberek kezébe, hogy megoldhas-
sák az életük problémáit. Előadásaimat 
nem írom le, ezek mindig interaktívak, 
célom, hogy megszólítsak embereket 
és megérintse őket a mondanivalóm. 
Engem csak azok az elvek irányíta-
nak, amelyeknek az igazságtartalmát 
magam is megtapasztaltam. Hit nem 
tud formálódni elméletből. Ha egy is-
merősünk elmeséli, hogy milyen volt a 
tegnapi koncert, akkor örülhetünk az ő 
örömének. De ha együtt táncoltuk át azt 
az estét, akkor az egy boldog egymásra 
kacsintás. Ilyen a hitélmény. 

 A családod is nehezen élhette 
meg a történteket.

A gyerekeknek ebben a helyzetben sok 
mindenről le kell mondaniuk és ezt ők is 
látják. Nem tudunk együtt kirándulni a 
hegyekben, együtt túrázni kerékpárral, 
nem tudom felkapni és megpörgetni őket. 
Ezzel szemben pedig kialakult bennük 
egyfajta hiperérzékenység az elesettek 
felé. Megérzik mikor és hogyan van szük-
ség segítségre, legyen a rászoruló akár 
ember, vagy egy kis állat. A feleségem-
mel pedig napról napra ki kell állnunk 
egymás mellett a próbáinkat, amitől az 
egymás iránti szeretetünk edződik. Ma 
jobban oda vagyunk egymásért, mint há-
zasságunk kezdetén. A próbák, kalandok 
összekovácsolnak bennünket.  

 Budakalászon a szentistvánte-
lepi plébánián tanítasz még hit-
tant. Belefér még ezek mellett az 
életedbe a tánctanítás?  

A szalagavató táncok betanításával a 
jövőben teljesen felhagyok. Az Istenutat 
fontosabbnak tartom, valamint a ke-
resztény életforma követését.

„Tragédia előtt és után” 

Holló András, aki erede  leg kertészmérnökként dolgozo  , 
sok éve él Budakalászon családjával, ám nagy ismertséget 
kerekesszékes tánctanárként szerze  . Balesete új emberré 
te  e, lelki mélységeket nyito   meg elő  e és elmélyíte  e 
hitéletét. Értékrendje példaértékű sokak számára, felfo-
gása és kitartása pedig kimagasló. A kezdetektől mutatjuk 
be történetét, a felszínről repülünk a lelki mélységek felé.

Vendégünk: Holló András – teológus, kertészmérnök, tánctanár
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Építésze   útmutató
Partnerségi egyeztetés és lakossági fórum

Építészet

Mi, budakalásziak szerencsés hely-
zetben vagyunk abban a tekintetben is, 
hogy a természeti és az épített környezet 
szempontjából nagyon sok óvni való ér-
téket hagytak ránk eleink. Elég csak vé-
gigsétálnunk a Budai úton, kerékpárral 
legurulnunk a Damjanich utcán a Petőfi  
térre, esetleg gyermekünket elkísérnünk 
a Táncsics Mihály utcán a Kalász Suliba, 
láthatjuk, hogy körbevesznek bennünket 
azok a régi épületek, melyek ma is megha-
tározzák a város arcát, identitását. 

Az Önkormányzat 2005-ben mérte 
fel azoknak az épületeknek és építmé-
nyeknek a sorát, melyek - bár a hatályos 
jogszabályok alapján nem voltak védet-

tek - a település építészeti örökségének és 
arculatának a jövő nemzedékek számára 
történő átadása, megőrzése és fenntartása 
elengedhetetlen. Ennek a közös kulturális 
kincsnek a megtartása a célja a 2005-ben 
megalkotott önkormányzati értékvédelmi 
rendeletnek, melynek melléklete tartal-
mazza az I. és II. védettségi kategóriába 
tartozó épületek és építmények listáját. 
Ezeket az épületeket színezéssel www.
budakalasz.hu honlapon is megtalálható 
Helyi Építési Szabályzat melléklete, a Sza-
bályozási terv is jelöli.

A hely védettséget élvező épületek fel-
újításához, újjáépítéséhez az Önkormány-
zat az értékvédelmi pályázaton keresztül 

minden évben támogatást nyújt az arra 
pályázóknak. A pályázható összeg a kivi-
telezési költség fele, de legfeljebb 500.000 
Ft. A pályázat leadási határideje az idei 
évben is szeptember 1. A benyújtandó 
dokumentáció, illetve az egyéb tudniva-
lók, feltételek a Hivatalban vagy a www.
budakalasz.hu oldalon elérhető pályázati 
kiírásban olvashatóak.

Kérdéseikkel kapcsolatban Turi Attila 
főépítészt vagy Varga Rita főépítészi re-
ferenst kereshetik személyesen ügyfélfo-
gadási időben (Turi Attila: szerda 13-15 
óra, Varga Rita: hétfő 9-12 óra, 13-18 óra, 
szerda 8-11 óra, 13-16 óra), vagy e-mail-
ben a varga.rita@budakalasz.hu címen.

Budakalász véde   épületei – értékvédelmi pályázat

Pályázatok

Lakossági fórumot tartottunk a Kós 
Károly Művelődési Házban 2017. április 
19-én, a készülő településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet 
kapcsán. Kassai-Szoó Dominika főépíté-
szi referens röviden beszélt a jogszabályi 
háttérről, a kézikönyvvel és a rendelettel 
kapcsolatos tudnivalókról. Dénes Esz-
ter építész külföldi példákat mutatott 
be, melyek előképként szolgálhatnak a 
kézikönyv készítésekor. Turi Attila fő-
építész beszélt a kézikönyv és a rendelet 
céljáról, szerepéről, illetve arról, hogy 
milyen szerepet tölthetnek majd be ezek 
a kiadványok és előírások az építkezők 
mindennapjaiban. Milyen szellemiséget 
követve tudja a kézikönyv betölteni az a 
szemléletformáló szerepet, amely segít 
abban, hogy Budakalász épített értékeit 
tekintve az itt élők megelégedésére 
szolgálhasson.

Ehhez mindenképpen szükség 
van arra, hogy a budakalásziak tá-
mogassák a kézikönyv és a rendelet 
létrejöttét azzal, hogy megosztják 
tapasztalataikat, véleményüket a 
kulturális, természeti, épített kör-
nyezetünkkel kapcsolatban, a ké-
zikönyv és a rendelet munkaközi 
anyagának vonatkozásában. A vé-
leményezhető anyag 2017. augusz-
tus 14-től megtekinthető a város 

honlapján (www.budakalasz.hu), illetve 
a Polgármesteri Hivatalban.

Amennyiben szeretne részt venni 
a közös munkában, kérjük, írásban 
regisztráljon a Polgármester Hiva-
tal címére – 2011 Budakalász, Petőfi  tér 
1. – küldött postai küldeményben, vagy 
elektronikus levélben a varga.rita@buda-
kalasz.hu címen. 

A településképpel, annak alakításával, 
illetve az épített környezettel kapcsolat-
ban észrevételeiket, javaslataikat –  
nevük és lakcímük megadása mellett – a 
munkaközi anyag (2017. augusztus 14.) 
megjelenésétől számított 16 napig ad-
hatják meg postai levélben (2011 Buda-
kalász, Petőfi  tér 1.), vagy elektronikus 
levélben (varga.rita@budakalasz.hu) te-

hetik meg az előzetesen vagy a javaslat-
tétellel egy időben regisztrált partnerek.

Észrevételeiket, javaslataikat ismer-
tethetik a témában megrendezésre kerülő 
lakossági fórumon is, melyet 2017. 
augusztus 22-én 17:00-kor tartunk 
a Kós Károly Művelődési Házban. A fó-
rumot követően a regisztrált partnerek 
8 napon belül írásos észrevételeket te-
hetnek papíralapon a polgármesternek 
címezve, a Polgármester Hivatal címére 
– 2011 Budakalász, Petőfi  tér 1. – történő 
megküldéssel, vagy elektronikus levélben 
a varga.rita@budakalasz.hu címen. 

A kézikönyvvel és a rendelettel kap-
csolatban a tájékoztatás a hivatali hir-
detőtáblán, a város hivatalos honlapján 
(www.budakalasz.hu), illetve a Budaka-
lászi Hírmondóban közzétett hirdetmény 

útján, továbbá lakossági fórum 
keretén belül szóban történik.

A településképi arculati 
kézikönyv összeállítása 
során határozottan számí-
tunk a lakosság és a civilek 
aktív részvételére! Kérem, 
jelenlétével tisztelje meg 
a meghirdetett fórumot, 
amelyen vetítéssel kísért 
előadás során ismertetjük a 
kézikönyv és a rendelet tar-
talmi felépítését! 
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Értékvédelem

Mesélő véde   épületek
A Kulin Ház

Budai út 35.

Városunkban egymást érik az értékvé-
delem alatt álló nagy múltú tornyos villák 
és tornácos parasztházak. A helyszíneket 
bejárva beszélgettünk az ott élő tulajdono-
sokkal, akik szívesen meséltek az épületek 
múltjáról és történelméről, valamint helyi 
kötődésükről.

Dr. Kulin Ferenc és családjának neve 
nem ismeretlen a helyiek körében. A ne-
ves kritikus, színműíró, egyetemi tanár és 
publicista 2013-ban a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje díjat is megkapta. Felesé-
ge, Szabó Katalin iskolaigazgatóként dol-
gozott sokáig a Szentistvántelepi Általá-
nos Iskolában.

A tanár úr készséggel mutatta meg gyö-
nyörű – majdnem százéves – nagy múl-

tú házukat, ahova ő született. A teraszos 
villaépületet 1926-ban építtette a Vakán 
család. A családfő ugyan hordárként dol-
gozott Horthy Miklós bizalmi embereként, 
mégis kiváló anyagi helyzetbe tornázta fel 
magát. Így építhették meg ezt a villát, me-
lyet bérháznak szántak.

1945-ben a dunai jeges árvíz hatására 
feltorlódott a víz Szentistvántelepen is. 
Ekkor a ház egy része víz alá került, je-
lentős károk azonban nem keletkeztek. A 
villa csodálatos színes üvegablakai is átvé-
szelték a nehéz időket. A házban csaknem 
méteres vastagságú falak találhatók, me-
lyek tökéletes szigetelést nyújtanak a mai 
napig. A villa tornyos szárnya a régi idők-
ben házi kápolnaként szolgált, külső falá-

ban besüllyesztett Szent Antal szobor volt 
található, melyet sajnos azóta elloptak. A 
födém vörösfenyőből készült, amelynek 
élettartama ötszáz év is lehet. A Rákosi 
korban államosították az épületet, majd 
1956-ban visszakapták a tulajdonosok. 
Ezután több tulajdonosváltás történt, a 
Kulin család bérlőként lakott az épületben 
egészen a hatvanas évekig, amikor sikerült 

megvásárolniuk a ház alsó lakását. Ekkor 
jelentős renoválási munkákat végeztettek 
az épületen, amely ma is őrzi eredeti szép-
ségét. Bízunk benne, hogy még unokáink 
is fogják látni!

Értékvédelem alatt álló épületeinket 
bemutató sorozatunk második állomásá-
hoz a Budai út 35. szám alatti házat mutat-
juk be. A tulajdonos család szintén ismert 
Budakalászon. Ladinek János gépipari 
technikusként dolgozott, néhai felesége, 
Erzsébet a helyieket szebbnél szebb báli 
ruhákkal látta el hosszú évekig. Gyerme-
keik ismert művészek: Judit színművész-
nő, Viktor fotográfus.

Látogatásunk során a tulajdonosok 
készséggel meséltek a ház eredetéről és 
mutatták meg annak ritkaságszámba 
menő építészeti részleteit. 

A ház 1910 környékén épült és eredeti-
leg egy sváb rőfös asszony családjáé volt, 

akiket vélhetően kitelepítettek. Egy ideig 
az első szárnyban kocsma működött, az 
üzemeltető család a hátsó lakásban élt. 
A vendéglátóipari egység a helyi focisták 
kedvelt gyülekezőhelye volt edzések után 
az ötvenes évekig.

Később a ház önkormányzati tulajdon-
ba került, a Szarka és Boros család bérel-
te negyven éven át. Szarka Erika, a helyi 
Idősklub munkatársa itt nőtt fel, így ő is 
megosztotta gyerekkori emlékeit velünk. 
Emlékszik, amikor még lovaskocsival le-
hetett beállni az udvarba egészen a hátsó 
hosszú pincehelyiségig, amelyet a Kálvária 
domb gyomrában alakítottak ki. A kiváló 
tárolóhelyiségben italokat, szenet is tar-

tottak. Az egyik hajnalon ez a pince beom-
lott, a családfő életét kockáztatva mentette 
értékeit. A régi időkben az udvar végében 
álltak a mellékhelységek és kerekes kút is 
díszítette a kertet.

Néhány éve költöztek ide Ladinekék, 
akik éppen a felújítást tervezik, az eredeti 
értékes részletek megtartásával. Ma már 
nem sok helyen láthatunk ilyen székállá-
sos tetőszerkezetet, eredeti padlásablakot 
vagy effajta tornácot faragott virágmin-
tás tartóoszlopokkal. Mivel János bácsi a 
szintén védelem alatt álló szomszéd ház-
ban született, érthető különös kötődésük 
a házhoz.
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Zeneiskolai hírek

20 éves a Kalászi Művésze   Iskola

A Kalász Művészeti Iskola  június 
18-án ünnepelte fennállásának 20. év-
fordulóját. Ebből az alkalomból nagy-
szabású rendezvény vette kezdetét a 
budakalászi Kós Károly Művelődési 
Házban.

Érdekfeszítő, változatos, jól átgon-
dolt, jobbnál jobb előadókat felvonulta-
tó rendezvény volt. Három részből állt, 
rövid szünetekkel, ahol gondoskodtak a 
közönség figyelmének lekötéséről. Ér-
dekes, gazdag információkat adó posz-
terkiállítás mutatta be az Iskola elmúlt 
húsz évét. A büfé frissítővel, édességgel, 
szendviccsel várta vendégeit.

A programot az iskola tanulóiból és 
tanáraiból szervezett vonószenekar nyi-
totta Sugár: Rondó című zongoraverse-
nyével. Majd a köszöntők hangzottak 
el. Meghallgattuk az iskola igazgató-
nőjének, Hermeszné Uracs Mónikának 
értékelését. Beszédéből örömmel ér-
tesültünk az elmúlt húsz év nagyszerű 
eredményeiről és arról is, hogy az iskola 
Regisztrált Tehetségpont minősítést ka-
pott, valamint hogy szeptembertől visz-

szakapja önállóságát. Személy szerint is 
úgy érzem, hogy e két tény jelentős, po-
zitív változás az iskola életében. Szívből 
gratulálok hozzá!

Eredics Gábor, volt igazgató köszön-
tötte a vendégeket, majd meghallgattuk 
Dr. Kulin Sándor korábbi polgármester, 
Verebélyi Ákos tankerületi igazgató, 
Völgyes József igazgató, valamint a je-
lenlegi polgármester, Rogán László al-
kalomhoz írt köszöntőjét is.

A fantasztikus előadások alatt sok is-
mert arcot láttam a nézőtéren és a szín-
padon is. Az elhangzott művek széles 
palettán mozogtak. Egyaránt hallhat-
tunk  klasszikus és jazzműveket, népze-
nét, népdalt, kórusműveket, musicalt. 

Az iskolához kötődő egykori igazga-
tók, diákok is hoztak magukkal fantasz-
tikus fellépőket.

A jubileumi rendezvény harmadik, 
záró részében csodálatos előadásokat 
láthattunk, hallhattunk: Milosevic Mir-
ko jazz-zongora előadását, egyetemi ta-
nára Binder Károly, valamint Borbély 
Mihály művészek frenetikus duóját, 
majd különböző felállásokban, külön és 
együtt is a  Vujicsics  és Söndörgő együt-
teseket. Leírhatatlan élmény volt! 

Gazdag és változatos programmal, 
kiváló előadókkal és előadásokkal emlé-
keztek meg az Iskola elmúlt húsz évéről. 
Nézőként felejthetetlen élményben volt 
részem. Sok sikert, sokszor sok további 
húsz évet kívánok az iskolának, taná-
roknak, diákoknak és hasonló, szép él-
ményeket mindannyiunknak!

Baráth Erzsébet, szülő

A Zeneiskola dolgozói nevében kö-
szönetünket fejezzük ki alábbi támoga-
tóinknak, akik a rendezvény létrejöttét 
segítették:

Rogán László polgármesternek, a 
Kós Károly Művelődési Ház vezetőjének 
és dolgozóinak, Neszveda Péternek, a 
Budakalászi Fotó és Video Klub vezető-
jének és tagjainak, Sütő Lajosnak, Bazsó 
Mártonnak, a Schieszl Vendéglőnek, a 
Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány-
nak, Dévai Ferencnek, a szülők közül 
különösen Jónás-Szabó Andreának, 
Bouchal Andrásnak, Szarka Móniká-
nak, valamint az összes segítő, támoga-
tó szülőnek, hozzátartozónak.
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Forró karneváli hangulatban telt a Fiesta Cubana
„Szól a zene, mindenki táncol és vi-

dám! Ez KUBA!” – olvashatjuk a Salsa 
Tropical Tánciskola honlapján. Akik el-
látogattak a Faluház Kubafesztivál nevű 
rendezvényére, megtapasztalhatták, hogy 
José Alberto Rey Pereznek, a tánciskola 
alapító vezetőjének gondolata mennyire 
igaz! Eredeti kubai jelmezbe öltözött, csi-
nos hölgytáncosaival fantasztikusan látvá-
nyos táncshow-t varázsoltak a színpadra, 
majd megtanították a salsa alaplépéseit az 
érdeklődőknek. 

Sokan már gyakorlott táncosként jöt-
tek a rendezvényre, nekik két hamisítat-

lan kubai együttes, a La Movida Cuba és 
a CubaRitmo zenekar játszotta a hangu-
latos kubai tánczenéket. A szervezők az 
első ötven vendégnek ingyenes welcome 
drinkkel: egy pohár kubai rummal vagy 

alkoholmentes mojitóval kedveskedtek.
A programot színesítették az óriás játé-

kok, közöttük a Kubában nemzeti játéknak 
számító dominó. A vállalkozó kedvűek ki-
próbálhatták a bikarodeót és a felfújható 
boxringet is. A kubai kvíz kitöltésével fi-
nom kubai italokat, ételeket lehetett nyer-
ni. 

Szabó Zoltán fotográfus a fesztivál elő-
estéjén nagysikerű képes élménybeszámo-
lót tartott kubai útjáról, a rendezvényen 
pedig lebilincselően érdekes be-
szélgetésben osztotta meg velünk 
úti élményeit.

Közélet

 KALÁSZ SULI

Alapítványi nap

Tanulóink és pedagógusaink lelkes 
felkészülésével ismét megrendezésre ke-
rült hagyományos alapítványi napunk. 
Alsósok, felsősök és persze tanáraink vál-
tozatos és szórakoztató műsorszámokkal 
mutatták be a tanév legsikeresebb pro-
dukcióit.

Köszönjük a szülők és a szülői mun-
kaközösség támogatását, melynek révén 
iskolánk alapítványa ismét jelentős ösz-
szeggel gyarapodott, illetve azt, hogy az 
alapítványi napunkon már kezünkbe fog-
hattuk a Kalász Suli évkönyvét. 

A németes munkaközösség

Ballagás
Idén június 17-én, szombaton délelőtt 

rendeztük iskolánkban a hagyományos 
ballagási ünnepséget. Ismét útra kelt egy 

sereg diák, 44-en vettek búcsút tőlünk, 
hogy szeptemberben középiskolában foly-
tathassák tanulmányaikat. 

Az ünnepségen a kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó diákok megjutalmazása 
után a hetedikesek nevében Benczédi Ba-
lázs vette át az iskola zászlaját. Ezután a 
hetedikesek nevében Illyés Lili és Kőrösi 
Nóri búcsúzott, majd a nyolcadikosok ele-
venítették fel legkedvesebb emlékeiket. 
Nagyon megható volt tanáraink búcsú-
verse: felvételről mondták el Szabó Lőrinc 
Ima a gyermekekért című költeményét a 
ballagóknak.

Igazgató úr személyes búcsúztatója 
után az utolsó névsorolvasás következett, 
a hetedikesek átadták a lufi kat a nyolca-
dikosoknak. Berky Bianka csodaszép dala 
után elengedték a lufi kat, ezzel jelképesen 
elköszöntek végzőseink a szeretett iskolá-
juktól, tanáraiktól, diáktársaiktól. 

Sok sikert, élményekben gazdag diáké-
veket és boldog életet kívánunk nekik! Ne 
feledjétek, a fészek visszavár.  „Tanévzáró 
ünnepségünket június 22-én tartottuk, 
ami után diákjaink átvehették bizonyítvá-
nyaikat osztályfőnökeiktől, és megkezd-
hették jól megérdemelt nyári pihenésüket.

Gyereknap az alsó tagozaton
A napközis munkaközösség szervezésé-

ben színes és vidám programokkal ünne-
peltük meg a gyermeknapot iskolánkban. 
A tanév végi nagy melegben mindenki 
számára felüdülést jelentettek azok a vizes 
játékok, melyeket több helyszínen pró-
bálhattak ki diákjaink. A vízibombafes-
tés, horgászat, vízi csata mellett a kicsik 
kipróbálhatták azt is, hogy milyen lehet 
egy kavicsokkal teli patakban sétálni. A 
délután legizgalmasabb része a buborék-
fújó rekordkísérlet volt, így az iskolaudvar 
megtelt a szappanbuborékot fújó önfeledt 
alsósokkal. 

Biciklin a Hivatal
A nyár beálltával, az iskolaidő végén, 

a közlekedésre is több alternatíva kí-
nálkozik. Év közben sokan kénytelenek 
autóikat használni, de jobb időben akár 
biciklivel is közlekedhetünk. A Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói is kerékpárra 
ültek és a nyár folyamán egyre többen 
járnak munkába környezettudatosan 
autó helyett biciklivel. A Budakalászon 

lakó munkatársak mellett Pomázról, 
Szentendréről és Csillaghegyről is töb-
ben használják kerékpárjaikat munkába 
járásra. A kollégák között van Ercsényi 
Tiborné alpolgármester asszony is, aki 
tapasztalt biciklista, Európa több útját 
is bejárta ilyen módon. Javasoljuk, hogy 
aki teheti, közlekedjen környezettudato-
san!

Közélet
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A TÜDŐSZŰRÉS 40 ÉVES KOR FELETT INGYENES!
40 év ala    lakosoknak a tüdőszűrés díja: 1 700.- Ft. Kérjük, hogy személyigazolványt, 
TB kártyát, valamint előző évi tüdőszűrő igazolást hozza magával!

A vizsgálat ideje: naponta 8-18 óráig
Helye: EGÉSZSÉGHÁZ, 2011 Budakalász, Klisovác utca 6. Földszint

Budakalászon tüdőszűrést tartunk!
2017. augusztus 14-től augusztus 18-ig.

Orvosok nyári szabadsága
Orvosok Szabadság ideje Helye  es saját 

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

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban

2017. augusztus 7-én hétfőtől, 
augusztus 18-ig péntekig 

igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás szünetel.
A Városházán az ügyfélszolgálat ezen időszak alatt 8-12 
óráig működik, tehát beadványok leadására, nyomtatványok 
igénylésére van lehetőség. 
Anyakönyvi ügykörben hétfőn és szerdán 8-12 óráig előzetes 
telefonos egyeztetést követően (Tel.: +36 70 490-6001)
követően kizárólag temetési engedély kiadása történik.

Megértésüket köszönjük!

Képviselői fogadóóra

Pál Béla képviselő fogadóórája 
augusztus hónapban 7-én lesz a Kós 
Károly Művelődési Ház Kávézójában 
17:30-19:00 óráig.

Következő lapszámunkban beszámo-
lunk valamennyi képviselő elérhetősé-
géről és második féléves fogadóóráiról.

Közélet

Szépkorú

Anyakönyvi hírek
Májusi anyakönyvi események:

Gyászhírek

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város legifjabb polgárait:

Csikós Botond
Korcsok Dominik Krisztián
Kreisz-Szabó Aliz
Lakner-Antalicz Márk
Nagy Imre

Pap Lili
Pethe Levente
Stefán Dominik Péter
Szekeres Zente
Szolnoki Ágoston

Júniusban töltötte 
90. életévét Bencsik 
Béla Mihályné és 
Nyitrai Lajosné. 
Jó egészséget 
kívánunk nekik!

ÚjszülöttekHázasságkötés
Júniusban 
kilenc pár kötött 
házasságot 
Budakalászon.

Városunkban júniusban 
tizenöten hunytak el. 
Részvétünk a hozzátartozóknak!

Májusban elhunytak:

Az ifjú párnak 
gratulálunk! 

Jó egészséget kívánunk nekik!
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Közélet

Budakalász érdekes és kevésbé ismert 
helyeit bemutató sorozatunk harmadik 
állomásán Attila nagykirály nyomában 
járunk. Túránk során megtekinthetjük a 
feltételezett Ősbuda várát is. Mindezen 
nevezetességekért nem is kell messze men-
nünk, megtaláljuk helyben, Budakalászon 
a Kevély lábánál egyórás túrával.

Létezik a Kevélyek keleti lábánál egy 
majdnem kör alakú domb, közvetlenül a 
ma is működő budakalászi kőbánya felett. 
A domb Budakalász felől a Kőbányai útról, 
majd a zöld jelzésen tovább haladva egy 
rövid túrával közelíthető meg. Az erdős te-
rületre beérve már el is érjük a domb lábát. 
Innen egy elágazásnál az Ezüst-Kevély irá-
nyába balra, kissé meredekebben felfelé, 
majd nemsokára megint balra haladva 
200-300 métert, hamarosan megtaláljuk a 
dombtetőt (276 m). Egyes szerzők Monalo-
vacz-nak vagy Mantovacz-nak is nevezik e 
helyet, de hivatalos neve nincs, legalábbis 
a google és a turistatérképek nem illetik 
névvel a helyet. Mégis népszerű kiránduló 
és zarándokhely lett az utóbbi években, kö-

szönhetően annak, hogy dr. Lánszki Imre 
ökológus ide helyezi Attila hun nagykirály 
elveszett városát Sicambriát, majd később 
a szerinte ide épült Ősbuda várát vagy Fe-
héregyházát. Az ökológus Árpád fejedelem 
sírját is a közelben vélte megtalálni. A fel-
tételezett sírt a zöld jelzésre visszatérve a 
Nagy-Kevély irányába találjuk, egy, a tu-
ristaútról is jól észrevehető sziklafalban. A 
sziklafal a Kevély felé haladva jobb oldalon 
található.

A rendkívül szegényes írott források 
miatt honfoglaló vezérünk halálának kö-
rülményeiről és pontos évszámáról a mai 
napig nincs egységes konszenzus a törté-
nészek körében. III Béla királyunk név-
telen krónikása, Anonymus így ír erről 
regényes gesztájában, a Gesta Hungaro-
rumban:

„Ezután az Úr megtestesülésének ki-
lencszázhetedik esztendejében Árpád 
vezér is elköltözött ebből a világból. Tisz-

tességgel temették őt el egy kis folyónak 
a forrása felett, amely kőmederben folyik 
alá Attila király városába. Egyszersmind 
ott a magyarok megtérése után a Bol-
dogságos Szűz Mária tiszteletére egyház 
épült, amelyet fejérnek hívnak.”

Nem csoda tehát, hogy amióta a geszta 
nyomtatásban is megjelent (1746), azóta 
izgatja a hivatásos és önjelölt kutatók fan-
táziáját a téma. Anonymus leírása alapján 
a sírhelyet már sokan sokfelé megtalálni 
a vélték a történelmi Magyarország terü-
letén.

No, de mit is találunk a Monalovaczon? 
Ha felérünk a tetőre, meglehetősen érde-
kes, hatalmas kövekkel, sziklákkal tarkí-
tott ritkásabb fenyőerdős területre érünk. 
Néhol egészen nagy, függőleges sziklafalak 
alatt vagy éppen azok tetején sétálhatunk. 
Mindenfelé szokatlanul nagy kövek, néhol 
kőhalmok hevernek, már-már szürreális 
látványt nyújtva az idetévedt kirándu-
lóknak. Némely kőhalmot kétségtelen 
emberkéz hordta össze valamikor, vala-
milyen céllal. Pár méterrel arrébb sétálva, 
kövekből kirakott aff éle zarándokhelyre 
lelhetünk, ami ékes bizonyítéka annak, 
hogy a Kevélyek nevezetesebb hegycsúcsai 
mellett ennek a kis, megbújó hegytetőnek 
is jutott kitüntetett szerep.

A hely inkább egy elhagyott kőbányá-
nak tűnik, mintsem királyi vár vagy város 
maradványának, de azt javasoljuk, hogy 
mindenki győződjön meg róla a saját sze-
mével. Egy rövid, kényelmes túrát min-
denképpen megér.                                      NA

A   la és Ősbuda nyomában – Kiránduljunk Budakalászon III.

Nagy örömmel hirdetjük ki a júniusi 
fotópályázat eredményét. A közönség 
kimagasló fölénnyel értékelte legjobbnak 
Huszti Patrícia Anita Kálvária fényei 
című fényképét. A zsűri szakmai külön-

díjjal jutalmazta Lipták Krisztián Nap-
lemente című fotóját. A pályázat képei és 
a júliusban megújított feltételek az 
újság hátsó borítóján tekinthetők 
meg.

Júniusi fotópályázat nyertesei

Közönségdíjas: Huszti Patrícia Anita 

Szakmai díjas: Lipták Krisztián

Lipták Krisztián: Naplemente 
(Szakmai díjas)

Huszti Patrícia Anita: Kálvária fényei 
(Közönségdíjas)
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Fantasztikus hangulatban 
indult el a BMSE utánpót-
lás gárdája Egerbe. A reggeli 
órákban keltünk útra a nem-
zetközi labdarúgó tornára, 

ahova minden évben meghívást kapunk. 
A szülők is elkísértek bennünket, így 
népes csapat kelt útra. 

A 11 éves korosztályunk Kosznovszky 
Gábor és Fenyvesi Zoltán vezetésével 
hatalmas küzdelmet vívott a pályán és 
becsülettel helytállt. Mindent beleadtak 
a srácok és a nagy hőség sem zavarta 
őket a játékban. Nehéz dolguk volt, 
mert ellenfelük magasabb osztályban 
szerepelt. Egy góllal kikaptak, de meg-
mutatták, hogyan kell küzdeni és akarni 
egymásért. 

A következő mérkőzést a 13-14 éves 
korosztály játszotta. A Laskai Tamás 
és Marczel Zoltán vezette csapat már 
az első percekben tudatta ellenfelével, 
hogy nem akármilyen összetartást kép-
viselünk: Budakalászról jöttünk, mes-

terségünk címere a küzdeni akarás. A 
mérkőzést nagyszerű játék, szép cselek 

és tiszta szerelések jellemezték. A játék 
végén igazságos döntetlen született, 
taps orkán és sűrű éljenzések kíséreté-
ben. 

A délutáni pihenő során a fi úk fejben 
már a másnapi mérkőzésekre gondoltak. 
Estére lassan elcsendesült a folyosó és a 
mi remek srácaink elszenderedtek, és 
álmukban lőtték a gólokat, ünnepelték 
a sok győzelmet. Másnap a küzdőtéren 
mindkét csapatunk újra bebizonyította, 
hogy nem fél senkitől és mindent meg-

tesz a győzelemért. A mérkőzések után a 
csapat elindult az Egri vár felé, hogy egy 
nagy adag fagyival ünnepeljék a remek 
játékot. A Dobó István tér kék-sárga 
hangyabollyá változott. Sokan fognak 
emlékezni e csapatra, hiszen a mez-
feliraton Budakalász neve mosolygott 
rájuk. 

A harmadik játéknapon már nehe-
zebb volt a dolguk a fi úknak, hiszen több 
mérkőzés is a lábukban volt. A fáradtsá-
got az edzők és a szülők igyekeztek biz-
tatással kompenzálni, így végül a BMSE 
himnuszával búcsúztak a közönségtől. 
Levezetésként, mint ezernyi színes ebi-
hal lubickoltak az egri strand medencé-
jében. A búcsúzásnál az apró ölelések 
sokat jelentettek mindannyiunknak. 
A gyerekek büszkék, hogy Budakalász 
hírnevét elvihették Egerbe és sikerült 
bevenniük Eger várát.

Nagy tisztelettel: Sárosi Tibor, 
a BMSE elnöke

Sport

Budakalász Város Önkormányzata 
névadó szponzora és aktív támoga-
tója a CYEB Budakalász csapatának. 
Az együttesre méltán lehetünk nagyon 
büszkék, hiszen példátlan kitartással és 
szorgalmas munkával, az NB1-ben de-
bütáló együttes negyedik helyen végzett 
a bajnokságban az idei szezonban. A 
szép szereplés okán a csapat indulhat az 
European Handball Federation (EHF) 
kupában is. A csapat vezetője, Horváth 
Attila elmondta, az Európai szereplé-

sek nagy pluszköltséggel járnak, hiszen 
rengeteget kell majd utazniuk. Ennek 
fi nanszírozására keresi most a csapat a 
további támogatókat.

Horváth Attila azt is elmondta, hogy 
a következő idényben sem adná sokkal 
alább a csapat. „Szeretnénk a legjobb hat 
között végezni a bajnokságban. Kétség 
kívül erősebb lesz a keret, mint az előző 
szezonban, így ha beépülnek az újak, 
akkor elérhetjük a céljainkat.”

Az újak között van Emil Berggren, 
aki júniusban szerződött a CYEB Bu-
dakalászhoz. A 30 éves svéd balátlövő 
nem hosszabbított a Wetzlarral, hanem 
szintén kézilabdázó barátnőjével együtt 
Magyarországon folytatja sportolói kar-
rierjét. 

Reméljük, hogy a csapat az új szezon-
ban nemcsak Magyarországon, hanem 
Európában is öregbíti majd városunk 
nevét.

A tavalyi évhez hasonlóan a Budakalászi 
Tenisz Club (BUTEC) idén is kedvezményes 
teniszoktatást szervez a budakalászi gyere-
kek részére.  Egy héten kétszer kedden és 
csütörtökön várják azokat a fi atalokat, akik 
szeretnének megismerkedni a tenisszel. Első 

alkalom július 4., tábor pedig augusztus kö-
zepéig folyamatos, tehát a gyerekek bármikor 
csatlakozhatnak. Jelentkezni a helyszínen 
vagy Dorojcsák Lászlónál lehet a +36 (30) 941 
4675 telefonszámon. A helyszín a művelődési 
ház melletti teniszpálya (Szentendrei út 9.)

Új tagokkal erősít, európai babérokra tör 
a CYEB Budakalász

Kedvezményes teniszoktatás 
budakalászi gyerekeknek

A budakalászi kék-sárgák beve  ék Egert
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Katolikus hírek 

Élet keresztyén Szemmel

Laci bácsi 91 éves 
volt, mikor az utolsó 
tavaszi fáradtság haza-
vitte őt Megváltójához 
május végén. Pár napja 
a temetőkert megtelt a 
rokonokkal, barátokkal, 
lelki testvérekkel s mind-
azokkal, akik rövidebb 
vagy hosszabb darabon 
együtt koptatták vele 

az élet országútját. A temetői gyülekezet 
énekszava elszállt a Pilis zöldje felett s a 
megemlékezések mintha mindjárt az Isten 
trónja elé ajánlották volna Orbán Lászlót 
az apró patak-völgyből. Én is megőrzöm 
arca mását a szívemben, s most, pilla-
natra eltűnődve az élet nagy titkain, egy 
imádsággal emlékezem Laci bácsira:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
köszönöm, hogy sok alkalommal szólít-

hattunk így Téged Laci bácsival. Együtt, 
mint testvérek, együtt mint gyermekeid. 
Szenteltessék meg a Te neved, mint ahogy 
Laci bácsiban is megszenteltetett, mert 
kegyelmed bírta. Jöjjön el a Te orszá-
god énbennem is, mibennünk is, amint 
sokszor éreztük: elközelített a mennyek 
országa Laci bácsi szívében is mihoz-
zánk. Legyen meg a Te akaratod, amint 
a mennyben, úgy a földön is. Úgy em-
lékszem vissza Uram, hogy Laci bácsi is 
szívből kívánta ezt, s keserű értetlenséggel 
állt az előtt, hogy a teremtésed, az ember 
az, aki a legdacosabban áll ellen a Te jó, 
kedves és tökéletes akaratodnak. Min-
dennapi kenyerünket add meg nékünk 
ma és adj hitet, hogy holnap is megadod, 
anélkül, hogy ma földre teperne a „mi 
lesz velünk” aggódó szorongása. Köszö-
nöm, hogy Laci bácsi vastag bankszámla 
nélkül, hitelesen mutatott ebben is példát. 
És bocsásd meg a mi vétkeinket, mikép-

pen mi is megbocsátunk az ellenünk vét-
kezőknek. Hálás vagyok, hogy magam is 
érezhettem a Laci bácsiban munkáló Lel-
ket, ahogy a megbocsátás művészetének 
gyakorlására törekedett. Így lett igazán 
erős győztes, Veled, gazdag Urával. És 
ne vígy minket kísértésbe de szabadíts 
meg minket a gonosztól. Te tudod Uram, 
hogy szenvedünk kísértéseinktől - óh mi-
lyen könnyen megejtenek bennünket. Laci 
bácsi is őszintén beszélt saját, személyre 
szóló kísértéseiről, mint az ördög csap-
dájáról. S tudta, bűneink zsákutcájából 
egyedül Te fordíthatsz minket vissza. A 
válaszutak kereszteződésénél szent Fiad 
keresztje a legigazabb útjelző tábla. Mert 
Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, 
mindörökké. És most ebbe a dicsőségbe 
fogadtad be Orbán Lászlót, a mi Laci bá-
csinkat immár nem csupán rész szerint, 
hanem egészen, amiért Tiéd a hálánk s 
köszönetünk. Ámen

   Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Népes részvétel mellett ünnepelték a 
hívek Budakalászon az úrnapját. Az úr-
napja katolikus főünnep az Eucharisztia 
tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Tes-
tének és Vérének ünnepe. Magyarorszá-
gon és több más országban a húsvéti időt 
lezáró pünkösdvasárnap után két héttel 
tartják. Jellemzően körmenet kapcsolódik 
hozzá. Ez nálunk is így zajlott, melynek 
során mindkét templom körül vonultak a 
hívek, megállva egy-egy állomáson. Eze-
ket a megállókat minden évben szebbnél 
szebb virágkompozíciók díszítik.

Az alkotásokat nagy múltú hagyo-
mány szerint a Budai úti templomnál 
négy család készíti: Koller, Báder, Schi-
eszl családok valamint Scherer Márti 
Bánkúti Jánosnéval. Koller Istvánné el-
mondása szerint ő már 50 éve vesz részt 
ebben a tevékenységben, eredetileg még 
férje nagyszülei kezdték el a hagyományt. 
Schieszl Konrád családja a templom 1914-
es fennállása óta részese a virágdísz ké-
szítő alkalmaknak.

A hagyomány szerint már szombat 
este összegyűltek az idősebb sváb asz-

szonyok valamelyik háznál, ahol az ott-
honról hozott virágokat készítették elő 
másnapra. Fonták a gyertyatartók köré 
készített koszorúkat, a kereszteket.

Lovaskocsival vonultak ki a közeli er-
dőkbe tölgyfaágakat vágni, amelyekből 
az úrnapi sátor is készült. Süteményt sü-
töttek, borozgattak, nagy beszélgetések 
keretében dolgoztak. Másnap reggel 6 
órakor kezdték el a virágkötészeti mun-
kát, hogy a reggeli 8 órai misére elké-
szüljenek. Köszönjük a képeket dr. Szabó 
Zsuzsannának!

Imádság Orbán László emlékére

Úrnapi virágdíszek 
ősi hagyomány 
szerint

Kálmán József atyát áthelyezik
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Erdő Péter bíboros augusztus elsejével új plébánost 

nevezett ki Budakalászra és Szentistvántelepre Kelemen László személyében. A bíboros a buda-
kalászi hitélet vezetőjét, városunk közéletének meghatározó tagját, Kálmán József atyát a kül-
ső-ferencvárosi Szent Kereszt plébánia ellátásával bízta meg. A budakalászi közösség nagyon 
sokat köszönhet Józsi atyának. Rengeteg munkával és alázattal elvégzett szolgálatát ezért nagy 
tisztelet és köszönet illeti. Az egyházközösség képviselői kérik a hívek imáját, hogy Józsi atya az 
áthelyezést és az új helyen a szolgálatot Isten akarata szerint tudja ellátni.
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Júliusi fotópályázat FELFRISSÍTVE
A nyár az utazások és ki-

kapcsolódás ideje, így ebben a 
hónapban kicsit megújítjuk, iz-
galmasabbá tesszük fotópályáza-
tunkat. Szeretnénk, ha olvasóink 
megosztanák legszebb nyári él-
ményeiteket, legizgalmasabb 
szünidei pillanataikat. Nem kell 
mást tenni, mint városunk 
logóját kinyomtatott, olvas-
ható formában vagy a tele-
fon kijelzőjén kézbe venni és 
azzal szerepelni a képen. A 
fotó készülhet Budakalászon saját 

kertben vagy közterületen ,emel-
lett nyaraláson belföldön és kül-
földön készült képeiket is várjuk. 
Egy a lényeg: személy(ek) és a 
város logója szerepeljen a képen! 
Fotós előképzettség itt egyáltalán 
nem előfeltétel. A képeket Buda-
kalász Város Hivatalos Közösségi 
oldalán tesszük közzé, ahol kizá-
rólag a legtöbb lájk dönti majd el, 
hogy ki lesz a nyertes.

Várjuk a különleges, szép 
vagy extrém helyeken ké-
szült képeket Budakalászról 

és a világ minden tájáról!
A pályázatra bárki jelentkez-

het, aki budakalászi lakcímmel 
rendelkezik. A fotókat július 24-ig 
kérjük elküldeni a fotopalyazat@
budakalasz.hu címre. A nyere -
mény 10 000 Ft-os vacsorautal-
vány a nagy múltú Budakalászi 
Schieszl Vendéglőben.

Üzenjen barátainak, ismerőse-
inek és a városnak!

Fotóra és útra fel budakalá-
sziak!
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Lengyeltóti Péter: Omszk-tó hajnalban
L

Szép-Magyar Ágnes: KápolnaDr. Szecsődiné Antal Anita: Kalászi aranyszem

Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatárs: Szabady Szin  a, Debreczeni P. Melinda

Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea, Szabady Szin  a, U  óné O. Vanda

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

A szerkesztőség elérhetősége: 
Cím: 2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.

E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.
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Mohos András: Fodrozódás
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Nádházi Zsolt: Felhő a kocsiban
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Colnár Tamás: Rigócsalád

Júniusi fotópályázat képei

Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa


